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ثقبل المجلة ألابحاث واملقاالت التي ثلتزم املوضوعية واملنهجية ،وثتوافر فيها
ألاصالة العلمية والدقة والجدية وثحترم قواعد النشر التالية :

أو ًىنو البدث اإلالذم طمن اإلانطنعكث التي حعنى اإلاجلت بنؽشهك.
أال ًىنو البدث كذ نؽش أ كذم للنؽش ألي مجلت  ،أ مؤجمش في النكذ افعه ٍ ،خدمل البكخث وكمل
اإلاعؤ لُت في خكٌ اهدؽكف بأو معكهمخه منؽنسة أ معش طت للنؽش.
أو جدخني الصفدت ألا لى من البدث على:
 عنناو البدث.َّ
 اظم البكخث دسحخه العلمُت ،الجكمعت التي ًنخمي إليهك. البرًذ ؤلالىتر ني للبكخث.َّ
 ملخص للذساظت في خذ د  150ولمت بحجم خط .12 اليلمكث اإلافخكخُت بعذ اإلالخص.أو جىنو البدنر اإلالذمت بئخذى اللغكث الخكلُت :العشبُت ،الفشنعُت ؤلااجليزًت
أو ال َد
ًضٍذ عذد صفدكث البدث على ( )20صفدت بمك في رلً ألاؼيكٌ الشظنمكث اإلاشاحع الجذا ٌ
اإلاالخم.
ُث
َد
أو ًىن َدو البدث ً
َّ
ؤلامالبُت.
ألاخطكء اللغنٍت الندنٍت
خكلُك ِممن
ِم
أحجكمهك على الندن آلاحي:
أو ًلتزم البكخث بكلخطنط
ِم
 اللغت العشبُت :انع الخط ( )Traditional Arabicحجم الخط ( )16في اإلاتو  ،في الهكمؾ افغ الخط معحجم (.)12
 اللغت ألاحنبُت :انع الخط (  ) Times New Romanحجم الخط ( )14في اإلاتو ،في الهكمؾ افغ الخط معحجم (.)10
 جىخب العنك ٍن الشبِعُت الفشعُت للفلشاث بحجم  16الطت مثلهك مثل النص الشبِس ي لىن مع جضخُمالخط.
أو جىخب الحناش ي بؽيل اظكمي خعب ؼش ط بشاكمج  Microsoft Wordفي نهكًت ول صفدت.
أو ًشفم صكخب البدث حعشٍفك مخخصشا بنفعه نؽكطه العلمي الثلكفي.
عنذ إسظكٌ البكخث إلاؽكسهخه عبر البرًذ الالىتر ني ،ظِعخلبل مبكؼشة سظكلت إؼعكس بزلً .
جخظع ول ألابدكر اإلالذمت للمجلت لللشاءة الخدىُم من كبل لجنت مخخصت ٍللى البدث اللبنٌ النهكةي
بعذ أو ًجشي البكخث الخعذًالث التي ًطلبهك اإلادىمنو.
ال جلتزم اإلاجلت بنؽش ول مك ًشظل إليهك .

ً
جشظل اإلاعكهمكث بصُغت الىتر اُت خصشا على عنناو اإلاجلت:
social@jilrc-magazines.com
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ؤلافخخكخُت
ُث
ُث
ِّل
نعخفخذ بكلزي هن خير ،سبنك
الحمذ في ألا لى آلاخشة،
ألاحل ظبدكاه له
بعم هللا اإلانلى ِم
علًُ جنولنك إلًُ أابنك إلًُ اإلاصير.
ً
ااطالكك من أخذ أهذاف مشهض حُل البدث العلمي اإلاخمثلت في نؽش زلكفت البدث
العلمي حعضٍض مبكدئهك كُمهك ،هزا حشجُع الذساظكث البدنر العلمُت ،ابكدس إلى
جلذًم العذد الشابع من"مجلت حُل العلنم ؤلانعكاُت الاحخمكعُت " الزي اهخمل أصهش
أًنع ،فكخذ عطنسه ،أزمشث أشجكسه.
كذ خشصذ إداسة اإلاجلت على الاهخمكم بكلجنااب اإلاخخلفت للبدنر الذساظكث التي
ً
جظمنتهك خذمت لألظكجزة من في خىمهم من اإلاعلميو الطلبت البكخثيو  .همك ظعذ
من أظشة جدشٍشهك هُئتهك العلمُت بكاظمكم اخبت حذًذة من ألاظكجزة البكخثيو الزًن
ًمخلىنو خبرة أوكدًمُت ممخكصة في اخخصكصكث مخننعت من مخخلف حكمعكث العكلم
(النالًكث اإلاخدذة ألامشٍىُت ،اإلاملىت العشبُت الععندًت ،جننغ ،لُبُك  ،العشاق  ،مصش،
فلعطيو الجضابش ...فلهم حضٍل الؽىش على اجكح هزا العمل.
همك ال ًفنجني أو أؼىش اإلاؽشفت العكمت على اإلاجلت الذهخنسة ظش س طكلبي حمُع
الضمالء في مشهض حُل البدث العلمي على مك ًبزلناه من حهند خثِثت أعمكٌ مميزة
جخمثل في الععي للخناصل مع حمُع البكخثيو اإلاهخميو بكلعلنم ؤلانعكاُت الاحخمكعُت
الخفكعل معهم ...فُمك بُنهم .
ً
ً
فهنِئك لنك حمُعك صذ س هزا العذد ،خُث أؼعش بمؽكعش الشطك الخلذًش للعكمليو
عليهك ،مخمنُك أو ًدظى على سطك اللكسا أو ًىنو مخميز مميز … هللا من ساء اللصذ.
سبِغ الخدشٍش  /أ .حمكٌ بلبيكي
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التنمية المحلية من خبلؿ تجربة الفعل المقاكلي السياحي :الساحل التونسي مماالن
أ .عادؿ بوزيد  /المعهد العالي للفنوف ك الحرؼ قابس ،تونس
ملخص:
تفحص طبيعة ٘تثبلت الباعث السياحي التونسي للمؤسسة
يتناكؿ البحث الفعل ا١تقاكٕب السياحي بالساحل التونسي من منظور سوسيولوجي من خبلؿ ٌ
السياحية اليت ٘تيزت بكثَت من االرٕتالية ك الضبابية ٦تا أٌثر على كيفية إدارة ا١تؤسسة السياحية ك خصوصية ثقافة التنظيم ك التسيَت داخلها كانتهاء بدكر ا١تؤسسة
السياحية ُب اجملاؿ االقتصادم ك السياحي ك الثقاُب .ك لعل أىم ما انتهينا إليو من نتائج يفيد باف الفعل ا١تقاكٕب السياحي بتونس كانت تداعياتو االقتصادية ثابتة
ككاضحة للعياف ،لكن تغليب البعد االقتصادم ُب الذىنية ا١تقاكلية اثٌر على بقية األبعاد األخرل ك اتسم بكثَت من الضبابية ك العفوية ك االرٕتاؿ ٦تا أفقده ما يعرؼ
با٠تصوصية ك ا٢توية ا١تهنية ،ك جعل من فكرة ا١تقاكلة باعتبارىا خلق ك ٕتديد كإنتاجا جملموعة من القيم ك األخبلؽ مسألة ال تزاؿ مبتورة من حيث التغلغل الذىٍت
كا١تمارسة ا١تيدانيةٔ ،تا ٬تعل من الفعل السياحي ينحو إٔب التصنيف ا١تؤسسي الذم يهدؼ فقط إٔب إنتاج ٣تموعة من ا٠تدمات ك تسويقها،ك قد كشفت طبيعة
٘تثبلت الباعثُت السياحيُت اف الباعث السياحي التونسي يعيش أزمة ذات ك أزمة مكانة اجتماعية ٦تا ٬تعلو ينظر إٔب مشركعو السياحي باعتباره ا٧تازا تفاخريا أكثر
فأكثر.
الكلمات المفتاحية  :اجملتمع ا﵀لي ،التنمية ا﵀لية  ،ا١تقاكؿ ،ا٢توية ا١تقاكلية.
Résumé :
Cette recherche traite l’action entrepreneuriale touristique au sahel tunisien suivant une vision sociologique afin de comprendre la nature de la
représentation du promoteur touristique vis-à-vis l’entreprise touristique, c’est avérer que cette représentation caractérisé par beaucoup
d’improvisation, celle qui influence la façon de gérer l’entreprise et surtout la culture organisationnelle.
Les conclusions de cette recherche ont montré que les promoteurs touristiques donne un rôle beaucoup plus économique et matériel que
touristique pour leurs entreprises, et à travers cette tendance il ya une presque absence de l’identité professionnelle au sein de l’entreprise
touristique. Cette résultats nous amène à montré qu’on ne peut pas classé l’action touristique comme action entrepreneuriale mais plutôt une action
institutionnelle juste pour créer des services à vendre.
Les mots clés : La société locale

تمهيد:
ال تزاؿ مقولة التنمية تلقي بضبل٢تا على العديد من األْتاث ك الدراسات من ٥تتلف االختصاصات ،كلئن اختلفت زكايا
التحليل ك القراءة ١تنواؿ التنمية ا١ترجو،فإف الثابت أف ا١تنواؿ ا١تثإب للتنمية ذلك الذم يتوفر فيو جانب ا٠تصوصية ك ا﵀لية
مقارنة ببقية التجارب األخرل ٔ،تعٌت أف الفعل التنموم يستمد بالضركرة من طبيعة الواقع االجتماعي ك الثقاُب
التعسف فضبل عن التمشي الرصُت كا١ترحلي ،كاستيعابا ك توظيفا لكل
كاالقتصادم ا١تعيش بعيدا عن هنج اإلسقاط ك ٌ
9
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الفاعلُت االجتماعيُت ك كل ا١تناطق ك اٞتهات،ك لكن قد ٮتتلف البعض ُب رسم مبلمح ك ٘تشيات الفعل التنموم فهناؾ
التوسع ك االمتداد إٔب ا١تستول ا﵀لي بينما يعترب البعض
من يعتربه أنو فعل ينطلق من ا١تستول الوطٍت ٍب يأخذ ُب االنتشار ك ٌ

اآلخر أف الفعل التنموم ا١تنظٌم ك اٟتقيقي ىو ذلك الذم ينطلق من ا١تستول ا﵀لي ك من رحم القول الشعبية اٟتيٌة كاستنادا
إٔب خصوصية كل اٞتهات ك ا١تناطق كصوال إٔب تكامل ك توازف على ا١تستول الوطٍت .ضمن ىذا السياؽ نطرح الفعل
السياحي بالساحل التونسي كمثاؿ للتنمية ا﵀لية.فما ا١تقصود بالتنمية ا﵀لية؟ ك ما ىي خصوصية ٕتربة الفعل السياحي
بالساحل ك إٔب أم مدل أثٌر على ا١تنواؿ الوطٍت للتنمية؟

 -1في مدلوؿ المجتمع المحلي ك التنمية المحلية:
أ -المجتمع المحلي :إف إدراجنا ١تقولة اجملتمع ا﵀لي ضمن ىذا السياؽ يعزل إٔب كوف فكرة التنمية ا﵀لية ٓب تكن لتظهر

التطرؽ إٔب فكرة اجملتمع ا﵀لي تبقى عملية
ك تتبلور ما ٓب تستبق بفكرة اجملتمع ا﵀لي مثلما أف طرح مسألة التنمية ا﵀لية دكف ٌ

تعرب عن الشعور با٢توية
مبتورة كمبهمة،ك عموما يذىب بالقوؿ ٌركاد ىذه الفكرة أف اجملتمع ا﵀لي ظاىرة أخبلقية ركحية ٌ
كالوحدة ك االنتماء للجماعة ك االنغماس من جانب الفرد ُب اٞتماعة،ك من ٍب يشَت مفهوـ اجملتمع ا﵀لي إٔب حالة ٭تدد
فيها اإلنساف نفسو مرتبطا كبشدة ُب نسيج العبلقات ا١تباشرة مع غَته من األفراد ُب مقابل اجملتمع الكلي أك اٞتماعي

الذم يشَت إٔب حالة تنعدـ فيها مثل ىذه الركابط ك تؤدم بالفرد إٔب مزيد من اإلحباط كالعزلة ك االغًتاب ،ك يعترب بعض
التوحد ُب ا١تشاعر ك االشًتاؾ ُب
علماء االجتماع أف بركز مفهوـ اجملتمع ا﵀لي ىو تعبَت عن االشًتاؾ ُب الرغبات ك ٌ
يعرب عن االغًتاب ك االنفصاؿ العاطفي ك فردية االىتمامات كا١تصاّب
األىداؼ ُب مقابل اجملتمع الكلي الذم ٌ
كالبلانتمائية،ك يعترب عآب االجتماع ركبرت نسبت  R .Nisbetأف أىم ما ٬تب االىتماـ بو ُب علم االجتماع ىو موضوع

يدعم ىذه اٟتاجة ُب نظره أف الظركؼ السائدة ك األحواؿ ا١تسيطرة على اجملتمع اٟتديث ال توفٌر
اجملتمع ا﵀لي ك أف ما ٌ
للفرد شعورا باألمن ك الرضا ك اإلشباع ،ففي الوقت الذم تستطيع فيو الدكلة اٟتديثة بتنظيماهتا األكثر تعقيدا ك األكثر
بَتكقراطية أف توفر للفرد عجائب كثَتة ك منجزات متعددة ُب ٣تاؿ السياسة ك التعليم ك اإلنتاج ككسائل االتصاؿ أك أف تثَت
ا١تستقرة ُب النفس البشرية
فيو االىتماـ بقضايا ٣تتمعية كربل كاٟتركب ك الثورات ك اٞتهاد ،تبتعد ُب اٟتقيقة عن ا١تعا٘ب
ٌ
كتعجز بالتإب عن الوفاء باٟتاجات اإلنسانية كاٟتاجة إٔب االعًتاؼ ك التقدير ك االنتماء كاألمن ك لذلك يصبح البديل
يدعم اٟتاجات
الوحيد لتفشي ظاىرة االغًتاب ك فقداف ا١تعايَت ُب اجملتمع ىو الرجوع إٔب اجملتمع ا﵀لي ألنو يستجيب ك ٌ
األساسية لئلنساف  ،كبسحب ىذا التأكيل على النسيج االجتماعي التونسي ك ليس بالضركرة تزامنا مع ثورة 14جانفي
 2011ك إ٪تا قبل ىذا التاريخ ٧تده ينطوم على كثَت من الواقعية ك ا١تعقولية بدليل أف اجملتمع الكلي أك اٞتماعي التونسي
أضحى فعبل عاجزا عن استيعاب كل أجزائو ،كعبثا حاكلت الدكلة الوطنية الفتية عشية االستقبلؿ تكسَت البنيات
ُالسيد عبد العاطي السيد"،اإلنساف ك البيئة" ،دار ا١تعرفة اٞتامعية،اإلسكندرية،ُّٖٗ،صّٖٔ.
Nisbet (R.A), "Moral values and community", International review of community development N.5, 1960, P.82.
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االجتماعية التقليدية كاجتثاث فكرة القبلية ك اٞتهوية من الذىنية اجملتمعية لكن دكف جدكل ،بل بالعكس ضلت ىذه
اإليديولوجيات تنمو ك ٘تتد عرب التاريخ ٔتفعوؿ اإلقصاء كالتهميش الذم تلقاه بعض ا١تناطق ك اٞتهات من قبل اجملتمع
2011من نعرات جهوية ك قبلية أدخلت اجملتمع ُب زكبعة
الكلي أك باألحرل الدكلة  ،ك دليل ذلك ما أنتجتو ثورة 14جانفي
من الفنت كالضغائن ،ك بالتإب ارتداد إٔب ا١تستول اٞتهوم ك ا﵀لي إٔب حد تبلور نوع من العدكانية للمجتمع الكلي
كاٞتماعي ٔتا دفع األفراد إٔب اللجوء إٔب اجملتمع ا﵀لي أين تتوفر فيو عناصر التشابو ك التماثل أكثر ك رٔتا يتيح الشعور بالرضا
يعرؼ اجملتمع ا﵀لي بكونو ٚتاعة فعلية من األفراد تتميٌز بعبلقات ا١تواجهة ا١تباشرة كاليت يسهل فيها مثوؿ
ك اإلشباع .لذلك ٌ
اآلخرين ألم فرد فيها ك اليت يشارؾ فيها كل فرد با٬تابية ُب اٟتياة اليومية بنوع من األلفة ك ا١تودة  ،مثلما أف ىذا اجملتمع ىو
معُت تنشأ خبلؿ عملية ا١تشاركة ُب مكاف ٤تددة هبدؼ السكن أك اإلقامة أك ا١تعيشة
كحدة ذات تنظيم اجتماعي كمكا٘ب ٌ
ك هبدؼ ا٧تاز األنشطة اليت تقابل االحتياجات العامة الناٚتة عن االشًتاؾ ُب ىذا ا١تكاف من خبلؿ تدعيم أشكاؿ الفعل

االجتماعي  ،ك يبدك أف تغلغل فكرة اجملتمع ا﵀لي ُب الذىنية اجملتمعية دفعت ك ال تزاؿ بالفاعلُت االجتماعيُت إٔب
االنصراؼ إٔب خدمة كتنمية مناطقهم ك جهاهتم ا﵀لية فبأم معٌت تطرح فكرة التنمية ا﵀لية؟
ب -التنمية المحلية٘:تثل التنمية ا﵀لية ا﵀رار ا١تركزم إلشكالية كإسًتاتيجية التنمية الوطنية بصرؼ النظر عن النمط
االقتصادم ك السياسي ا١تنتهجٔ،تا يعٍت أف التنمية اٞتهوية ك ا﵀لية ىي ا﵀دد ك ا١تقيٌم للمجاؿ الوطٍت للتنمية مثلما أهنا ىي

اليت تقف كراء نسق النمو ك اإلنتاج ك ا١تنافسة بالنسبة لبلقتصاد الوطٍت ككذا بالنسبة للتوازف ك التكامل ك االندماج بُت
التطرؽ إٔب معٌت التنمية عامة،حيث
اٞتهات ك ا١تناطق ،ك قبل التو ٌغل ُب مدلوؿ ا﵀لي للتنمية ك أبعاده من ا١تفيد ك ا١تنهجي ٌ
يتفق معظم الباحثُت على أهنا تنطوم على ٣تموعة من األفعاؿ اليت تطمح إٔب تلبية اٟتاجيات األساسية ك الثانوية ،ا١تادية ك

الثقافية لؤلفراد ك اٞتماعات ك اليت تطاؿ ٣تموعة من ا١ترافق من سكن كتشغيل ك صحة ك تعليم ك ٦تارسة ثقافية ك مشاركة
يعرفها أالف توراف على أهنا
فاعلة ُب اٟتياة االجتماعية بطريقة يكوف فيها اإلنساف ٤تور العملية التنموية كتأكيدا ٢تذا ٌ
التوجو ٌ
متطور أكثر مشاركة ك تدخبل من قبل
٣تموعة من األفعاؿ اليت ٘ت ٌكن اٞتماعة من االنتقاؿ من ٪تط ٣تتمعي إٔب ٪تط آخر ٌ
أفراد اجملتمع بينما يعترب ا١تف ٌكر االقتصادم  Perrouxالتنمية عملية تكامل للتحوالت الذىنية ك االجتماعية ٞتماعة ما ٔتا

٬تعلها قادرة على مراكمة منتجها اٟتقيقي اٞتملي كميا ك بصفة مستدامة ُ،ب مقابل ىذا الطرح ١تعٌت التنمية الوطٍت ىل
يش ٌكل ا١تفهوـ ا﵀لي للتنمية مفهوما مضادا للوطٍت أك ا١تركزم؟ أـ انو بعدا جديدا تكميليا؟يبدك من خبلؿ العديد من
األْتاث اليت اشتغلت على مسألة ا﵀لي ُب التنمية ك ال سيما منها تلك اليت اىتمت بالعآب العريب اعتربت أف ا١تفهوـ ا﵀لي

ُالسيد عبد العاطي السيد ،نفس ا١ترجع ،ص ُّٕ.
2

Belhedi Amor, “Développement régional et local", quelques aspects du développement régional et local en
Tunisie, cahiers du Cérès, séries géographique, N°20, Tunis1998, P33.
3
Touraine(A), La société dépendante, Paris, D.UCLOT, 1976, P5.
4
Perroux(F), L’économie du XXème siècle, 2éme éd. Paris, P.U.F, 1964, P155.
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للتنمية ش ٌكل ٔتثابة الثورة ا٢تادئة ُب عبلقة بالنسق العا١تي للتنمية الذم ٓب يلغي ا١تفهوـ الوطٍت ك إ٪تا ظل ىذا األخَت يلعب
دكر الوسيط ما بُت ا﵀لي ك العا١تي،بينما ا﵀ورم ك األساسي أف بركز فكرة ا﵀لي يبقى رىُت كجود فاعلُت جدد على
الساحة االقتصادية ك االجتماعية كالثقافية اٟتاملُت للواء التقدـ عرب إسًتاتيجية هتدؼ إٔب توسيع نطاؽ نشاطهم
كفاعليتهم ،كيكوف أيضا رىُت ٘تثل قوم من ىؤالء ١تقوالت مثل االنتماء ك األرض ك التاريخ كالثقافة ك اٟتمى ا﵀لي
تعرؼ التنمية ا﵀لية بأهنا عبارة عن مسار مبادراٌب كتلقائي من جانب فاعلُت ينتموف إٔب ٕتمع عمرا٘ب
عامة،ك عموما ٌ
ضمن ٣تاؿ ٛتوم ٤تدد يهدفوف من كراء ذلك إٔب ا١تسا٫تة ُب اٟتركية التنموية الوطنية الشاملة ك قد يكوف ذلك ُب شكل
فائض قيمة اقتصادم أك ثقاُب أك اجتماعي أك فضائي ،فهي بالتإب منتج لو مواصفات كطنية شاملة لكنو نابع ك مبٍت
ضمن ٣تاؿ ٛتوم ضيٌق ك بتعبَت أدؽ ىي مقاربة طوعية ترتكز على اجملاؿ ا﵀لي الضيٌق ك تعتقد أف التنمية اٟتقيقية إ٪تا ىي
تلك اليت تنطلق من ا١تستول القاعدم موظفة بذلك كل اإلمكانيات ا﵀لية ك ا١توارد ا٠تصوصية ك القيم الثقافية الذاتية اليت
تدعو إٔب التعاكف ك التضامن ك غَتىا ،ك معارضة ُب ذلك فكرة ا١تركزية كا﵀ورية اليت تعد من أىم أسباب نشوء فكرة التنمية
ا﵀لية ُب اجملتمعات الغربية ُب فًتة ا٠تمسينيات من القرف ا١تاضئ ،تا ٬تعل ا١تقاربة ا﵀لية للتنمية ٔتثابة البديل ُب مواجهة
السياسات الشمولية ك الكليانية اليت تنتهجها الدكؿ ك اٟتكومات فيما يتعلق ٔتنواؿ التنمية،أك رٔتا ىي ردة فعل من جانب
الفاعلُت االجتماعيُت ا﵀ليُت بغية إحداث نوع من التوازف اٞتهوم ،ك إبراز قيمة اجملاؿ ا﵀لي ك خصوصيتو ُب ا١تسار
برمتو ،كلكن قد ٖتصل ا١تبادرة ا﵀لية للتنمية باالشًتاؾ ك التوافق مابُت الدكلة ك الفاعلُت االجتماعيُت للتنمية أك
التنموم ٌ
بالتحديد بإعاز من الدكلة ٟتفز ٫تم ا١تستثمرين ك ترسيخ ركح ا١تبادرة ك ثقافة ا١تنافسة ك عقلية الربح ك ىذا رٔتا ما يتماشى
كٕتربة الفعل السياحي بالساحل التونسي فما ىي حقيقة ىذا الفعل التنموم ا﵀لي ؟
 -2في المجاؿ المحلي الساحلي:
أ -الفعل السياحي بالساحل ك أىمية الحراؾ المتولٌد عنو :ش ٌكل اجملاؿ ا﵀لي الساحلي القطب السياحي األكؿ ُب

الببلد ك ىو الذم دفع بالسوؽ السياحية التونسية إٔب أف ٗتتص ُب منتج سياحي شاطئي نتيجة ما شهده ىذا اجملاؿ من

انفجار سياحي شاطئي ُب فًتة السبعينات ك الثمانينات ك التسعينيات خاصة من القرف العشرين،على أف ىذا اٟتظوة اليت
حظيت هبا جهة الساحل فيما يتعلق بالنشاط السياحي تعزل إٔب اعتبارات تارٮتية ك مناخية ك ثقافية ك اجتماعية بوأهتا باف
تتص ٌدر االستثمارات السياحية عشية االستقبلؿ ،لكن تعزل ىذه اٟتظوة ا١تبالغة إٔب اإلرادة السياسية اٞتا٤تة للنهوض هبذه
ا١تنطقة ا﵀لية.فبل غرابة أف ٭تظى الساحل بعطف كاىتماـ كبَتين ،السيما ك أف سكاف الساحل سا٫توا مسا٫تة فعالة ُب
تأسيس حزب الدستور اٞتديد ك شاركوا فعليا ُب حركة التحرير ٍب ُب تسيَت دفة اٟتكم بعد االستقبلؿ ،ناىيك أف رئيس
اٞتمهورية ك الوزير األكؿ كمعظم الوزراء كاإلطارات العليا السيما ُب السنوات األكٔب من االستقبلؿ كانوا أصيلي جهة
1

Lavergne(M)&Duvigneau(G),"Monde arabe : le retour du local", peuples méditerranéens, N°72-73,Juilletdecembre1995,P8.
2
Katalyn kolosy, « le développement local : réflexion pour une définition théorique du concept », annuaire
horizon local de global net, 2006, P1.
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الساحل .عموما ،كاف تدخل الدكلة بصفة مباشرة باعتبارىا الباعث السياحي األكؿ ك غَت مباشرة عرب التشجيع ا١تتواصل
ألبناء اٞتهة ك التونسيُت اآلخرين ك كذلك األجانب من أثرياء دكؿ ا٠تليج ،خاصة من الكويت ك السعودية لبلستثمار ُب
السياحة ّتهة الساحل.
ك ىكذا يتنب ك أف ا٠تصوصية التارٮتية النادرة ك األرضية االقتصادية ا٠تصبة ١تنطقة الساحل كل ذلك ،إذا أضفن إليو
٣تموعة سكانية متجانسة ك متقاربة متحفزة لكل أشكاؿ العمل ك االجتهاد كمستوعبة لكل متطلبات التقدـ تتميز بركح
متحمسة جعل من منطقة الساحل
اجملازفة ك ا١تبادرة راسخة القدـ ُب أصو٢تا ،ككراء كل ىذه اإلمكانات إرادة سياسية ٌ
التونسي تعيش دكما على كقع ديناميكية سريعة ك متواصلة ك منطقة جذب إٔب اليوـ.

كغٍت عن البياف أف تركيز العديد من ا١تؤسسات السياحية ّتهة الساحل كاف قد خلق حركات النزكح اليت نشطت كثَتا
من األرياؼ بإتاه ا١تدف الساحلية٦،تا أضفى على ىذه ا١تدف ديناميكية حضرية ك ٕتارية ك صناعية ،ك شكل أحياء ك
منشآت موازية للمنشآت السياحية لتلبية حاجيات القطاع السياحي من السلع ك ا٠تدمات ،ك بالتإب ٛتل القطاع
السياحي اٟتل األنسب ١تشكل البطالة .ك تدر٬تيا بوأ النشاط السياحي ك معو الصناعي منطقة الساحل بأف تكوف على
الدكاـ قبلة النازحُت من كل جهات اٞتمهورية ْتثا عن موارد الرزؽ ك ا١ترافق الضركرية ،فكانوا أف كجدكا ُب ربوع الساحل
ضالتهم من حيث الشغل ك ا١ترافق الضركرية .ك قد م ٌكن القطاع السياحي من التخفيض من نسبة البطالة ليس على

مستول جهة الساحل فحسب ،ك إ٪تا على ا١تستول الوطٍت عامة مثلما م ٌكن من ٖتسُت الدخل السنوم ك ٖتسُت ٪تط
ا١ترجوة
عيش ا١تواطن ك توفَت جودة اٟتياة ا١تطلوبة ،على أف كل ىذه االمتيازات اٟتضرية ٓب تكن لتتوفر على األقل بالسرعة ٌ
لو ٓب يكن النشاط السياحي كاقع اٟتاؿ ٦تكنا ،ألف تنامي النشاط السياحي بالساحل كاف يفوؽ مرتُت النسق العاـ ُب
اٞتمهورية ككل ك ىذا ما تدؿ عليو اإلحصائيات ُب سنوات االستقبلؿ األكٔب كذلك ُب مستول حجم االستثمارات أك
عدد الليإب السياحية ا١تقضاة ك كذلك حجم ا١تبيعات ،ك عشية اعتماد الدكلة التونسية سياسة ا١تخططات التنموية
 ) 1964كانت حصة السياحة ضمن ىذا ا١تخطط بارزةّ ،تهة الساحل ٕتسدت ُب
-1962
كانطبلقا من ا١تخطط األكؿ (
إقامة مؤسستُت با١تنستَت ٫تا نزؿ االسببلناد ك قصر صقانس ك مؤسستُت بسوسة ٫تا نزؿ بوجعفر ك نزؿ الرياض ،ك ُب هناية
ىذا ا١تخطط أظهرت اإلحصائيات ٔتا ال يدع ٣تاال للشك مدل كجاىة ك صحة االختيار ١تنطقة الساحل لتكوف بوابة
 1.094000مليوف دينار بالنسبة
 143.000ليلة سياحية ك حجم مبيعات بلغ
الببلد التونسية للسياحة ،بدليل ما ٖتقق من
ٞتهة الساحل .ك قد كاف ىذا كافيا إلحداث منعرج حاسم ُب االستثمارات السياحية ُب ربوع الساحل من قبل ا٠تواص ١تا
كجدكه من تشجيع سواء من قبل الدكلة أك ا١تؤسسات ا١تالية ،ك ىو الرىاف الذم عملت من أجلو الدكلة إلقناع ا٠تواص
 1962إٔب%10فقط سنة
بغية االستثمار ك اجملازفة .ك بذلك ٖتولت مسا٫تة الدكلة ُب االستثمارات السياحية من %90سنة
 . 1971ك ُب ا١تقابل ارتفعت مسا٫تة ا٠تواص لتحتل مكانة الدكلة سابقا ،ك لعل أبرز ما ٗتتص بو االستثمارات السياحية
ُنور الدين ستهم "،السياحة في تونس" ،تونس  ،سَتاس للنشر ،ُْٗٗ ،ص ٖٔ .
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بالساحل كوف الباعثُت ُب معظمهم أصيلي اٞتهة ك ٖتدكىم الرغبة ُب الرفع من مستول ا١تنطقة ك االرتقاء ُب السلم
االجتماعي .مثلما يعزل اٟتماس الفياض ك اال٩تراط التاـ كالبلمشركط ضمن خيارات الدكلة لبعض الباعثُت األكائل
إٔب ما يكنونو من ٤تبة كاحًتاـ ك بالتإب اعًتافا باٞتميل إٔب ابن اٞتهة " اجملاىد األكرب " الزعيم اٟتبيب بورقيبة ،ك ىذا
المسناه ُب اٟتقيقة من خبلؿ ا١تقاببلت اليت قمنا هبا مع الباعثُت السياحيُت .ك منذ ذلك اٟتُت شهدت السياحة التونسية
عامة ك الساحلية خاصة انفجارا حقيقيا من حيث عدد ا١تؤسسات السياحية ك الليإب السياحية ك خاصة حجم العائدات.
ك قد استطاع الساحل التونسي أف يظهر منتجا سياحيا فريدا أصبحت فيما بعد ٗتتص بو الببلد التونسية ٘تثل ُب السياحة
الشاطئية  .إف كل ىذه ا١تعطيات ظلت عرب التاريخ ترغٌب ُب الساحل ك ٖت ٌفز السياح من كل حدب ك صوب بأف يأتوا
ليستمتعوا بكل ما جادت بو الطبيعة .ك كاف من الطبيعي أف تنتبو سلطة اإلشراؼ إٔب أ٫تية السياحة الشاطئية كٕتعل منها
خصوصية السياحة التونسية ُب ا١تخطط الرابع بتهيئة مناطق سياحية أخرل ك تدعيم ا١تناطق التقليدية ،ك كاف أف أدخلت
منطقة ا١تهدية ضمن ىذه ا١تخطط حيز التهيئة ك االستغبلؿ .ك قد ٘تيز أبناء الساحل دكما بالقدرة على اجملازفة ك ا١تبادرة
ال سيما فيم يتعلق با١تقاكلة السياحية اليت كانت الطريق األسرع كاألسهل لتكوين الثركة ك الرقي االجتماعي ك ُب كل مرة
كانت الدكلة ال تتواٗب عن تشجيع الباعثُت ك دفعهم بإتاه ىذا ا٠تيار االسًتاتيجي السياسي -االقتصادم.ك قد استطاع
الباحث الفرنسي  Miossecمن تأكيد ىذا ا٠تيار عقب دراستو ا١تيدانية ١تكانة السياحة ُب تونس عندما أثبت أف أصيلي
 % 39.67من ٚتلة االستثمارات السياحية ُب الببلد التونسية .كرغم أف القطاع السياحي معركؼ
الساحل استأثركا بنسبة
هبشاشتو كتأثره بكل األحداث ا﵀لية ك العا١تية ،ك رغم األزمة اليت عرفتها السياحة الدكلية ُب السبعينات من القرف
ا١تاضي ،فإف اإلحصائيات تربز عدـ تأثر جهة الساحل بل كانت تشهد نفس التدفق من حيث عدد ا١تؤسسات السياحية
ك عدد السياح .فكاف اٟتراؾ االجتماعي الذم يشهده الساحل يستند باألساس إٔب النشاط السياحي حيث كانت
تداعياتو على ٥تتلف األصعدة ك اجملاالت ال فقط على ا١تستول ا﵀لي ك إ٪تا طاؿ ا١تستول الوطٍت لعل أبرزىا قطاع التشغيل
ك اليد العاملة .كا١تبلحظ أف اليد العاملة ا١تشتغلة بالقطاع السياحي معظمها من أصوؿ ٤تلية أك جهوية ،بل إف حجم اليد
العاملة الساحلية ُب السياحة يتعدل جهة الساحل ليشمل جهات اٞتمهورية األخرل .ك عموما ،فاف اليد العاملة الساحلية
ُب اجملاؿ السياحي مثلت ُب بداية الثمانينات 4/5اليد العاملة السياحية اٞتملية ُب تونس ،كىذا ٯتكن أف يعزل إٔب عوامل
عدة من بينها ،أف أبناء الساحل منفتحوف من أكؿ التاريخ على العديد من الشعوب كاٟتضارات األخرل  -بل ك زادهتم
السياحة تفتحا ك ٖتضرا -كجاىزية للتعامل ك التواصل ضمن أم ٣تاؿ مهٍت ،فضبل عن ٘تيزىم من حيث ا١تستول
التعليمي عن بقية اٞتهات األخرل ك قدرهتم على استيعاب ك حذؽ أم ٣تاؿ مهٍت أك تقٍت جديد .كما ٯتكن أف يعزل
عدـ تواجد أبناء اٞتهات األخرل ُب القطاع السياحي بشكل كاضح رٔتا إٔب خشية عائبلهتم من مغبة ا٨ترافهم األخبلقي
ُعادؿ بوزيد" ،المؤسسة السياحية في الساحل التونسي :التممبلت ك المقافة ك األدكار :الباعموف السياحيوف مماال تطبيقيا "،أطركحة الدكتوراه ُب علم
االجتماع،كلية العلوـ اإلنسانية ك االجتماعية تونس ََُِ،صُْٗ.
2

Lamine (R.), Les citadins du sahel central : les mutations socio-spatiales vers la citadinité, Thèse de doctorat
d‟Etat en géographie, Faculté Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 1998, p. 493.
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١تا يعًتم القطاع السياحي من مواد استهبلكية ٤تظورة دينيا كاجتماعيا ،ك ما يتصل با٠تدمة السياحية من سلوكات
ك٦تارسات قد تتعارض مع قيمنا ك أخبلقياتنا .ك ىكذا فوجود الساحلي ُب النشاط السياحي بكثرة ٓب يكن كليد
الصدفة ك إ٪تا ترسخ ىذا النشاط ا١تهٍت ضمن الذىنية العامة ال سيما لدل األجياؿ الصاعدة ْتكم تواتره ُب ا١تنطقة كتوفر
األرضية االجتماعية ا١تبلئمة لتقبلو .ك بازدىار النشاط السياحي ُب ا١تنطقة ازدىرت العديد من القطاعات األخرل كارتقت
عائبلت عديدة ُب السلم االجتماعي .ك يبقى اٟتراؾ االجتماعي األبرز ك ا١تضاعف ّتهة الساحل كذلك ُب تقدير
التحوؿ من أ٪تاط إنتاجية
اٞتغراُب رضا المُت ذلك الذم استهدؼ العبلقات االجتماعية ك االقتصادية التقليدية ،حيث ٌ

ما قبل رأٝتالية تتسم با١توٝتية كخاصة بتعاقب فصوؿ الزيتوف ،بإتاه أ٪تاط إنتاجية رأٝتالية تطغى عليها األنشطة
الصناعية ك السياحية ك التجارية  .كاٟتقيقة أف عدد القطاعات اليت تتمفصل كقطاع السياحة كبَت ك يصعب حصرىا ،لكن
التحضر ا١تتولٌد عن الفعل السياحي كاف على غاية من الشدة فكانت لو تأثَتات سلبية ك خطَتة أحيانا من
الثابت أف
ٌ
أخطرىا مسألة االستحواذ العقارم على ا١تساحات الزراعية كاألراضي الفبلحية بصفة اختيارية أك قسرية ،كدفع ا١تتساكنُت
إٔب التخلي على األنشطة الفبلحية ك خاصة الشباب ١تا يعًتيو ىذا القطاع من تعب ك إرىاؽ ،ك االلتحاؽ بقطاع ا٠تدمات
سواء ُب اجملاؿ السياحي مباشرة أك بأحد القطاعات اليت تتمفصل معو .ك ىو ما من شأنو أف يؤثر على التوزيع القطاعي
لليد العاملة النشيطة .ك أماـ ارتفاع الكثافة السكانية ك شدة التحضر يقوؿ ٤تمد اٞتديدم " كحىت ا١تساحات الزراعية

ا١تتبقية كيفما كانت داخل البلدية مآ٢تا االنقراض ٖتت كطأة الزحف اٟتضرم٦ ،تا يزيد ُب حدة البور االجتماعي بل ك
أيضا يؤدم إٔب انعكاسات سيئة على التوازف البيئي "  .فعدـ احًتاـ التوازف ا٢تيكلي للمجتمع يؤثر تأثَتا عميقا على بنية
اجملتمع ألف كل ٣تموعة اجتماعية سواء كانت جهة أك دكلة ٗتتص بًتكيبة إيديولوجية ك ثقافية ك دينية تسجل مع ٪تط ٪تو
معُت .ك ُب ىذا السياؽ أثبتت بعض الدراسات ا١تيدانية باٞتهة أف االنعكاس السليب األىم للسياحة باٞتهة،
اقتصادم ٌ
تغَت سلوؾ بعض الشباف الذين ينبهركف
كحسب كجهة نظر الفئات االجتماعية اليت جاىرت باستيائها من السياحة ىو ٌ
بصورة النزؿ الرفيعة ك ىيبتها فينقطعوف عن الدراسة مبكرا ك يتوجهوف للعمل ُب النزؿ ك لو بأجور ضعيفة ك ذلك ُب
ظركؼ صعبة  .كىكذا فاف ما نتبينو أف اٟتراؾ االجتماعي ا١تتولٌد عن النشاط السياحي ّتهة الساحل كاف على غاية من
العمق ك ا٢تيكلية ،غَت أنو ٓب ٮتلو من التداعيات السلبية جراء عدـ االستشراؼ اٞتيٌد كالشامل ١تستقبل الفعل
السياحي.فجيٌد أف تتوفر مواطن الشغل كأف تكوف العائدات ُب مستول اآلماؿ ،ك أف تنعم األفراد ك اٞتماعات ٔترافق اٟتياة
اٟتضرية ك رغد العيش .لكن ال أف يكوف كل ذلك على حساب توازف اجملتمع الثقاُب كاالقتصادم ك البيئي .

Lamine (R.), ibid, p. 317.

ِ
تطور العبلقات بين المدف ك المحيط في الساحل التونسي " ،اجمللة اٞتغرافية التونسية ،عدد ُٓ  ، ُٖٕٗ ،ص ُٕ.
٤تمد اٞتديدمٌ " ،

ّ٤تمد شلغمي" ،السياحة ك التنمية في المنستير " ،أطركحة الدراسات ا١تعمقة ُب اٞتغرافيا ،كلية العلوـ االنسانية كاالجتماعية تونس ،
ِْٕ.
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ب -طبيعة النموذج المقاكلي السياحي بالساحل التونسي :إف تاريخ ا١تقاكلة عامة ُب الساحل ٯتتد إٔب ماض بعيد ،غَت

أف ا١تقاكلة ٔتفهومها اٟتديث ا١تتمثل ُب القدرة على خلق ك إنشاء التنظيمات العلمية كاف حديثا نسبيا .ك عموما،
ٔتجرد أف اٗتذت الدكلة عشية
فاف اجتماعية الساحل كانت تنطوم على مقومات ثقافة ا١تقاكلة ،ك دليل ذلك أنو ٌ
االستقبلؿ من السياحة خيارا اسًتاتيجيا لكسب معركة التنمية ،ا٩ترطت العديد من األفراد ك الفئات البورجوازية ضمن
ىذه السياسة ٖتدكىا ركح ا١تبادرة ك اجملازفة ك الرغبة ُب اٟتظوة كالوجاىة ك السيادة ،فنشطت حركة ا١تقاكلة السياحية ك
٘تيزت سَتكرهتا بالتنامي السريع ،ألف ٘تثل الساحلي للفعل ا١تقاكٕب فيما يبدك يستند إٔب عوامل عائلية كاجتماعية كنفسية
باألساس،بدليل أف معظم ا١تؤسسات السياحية تعود ملكيتها إٔب أصوؿ ساحلية .فالساحلي يتصف بتمثل قول ١تقولة
االنتماء االجتماعي ،ك ُب ىذا السياؽ يصبح التشابو كاردا جدا ما بُت الفعل ا١تقاكٕب الصفاقسي حسب دراسة Denieul
كالفعل ا١تقاكٕب الساحلي .فكما ىوالشأف للمجتمع الصفاقسي ،تسيطر على اجملتمع ا﵀لي الساحلي رمزية األرض كا﵀لي

ك ىي أخبلقيات تستمد جذكرىا من األخبلؽ الدينية اإلسبلمية ،اليت ٢تا تأثَت كبَت على اٟتياة االقتصادية ك تؤكد تفوقها
ُب كل مرة على األخبلؽ اإليديولوجية ك السياسية األخرل .كىكذا فا١تراد بالبياف أف الظاىرة ا١تقاكلية ُب الساحل ٓب تبدأ
مع النشاط السياحي ك إ٪تا تنطوم على إرث دسم ك متنوع ما بُت النشاط الفبلحي ك التجارم ك الصناعي ٦تا كلٌد أرضية
مقاكلية ،ناىيك ك أف خصوصية الفعل ا١تقاكٕب الساحلي تكمن ُب قدرتو على االستثمار ُب ٣تاالت اقتصادية ٥تتلفة.كعلى
عكس بعض جهات اٞتمهورية فاف ا١تقاكؿ الساحلي استطاع أف يوجد ذلك االنسجاـ مابُت النشاط السياحي كالنشاط
الصناعي خاصة،بدليل أف معظم ا١تقاكلُت السياحيُت اليوـ ٘تيزت أنشطتهم ا١تقاكلية بالتنوع .على أف ٌركاد ا١تقاكلة السياحية
ترسخت ُب
األكائل ٓب يكن ٣تاؿ استثمارىم األكؿ السياحة .كا١تفيد أف النسيج ا١تقاكٕب الساحلي ٔتا ىو منظومة ثقافية ٌ

الذىنية العامة للمجتمع الساحلي ،ك ظل ىذا النسيج امتدادا للعديد من األجياؿ عرب كراثة األبناء ا١تؤسسات
كالشركات عن اآلباء ك مواصلة مسَتة ا١تقاكلة ،فاإلرث العائلي يلعب دكره ُب تكوين كتطوير ك إعادة إنتاج ا١تقاكلة  .كٯتكن
أف يعزل ٧تاح ا١تقاكؿ الساحلي إٔب الدعم القوم من السلطة السياسية ،ك إٔب نوعية العبلقات ك االسًتاتيجيات اليت
ينسجها ا١تقاكؿ ذات البعد الزبو٘ب ك الوالئي .أم تلك العبلقات اليت تستند إٔب التبعية كا١تصلحية بعيدا عن األطر الرٝتية
العقبلنية ،ك ىي اليت تنطوم عليها ا١تقاربة االستزالمية .فنجاح ا١تشاريع كصعود الباعثُت اٞتدد يعود باألساس إٔب
االسًتاتيجيات اليت ٘تر حتما بالشبكات ا﵀لية كالوطنية للعبلقات االجتماعية -السياسية  .ذلك أنو من العوامل البارزة
كالقوية اليت جعلت من البورجوازية الساحلية فئة مقاكلية،تلك ا١تتمثلة ُب الدعم الكبَت ك ا١تتواصل من قبل الدكلة ٢تا .ك قد
شكلت حقبة السبعينات من القرف ا١تاضي ا١تنعرج اٟتاسم بامتياز للفعل ا١تقاكٕب السياحي الساحلي ،ك اليت تزامنت ُب
1

Denieul(P.N ), Les entrepreneurs du développements : l‟ethno industrialisation ( la dynamique de Sfax), Paris,
éd. L‟Harmattan, 1992, p. 154.
2

Lamine (R.), Les citadin du sahel central : les mutations socio spatiale vers la citadinité, Thèse de doctorat
d‟Etat en géographie, Faculté de Sciences Humaines et Sociales de Tunis 1998, p. 494.
3
Lamine (R.), ibid., p. 495.
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اآلف نفسو مع تصاعد االيديولوجيا الرأٝتالية اليت تفًتض أف تنمية رأس ا١تاؿ مرتبطة باالستثمار ا١تنتج كليس باالستثمار
الًتُب ك الكمإب.ك ٤تصلة القوؿ أف ا١تقاكلة السياحية ٓب تكن كاقع اٟتاؿ ٦تكنة من أصوؿ ساحلية لو ٓب ٕتد أرضية مقاكلية
سا٨تة سواء من حيث التسيَت ك التدبَت أك من حيث التمويبلت ،ال سيما ك أف ا١تشاريع السياحية تتطلٌب ٘تويبلت
باىظة.كما أف اجملازفة باالستثمار ضمن اجملاؿ السياحي ليست بالسهلة با١ترة .دكف التغاضي كذلك عن دكر العوامل
الطبيعية ك ا١تناخية ك خاصة السياسية اليت سا٫تت ُب ٖتويل العديد من األحبلـ إٔب كاقع .كذلك من بُت العوامل اليت
أسست لثقافة ا١تقاكلة ُب الساحل ىي ببل شك العامل التعليمي اك الدراسي،حيث الثابت أف العائبلت الساحلية كثَتا ما
ٖترص على تعليم أبنائها مهما يكن مستول دخلها حىت ك إف أدل ذلك إٔب بيع جزء من ملكيتها العقارية ،ألف
االستثمار يتطلٌب حدا أدٗب من التعليم ك ا١تعرفة .بقي أف ما ٖتسن اإلشارة إليو كفق ىذا ا١تستول أف االستثمار ُب اجملاؿ
السياحي ُب الساحل عادة ال يكوف أكٔب ا١تبادرات ا١تقاكلية بالنسبة ١تعظم الباعثُت السياحيُت ،ك قد ثبت ذلك من خبلؿ
الركاد األكائل ا١تؤسسوف لنواة الفعل ا١تقاكٕب السياحي معظمهم
دراسة ميدانية مشلت أىم الباعثُت السياحيُت بالساحل أف ٌ
ٓب يكن ٣تاؿ استثمارىم األكؿ السياحة .ك رٔتا يربر ىذا التمشي ا١تقاكٕب فيما يبدك بأف ا١تنتج السياحي عامة ىو ُب النهاية
استهبلؾ ترُب تفاخرم ٓب يرتق بعد ُب اجملتمع التونسي إٔب استهبلؾ ضركرم حاجي٦ ،تا ٬تعل نشاطو موٝتيا متقطعا ك غَت
مضموف الربح ،فضبل عن كوف ا١تشركع السياحي يتطلٌب ٘تويبلت ضخمة لذلك عادة ما يقع إرجاؤه إٔب ما بعد ا٠توض
ُب ٕتارب مقاكلية تتصل بقطاعات اقتصادية أخرل بغية اكتساب النضج ك ا٠تربة ُب ٣تاؿ ا١تقاكلة ك بالتإب ٖتصيل ا١توارد
ا١تالية الكافية .ك ا١تبلحظ أف خصوصية أخرل ٖتسب للنموذج التنموم ا١تقاكٕب بالساحل تلك ا١تتمثلة ُب تنوع ٣تاؿ
االستثمارات ك تكملة بعضها للبعض اآلخر .فعلى سبيل الذكر ال اٟتصر ٕتربة السيد "علي مهٍت" ُب ٣تاؿ ا١تقاكالت

السياحية بدأت ٔتجاؿ الدىن حيث كاف "علي مهٍت" حرفيا ُب الدىن ٍب بتنامي رأس ا١تاؿ كوف مؤسسة ُب البناء ك
الدىنٍ ،ب جاءت بعد ذلك الرغبة ُب دخوؿ ٣تاؿ السياحةٔ ،تا أف أغلب ا١تنشآت السياحية ك اإلدارية ُب بداية االستقبلؿ
كاف ىو يتؤب بناءىا .ك ىو ٘تش ينم عن تفكَت رأٝتإب يهدؼ إٔب التخفيض قدر اإلمكاف من كلفة اإلنتاج كاستثمار
القيمة ا١تضافة ُب تنمية رأٝتاؿ ا١تؤسسة ك ٖتقيق مزيدا من الربح.
كصفوة القوؿ أف القراءة السوسيولوجية للفعل ا١تقاكٕب ُب الساحل ك ما أنتجو من تنمية اليت ٓب تطل ا١تستول ا﵀لي فحسب
ك إ٪تا طالت ا١تستول الوطٍت ،كشفت حقيقة عن ٪توذج مقاكٕب ٯتكن أف ٭تتذل بو ،على اعتبار ما ينطوم عليو من
خصوصيات ٯتكن اختصارىا ُب كونو مستمد من طبيعة التنشئة االجتماعية ك الثقافية ا﵀لية .إذ أف الباعث
السياحي كثَتا ما يستثمر ارثو العائلي االجتماعي الثقاُب ٔتا ٭تتويو من معتقدات كإيديولوجيات ك مواقف أخبلقية
فمجرد التفكَت ُب إنشاء مقاكلة ال ينبع من طبيعة السياؽ التارٮتي ك االجتماعي
كسلوكية للتعامل مع مشركع ا١تقاكلةٌ .
ُعادؿ بوزيد" ،المؤسسة السياحية في الساحل التونسي :التممبلت ك المقافة ك األدكار :الباعموف السياحيوف مماال تطبيقيا "،أطركحة الدكتوراه ُب علم
االجتماع،كلية العلوـ اإلنسانية ك االجتماعية تونس ََُِ،صُْٓ
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ا١تعيش ٟتظة إذف ،كإ٪تا كليد تراكم تارٮتي اجتماعي ثقاُب باألساس.ك تأكيدا لذلك أثبتت العديد من الدراسات أف أصوؿ
الباعثُت السياحيُت جلٌها من أكساط اجتماعية ك جغرافية صغَتة بينما استطاعوا أف يكتسبوا ثقافة مقاكلية عرب تنشئتهم

كتفاعلهم مع األحداث كالوضعيات ا﵀يطة ،سواء باستغبلؿ ارثهم العائلي أكعرب اال٩تراط ُب اٟتياة السياسية ك االجتماعية
.
كاستغبل٢تا لفائدهتم
ج-إلى أم مدل حقق الفعل المقاكلي السياحي دكره الخصوصي التنموم في الساحل التونسي:

لعلٌو من الثابت أف طرح ا١تسألة التنموية بالساحل التونسي يبقى عقيما ك أجوؼ دكف طرؽ القطاع السياحي الذم يش ٌكل
ركنا أساسيا من أركاف االقتصاد ا﵀لي،لذلك فليس من االعتباطي ك اجملا٘ب أف نعتمد ضمن ىذه ا﵀اكلة الفعل السياحي
كنموذج للتنمية ا﵀لية ،بغية الوقوؼ عند أىم األدكار ك النتائج ا١تًتتبة عن الفعل السياحي ضمن اجتماعية الساحل
كسوؼ نستند إٔب نتائج الدراسة ا١تيدانية السوسيولوجية اليت قمنا هبا ّتهة الساحل ٓتصوص الباعث السياحي ،ك اٟتقيقة

اننا قبل طرؽ موضوع السياحة من الوجهة السوسيولوجية طرحنا على أنفسنا العديد من األسئلة النظرية للتحقق من مدل
جدكل ك٧تاعة طرح الفعل السياحي كموضوع سوسيولوجئ،تعٌت ىل أف ا١تؤسسة السياحية شكلت حقيقة أدكارا رمادية
٣ترد
أثرت ُب النسيج االجتماعي ك االقتصادم كالثقاُب ،حىت ٖتظى بأف تكوف مدار ْتث سوسيولوجي ؟ أـ أهنا كانت ٌ
مؤسسة اقتصادية شأهنا شأف بقية ا١تؤسسات األخرل ؟
بيٌنت معظم ا١تعطيات ا١تيدانية أف الفعل السياحي بالساحل التونسي استطاع تارٮتيا أف ينحت صورة ٦تيزة Image de
ٕتسدت باختصار ُب الوجهة السياحية الشاطئية ،األمر
 marqueللسياحة التونسية عامة ضمن ا١تشهد السياحي العا١تي ٌ
الذم ٭تيلنا على حقيقة سوسيولوجية مفادىا أف الدكر السياحي للمؤسسة السياحية بالساحل ثابت أثناء السَتكرة
التارٮتية رغم ا٨تصاره ُب النمط الشاطئي البحرم ك دليل ذلك تفضيل الوجهة السياحية التونسية من بُت الوجهات
السياحية الدكلية األخرل من قبل السائح األجنيب فقط للتلذذ بشواطئها ك ْتارىا .بالرغم أف اٞتهود مبذكلة بإتاه تنويع
ا١تنتج السياحي كإثراء الدكر السياحي للمؤسسة السياحية .لكن الصورة األكلية اليت طبعت السياحة التونسية بقيت
شاطئية ،ناىيك أف العرض السياحي إذا ما قدـ للسائح دكف سياحة شاطئية ال ٯتكن أف ٭تقق لو اإلشباع،ك ىذه النتيجة
دليل كاضح على أ٫تية التمشي ا﵀لي ُب التنمية عندما تكوف لو تداعيات ا٬تابية على ا١تستول الوطٍت .ك قد أكدت بعض
الدراسات ا١تيدانية ا٢تامة ُب ىذا السياؽ أف نسبة السياح الذين يأتوف فقط لغاية السياحة الشاطئية يصل إٔب .% 55لذلك
تبدك تداعيات الفعل السياحي كاضحة للعياف على ٚتيع مستويات البنية االجتماعية من ذلك أف حجم اٟتراؾ
االجتماعي ا١تتولٌد عن الدكر ا١تركزم للفعل السياحي ٔتنطقة الساحل ،الذم كاف طغت عليو الصبغة الشاطئية ،فانو حقق
1

Stambouli (F.), Ksar hellal et sa région : contribution à une sociologie du changement dans les pays en voie de
développement, Thèse 3 cycle , Université de Paris , 1964, p. 313 .
2

Groupe de recherche, ""Etude du plan directeur de développement du tourisme en République Tunisienne:
esquisse du rapport final ", 2002, p. 2-37.
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االستدامة ك أنتج حركية كاسعة النطاؽ ك ساىم ُب تعميم مسألة الرفاه االجتماعي كاالرتقاء ٔتستول الوعي ك التفكَت
كالسلوؾ .كقد ١تسنا إٚتاعا تاما من جانب ا١تبحوثُت حياؿ الدكر التنموم الذم ترتٌب عن الفعل السياحي.اذ ال يستطيع

أحدا ُب جهة الساحل إنكار التداعيات اال٬تابية اليت خلفتها ا١تؤسسات السياحية سواء من حيث مواطن الشغل ا١تباشرة
ك غَت ا١تباشرة ،كاليت جعلت من منطقة الساحل دكما من ا١تناطق األقل تعرضا ١تشاكل مثل البطالة ك الفقر.أك كذلك من
حيث انتشار ما يسمى بالرفاه االجتماعي ا١تتصل بكل ما يتعلق ا١ترافق األساسية ك ٖتسُت جودة اٟتياة ك أمثلة التهيئة اليت
مشلت أراضي ك مناطق ك أحياء .كل ذلك كاف ٖتت تأثَت انتشار ا١تؤسسات السياحية .ك قد أشار ُب ىذا الصدد
اٞتغراُب ٤تمد اٞتديدم إٔب أف نسق النمو السياحي ُب الساحل كانت سرعتو توازم مرتُت ما ىو كائن ُب بقية جهات
اٞتمهورية ٦تا م ٌكنو من ٖتقيق قرابة ربع أىداؼ ا١تخطط الرابع للتنمية ُب فًتة السبعينات من القرف ا١تاضي .فوقٌع
التحوؿ االجتماعي جراء الفعل السياحي ثابت كتداعياتو اليت المست كل ٣تاالت اٟتياة االجتماعية شاىدة عليو كال
سيما ُب فًتة الثمانينات ك خاصة التسعينات من القرف العشرين ،عندما بلغت االستثمارات السياحية ذركهتا ككصلت
العائدات السياحية أكجها .ك تولدت حينها ك ٔتفعوؿ النشاط السياحي ُب منطقة الساحل منظومة من القيم ك السلوكات
ا١تستحدثة اليت ترغٌب ُب النشاط السياحي سواء كممارسة ترفيهية أك كنشاط مهٍت .ك من األدكار ا٠تصوصية للمؤسسة
السياحية تلك اليت تندرج ضمن ترسيخ ا١تمارسة السياحية ُب النسيج االجتماعي ا﵀لي ،أك ما يعرؼ بالسياحة الداخلية،
فقد بيٌنت الدراسة ا١تيدانية أف نسبة انطبلؽ التونسي بإتاه آبمارسة السياحية ال يزاؿ ضعيفا بالنظر إٔب ضعف القدرة
الشرائية ك تنامي االحتياجات اإلنسانية ،بينما ظل الباعث السياحي على امتداد ا١تسَتة التارٮتية للفعل السياحي يتعامل
مع السياحة الداخلية بشكل عشوائي ىامشي دكف سياسة كاضحة ك رغبة حقيقية ُب تنمية كعي التونسي با١تمارسة
السياحية ،إال ُب السنوات القليلة ا١تاضيةُ،ب ظل التحوالت االجتماعية ا﵀لية ك العا١تية ك ٖتديات ا١تشهد السياحي ا١تعوٓب
عربكا عن مراىنتهم على
حيث تنبو إٔب ضركرة تفعيل السياحة الداخلية .ك قد برىنت الدراسة ا١تيدانية أف أكثر منٌ % 75
السائح التونسي على أف ىذه ا١تراىنة تبقى باستمرار ٤تفوفة بكثَت من اٟتذر ك ا١تتابعة كالتحسيس ،ألف ٦تارسات التونسي
ال يزاؿ يكتنفها الكثَت من التخلف ك التلقائية ا١تفرطة ا١تؤدية إٔب ا٢تمجية أحيانا .ك ُب السياؽ نفسو تبقى األسعار السياحية
ا١تعتمدة للتونسي مقبولة .بقي أف عدـ اكًتاث التونسي بالسياحة يعزل إٔب عدـ الوعي اٟتقيقي بقيمة ىذه ا١تمارسة إضافة
إٔب تعدد ا١تناسبات االحتفالية اليت تستنزؼ أمواال طائلة قد ٘تنع التونسي من التفكَت أصبل ُب السياحة ك الًتفيو.
ك على الرغم من ضعف ا١تمارسة السياحية من جانب التونسي فاف ا١تتتبع الرصُت ٟتركية الفعل السياحي كاستدامتو على
امتداد نصف قرف م ٌكن من إحداث مسارا تنمويا ّتهة الساحل نشطت من خبللو جل القطاعات االقتصادية.
1

Jedidi (M.),Développement économique et social et espace urbain dans le sahel tunisien depuis
l’indépendance, Thèse de Doctorat D‟Etat es-letrres et sciences humaines
(Geographie), Université de Paris VΙΙ, 1983, p. 305.

ِعادؿ بوزيد" ،المؤسسة السياحية في الساحل التونسي :التممبلت ك المقافة ك األدكار :الباعموف السياحيوف مماال تطبيقيا "،أطركحة الدكتوراه ُب علم
االجتماع،كلية العلوـ اإلنسانية ك االجتماعية تونس ََُِ،صِْٖ.
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ُب ا١تقابل يعترب ٣تموعة من الباحثُت أف التخطيط التنموم للفعل السياحي منذ بداياتو ٓب يأخذ بعُت االعتبار اٞتوانب
االجتماعية ك الثقافية لذلك أنتج ىذا الفعل الكثَت من التداعيات السلبية ا١تتعلقة با١تستويُت االجتماعي ك الثقاُب أك قل
با١تنظومة القيمية ك ا١تعيارية عامة ك يذكر الدكتور عبد الوىاب بوحديبة ُب ىذا الصدد "إف ا١تبلحظ ضمن السياسة
السياحية لتونس أف االعتبارات االقتصادية ىي الوحيدة ا١تأخوذة بعُت االعتبار ضمن االستثمار كالتنمية السياحية بينما
تبقى العناصر اإلنسانية ك الثقافية ىامشية ُ ،ب حُت تبدك االنعكاسات اإلنسانية ك الثقافية للسياحة على اجملتمع ا﵀لي
ثابتة على مستول ا١تواقف كالقيم ك ا١تعتقدات ك بالتإب من حيث رؤية العآب  ...ك باختصار فاف السياحة ىي عامل
تثاقف ُب أسوأ حاالت ا١تفهوـ عندما تكوف كسيلة للفساد األخبلقي" ك ذلك من حيث تكريس قيم التحرر ك االنعتاؽ من
الضوابط االجتماعية.ك عموما فاف ما يؤاخذ على ا١تؤسسات السياحية أهنا مكنت من تعرية بعض الظواىر االجتماعية اليت
كانت متوارية مثل ظاىرة الشذكذ اٞتنسي ك التزلف ك غَتىا.
تفحص ٕتربة الفعل ا١تقاكٕب السياحي بالساحل أف تداعياتو التنموية ثابتة
مبلحظات ختامية:ما ٩تلص إليو من خبلؿ ٌ

كملموسة سواء على ا١تستول ا﵀لي أك الوطٍت من حيث اٟتركية االقتصادية اليت مشلت جل القطاعات أك من حيث مسألة
التشغيل ا١تباشرة ك غَت ا١تباشرة  ،غَت أف البحث ا١تيدا٘ب ك ا١تعايشة اليومية لسَتكرة تش ٌكل ا١تقاكلة السياحية أظهرا
اختبلالت عديدة صلب الفعل السياحي من ا١تفيد اإلشارة إليها من ذلك أف الفعل السياحي ا١تقاكٕب باعتباره فعبل تنمويا

امتزج بكثَت من الضبابية ك االرٕتاؿ ٦تا أفقده ما يعرؼ با٠تصوصية ك ا٢توية ا١تهنية٦ ،تا جعل من فكرة ا١تقاكلة باعتبارىا
خلق ك ٕتديد كإنتاجا جملموعة من القيم ك األخبلؽ مسألة ال تزاؿ مبتورة من حيث التغلغل الذىٍت كا١تمارسة ا١تيدانية٦ ،تا
٬تعل من الفعل السياحي ينحو إٔب التصنيف ا١تؤسسي الذم يهدؼ فقط إٔب إنتاج ٣تموعة من ا٠تدمات ك تسويقها ،كرٔتا
تبُت من خبلؿ العديد من األمثلة أف ىذا
ىذه النتيجة ٢تا ارتباط كثيق بشخصية الباعث السياحي ك سَتتو الذاتية ألنو ٌ
الباعث يعيش أزمة ذات ك أزمة مكانة اجتماعية ٦تا ٬تعلو ينظر إٔب مشركعو السياحي على أنو إ٧تاز تفاخرم ىيبوم ٭تقق
عوض ُب الكثَت من اٟتاالت  ،بقدرة
لو اٟتظوة ك الوجاىة ،ك ا١تبلحظ أف ىذا القصور ُب مستول الفعل ا١تقاكٕب قد ٌ
الباعث السياحي على إقامة شبكة من العبلقات االجتماعية ك السياسية ٠تدمة مشركعو السياحي ناىيك أف ا١تشاركة
السياسية ك االجتماعية تبدك لبعض الباعثُت السياحيُت جزء ال يتجزأ من مشركع ا١تقاكلة ك ىذا ما ٬تعل من الفعل
السياحي موضوعا سوسيولوجيا بامتياز.

Bouhdiba (A.), Raisons d’être, Cahier de Cérès, Série Sociologique, Tunis 1980, p. 216.
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دكر غرؼ المصادر -التربية الخاصة -في المدارس الحكومية الفلسطينية في تأىيل
أنموذجا
الطلبة ذكم صعوبات التعلم :دراسة حالة طالبة من مدرسة زىرة المدائن
ن
د.إدريس جرادات  /مرشد التعليم الجامع -مديرية التربية كالتعليم -شماؿ الخليل -فلسطين

ملخص:
ىدفت الدراسة إٔب االطبلع على برامج غرؼ ا١تصادر ُب مديرية الًتبية كالتعليم -مشاؿ ا٠تليل ُب دمج ذكم صعوبة التعلم ُب ا١تدرسة كا١تعيقات كالصعوبات اليت
تواجو عملية الدمج من خبلؿ دراسة اٟتالة ك معرفة مدل التطور كالتقدـ اٟتاصل ُب التأىيل الًتبوم للطلبة من ذكم صعوبة التعلم.
كٖتديدا ٯتكن بلورة مشكلة الدراسة ُب األسئلة اآلتية:
السؤاؿ األكؿ:ما ما آلية الدمج للطلبة ذكم االحتياجات ا٠تاصة -صوبة التعلم-؟
السؤاؿ الثا٘ب:ما ىي آلية بناء برنامج الدعم كا١تساندة كالربامج اإلثرائية للطالب ذم صعوبة تعلم ُب غرفة ا١تصادر؟
اتبعت الدراسة منهج دراسة اٟتالة كمنهج ٖتليل ا١تضموف باالستناد إٔب الوثائق الرٝتية كالكتب الصادرة عن كزارة الًتبية كالتعليم.
تعتمد الدراسة ا١تقابلة ا١تباشرة مع الطالبة كمعلمة الصف كمعلمة غرفة ا١تصادر كمديرة ا١تدرسة ككٕب أمر الطالبة -األـ -كا١تبلحظة ا١تقصودة بالرجوع أب السجبلت
كالتقارير كالوثائق كالكتب الصادرة عن كزارة الًتبية كالتعليم كمديرية الًتبية كالتعليم الفلسطينية .
مشل ٣تتمع الدراسة مدرسة زىرة ا١تدائن االساسية للبنات – مديرية تربية مشاؿ ا٠تليل -باختيار حالة طالبة ذم صعوبة تعلم كدراسة حالتها قصة ٧تاح ُب ٣تاؿ
التأىيل ُب صعوبات التعلم.
كتوصلت الدراسة أب ٣تموعة من النتائج أ٫تها :
 نتائج اٟتوار ا٢تادؼ ،كاٞتلسات اٞتمعية ،كالفردية ،مع ذكم العبلقة بالطالبة ،كمبلحظات معلمات الصف  ،كا١ترشدة الًتبوية ُب ا١تدرسة  ،كمرشد التعليماٞتامع أثناء زياراتو ا١تيدانية للمدرسة  ،كمتابعتو ١تلف الطالبة كانت النتائج ا١تلموسة على النحو اآلٌب:
 طرأ ٖتسن ملحوظ على آداء الطالبة بشهادة األىل كمعلمات الصف كنتائج االختبارات التحصيلية ُب ا١تدرسة كأكراؽ العمل. الًتكيز على طريقة الزكايا التعليمية ُب الًتبية ا٠تاصة كتنويع األساليب الًتبوية كإتباع التعليم باألقراف ،كالدمج ُب اجملموعات الصفية ٦،تا ساعد على تنمية العبلقةاالجتماعية مع زميبلهتا ُب ا١تدرسة .
 أتقنت الطالبة كتابة اٟتركؼ ،كا١تقاطع ،ككتابة بعض الكلمات. شاركت ُب اللجاف الصفيةٞ-تنة الصف. ىكونت عبلقات اجتماعية مع قريناهتا ُب ا١تدرسة بالذىاب معهن كمشاركتهن ٢تا ُب الفرصة-االسًتاحة كالشراء من ا١تقصف ،ككقت ا١تغادرة  ،كانتهاء الدكاـا١تدرسي.
 تنمية مهارة حسن اإلصغاء عند األىل ،كظهر ذلك بوضوح ُب اٞتلسات األخَتة ُب ا١تدرسة-من مرشد التعليم اٞتامع ُب ا١تديرية. شعور الطالبة باالرتياح من خبلؿ اىتماـ كرعاية األىل ٢تا كجلوسهم معها ،كمتابعتهم ٢تا ُب ا١تدرسة-من ا١ترشدة الًتبوية ُب ا١تدرسة. -برنامج الدعم النفسي كاالجتماعي كتشكيل ٞتنة الدعم كا١تساندة األكادٯتية كاالجتماعية للطالبة ٕتربة رائدة ك٪توذجية ُب غرؼ ا١تصادر اليت ًب تطبيقها.
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 الربنامج األكادٯتي ا١توجو للطالبة من خبلؿ تدريب ا٢تيئة التدريسية ْتاجة أب تدريب أكثر كعقد كرشات عمل ٞتميع العاملُت ُب ا١تدرسة .التوصيات كالمقترحات :
أ-التوصيات العامة :
ب  -تعزيز العبلقة مع مؤسسات اجملتمع ا﵀لي كاالستفادة من دكرىا ُب عملية الدمج كتأىيل البناء اٞتامعي.
 -2الًتكيز على التعلم النشط كتعلم األنداد كالتعلم التعاك٘ب كالعمل ُب ٣تموعات كاعتماد أسلوب ا١تبلحظة كا١تشاىدة كتنويع أساليب التعليم.
-3استخداـ برامج اإلثراء كا١تساندة كالدعم النفسي كاالجتماعي للطلبة ذكم االحتياجات ا٠تاصة كتعميم ٕتربة تشكيل ٞتنة الدعم كا١تساندة على ٚتيع الدكائر
كا١تؤسسات كالربامج العاملة مع ذكم االحتياجات ا٠تاصة ُب اجملتمع ا﵀لي.
-4تكثيف كرش العمل كالتدريب على مؤشرات الشك كا١تواءمات ٞتميع العاملُت ُب ا١تدرسة .
-5تعميم ٕتربة فتح غرؼ ا١تصادر بأف يكوف ُب كل مدرسة غرفة مصادر للًتبية ا٠تاصة كاعتماد تعيُت معلم/ة على كادر الًتبية ضمن ا٢تيكلية اإلدارية كالتشكيبلت
ا١تدرسية.
-6تفعيل دكر أكلياء األمور  ،كمؤسسات اجملتمع ا﵀لي ُب مساندة العملية التعليمية كإشراكهم ُب األنشطة البلصفية كالفعاليات ا١تدرسية.
ب -بحوث كدراسات مقترحة مستقبلية :
-1إجراء دراسة ٖتليلية ١تعطيات الواقع كحقائقو من خبلؿ أسلوب ٖتليل النظم مدخبلت-عمليات٥-ترجات.
-2إجراء دراسات مقارنة مع ٕتارب الدمج ُب الدكؿ العربية كاألجنبية.
-3إجراء دراسات لوضع تصورات مستقبلية ٞتامعة ا١تستقبل كاليت تضم ٚتيع الطلبة ٔتا فيهم ذكم االحتياجات ا٠تاصة.

مقدمة:
بدأت فكرة التعليم اٞتامع كالًتبية ا٠تاصة ُب فلسطُت من خبلؿ مشاركة كفد فلسطيٍت تربوم ُب مؤ٘تر سبلمنكا ُب
اسبانيا  ،ككانت سيدة فلسطينية تدعى لينا صاّب مشاركة ُب ا١تؤ٘تر كقدمت مشركع لفلسطُت مسا٫تة منها ُب رفد التعليم
الفلسطيٍت كتطويره خاصة بعد تسلم حقيبة التعليم لدل السلطة الوطنية الفلسطينية من االحتبلؿ اإلسرائيلي بعد توقيع
1994ـ.
اتفاقية أكسلو ُب النركيج ما بُت الفلسطينيُت كاإلسرائيليُت عاـ
عينت الوزارة 36شخصا كمرشدين للًتبية ا٠تاصة كالتعليم اٞتامع بواقع 3-2أشخاص لكل مديرية ١تتابعة تطبيق برنامج
التعليم اٞتامع ُب ا١تدارس اٟتكومية  ،كمن خبلؿ تطور الربنامج ًب افتتاح 36غرفة مصادر كمرحلة أكٔب ُب مدارس ا١تديرية
بتجهيز كتأثيث الغرفة من قبل ا١تؤسسة السويدية لئلغاثة الفردية كعينت الوزارة معلمة تربية خاصة لكل غرفة مصادر كتركز
على تعليم ا١تهارات األساسية ُب القراءة كالكتابة كاٟتساب كيبقى الطالب ُب صفو لكن يتم ٖتويلو إٔب غرفة مصادر الًتبية
ا٠تاصة بناء على جدكؿ حصص باالتفاؽ مع األىل كمعلم الصف .
تطور عدد غرؼ ا١تصادر ُب ا١تديرية ليصل إٔب 90غرفة مصادر مع تعيُت كادر تعليمي ٢تا كيزداد العدد يوما بعد يوـ.
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مشكلة الدراسة:
اكتسب الباحث خربات من اٟتياة األكادٯتية كالبحثية من خبلؿ عملو ُب برنامج التعليم اٞتامع كالًتبية ا٠تاصة ُب مديرية
الًتبية كالتعليم ُب ا٠تليل كمديرية مشاؿ ا٠تليل ،كمتابعتو ا١تستمرة ١تعلمة غرفة ا١تصادر كمرافقة مشرؼ الًتبية ا٠تاصة ُب
تقييم معلمة ا١تصادر كمن خبلؿ العبلقات الوثيقة مع مؤسسات اجملتمع ا﵀لي كا١تراكز البحثية كا١تبلحظات كا١تقدمات
كالتغذية الراجعة األمر الذم مهد السبيل ١تتابعة سَت العمل للدراسة كا١تبلحظات اليت يسجلها عن كجود مشكلة ما بالرغم
من اٞتهود اليت تبذ٢تا دائرة الًتبية ا٠تاصة ُب اإلدارة العامة لئلرشاد الًتبوم كالًتبية ا٠تاصة ُب كزارة الًتبية كالتعليم
الفلسطينية مرشدك التعليم اٞتامع ُب مديريات الًتبية كالتعليم كمعلمة غرفة ا١تصادر كمشرؼ الًتبية ا٠تاصة كطاقم ا٢تيئة
التدريسية ُب دمج الطلبة ذكم االحتياجات ا٠تاصة  -صعوبة التعلم -كعليو ٯتكن اإلشارة إٔب ما يأٌب:
 -1تصور اإلدارة العامة لئلرشاد الًتبوم كالًتبية ا٠تاصة آللية حل مشاكلهم كمعاناهتم اٟتقيقة اليت تتسم أحيانا باال٬تابية
كأخرل بالسلبية.
ٗ-2توؼ بعض ا١تعلمُت كأكلياء األمور من عدـ ٧تاح ٕتارب الدمج لذكم صعوبة البصر ُب مواكبة أقراهنم الطلبة.
-3الضغط النفسي لدل البعض كالنفور من ذكم صعوبة التعلم من قبل بعض ا٢تيئات التدريسية-إتاىات سلبية أك شعور
باإلحباط من نتيجة خربات سابقة.-
-4التخوؼ من ٖتمل مسئولية الطلبة الذين يعانوف من ذكم صعوبة التعلم كمدل التقدـ ُب ٖتصيلهم الدراسي -نسبة
النجاح كالرسوب ُب ا١تدرسة.
ك عليو تكوف صياغة مشكلة الدراسة على النحو اآلٌب :ما مدل تقدـ التحصيل كاال٧تاز العلمي لدل الطالب من ذم
صعوبة التعلم.
حدكد الدراسة:
 -1اٟتدكد ا١توضوعية :تتضمن تسجيل كالتحاؽ الطالبة من ذم صعوبة التعلم ُب برنامج غرؼ ا١تصادر.
 -2اٟتدكد البشرية :تطبق الدراسة على طلبة غرفة ا١تصادر  -دراسة حالة طالب ذم صعوبة تعلم .
 -3اٟتدكد ا١تكانية :تطبق الدراسة على الطلبة ا١تسجلُت ُب غرفة ا١تصادر ُب مدرسة زىرة ا١تدائن األساسية للبنات ُب بيت
أمر.
2014ـ.
/2013
 -4اٟتدكد الزمنية :تطبق الدراسة ُب الفصل الدراسي الثا٘ب من العاـ الدراسي
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أىداؼ الدراسة:
هتدؼ الدراسة إٔب ٖتقيق األىداؼ اآلتية:
-1ىدفت الدراسة إٔب االطبلع على برامج غرؼ ا١تصادر ُب مديرية الًتبية كالتعليم ُب دمج ذكم صعوبة التعلم ُب ا١تدرسة
كا١تعيقات كالصعوبات اليت تواجو عملية الدمج من خبلؿ دراسة اٟتالة.
 -2بياف التجربة الفلسطينية ُب تطوير غرؼ ا١تصادر كبرا٣تها ُب التعامل مع ذكم صعوبة التعلم.
أىمية الدراسة:
 -1تعترب ىذه الدراسة من البحوث كالدراسات القليلة اليت تتناكؿ ىذا ا١توضوع ،فهو دراسة بًكٍر على حد علم الباحث.
 -2يرجى أف تعطى ىذه الدراسة إضافة علمية إٔب ا١تكتبة ا﵀لية اليت تفتقر إٔب مثل ىذا النوع من الدراسات.
 -3استفادة ا١تعنيُت من ىذه الدراسة كتطبيقاهتا.
مصطلحات الدراسة:
اإلعاقة العقلية:ىي بطء أك تأخر ُب تطور الطفل العقلي ْتيث يتعرؼ الطفل كيتعلم األشياء بصورة أبطأ من األطفاؿ

اآلخرين من السن ذاهتا كيكوف سلوكو كاألطفاؿ األصغر سنا كمع ذلك يكوف بإمكاف الشخص أف يتعلم األنشطة كلكن
قد يستغرقو كقتا طويبل كُب بعض األحياف تكوف اإلعاقة العقلية مصحوبة ٔتشاكل أخرل مثل مشاكل السمع أك البصر أك
الكبلـ أك اٟتركة أك النوبات.
صعوبة التعلم:الطفل الذم يظهر تباعدا كاضحا بُت أدائو ا١تتوقع كما يقاس باختبارات الذكاء كآدائهم الفعلي كما يقاس
باالختبارات التحصيلية ُب ٣تاؿ أك أكثر با١تقارنة ُب نفس العمر الزمٍت كا١تستول العقلي كالصف الدراسي كيستثٌت منهم
ذم اإلعاقة اٟتسية سواء كانت ٝتعية أك بصرية أك حركية ككذلك ا١تتأخر عقليا أك ا١تضطرب انفعاليا أك ا﵀ركـ ثقافيا
كاقتصاديا  ،حيث يتميز ذم صعوبة التعلم بنسبة ذكاء طبيعية تصل أعلى من 90درجة كٖتصيل أكادٯتي ضعيف ُب ٣تاؿ
أك أكثر ال يتناسب من نسبة الذكاء الطبيعية كلكن يعا٘ب من قصور ُب كاحدة من ا١تشكبلت النمائية اآلتية،
االنتباه،اإلدراؾ،الذاكرة ،تكوين الذات ،حل ا١تشكبلت كاليت قد تؤدم إٔب عسر القراءة-الديسلكسيا  ،أك الفهم القرائي
أك عسر الكتابة -ديسغرافيا -أك التعبَت أك عسر الرياضيات-ديسكالكوليا(-اٞتمع-الضرب-الطرح-القسمة)كاليت قد تؤدم إٔب
مشاكل عدكانية أك انطواء.
ُمقتبس من صعوبة التعلم ":تدريب األىل كمدربي األسر على التعامل مع صعوبة التعلم "،برنامج التأىيل ا١تبٍت على ا جملتمع ا﵀لي -جنوب الضفة الغربية
،طْ ََِٕـ.
ِأنظر  :رزاف اٞتاعو٘ب":دليل التعامل مع صعوبات التعلم "،برنامج التأىيل ا١تبٍت على اجملتمع ا﵀لي ََُِ C.B.Rـ صفحة ٗ.
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بطء التعلم Slow Learner :نسبة الذكاء تقع بُت درجيت -8-70على أحد مقاييس الذكاء.
التأخر العقلي:نسبة الذكاء تكوف اقل من 70درجة على أحد مقاييس الذكاء.
الدمج٘" :تكُت األفراد من االلتحاؽ با١تدارس كرياض األطفاؿ كاٞتامعات مع غَتىم من الطبلب العاديُت ٦تا يوفر ٢تم بيئة

تربوية كمعيشية أقرب ما يكوف إٔب البيئة الطبيعية لتحقيق التكيف االجتماعي كالتعليمي".

الدمج المدرسي :تسجيل الطالب من ذكم االحتياجات ا٠تاصة كلديو الرغبة ُب التعلم ُب ا١تدرسة اٟتكومية  ،كعلى كزارة
الًتبية هتيئة ا١تدرسة ٔتا يناسب كضع الطلبة ذكم االحتياجات ا٠تاصة.
ذكم االحتياجات الخاصة :ىم الطلبة الذين يعانوف من إعاقة ٝتعية أك بصرية أك ٝتعية أك عقلية أك حركية أك نطقية
ككذلك الطلبة ا١توىوبُت كا١تتفوقُت كالذين لديهم إبداعات ٦تيزة ،تستطيع ا١تدرسة كاٞتامعة تلبية احتياجاهتم.

منهج الدراسة:
تتبع الدراسة منهج دراسة اٟتالة كمنهج ٖتليل ا١تضموف باالستناد إٔب الوثائق الرٝتية كالكتب الصادرة عن كزارة الًتبية
كالتعليم كا١تديريات التابعة ٢تا.
مجتمع الدراسة:
مشل ٣تتمع الدراسة جامعة النجاح الوطنية-مكتب رعاية ذكم أصحاب اٟتاجات ا٠تاصة.
أدكات الدراسة:
تعتمد الدراسة ا١تبلحظة ا١تقصودة بالرجوع إٔب السجبلت كالتقارير كالوثائق كالكتب الصادرة عن كزارة الًتبية
كالتعليم العإب الفلسطينية جامعة النجاح الوطنية كا١تقابلة ا١تباشرة مع ذكم العبلقة.
مصادر الدراسة:
النشرات كالكتب كالتقارير الصادرة عن مكتب رعاية ذكم أصحاب اٟتاجات ا٠تاصة ُب جامعة النجاح الوطنية كما
كتب ُب الصحافة ا١تكتوبة كا١تقركءة كا١ترئية كالزيارات ا١تيدانية كا١تشاىدات العينية ك٪تاذج ا١تتابعة ا١تيدانية كا١تقاببلت
الشخصية.

ُ مقتبس من رزاف اٞتاعو٘ب،مصدر سابق صفحة ٗ.
ِ مقتبس من رزاف اٞتاعو٘ب،مصدر سابق صفحة ٗ.

ّ (مقتبس من" نشرة الدمج المدرسي الصادرة عن اإلغاثة الطبية " -برنامج التأىيل ا١تبٍت على اجملتمع ا﵀لي عاـ ََُِ.
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اإلطار النظرم للدراسة :
األدب التربوم كالدراسات السابقة:
انبثقت فكرة التعليم اٞتامع-الًتبية للجميع ٔتشاركة ذكم العاىات كاألشخاص ا١تصنفُت باعتبارىم ذكم احتياجات
تعليمية خاصة ُب نظاـ التعليم السائد كأزالت العقبات ا١تانعة من التعليم كا١تشاركة كاليت يواجهها ٚتيع الدارسُت ا١تعرضُت
لبلستفادة من ا١تشاركة الكاملة ُب التعليم .
ىذه األفكار انبثقت عن القواعد ا١توحدة بشأف تكافؤ الفرص للمعوقُت الصادرة من األمم ا١تتحدة كاليت أشارت إٔب تسليط
األضواء على االستبعاد الذم يتعرض لو ا١تعوقُت على كافة مستويات التعليم كاجملتمع  ،كالعقبات ا٢تائلة اليت مازالت تواجو
ا١تعوقُت  ،كالعوائق أماـ دمج الدارسُت ذكم العاىات كسبل تذليلها كدكر اٟتكومات كا١تنظمات غَت اٟتكومية ُب تقدٙب
الدعم لتعليمهم.
كانت ىناؾ ٤تاكالت عدة لعقد مؤ٘تر دكٕب حوؿ الًتبية للجميع حيث عقد مؤ٘تر جومتياف -تايبلند -سنة1990ـ  ،كٍب
1994ـ حيث حضرتو كفود من دكؿ مشاركة من أ٨تاء العآب  ،فقدمت عدة أكراؽ عمل
عقد مؤ٘تر سبلمنكا ُب إسبانيا سنة
إل٬تاد رابطة بُت الًتبية العادية كالًتبية ا٠تاصة استكماال للبحوث كالدراسات اليت قدمت ُب مؤ٘تر الًتبية للجميع ُب
1990ـ كذلك إلبداء اىتماـ خاص كٖتقيق فرص متكافئة لتعليم األفراد ٔتا فيهم ذكم االحتياجات
جومتياف – تايبلند سنة
ا٠تاصة .
كأىم البنود اليت توصل إليها ا١تؤ٘تركف كاليت صدرت ُب بياف خاص ٝتي بياف سبلمنكا
 ،ككزع على ا١تشاركُت ُب ا١تؤ٘تر كتوصلوا إٔب ٣تموعة من النتائج أ٫تها ما يلي:
 .1أف يصل التعليم إٔب ٚتيع فئات الناس .
 .2أف تقدـ ا١تدارس خدماهتا ٞتميع األطفاؿ ٔتا فيهم ذكم االحتياجات ا٠تاصة .
 .3التوصل إٔب مدارس للجميع كاليت تسهل كتساند التعليم كتستجيب لبلحتياجات الفردية كإضفاء مزيد من الفعالية على
الدكر الًتبوم للمدارس
 .4إدخاؿ إصبلحات تربوية ىامة على ا١تدارس العادية .
ُ تو٘ب بوث " ،التقدـ المحرز في التعليم الجامع " ،من ْتوث مؤ٘تر التعليم للجميع ا١تنعقد ُب نيود٢تيُ ،ب الفًتة ما بُت ُ٘ ُٓ-توز ُٗٗٗ نيود٢تي ،
الوند .

ِ فيديريكو مايور " ،بياف سبلمنكا بشأف المبادئ كالسياسات كالممارسات لتعليم ذكم االحتياجات الخاصة "  ،من ْتوث مؤ٘تر الًتبية للجميع ا١تنعقد
ُب سبلمنكا ُب الفًتة من ٕ َُ-يونيو  /حزيراف .1994
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٧ .5تاح التعليم يتوقف على قدر ما تنجزه باإلضافة إٔب ما نعملو .
كأقر اجملتمعوف إطار للعمل ُب ٣تاؿ تعليم ذكم االحتياجات ا٠تاصة كأعلن ا١تؤ٘تر ما يلي:
 .1لكل طفل حق أساسي ُب التعليم.
 .2لكل طفل خصائصو الفريدة كاىتماماتو كقدراتو ا٠تاصة.
 .3أف تراعي الربامج التعليمية التنوع ُب ا٠تصائص كاالحتياجات.
 .4إتاحة فرص االلتحاؽ لذكم االحتياجات ا٠تاصة با١تدرسة العادم.
 .5ا١تدرسة اٞتامعة ىي أ٧تح كسيلة ١تكافحة مواقف التمييز كإ٬تاد ٣تتمع متسامح كبلوغ ىدؼ التعليم للجميع.
كلتحقيق ذلك يتطلب من اٟتكومات العمل على ما يأٌب :
أف تعطي اٟتكومة درجة عالية من االىتماـ كا١تيزانية لتحسُت أكضاع التعليم .
 .1اعتماد تشريع مبدأ التعليم اٞتامع – إٟتاؽ ٚتيع األطفاؿ با١تدرسة العادية.
 .2تشجيع التبادؿ مع بلداف اكتسبت خربة ُب ٣تاؿ ا١تدرسة اٞتامعية.
 .3تشجيع مشاركة اآلباء كاجملتمع ا﵀لي ُب عمليات التخطيط كاٗتاذ القرارات.
 .4تطبيق اسًتاتيجيات الكشف ا١تبكر عن حاالت العوؽ كالتصرؼ إزاءىا ُب دراسة اٞتوانب ا١تهنية للتعليم اٞتامع.
أف تتحقق برامج إعداد الكوادر التعليمية ا١تدربة كاليت تعرؼ ذكم االحتياجات ا٠تاصة ُب مدارس جامعة.
كركز بياف سبلمنكا على أف تطوير ا١تدرسة اٞتامعة بوصفها أ٧تح كسيلة لتحقيق ىدؼ التعليم للجميع ٬تب أف ٯتثل
سياسة رئيسة للحكومة كأف ٭تظى ٔتكانة متميزة ُب برامج التنمية الوطنية.
أما فيما يتعلق با١تبادئ التوجيهية على الصعيد الوطٍت لكي تنفذىا أم حكومة أك دكلة لتحقيق فكرة التعليم اٞتامع فهي
على النحو التإب :
 -1في مجاؿ السياسة كالتنظيم :

٬تب اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص ُب التعليم كاعتماد اإلجراءات التشريعية ُب ٣تاالت الصحة كالرعايا االجتماعية كالتدريب ْتيث يلتحق الط
(ُ)"ا١ترجع السابق" ،ص ص ُ – ُٓ.
(ِ) "نفس ا١ترجع السابق" ،ص ُٔ.
(ّ) فيديريكو مايور" ،مرجع سابق" ،ص صُٔ – َِ.
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كما ٬تب إدخاؿ لغة اإلشارة كوسيلة للتخاطب بُت الصم كلغة بريل للمكفوفُت كإعادة التأىيل ُب اجملتمع ا﵀لي كإزالة
اٟتواجز اليت تعوؽ انتقاؿ ا١تعاؽ من ا١تدرسة ا٠تاصة إٔب ا١تدرسة العادية .
 -2في مجاؿ البيئة المدرسية :
٬تب مبلءمة ا١تناىج الدراسية الحتياجات الطفل  ،كأف يتلقى دعمان إضافيان ُب التعليم  ،كما ٬تب أف يكوف التدريس
كثيق الصلة ٓتربات التبلميذ كإعادة النظر ُب إجراءات التقييم  -إعادة التقييم ا١تستمر  -كضركرة استخداـ التكنولوجيا ا١تناسبة
لتحقيق التواصل كاٟتركة كالتعليم .
أما على صعيد اإلدارة ا١تدرسية فيجب أف تكوف أكثر مركنة ُب تعاملها مع ا١تعاقُت كأف ترسي أسس العمل اٞتماعي ُب نشر
نتائج البحوث ُب ىذا الصدد كما ٬تب أف يكوف تعليم ذكم االحتياجات ا٠تاصة جزءان ال يتجزأ من برامج البحث كالتطوير.
 -3في مجاؿ حشد العاملين في التعليم كالتدريب :
كذلك باكتساب مواقف إ٬تابية إزاء ا١تعاقُت كاستغبلؿ ا١تهارات التطبيقية ُب مواءمة ا١تنهج ا١تدرسي كطرؽ التدريس كإعداد
ا١تعلمُت للعمل ُب أجواء ٥تتلفة  ،كىذا يتطلب حشد معلمُت مؤىلُت كموظفُت تربويُت من بينهم أشخاص معاقُت .
 -4في مجاؿ خدمات الدعم الخارجية :
من خبلؿ معاىد إعداد ا١تعلمُت كمعلمي مدارس الًتبية ا٠تاصة كمعلمُت كاستشاريُت كمشتغلُت بعلم النفس الًتبوم
كمعاٞتة أمراض النطق ك اختصاصي العبلج ا١تهٍت .
 -5في مجاؿ التعليم في الطفولة المبكرة كاالكتشاؼ المبكر للطفل ذكم االحتياجات الخاصة :
كتعليم الفتيات ا١تعوقات كتوفَت فرص االنتفاع با١تعلومات كخدمات التوجيو كالتأىب لدكرىن كاإلعداد ٟتياة الرشد
كالتعليم ا١تستمر .
 -6في مجاؿ العبلقة بالمجتمع المحلي :
من خبلؿ التشارؾ مع آباء التبلميذ كاألخصائيُت كتنمية ا١تشاركة التعاكنية القائمة على تبادؿ الدعم كا١تساندة كإشراؾ
األنشطة داخل ا١تدرسة كمساعدة ا١تلتزمات التطوعية على ابتكار أفكار جديدة لتقدٙب ا٠تدمات كٖتديد االحتياجات
كتنمية كعي اٞتمهور عن طريق كسائل اإلعبلـ .
 -7في مجاؿ االحتياجات من الموارد :
إف تطوير ا١تدرسة اٞتامعة بوصفها أ٧تع كسيلة لتحقيق ىدؼ التعليم للجميع من خبلؿ االلتزاـ السياسي على الصعيد
الوطٍت كعلى مستول اجملتمع ا﵀لي كٗتصيص ا١توارد ٠تدمات الدعم البلزمة بدعم الدكلة كٯتثل سياسة رئيسية للحكومة .
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كمن خبلؿ ىذه ا١تبادئ التوجيهية ًب اعتماد ٞتنة ديلور التابعة لليونسكو  -منظمة األمم ا١تتحدة للًتبية كالثقافة كالعلوـ -
مبدأ التنوع كمبدأ أساسي كدعوهتا إٔب مكافحة ٚتيع أشكاؿ االستبعاد من التعليم ككذلك اتفاقية األمم ا١تتحدة ٟتقوؽ
الطفل كانعقاد مؤ٘تر ا٢تند للعمل على تطبيق فكرة التعليم اٞتامع  -الًتبية للجميع -كالتحوؿ من الًتكيز على الدارسُت إٔب
الًتكيز على ا١تدارس كنظم التعليم بتنمية قدرات ا١تدارس على التجاكب مع تنوع الدارسُت كتشجيع العبلقة التآزرية بُت
ا١تدارس كاٞتماعات ا﵀لية لتوفَت تعليم جيد ٞتميع الدارسُت ُب نطاؽ ٣تتمعاهتم ا﵀لية .
2003ـ  ،كًب
بدا التفكَت لدل كزارة الًتبية كالتعليم الفلسطينية بإنشاء مشركع مركز ا١تصادر الفلسطيٍت ُب مطلع العاـ
التخطيط للمشركع بالتعاكف مع ا١تؤسسة السويدية لئلغاثة الفردية-سوار -بإنشاء ثبلث مراكز كاحد ُب غزة كثاف ُب راـ ا﵁
كالثالث ُب دكرا ٠تدمة الطلبة ذكم االحتياجات ا٠تاصة كأسرىم كالعاملُت معهم من معلمُت كمرشدين ك٥تتصُت بتقدٙب
خدمات الكشف ا١تبكر عنهم كخدمات التشخيص كإعداد الربامج التدريبية كمساعدة العائلة على تبٍت توجو ا٬تايب
٨توىم.
كما البدء بإنشاء غرؼ مصادر  -غرفة صفية ملحقة با١تدرسة العادية تكوف ٣تهزة ٔتا يلزـ من كسائل كالعاب تربوية
كأثاث مناسب تداكـ فيها معلمة تربية خاصة مدربة تدريبا خاصا للعمل مع الطلبة ذكم االحتياجات ا٠تاصة ،كيكوف دكاـ
الطلبة ُب غرفة ا١تصادر جزئي ُب مادٌب اللغة العربية كالرياضيات-ا١تهارات األساسية -أما باقي اٟتصص تكوف ُب الصف
العادم كتقوـ معلمة الًتبية ا٠تاصة بإعداد خطة تربوية فردية لكل طالب تنسجم ُب خطوطها األساسية مع ا١تنهاج
ا١تدرسي ا١تتبع كيكوف العمل مع الطلبة بشكل فردم أك ٣تموعات صغَتة خاصة مع الطلبة الذين لديهم ضعف تواصل
كاتصاؿ مع ا١تعلم .نشرة صادرة عن اإلدارة العامة لئلرشاد كالًتبية ا٠تاصة ُب كزارة الًتبية كالتعليم الفلسطينية
يوجد ثبلث مدارس فيها غرؼ مصادر ُب مديرية تربية مشاؿ ا٠تليل كىي مدرسة خالد بن الوليد األساسية للبنُت ُب
خاراس كمدرسة زىرة ا١تدائن األساسية للبنات ُب بيت أمر كمدرسة فلسطُت األساسية للبنات ُب حلحوؿ.

(ُ)تو٘ب بوث" ،مرجع سابق" ،ص ُْ .

ِ أنظر ":د.إدريس جرادات " :نمط المناخ التنظيمي في المدارس الحكومية لمشركع التعليم الجامع في فلسطين كالرضا الوظيفي لمعلميها "،قدمت
للحصوؿ على درجة الدكتوراه من جامعة عُت مشس ُب اإلدارة التعليمية ََِّـ.
ّ  -نشرة صادرة عن اإلدارة العامة لئلرشاد كالًتبية ا٠تاصة ُب كزارة الًتبية كالتعليم الفلسطينية-راـ ا﵁ ََِّ،ـ.
ْ  -راـ ا﵁ ََِّ ،ـ ،كانظر أمر إدارم ٓتصوص مشركع غرؼ ا١تصادر رقم ك ت  َُِٖٗ/ُْ/ْ/بتاريخ َََِِٓ/َُ/ـ صادر عن اإلدارة العامة
لئلرشاد الًتبوم كالًتبية ا٠تاصة ُب كزارة الًتبية كالتعليم الفلسطينية.
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جدكؿ يبين عدد الطلبة المحولين لغرفة المصادر في مدارس مديرية تربية شماؿ الخليل.
الصف

غرفة المصادر مدرسة خالد بن
الوليد األساسية للبنين

غرفة المصادر مدرسة

غرفة المصادر مدرسة فلسطين

المجموع

زىرة المدائن األساسية

األساسية للبنات

1

*

*

4

4

2

6

8

3

17

3

6

6

5

17

4

4

4

2

10

5

*

*

2

2

المجموع

16

18

16

50

للبنات

الكلي

الدراسات السابقة :
2000ـ :
*دراسة د.أحمد فهيم جبر:تقييم برنامج التعليم الجامع في مرحلتو األكلى
ىدفت الدراسة إٔب التأكد من مدل ٖتقق األىداؼ فيما يتعلق بفعالية برنامج التعليم اٞتامع ،كحاكلت الدراسة اإلجابة
على السؤاؿ كىو إٔب أم حد حقق برنامج التعليم اٞتامع أىدافو؟
اتبعت الدراسة ا١تقابلة مع 13مرشد تعليم جامع كاالستبانة اليت أعدىا كينيت ألكايد بالتشاكر مع الباحث كطبقت على
 15من مرشدم التعليم اٞتامع كعلى عينة من ا١تعلمُت ا١تشتغلُت بالتعليم اٞتامع.
توصلت الدراسة إٔب النتائج اآلتية:
 -1ىناؾ إتاىات ا٬تابية كاضحة ٨تو برنامج التعليم اٞتامع.
 -2أدخلت بعض التعديبلت على ا١تدارس بعمل شاحط أك ٛتاـ خاص ٠تدمة ذكم االحتياجات ا٠تاصة.
 -3فكرة التعليم اٞتامع لدل ا١تعلمُت ا٬تابية كمقبولة كلكن الظركؼ اليت يعيشها ا١تعلم ٖتد من تطبيق ىذا النوع من التعليم.
2004ـ :
دراسة بيا كارلسوف شباط
ىدفت الدراسة إٔب مراجعة السياسة اٞتامعة اليت تنتهجها كزارة الًتبية كالتعليم ُب ا١تدارس اٟتكومية األساسية كتبياف ما
إذا كانت ىذه السياسة قد حققت أم تغيَت ُب البيئة التعليمية  ،كتضمنت إجراء مقاببلت مع طلبة كأىاؿ كمدراء
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كمدرسُت كالقياـ ٔتشاىدات ُب ا١تدارس كإجراء اجتماعات كمناقشات مع طاقم كزارة الًتبية كالتعليم كمع عاملي التأىيل
اجملتمعي كطواقم ا١تنظمات األىلية.
كتوصلت دراستها إٔب ٣تموعة من النتائج أ٫تها:
أ-اإلسًتاتيجية ا١تتبعة سليمة كذات أثر –تغيَت ُب االٕتاىات -كإقامة ىيكلية دعم كبناء قدرات ا١تدرسُت كدمج الطلبة ذكم
اإلعاقات البسيطة كا١تتوسطة كبالتإب ًب بناء أساس قوم للتعليم اٞتامع.
ب-الطلبة ذكم االحتياجات مند٣توف اجتماعيا بشكل جيد كمزكدكف باألدكات التقنية ا١تساعدة.
ج-ٯتكن تقييم التعليم اٞتامع بأنو مًتسخ بشكل جيد ُب النظاـ التعليمي ٦تا ٯتنحو االستدامة.
كما تضمنت الدراسة ٣تموعة من التوصيات أ٫تها:التوسع ُب التعليم اٞتامع ليشمل كافة ا١تدارس ْتيث يصبح لزاما
على كل ا١تدارس أف تشمل الطلبة ذكم االحتياجات ا٠تاصة ،كإقامة مراكز موارد تربوية على مستول ا١تنطقة لتقييم
احتياجات الطلبة كإعداد ا٠تطط التعليمية كالتدريب على األدكات التقنية ا١تساعدة .
2005ـ:
-2دراسة حوؿ صعوبات التعلم
ضمن تشخيص صعوبات التعلم لدل طلبة ا١تدارس قامت جامعة القدس ا١تفتوحة بتنفيذ دراسة حوؿ صعوبات التعلم
لدل طلبة ا١تدارس من الصف الثا٘ب األساسي كحىت الصف التاسع األساسي.
2006ـ:
-3دراسة االحتياجات التدريبية لمشرفي التعليم الجامع
حيث قاـ فريق من باحثي دائرٌب القياس كالتقوٙب كدائرة الًتبية ا٠تاصة بعمل دراسة ميدانية هبدؼ تطوير برنامج تدرييب
يسهم ُب بناء قدرات فريق التعليم اٞتامع كتطويرىا كفق النظريات اٟتديثة ُب اإلرشاد الًتبوم كالًتبية ا٠تاصة ،كجاءت ىذه
الدراسة تطبيقا لبعض توصيات الدراسة التقوٯتية اليت نظمتها ا٠تبَتة الدكلية "بيا كارلسوف" لربنامج التعليم اٞتامع ُب كزارة
الًتبية كالتعليم.
2006ـ:كىي دراسة بقصد
--4دراسة سهى محمود عفانو حوؿ دمج الطلبة المكفوفين في المدارس الحكومية
الحصوؿ على الدرجة العلمية من السوداف.
2008ـ
*دراسة اإلدارة العامة للقياس كالتقويم التربوم في كزارة التربية كالتعليم العالي الفلسطينية أيار
ُ بيا كارلسوف":نحو توفير التعليم الجامع للجميع في فلسطين"،دياكونيا/ناد ،شباط ََِْـ -الًتٚتة إٔب العربية د.مالك قطينو.

ِ كتاب رقم ك ت ُُُٔٔ/ّ/ُُ/بتاريخ َِ ََِٓ/ٗ/ـ صادر عن دائرة الصحة ا١تدرسية كاإلرشاد الًتبوم ُب كزارة الًتبية كالتعليم.
ّكتاب رقم ك ت َّْٓ/َْ/بتاريخ ََِْٔ/ْ/ـ صادر عن كزارة الًتبية كالتعليم.
ْ كتاب رقم ك ت ُُّٖ/ْٔ/ْ/بتاريخ ََُِٓٔ/ْ/ـ صادر عن كزارة الًتبية كالتعليم .
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ىدفت الدراسة ٖتديد الصعوبات كالتحديات اليت تواجو عملية دمج الطلبة ا١تعاقُت ُب ا١تدارس اٟتكومية ،كطبقت
الدراسة على عينة من مدراء ا١تدارس كا١ترشدين الًتبويُت كمعلمي الرياضيات كاللغة العربية الذين يتعاملوف مع الطلبة
ا١تعاقُت.
*دراسة الصعوبات التي تواجو دمج الطلبة المعاقين من كجهة نظر العاملين في المدارس الحكومية األساسية في
2009ـ:
فلسطين ،دائرة القياس كالتقويم في كزارة التربية كالتعليم العالي راـ اهلل
ىدفت ال ٌدراسة التعرؼ إٔب طبيعة الصعوبات اليت تواجو دمج الطلبة ا١تعاقُت من كجهة نظر العاملُت ُب ا١تدارس اٟتكومية
األساسية ،كما ىدفت إلى تحديد أكمر فئات اإلعاقة صعوبة للدمج في الصفوؼ العادية باإلضافة إلى التعرؼ على

مقترحات العاملين في المدارس الحكومية األساسية للتغلب على الصعوبات التي تواجو الدمج.
تكوف ٣تتمع الدراسة من ٚتيع العاملُت ُب ا١تدارس اٟتكومية األساسية ( )10-1كاليت ٖتتوم على مرشد تربوم كطلبة
 )358من العاملُت ُب ىذه ا١تدارس
معاقُت ،حيث ًب اختيار عينة ٦تثلة بلغ حجمها (
كاستخدـ فريق البحث استبانو صنف فيها الصعوبات ضمن أربعة أبعاد ((ٕتهيزات ،كسائل كأساليب ،منهاج) ،التقييم،
التأىيل الًتبوم ،توعية كإتاىات) ،لتحتوم ُب اجململ على ( )39فقرة كسؤالُت مفتوحُت ،حيث ًب التحقق من صدقها
كثباهتا .من أبرز النتائج اليت أظهرهتا الدراسة ،ىي أف ٣تتمع الدراسة ٦تثبل بالعينة كاف ُب ا١تتوسط يرل أف:
 .1عدـ كجود تقييم معموؿ بو لدل الطلبة ا١تعاقُت ُب ا١تدارس اٟتكومية .
 .2كجود توعية كإتاىات إ٬تابية ٓتصوص دمج الطلبة ا١تعاقُت ُب ا١تدارس اٟتكومية.
-3الوسائل التعليمية ا١تستخدمة ُب التدريس غَت مبلئمة للطلبة ا١تعاقُت ُب ا١تدارس .
*دراسة د.سحر أحمد الخشرمي :تقييم خدمات الدعم الجامعي لمساندة الطبلب من ذكم االحتياجات الخاصة
2011ـ:
كدمجهم في المجتمع األكاديمي في جامعة الملك سعود
ىدفت الدراسة إٔب الكشف عن دكر خدمات الدعم اٞتامعي ١تساندة الطلبة ذكم اإلعاقة،أشارت الدراسة إٔب أف
التسهيبلت كا٠تدمات ا١تقدمة من مركز الًتبية ا٠تاصة ُب اٞتامعة ضركرية جدا ألف الطالب من دكهنا ال يستطيع ٖتقيق
النجاح ُب اٞتامعة على ا١تستويُت االجتماعي كاألكادٯتي ،كلكن ىذه ا٠تدمات ال تصل أب ا١تستول ا١تطلوب.

ُ

أنظر":أمر إدارم  ":تطبيق أداة دراسة تحديد الصعوبات كالتحديات التي تواجو عملية دمج الطلبة المعاقين

عليم العإب الفلسطينية.
ََِِِٖ/ٓ/ـ ،اإلدارة العامة للقياس كالتقويم التربوم،كزارة الًتبية كالت

"،رقم ك ت  ُٖ/َُ/ُِ/بتاريخ
2

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&tpic_id=1815
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2012ـ :
*د كاصف العايد :المشكبلت التي تواجو الطلبة ذكم االحتياجات الخاصة في جامعة الطائف
تناكلت ىذه الدراسة ا١تشكبلت اليت تواجو الطلبة ذكل االحتياجات ا٠تاصة ُب جامعة الطائف ،ك٘تثل ٣تتمع الدراسة
بالطلبة من ذكل االحتياجات ا٠تاصة ُب جامعة الطائف ،من أكثر األبعاد اليت ٘تثل مشكلة لدل ا١تعوقُت ىو البعد الثالث

كىو ا١تشكبلت االقتصادية ،كيليو البعد الثا٘ب كىو ا١تشكبلت اإلدارية ٍب البعد السادس كىو النقل كا١تواصبلت كمن أقل
األبعاد اليت ٘تثل مشكلة لدل ا١تعوقُت ىو البعد ا٠تامس كالذم يتمثل ُب ا١تشكبلت النفس.

دراسات قاـ بها الباحث د.إدريس جرادات كتم عرضها في مؤتمرات علمية تربوية كنشر بعضها في مجبلت
محكمة علمية :
 نمط المناخ التنظيمي في المدارس الحكومية لمشركع التعليم الجامع في فلسطين كالرضا الوظيفي لمعلميها من2003ـ:
إعداد إدريس جرادات كقدمت للحصوؿ على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس في اإلدارة التعليمية
ىدفت الدراسة للتعرؼ على طبيعة اإلدارة ا١تدرسية الًتبوية ا١تعاصرة كالتعرؼ على كاقع ا١تناخ التنظيمي ٔتدارس التعليم
اٞتامع ُب فلسطُت ٠تلق مناخ تربوم فعاؿ مبلئم كمساند كمسهل للعملية التعليمية كا١تسا٫تة ُب دعم اٞتهود اليت تبذ٢تا
السلطة الفلسطينية للنهوض بالعملية الًتبوية كالتعليمية كالوصوؿ إٔب إجراءات مقًتحة ١ترتكزات تفعيل ا١تناخ التنظيمي ُب
ا١تدارس.
اعتمدت الدراسة ا١تنهج الوصفي التحليلي بإجراء مقاببلت مع 18فردا من القيادات اإلشرافية ُب مديريات ا٠تليل
 225معلما كمعلمة.
كجنوب ا٠تليل كبيت ٟتم  ،كتطبيق االستبانة على 57مديرا كمديرة ك
أشارت الدراسة إٔب النتائج التالية:
-1ا١تمارسات ا٠تاصة با١تناخ التنظيمي ُب ا١تدارس كانت متوسطة ككانت أعلى ىذه ا١تمارسات تطبيقا -:أ-ا١تمارسات
ا٠تاصة بطرؽ حل الصراعات ،ب-ا١تشاركة ُب اٗتاذ القرارات ،ج-العمل اٞتماعي كالتعاكف ،د -فاعلية االتصاالت ،ىػ-
التشجيع على التخطيط.
ك-االبتكار كأخَتا التزاـ أعضاء ىيئة التدريس.
-2كاف ىناؾ فركؽ كاضحة دلت عليها اإلحصائيات حسب متغَت اٞتنس لصاّب أفراد عينة الدراسة من اإلناث اللواٌب
أكدف أكثر على ىذه ا١تمارسة ُب ا١تناخ التنظيمي فيما يتعلق بالتزاـ أعضاء ىيئة التدريس .

1

faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=16863 .

ِ من أرشيف الباحث د.ادريس جرادات -مركز السنابل للدراسات كالًتاث الشعيب -سعَت -ا٠تليل،فلسطُت.
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-3كانت ىناؾ فركؽ كاضحة دلت عليها اإلحصائيات حوؿ ٦تارسات ا١تناخ التنظيمي ُب ا١تدارس حسب متغَت الوظيفة
لصاّب أفراد عينة الدراسة من ا١تديرين ُب ٚتيع ٣تاالت الدراسة كالدرجة الكلية ،حيث أكد ىؤالء أكثر من ا١تعلمُت على
تطبيقهم ١تمارسات ا١تناخ التنظيمي ُب ا١تدارس.
-4ىناؾ تقارب كاضح ُب آراء عينة الدراسة على اختبلؼ مؤىبلهتم العلمية حوؿ ا١تمارسات السائدة ُب ا١تناخ التنظيمي ُب
ا١تدارس.
*دراسة التعليم المنزلي المساند لذكم اإلعاقة المسجلوف على كادر التربية كالتعليم بين الطابع اإلنساني كالعبء
2010ـ :
االقتصادم على األىل
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على ٪تط التعليم ا١تنزٕب ا١تساند لذكم اإلعاقة ا١تسجلوف على كادر الًتبية كالتعليم ُب ا١تدرسة
اٟتكومية كىذا النمط من التعليم ٭تتاج إٔب كوادر بشرية مؤىلة ضمن خطة مرب٣تة ١تساندة الطلبة ذكم اإلعاقة.
*دراسة دمج اإلعاقة البصرية الجزئية كالكلية كذكم صعوبة البصر في المدرسة الحكومية بين الواقع
2010ـ :
كالمأموؿ
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على كاقع دمج اإلعاقة البصرية اٞتزئية كالكلية كذكم صعوبة البصر ُب ا١تدرسة اٟتكومية ف
كالكشف عن ا١تعيقات البيئية كاألبنية ا١تدرسية كبياف التجربة الفلسطينية ُب تطوير عمل ا١تؤسسات كالربامج العاملة مع
ذكم االحتياجات ا٠تاصة.
2010ـ :
*دراسة التجربة الفلسطينية في دمج اإلعاقة الجسدية كالحركية في المدرسة الحكومية
ىدفت الدراسة إٔب الكشف عن ا١تعيقات البيئية كاألبنية ا١تدرسية اليت تواجو عملية دمج اإلعاقة اٟتركية ككذلك
االطبلع على الربامج الًتبوية ا١تساندة لذكم االحتياجات ا٠تاصة.
أشارت الدراسة إٔب أف كزارة الًتبية كالتعليم تسعى جاىدة لتوقَت الربامج ا١تساندة ٞتميع الطلبة ذكم اإلعاقة السمعية
كالبصرية كاٟتركية كالنطقية كبطء التعلم ككذلك تعديل األبنية ا١تدرسية ٔتا يبلئم احتياجاهتم ككل بناء مدرسي حديث ٬تب

ُ د.إدريس جرادات  ":نمط المناخ التنظيمي في المدارس الحكومية لمشركع التعليم الجامع في فلسطين كالرضا الوظيفي لمعلميها " ،رسالة دكتوراه
غَت منشورة -الربنامج ا١تشًتؾ بُت جامعة عُت مشس كجامعة األقصى ََِّـ.
ِ دراسة مقدمة ١تؤ٘تر دكر ا٠تدمة االجتماعية ُب اجملتمع الفلسطيٍت – قسم ا٠تدـ ة االجتماعية ُب جامعة النجاح الوطنية تشرين أكؿ ََُِـ كمنشورة ُب
كتاب ملخصات أْتاث ا١تعلمُت مسابقة َُُِـ الثانية-ا١تركز الًتبوم لبلٖتاد العاـ للمعلمُت الفلسطينيُت َُُِ ،راـ ا﵁.
ّ دراسة مقدمة ١تؤ٘تر صحة اليافعُت – كلية الطب ُب جامعة النجاح الوطنية تشرين أكؿ ََُِ ـ كمؤ٘تر الصحة ٖتت االحتبلؿ الثا٘ب ُب معهد الصحة
اجملتمعية ُب جامعة بَت زيت آذار ََُِـ كمنشورة ُب كتاب ملخصات أْتاث ا١تعلمُت مسابقة َُُِـ الثانية -ا١تركز الًتبوم لبلٖتاد العا ـ للمعلمُت
الفلسطينيُت َُُِ ،راـ ا﵁ .
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أف تتوفر فيو التعديبلت البيئة من شاحط ك٦تر موازم كٛتاـ خاص كالعمل مع مؤسسات اجملتمع ا﵀لي على تعديل األبنية
القدٯتة القائمة.
2011ـ :
*دراسة حالة في الميداف التربوم:دمج اإلعاقة البصرية
ىدفت الدراسة إٔب االطبلع على برنامج كزارة الًتبية كالتعليم العإب ُب دمج اإلعاقة البصرية ُب ا١تدرسة ككذلك التعرؼ
على ٦تارسات عملية الدمج كا١تعيقات كالصعوبات اليت تواجو عملية الدمج من خبلؿ دراسة حالة طالب كفيف كلي ُب
مدرسة الرشيد-مشاؿ ا٠تليل  ،كأشارت الدراسة إٔب أف الربنامج ا١توجو للطالب من خبلؿ تقدٙب منهج بلغة بريل كاألدكات
ا١تساندة من عصا كطابعة بريل كتدريب على اٟتركة كمتابعة من قبل ا١ترشد الًتبوم كتوفَت الدعم النفسي كاالجتماعي لو".
2011ـ:
*دراسة كاقع مرشدم التعليم الجامع كالتربية الخاصة في مديريات التربية :سلوكيات كممارسات  ،أيار
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على السلوكيات كا١تمارسات العملية ١ترشد التعليم اٞتامع ُب مديريات الًتبية كالتعليم  -كزارة
الًتبية كالتعليم العإب الفلسطينية  ،كأشارت الدراسة إٔب سعي مرشدم التعليم اٞتامع إٔب تقدٙب خدمات مساندة إرشادية
ككقائية ك٪تائية كتوعوية كتنسيقية مع ا١تؤسسات كالربامج ذات العبلقة.
*دراسة التعبير بالرسم للطلبة ذكم اإلعاقة تجاه المدرسة التي يتعلموف فيها-مدرسة بني نعيم للصم كنموذج
2012ـ:
ىدفت الدراسة إٔب كشف كاقع ا١تدرسة من حيث كوهنا صديقة للطالب ذم اإلعاقة كمرحبة بو ٦تا ٬تعل التعلم أكثر
متعة  ،كتوصلت الدراسة إٔب تنوع الرسومات فيما يتعلق ٔتكاف اٞتلوس حسب عبلقاتو االجتماعية كالشخصية كالتميز
بالركح اٞتماعية كفيها القوة كا١تتانة كللصم عآب خاص هبم.

2012ـ:
*دراسة حالة حوؿ طيف التوحد
ُ دراسة منشورة ُب ٣تلة دراسات نفسية كتربوية -جامعة كرقلة-اٞتزائر العدد الرابع جوف ََُِـ صفحة ُٗ.ِْ-
ِ دراسة مقدمة إٔب ا١تؤ٘تر العلمي السادس ُب جامعة القدس -أبو ديس -قاعة ا١تؤ٘ترات َُُِـ.الدراسة منشورة ضمن كتاب كقائع ا ١تؤ٘تر كا١تؤ٘تر الوطٍت
التاسع لؤلطفاؿ ٛتاية مناصرة كمصاّب الطفل الفضلى٨:تو كاقع ٭تًتـ حقوؽ الطفل ،اٟتركة العا١تية للدفاع عن األطفاؿ -فرع فلسطُت كجامعة النجاح الوطنية
تشرين أكؿ َُُِـ.
ّ دراسة مقدمة للمؤ٘تر العا١تي للدراسات العليا ُب ٣تاالت العلوـ الطبيعية كا إلنسانية كا٢تندسية  -كلية الدراسات العليا ُب جامعة النجاح الوطنية أيار
َُُِـ .كمنشورة ُب كتاب ملخصات أْتاث ا١تعلمُت مسابقة َُُِـ الثانية-ا١تركز الًتبوم لبلٖتاد العاـ للمعلمُت الفلسطينيُت َُُِ ،راـ ا﵁.
ْ دراسة مقدمة إٔب مؤ٘تر بٍت نعيم األكؿ ":نحو تطوير الم ناىج الفلسطينية "  ،آذار َُِِـ.كانظر جريدة مسَتة الًتبية كالتعليم العدد ٕٗ حزيراف
َُِِـ صفحة ِ.
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ىدفت الدراسة إٔب االطبلع على ٦تارسات دمج الطلبة من طيف التوحد ُب ا١تدرسة اٟتكومية ُب فلسطُت  -دراسة حالة
كنموذج ف كتوصلت الدراسة إٔب أف الربنامج األكادٯتي ا١توجو للطالب من خبلؿ تدريب ا٢تيئات التدريسية غَت كاؼ كٓب
٭تظ طلبة التوحد بالتعليم لعدـ توفر ا٠تربات كا١تؤىبلت لدل ا١تعلمُت ُب كيفية التعامل مع ىذه الفئة.
*دراسة تقييم أداء المعلمات المنتدبات في مدارس التربية الخاصة كما يراىا المشرفوف التربويوف كمرشدك التعليم
2011ـ :
الجامع في فلسطين
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على آلية تقييم ا١تعلمات ا١تنتدبات من قبل كزارة الًتبية كالتعليم الفلسطينية إٔب مراكز الًتبية
ا٠تاصة ُب اٞتمعيات كا١تؤسسات اليت تقوـ بتدريس الطلبة ذكم اإلعاقة ،كأشارت الدراسة إٔب اعلي التقديرات تتمثل ُب
االلتزاـ بالدكاـ ا١تدرسي كيليها االلتزاـ باألنظمة كالتعليمات  ،كاقل تقدير للفقرة مراعاة مبادئ القياس كالتقوٙب ُب بناء
االختبارات.
* دراسة فاعلية البرنامج التدريبي ككرش العمل كالدكرات في التعليم الجامع كما يراىا المعلم المتدرب مسئوؿ
لجنة التعليم في المدرسة الحكومية.
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على فاعلية الربنامج التدرييب ككرش العمل اليت يعقدىا مرشدم التعليم اٞتامع ُب ا١تديريات
للمعلمُت مسئوٕب ٞتاف التعليم اٞتامع ُب ا١تدارس اٟتكومية ف ككانت أعلى الدرجات لصاّب ا١تادة التدريبية ٍب ا١تدربُت ٍب
مكاف التدريب كأف مرشد التعليم اٞتامع قريب من اٞتيد ُب أدائو  ،كا١تادة التدريبية تفي باحتياجات التدريب كتليب رغباتو.
التعليق على الدراسات السابقة:
-1تناكلت الدراسات السابقة جانب ٤تدد فيما يتعلق بذكم اإلعاقة كٓب تتناكؿ اٞتوانب ككل.
-2جاءت بعض الدراسات بصفة رٝتية موجهة من قبل اٞتهات الرٝتية بقصد كضع ا٠تطط لتنفيذ الربنامج.
-3ركزت ىذه الدراسات على التغَتات اليت أحدثها برنامج التعليم اٞتامع ُب فلسطُت ٔتا ينسجم كسياسة كزارة الًتبية ُب
دمج ذكم اإلعاقة ُب ا١تدارس ...
-4تناكلت اٞتوانب التقييمية للربنامج إلعطاء تغذية راجعة إلدارة الربنامج ُب اإلدارة العامة لئلرشاد الًتبوم كالًتبية ا٠تاصة
ُب كزارة الًتبية.
ُ دراسة مقدمة إٔب ا١تؤ٘تر الوطٍت الثا٘ب حوؿ برامج الًتبية ا٠تاصة ُب اٞتامعات الفلسطينية :االٕتاىات اٟتديثة ١تتبلزمة التوحد -كلية فلسطُت األىلية ،بيت
ٟتم نيساف َُِِـ.
ِ دراسة منشورة ُب ٣تلة جامعة ابن رشد -ىولندا العدد الثالث حزيراف َُُِـ صفحة َُٖ.َِٔ-
ّ دراسة مقدمة ١تؤ٘تر ا١تعلم الفلسطيٍت بُت أصالة الرسالة كأعباء ا١تهنة  ،مديرية الًتبية كالتعليم ،ا٠تليل أيار َُِِـ.
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ٓ -5ب تتناكؿ أم من ىذه الدراسات تطور برنامج التعليم اٞتامع كا١تراحل اليت مر هبا.
-6تناكلت بعض الدراسات ا١تشاكل االقتصادية كاالجتماعية كاإلدارية لذكم اإلعاقة.
-7بعض الدراسات جاءت تنسجم مع ٤تاكر بعض ا١تؤ٘ترات الًتبوية.
-8تد٘ب القدرة على التحصيل ا١تطلوب لضعف توفر الوسائل ا١تساعدة كا١تعينة على التحصيل للطلبة ذكم االعاقة.
عرض حالة الدراسة :
**٘تت ا١تساعدة من قبل معلمة غرفة ا١تصادر ُب مدرسة زىرة ا١تدائن األساسية للبنات
كًب أخذ موافقة كٕب األمر-األـ -خطيا إلجراء الدراسة
 - 1معلومات عن ىوية الحالة :
اسم الطالبة :ر .ر***** -أخبلقيات العمل ا١تهٍت-
اسم المدرسة :ز----األساسية للبنات.
الصف :الثا٘ب األساسي.
اسم الوالد ****:العمر 45سنة ٖتصيلو العلمي لغاية الصف العاشر .
المهنة:سائق سيارة عمومي.
اسم األـ***** العمر 35سنة ٖتصيلها العلمي للصف العاشر كعملها ربة بيت.
عنواف الوالد :الرئيسي بلدة ******حي***طريق****
رقم التلفوف******:
عدد أفراد األسرةٙ:تانية  :أربعة ذكور كأربع إناث كترتيب الطالبة السابع ُب البيت.
يعيش الطالب مع أفراد أسرتو.
2011ـ من ملف دراسة اٟتالة لدل معلمة غرفة ا١تصادر ُب ا١تدرسة.
تاريخ تسجيل الحالة/9/24:
مصدر اإلحالةً:ب تسجيل الطالبة ُب الصف األكؿ األساسي ُب ا١تدرسة أسوة ببقية الطالبات.
لكن ًب إحالتها ُب الصف الثا٘ب إٔب غرفة ا١تصادر بعد تطبيق االختبار التشخيصي من قبل معلمة غرفة ا١تصادر.
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نوع الحالة :صحية٘ :تت الوالدة بصورة طبيعية  ،ككانت حالة ا١تولود الصحية جيدة كلوهنا بعد الوالدة طبيعي كحجم الرأس

طبيعي ككزهنا عند الوالدة ثبلث كيلو غراـ كنصف كأخذت التطعيمات البلزمة  ،لكن أجريت عملية جراحية-جيوب
أنفية -للطالبة ُب عمر ٜتس سنوات .
التحصيل األكاديمي:
بناء على البطاقة الًتاكمية للطالبة أشارت بأف ٖتصيلها األكادٯتي ضعيف جدا مقارنتها بطالبات الصف.
اىتمامات كنشاطات الطالب:الرسم كالرياضة كالموسيقى .
كضع الطالبة في المدرسة:
*مشكلة الطالب ُب عدـ ٣تاراة أقراهنا
برنامج الدمج األكاديمي كاالجتماعي كالمساندة:يتم عمل البرنامج بمساعدة المرشدة التربوية في المدرسة كمرشد
التعليم الجامع في المديرية كمشرؼ التربية الخاصة.
*المواء مات البيئية كالتسهيبلت:
ا١تدرسة معدلة كمواءمة بيئيا الستقباؿ الطلبة ذكم اإلعاقة اٟتركية فهي بناء جديد كيوجد ٛتاـ خاص لذكم اإلعاقة-
إفر٧تي -كسهولة الدخوؿ كا٠تركج من ا١تدرسة كاستخداـ ا١ترافق الصحية كمرافق ا١تدرسة األخرل.
*فتح ملف الطالب ذم الحاجة الخاصة -اإلعاقة
تقوـ معلمة ا١تصادر بفتح ملف للطالبة يضم ما يأٌب:
كما تقوـ معلمة التعليم اٞتامع ُب ا١تدرسة بفتح ملف لطالب ذم إعاقة ظاىرة ُب ا١تدرسة بناء على مؤشرات الشك
كا١تواءمة.
*إجراءات التدخل مع الطالبة من قبل معلمة غرفة المصادر:
أكال:عقد لقاء مع المدير/ة
إجراءات عمل معلمي/ات غرؼ المصادر محددة من قبل اإلدارة العامة لئلرشاد التربوم كالتربية الخاصة في كزارة
التربية كالتعليم الفلسطينية.
عمل معلمي ا١تصادر يتم ضمن خطوات ٤تددة من بداية العاـ كما يأٌب :
الفترة من 9/10-9/1من كل عاـ :
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 على معلمي الصفوؼ من األكؿ األساسي ك حىت الرابع األساسي القياـ ٔتبلحظة دقيقة للطلبة ك ٖتديد الطلبة ذكم
ا١تشكبلت التعليمية (الطلبة الذين ال يوجد تواصل بينهم ك بُت ا١تعلم ).
 يقوـ معلم ا١تصادر بتهيئة الغرفة ك العمل مع الطلبة القدامى كمبلحظة الطلبة الذين يتم ٕتديدىم من قبل ا١تعلمُت ُب
صفوفهم .
ٖ تويل الطلبة ١تعلم غرفة ا١تصادر عن طريق اإلدارة .
 عقد اجتماع ٞتنة الدعم ك التحويل لدراسة كضع الطالب /ة .
الفترة من 9/21-9/10من كل عاـ
 تطبيق اختيارات التشخيص الًتبوم ُب الرياضيات كاللغة العربية من قبل معلم /ة غرؼ ا١تصادر .
 إعداد تقرير مفصل ك ٤تدد من قبل ٞتنة الدعم كالتحويل عن الطالب .
ٖ تديد نقاط القوة ك الضعف لدل الطالب من قبل معلم الصف العادم .
 استدعاء كٕب األمر إلعبلمو على كضع ابنو كأ٫تية ٖتويلو لغرؼ ا١تصادر ك موافقتو على ذلك .
الفترة من 9/30-9/21من كل عاـ
 إعداد ا٠تطط الًتبوية الفردية ٞتميع طلبة غرؼ ا١تصادر خبلؿ الفًتة الزمنية
 إعداد برامج غرفة ا١تصادر .
 10/1 البدء بتنفيذ ا٠تطط الًتبوية الفردية .
 كتابة التقرير الفصلي لطلبة غرؼ ا١تصادر بتاريخ 20 / / :ـ.
 عقد اجتماع أكلياء األمور ١تناقشة التقارير بتاريخ :

20 / /ـ.

 كتابة التقرير السنوم لكل طالب ١تا ًب ا٧تازه من أىداؼ كاألىداؼ اليت ٓب تنجز كذلك بتاريخ 20 / / :ـ.
 عقد اجتماع ألكلياء األمور مرة ثانية ١تناقشة التقارير كإرشادىم كيفية متابعة أبنائهم خبلؿ العطلة الصيفية .
مبلحظة  :على كل معلم/ة مصادر إعداد ما يأتي :
 برنامج اٟتصص كتعليقو ُب الصف .
 برنامج التحضَت اليومي لكل طالب .
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 تسجيل نتيجة التقييم اليومي للطالب بعد انتهاء العمل مباشرة .
 إعداد ملفُت لكل طالب :
 ا١تلف األكؿ ٭تتوم على التقارير الطبية  ،اختبارات التشخيص  ،نقاط القوة ك الضعف ا٠تطة الًتبوية  ،التقارير الفصلية . ا١تلف الثا٘ب  :أكراؽ العمل كاليت ٬تب أف تكوف متزامنة مع التحضَت اليومي .ثانيا:عقد لقاء مع الهيئة التدريسية للمرحلة األساسية.
ثالثا :ا١تبلحظة كا١تشاىدة الصفية ْتضور حصص صفية ٔترافقة معلمة الصف للغة العربية كالرياضيات.
رابعا:تطبيق أداة التقييم لطلبة غرؼ ا١تصادر -أنظر ملف أداة التقييم.
-1اجملاؿ القدرات اإلدراكية كا١تعرفية.
٣ -2تاؿ ا١تهارات األكادٯتية حساب.
٣-3تاؿ ا١تهارات األكادٯتية لغة عربية قراءة ككتابة.
رابعا:تعبئة ٪توذج نقاط القوة كالضعف لدل الطالبة.
خامسا:دراسة اٟتالة من قبل ا١ترشدة الًتبوية ُب ا١تدرسة -ملف دراسة اٟتالة لدل ا١ترشد الًتبوم.
سادسا:تعبئة ٪توذج ٞتنة الدعم كالتحويل إٔب غرفة ا١تصادر-أنظر ٪توذج ٞتنة الدعم كالتحويل.
سابعا :تعبئة ٪توذج موافقة كٕب أمر الطالبة للتحويل إٔب غرفة ا١تصادر .أنظر ٪توذج موافقة كٕب أمر الطالب.
ثامنا:إعداد ا٠تطة الًتبوية للطالبة.
تاسعا :إعداد ا٠تطة التعليمية.
عاشرا :البدء بعملية التدريس-برنامج حصص ُب غرفة ا١تصادر.
حادم عشر :إعادة تطبيق أداة التقييم مرة أخرل -اجملاالت الثبلث  -اإلدراكية كاللغة العربية كاٟتساب.
ثا٘ب عشر :كتابة التقرير الًتبوم الفصلي  -هناية الفصل األكؿ .
النتائج كالتوصيات :
توصلت الدراسة أب ٣تموعة من النتائج أ٫تها:
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نتائج اٟتوار ا٢تادؼ ،كاٞتلسات اٞتمعية ،كالفردية ،مع ذكم العبلقة بالطالبة ،كمبلحظات معلمات الصف  ،كا١ترشدة
الًتبوية ُب ا١تدرسة  ،كمرشد التعليم اٞتامع أثناء زياراتو ا١تيدانية للمدرسة  ،كمتابعتو ١تلف الطالبة كانت النتائج ا١تلموسة
على النحو اآلٌب:
*طرأ ٖتسن ملحوظ على آداء الطالبة بشهادة األىل كمعلمات الصف كنتائج االختبارات التحصيلية ُب ا١تدرسة كأكراؽ
العمل.
* الًتكيز على طريقة الزكايا التعليمية ُب الًتبية ا٠تاصة كتنويع األساليب الًتبوية كإتباع التعليم باألقراف ،كالدمج ُب
اجملموعات الصفية ٦،تا ساعد على تنمية العبلقة االجتماعية مع زميبلهتا ُب ا١تدرسة .
* أتقنت الطالبة كتابة اٟتركؼ ،كا١تقاطع ،ككتابة بعض الكلمات.
* شاركت ُب اللجاف الصفيةٞ-تنة الصف.
* ىكونت عبلقات اجتماعية مع قريناهتا ُب ا١تدرسة بالذىاب معهن كمشاركتهن ٢تا ُب الفرصة-االسًتاحة كالشراء من
ا١تقصف ،ككقت ا١تغادرة  ،كانتهاء الدكاـ ا١تدرسي.
* تنمية مهارة حسن اإلصغاء عند األىل ،كظهر ذلك بوضوح ُب اٞتلسات األخَتة ُب ا١تدرسة -من مرشد التعليم اٞتامع ُب
ا١تديرية.
* شعور الطالبة باالرتياح من خبلؿ اىتماـ كرعاية األىل ٢تا كجلوسهم معها ،كمتابعتهم ٢تا ُب ا١تدرسة-من ا١ترشدة الًتبوية
ُب ا١تدرسة.
* برنامج الدعم النفسي كاالجتماعي كتشكيل ٞتنة الدعم كا١تساندة األكادٯتية كاالجتماعية للطالبة ٕتربة رائدة ك٪توذجية
ُب غرؼ ا١تصادر اليت ًب تطبيقها.
*الربنامج األكادٯتي ا١توجو للطالبة من خبلؿ تدريب ا٢تيئة التدريسية ْتاجة أب تدريب أكثر كعقد كرشات عمل ٞتميع
العاملُت ُب ا١تدرسة .
التوصيات كالمقترحات :
أ-التوصيات العامة :
 -1تعزيز العبلقة مع مؤسسات اجملتمع ا﵀لي كاالستفادة من دكرىا ُب عملية الدمج كتأىيل البناء اٞتامعي.
 -2الًتكيز على التعلم النشط كتعلم األنداد كالتعلم التعاك٘ب كالعمل ُب ٣تموعات كاعتماد أسلوب ا١تبلحظة كا١تشاىدة
كتنويع أساليب التعليم.
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-3استخداـ برامج اإلثراء كا١تساندة كالدعم النفسي كاالجتماعي للطلبة ذكم االحتياجات ا٠تاصة كتعميم ٕتربة تشكيل
ٞتنة الدعم كا١تساندة على ٚتيع الدكائر كا١تؤسسات كالربامج العاملة مع ذكم االحتياجات ا٠تاصة ُب اجملتمع ا﵀لي.
-4تكثيف كرش العمل كالتدريب على مؤشرات الشك كا١تواءمات ٞتميع العاملُت ُب ا١تدرسة .
-5تعميم ٕتربة فتح غرؼ ا١تصادر بأف يكوف ُب كل مدرسة غرفة مصادر للًتبية ا٠تاصة كاعتماد تعيُت معلم/ة على كادر
الًتبية ضمن ا٢تيكلية اإلدارية كالتشكيبلت ا١تدرسية.
-6تفعيل دكر أكلياء األمور  ،كمؤسسات اجملتمع ا﵀لي ُب مساندة العملية التعليمية كإشراكهم ُب األنشطة البلصفية
كالفعاليات ا١تدرسية.
ب -بحوث كدراسات مقترحة مستقبلية :
-1إجراء دراسة ٖتليلية ١تعطيات الواقع كحقائقو من خبلؿ أسلوب ٖتليل النظم مدخبلت-عمليات٥-ترجات.
-2إجراء دراسات مقارنة مع ٕتارب الدمج ُب الدكؿ العربية كاألجنبية.
-3إجراء دراسات لوضع تصورات مستقبلية ٞتامعة ا١تستقبل كاليت تضم ٚتيع الطلبة ٔتا فيهم ذكم االحتياجات ا٠تاصة.
قائمة المراجع :
2004ـ-الًتٚتة إٔب العربية د.مالك قطينو.
 .1بيا كارلسوف":نحو توفير التعليم الجامع للجميع في فلسطين" ،دياكونيا/ناد ،شباط
2001ـ .
 .2زينب ٤تمود شقَت":نداء من االبن المعاؽ"،ط، 1مكتبة النهضة ا١تصرية -القاىرة،
1993ـ ).
 .3ميل أنيسو ك آخركف " ،االحتياجات الخاصة في قاعة الدراسة" ( ،فرنسا  ،منظمة األمم ا١تتحدة للًتبية كالثقافة كالعلوـ ( -اليونسكو) ،
 1999ـ نيود٢تي  ،ا٢تند
.4تو٘ب بوث " ،التقدـ المحرز في التعليم الجامع " ،من ْتوث مؤ٘تر التعليم للجميع ا١تنعقد ُب نيود٢تيُ ،ب الفًتة ما بُت٘ 15-1توز
. 1999
،
.5فيديريكو مايور" ،بياف سبلمنكا بشأف المبادئ كالسياسات كالممارسات لتعليم ذكم االحتياجات الخاصة"  ،من ْتوث مؤ٘تر الًتبية للجميع ا١تنعقد ُب
1994ـ.
سبلمنكا ُب الفًتة من 10-7يونيو  /حزيراف ،
2010ـ.
 .6رزاف اٞتاعو٘ب":دليل التعامل مع صعوبات التعلم ،برنامج التأىيل المبني على المجتمع المحلي" C.B.R
2007ـ.
.7صعوبة التعلم":تدريب األىل كمدربي األسر على التعامل مع صوبة التعلم،برنامج التأىيل المبني على المجتمع المحلي"جنوب الضفة الغربية ،ط4
رسائل ماجستير كدكتوراه:
..8إدريس جرادات":نمط المناخ التنظيمي في المدارس الحكومية لمشركع التعليم الجامع في فلسطين كالرضا الوظيفي لمعلميها" ،رسالة دكتوراه غَت
2003ـ.
منشورة -الربنامج ا١تشًتؾ بُت جامعة عُت مشس كجامعة األقصى
.9ادريس جرادات":مركز الضبط كعبلقتو باألنماط القيادية لرؤساء االقساـ األكاديمية في الجامعات الفلسطينية باستخداـ نموذج الشبكة االدارية" ،رسالة
1992ـ.
ماجستَت غَت منشورة ،كلية الًتبية ُب جامعة النجاح الوطنية-نابلس-
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قرارات كأكامر ادارية:
 .10كزارة الًتبية كالتعليم العإب الفلسطينية" ،التعليم الجامع  :التعليم الذم ال يستمني أحدان" ،من ْتوث مؤ٘تر ا١تناىج الفلسطينية  ،ا١تنعقد ُب كزارة الًتبية كالتعليم
2000ـ.
2000ـ  ،راـ ا﵁ ،
ُب الفًتة من/9/1

.1999
.11كزارة الًتبية كالتعليم الفلسطينية ،اإلدارة العامة " ،أربع سنوات على كالية كزارة الًتبية كالتعليم الفلسطينية :الواقع كاإل٧تازات" ،راـ ا﵁ ،
2005ـ صادر عن دائرة الصحة ا١تدرسية كاإلرشاد الًتبوم ُب كزارة الًتبية كالتعليم).
 11166بتاريخ/9/20
.12كتاب رقم ك ت/3/11/
2006ـ صادر عن كزارة الًتبية كالتعليم.
 3450بتاريخ/4/4
.13كتاب رقم ك ت/40/
2008ـ ،اإلدارة
 .14أمر إدارم":تطبيق أداة دراسة تحديد الصعوبات كالتحديات التي تواجو عملية دمج الطلبة المعاقين"،رقم ك ت 81/10/12/بتاريخ/5/22
العامة للقياس كالتقوٙب الًتبوم،كزارة الًتبية كالتعليم العإب الفلسطينية.
2005ـ صادر عن اإلدارة العامة لئلرشاد الًتبوم كالًتبية ا٠تاصة ُب كزارة الًتبية
 12980بتاريخ/10/20
 .15أمر إدارم ٓتصوص مشركع غرؼ ا١تصادر رقم ك ت /41/4/
كالتعليم الفلسطينية.
2009ـ .صادر عن اإلدارة العامة لئلرشاد الًتبوم كالًتبية
 4334بتاريخ/5/3
.16أمر إدارم ":تقديم برنامج غرؼ المصادر كالتربية الخاصة" رقم ك ت ع/40/9/
ا٠تاصة ُب كزارة الًتبية كالتعليم الفلسطينية.
2011ـ ،صادر عن اإلدارة العامة لئلرشاد
 9717بتاريخ/9/7
.17أمر إدارم  ":إجراءات العمل لمعلمات غرؼ المصادر كالصفوؼ المدمجة" رقم ك ت ع /40/9/
الًتبوم كالًتبية ا٠تاصة ُب كزارة الًتبية كالتعليم الفلسطينية.
2011ـ حوؿ استخداـ العبلج ا١توسيقي ُب تعليم الطلبة ذكم اإلعاقة نصادر عن مديرية الًتبية كالتعليم
.18أمر إدارم":تقييم معلمو غرؼ المصادر" رقم/9/7
مشاؿ ا٠تليل.
2012ـ  ،صادر عن اإلدارة العامة لئلرشاد الًتبوم كالًتبية ا٠تاصة ُب كزارة الًتبية
 4415بتاريخ/4/25
.19أمر إدارم":تقييم معلمو غرؼ المصادر" رقم ك ت ع/40/9/
كالتعليم الفلسطينية.
المجبلت كالدكريات :
1998ـ.
.20نصَت الرٯتاكم" ،كزارة الًتبية توصي برعاية خاصة للمعاقُت" ،جريدة مسَتة الًتبية  ،تصدر عن كزارة الًتبية كالتعليم الفلسطينية  ،العدد 8شباط
2011ـ.
 .21سامر الفقهاء:رسالة النجاح ،جامعة النجاح الوطنية-نابلس-
دراسات كأكراؽ عمل في مؤتمرات علمية كأكاديمية:
 .22إدريس جرادات ":فاعلية البرنامج التدريبي ككرشات العمل للمعلم مسئوؿ التعليم الجامع"،دراسة مقدمة ١تؤ٘تر ا١تعلم الفلسطيٍت بُت أصالة الرسالة كأعباء
2012ـ.
ا١تهنة  ،مديرية الًتبية كالتعليم -ا٠تليل أيار
2011ـ.
 .23إدريس جرادات ":تقييم أداء المعلمات المنتدبات لمراكز التربية الخاصة" ،دراسة منشورة ُب ٣تلة جامعة ابن رشد-ىولندا العدد الثالث حزيراف
.24إدريس جرادات  " :دراسة حالة من طيف التوحد ،دراسة مقدمة إلى المؤتمر الوطني الماني حوؿ برامج التربية الخاصة في الجامعات الفلسطينية"
2012ـ.
:االٕتاىات اٟتديثة ١تتبلزمة التوحد-كلية فلسطُت األىلية ،بيت ٟتم نيساف
2012ـ.كانظر جريدة مسَتة
.25إدريس جرادات ":التعبير بالرسم لدل الطلبة الصم" ،دراسة مقدمة إٔب مؤ٘تر بٍت نعيم األكؿ ٨:تو تطوير ا١تناىج الفلسطينية  ،آذار
2012ـ.
الًتبية كالتعليم العدد 79حزيراف
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.26إدريس جرادات " :كاقع مرشدم التعليم الجامع في المديريات سلوكيات كممارسات"،دراسة مقدمة للمؤ٘تر العا١تي للدراسات العليا ُب ٣تاالت العلوـ
2011ـ الثانية-
2011ـ .كمنشورة ُب كتاب ملخصات أْتاث ا١تعلمُت مسابقة
الطبيعية كاإلنسانية كا٢تندسية – كلية الدراسات العليا ُب جامعة النجاح الوطنية أيار
2011ـ.
ا١تركز الًتبوم لبلٖتاد العاـ للمعلمُت الفلسطينيُت
 .27إدريس جرادات":دراسة حالة في الميداف التربوم المدرسي-طالب كفيف كلي" ،دراسة مقدمة إٔب ا١تؤ٘تر العلمي السادس ُب جامعة القدس-أبو ديس-قاعة
2011ـ.الدراسة منشورة ضمن كتاب كقائع ا١تؤ٘تر كا١تؤ٘تر الوطٍت التاسع لؤلطفاؿ ٛتاية مناصرة كمصاّب الطفل الفضلى٨:تو كاقع ٭تًتـ حقوؽ الطفل ،اٟتركة
ا١تؤ٘ترات
2011ـ.
العا١تية للدفاع عن األطفاؿ-فرع فلسطُت كجامعة النجاح الوطنية تشرين أكؿ
 .28إدريس جرادات" :التجربة الفلسطينية في دمج اإلعاقة الحركية كالجسدية في المدرسة الحكومية "،دراسة منشورة ُب ٣تلة دراسات نفسية كتربوية –جامعة
2010ـ صفحة.42-19
كرقلة-اٞتزائر العدد الرابع جوف
 .29إدريس جرادات":دمج اإلعاقة البصرية الجزئية كالكلية كذكم صعوبة البصر في المدرسة الحكومية"  ،دراسة مقدمة ١تؤ٘تر صحة اليافعُت –كلية الطب ُب
2010ـ كمنشورة ُب كتاب
2010ـ كمؤ٘تر الصحة ٖتت االحتبلؿ الثا٘ب ُب معهد الصحة اجملتمعية ُب جامعة بَت زيت آذار
جامعة النجاح الوطنية تشرين أكؿ
 ،2011راـ ا﵁.
2011ـ الثانية-ا١تركز الًتبوم لبلٖتاد العاـ للمعلمُت الفلسطينيُت
ملخصات أْتاث ا١تعلمُت مسابقة
 .30إدريس جرادات":التعليم المنزلي المساند لذكم اإلعاقة " ،دراسة مقدمة ١تؤ٘تر دكر ا٠تدمة االجتماعية ُب اجملتمع الفلسطيٍت  -قسم ا٠تدمة االجتماعية ُب
2011ـ الثانية-ا١تركز الًتبوم لبلٖتاد العاـ للمعلمُت الفلسطينيُت
2010ـ كمنشورة ُب كتاب ملخصات أْتاث ا١تعلمُت مسابقة
جامعة النجاح الوطنية تشرين أكؿ
 ،2011راـ ا﵁.
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األساليب التعليمية لرعاية الموىوبين
أ .لطيفة جحيش  /جامعة باجي مختار عنابة ،الجزائر.
ملخص :
إف الثركة البشرية ىي الثركة اٟتقيقية ألم ٣تتمع من اجملتمعات كيعترب ا١تتفوقوف ىم رأس ماؿ تلك الثركة نظرا أل٫تيتهم ُب مواجهة ٖتديات العصر اٟتديث ٦تا دفع
با١تهتمُت بشؤكف علم النفس كالًتبية بالكشف عن ا١تتفوقُت كمن لديهم تفكَت ابتكارم كذلك هبدؼ رعايتهم كالعناية هبم كٖتقيق أفضل الوسائل التعليمية ا١تمكنة
الستثمار تفوقهم  ،ألهنم كوادر ا١تستقبل لقيادة ببلدىم ُب ٚتيع اجملاالت العلمية كالتقنية كاإلنتاجية كا٠تدمية  ،كعليهم تراىن الدكؿ ُب سباقها للحاؽ بركب
التطور  ،لذلك اىتمت الكثَت من الدكائر العلمية باألساليب التعليمية الستثمار الكفاءات الفكرية كاإلبداعية لدل ا١توىبُت كا١تتفوقُت من أجل مستقبل أفضل.

Résumé :
La richesse humaine est une vraie richesse pour n’importe quel peuple . Les surdoués sont considérés comme un investissement de cette richesse
grâce à leurs importance pour faire face a tous les défis de ce siècle ; ce qui a pousser les spécialistes de la psychologie et de l’éducation a étudier
et a observer les surdoués. Et ce dans le but de prendre soin d’eux et d’atteindre le meilleur moyen éducatif possible car ils seront les futurs
dirigeants de leurs pays dans tous les domaines scientifiques , techniques productif et services et ce sont des éléments essentiels paris par les pays
dans la course pour rattraper le développement, et pour cela beaucoup de communautés scientifiques axée sur les méthodes d'enseignement pour
investir les compétences intellectuels et créatifs avec des étudiants talentueux et performants Pour un avenir meilleur.

مقدمة :
بسبب ما يتمتع بو الطفل ا١توىوب من قدرات تعليمية خاصة فإف تركهم ليتعلموا بطريقة عادية يعترب تبديد ١تواىبهم
حيث أف الطفل ا١توىوب ُب ا١تدرسة العادية يدرس أشياء تبدك لو أقل من مستواه بكثَت كيضايقو ا١تزيد من الشرح كالتفسَت
كالتعليل كاإلدراؾ حيث يعتربه نوعا من السخرية بعقلو كاالحتقار لو ،ك ينتظركف بصرب أف يتعلم زمبلؤىم مهارات كمفاىيم
أتقنوىا منذ عاـ أك عامُت ،كبعضهم ٬تد ا١تدرسة غَت ٤تتملة ،كيتظاىركف با١ترض أك ٮتتلقوف أعذارا أخرل لتجنب األمور
التافهة .كالعديد منهم تتكوف لديهم عادات دراسية سيئة بسبب التقدـ البطيء كنقص التحدم كعدـ اشباع حاجاهتم
الفكرية كبعضهم يكوف مضطرا إٔب إخفاء مواىبهم كمهاراهتم القوية لكي ال ٮتتلفوا عن زمبلئهم العاديُت.
كنعتقد أف اإلشارات السابقة كافية لئلجابة على أف الطبلب ا١توىوبُت بالفعل ُب حاجة ماسة إٔب برامج تعليمية خاصة
تتوافق مع قدراهتم الفكرية العالية كٗتتلف عن تلك اليت تقدـ لعموـ الطبلب.
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تتنوع برامج تعليم التفكَت كمهاراتو للموىوبُت ْتسب االٕتاىات النظرية كالتجريبية اليت تناكلت موضوع التفكَت .كمهاراتو
كىي كما يلي:
 - 1برامج العمليات المعرفية

: Cognitive Operations

تركز ىذه الربامج على العمليات أك ا١تهارات ا١تعرفية للتفكَت مثل ا١تقارنة كالتصنيف كاالستنتاج ،نظران لكوهنا أساسية ُب
اكتساب ا١تعرفة كمعاٞتة ا١تعلومات .كهتدؼ ىذه الربامج إٔب تطوير العمليات ا١تعرفية كتدعيمها كطريقة ٯتكن من خبل٢تا
تطوير القدرة على التفكَت.
 - 2برامج العمليات فوؽ المعرفية

: Metacognitive Operations

تركز ىذه الربامج على التفكَت كموضوع قائم بذاتو ،كعلى تعليم مهارات التفكَت فوؽ ا١تعرفية اليت تسيطر على العمليات
ا١تعرفية كتديرىا ،كمن أ٫تها التخطيط كا١تراقبة كالتقييم .كهتدؼ إٔب تشجيع الطلبة على التفكَت حوؿ تفكَتىم Thinking
 about Thinkingكالتعلم من اآلخرين ،كزيادة الوعي بعمليات التفكَت الذاتية.
 - 3برامج المعالجة اللغوية كالرمزية : Languaga and Symbolic Manipulation

تركز ىذه الربامج على األنظمة اللغوية كالرمزية كوسائل للتفكَت كالتعبَت عن نتاجات التفكَت معا .كهتدؼ إٔب تنمية
مهارات التفكَت ُب الكتابة ،كالتحليل كاٟتجج ا١تنطقية ،كبرامج اٟتاسوب كتعٍت بصورة خاصة بنتاجات التفكَت ا١تعقدة
كالكتابة األدبية.
 -4برامج التعلم باالكتشاؼ : Heuristic – Oriented Learning

تؤكد ىذه الربامج على أ٫تية تعليم أساليب كاسًتاتيجيات ٤تددة للتعامل مع ا١تشكبلت ،كهتدؼ إٔب تزكيد الطلبة بعدة
اسًتاتيجيات ٟتل ا١تشكبلت ُب اجملاالت ا١تعرفية ا١تختلفة ،كاليت ٯتكن تطبيقها بعد توعية الطلبة بالشركط ا٠تاصة ا١تبلئمة
لكل ٣تاؿ.كتضم ىذه االسًتاتيجيات :التخطيط ،إعادة بناء ا١تشكلة٘ ،تثيل ا١تشكلة بالرموز أك الصور أك الرسم البيا٘ب.
كالربىاف على صحة اٟتل.
 -5برامج تعليم التفكير المنهجي : Formal Thinking

تتبٌت ىذه الربامج منحى بياجيو ُب التطور ا١تعرُب ،كهتدؼ إٔب تزكيد الطلبة با٠تربات كالتدريبات اليت تنقلهم من مرحلة

العمليات ا١تادية إٔب مرحلة العمليات اجملردة اليت يبدأ فيها تطور التفكَت ا١تنطقي كالعلمي كتركز على االستكشاؼ كمهارات
التفكَت كاالستدالؿ كالتعرؼ على العبلقات ضمن ٤تتول ا١تواد الدراسية التقليدية.
 -1فتحي عبد الرٛتن جركاف "،تعليم التفكير  :مفاىيم كتطبيقات"  ،ط ّ ،عماف  :دار الفكر ، ََِٕ ،ص ِٓ.
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كإلعطاء صورة كاضحة كمبسطة ٢تذه الربامج نقدـ أىم األساليب التعليمية ا١تتبعة ُب تطوير التفكَت للموىوبُت:
أكالن -التفكير االبداعي :
التفكَت اإلبداعي نشاط عقلي مركب كىادؼ توجهو رغبة قوية ُب البحث عن حلوؿ أك التوصل إٔب نواتج أصيلة ٓب تكن
معركفة سابقان ،كيتميز التفكَت اإلبداعي بالشمولية كالتعقيد،ألنو ينطوم على عناصر معرفية كانفعالية كأخبلقية متداخلة
تشكل حالة ذىنية فريدة كليمتلك الطالب ا١توىوب تفكَتا ابداعيا البد من تعلم ا١تهارات كالعماليات التالية:
 - 1الطبلقة :كتعٍت القدرة على توليد عدد كبَت من البدائل أك ا١تًتادفات أك األفكار أك ا١تشكبلت أك االستعماالت عند
االستجابة ١تثَت معُت ،كالسرعة كالسهولة ُب توليدىا ،كىي ُب جوىرىا عملية تذكر كاستدعاء اختيارية ١تعلومات أك خربات
أك مفاىيم سبق تعلمها ،كقد ًب التوصل إٔب عدة أنواع للطبلقة عن طريق التحليل العاملي ،كُب ما يلي تفصيل ٢تذه األنواع
مع أمثلة عليها:
أ -الطبلقة اللفظية أك طبلقة الكلمات ،ممل:
 استخدـ كلمة " قضى " ُب ٚتل للداللة على معانيها ا١تختلفة كمن بُت اإلجابات ا﵀تملة ٯتكن التمثيل ٔتا يأٌب:
الجملة

المعنى

قضى بُت ا١تتخاصمُت

حكم

قضى دينو

سدده

قضى ٨تبو

مات

ضربو حىت قضى عليو

قتلو

قضى كقتان طويبلن ُب الدراسة

أمضى أك مكث

قضى حاجتو

نا٢تا كبلغها

ب  -طبلقة المعاني أك الطبلقة الفكرية ،ممل:
 أذكر ٚتيع االستخدامات ا١تمكنة لػ " علبة البيبسي ".
 -1ا١ترجع السابق  ،ص ِٓ.
٤ -2تمد راتب "،إعادة التفكير في طرؽ التفكير"،عماف  :دار إثراء للنشر كالتوزيع ، ََِٖ ،ص َُْ .
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 أذكر كل النتائج ا١تًتتبة على زيادة عدد سكاف اٞتزائر ٔتقدار الضعفُت.
 أعط أكرب عدد ٦تكن من العناكين ا١تناسبة ١توضوع القصة.
 أكتب أكرب عدد ٦تكن من النتائج ا١تًتتبة على مضاعفة طوؿ اليوـ ليصبح  48ساعة.
ج -طبلقة األشكاؿ:
ىي القدرة على الرسم السريع لعدد من األمثلة كالتفصيبلت أك التعديبلت ُب االستجابة ١تثَت كضعي أك بصرم ،مثل:
 كوف أقصى ما تستطيع من األشكاؿ أك األشياء باستخداـ الدكائر ا١تعلقة أك ا٠تطوط ا١تتوازية التالية:

 - 2المركنة:
كىي القدرة على توٕب أفكار متنوعة ليست من نوع األفكار ا١تتوقعة عادة ،كتوجيو أك ٖتويل مسار التفكَت مع تغَت ا١تثَت
أك متطلبات ا١توقف .كا١تركنة ىي عكس اٞتمود الذىٍت ،الذم يعٍت تبٍت أ٪تاط ذىنية ٤تددة سلفان كغَت قابلة للتغَت حسب
ما تستدعي اٟتاجة.
أ  -المركنة التكيفية:
ٔتعٌت القدرة على التكيف مع تغَت الظركؼ ،كقد فحصها عن طريق اختبارات على شكل معادالت رياضية تتغَت إشاراهتا
من موجبة إٔب سالبة كمن إشارات سالبة إٔب إشارات قسمة.
ب  -التحرر من الجمود:
ٔتعٌت ٖتويل إتاه التفكَت ،كقد فحصها عن طريق لعبة مربعات أعواد الكربيات اليت يطلب فيها من ا١تفحوص إزالة عدد
من العيداف حىت يبقى عدد ٤تدكد من ا١تربعات ،كما يظهر ُب الشكل اآلٌب:

ُ -ا١ترجع السابق ،ص َُْ.ُُْ-
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ج  -إعادة تفسير المعلومات:
يقصد هبا مراجعة ا١تعطيات أك بنود ا١تعلومات .كقد فحص ىذا النوع من ا١تركنة عن طريق اختيار عدد من الكلمات لكل
منها عدة معاف توحي هبا الكلمة ،كيطلب من ا١تفحوص أف ٯتثل على بعض ىذه ا١تعا٘ب باستخداـ الكلمة ُب سياقات
لغوية متنوعة ،كأف نقوؿ ُب التعبَت عن معاف ٥تتلفة للفعل " غضب " " :غضب منو ،غضب لو ،غضب عليو ".
د .المركنة التلقائية:
كتعٍت العفوية ُب تغيَت اٟتالة الذىنية للفرد للقياـ بعمل شيء بطريقة ٥تتلفة .كقد ًب فحص ا١تركنة التلقائية عن طريق أسئلة
من نوع كتابة قائمة بكل االستعماالت ا١تمكنة لقطعة قرميد ُب كقت ٤تدد (ثبلث دقائق مثبل).
كاٞتدير بالذكر أف العامل ا١تشًتؾ بُت ٚتيع االختبارات اليت كضعها جيلفورد لقياس األنواع ا١تختلفة للمركنة ىو اشتما٢تا
على مفهوـ التحويل ٔ ،Transformathonتعٌت االنتقاؿ باٟتالة الذىنية للفرد من مسار إٔب آخر ْتسب متطلبات ا١توقف أك
ا١تشكلة.
كلتوضيح ذلك نشَت إٔب السؤاؿ الذم يطلب من الطالب إعطاء أكرب عدد من استعماالت قطعة القرميد ُب كقت ٤تدد،
فا١تفحوص الذم ال ٯتتلك مهارة ا١تركنة ُب التفكَت يبقى ٤تصوران ُب استعماالت القرميد ُب البناء .أما الطالب ا١تهوب الذم
يتصف ٔتركنة التفكَت ،فإنو قد يتحوؿ من استخدامها ُب البناء إٔب استخدامها كسبلح للدفاع عن النفس ،أك ُب كزف
األشياء عند عدـ توافر عيارات كزف حديدية مثبل ،كرٔتا للقص أك القطع.

إف ا١تركنة مهارة تفكَتية ترتبط بعمليات التفكَت فوؽ ا١تعرفية من حيث أهنا ٗتضع للمراقبة كالتقييم ،كتوجو هبما خبلؿ
٦تارسة النشاط التفكَتم عند االستجابة ١تثَت أك مشكلة ما،كما أهنا من ا١تكونات األربعة الرئيسة لئلبداع با١تفهوـ
السيكومًتم ،كمن أبرز مهارات التفكَت ا١تتشعب أك ا١تنتج .كال غٌت عن مركنة التفكَت ُب التكيف مع ا١تستجدات
كا١تعلومات اٞتديدة اليت يواجهها ا١تعلم كا١تتعلم ُب ا١تؤسسة التعليمية كخارجها ،كلتنمية مهارة ا١تركنة

 -1مصطفى رشواف حبيب "،التعليم التفكير في زمن التكنولوجيات الحديمة" ،عماف  :عآب الكتب اٟتديثة ، ََِٔ،ص َّٕ .
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ُب التفكَت البد من إعطاء تدريبات من كاقع ا١تناىج الدراسية للموضوعات ا١تختلفة كلما كاف ذلك ٦تكنان ،بغض النظر
عن األسلوب ا١تستخدـ ُب تعليم مهارات التفكَت (مباشران كاف أـ غَت مباشر) .كمن األمثلة على التدريبات ا٢تادفة لتنمية
مهارة ا١تركنة ُب التفكَت نورد ما يأٌب:

 فكر ُب ٚتيع الطرؽ اليت ٯتكن أف تصنف ٔتوجبها الكلمات اآلتية ُب ٣تموعات ثبلثية " :الكويت ،القدس ،تونس،
اٞتزائر ،مكة ،بَتكت ،ا١تدينة ،مصر ".
المجموعة

صفة التجميع

تونس ،اٞتزائر ،الكويت

أٝتاء عواصم كدكؿ عربية

تونس ،اٞتزائر ،مصر

أٝتاء دكؿ عربية أفريقية

مكة ،ا١تدينة ،القدس

أٝتاء مدف مقدسة

تونس ،بَتكت ،مكة

كلمات مكونة من أربعة حركؼ

الكويت ،اٞتزائر ،القدس

أٝتاء علم تبدأ بػ " اؿ "

كمن
األمثلة اليت أكردىا جيلفورد الختبار التفكَت ا١تنتج عن طريق تصنيف معلومات مرئية ُب فئات متنوعة ،نقدـ ا١تثاؿ اآلٌب:
 تفحص قائمة اٟتركؼ اآلتية ،كصنفها ُب فئات من ثبلثة حركؼ بكل الطرؽ ا١تمكنة:
""T،B،H،S،V،O،N،Z
ٯتكن ٕتميع كل ثبلثة حركؼ بعدة طرؽ من بينها:

 -1ا١ترجع السابق ،ص ُّٕ.
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المجموعة

صفة التجميع

B, S, O

حركؼ خطوطها مائلة

T, H, N

حركؼ فيها خطوط مستقسمة عمودية

T, H, Z

حركؼ فيها خطوط مستقيمة أفقية

H, N, Z

حركؼ فيها خطوط مستقيمة متوازية

V, N, Z

حركؼ فيها خطوط مستقيمة قطرية

V, N, Z

حركؼ فيها زكايا حادة

ٯتثل كل ضلع من أضبلع ا١تربعات اآلتية ( إٔب اليمُت ) عودان من الكربيت .كيف ٯتكن أف تبقي على ثبلثة مربعات فقط

بعد إزالة عيداف من الكربيت؟

الجواب

2
1
3

 - 3االصالة :
األصالة ىي أكثر ا٠تصائص ارتباطان باإلبداع كالتفكَت اإلبداعي ،كاألصالة ىنا ٔتعٌت اٞتدة كالتفرد ،كىي العامل ا١تشًتؾ

بُت معظم التعريفات اليت تركز على النواتج اإلبداعية كمحك للحكم على مستول اإلبداع.
 - 4اإلفاضة :

تعٍت القدرة على إضافة تفاصيل جديدة كمتنوعة لفكرة ،أك حل ١تشكلة أك لوحة من شأهنا أف تساعد على تطويرىا
كإغنائها كتنفيذىا.
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ثانيا :التفكير الناقد :
التفكَت الناقد من أكرب أشكاؿ التفكَت ا١تركب استحواذان على اىتماـ الباحثُت كا١تفكرين الًتبويُت ُب اعداد مناىج

كبرامج تربوية لرعاية ا١توىوبُت ك يستخدـ التعبَت للداللة على معاف جديدة،من أ٫تها :الكشف عن العيوب كاألخطاء،
الشك ُب كل شيء ،التفكَت التحليلي ،التفكَت التأملي،حل ا١تشكلة ،التفكَت الواضح ،التفكَت اليقظ ،التفكَت ا١تستقل،
كالتعرؼ على أكجو التحيز كالتناقض كعدـ االتساؽ.
كحسب ٪توذج "باير" لرعاية ا١توىوبُت فانو البد من إتقاف ٣تموعة من العمليات كا١تهرات ا٠تاصة لكي ينمى الفكر
النقدم للطلبة ا١توىوبُت كىي:
أ  -مهارات التفكير النقدم:
 التمييز بُت اٟتقائق اليت ٯتكن إثباهتا أك التحقق من صحتها كبُت االدعاءات أك ا١تزاعم الذاتية أك القيمية.
 التمييز بُت ا١تعلومات كاالدعاءات ذات العبلقة با١توضوع كتلك اليت تقحم على ا١توضوع كال ترتبط بو.
ٖ تديد مصداقية مصدر ا١تعلومات.
 التعرؼ على االدعاءات أك الرباىُت كاٟتجج الغامضة.
 التعرؼ على االفًتاضات غَت الظاىرة أك ا١تتضمنة ُب النص.
ٖ ترم التحيز أك التحامل.
 التعرؼ على ا١تغالطات ا١تنطقية.
 التعرؼ على أكجو التناقض أك عدـ االتساؽ ُب مسار عملية االستدالؿ من ا١تقدمات أك الوقائع.
ٖ تديد درجة قوة الربىاف أك اإلدعاء.
 اٗتاذ قرار بشأف ا١توضوع كبناء أرضية سليمة للقياـ بإجراء عملي.
 التنبؤ ٔترتبات القرار أك اٟتل.
 التعرؼ على عدـ االتساؽ ُب مسار التفكَت أك االستنتاج.
 التعرؼ على االفًتاضات غَت ا١تصرح هبا.

 -1علي البياٌب " ،ا لعمليات الذىنية كمهارات التفكير من خبلؿ عمليتي التعلم ك التعليم" ،العُت  :دار الكتاب اٞتامعي ، َََِ ،ص ُُِ.
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ب  -معايير التفكير الناقد:
يقصد ٔتعايَت التفكَت الناقد تلك ا١تواصفات العاـ ا١تتفق عليها لدل الباحثُت ُب ٣تاؿ التفكَت ،كاليت تتخذ أساسان ُب

اٟتكم على نوعية التفكَت االستدالٕب أك التقييمي الذم ٯتارسو الفرد ُب معاٞتتو للمشكلة أك ا١توضوع ا١تطركح .كىي ٔتثابة
موجهات لكل من ا١تعلم كالطالب ،ينبغي مبلحظتها كااللتزاـ هبا ُب تقييم عملية التفكَت بشكل عاـ كالتفكَت الناقد بشكل
خاص .كحىت تصبح ىذه ا١تعايَت جزءان مكمبلن لنشاطات التفكَت ُب ا١توقف التعليمي٬ ،تب على ا١تعلم أف يراقب نفسو ُب
تواصلو مع الطلبة كُب معاٞتتو للمشكبلت كاألسئلة التوضيحية ،حىت يكوف سلوكو ٪توذجان ٭تتذل بو من قبل طلبتو كىم
ٯتارسوف عملية التفكَت.كما ٬تب على ا١تعلم أف يتابع استجابات طلبتو كحواراهتم بكل اىتماـ ،كيتوقف ١تناقشتهم كلما
دعت اٟتاجة إٔب تأكيد أ٫تية كاحد أك أكثر من ىذه ا١تعايَت ،حىت يتمثلوىا كحاجة أساسية لسبلمة تفكَتىم .كمن أبرز
ىذه ا١تعايَت ما أكرده الباحثاف ايلدر كبوؿ كنعرضو ُب ما يلي:
الوضوح :Clarity
يعد الوضوح من أىم معايَت التفكَت الناقد باعتباره ا١تدخل الرئيس لباقي ا١تعايَت ،فإذا ٓب تكن العبارة كاضحة ،فلن
نستطيع فهمها كلن نستطيع معرفة مقاصد ا١تتكلم أك الطالب ،كبالتإب لن يكوف ٔتقدكرنا اٟتكم عليها بأم
شكل من األشكاؿ ،كحىت يدرب ا١تعلم طلبتو على االلتزاـ بوضوح العبارات ُب استجاباهتم ،ينصح باإلكثار من األسئلة
االستيضاحية عندما ال تكوف عبارات الطلبة كاضحة ،كمن بُت األسئلة ا١تبلئمة لذلك نذكر ما يلي :
 ىل تستطيع أف تفحص ىذه النقطة بصورة أكسع؟
 ىل ٯتكن أف تعرب عن الفكرة بطريقة أخرل؟
 ىل ٯتكن أف تعطيٍت مثاال على ما تقوؿ؟
 ماذا تقصد بقولك "" ...؟
 الصحة :Accuracy
يقصد ٔتعيار الصحة أف تكوف العبارة صحيحة كموثقة .كقد تكوف العبارة كاضحة كلكنها ليست صحيحة ،كأف نقوؿ" :
معظم النساء ُب اٞتزائر يعمرف أكثر من 60سنة " دكف أف يستند ىذا القوؿ إٔب إحصاءات رٝتية أك معلومات موثقة .كمن
األسئلة اليت ٯتكن أف يثرىا ا١تعلم الستقصاء درجة صحة العبارة:
 ىل ذلك صحيح بالفعل؟
 -1مرٙب عبد الستار ا١تغناكم "،التفكير الناقد" ،عماف  :دار كائل للنشر  ،ََِِ ،ص ِٗ
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 كيف ٯتكن أف نفحص ذلك؟
 من أين جئت هبذه ا١تعلومة؟
 كيف ٯتكن التأكد من صحة ذلك؟
 الدقة :Precision
يقصد بالدقة التفكَت بصورة عامة استيفاء ا١توضوع حقو من ا١تعاٞتة كالتعبَت عنو ببل زيادة أك نقصاف .كيعرؼ ىذا ا١تعيار ُب
ب ا١تساكاة " ،كمعناىا أف تكوف األلفاظ على قدر ا١تعٌت أك الفكرة بالضبط ،كعليو ،فإف معيار ا١تساكاة
فنوف الببلغة العربية "
ال يتحقق ُب عبارة إذا كانت تتمن حشوان للكبلـ أك بًتان لو ،كتوصف العبارة ُب حالة اٟتشو بػ " اإلطناب " ،بينما توصف
ُب حالة البًت بػ " اإل٬تاز " ،كتفتقر ُب اٟتالتُت للضبط كاألحكاـ.

كيستطيع ا١تعلم أف يوجو الطلبة ٢تذا ا١تعيار عن طريق السؤالُت اآلتيُت:
 ىل ٯتكن أف تكوف أكثر ٖتديدان؟

( ُب حالبة اإلطناب ).

 ىل ٯتكن أف تعطي تفصيبلت أكثر؟ ( ُب حالة اإل٧تاز الشديد ) ( ،تعليم التفكَت).
 الربط :Relevance
يعٍت الربط مدل العبلقة بُت السؤاؿ أك ا١تداخلة أك اٟتجة أك العبارة ٔتوضوع النقاش أك ا١تشكلة ا١تطركحة .كٯتكن للمعلم أك
الطالب أف ٭تكم على مدل االرتباؾ أك العبلقة بُت ا١تشكلة  -موضوع االىتماـ  -كبُت ما يثار حو٢تا من أفكار أك أسئلة
عن طريق مبلحظة ا١تؤشرات اآلتية:
 ىل تعطي ىذه األفكار أك األسئلة تفصيبلت أك إيضاحات للمشكلة؟
 ىل تتضمن ىذه األفكار أك األسئلة أدلة مؤيدة أك داحضة للموقف؟
 االتساع :Breadth
يوصف التفكَت الناقد باالتساع أك الشمولية عندما تؤخذ ٚتيع جوانب ا١تشكلة أك ا١توضوع باالعتبار .كلتقييم مدل توافر
ىذا ا١تعيار ،ٯتكن إثارة عدة أسئلة من نوع:
 ىل ىناؾ حاجة ألخذ كجهة نظر أخرل باالعتبار؟
 ىل ىناؾ جهة أك جهات ال ينطبق عليها ىذا الوضع؟
 -1مرٙب عبد الستار ا١تغناكم ،مرجع سابق ،ص ُُٓ.
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 ىل ىناؾ طريقة أخرل ١تعاٞتة ا١تشكلة أك السؤاؿ؟
 المنطق :Logic
من الصفات ا١تهمة للتفكَت الناقد أك االستدالؿ أف يكوف منطقيان .كعندما يقاؿ بأف فبلنان يفكر تفكَتان منطقيان ،فإف صفة "
ا١تنطق " ىي ا١تعيار الذم استند إليو اٟتكم على نوعية التفكَت .كيقصد بػ " التفكَت ا١تنطقي " تنظيم األفكار كتسلسلها
كترابطها بطريقة تؤدم إٔب معٌت كاضح ،أك نتيجة مًتتبة على حجج معقولة .كٯتكن إثارة األسئلة اآلتية للحكم على منطقية
التفكَت:
 ىل ذلك معقوؿ؟
 ىل يوجد تناقض بُت األفكار أك العبارات؟
 ىل ا١تربرات أك ا١تقدمات تؤدم إٔب ىذه النتيجة بالضركرة؟
ثالما :تعلم استراتيجيات حل المشكبلت:
توصل عدد من الباحثُت إٔب ٖتديد بعض ا٠تطوات العامة اليت ٯتكن تلقينها للموىوبُت ُب حل ا١تشكبلت بطريقة فعالة
كمنظمة .كقد كاف للدراسات اليت استهدفت مبلحظة سلوكات ا٠ترباء ُب حل ا١تشكبلت كٖتليل أساليبهم أثر كبَت ُب
تأكيد ا١تنحى التعليمي ا١تنهجي السًتاتيجيات حل ا١تشكبلت .كبغض النظر عن حقل التخصص أك ا١تادة الدراسية اليت
تقع فيها ا١تشكلة ،فقد عرض الباحث "ىايس" عددان من ا٠تطوات اليت ٯتكن اتباعها عند مواجهة موقف ا١تشكلة،
نلخصها فيما يأٌب:

 - 1تحديد المشكلة ،كيتضمن المهمات اآلتية:
 التعرؼ على نص ا١تشكلة ،أك إ٬تاد موقع ا١تشكلة ُب البيانات ا١تعطاة أك ُب ا١توقف ا١تطركح.
ٖ تديد عناصر ا٢تدؼ أك الغاية ا١ترغوبة ،كاٟتالة الراىنة ،كالعقبات الفاصلة بينهما.
ٖ تديد العناصر اٞتدلية أك العناصر ا١تسببة للعقبات.
ٖ تديد ا١تشكبلت األساسية كالثانوية.
 - 2تمميل المشكلة أك إيضاحها ،كيتضمن المهمات اآلتية:
 تعريف ا١تصطلحات كالشركط.
1

 -المرجع السابق ،ص . 116-115

 -2ربيع جهاد ٚتل "،استراتيجيات حل المشكبلت" ،القاىرة  :دار الفكر العريب ، ََِٕ ،ص ّٕٗ .
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ٖ تديد العناصر الرئيسة من حيث األىداؼ ،عمليات اٟتل ،ا١تعطيات ،اجملاىيل.
ٖ تويل عناصر ا١تشكلة بلغة ٥تتلفة أك بالرموز عن طريق الصور كاألشكاؿ كاألرقاـ كغَت ذلك.
 - 3اختيار خطة الحل ،كيتضمن مهمتين ،ىما:
 إعادة صياغة ا١تشكلة ا١تطلوب حلها.
 اختيار خطة مبلئمة ٟتل ا١تشكلة من بُت ا٠تيارات اآلتية :التجربة كا٠تطأ ،مصفوفات متعددة األبعاد ،كضع الفرضيات
كاختبارىا ،تطبيق معادالت معينة ،تقسيم ا١تشكلة إٔب مشكبلت فرعية أك ثانوية ،العمل بالرجوع من اٟتلوؿ ا١تتخيلة إٔب
نقطة البداية ،العمل بقياس ا١تشكلة اٟتالية على مشكبلت سابقة معركفة .
 توقع العقبات كالتخطيط ١تعاٞتتها.
 - 4توضيح خطة الحل ،كيتضمن المهمات اآلتية:
 مراقبة عملية اٟتل.
 إزالة العقبات عند بركزىا.
 تكييف األساليب أك تعديلها حسب اٟتاجة.
 - 5االستنتاج ،كيتضمن المهمات اآلتية:
 إظهار النتائج كصياغتها.
 إعطاء أدلة داعمة كأسباب للنتائج.
 - 6التقويم ( التحقق ) ،كيتضمن القياـ بما يأتي:
 التحقق من النتائج ُب ضوء األىداؼ كاألساليب ا١تستخدمة.
 التحقق من فاعلية األساليب كخطة اٟتل بوجو عاـ .
 رابعا  :تعلم مهارات جمع المعلومات كتنظيمها:
 - 1المبلحظة :Observing
يقصد با١تبلحظة ىنا استخداـ كاحدة أك أكثر من اٟتواس ا٠تمس (اإلبصار ،السمع ،الذكؽ ،الشم ،اللمس) للحصوؿ
على معلومات عن الشيء أك الظاىرة اليت تقع عليها ا١تبلحظة .كىي عملية تفكَت تتضمن ا١تشاىدة كا١تراقبة كاإلدراؾ،
 -1فتحي عبد الرٛتن جركاف ،مرجع سابق ،ص ُُِ.
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كتقًتف عادة بوجود سبب قول أك ىدؼ يستدعي تركيز االنتباه كدقة ا١تبلحظة .كىي هبذا ا١تعٌت ليست ٣ترد النظر إٔب
األشياء الواقعة ُب مرمى أبصار ا١تبلحظ أك ٝتاع األصوات الدائرة من حولو كاستنادان إٔب طبيعة ا١توقف كىدؼ ا١تبلحظة قد
يكوف الًتكيز على التفاصيل أك على جوىر ا١توضوع أك على االثنُت معان ،كقد يتطلب األمر أقصى درجة من الدقة ُب
ا١تشاىدات ،كقد يكتفي بصورة تقريبية ٢تا.

 - 2المقارنة :Comparing
ا١تقارنة ىي إحدل مهارات التفكَت األساسية لتنظيم ا١تعلومات كتطوير ا١تعرفة .كتتطلب عملية ا١تقارنة التعرؼ على أكجو
الشبو كأكجو االختبلؼ بُت شيئُت أك أكثر عن طريق تفحص العبلقات بينهما ،كالبحث عن نقاط االتفاؽ كنقاط
االختبلؼ،ػ كرؤية ما ىو موجود ُب أحد٫تا كمفقود ُب اآلخر .كتوفر ا١تقارنة فرصة للطلبة ا١توىوبوف كي يفكركا ٔتركنة كدقة
ُب شيئُت أك أكثر ُب آف كاحد ،كما أهنا تضيف عنصر التشويق كاإلثارة للموقف التعليمي عندما ٮتطط ٢تا لتحقيق ىدؼ
تعليمي كاضح ُب إطار السياؽ الطبيعي للدرس .كحىت عندما يطلب ا١تعلم إجراء مقارنة بُت أشياء تافهة ،فإف دافعية الطلبة
للتعلم قد تكوف أقول ٦تا ىي عليو ُب أسئلة التذكر أك ا﵀اضرة.
 - 3التصنيف :Classifying
التصنيف مهارة تفكَت أساسية لبناء اإلطار ا١ترجعي ا١تعرُب للطلبة ا١توىوبُت ،كضركرية للتقدـ العلمي كتطوره ،بل ٯتكن
اعتبارىا من أىم مهارات تعلم التفكَت األساسية .فإذا ٓب يتمكن الطلبة من القياـ بعملية التصنيف لن يكوف ٔتقدكرىم
التكيف مع ىذا العآب ا١تعقد ،ذلك أف قدرهتم على إٟتاؽ أك تصنيف األشياء أك ا٠تربات اٞتديدة ضمن منظومات أك
فئات مألوفة لديهم ٖتدد طبيعة استجاباهتم ٢تا .إف تعلم مهارة التصنيف عبارة عن تعلم ماىية ا٠تصائص ا١تشًتكة بُت ٚتيع
مفردات فئة أك عائلة معينة كغَت ا١تتوافرة لدل مفردات فئة أك عائلة أخرل من األشياء أك الكائنات ،كإ٬تاد نظاـ أك طريقة
لفصل ا١تفردات كإٟتاقها بفئات لكل منها خصائص ٘تيزىا عن الفئات األخرل.
 - 4الترتيب : Ordering
الًتتيب ىو مهارة تفكَت أساسية من مهارات ٚتع ا١تعلومات كتنظيمها ،كيعٍت الًتتيب ىنا كضع ا١تفاىيم أك األشياء أك
األحداث اليت ترتبط فيما بينها بصورة أك بأخرل ُب سياؽ متتابع كفقا ١تعيار معُت .فا١توىوبوف يكونوف صورا ذىنية أك
مفاىيم لؤلشياء اليت يتعرضوف ٢تا من كاقع خرباهتم التعليمية كالشخصية ،كيعطوف لكل مفهوـ أك شيء اٝتا أك عنوانان
٥تتلفانٍ ،ب يبحثوف عن ا٠تصائص األساسية اليت تتميز هبا ٣تموعة من ا١تفاىيم أك األشياء ،كيقوموف باختزاهنا على شكل
٣تموعات ترتبط كل منها ٓتاصية ٦تيزة .ك٬تدر االنتباه إٔب أف عملية الًتتيب ليست بالسهولة اليت قد تبدك للوىلة األكٔب،
فهناؾ الكثَت من ا١تفاىيم كاألشياء اليت ٕتمعها عبلقة أك خاصية ما ،كلكن الفركؽ ُب درجة ا٠تاصية أك قوهتا طفيفة إٔب
 -1مصطفى رشواف حبيب ،مرجع سابق ،ص َِٓ.
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اٟتد الذم يصعب معو ترتيبها كفق ىذه ا٠تاصية .كُب مثل ىذه اٟتالة ينبغي عدـ التسرع كالبحث عن خاصية عامة مشًتكة
ٯتكن أف تكوف الفركؽ بُت ا١تفاىيم بالنسبة ٢تا أكثر كضوحان.
 - 5تنظيم المعلومات : Organizing Data
إف تنمية العقل الباحث لدل ا١توىوبُت أكثر أ٫تية من تلقينو فيضا من ا١تعلومات اليت ٯتكن أف يتوصلوف إليها باهنسهم
إذا اتيحت ٢تم فرص الرجوع إٔب مصادر ىذه ا١تعلومات .كمن الطبيعي أف يواجو الطلبة مشكلة ليست سهلة كما يبدك ُب
تنظيم ا١تعلومات كُب كيفية عرضها بعد ٚتعها ،ك١تا كاف ىناؾ أكثر من طريقة لتنظيم ا١تعلومات كإخراجها ،فبلبد أف
يتعرض الطلبة ٠تربة ا١تمارسة العملية حىت ٯتكن تطوير مهاراهتم ُب ا١تواقف ا١تختلفة .كمن بُت االعتبارات ا١تهمة اليت ينبغي
مراعاهتا ُب تنظيم ا١تعلومات .طبيعة اٞتمهور الذم ستعرض عليو ،كالوقت ا١تخصص لذلك ،كالسياؽ التارٮتي الذم
ستعرض مبكجبو.
خامسا  :تعلم مهارات معالجة ك تحليل المعلومات:
 .1التطبيق :Applying
يقصد ٔتهارة التطبيق استخداـ ا١تفاىيم كالقوانُت كاٟتقائق كالنظريات اليت سبق أف تعلمها الطالب ٟتل مشكلة تعرض لو
ُب موقف جديد .كُب بعض األحياف يعرض ا١توقف على شكل حدث كقع ُب ا١تاضي كنتيجتو معركفة ،كيقتصر دكر
الطالب على تفسَت النتيجة استنادان إٔب قوانُت كحقائق يفًتض أنو قد مر هبا .كُب أحياف أخرل تكوف ا١تعطيات حوؿ موقف
افًتاضي أك مستقبلي ،كيطلب من الطالب التنبؤ.
ٯتكن أف ٭تدث ُب ضوء ا١تعطيات مع بياف األسباب أك ا١تربرات اليت ىي عبارة عن القوانُت كاٟتقائق ذات العبلقة.
 - 2التفسير :Interpreting
التفسَت ىو عملية عقلية غايتها إضفاء معٌت على ا٠تربات اٟتياتية أك استخبلص معٌت منها .فنحن عندما نقدـ تفسَتان
٠تربة ما إ٪تا نقوـ بشرح ا١تعٌت الذم أكحت بو إلينا ،كعندما نسأؿ عن كيفية توصلنا ١تعٌت معُت من خربتنا فإننا نقوـ بإعطاء
تفصيبلت تدعم تفسَتنا لتلك ا٠تربة ،كعندما تعرض على الطلبة رسوـ بيانية أك جداكؿ أك صور أك رسوـ كاريكاتَتية
كيطلب إليهم استخبلص معٌت أك عربة منها ،فواقع األمر أهنم أماـ مهمة تستدعي إعطاء تفسَت ١تا يشاىدكف .كقد تكوف
ا١تعا٘ب أيضان نتاجات تفسَت مشاىدات الرحبلت كالنزىات أك نتيجة إجراء مقارنات أك عمل ملخصات أك ربط ا١تكآفات

كالعقوبات بالسلوؾ .كُب كل اجملاالت اليت يكوف فيها التفسَت أك االستنتاج ناٚتان عن رد فعل ٠تربة ما ،فإنو ٯتكن فحص
دقة التفسَت ُب ضوء اٟتقائق ا١تعطاة للتأكد ما إذا كانت البيانات تدعم التفسَت بالفعل(.تعليم التفكَت)
1

 المرجع السابق ،ص .251٤ -2تمد ٛتدم الرافعي " ،تعليم مهارات التفكير الناقد" ،القاىرة  :دار الثقافة للنشر كالتوزيع ََِٕ ،
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 - 3التلخيص :Summarizing
التلخيص عملية تفكَتية تتضمن القدرة على إ٬تاد لب ا١توضوع كاستخراج األفكار الرئيسة فيو كالتعبَت عنها بإ٬تاز
ككضوح ،كىي عملية تنطوم على قراءة ١تا بُت السطور ،كٕتريد كتنقيح كربط للنقاط البارزة .إهنا عملية تعاد فيها صياغة
الفكرة أك األفكار الرئيسة اليت تشكل جوىر ا١توضوع .على أف التلخيص ال يعٍت ٣ترد إعادة صياغة نص مسموع أك مرئي
أك مكتوب،كما ال يعٍت ٣ترد تكثيفو كتقصَته ،إنو أشبو ما يكوف بعملية البحث عن العقيق ا٠تاـ ُب كومة من الصخور،
كبدكف معرفة معقولة بشكل العقيق كطبيعتو فإف ىذه العملية ٯتكن أف تكوف ٤تبطة كميؤكسان منها.
إف التلخيص يتطلب القياـ بعملية فرز للكلمات كاألفكار ،ك٤تاكلة فصل ما ىو أساسي عما ىو غَت أساسي ،كمعاٞتة
ا١تفاىيم كاألفكار ا١تتضمنة بلغة من يقوـ بالتلخيص ،كانطبلقان من خربتو با١توضوع كفهمو لو ،كما يتطلب مهارة ُب ترتيب
األكلويات .كمن ناحية منهجية فإف ا١تلخصات أدكات مهمة لتعليم التفكَت الناقد ،ألهنا تساعد الطالب على تثبيت
األفكار ُب الذىن ،كتوفر تدريبان على ٖتديد األفكار كا١تفاىيم الرئيسة ،كما توفر فرصان لتنظيم ا١تعلومات حسب أكلويات
1
معينة.

خاتمة :
نتمٌت أف نكوف قد كفقنا ُب دراستنا حوؿ االساليب التعليمية لرعاية ا١توىوبُت كاف يأخذ القائمُت على العملية التدريسية
ّتدية سبل تطوير السياسة التعليمية كاف توجو بالشكل الصحيح الف الثركة البشرية أفضل فائدة كأعم نفعان كأكثر عائدان من
ٚتيع الثركات ا١تادية األخرل  ،إذا ما أرتقى إعدادىا كأحسن استغبل٢تا  ،كإذا ما ًب استخدامها ُب تطوير اإلنتاج كزيادتو
كتنويعو.فالدكؿ تعلو أٝتائها ٔتوىبيها  ،كتتقدـ على غَتىا من الدكؿ بعقوؿ علمائها ك٥تًتعيها كالشك أف فكرة رعاية
الطبلب ا١توىوبُت كاحتضاهنم تنبع من أف الفرد ىو ذلك الكائن االجتماعي ا١تفكر القادر بإمكانياتو على تسيَت العآب من
حولو فهو ثركة مادية ال تقدر بثمن فالفرد ا١توىوب قادر على أف يصنع النجاح ألمتو كأف يعربهبا إٔب بر األماف ُب الفًتات
ا١تصَتية اليت ٘تر عليها  ،كىو قادر بفكره كعلمو كثقافتو كأخبلقو كموىبتو على ٖتقيق التقدـ كالتطور ا١تنشود.

 1ا١ترجع السابق ،ص.137
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تحليل كتشخيص العمليات التنظيمية كالقول الفاعلة في إدارتها
أ .باشيخ أسماء  /جامعة أدرار ،الجزائر
الملخص:
يعد التنظيم من ا١توضوعات العابرة للتخصصات (اإلدارة،علم االجتماع ،علم النفس،اقتصاد ماناٚتنت )...ككل ٣تاؿ ٗتصصي لو معاٞتتو ا٠تاصة بو ،ا١تصبوغة
بصبغة التخصص كا١تقًتنة ٔتفاىيمو كآلياتو ا١تنهجية؛ حيث ذلك ال يعٍت اغفاؿ االمتزاج الناتج عن التقاطعات ا١تعرفية بُت العلوـ أين تتبلقى كتتدفق أحيانا ضمن
نفس االىتماـ أك تكمل بعضها بعضا.
كتعد العمليات االدارية كوهنا أحد االىتمامات التنظيمية من بُت ا١تواضيع اليت داع فيها االسهاـ كذلك أل٫تيتها كلغزارة النقاشات حو٢تا ،ك٨تن بدكرنا من خبلؿ
ىذا ا١تقاؿ ٨تاكؿ تغطية أىم العمليات االدارية  :التخطيط ،التنظيم ،القيادة ،صناعة القرارات ،االتصاؿ ،الرقابة ،حيث ال يقتصر ٖتليلنا فقط على عرض ا٠تطوات
االجرائية لكل عملية ،بل كلفت االنتباه أب القول ا١تمكن أف تكوف فاعلة ُب كل كاحدة منها على حدل ،مع ٖتديد العوامل ا١تؤثرة ُب كجود قول دكف األخرل.

مقدمة:
إنو ١تن ا١تعركؼ أف التنظيم كمفهوـ ضمن اإلطار االجتماعي ٓب يظهر إال مؤخرا فكل التناكالت السابقة لذلك كانت
منصبة على االىتماـ هبذا ا١تفهوـ ُب بعده التسيَتم فقط أك ضمن ٣تاالت إدارة األعماؿ كىذا خاصة ُب اٟتقبة اليت كاف
ينظر فيها للتنظيم على أنو نسق مغلق؛ ك٨تن بدكرنا ٓب نبتعد عن ذلك إذ ٨تاكؿ من خبلؿ عرض مضموف ىذا ا١تقاؿ ٖتليل
البيئة الداخلية للمؤسسة ُب جانبها العملياٌب (أم العمليات اإلدارية داخل التنظيم) .
حيث قابلنا أثناء العملية البحثية العديد من التصنيفات ٢تذه العمليات فهناؾ من يوسع كىناؾ من يقتصر على البعض
ا١تهم منها دكف توسع،ك٨تن أيضا قد اعتمدنا على سرد العمليات اإلدارية الرئيسية فقط ك ا١تتمثلة ُب التخطيط ،التنظيم،
القيادة ،صناعة القرارات ،االتصاؿ ،الرقابة .
كما قد كجدنا ك٨تن بصدد البحث أف ىناؾ تداخل مفاىيمي ُب النظر ٢تذه العمليات إذ ىناؾ من يعتربىا كظائف
اإلدارة كىناؾ من يراىا عمليات ُب التسيَت اإلدارم ،مع أنو ُب حقيقة األمر ليس ىناؾ أم تعارض ُب ذلك ألنو حىت كإف
اعتربت كظائفان للتنظيم فهده الوظائف ال تتم إال ُب عمليات قائمة بذاهتا أم أهنا "كظائف  /عمليات".
كضمن ىذا اإلطار ٯتكن اإلشارة إٔب أف الفصل بُت العمليات اإلدارية السابقة الذكر ما ىو إال فصل إجرائي للمعاٞتة
النظرية ،ألنو ُب حقيقتو ال ٯتكن أف يكوف على أرض الواقع فبل ٯتكن فصل التخطيط عن التنظيم كالقيادة كالرقابة مثبل
فكلها عمليات مرتبط بعضها ببعض كٮتلق بعضها بعضا.
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هبذا كمن ما سبق ٯتكن القوؿ أف ىذا ا١تقاؿ ىو إجابة للتساؤالت التالية:
 ما ىي أىم العمليات اإلدارية بالمؤسسة ؟
 ما ىي القول الفاعلة في ىذه العمليات اإلدارية؟ كىل تختلف باختبلؼ العملية اإلدارية ؟
كذلك باعتماد ست ( ) 06مباحث ىي:
المبحث األكؿ :عملية التخطيط:
المبحث الماني :عملية التنظيم:
المبحث المالث :عملية القيادة.
المبحث الرابع :عملية صناعة القرار.
المبحث الخامس :عملية االتصاؿ
المبحث السادس :عملية الرقابة.
 المبحث األكؿ :عملية التخطيط :
 )1مفهوـ التخطيط:
إف قياـ أم نشاط إنسا٘ب ىادؼ يقتضي كجود العملية التفكَتية (سواءا ا١تقصودة أك غَت ا١تقصودة) ُب ٣تمل السبل
ا١تتاحة للقياـ هبذا النشاط على أكفأ صورة كبأقل تكلفة مادية كزمنية كبدنية ،األمر الذم يفسر ضركرة ذلك عند قياـ
ا١تؤسسات أيضا ،فهي باألساس مشركع ىادؼ يستدعي التفكَت فيو ،ىذا النمط التفكَتم الذم ينعت بالفعل
بالتخطيطي (على األقل كتعبَت مبسط لو).
ىذا مع أننا كثَتا ما نسمع أف عدـ النجاح ُب ا٧تاز ما -أيا كاف ىدا اال٧تاز -سببو يرجع أب عدـ كجود التخطيط ،ككأف
الفشل ىو بالضركرة مرادؼ لغياب التخطيط ،فإٔب أم مدل يصح ىذا القوؿ؟
ىذه الفكرة ُب اٟتقيقة  -خاصة عند الغوص ُب جوىرىا  -ال تركؽ لنا كثَتا ألف الطبيعة البشرية لئلنساف (الفطرة) ٗتطط
ألم شيء ينوم اإلنساف مباشرة القياـ بو مهما كانت طبيعتو (خَتا كاف أـ شريرا) لكن الذم ٬تعلنا نصرح بأننا ٓب ٩تطط
ليس ألننا ٓب نقم بذلك فعبل ،بل ألننا ٓب نعي ذلك أم قمنا بالتخطيط دكف كعي منا بأ ٌف ما نقوـ بو ىو التخطيط عينو
،فشراء منتج كترؾ آخر ىو ٗتطيط مبٍت على موازنة عقلية ،كدراسة ٗتصص كترؾ آخر ،ككذا مصاحبة فبلف كاالبتعاد عن
فبلف كلها ٦تارسات كإف تبدك بسيطة كحياتية (ركتينية) ىي ُب ٣تملها قائمة على عملية ٗتطيطية ُب ذىن اإلنساف ،فبل
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يشًتط ُب التخطيط الوعي بو كي نسميو ٗتطيطان؛ أما عدـ النجاح ُب العمل ا١تنجز فهو كما سبق لنا الذكر ال يعٍت غياب
العملية التخطيطية بل يعٍت سوء التخطيط فالفشل ناتج عن ٗتطيط يولد الفشل.
بذلك كبالعودة إٔب اٟتيز التنظيمي ال تنفك كل عملية إدارية من عملية التخطيط فبل يقوـ ا١تدراء بأم خطوة تنظيمية دكف
إعماؿ ٢تذه األخَتة .
كىذا ما يذىب إليو ىذا التعريف الذم يرل أف عملية التخطيط ىي «العملية األكٔب اليت تعتمد عليها العمليات اإلدارية
األخرل...كيشمل التخطيط أيضا اختيار كٖتديد أىداؼ ا١تنظمة كالوحدات اليت تتكوف منها كبرامج العمل كٖتديد كسائل
ٖتقيقها كبذلك ٧تد أف التخطيط يزكدنا با١تدخل ا١تنطقي للتنبؤ هبذه األىداؼ» .
كيعرؼ أيضا بأنو «عملية عقلية للمواءمة بُت ا١توارد كاالحتياجات كاختيار أفضل مسار للفعل من بُت مسارات بديلة
ككضع ذلك ُب شكل خطة كميزانية لتحقيق أىداؼ ٤تددة ُب ا١تستقبل» .
فالتخطيط يعٍت تقدير اإلمكانيات كحصر التطلعات كاقًتاح الطرؽ األكثر مبلئمة للظرؼ التنظيمي الذم تتمتع بو
ا١تنظمة أم أنو « عملية تصور ا١تستقبل ا١ترغوب كالوسائل اٟتقيقية للوصوؿ إليو» كذلك بعد ترٚتة التصور الذىٍت لسبل
الوصوؿ لؤلىداؼ كترٚتتها بشكل عملي ٔتعٌت أف «التخطيط ىو مرحلة التفكَت اليت تسبق تنفيذ أم عمل كاليت تنتهي
بإعداد خطة عمل».2
فالتخطيط بشكل عاـ عملية إدارية ٤تورية (أم أهنا ترتبط بكل العمليات اإلدارية األخرل) غايتها إ٬تاد خطط عمل عملية
نابعة من تفكَت ذىٍت مقصود قاـ با١توازنة بُت ما ٘تلكو ا١تنظمة من موارد مادية كبشرية كمالية كما تبتغي الوصوؿ إليو من
ا٧تازات كأىداؼ كميزات تنافسية ُب ظل البيئة الديناميكية.
 )2القول البشرية الفاعلة في عملية التخطيط:
من خبلؿ التعريف التإب لعملية التخطيط الذم يعرب عنها بأهنا «عبارة عن نشاط إنسا٘ب يقوـ بو إداريوف متخصصوف

داخل التنظيمات االقتصادية بشكل كاعي كعقبل٘ب كذلك بغية ٖتقيق ٚتيع األىداؼ اليت قامت من أجلها ىذه
ا١تنظمات» 3نستشف ما يلي:
أكال للقائم بعملية التخطيط شركط معينة ىي:
ُ عبد الغفار حنفي،عبد السبلـ أبو قحف "،أساسيات تنظيم كادارة األعماؿ" ،الدار اٞتامعية ،االسكندرية،ََِْ،ص ِّٖ.
ِ ،مدحت ٤تمد أبو نصر"،مقومات التخطيط كالتفكير االستراتيجي المتميز"،اجملموعة العربية،القاىرة،ََِٗ،ص َِ.
ّ ناصر دادم عدكف " ،اقتصاد المؤسسة" ،طِ ،دار ا﵀مدية ،اٞتزائر ،ُٖٗٗ ،ص ُِٓ.
2
3

نفس ا١ترجع  ،ص ٓٓ.
مدحت ٤تمد أبو نصر،مرجع سبق ذكره ،ص َِ.
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 أف يكوف متخصصا كمن ذكم ا٠تربة ٔتقتضايات عملية التخطيط.
 أف يكوف مدركا كملما ٓتصائص ا١تؤسسة من حيث أىدافها كمن حيث مواردىا كفلسفتها التنظيمية.
كما يمكن إضافة شركط أخرل لم يتضمنها التعريف السابق ىي:
 أف يراعى ُب ذلك ا١تستول التعليمي أيضا كليس ا٠تربة فقط.
 أف تراعى االنتماءات السوسيوثقافية للمخططُت كمدل إدراكهم ٠تصائص ثقافة اجملتمع الذم تتواجد بو ا١تنظمة.
 درجة مصداقية ا١تخططُت ككالءىم للمنظمة كاليت تقاس ٔتدل ا١تبادرة كالتفا٘ب ُب العمل كالسلوؾ السوم داخل
التنظيم.
 أف يراعى ُب ا١تخططُت أف يكونوا ٦تن ٢تم شبكة عبلقات داخل ا١تنظمة ألهنم ُب الغالب ىم أدرل بانشغاالت العماؿ
البسطاء (ا١تنفذكف) كتطلعاهتم كقدراهتم،كما أف ىذا الشرط سيخدـ ا١تؤسسة الحقا أيضا عند تنفيذ ا٠تطة النإتة عن ىذا
التخطيط فأحيانا يتماطل العماؿ ُب التنفيذ فقط ألف ا١تخطط ليس ٦تن يركؽ ٢تؤالء العماؿ أم لو عداءات معهم.
ي
كالعملية التخطيطية بشكل عاـ قد يقوـ هبا ا١تدراء ُب اإلدارة العليا ٔتعزؿ عن العماؿ كىذا إتاه كرسو «فرديريك تايلور»

عند حثو على ضركرة فصل العملية التخطيطية عن العملية التنفيذية.

كما قد تقوـ هبا كل ا١تستويات اإلدارية ٔتعية ا١تدراء التنفيذيوف كا١تدير العاـ عن طريق التمثيلية ْتضور ٦تثلي عن العماؿ
ُب اجتماعات التخطيط إلبداء رأيهم فيما ٮتطط لو.
كما أف القول الفاعلة ُب عملية التخطيط قد ٗتتلف باختبلؼ درجة مركزية اإلدارة ك طبيعة موضوع التخطيط كمدل
حساسيتو ككذا الثقافة التنظيمية كطبيعة ٪تط القيادة كمتغَتات أخرل قد ًب آنفا ذكر أ٫تها.
 )3أىمية التخطيط :من خبلؿ اٞتانب التعريفي لعملية التخطيط ًب ١تس الكثَت من اٞتوانب اليت تربز األ٫تية التنظيمية
٢تذه األخَتة كمنها أهنا ٘تكن من ٖتقيق ما يلي:

 مواجهة حالة عدـ التأكد.
 الًتكيز على األىداؼ ،فالتخطيط موجو بالدرجة األكٔب ٨تو ا٧تاز األىداؼ.
 تسهيل عملية الرقابة كذلك ٔتقارنة ما خطط الوصوؿ إليو مع ما ىو منجز فعليا .
 فالتخطيط ٯتكن من ٖتديد رسم كاقعي للعمليات كاألنشطة كالتفاعبلت التنظيمية كاالبتعاد عن فوضى التخطيطات
الفردية ألف ُب غياب التخطيط العاـ التنظيمي تطغى التخطيطات الفردية فالكل حينها ٭تاكؿ تقدٙب اجتهاداتو للسَت
 1عبد الغفار حنفي،عبد السبلـ أبو قحف ،مرجع سبق ذكره ،ص ص ّْٗ.ّْٖ،
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بالعمل األمر الذم يربك سَت اٟتسن ٢تدا العمل كال يسهلو ،لظهور تعارض كاصطدامات ىذه التخطيطات الفردية ،كما
أف التخطيط ٯتكن من التنبؤ ٔتا ٯتكن أف ٭تصل أك ما ٯتكن أف تؤكؿ إليو ا١تؤسسة كىذا ما سبق التعبَت عنو بعبارة ا٠تركج من
حالة عدـ التأكد.
كُب البعد االقتصادم ٧تد «أف التخطيط يعمل على االستغبلؿ األمثل لئلمكانيات ا١تتاحة األمر الذم يؤدم إٔب خفض
تكاليف العمل إٔب أدٗب حد ٦تكن إذ ُب ذلك ضماف لعدـ ضياع ا١توارد كاٞتهد الذم يبذلو العاملوف كاإلمكانيات بدكف
نتيجة كاضحة» .
أم االقتصاد ُب ا١تاؿ كاٞتهد كا١تواد األكلية كتقليص فرصة ا٢تدر ُب ٦تارسات عشوائية متضاربة غَت منسجمة مع ا٠تطة
العامة للمنظمة.
 المبحث الماني :عملية التنظيم:
 )1مفهومهاٗ :تتلف مدلوالت كلمة التنظيم بُت الكياف كالعملية فهناؾ من يشَت للتنظيم ٔتعٌت الكياف القائم بذاتو كىي
بذلك مرادفة ١تفهوـ ا١تؤسسة كا١تنظمة ،كىناؾ من يعترب التنظيم ٣ترد إجراء للًتتيب أم عملية تبعد الفوضى ُب األنشطة
ك٥تتلف األفعاؿ اإلنسانية سواءا داخل ا١تنظمة أك خارجها.

ك٨تن ىنا ال نعاٞتها ككياف بل كعملية إدارية من عمليات ا١تؤسسة ،كىي ُب ٖتديداهتا التعريفية تعترب بأهنا «٣تموعة من
ا١تعارؼ كا١تهارات كالقدرات اليت ٬تب توافرىا لدل ا١تدير لضبط العبلقات بُت األفراد كٖتقيق التنسيق كالتعاكف فيما بينهم
ألداء كاجباهتم ُب مناخ عمل ٤تفز كمدعم للسلوكات اال٬تابية اليت ٖتقق رسالة ا١تنظمة كأىدافها» .
«كىي ترتيب كتنسيق كتوحيد للجهود كاألعماؿ كالنشاطات ٔتا ُب ذلك ٖتديد السلطة كا١تسؤكلية ا١تعطاة لؤلفراد لغاية
ٖتقيق األىداؼ» .
كيعرؼ التنظيم أيضا «بأنو توزيع الوظائف إٔب ىيئات كٚتع ىذه ا٢تيئات فيما بينها ،حيث تتكوف ا٢تيئة من مشرؼ فرد

أك من فريق من ا١تشرفُت...كنعٍت بو أيضا ٣تموعة من النشاطات أك القول الشخصية ا١تنسقة بوعي كتقسيم العمل با١تفهوـ
الفيربم يعٍت ٗتصيص مهمة لكل فرد كإكما٢تا بربط ىذه ا١تهاـ فيما بينها» .

ُ صاّب بن نوار "،فعالية التنظيم" ٥،ترب علم اجتماع االتصاؿ كالبحث كالًتٚتة ،قسنطينة  ،ََِٔ،ص َٔ.

 2مصطفى ٤تمود أبو بكر "،التنظيم االدارم في المنظمات المعاصرة" ،دار نشر الثقافة،االسكندرية،ََِّ ،ص ّٕ.
ّ موسى اللوزم "،التنظيم كاجراءات العمل" ،دار كائل،عماف  ،ََِِ،ص ُِ.

ْ ناصر دادم عدكف "،اقتصاد المؤسسة" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص َُِ.َِٗ،
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فالعملية التنظيمية إجراء إدارم غايتو التوفيق بُت ا١تورد البشرم ( ٔتا لديهم من طاقات كخربات) كذلك بتجسيد كضع
اتصإب (طرؽ االتصاؿ ،كالتنسيق بينهم ،كالتفويض كا١تسؤكلية) ضمن أقساـ ٤تددة ُب الغالب ْتسب أنشطة ا١تؤسسة
(مالية ،تسويقية ،إنتاجية )...،بإشراؼ فردم أك ٚتاعي بغية الوصوؿ إٔب التحقيق الفعلي كاألكفأ لؤلىداؼ التنظيمية.
 )2المفاىيم األساسية المرتبطة بعملية التنظيم:
المركزية كالبلمركزية :كىي مرتبطة بالسلطة «أم ٗتصيص السلطة لشخص معُت ليتمكن من القياـ بواجبات ٤تددة لذلك
 ...كتعٍت توزيع السلطة كنقلها من مستول إدارم إٔب مستول آخر» أم درجة تفويض ىذه السلطة فكلما قل التفويض
زادت درجة ا١تركزية أم تركز كل السلطات ُب يد ا١تدير.
نطاؽ اإلشراؼ :كىو مفهوـ لو ارتباط مباشر بالعملية التنظيمية «إذ يقصد بو عدد األفراد اللذين بإمكاف أم مشرؼ
التحكم فيهم مباشرة كبفعالية ،كلنطاؽ اإلشراؼ عبلقة ْتجم التنظيم كدرجة مركزيتو» أم يعٍت عدد العماؿ الذم يشرؼ

عليهم مشرؼ كاحد كالذم يكوف على إثرىا قادرا على السيطرة عليهم كمتابعتهم كتوجيههم ك العدد ا١تثإب للمشرؼ
الواحد مسألة مرتبطة بقدرات ا١تشرؼ ذاتو ،فالعدد الذم يقدر مشرؼ السيطرة عليو قد ال يستطيع آخر فعل ذلك
كىكذا ،فا١تسألة نسبية إٔب حد بعيد؛ حيث أف نطاؽ اإلشراؼ ُب التنظيم يتقيد بتضخم أك تقلص عدد الوحدات أك
أقساـ ا١تنظمة ،فكلما اتسع نطاؽ اإلشراؼ قلت عدد الوحدات التنظيمية.
السلطة ك المسؤكليةُ :ب العادة ما يرتبط مفهوـ السلطة با١تسؤكلية لكوف أحد٫تا ناتج عن اآلخر فالذم يتمتع بالسلطة
يتحمل ا١تسؤكلية النإتة عن ىذه السلطة ،كنقصد ىنا بالسلطة ٚتلة «الصبلحيات ا١تخولة لئلطارات اإلدارية كا١تشرفُت ُب

اٗتاذ االجراءات كإعطاء األكامر» أما عن ا١تسؤكلية فهي « التزاـ الفرد بإ٧تاز ا١تهاـ كاألعماؿ ا١تناسبة لطاقاتو كقدراتو
كخرباتو كمؤىبلتو كاليت يكلف بأدائها طبقا ١تنصبو» كُب العملية التنظيمية ٬تب توزيع السلطات على حسب ا١تعايَت
ا١تعتمدة أساسا ُب ا١تؤسسة كٖتديد مسؤكليات كل سلطة ك أب جانب ذلك توضيح عبلقة السلطات ببعضها كموقعها
ا٢ترمي ُب ضوء باقي السلطات داخل التنظيم الكلي للمؤسسة.
توصيف الوظائف :كىناؾ من يصطلح عليو أيضا ٖتليل العمل كيعٍت بشكل عاـ «ٖتديد طبيعة ا١تهاـ اليت تتكوف منها

الوظيفة كا١تسؤكليات ا١ترتبطة هبا كطبيعة العبلقات ا١تهنية اليت تربطها بالوظائف األخرل ُب ا١تنظمة كظركؼ العمل اليت
تؤدل ُب إطارىا كا١تواصفات اليت تتوفر ُب شاغليها» «كيعد ٖتليل كتوصيف الوظائف مدخبل أساسيا لتحديد اٟتد األدٗب
 1عبد الغفار حنفي،عبد السبلـ أبو قحف ،مرجع سبق ذكره،ص ُْْ.

ِ بوفلجة غياث  "،مبادئ التسير البشرم" ،دار الغرب  ،كىراف  ،ََِْ ،صَٖ.

 3ناصر دادم عدكف "،اقتصاد المؤسسة" ،مرجع سبق ذكره ،ص ُِٕ.
ْ نفس ا١ترجع،ص ُِٖ.

ٓ عبد الفتاح بوٜتخم "،تسيير الموارد البشرية"،دار ا٢تدل ،اٞتزائر،َُُِ ،ص َٔ.
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من ا١تواصفات البلزمة لؤلداء السليم ١تهاـ الوظيفة» ففي إطار عملية التنظيم ٬تب حصر كظائف ا١تنظمة كٖتليل ىذه
الوظائف أك تفكيكها إٔب عناصرىا اٞتزئية أم ٖتديد نشاطاهتا كمن ٙتة مهامها كا١تناخ التنظيمي الذم تؤدم فيو.
شبكة االتصاؿ :كىي خطوط االتصاؿ كالعبلقات ا١تختلفة اليت تربط أقساـ التنظيم ببعضها كعبلقات ا١تشرفُت ببعضهم
كباإلدارة العليا ك أشكاؿ اتصاؿ العماؿ فيما بينهم كمع مشرفيهم*.

المقافة التنظيمية :كىنا نقصد هبا ٖتديدا كل ما يتعلق بالكياف الثقاُب للمنظمة مثل رسالة ا١تنظمة كشعارىا كأىدافها
كفلسفتها كالتشريعات القانونية ا١تعموؿ هبا ك الثقافات الفرعية للعاملُت كا٨تداراهتم السوسوثقافية.
 )3أىمية التنظيم :إف التنظيم عملية ضركرية ُب ا١تؤسسات مهما اختلفت أنشطتها ألف بدكهنا تطغى العشوائيات
التنظيمية كالصراع كغَتىا من االفرازات ا١تختلفة النإتة عن غياب ىذه العملية كفيما يلي ٨تاكؿ الوقوؼ عند بعض العناصر
صلها من ىذه العملية فالبتنظيم:
األخرل اليت ٌ٨ت ِّ

 تتوضح عملية تقسيم كٕتزئة األعماؿ الكلية إٔب أنشطة كمهاـ ْتيث ٯتكن للفرد القياـ هبا بطريقة مقبولة كمساعدة.
 نتمكن من كضع نظاـ للتنسيق األعماؿ بُت أعضاء ا١تنظمة.
ٖ تديد كل األعماؿ ا١تطلوب القياـ هبا لتحقيق األىداؼ .
 التحديد الواضح للمسؤكليات كاالختصاصات كالعبلقات اإلدارية داخل التنظيم.
ٖ تديد العبلقات األفقية كالرأسية بُت األجزاء كعلى ا١تستويات.
 االختيار ا١تبلئم لؤلفراد العاملُت .
اذف إ ٌف عملية التنظيم ىي ٔتثابة حلقة كصل بُت ا١تورد كالعمليات كاألىداؼ أم كيف أحقق األىداؼ ٔتا أملك من موارد

(مالية ،بشرية،مادية) كما أصممو من برامج ككظائف مبلئمة لتحقيق ىذه األىداؼ؟ (أنظر شكل رقم.)01

ُ أٛتد سيد مصطفى"،إدارة الموارد البشرية" ،دكف ذكر دار النشر،ب ب ،ََِٔ،ص ٔٗ.
*

سيتم االستفاضة ُب ذلك عند اٟتديث عن عملية االتصاؿ التنظيمي.

 2عبد الغفار حنفي،عبد السبلـ أبو قحف ،مرجع سبق ذكره ،ص ْْٖ.
ّ موسى اللوزم ،مرجع سبق ذكره ،ص ِْ.
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 )4الخريطة التنظيمية :
أ .مفهومها:كتسمى أيضا بالبناء التنظيمي كا٢تيكل التنظيمي «كنعٍت بو التصميم الذم يوضح الوحدات اإلدارية كاألقساـ
كالوظائف كخطوط السلطة كتعترب الدليل ا١تادم ا١تلموس عن طريقة عمل ا١تؤسسة» .
ك٭تددىا آخر بأهنا «اإلطار النظامي الذم من خبللو يتحدد من يعمل؟ماذا ؟كمىت؟كمع من؟ كينقسم إٔب عدد من
ا١تستويات يشغل كل منها أفراد ذك مهارات كقدرات ٥تتلفة ْتسب ا١تسؤكلية اليت يتحملوف عبئها كالسلطات اليت يتمتعوف
هبا» .
«كىو عبارة عن البناء أك الشكل الذم ٭تدد الًتكيب الداخلي للعبلقات السائدة ُب ا١تنظمة فهو يوضح التقسيمات أك
الوحدات الرئيسية كالفرعية اليت تضطلع ٔتختلف األعماؿ كاألنشطة اليت يتطلبها ٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة إضافة لبياف
أشكاؿ كأنواع االتصاالت كشبكات العبلقات القائمة كما أف ا٢تيكل التنظيمي بناء ىرمي للعبلقات كلتدفق
االتصاالت» .
فالبناء التنظيمي ىو الناتج ا١تلموس من عملية التنظيم ٔتعٌت ترٚتة العملية التنظيمية ملموسيا ،أم ُب ٥تطط توضيحي
يبُت ا٢تياكل (األقساـ ) ا١تعتمدة ُب ا١تؤسسة كالوظائف اليت يضمها كل قسم ك ا١تستول التدرجي لكل قسم كصبلحياتو
كعبلقتو بباقي األقساـ ،كتوضيح خطوط تدفق السلطة كاالتصاالت العمودية كاألفقية.

ُ نفس ا١ترجع ،ص ِّ.
ِ مصطفى ٤تمد أبو بكر،مرجع سبق ذكره ،ص ُِِ.
ّ خليل ٤تمد حسن الشماع،خضَت كاظم ٛتود ،مرجع سبق ذكره،ص ُّٔ.
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ب .أنواع الهياكل التنظيمية
الهيكل الوظيفي :كىو ٕتميع األنشطة ا١تتشاهبة ضمن قسم كاحد « حيث يقوـ ىذا ا٢تيكل على أساس التخصص ُب
... 1903كمن مزاياه أنو يساعد على تنمية ركح التعاكف» كلكنو غَت مرف
تقسيم العمل كأكؿ من اقًتحو فريدريك تايلور عاـ
كيساىم ُب تكريس ا١تركزية .
شكل رقم : 02الهيكل التنظيمي الوظيفي.
الرئيس
التسويق

اإلنتاج

إدارة األفراد

التمويل

.129
 ، 2002ص
المصدر :علي عبد الهادم مسلم ،تحليل كتصميم المنظمات ،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية ،
الهيكل السلعي :كىنا عوض أف ٧تمع األنشطة ا١تتشاهبة نقسم األقساـ على حسب ا١تنتجات اليت تنجها ا١تؤسسة ْتيث
« ككفقا ١تعيار ا١تخرجات يتم ٕتميع العاملُت الذين ٯتارسوف أنشطة مرتبطة ٔتنتج أك خدمة أك برنامج عملُ ...ب قسم
مستقل كىذا النوع من ا٢تيكلة يناسب ا١تنظمات الكبَتة اٟتجم كيتميز بقدر كبَت من ا١تركنة كالقدرة على التكيف» .
شكل رقم :03الهيكل السلعي.
الرئيس
منتج أ
تسويق إنتاج تمويل األفراد

منتج ج

منتج ب
تسويق إنتاج تمويل األفراد

تسويق إنتاج تمويل األفراد

.130
المصدر :علي عبد الهادم مسلم ،مرجع سبق ذكره ،ص
الهيكل المصفوفي «:استخدـ ىذا النوع من التنظيم ُب صناعة الفضاء كالصناعات اٟتربية ُب الو.ـ.أ ٍب ما لبثت بعض

ا١تنظمات الصناعية أف استعملتو » .

 1سناف ا١توسوم " ،اإلدارة المعاصرة"  ،دار ٣تدالكم  ،األردف  ، ََِْ ،ص ُّٕ.
 2علي عبد ا٢تادم مسلم  ،مرجع سبق ذكره  ،ص َُّ.
 3سناف ا١توسوم  ،مرجع سبق ذكره ،ص ُّٗ.
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« حيث يتم فيو ٕتميع بُت الوظيفة كطبيعة اإلنتاج ،إذ ينتمي فيو كثَت من العماؿ إٔب إدارتُت ُب نفس الوقت إدارة الوظيفة
حسب التخصص كإدارة اإلنتاج كيكوف العامل مسؤكال أماـ مشرفُت من اإلدارتُت،مشرؼ كظيفي دائم كمشرؼ مؤقت
حسب ا١تشركع» .
شكل رقم :04ىيكل مصفوفي.
الرئيس
التسويق

تصميم

تمويل

رقابة

اإلنتاج
منتج أ

منتج ب
منتج ج

.134
المصدر :علي عبد الهادم مسلم ،مرجع سبق ذكره ،ص
كإضافة إٔب النماذج الثبلث ىناؾ من يقدـ ٪تاذج أخرل كلكنها ُب أغلبها شبيهة بالنمط الثا٘ب (السلعي) فقط عوض
السلعة توضع تسميات تقسيمية أخرل كالتقسيم على أساس ا١تنطقة اٞتغرافية (منطقة أ ،منطقة ب ،منطقة ج ) كغَتىا
من األسس التقسيمية.
ك بوجو العاـ «يعاب على ا٠تريطة التنظيمية أهنا تصور ا٢تيكل التنظيمي كىو ُب حالة سكوف أم ال تعرب عن اٞتانب
االجتماعي كالسلوكي اٟتركي للمنشاة» ىذا دكف أف ننكر األ٫تية العملية ٢تا ُب تصوير مسارات العمل بشكل كاضح
كمعركؼ لكل ا١تستويات التنظيمية.
 )5القول البشرية الفاعلة في عملية التنظيم ُ :ب اٟتقيقة ُب عملية التنظيم ٯتكن أف ٪تيز مرحلتُت ٫تا:
 مرحلة تخطيط عملية التنظيم :كاليت يتم فيها كضع رؤية معينة تستند عليها عملية التنظيم كمنطق ٮتدـ غايات

ا١تؤسسة ،حيث ٖتدد األنشطة اليت ٗتدـ األىداؼ كٖتديد السلطات كا١تسؤكليات كخطوط االتصاالت ...كغَتىا من
ُ بوفلجة غيات ،مرجع سبق ذكره ،ص ْٖ.
 2سناف ا١توسوم  ،مرجع سبق ذكره ،ص َُٔ.
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اإلجراءات التخطيطية للعملية لتنتهي ىذه ا١ترحلة برسم ىيكلة تنظيمية أك خارطة تنظيمية تعرب عن صورة أسلوب عمل
ا١تؤسسة كىذه العملية تقوـ هبا ا١تستويات التنظيمية العليا كقد يشرؾ العماؿ ُب ذلك عن طريق ٦تثليهم كلكن أساس ىذه
ا١ترحلة يعود إٔب ا١تدير العاـ كا١تدراء التنفيذيوف.
 مرحلة تنفيذ عملية التنظيم :كتبدأ من حيث انتهت العملية التخطيطية كىنا يكوف للعماؿ اٟتضور الكامل ُب تنفيذ
ا٢تيكلة التنظيمية كما أف ا١تستويات العليا مسؤكلة أيضا عن التنفيذ ألهنا جزء من ىذه ا٢تيكلة.

هبذا ٧تد أف عملية التنظيم عملية يعٌت هبا ٚتيع عماؿ ا١تؤسسة إطارات كمنفذين كلكن قد يقل حضور ا١تنفذين عند
التحضَت األكٕب للعملية حاؿ عدـ إشراؾ العماؿ ُب التخطيط لعملية التنظيم.
 المبحث المالث :عملية القيادة:
 )1مفهوـ القيادة :بداية كثَتا ما ٧تد تداخل القيادة مع مفاىيم أخرل قريبة ُب ٤تتواىا من ىذا األخَت(مفهوـ القيادة) لكن
ُب ا١تقابل ٧تد أيضا ىناؾ من ٭تاكؿ إ٬تاد خطوط فاصلة بُت القيادة كغَتىا من ا١تفاىيم التنظيمية األخرل كمفهوـ اإلدارة
مثبل .
كقبل ٤تاكلة تدقيق الفركقات بُت تلك ا١تفاىيم يكوف لزاما إعطاء بعض التعريفات الداللية ١تفهوـ القيادة إذ تعرؼ بأهنا
«اٞتهود ا١تبذكلة للتأثَت أك تغيَت سلوؾ الناس من أجل الوصوؿ إٔب أىداؼ ا١تنظمة كاألفراد» فالقيادة بذلك ٤تاكلة للتوفيق
بُت غايات األفراد كغايات التنظيم ،األمر الذم يكوف ٔتحاكلة التأثَت على اٞتماعة داخل ا١تنظمة ،ففي القيادة نكوف
ْتاجة إٔب مهارات شخصية ُب شخص القادة لبلوغ ىدؼ التأثَت ُب فريق العمل أكثر من أم شيء آخر.
ك على ٨تو ذلك يتجو ىذا التعريف أيضا ك الذم يشَت إٔب أف القائد « ىو الشخص الذم يبذؿ تأثَتا ا٬تابيا أكرب على
اآلخرين ٦تا يبذلوه ىم ٨توه كبالتإب فإف القيادة ىي فن التأثَت على ا١ترؤكسُت ال٧تاز ا١تهاـ ا﵀ددة» .
فالقيادة بالضركرة تقتضي كجود ٚتاعة تابعة لشخص يعد ٤تورم داخلها كظيفتو ٖتقيق التوازف كاالنسجاـ بُت أعضاء ىذه
اٞتماعة ألهنا ُب األساس «عملية تأثَتية من فرد مركزم ُب اٞتماعة كانصياع اٞتماعة ألكامره غرضو ٖتقيق أىدافهم ا١تشًتكة
».
كما أف ىذه بلوغ العملية التأثيرية نابعة من مصادر نوجزىا فيما يلي:
 السلطة :كيقصد هبا ىنا السلطة اليت ترتبط با١تنصب سواءا ٖتددت ٔتوجب قانوف أك ًب تفويضها من مستول إدارم
أعلى.

1زعيمي مراد "،دراسات في تسير الموارد البشرية"  ،دار قرطبة ،اٞتزائر .ََِٖ ،ص َُٖ.

ِ بوفلجة غياث "،مبادئ التسيير البشرم "،طِ ،دار الغرب ،كىراف  ،ََِْ ،صٔٗ.
 3نفس ا١ترجع  ،ص ٕٗ.
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 الشخصية :كىي صفات الشخصية ا١ترغوبة "الكاريزما" اليت يتمتع هبا القائد ككلما كاف القائد يتمتع ٔتثل ىذه
الصفات يزداد إعجاب ا١ترؤكسُت بو كيعطيو ذلك قدرة التأثَت عليهم.

 المهارات الفنية :كىي قدرة الرئيس على فهم جوانب العمل أكثر من ا١ترؤكسُت األمر الذم يؤدم إٔب زيادة امتثاؿ
التابعُت للقائد.

 المهارات الفكرية :كتعٍت سعة فكر الرئيس كقدرتو على التحليل كاٟتكم على األشياء كاٗتاذ القرارات.
 مهارات العبلقات اإلنسانية :كتعٍت قدرة الرئيس على التعامل مع ا١ترؤكسُت ْتيث يكوف قادرا على رفع ركحهم
ا١تعنوية.

فالقيادة عملية ال ترتبط بالشهادات العلمية للقائد فحسب بل تتطلب نوعا من ا١تركنة التعاملية كسعة األفق الفكرم ليس
فقط ُب أمور العمل بل بكل ما ىو متعلق بظركؼ العماؿ االجتماعية كحياهتم كانشغاالهتم كأىدافهم كمشاكلهم كتتطلب
أيضا ا١تهارات التواصلية كسرعة فهم التابعُت كامتبلؾ ميزة ا١تقدرة على اإلقناع فكما نبلحظ أف القيادة علم كفن ُب ذات
الوقت.
فهي علم يقوـ على ا٢تدؼ الثأثَتم ا١تمنهج كالعقبل٘ب كالذم لو غايات موضوعية ٤تددة عن بصَتة ككعي بالواقع
التنظيمي ،كىي فن ألهنا ْتاجة أب فطنة كذكاء اجتماعيُت للوصوؿ أب تقدير كاعًتاؼ التابعيُت .
كُب التفرقة بُت مفهوـ القيادة كمفهوـ اإلدارة (ا١تدير) ٧تد أف ىناؾ من يقوؿ أف من كظائف القائد اإلدارة كىناؾ من يطرح
النقيض من ذلك بالقوؿ أف من كظائف ا١تدير القيادة ،ىنا يقع التداخل بُت من األمشل من األخرل ،كمن تيعد متضمنة ُب
األخرل .

ففي حقيقة األمر ٧تد أف ا١تدير ييعُت بناءا على قرار رٝتي أك بتفويض من ا١تدير ذاتو،كأف يعُت مدير فرعي لقسم ما
كمعايَت تعينو ُب الغالب ما تكوف رٝتية أيضا (ا١تقصود ىنا برٝتية أم أهنا تعتمد على خربات ا١تدير كشهاداتو) أما القيادة
فنجدىا ُب اٞتانب الرٝتي كغَت الرٝتي حيث ٧تد ٞتماعة الرفاؽ قائد ،كٞتماعة اٞتَتة قائد ،كُب األسرة قائد ،كُب العمل
قائد ...كىكذا فكما نبلحظ أننا نوظف كلمة قائد كليس مدير فبل ٯتكن القوؿ أف ٞتماعة األصدقاء مدير مثبل ! فالقيادة
بذلك مفهوـ عاـ كشامل لؤلطر الرٝتية كغَت الرٝتية .
لكن مصدر التداخل بُت القائد كا١تدير ال يكوف إال حُت تتواجداف معا ُب اإلطار الرٝتي أم داخل ا١تؤسسات حينها يظهر
االرتباؾ ا١تفاىيمي ىل نقوؿ للمؤسسة مدير أـ قائد ؟
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القيادة كما رأينا مرادفة ١تعٌت التأثَت ُب ا١ترؤكسُت كإقناعهم بوجهة نظر القائد ،كتعٍت خصائص كاريزمية مرتبطة بذات
القائد ،فا١تدير الذم أساسا عيُت بناءا على شهاداتو العلمية كُب ذات الوقت تتوفر لديو مهارات اإلقناع كالتواصل

كاالنسجاـ مع اٞتماعة يعد قائدا فكل قائد ىو مدير كليس كل مدير قائد.

جدكؿ رقم (:)01مقارنة بين المدير كالقائد.
المدير

القائد

يمارس اإلدارة

يمارس التحفيز

يمارس العمل

يمارس التطوير

يعتمد على السيطرة

يعتمد على التأثير

يؤدم األشياء بطريقة صحيحة

يؤدم األشياء الصحيحة

يؤمن بالنظاـ

يهتم باإلبداع

يهتم بتنفيذ األكامر كالتعليمات

يهتم بتحقيق النتائج

يفضل التعرؼ على ما تم إتباعو لتحقيق األىداؼ

يفضل التركيز على مستول تحقيق األىداؼ

يهتم بالمقارنة بين المخطط كالفعلي

يهتم بالمقارنة بين المخطط كالمستهدؼ

يطمئن عند التأكد من القدرة على تحقيق األىداؼ

ال يطمئن إال عند التأكد من القدرة على االستمرار في
تحقيق األىداؼ

يهتم بالمواجهة الناجحة للمواقف

يهتم بصياغة المواقف التي تخدـ مصالح المنظمة

يهتم بالتنسيق بين االدارة كالوظائف

يهتم بالتنسيق بين األفراد كالقيادات

يهتم بتحقيق المواءمة بين البيئة الداخلية للمنظمة

يهتم بتحقيق المواءمة في البيئة الخارجية للمنظمة

يهتم بالعائد المادم الملموس في األجل القصير

يهتم بالتوازف من أجل تحقيق أىداؼ النمو كاالستقرار

كالطويل

كاالنتماء من جانب العائد المادم

.108
المصدر:مصطفى محمد أبو بكر،مرجع سبق ذكره،ص
كمع كل ىذه الفركقات تبقى مسألة التفرقة نسبية كليست قطعية ألهنا أساسا ي٤تتكمة لزاكية ا١تعاٞتة كمنظار كل باحث
للمفهوـ ،فهناؾ من يعقد ا١تقارنة بناءا على مهاـ كل من حامل ا١تفهوـ أم بُت مهاـ ا١تدير كمهاـ القائد كما قمنا بو
أعبله ،فتكوف القيادة متضمنة لئلدارة ،كىناؾ من تكوف مقارنتو نابعة من ا١تدلوؿ اللغوم للفظ "يقود" ك"يدير" فيكوف ىنا
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العكس ىو الصحيح أم من مهاـ من يدير أف يقود الفريق لتحقيق األىداؼ كىكذا تظل االختبلفات قائمة باختبلؼ
زكايا ا١تقارنة.
 )2أنماط القيادة:
ٗتتلف أدبيات ا١توضوع ُب عرض حصر موحد أل٪تاط القيادة إال أف الشائع من األ٪تاط ىي الثبلث التالية:
 النمط الحر :كيسمى أيضا بالنمط الفوضوم حيث « يعطي القائد اٟتر حرية كاملة للمرؤكسُت فيما يتعلق بتقدير
األىداؼ كا٧تازىا،كقد أثبتت التجارب ُب حقل اإلدارة أف ا١تردكدية تكوف منخفضة ُب ىذا النمط مع أنو يكوف فاعبل مع
األفراد الذين يشغلوف مناصب عليا ُب ا١تنظمة كمع الباحثُت ٔتراكز البحوث كأساتذة اٞتامعات ٦،تا يسمح ٢تذه الفئات
باستخداـ قدرهتا» أم أف ىذا النمط ال يكوف ٣تدم ُب حالة غابت ا٠تربة ا١تهنية لدل العماؿ أك ضعف مستواىم
التعليمي .
 النمط التسلطي :كتسمى أيضا القيادة األكتوقراطية كتعٍت « القائد الذم يأمر كالذم يتخذ كل القرارات كالذم

يطلب من مرؤكسيو القياـ باألعماؿ كما يريدىا ىو بالضبط ،كُب ىذا النمط ا١ترؤكسُت ال يشاركوف ُب اٗتاذ القرار كالسلطة
تتمركز ُب يد القائد كىو يرفض تفويضها إٔب اآلخرين كالقائد األكتوقراطي ليس لديو الثقة إطبلقا ُب مرؤكسيو ٦...تا قد يؤثر
ىذا النموذج على اٞتانب ا١تعنوم للعاملُت كلكن تطبيقو ُب ظل ظركؼ معينة ٭تقق نتائج ا٬تابية إضافة إٔب ٘تيزه بالسرعة ُب
اٗتاذ القرارات» .

 النمط الديمقراطي :كىو ٪تط نقيض السابق أم «ىو قائد يثق ُب مرؤكسيو كلديو تصور ا٬تايب عنهم فهو يعتقد أف
لديهم ا١تهارة الكافية كالقدرة على اإلبداع،يتميز بتفويض السلطة كبا١تشاركة ُب عملية اٗتاذ القرارات كباٟترية ُب ٖتديد
طرؽ العمل ا١تناسبة كيتميز بالتفاعل االجتماعيُ،ب ظل ىذا النموذج يشعر األفراد بأ٫تيتهم كبدكرىم ُب ا١تنظمة الشيء
الذم لو انعكاس ا٬تايب على الركح ا١تعنوية للعاملُت» .
 )3القول الفاعلة في عملية القيادة:
من خبلؿ ما سبق ٧تد أف القيادة عملية ال تتوفر ُب أم عامل با١تنظمة كال ٯتكن أف يكوف كل العماؿ قادة ،بل القيادة
عملية ترتبط بالفئات العليا ُب اإلدارة كاللذين يهسَتكف فريق معُت من العماؿ (رؤساء ا١تصاّب) فا١تدير العاـ ٯتارس القيادة
العامة للمؤسسة أم قيادة ٣تمل العماؿ ُب ٥تتلف أقساـ ا١تنظمة أما ا١تدراء الفرعيُت ىم قادة ثانويُت يساعدكف القائد العاـ
ُب اإلشراؼ كتوجيو األقساـ الفرعية ُب ا١تؤسسة كٗتتلف القول الفاعلة ُب القيادة باختبلؼ ٪تط القيادة ذاتو .

ُ عبد الفتاح بوٜتخم ،مرجع سبق ذكره، ،ص ِّْ.
ِ نفس ا١ترجع ،ص ِّٓ.
ّ
نفس ا١ترجع .ِّٔ ،
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جدكؿ رقم (: )02يوضح نمط القيادة كالفاعلين فيها.
النمط

الفاعلين

التبرير

الفوضوم

ا١تديرالعاـ ،ا١تدارء التنفيذيوف ،العماؿ.

لكل العماؿ دكف استثناء الفرصة للقيادة ،كتقدير األىداؼ
مهما كانت مستوياهتم كخرباهتم كبشكل غَت مدركس.

التسلطي

ا١تدير العاـ.

ألف ا١تدير ال يثق ُب قدرات ا١ترؤكسُت.

الدٯتقراطي

ا١تدير العاـ،ا١تدراء التنفيذيوف،العماؿ.

ٯتيل إٔب إشراؾ العماؿ،كيثق ُب مهارات العماؿ،كيًتؾ فرصة
لئلبداع.

المصدر:إعداد الباحث.
 المبحث الرابع :عملية صناعة القرار:
 )1مفهومهاُ :ب البداية البد أف نقدـ تدقيقا مفا٫تيا آخر كذلك لكوف اعتماد مفهوـ صناعة القرار قد ًب من منطلق القصد
أم إرفاؽ كلمة "صناعة" للقرار كذلك كي نبتعد عن إرفاؽ كلمة "اٗتاذ" للقرار فنحن نرل أف ا١تعٌت األصوب ىو صناعة
القرار كليس اٗتاذ القرار ىذا ا١تفهوـ األخَت الذم بات شائعا ُب التعبَتات التنظيمية كذلك بغية التعبَت عن عملية بأكملها،
فاٗتاذ القرار ليس إال خطوة ضمن عملية صناعة القرار.
أما عن التحديدات ا١تفهومية لعملية صناعة القرار فهي عديدة حيث تعرؼ مثبل بأهنا «عملية اختيار بديل كاحد من
بديلُت ٤تتملُت أك أكثر لتحقيق ىدؼ أك ٣تموعة من األىداؼ خبلؿ فًتة زمنية معينة ُب ضوء معطيات كل من البيئة
الداخلية كا٠تارجية كا١تواد ا١تتاحة للمنظمة» .
كتعرؼ أيضا بأهنا «عملية إصدار حكم معُت عما ٬تب أف يفعلو الفرد ُب موقف معُت بعد دراستو للبدائل ا١تختلفة»
«فهي عملية ُب ٣تملها تدبَت كٖتليل كاستنتاج مبٍت على حقائق كاضحة ،كا١تهم فيها أف تكوف نتيجة كل قرار متخذ
متطابقة أك على األقل مقًتبة أكثر من األىداؼ ا١تسطرة من قبل» .
بذلك ٧تد أف عملية صناعة القرار غايتها األٝتى ٕتسيد أىداؼ ا١تنظمة ،لذا كثَت ما هتمنا ىذه القرارات اإلدارية ُب
الدراسات التنظيمية كذلك لكوهنا ىي اليت تعطي الشرعية لسَت العمل كفعاليتها تنتج الفعالية ُب ٖتقيق األىداؼ.

ُ عبد الغفار حنفي،عبد السبلـ أبو قحف ،مرجع سبق ذكره ،ص ُِّ.
 2مدحت ٤تمد أبو نصر،مرجع سبق ذكره،ص ِٕ.
ّ صاّب بن نوار،مرجع سبق ذكره،ص َٖ.
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كما أف عملية صناعة القرار تعٍت كجود مشكلة ككجود حلوؿ متباينة ٢تا يكوف ال بد من اختيار أمثل بديل "حل" ٢تذه
ا١تشكلة ،كصناعة القرار ىي عملية منهجية ُب خطواهتا إذ ال تتم بفعالية إال إذا ًب احًتاـ تسلسل تلك ا٠تطوات كاٞتدية ُب
إتباعها األمر الذم نناقشو ُب العناصر البلحقة.
 )2أنواع القرارات:

ٗتتلف تصنيفات القرارات من تصنيف آلخر إال أف أكثرىا كضوحا كمبلئمة للبعد التنظيمي الذم ٨تن بصدد معاٞتتو
٧تد التقسيم التإب للقرارات كالذم يقسمها إٔب قسمُت ٫تا :
أكال :قرارات مبرمجة« :كتشَت إٔب القرارات ا١تخططة سلفا كاليت تتعامل مع حل ا١تشكبلت ا١تتكررة أك الركتينية» أم

القرارات ا١ترتبطة بالسَت اليومي للعمل حوؿ كضعيات ٘تر هبا ا١تؤسسة ُب كل مرة «فهي ال تستدعي جهدا كبَتا ُب التفكَت
هبا نظرا لكوهنا ٣تدكلة كمن أمثلة ىذه القرارات ٖتديد راتب موظف جديد مثبل» أك قرار تثبيت عامل ما ،أك قرار منح
حوافز معينة كغَتىا من أ٪تاط القرارات ا١تماثلة.
ثانيا :قرارات غير مبرمجة :كىي على نقيض السابقة «فهي ترتبط بالوضعيات غَت ا١تألوفة لعمل ا١تنظمة كلذلك غالبا ما

ترتبط باألبعاد اإلسًتاتيجية للمنظمة» مثل قرار ٖتويل من إنتاج مبلبس إٔب إنتاج السيارات مثبل أك قرار إضافة قسم
جديد أك تنحية قسم ما ُب ا١تؤسسة.
جدكؿ رقم (:)03مقارنة بين القرارات المبرمجة كالقرارات غير المبرمجة.
القرارات غير المبرمجة

القرارات المبرمجة

غَت ركتينية "ليست رتيبة".

ركتينية كمتكررة.

الظركؼ فيها متغَتة كغَت مستقرة كثابتة.

الظركؼ مستقرة كثابتة نسبيا.

البيانات غَت مؤكدة نسبيا.

البيانات تتسم بالثبات النسيب أك شبو ا١تؤكد.

الوقت كاٞتهود ا١تبذكلة فيها كبَتة نسبيا.

الوقت كاٞتهد ا١تطلوب ٤تدكد.

غالبا ما يتم اٗتاذىا ُب ا١تستويات اإلدارية العليا.

تتخذ ُب ٥تتلف ا١تستويات اإلدارية.

غَت قابلة للتحويل ُب الغالب "التفويض".

غالبا ما يتم تفويضها إٔب ا١تستويات الوسطى كالدنيا.

تتعلق بالبعد االسًتاتيجي للمنظمة.

تتعلق بتمشية "٘ترير" األنشطة التشغيلية للمنظمة.

المصدر :خليل محمد حسن الشماع،خضير كاظم حمود،مرجع سبق ذكره،ص.247
ُ مدحت ٤تمد أبو نصر ،مرجع سبق ذكره،ص ُّْ.
ِ خليل ٤تمد حسن الشماع ،خضَت كاظم ٛتود،مرجع سبق ذكره  ،ص ِْٔ.
ّ نفس ا١ترجع،ص ِْٔ.

78

العذد  : 04وكانو أ ٌ /دٌعمبر – 2014

مشهض حُل البدث العلمي

 )3خطوات صناعة القرار:

ٓب تتوحد خطوات صناعة القرارات لدل الباحثُت كا١تختصُت فهناؾ من ركز على مراحل كأ٫تل اآلخر ،كىناؾ من أعطى

األكلوية لعنصر على اآلخر ،كىناؾ من اختلفوا ُب أسبقية كل عنصر عن اآلخر كىكذا؛ ك٨تن من خبلؿ ىذا العمل قمنا
بانتقاء ٚتلة من ا١تراحل كاليت ىي ُب حدكد ما تبدكا عليو أهنا متسلسلة كجامعة نسبيا .
شكل رقم: 05مراحل صناعة القرار في المؤسسة.
تحديد المشكلة
تحديد البدائل الممكنة

متابعة تنفيذ القرار
عملية صناعة القرار

تقييم البدائل

اتخاذ القرار
اختيار أفضل بديل

المصدر :إعداد الباحث.
أكال :تحديد المشكلة :ا١تقصود ىنا ٖتديد ا١توضوع ا١تراد معاٞتتو كٖتدد ا١تشكلة نعٍت بو أيضا بأنو عملية ٖتديد «الفارؽ
بُت الواقع كبُت األىداؼ...كٖتديد األسباب كراء ذلك » أم ٖتديد الظرؼ الطارئ الذم يواجو ا١تنظمة كىنا ٬تب حصر
ا١تشكلة حصر دقيقا ،كعدـ خلط األسباب اٟتقيقية للمشكلة كمظاىر ا١تشكلة فمثبل قد ٧تد مشكلة التغيب ُب مؤسسة
ما ك٨تاكؿ إ٬تاد حلوؿ ٢تا باٗتاذ قرارات معينة ُب حُت التغيب ما ىو إٔب مظهر من مظاىر مشكلة أخرل ىي مثبل سوء
معاملة ا١تشرفُت للعماؿ فا١تشكلة اٟتقيقية ىنا ىي  -سوء ا١تعاملة  -كليس التغيب الذم ىو ُب اٟتقيقة ٣ترد سلوؾ ناتج عن
ا١تشكلة اٟتقيقية.
فلهذا عدـ التدقيق ُب ٖتديد ا١تشكلة ٬تعل القرارات عدٯتة اٞتدكل ألهنا قرارات موضوعة ١تعاٞتات ثانوية كال تعاِب ا١تشكلة
األـ.
ثانيا :تحديد البدائل  :نعٍت ىنا بالبدائل ٣تموعة االقًتاحات ا١تمكنة ١تعاٞتة األزمة فمثبل حسب ا١تثاؿ السابق نعاِب
مشكلة سوء معاملة ا١تشرفُت للعماؿ بػ:
عزؿ ا١تشرفُت ك تغَتىم بآخرين. 1نفس ا١ترجع ،ص ِْٓ.
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منح مكافآت للمشرفُت اللذين ال يثَتكف مشكبلت عمالية.منح صبلحيات إضافية للعماؿ تغنيهم عن التعامل ا١تباشر ُب كل األمور مع ا١تشرفُت.فاالقًتاحات الثبلث أعبله تعد بدائبل ٟتل ا١تشكلة قيد النقاش كىذه البدائل تنتج من عدة مصادر سواءا من ٕتربة
ا١تنظمة ،أك تقليدا من منظمات أخرل ،أك باقًتاحات العماؿ أنفسهم ...كغَتىا.

ثالما :تقيم البدائل :العملية التقييمية للبدائل تشَت إٔب عملية كزف كل بديل كدراسة ما ىي الغايات القادر على ٖتقيقها كما
ىي العقبات اليت رٔتا تواجهو ،كما مدل توافقو مع فلسفة ا١تنظمة كرسالتها كثقافتها كغَتىا من ا١تعايَت اليت نوجزىا فيما
يلي :
درجة كفاءة البديل.درجة ا١تخاطرة اليت يتحملها.توافقو مع ظركؼ البيئة ا٠تارجية.األىداؼ اليت ٭تققها .توافقو مع عامل الوقت كالسرعة.توافقو مع أىداؼ ا١تنظمة كسياستها كمواردىا.رابعا :اختيار أفضل بديل :كىذه ا٠تطوة تعد مهمة كمفصلية ألهنا تعد مرحلة االعتماد األخَت للبديل من بُت ٚتلة البدائل
كالتوفيق فيها مرتبط ٔتا سبقو من مراحل.

خامسا:اتخاذ القرار :كىنا يتم ٖتويل القرار من ٣ترد بديل ٥تتار إٔب قرار يكتسي طابع الرٝتية كاإللزامية ك اٞتزائية (أم
ٖتديد جزاء ٥تالفتو) كيعد بذلك ىذا القرار إجراء تنظيمي معموؿ بو داخل التنظيم من تاريخ اعتماده.
سادسا :متابعة تنفيذ القرار :كىنا يأٌب دكر الرقابة أين نقوـ ْتصر كاقع تنفيذ القرار كمتابعة تطبيق العماؿ لو كالعراقيل اليت
تواجو عملية التطبيق لتقوٯتو إف استدعت الضركرة لذلك.

من ذلك ٧تد أف القرارات ىي نتاج سلسلة من العمليات ا١تًتابطة فيما بينها كا١تتفاعلة أيضا حيث تؤثر سبلمة كجدية كدقة
كل مرحلة على سبلمة اليت تليها  ،فهي عملية غَت بسيطة كما يوحيو ظاىر العملية بل تقتضي كجود حنكة كبعد نظر
كإطبلع موسع ٟتيثيات ا١تشكلة كغَتىا من ا١تعايَت األخرل الواجب توافرىا ُب الفاعلُت ُب ىذه العملية اإلدارية.

 1مدحت ٤تمد أبو النصر ،مرجع سبق ذكره ،ص ٕٓ.
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 )4القول الفاعلة في عملية صناعة القرار:
إف عملية ٖتديد القول الفاعلة ُب عملية صناعة القرار ترتبط أساسا بطبيعة القرار (ركتينيا كاف أـ اسًتاتيجيا) من ذلك
فخطوات صناعة القرار ُب ٣تملها ما عدا عملية تنفيذ القرار ىي مراحل تقوـ هبا اإلدارة العليا (ا١تدير ،ا١تدراء التنفيذيوف)
كمرحلة التنفيذ يقوـ هبا العماؿ أم من ىم ُب قاعدة ا٢ترـ التنظيمي.
لكن عملية صناعة القرار ىي أيضا مرتبطة بثقافة ا١تؤسسة كطبيعة ٪تط القيادة إف كانتا يشجعاف ا١تشاركة العمالية ُب
صناعة القرار فسيكوف القرار ا١تصاغ ىو من إسهاـ ا١تدراء كمثلوا العماؿ ُب ا١تؤسسة.
شكل رقم :06مستويات صنع القرار.
اإلدارة العليا

مرحلة التخطيط لصناعة القرار "تحديد المشكلةالبدائل

كتقيمها،اتخاذ القرار ،رقابة تنفيذه.

اإلدارة الوسطى "المدراء التنفيذيوف"
العػ ػ ػ ػػماؿ

مرحلة تنفيذ القرار
المصدر:إعداد الباحث.

المبحث الخامس:عملية االتصاؿ .
 )1مفهوـ االتصاؿ :إف االتصاؿ عملية اجتماعية مبلزمة لظهور اإلنساف إذ ال ٯتكن أف تيقضى حاجات اإلنسانية دكف
كجود العملية االتصالية ىذا على الصعيد اجملتمعي ،أما على الصعيد التنظيمي فعملية االتصاؿ تعد عملية ٤تورية ألف
بدكهنا يغيب العمل كيغيب التنسيق كترتد ا١تردكدية كتشيع الفوضى.
كاالتصاؿ يعرؼ بأنو «استعماؿ الكلمات أك الرسائل أك أم كسيلة مشاهبة للمشاركة ُب ا١تعلومات حوؿ موضوع أك حدث
» كىو أيضا «العملية اليت هبا يتفاعل الناس من أجل التكامل الذاٌب كاالجتماعي»  ،فاالتصاؿ مفهوـ ٭تتوم ٔتضامينو
العملية التفاعلية.

 1ناصر دادم عدكف " ،االتصاؿ كدكره في كفاءة المؤسسة االقتصادية" ،دار ا﵀مدية  ،اٞتزائر  ،ََِْ ،ص ُّ.
ِ نفس ا١ترجع  ،ص ُْ.
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من ذلك فالعملية االتصالية موقف اجتماعي ديناميكي غرضو ا١تشاركة ُب نقاش فكرم أك ٦تارسة سلوكية ،كىو يتم
بالضركرة بوسائل متباينة ْتسب ا١تواقف كاألىداؼ من ىذه العملية.
كما ٭تدد االتصاؿ أيضا بأنو «عملية يتم من خبل٢تا نقل رسالة ما من ا١ترسل إٔب ا١ترسل إليو سواء كانت ىذه العملية
بُت فردين أك بُت ٚتاعتُت أك بُت فرد كٚتاعة أك بُت تنظيمُت عن طريق ٣تموعة من الرموز ا١تعركفة لدل الطرفُت كمن خبلؿ
كسائل االتصاؿ ا١تختلفة ْتيث يكوف غرضها ٖتقيق ىدؼ معُت يرمي إليو ا١ترسل كالذم قد يكوف إخباريا أك اقناعيا أك
استعبلميا أك إصدار أكامر أك غَتىا» .
من ذلك ٧تد أف االتصاؿ لو حدين أحد٫تا يقدـ الرسالة كاآلخر يستقبلها ألجل مرمى إعبلمي أك توجيهي ،أما فيما
ٮتص اجملاؿ التنظيمي فإف دالالت ا١تفهوـ ال تكاد تتغَت إال ُب اٞتزئيات اليت ترتبط أساسا ٓتصوصية البيئة التنظيمية
ٖتديدا ،إذا يعد االتصاؿ التنظيمي « عملية نقل كتبادؿ ا١تعلومات ا٠تاصة با١تنظمة  ،كىو كسيلة تبادؿ األفكار
كاالٕتاىات كالرغبات بُت أعضاء التنظيم كذلك يساعد على االرتباط كالتماسك كمن خبللو ٭تقق الرئيس األعلى كمعاكنوه
التأثَت ا١تطلوب ُب ٖتريك اٞتماعة ٨تو ا٢تدؼ» أم ىي عملية إيداع معلومات تتعلق بأنشطة ا١تؤسسة سواء من الرؤساء
إٔب العماؿ أك العكس ،أك بُت العماؿ أنفسهم أك بُت الرؤساء أنفسهم لغرض مبتغى عاـ ىو سَت العمل كٖتقيق ا٢تدؼ.
 )2عناصر العملية االتصالية:
أكال :المرسل :أم ا١تصدر الذم يرسل الرسالة ،حيث تتأثر عملية االتصاؿ با١ترسل كإتاىاتو كشخصيتو كاألسلوب الذم
يعتمده ُب عملية االتصاؿ .

الرسالة« :ىي ٤تتول العملية االتصالية فهي تتعلق ٔتجموعة الرموز القابلة للفهم كاليت سوؼ تنبو ا١تستقبل كتقدـ لو
ا١تعلومات» كىي ا١توضوع أك مضموف ا١تعلومة ا١تراد إببلغها لآلخر.
القناة :كنعٍت ىنا آلية توصيل ٤تتول الرسالة «أم كسيلة االتصاؿ فقد تكوف عن طريق ا١تواجهة أك بواسطة ا٢تاتف أك ا١تؤ٘تر

كغَت ذلك من الوسائط» .

المستقبل :يعٍت ا١ترسل إليو أم ا١تستقبل للرسالة .
الضوضاء أك التشويش :كىي العمليات اليت تؤثر ُب كفاءة إدراؾ مدلوؿ الرسالة،كقد تتعلق با١ترسل كادراكاتو كإتاىاتو

كشخصيتو أك با١تستقبل كشخصيتو كادراكاتو كانفعاالتو أثناء استبلـ الرسالة أك بقناة االتصاؿ أك ا١تؤثرات البيئية .
ُ ناصر قاٝتي "،دليل مصطلحات علم اجتماع التنظيم كالعمل" ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر ،َُُِ ،ص ٓ.
ِ صاّب بن نوار  ،مرجع سبق ذكره ،ص ٓٔ.
ّ خليل ٤تمد حسن الشماع ،خضَت كاظم ٛتود ،مرجع سبق ذكره،ص َِٓ.
ْ ناصر دادم عدكف ،مرجع سبق ذكره،ص ُٖ.
ٓ خليل ٤تمد حسن الشماع ،خضَت كاظم ٛتود ،مرجع سبق ذكره ،ص َِٔ.
ٔ ناصر دادم عدكف ،مرجع سبق ذكره،ص ُٖ.
ٕ خليل ٤تمد حسن الشماع ،خضَت كاظم ،مرجع سبق ذكره،ص َِٕ.
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التغدية الراجعة :كتسمى أيضا ا١تعلومات ا١ترتدة كا١ترٕتعة أك العائدة ،ك٘تثل عملية فهم الرسالة كالقدرة على اإلجابة عليها

أم ردة الفعل اليت يسلكها ا١تستقبل من جراء فهم ٤تتول الرسالة .
 )3أىمية االتصاؿ داخل المنظمة:

 يساعد االتصاؿ ا١توظفُت على التعبَت عن سعادهتم كأحزاهنم ك٥تاكفهم كثقتهم باآلخرين حيث يستطيع ا١توظف إبداء
رأيو ُب ٥تتلف ا١تواقف .
 االتصاؿ نشاط إدارم كاجتماعي كنفسي داخل ا١تنظمة حيث أنو يسهم ُب نقل ا١تفاىيم كاآلراء كاألفكار عرب القنوات
الرٝتية ٠تلق التماسك بُت مكونات ا١تنظمة كبالتإب ٖتقق أىدافها.
 تعد عملية االتصاؿ بُت األفراد ضركرة أساسية ُب توجيو كتغيَت السلوؾ الفردم كاٞتماعي للعاملُت ُب ا١تنظمة.
 االتصاالت كسيلة أساسية ال٧تاز األعماؿ كا١تهمات كالفعاليات ا١تختلفة ُب ا١تنظمة.
 يتم من خبلؿ االتصاؿ نقل ا١تعلومات كالبيانات كاإلحصاءات كا١تفاىيم عرب القنوات ا١تختلفة ٦تا يسهم بشكل أك
بآخر ُب صناعة القرارات اإلدارية كذلك لكوف صناعة قرار معُت ٭تتاج ا١توظفُت فيو إٔب معلومات معينة لتحديد ا١تشاكل
كتقييم البدائل كتنفيذ القرار كتقيم نتائجها .
 )4أنواع االتصاؿٖ :تدد االتصاالت التنظيمية بػ ثبلث أنواع ىي:
أكال:االتصاؿ النازؿ :كىو االتصاؿ الذم مصدره اإلدارة العليا إٔب باقي ا١تستويات «كيستخدـ ىذا األسلوب لتخصيص
األىداؼ كتوفَت ا١تعلومات كالتعليمات كالتعريف بالسياسات ك االجراءات كاإلشارة إٔب مشاكل ْتاجة لبلنتباه كمعلومات

حوؿ مستول األداء» .
ثانيا :االتصاؿ الصاعد :كىو عكس النوع األكؿ «كيستخدـ لتوفَت معلومات مرتدة للمستويات العليا إلعبلمها ٔتدل

التقدـ بإتاه ٖتقيق األىداؼ كما الغرض منو تعريف ا١تدراء بشعور العاملُت إتاه أعما٢تم كزمبلئهم كا١تنظمة بشكل
عاـ» .
ثالما :االتصاؿ األفقي« :كىو االتصاؿ الذم ٭تدث بُت العاملُت ُب نفس ا١تستول اإلدارم ُب ا٢تيكل التنظيمي» أم

اتصاؿ العماؿ ببعضهم أك ا١تدراء ببعضهم كيكوف لغرض التنسيق مثبل أك التعاكف بُت كحدات ا١تنظمة.
ُ نفس ا١ترجع ،ص َِٕ.
ِ صاّب بن نوارة ،مرجع سبق ذكره،صٕٔ.
 3خليل ٤تمد حسن الشماع،خضَت كاظم ٛتود ،مرجع سبق ذكره،ص َِْ.
ْ صاّب بن نوار ،مرجع سبق ذكره،ص ٕٔ.
 5ماجدة عطية "،سلوؾ المنظمة" ،دار الشركؽ  ،عماف  ،ََِّ ،ص ُْٕ.
 6نفس ا١ترجع  ،ص ُْٗ.
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 )5القول الفاعلة في عملية االتصاؿ :إف القول الفاعلة ُب عملية االتصاؿ ىي دائما كافة عماؿ ا١تؤسسة مدراء
كمنفذكف إال أف أطرؼ العملية االتصالية ٗتتلف باختبلؼ النمط االتصإب ْتيث ٧تد مثبل :
النمط النازؿ :يكوف ا١تلقي للمعلومة ىي ا١تستويات العليا كا١تستقبل ىم العماؿ ا١تنفذكف.
المنط الصاعد :يكوف ا١تلقي للمعلومة ىم العماؿ كا١تستقبل ىي اإلدارة العليا.
النمط األفقي :ا١تلقي ىو ا١تدير*أ* كا١تستقبل ىو ا١تدير *ب* فا١تلقي كا١تستقبل ٢تم نفس ا١تستول اإلدارم.
كمن ما ىو موجود ُب بعض ا١تؤلفات ٧تد تقسيمها ألنواع االتصاؿ داخل ا١تؤسسة إٔب اتصاؿ رسمي كاتصاؿ غير رسمي

ْتيث ُب األكؿ يكوف صاعدا أك نازال أك أفقيا كما سبق الذكر كُب االتصاؿ غَت الرٝتي يكوف غَت مقيدا با١تستويات
اإلدارية ألف ٤تكماتو غَت رٝتية ُب األساس ،كما أف الفكر اإلدارم اٟتديث أصبح ال ٯتيل أب تصلب خطوط االتصاالت
لذا نرل ما يسمى بشبكة االتصاؿ (العجلة ،النجمة...اْب) حيث ىناؾ تكوف خطوط االتصاؿ أكثر مركنة ٔتا يناسب
ٖتديات البيئة ا٠تارجة للمؤسسة اليت ٘تتاز بالديناميكية.
 المبحث السادس :عملية الرقابة:
 )1مفهومها :الرقابة ىي العملية اليت يتم من خبل٢تا قياس مدل النجاح ُب بلوغ األىداؼ أك ا٧تاز األنشطة كالتأكد من أف

ٚتيع األنشطة تسَت ُب الطريق كباألسلوب ا١ترسوـ أك ا١تخطط ٢تا كإذا ما ًب اكتشاؼ أم ا٨تراؼ أك فركؽ بُت األداء
ا١تخطط كاألداء الفعلي فإف ىذا يعٍت ضركرة القياـ باٗتاذ بعض االجراءات التصحيحية البلزمة .

كىي نظاـ مطابقة أنشطة العمل الفعلي مع ا٠تطط ا﵀ددة لو مسبقا لغرض ا٧تاز أىداؼ ا١تنظمة .
كما تعد عملية التمكن من التحقق عما إذا كاف كل شيء ٭تدث طبقا للخطة ا١توضوعة كالتعليمات الصادرة كا١تبادئ
ا﵀ددة .
كما ٧تد أف مفهوـ الرقابة يأخذ بعض ا٠تصوصية باختبلؼ ا١تداخل النظرية ُب الفكر االدارم ْتيث ٧تد أف ُب االٕتاه
الكبلسيكي«كاف ينظر ٢تا على أهنا عملية تفتيش كْتث عن األخطاء كهتديد األفراد كعليو فإف الكتاب يعتمدكف على
مفاىيم القوة أك السلطة عند تعريفهم للرقابة» ىذا لكوف االٕتاه التقليدم يرل أف العامل كسوؿ كٯتيل أب البلعمل
كالتماطل ُب أداء مهامو لذا ٬تب مراقبتو للحد من كسلو.

٤ 1تمد أبو ٝترة " ،االتصاؿ اإلدارم" ،دار أسامة  ،عماف  ،ََِٗ ،ص ْٕ.
ِ خليل ٤تمد حسن الشماع،خضَت كاظم ٛتود ،مرجع سبق ذكره ،ص ُّٔ.
ّ صاّب بن نوار ،مرجع سبق ذكره ،ص ٖٔ.

ْ ثابت عبد الرٛتاف إدريس"،إدارة األعماؿ" ،الدار اٞتامعية ،اإلسكندرية  ،ََِٓ،ص ّّٓ.
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أما ُب االٕتاه السلوكي فالرقابة « تعرؼ من زاكية القدرة على التأثَت ُب سلوؾ اآلخرين ْتيث ٭تقق ىذا التأثَت النتائج
ا١ترجوة كيربز ىذا االٕتاه أ٫تية العبلقات اإلنسانية كالتأثَت السلوكي ُب القياـ بالعملية الرقابية» كىنا إشارة إٔب ضركرة مراعاة
اٞتانب اإلنسا٘ب ُب العملية الرقابية كحث العاملُت على العمل بالتأثَت اال٬تايب فيهم كليس بقهرىم بالقوة.
أما االٕتاه األخَت الذم يشار إليو باالٕتاه العملي أك التطبيقي « فهو يركز على العملية الرقابية من الناحية التطبيقية أك
بعبارة أخرل على خطوات القياـ هباٌ ،فتعرؼ بأهنا ٖتديد ١تا يتم تنفيذه باإلضافة أب اٗتاذ االجراءات العبلجية إذا استلزـ
األمر حىت يتماشى األداء مع ا٠تطط ا١توضوعة » اذف ىذا االٕتاه ال يقدـ الرقابة على أهنا لصاّب أك ضد العامل بل كعملية
ضركرية من عمليات ا١تنظمة لسَت العمل كٖتقيق األىداؼ ا١تؤسسية.
 )2عناصر الرقابة :انو على اعتبار الرقابة اإلدارية عملية قائمة بذاهتا ُب التنظيم أمر يدرؾ منو أهنا ٖتوم ٚتلة من ا١تراحل أك

االجراءات ٕتسدىا ُب البيئة التنظيمية ،بداية من إدراؾ أ٫تية العملية ذاهتا إٔب تقوٙب السلوكات ا١تنحرفة حاؿ كجودىا

(.أنظر الشكل رقم) 07:
شكل رقم: 07:دكرة الرقابة.
كضع المعايير
القياـ بالتصحيح

القياـ بالمقارنة
تقيم النتائج

.546
المصدر :ثابت عبد الرحمن إدريس ،مرجع سبق ذكره ،ص
٧تد من ا١تخطط الذم كضعو ثابت عبد الرٛتن أف عملية الرقابة تبتدئ بتحديد ا١تعايَت ا١توضوعية اليت على أساسها
تكوف الرقابة ،ىذا مع أنو ُب اٟتقيقة الرقابة تبدأ بادراؾ أ٫تية الرقابة كالوعي بضركرة كجودىا ألف على أساس ىذا الوعي
تقاـ األىداؼ اليت منها ٨تدد معايَت للرقابة فنحن أساسا نريد قياس مدل تحقيق األىداؼ فعليا .

 4 ،1نفس ا١ترجع  ،ص ّّٓ.
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كُب نفس ا١تنحى ذىب أيضا «خليل محمد حسن» ك«خضير كاظم» ،حيث حددا خطوات الرقابة كما يلي :
ٖتديد ا١تعايَت ا١توضوعية.قياس األداء الفعلي.مقارنة األداء ا١تتحقق با١تعايَت ا١توضوعية.تشخيص أسباب اال٨تراؼ.اٗتاذ االجراءات التصحيحية.فا٠تطوات السابقة ذكر أغفلت خطوة ٖتديد األىداؼ كخطوة أكٔب كأساسية ُب العملية الرقابية ألف ا١تعايَت ا١توضوعية
للرقابة ٖتدد انطبلقا ٦تا نريد الوصوؿ إليو من أىداؼ .
 )3مجاالت الرقابةُ:ب حقيقة األمر الرقابة اإلدارية ىي عملية شاملة فهي ال ٗتص نشاط دكف اآلخر أك مورد دكف غَته
كىذا ما نستشفو أيضا من خبلؿ التحديد التإب جملاالت عملية الرقابة كاليت تتعلق بػ :
-الرقابة على الموارد اإلعبلمية :إذ تعترب ا١تعلومة الدقيقة ُب الوقت ا١تناسب أصبل من أصوؿ ا١تنظمة كبناء عليو فإف

الرقابة على ا١تعلومات الغرض منها التأكد من أف التنبؤات قد ًب إعدادىا بدقة كُب الوقت ا١تناسب كأف ا١تعلومات تصل ُب
الوقت ا١تناسب.
الرقابة على الموارد المالية:لتفادم اإلسراؼ ُب اإلنفاؽ أك سوءية اإلنفاؽ.الرقابة على الموارد المادية :الرقابة الفنية على اآلالت كا١تخزكف كا١تنتج .الرقابة على المورد البشرم :التوفيق ُب اختيار العاملُت ك كضعهم ُب األعماؿ ا١تناسبة كتقييم أدائهم.كىناؾ من يضيف على اجملاالت ا١تذكورة أعبلـ ٣تاالت أخرل يرل أهنا ال تنفك من العملية الرقابية كىي :
الرقابة على األىداؼ:كذلك لضماف ٖتقيقها.الرقابة على السياسات :التأكد من أف األعماؿ تسَت كفقا للسياسات ا١تقررة.-الرقابة على التنظيم :كذلك ١تراقبة االلتزاـ بالتخطيط التنظيمي،كعبلقات السلطة كمواصفات الوظائف...اْب.

ُ خليل ٤تمد حسن الشماع،خضَت كاظم ٛتود ،مرجع سبق ذكره ،ص ص َِّ.ُّٗ،
 2صاّب بن نوار ،مرجع سبق ذكره ،ص ص ُٗ.َٗ،
ّ سناف ا١توسوم ،مرجع سبق ذكره  ،ص ِِٓ.
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فالرقابة بذلك ٗتص مدخبلت ا١تؤسسة (موارد ،سياسات ،كظائف)...ككذا ٥ترجاهتا أيضا ،كىي بذلك تضمن استمرارية
كجود ا١تؤسسة كما تضمن عدـ ٣تاهبة اضطرابات تنظيمية مفاجئة ناٚتة عن غياب الرقابة.
 )4القول الفاعلة في الرقابةٗ :تتلف القول الفاعلة ُب عملية الرقابة من مؤسسة أب أخرل ْتسب فلسفة ا١تنظمة

كحجمها ك ضخامة عما٢تا كحجم نشاطهاىذا إالٌ أف العملية الرقابية ال ٗترج عن ٪تطُت اثنُت ٫تا إما رقابة فردية يقوـ هبا
شخص كاحد لفريق ما ،كإما رقابة ٞتاف كىنا تقوـ ا١تؤسسة بإعداد ٞتنة قائمة ٢تذا الغرض كما قد تعتمد ا١تؤسسة على
النمطُت معا.
كىناؾ من يقسم النمطُت على الشكل التإب :
 الرقابة القيادية أك الرأسية :كٯتارسها كل شاغلي الوظائف الرأسية ُب ا١تنظمات كإحدل مهامهم كمسؤكلياهتم ُب

حدكد صبلحياهتم الوظيفية لئلدارات اليت يتولوهنا كىي رقابة بأسلوب مباشر بُت الرئيس كا١ترؤكسُت من دكف أجهزة كسيطة
كتكوف خاصة ُب ا١تنظمات الصغَتة اٟتجم .

 الرقابة الجماعية كالفنية المتخصصة :تقوـ هبذه الرقابة ٞتاف إدارية أك ٣تلس رقايب مشكل من ذكم االختصاص
كالدراية كا٠تربة ُب ٣تاؿ التفتيش كالفن الرقايب كتعمل ىذه اللجاف كاألجهزة بطبيعة اٟتاؿ ضمن االطار القانو٘ب كاألنظمة
السائدة ُب ا١تنظمة .
خاتمة:
إف التنظيم اإلدارم مفهوـ ٭توم ُب دالالتو العمل ا١تنظم بإجراءات مقننة ،األمر الذم تقدمو لو العمليات التنظيمية اليت
غايتها أجرأة "االجرائية" العمل أم نقلو من أبعاده النظرية التصورية إٔب مستوياتو العملية بغية السَت ُب إ٘تاـ األعماؿ
كٖتقيق األىداؼ.
كالعمليات اإلدارية ُب حقيقة األمر ىي بذاهتا ْتاجة إٔب تقنُت ُب صياغتها كبناءىا ألف كفاءة تصميم ىذه العمليات
ٮتلق بالضركرة كفاءة ٥ترجاهتا اليت ىي ُب ىذا اإلطار ٖتقيق ا٢تدؼ التنظيمي ،فقد حاكلنا أعبله توصيف العمليات
اإلدارية الرئيسية ُب ا١تؤسسة ٗ:تطيط ،رقابة ،صناعة القرار،القيادة التنظيم كاليت ىي كما سبق لنا الذكر عمليات متفاعلة
فيما بينها ك٤تتكة ببعضها البعض كال فصل بينها داخل البيئة التنظيمية.
كما قد الحظنا أعبله أف القول الفاعلة ُب العمليات اإلدارية مسألة ٗتتلف باختبلؼ طبيعة العملية اإلدارية ذاهتا كما
ٖتكمها متغَتات أخرل كفلسفة ا١تنظمة كثقافتها التنظيمية كغَتىا من ا١تتغَتات األخرل؛ كما ٯتكن اإلشارة ىنا أف
 1موسى خليل " ،اإلدارة المعاصرة"  ،ا١تؤسسة اٞتامعية ،لبناف  ،ََِٓ ،ص ُٖٔ.

87

العذد  : 04وكانو أ ٌ /دٌعمبر – 2014

مشهض حُل البدث العلمي

الوضع التطورم ُب البيئة التنظيمية أصبح ٮتلق معطيات جديدة متسارعة األمر الذم يساىم ُب خلق عمليات جديدة ُب
كل مرة داخل ىذا التنظيم بغية ٖتقيق ا٢تدؼ االسًتاتيجي كمواكبة التناقضات اٟتاصلة ُب فضاء التنظيم ا١تؤسسي.
قائمة المراجع :
.2006
 )1أٛتد سيد مصطفى "،إدارة الموارد البشرية" ،دكف ذكر دار النشر،ب ب ،
2004
 )2بوفلجة غياث  ،مبادئ التسَت البشرم ،دار الغرب  ،كىراف ،
.2004
 )3بوفلجة غياث "،مبادئ التسيير البشرم" ،ط ،2دار الغرب ،كىراف ،
.2005
 )4ثابت عبد الرٛتاف إدريس"،إدارة األعماؿ" ،الدار اٞتامعية ،اإلسكندرية ،
.2008
 )5زعيمي مراد "،دراسات في تسير الموارد البشرية " ،دار قرطبة ،اٞتزائر،
 )6سناف ا١توسوم " ،إلدارة المعاصرة " ،دار ٣تدالكم  ،األردف . 2004،
.2006
 )7صاّب بن نوار" ،فعالية التنظيم "٥،ترب علم اجتماع االتصاؿ كالبحث كالًتٚتة ،قسنطينة ،
.2004
 )8عبد الغفار حنفي،عبد السبلـ أبو قحف "،أساسيات تنظيم كادارة األعماؿ" ،الدار اٞتامعية ،االسكندرية،
.2011
 )9عبد الفتاح بوٜتخم "،تسيير الموارد البشرية"،دار ا٢تدل ،اٞتزائر،
.2003
 )10ماجدة عطية "،سلوؾ المنظمة " ،دار الشركؽ  ،عماف ،
،2009
٤ )11تمد أبو ٝترة  "،االتصاؿ اإلدارم" ،دار أسامة  ،عماف ،
.2009
 )12مدحت ٤تمد أبو نصر"،مقومات التخطيط كالتفكير االستراتيجي المتميز"،اجملموعة العربية،القاىرة،
.2003
 )13مصطفى ٤تمود أبو بكر"،التنظيم االدارم في المنظمات المعاصرة" ،دار نشر الثقافة،االسكندرية،
.2002
 )14موسى اللوزم" ،التنظيم كاجراءات العمل" ،دار كائل،عماف ،
2005
 )15موسى خليل  "،اإلدارة المعاصرة"  ،ا١تؤسسة اٞتامعية ،لبناف ،
.1998
 )16ناصر دادم عدكف  "،اقتصاد المؤسسة" ،ط ،2دار ا﵀مدية ،اٞتزائر،
.2004
 )17ناصر دادم عدكف " ،االتصاؿ كدكره في كفاءة المؤسسة االقتصادية"  ،دار ا﵀مدية  ،اٞتزائر ،
.2011
 )18ناصر قاٝتي" ،دليل مصطلحات علم اجتماع التنظيم كالعمل "،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر،
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االحتياجات التدريبية لدل الفرد في المنظمة
أ .خرموش منى  /جامعة سطيف ، 02الجزائر.

ملخص:
ٔتا أف ا١تنظمة عي ٣تموعة من األفراد يتفاعلوف فيما بينهم لتحقيق أىداؼ مشًتكة ،فإف تدريب ىؤالء األفراد لضماف فعالية أدائهم يعد ىدؼ كل منظمة مهما
كانت ،كال ٯتكننا اللجوء للتدريب كعملية قبل معرفة االحتياجات التدريبية لكل فرد ك منظمة ك ٖتديدىا بدقة لكي ٭تقق الربنامج التدرييب ا٢تدؼ ا١ترجو ،ك
انطبلقا من ذلك يهدؼ ىذا ا١تقاؿ إٔب التعرؼ على االحتياجات التدريبية لدل الفرد داخل ا١تنظمة ك كيف ٯتكننا ٖتديدىا انطبلقا من األ٫تية اليت تكتسيها ُب أم
منظمة ،ك كذا األسس اليت نرتكز عليها ُب ىذا التحديد ك ا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف ٖتديد االحتياجات التدريبية.
الكلمات المفتاحية :التدريب ،االحتياجات التدريبية ،ا١تنظمة.

مقدمة :
يتميز التدريب بأنو سلوؾ إنسا٘ب بدأ منذ القدـ ،كتطور عرب الزمن ،كقد اعتمدتو اجملتمعات ا١تتقدمة كالنامية ،قدٯتا
كحاضرا كستعتمده مستقببل ،ألنو يعترب كسيلة لتطوير كٖتسُت أداء مواردىا البشرية ،بتوظيف أساليب كطرائق ٥تتلفة
تناسب طبيعة العصر الذم نعيشو.
كيعرؼ أٛتد صقر عاشور التدريب بأنو ذلك النشاط الذم يوفر فرص اكتساب الفرد ٠تربات تزيد من قدراتو على أداء
عملو ،كنشاط التدريب هبذا ا١تعٌت يشبع اٟتاجة إٔب رفع مستول األداء من خبلؿ تنمية قدرات الفرد ،كذلك بتوفَت فرص
تعلم الفرد ١تهارات أك معلومات يتطلبها األداء .
ك ٔتا أف االحتياجات التدريبية ٘تثل اٟتلقة األكٔب كاألساسية من سلسلة حلقات مًتابطة تكوف العملية التدريبية ،فإ٫تاؿ
قياس االحتياجات التدريبية باألسلوب العلمي أك عدـ ٖتديدىا بدقة ،كمهارة ،كدراية يهدد األساس األكؿ كالركيزة األكٔب
اليت يبٍت عليها أم برنامج تدرييب ،كىذا يقودنا إٔب توضيح ما ا١تقصود باالحتياجات التدريبية ،فهي تعرؼ بأهنا:
٣تموعة التغَتات كالتطورات ا١تطلوب إحداثها ُب معلومات العاملُت كخرباهتم ،معارفهم ،كرفع كفايتهم كمهاراهتم
كإتاىاهتم كسلوكهم بناء على احتياجات ظاىرة يتطلبها العمل لتحقيق ىدؼ معُت .
كما تعرؼ بأهنا ٣تمعة ا١تؤشرات اليت تكشف عن كجود فرؽ بُت األداء اٟتإب كاألداء ا١ترغوب فيو لؤلفراد ،كبسبب نقص
معارؼ ،كقدرات ،كمهارات ىؤالء األفراد ،كما يشوب سلوكهم كإتاىاهتم من قصور .
ُ  .أٛتد صقر عاشور " ،إدارة القول العاملة ،األسس السلوكية كأدكات البحث التطبيقي " ،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر ،بَتكت ،1979 ،ص
ْٕٖ.
ِ ٤ .تمد ٚتاؿ برعي" ،التدريب كالتنمية" ،عآب الكتب ،القاىرة ،1973 ،ص ُْٗ.
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كمن خبلؿ ىذين التعريفُت يتضح ما يلي:
أف العنصرين ا٢تامُت للكشف عن احتياجات التدريب ٫تا :منصب العمل ،الفرد.اٟتاجة للتدريب عبارة عن نقص أك فرؽ موجود بُت مؤىبلت الفرد العامل كبُت متطلبات العمل.بعد توضيح كمعرفة الفرؽ ا١توجود بُت مؤىبلت الفرد كمتطلبات العمل يتم صياغتو كفق ىدؼ إجرائي.ك ٯتثل ٖتديد االحتياجات التدريبية العنصر الرئيسي ك ا٢تيكلي ُب صناعة التدريب إذ ٘تر دراسة ٖتديد االحتياجات
التدريبية ٔترحلتُت ٫تا:
ٖتديد االحتياجات التدريبية للمتدربُت هبدؼ معرفة ا﵀تاج إٔب التدريب ك نوع التدريب ك ٣تاؿ التدريب.تصميم برامج التدريب اليت تقابل تلك االحتياجات للمتدربُت.ك بذلك تعد االحتياجات التدريبية من أىم األمور اليت تدفع النشاط التدرييب إٔب ٖتقيق ىدفو ،فكلما أمكن التعرؼ
عليها ك ٖتديدىا ٔتنهجية علمية كلما أمكن تلبيتها ك رفع كفاءة العاملُت عن طريق التدريب.
 - 1أىمية تحديد االحتياجات التدريبية في تحقيق أىداؼ المنظمة:
تؤدم االحتياجات التدريبية أ٫تية كربل ُب ٧تاح أم منظمة من منظمات التدريب ُب ٖتقيق أىدافها ك تتلخص ىذه
األ٫تية ُب النقاط التالية:
كوهنا العامل اٟتقيقي ُب رفع كفاءة العاملُت ُب تأدية األعماؿ ا١تسندة إليهم.تعد األساس الذم يقوـ عليو أم نشاط تدرييب.تعد العامل ا١تؤشر الذم يوجو التدريب إٔب اإلٕتاىات الصحيحة ا١تناسبة.تعد العامل األساسي ُب توجيو اإلمكانات ا١تتاحة للتدريب إٔب االٕتاه السليم الصحيح.-عدـ التعرؼ على االحتياجات التدريبية يسبق أم نشاط تدرييب مهٍت ك يأٌب قبل تصميم الربامج التدريبية ك تنفيذىا .

ُ  .حسن أٛتد الطعا٘ب"،التدريب مفهومو كفعالياتو" ،ط ،1دار الشركؽ للنشر كالتوزيع ،2002 ،ص.29

ِ  .أسامة بن سليماف سآب القتمي  " ،برامج التدريب التحويلي المنفذة في مراكز خدمة المجتمع ك التعليم المستمر بالجامعات ك كليات التقنية
السعودية ك قدرتها على تحقيق المواءمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية ك متطلبات سوؽ
التخطيط ،كلية الًتبية ،جامعة أـ القرل ،ا١تملكة العربية السعودية ،ََِٖ ،ص َْ.ُْ-
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 - 2أسس تحديد االحتياجات التدريبية :كىي تتم على ثبلث مستويات كىي:
 1.1تحليل االحتياجات على مستول التنظيم :من خبلؿ التحليل التنظيمي تستطيع اإلدارة الوقوؼ على كثَت من
ا١تشاكل التنظيمية ،فقد يدكر ىذا التحليل حوؿ مدل كضوح أك غموض األىداؼ ،كمدل كفاءة ا١توارد البشرية كا١تادية
لتحقيق ىذه األىداؼ ،ككذا مدل تناسب توزيع أعباء العمل كتناسب االختصاصات مع قدرات األفراد ،مدل تفويض
السلطة على ا١ترؤكسُت ،مدل كجود خطوط اتصاؿ بُت العماؿ كا١تستويات اإلدارية ا١تختلفة...اْب .
كىو يهدؼ إٔب ٖتديد الوحدات اليت ٖتتاج إٔب تدريب أكثر ،ككذا ٖتديد مدل توافق التنظيم القائم مع متطلبات العمل
من خبلؿ عملية تقييم النتائج ا﵀ققة كتتجسد عملية التحليل التنظيمي فيما يلي:
 تحديد كصياغة أىداؼ المنظمة :ا٢تدؼ ىو اٟتالة ،ا١تقصد ،أك الغاية اليت تريد ا١تنظمة الوصوؿ إليها ،كاليت ٯتكن أفتكوف أىدافا إجرائية ،كما ٬تب أف تكوف كاضحة ككاقعية التحقيق ،كمرتبطة باألىداؼ ا٠تاصة بالعماؿ.

 -تحليل الخريطة التنظيمية :كىي ٘تثل ا٢تيكل التنظيمي للمؤسسة ،إذ توضح ٥تتلف الوحدات كاألقساـ هبا ،كىي هتدؼ

١تعرفة الوحدات كمسؤكلية كل كحدة ،ككذا عبلقة كتأثَت كل كحدة على أخرل .

 تحديد المقومات التنظيمية :كتتمثل ُب القوانُت كالتشريعات الداخلية للمنظمة ،كاليت تستوجب معرفتها على مل عامل. دراسة القول البشرية :كذلك من خبلؿ تقدير عدد ا١تعينُت اٞتدد ككذا الذين ًب نقلهم كترقيتهم لوظائف أخرل ،كمايتم ٖتديد جنسهم (عدد الذكور ،عدد اإلناث) كمستواىم التعليمي ،األقدمية كا٠تربة .

 تحديد مستول كفاءة التنظيم :كيتم ذلك من خبلؿ تقيم أداء األفراد كذلك للتعرؼ على مستواه كما ككيفا ،كتكلفةالعمليات ،كمدل اتفاقها مع معدالت التكلفة ا١تعيارية ،كاألفراد الذين يكشف تقييم أدائهم عن نواحي القصور ككذلك
من خبلؿ ما ٘تلكو ا١تنظمة من كسائل كأجهزة متطورة ،ككذا من خبلؿ مقارنة أرباحها مع ا٠تسائر (حوادث العمل.)...
 تحديد المناخ التنظيمي :كذلك من خبلؿ ا١تبلحظة ا١تيدانية للعاملُت كالعامبلت من خبلؿ أسلوب األداء كأ٪تاطالتعامل فيما بينهم ،طبيعة العبلقات الرٝتية كغَت الرٝتية ،ككذا طبيعة اتصا٢تم مع ا١تستويات اإلدارية (عليا ،كسطى ،دنيا)،
كل ىذا يدخل ُب إطار ا١تناخ الداخلي للمنظمة ،أما عملية ٖتديد ا١تناخ ا٠تارجي فتتم من خبلؿ معرفة مدل تلبيتها
الحتياجات السوؽ كٖتقيقها لرضا عمبلئها ،مدل منافستها للمنظمات األخرل .
ُ ٚ .تاؿ الدين ٤تمد ا١ترسي" ،اإلدارة اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية " ،ا١تدخل لتحقيق ميزة تنافسية ١تنظمة القرف الواحد كالعشرين ،الدار اٞتامعية،
اإلسكندرية ،مصر ،2003 ،ص.343 :
 . 2حسن أحمد الطعاني ،ا١ترجع السابق ،صّْ.
ّ  .عبد الفتاح ٤تمود دكيدار" ،أصوؿ علم النفس المهني كالتنظيمي كتطبيقاتو" ،دار ا١تعرفة اٞتامعية ،اإلسكندرية ،2000 ،ص.323
ْ  .عبد الفتاح ٤تمود دكيدار ،2000 ،ص .323
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 تحليل التغيرات التنظيمية :أم مدل تغيَتىا إلسًتاتيجيتها التنظيمية ،كإدخاؿ تصميمات جديدة تؤدم إٔب تغيَت طرؽكأساليب العمل ،ككذا توقع إدخاؿ تطور تكنولوجي جديد أك تغَت السياسات التنظيمية ك التسيَتية ،ككل ىذه ا١تتغَتات
السابقة تستوجب كضع ٗتطيط مرف قابل للتعديل حىت ال يكلف ا١تنظمة بعض ا٠تسائر .
 2.1تحليل االحتياجات التدريبية على مستول الوظيفةٗ :تتلف االحتياجات التدريبية من عامل آلخر باختبلؼ
الوظائف اليت يتم شغلها ،كىنا قد تقوـ اٟتاجة التدريبية ألسباب كثَتة :فقد يكوف الشخص الذم توٕب اإلدارة مؤخرا ٭تتاج

إٔب تدريب ،أك قد يكوف أداء ا١توظفُت دكف ا١تستول ا١تستهدؼ ،أك قد ٭تصل تزايد ُب الطلب على ناحية معينة ُب العمل
أك ٭تصل تغَت ُب ٦تارستها ،كبشكل عاـ فإف أم تغَت سواء ُب السلعة ا١تنتجة أك ا٠تدمة ا١تقدمة ،أك أساليب اإلنتاج أك
اإلدارة ،أك ُب طاقم ا١توظفُت يوحي بضركرة التدريب كاٟتاجة إليو  ،كُب ىذه اٟتالة يكوف مطلوبا إجراء شكل من أشكاؿ
التحليل الذم يهدؼ إٔب ٚتع البيانات حوؿ الوظيفة كمكوناهتا (الواجبات كا١تهاـ) ،كيتم ىذا من خبلؿ اإلجراءات التالية:
 ٖتديد معايَت األداء الوظيفي ا١تطلوب. ٖتديد ا١تكونات كالواجبات اليت تكوف الوظيفة. ٖتديد الطرؽ اليت بواسطتها يتم إ٧تاز ىذه الواجبات كذلك لكي يصل العامل إٔب ا١تعايَت ا﵀ددة. ٖتديد ما يتطلبو كل مكوف كظيفي من مهارات كمعارؼ ألدائو.كٯتكن حصر اإلجراءات السابقة ضمن عملية ٖتليل العمل ،الذم يقوـ بتوفَت معلومات بالنسبة لكل كظيفة ،من خبلؿ
تقدٙب دراسة تفصيلية عن متطلباهتا كمهامها ك٦تارساهتا .كيتم ٚتع ا١تعلومات ا٠تاصة بتحليل العمل من خبلؿ:
االستبيانات ،ا١تقاببلت ،ا١تبلحظات ،ككذلك من خبلؿ دراسة التقارير ،كالسجبلت كمفكرات العمل اليومية.
 3.1تحليل االحتياجات التدريبية على مستول الفرد :كيقوـ ىذا النوع من التحليل على دراسة العامل من ناحية قدراتو،
مؤىبلتو ،دكافعو ،إتاىاتو ،سلوكو الوظيفي ،مدل تعاكنو ،حبو للعمل ،إخبلصو ،قدرتو على االتصاؿ كالتفاىم ...اْب.
ك توجد عدة طرؽ نربز من خبل٢تا حاجات األفراد للتدريب منها:
-االختباراتُ:ب معظم األحياف ال تستخدـ االمتحانات الرٝتية ُب اإلطار ا١تهٍت كإ٪تا ٯتكن إدخا٢تا ضمن الدركس التدريبية

الطويلة ،كشهادات التدريب كالكفاءة ،كتستخدـ كذلك ُب عمليات توظيف كترقية األفراد ،ككمثاؿ عن ىذه االختبارات
٧تد اختبارات الذكاء كالقدرات ،اختبارات ا١تهارة ،كاليت يكمن الغرض من كرائها ُب قياس مدل مطابقة إمكانيات كأداء
ُ  .حسن أٛتد الطعا٘ب ،2002 ،ص .34
ِ  .مالكوـ بيل "،التدريب الناجح للموظفين" ،ترٚتة مركز التعريب كالرب٣تة ،الدار الغربية للعلوـ ،1997 ،صِٖ.ِٗ-
ّ حسن أٛتد الطعا٘ب :ا١ترجع السابق ،صّٓ.ّٖ-
ْ ٚ .تاؿ الدين ٤تمد ا١ترسي ،ا١ترجع السابق ،ص.344
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األفراد للمعايَت ا﵀ددة ،كما يستفاد من نتائج ىذه االختبارات ُب ٖتديد حاجات تدريبية ٤تددة٦ ،تا يساعد على تصميم
برامج تدكر حوؿ عبلج ىذه االحتياجات .
تقييم األداء :يعترب تقييم الفرد ُب كظيفة مؤشرا رئيسيا عن اٟتاجات التدريبية ،ألنو كسيلة ١تعرفة مدل ٖتقيق الفردلؤلعماؿ ا١تطلوبة منو ،إٔب جانب ما يوفره من معلومات إضافية كبشكل عادؿ كٔتعايَت معقولة ،ك٧تد بأف ىذا القياس يكوف
أسهل ُب العمل اليدكم منو ُب العمل غَت اليدكم .

دكائر تقييم الموظفين :بعض ا١تؤسسات تتضمن دكائر خاصة بتقييم ا١توظفُت إلعطاء صورة عامة عن مهارات موظفيهاكحاجاهتم التدريبية ،كتتوفر ٢تذه الدكائر أدكات خاصة لتقييم ا١توظفُت ،حيث تتم دعوة ا١توظف إٔب الدائرة على مدل
يومُت أك ثبلثة أياـ ،كىذه األدكات مشاهبة لؤلدكات ا١تستعملة ُب تقييم أداء ا١توظف لكنها قد تشمل أيضا ٘تارين ٚتاعية
جملموعة من ا١توظفُت ،كتتواجد دكائر تقييم ا١توظفُت ُب الشركات الكبَتة فقط إذ تطبق نشاطها على ا١توظفُت ،الذين
ٯتلكوف إمكانيات الًتقية.
كفيما يلي ٥تطط يوضح أسس ٖتديد االحتياجات التدريبية كفق األسس السالفة ذكرىا ،إضافة إٔب بعض المؤشرات
العامة:

ُ  .مالكوٓب بيل ،ا١ترجع السابق ،ص .32
ِ ٚ .تاؿ الدين ٤تمد ا١ترسي ،ا١ترجع السابق ،ص.344:
ّ  .مالكوٓب بيل ،ا١ترجع السابق ،ص.36-35
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مؤشرات عامة
 ضعف األداء. التغَت التكنولوجي. شكاكل العمبلء. إعداد كتصميم الوظيفة. تغيَت احتياجات العمبلء. تقدٙب منتجات جديدة.-ارتفاع التكلفة...اْب.

تحليل الفرد
 الدكافع كاالٕتاىات. السلوؾ الوظيفي. العبلقات مع اآلخرين.-ا١تهارات كالقدرات...اْب

االحتياجات التدريبية

تحليل التنظيم
األىداؼ.االختصاصات الوظيفية.العبلقات.-أنظمة االتصاؿ.

ٖتليل الوظيفة
 ٖتديد ا١تهاـ األساسية. ٖتليل القدرات كا١تعارؼ ٖتليل ا١تهارات كأ٪تاط السلوؾا١تطلوبة.

مخطط  :1يوضح أسس تحديد االحتياجات التدريبية .
ٯتثل ىذا ا١تخطط األسس البلزـ االرتكاز عليها ،كاالنطبلؽ منها ُب عملية ٖتديد االحتياجات التدريبية ،إذ ٧تد بأنو
يشمل ثبلثة عناصر أساسية ٘تثلت ُب عملية ٖتليل الفرد من خبلؿ معرفة دكافعو ،إتاىاتو ،عبلقاتو االجتماعية كبصفة
عامة سلوكو الوظيفي ،باإلضافة إٔب عملية ٖتليل التنظيم من خبلؿ ْتث ما يهدؼ إليو ككذا من خبلؿ ٖتليل ا٠تريطة
التنظيمية (االختصاصات الوظيفية ،زيادة على ذلك من خبلؿ ْتث أنظمة االتصاؿ...اْب) ،ىذا باإلضافة إٔب عملية ٖتليل
الوظيفة أك ما يصطلح عليها بعملية ٖتليل العمل من خبلؿ معرفة ا١تهاـ ا١تكونة للعمل ،ككذا ا١تعارؼ كا١تهارات البلزمة
ُ ٚ .تاؿ الدين ٤تمد ا١ترسي ،ا١ترجع السابق ،ص.346
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ألدائو ،كما اشتمل ىذا ا١تخطط على بعض ا١تؤشرات العامة لتحديد االحتياجات التدريبية ،كضعف األداء ،التغَت
التكنولوجي ،تقدٙب منتجات جديدة...اْب.
 .3ترجمة االحتياجات التدريبية إلى أىداؼ تدريبية:
يركز ىذا اٞتزء على توضيح العبلقة بُت االحتياجات التدريبية ،كبُت الربامج البلزمة ١تواجهة ىذه االحتياجات ،إذ تتمثل
ىذه العبلقة ُب عملية ٖتديد األىداؼ التدريبية ،كحىت ٯتكن أف يكوف تقرير األىداؼ مفيدا من الناحية العلمية فإنو ٬تب
أف يتضمن ما يلي:
 السلوؾ المرغوب :ما الذم ٬تب أف يكتسبو ا١تتدرب بعد إ٘تاـ التدريب؟. مستول اإلنجاز المطلوب :كيعٍت ذلك ٖتديد األداء ا١تطلوب لكي يوضح أف ا١تتدرب قد اكتسب القدرة أك السلوؾ أكا١تهارة ا١ترغوبة.

 اإلطار الزمني :أم ٖتديد الوقت ا١تطلوب حىت يتحقق اٟتد األدٗب من مستول اإل٧تاز ا١تطلوب  ،ك ٯتكن كضع ا١تعادلةالتالية لتحديد ا٢تدؼ التدرييب حىت يكوف ىدفا إجرائيا قاببل للقياس:

مكونات ا٢تدؼ اإلجرائي = ا١تتدرب  +جزء من ا١تادة التدريبية +فعل (سلوؾ) +شركط(زمن)  +معيار (٤تك األداء).
حيث تتمثل ا١تادة التدريبية ُب أىداؼ التدريب كاليت تشمل على :اٞتانب ا١تعرُب (فهم ،تذكرٖ ،تليل ،تركيب ،تقييم)،
كاٞتانب الوجدا٘ب (تغيَت االٕتاه) ،كاٞتانب النفس حركي (ا١تهارات ا١ترتبطة باألعضاء مثل مهارة األصابع ،التواصل غَت
اللفظي...اْب).
 .4منظومة تحديد االحتياجات التدريبية :ذكر دركيش ( )1988بعض النماذج ا٢تامة ُب ٖتديد االحتياجات التدريبية،
كمنها ٪توذج الفجوة بُت أداءين (٪توذج دكجاف لَتك) ُب:

 ٚتع معلومات من ا١تنظمة اليت تواجو مشكبلت معينة. مقارنة األداء اٟتقيقي مع ا١تعايَت ا١توجودة. اكتشاؼ كجود فجوة أك عدـ كجود فجوة بُت األداء كا١تعايَت. ٖتديد مستول أك حجم الفجوة ا١تكتشفة. ٖتديد مدل معرفة األفراد العاملُت بأداء أعما٢تم.ُ  .سعيد يس عامر" ،اإلدارة كآفاؽ المستقبل" ،ا١تطبعة العثمانية اٟتديثة ،القاىرة ،1998 ،ص ْٗٓ.
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 كضع برنامج تدرييب ٟتل ا١تشكبلت.كما ذكر ٪توذج إجراء التقدير ا١تنظم لبلحتياجات التدريبية (نموذج ألين بيرنستاين) كيتمثل ُب:
اختيار إسًتاتيجية تتصل باٟتاجات ا١ترتبطة بالكفاءات كتتعلق بتحليل األداء.ٖتديد االحتياجات التدريبية كا١تتمثلة ُب األداء ا١ترغوب فيو (األداء الفعلي).التمييز بُت اٟتاجات ا١تتعلقة بالتدريب كاٟتاجات ا١تتصلة بالعوامل األخرل.ٖتديد األىداؼ .كفيما يلي ٪توذج لحسن أحمد الطعاني لتحديد االحتياجات التدريبية كفق منحٌت النظم:
األنشطة كالعمليات
ٖتليل ا١تنظمة.ٖتليل ا١تهماتٖتليل خصائص الفرد( .شاغلالمدخبلت

الوظيفة)

المخرجات

 قاعدة بيانات. خربات مسؤكٕب التدريب-أساليب إحصائية.

التغذية الراجعة

بهدؼ تحديد

التقويم المستمر

االحتياجات التدريبية

ُ  .حسن أٛتد الطعا٘ب ،ا١ترجع السابق ،ص.31
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مخطط  :نموذج تحديد االحتياجات التدريبية كفق منحنى النظم .
كتتميز منظومة ٖتديد االحتياجات التدريبية كفق منحٌت النظم ُب التدريب بالتكامل حيث تشمل ا١تدخبلت (معلومات
متوافرة ،خربات مسئوٕب التدريب ،األساليب اإلحصائية) كاألنشطة كالعمليات (ٖتليل ا١تؤسسة كٖتليل خصائص الفرد)،
كا١تخرجات (اليت هتدؼ إٔب ٖتديد االحتياجات التدريبية كمن ٍب التغذية الراجعة).
 .5معوقات تحديد االحتياجات التدريبية:
تقف العديد من ا١تعوقات حائبل ُب ٖتديد االحتياجات التدريبية ُب أم منظمة ،سواء بالنسبة للفرد أك ا١تنظمة ،ك أىم ىذه
ا١تعوقات ىي:
الًتكيز على ا١تنهج األكادٯتي النظرم الذم تأخذ بو بعض ا١تؤسسات التدريبية كىذا يعترب من أخطر ا١تعوقات اليت ٖتدمن فعالية برامج التدريب حيث تعتمد غالبا على نظاـ ا﵀اضرات ذا الفعالية ا١تنخفضة ،ك من ىنا البد من التكامل بُت
اٞتوانب النظرية ك اٞتوانب التطبيقية ُب برامج التدريبْ ،تيث تصبح أساليب البحث ا١تيدا٘ب ك الورش التدريبية أساسية
بالنسبة لعمليات التدريب ،إٔب جانب ضركرة عملية االبتكار ك التحديث ُب برامج التدريب للبعد عن الربامج النمطية
ا١تعتادة.
إٗتاذ ا٢تيئات التشريعية مواقف سلبية بالنسبة لئلعتمادات ا١تالية البلزمة ١تشاريع التدريب أثناء ا٠تدمة ،ك ال تستطيعالسلطة التنفيذية ٕتاكز اٟتدكد ا١تقررة لئلنفاؽ ا١تإب الذم تقررىا اٞتهة التشريعية ُب ا١تنظمة ،كما أهنا ال تستطيع التحايل
على النظاـ بتحويل جزء من ىذه اإلعتمادات على مسؤكليتها ا٠تاصة ألغراض التدريب٦ ،تا يؤثر سلبا على عملية ٖتديد
االحتياجات التدريبية اليت تتطلب جهدا كبَتا ك بالتإب إنفاقا كبَتا.
عدـ كفاءة إدارة التدريب أك تقصَتىا ُب مسؤكليتها بعدـ احًتاـ دراسات على ما ٭تتاجو ا١توظفوف ُب ٥تتلفا١تستويات التنظيمية من برامج تدريبية ،ك عجزىم عن ٖتديد أفضل الوسائل البلزمة للتدريب.
االفتقار إٔب التقوٙب السليم لربامج التدريب من جانب األجهزة القائمة عليو ،فغالبا ال ٕتد تقوٯتا موضوعيا ك جيدالربامج التدريب ك فقا لنتائجها ،فتحديد مواطن الضعف عند العاملُت ك اليت بدكرىا ٖتدد نوع التدريب الذم ٭تتاجونو
تتطلب بالدرجة األكٔب أف يقوـ الرؤساء بتقوٙب العاملُت ٔتوضوعية كدقة ،كما ٬تب توصيف كل كظيفة ك ٖتديد كاجباهتا ك
ا١تسؤكليات اليت تقع عليها .

ُ  .نفس ا١ترجع ،صّّ.
ِ  .أسامة بن سليماف سآب القتمي ،ا١ترجع السابق ،صُْ.ِْ-
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ك ما يمكننا استخبلصو أف لتحديد االحتياجات التدريبية دكر جد مهم ُب بلورة التدريب بصفة عامة ك ٖتديد معآب

الربنامج التدرييب بصفة خاصة ،حيث ال يتأتى ألم منظمة القياـ بالتدريب دكف ا١تركر على عملية ٖتديد االحتياجات
التدريبية اليت ٘تكنها من معرفة موقع ا٠تلل ك النقائص ا١تسجلة على مستول ا١تنظمة.
قائمة اؿمراجع :
 - 1أٛتد صقر عاشور" ،إدارة القول العاملة ،األسس السلوكية كأدكات البحث التطبيقي" ،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر ،بَتكت.1979 ،
٤ - 2تمد ٚتاؿ برعي "،التدريب كالتنمية" ،عآب الكتب ،القاىرة.1973 ،
 - 3حسن أٛتد الطعا٘ب" ،التدريب مفهومو كفعالياتو" ،ط ،1دار الشركؽ للنشر كالتوزيع.2002 ،

 - 4أسامة بن سليماف سآب القتمي  "،برامج التدريب التحويلي المنفذة في مراكز خدمة المجتمع ك التعليم المستمر بالجامعات ك كليات التقنية
السعودية ك قدرتها على تحقيق المواءمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية ك متطلبات سوؽ العمل" ،أطركحة دكتوراه  ،قسم اإلدارة الًتبوية ك التخطيط،
.2008
كلية الًتبية ،جامعة أـ القرل ،ا١تملكة العربية السعودية،
ٚ - 5تاؿ الدين ٤تمد ا١ترسي "،اإلدارة اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية" ،ا١تدخل لتحقيق ميزة تنافسية ١تنظمة القرف الواحد كالعشرين ،الدار اٞتامعية،
اإلسكندرية ،مصر.2003 ،
 - 6عبد الفتاح ٤تمود دكيدار "،أصوؿ علم النفس المهني كالتنظيمي كتطبيقاتو" ،دار ا١تعرفة اٞتامعية ،اإلسكندرية.2000 ،
 -7مالكوـ بيل" ،التدريب الناجح للموظفين" ،ترٚتة مركز التعريب كالرب٣تة ،الدار الغربية للعلوـ.1997 ،
-8سعيد يس عامر "،اإلدارة كآفاؽ المستقبل" ،ا١تطبعة العثمانية اٟتديثة ،القاىرة.1998 ،
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التطور التاريخي لمكانة المرأة االجتماعية
أ.مقدكد فريدة /جامعة الجزائر2

ملخص:
لقد اىتم الباحثوف كالدارسوف ُب ٥تتلف التخصصات ٔتوضوع ا١ترأة منذ القدٙب ألهنا تعترب نصف اجملتمع ،ك٢تا مكانة فيو عرب ٥تتلف األزمنة كالعصور التارٮتية ،كىذا ألهنا تقوـ
بأدكار عدة ال تقل أ٫تية عن أدكار الرجل ،كما أهنا سا٫تت كالزالت تساىم بأدكارىا ا١تختلفة االقتصادية كاالجتماعية ُب تنمية اجملتمع ،كما ساعدىا على ذلك ىو نيلها لبعض
حقوقها عن طريق مسَتهتا النضالية اليت خاضتها عرب ٥تتلف األزمنة كاستطاعت بذلك أف تكتسب مكانة مهمة ُب ٣تتمعاهتا اإلنسانية.

تمهيد:
تعترب ا١ترأة نصف اجملتمع ٢تا مكانتها ا١تميزة داخل أم ٣تتمع تتواجد فيو  ،لكن ىذه ا١تكانة اختلفت من عصر إٔب آخر
عرب التاريخ بداية من اٟتضارات كاجملتمعات اإلنسانية القدٯتة كا١تصرية كا٢تندية كاليونانية كالركمانية ٍب العصر اٟتديث
كظهور اإلسبلـ الذم أعطى ٢تا قيمتها كأجل من مكانتها  ،لتصبح فردا ال يستغٌت عنو ُب اجملتمعات اٟتديثة كتأٌب مقالتنا
للحديث كاإلسراؼ عن التطور التارٮتي ١تكانة ا١ترأة عرب العصور.
أكال :مكانة المرأة في المجتمعات اإلنسانية القديمة:
 -1في الحضارات القديمة:
إف الشعوب القدٯتة ىي اليت أكدت على تكامل كل من عنصرم اٟتياة (الذكر كاألنثى) ،كما أكدت على تكامل
ٝتاهتا ،كخصائصها ا١تختلفة ،ىذه الشعوب اليت أقامت حضارات منذ آالؼ السنُت ،ال زاؿ العلم كالعلماء يعكفوف حىت
اليوـ على سَت ٪تو ا٧تازاهتا ،منها :اٟتضارة الصينية ،ا١تصرية ،ا٢تندية...تلك اٟتضارات اليت عملت الفكر كأكدت أف التباين
٭تقق التكامل ،كأف االختبلؼ ال ينفي حقوؽ ٚتيع األطراؼ بل ىو يدعمها سواء كانت حقوؽ الشعوب ،كالثقافات
ا١تختلفة ،أك حقوؽ الرجاؿ كالنساء ،كيرل الكثَت من العامة ،كحىت ا١تتخصصُت أف سبب ىذا التباين كاالختبلؼ ُب
السمات الشخصية ككل من الرجل كا١ترأة راجع إٔب اختبلؼ السمات الشخصية البيولوجية لكل منهما ،علما بأف ىذه
الرؤية ال زالت تسود بُت أفراد اجملتمع حىت اآلف ،كذلك رغم الدراسات العديدة اليت أكدت أف البنية الثقافية ىي اليت
تشكل كتوطئ النوع االجتماعي ،أك ما يطلق عليو "اٞتنوسة" .كاٟتوار كاٞتدؿ ال زاؿ قائما حىت اليوـ بُت الرؤل ا١تختلفة،
ىو ارتباط خصائص عقيلة كعاطفية لكل من الرجل كا١ترأة بكينونتهما البيولوجية.
فالواقع العلمي يشَت إٔب أف القضية حسمت لصاّب اٞتنوسة كاليت تؤكد مقوالهتا أف اكتساب السمات الشخصية
لئلنساف ذكرا أك أنثى ،ىذا راجع إٔب ثقافة اجملتمع كموركثاتو ،تلك اليت ٖتدد أدكارا لكل منهما ،من خبلؿ آليات ككسائط
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التنشئة االجتماعية بدءا من األسرة مركرا با١تؤسسات الرٝتية ،كا١تدينة ،كالتعليمية منها كالًتبوية كاإلعبلمية ،ككذا مؤسسات
العمل كا١تؤسسات السياسية.
كعرب التاريخ القدٙب كالوسيط ،كاٟتديث للمجتمعات اإلنسانية ،كانت كالزالت ترصد ٝتات شخصية بعينها كالعاطفة،
الليونة ،االنصياع ،التسرع ،االستسبلـ ،ا٠تضوع ،ا١تركنة للمرأةُ ،ب مقابل ىذه السمات الشخصية العقبلنية ،اإل٧تاز،
القيادة ،الًتكيز ،ا١تنافسة ،السيطرة ،كالتشدد للرجل ،كما أف اٟتضارات القدٯتة تباينت ُب رؤاىا لسمات كخصائص كأدكار
ا١ترأة كالرجل ،كأكدت أ٫تية كاحتياج اإلنسانية لكل منهما.
كضع المرأة في العصر الحجرم :تأكدت فكرة التشابو بُت ا١ترأة كاألرض عندما اكتشفت الزراعة ،كٯتيل بعض ا١تهتمُت
بتاريخ ا١ترأة االجتماعي إٔب تأكيد فكرة مؤداىا أف ا١ترأة ىي اليت اكتشفت سَتكرة اإلنبات ،فهي اليت عكفت على أعماؿ
النطاؽ طيلة آالؼ السنُت.

كٔتختلف ا١تهتموف بالوضعية اجملتمعية للمرأة عرب التاريخ اإلنسا٘ب ُب ٖتديد آليات النظاـ األمومي اليت احتلت فيو ا١ترأة
ا١تكانة األكٔب ،قبل أف تنحيتها كتلقيها للضربة القاضية على حد قوؿ "سيموف دم بوفدار" ُب كتابتها "اٞتنس الثا٘ب" سنة
 ،1949كيشَت "فرج أحمد فرج" إٔب أف الوضع ا١تتميز للمرأة ُب ىذا العصر ارتبط بدكرىا االجتماعي كاالقتصادم ،حيث
كانت تقوـ إٔب جانب تربية األبناء بالقياـ ببعض األعماؿ الزراعية اليت تساىم من خبل٢تا ُب الدخل االقتصادم للمنزؿ.
أما "مونيك بيتر" فًتل أف النظاـ األمومي يعٍت فقط بنيانا عائليا هتيمن فيو حقوؽ كعشَتة األـ ،ال حقوؽ األـ كفرد،

كالذم نتج عنو تعدد الزكجات ،كا١ترأة ُب ىذا النظاـ حضت ٔتكانة عالية سياسيا كاقتصاديا كاجتماعيا ،كحىت دينيا ،أل ٌف
اآل٢تة كانت ٖتفل بوجوه نسائية كربل (كإيزيس ُب مصر ،كفوديت ُب سوريا) ،كُب ىذا النظاـ ًب االعًتاؼ للمرأة بدكر
الوسيط بُت اإلنساف كعآب ما كراء الطبيعة كمع تطور اجملتمع اإلنسا٘ب ،كاكتشاؼ الربكنز حدث انقبلب ىائل ُب عبلقة
اإلنساف بالطبيعة ،حيث بدأت تتحوؿ الزراعة من اإلنتاج البدائي ا١تعيشي إٔب اإلنتاج الكثيف ،كبدأت تظهر العديد من
ا﵀اصيل االقتصادية اٞتديدة ،كيقوؿ " :فرج أحمد فرج" " :بدأ استخداـ األدكات اٞتديدة ١تن يدمن التخصص كالكثَت

من التدريب كالقوة البدنية ،كىي ٚتيعها أمور متاحة بقدر أكرب للرجاؿ ،كبقدر أقل للنساء ،كٓتاصة إذا ما تذكرنا أف ا١ترأة
ما إف تصل إٔب سن البلوغ حىت تستنفذ القدر األكرب من كقتها للعمل كالوالدة ،كرعاية األطفاؿ ،بينما ينصرؼ الرجاؿ منذ
مطلع البلوغ إٔب استخداـ ىذه األدكات كاألسلحة٦ ،تا يؤدم إٔب من يدمن ا١تهارة كالقدرة ،كإٔب تطور مستمر ُب قدرهتم
العضلية ،كىكذا بدأ عهد جديد بالنسبة للرجل ،عهد ا١تقدرة ،كاالكتشاؼ كالسيطرة ،كالقوة كالتحكم.
كمع ظهور اٟتركب بُت الشعوب أٙترت ظاىرة العبودية من خبلؿ استعباد أسرل اٟتركب كاستعما٢تم كقول إنتاج كعمل.

ُ) -شادية قناكم":قضايا عربية معاصرة" ،الدار ا١تصرية السعودية للطباعة كالنشر كالتوزيع القاىرة ،مصر ،ََِٔ ،ص َِٖ.َِٗ-
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كُب ىذا الوقت كانت ا١ترأة تتبوأ ا١تكانة العليا ُب اجملتمع ،إال أف الرجل كاف ٮتاؼ كثَتا منها ،كتأرجح بُت اال٧تذاب ٢تا،
كالنفور منها ،كاالفتتاف هبا كالعداء ٢تا ،كمرجع ىذا ا٠توؼ كاف ُب األصل عدـ قدرة اإلنساف على تفسَت القدرة اإلنباتية
لؤلرض ،كتفسَت القدرة اإل٧تابية للمرأة ،فهي ما٨تة اٟتياة كىي أيضا آخذهتا.
كضع المرأة عند اليوناف :كاف اليوناف ٭ترموف على ا١ترأة حق التصرؼ ،كاالختيار ،فكانت ُب بيتها رىن إدارة الرجل ،كُب

منزؿ زكجها طوع أمره ،ككاف اليوناف ال يسمحوف للمرأة مغادرة البيت ،بل تقوـ بكل ما ٭تتاجو من غسيل ،كطبخ ،كتربية
األطفاؿُ ،ب انتظار الزكج صاحب القوة كاإلدارة.
ككاف اإلغريق ينظركف إٔب ا١ترأة كمتاع ،فكانت تدخل ضمن ٦تتلكات كٕب أمرىا ،فهي قبل الزكاج ملك أبيها ،أك أخيها،
كبعد الزكاج تصبح ملك زكجها ،كمن حقو أف يعرضها ُب السوؽ للبيع كالشراء ،كما ال ٬توز ٢تا أف ٖتصل على الطبلؽ،
كقد سلبها القانوف اليونا٘ب حقها ُب ا١تَتاث ،كما سلبها اٟترية ،كا١تكانة ،كٓب يتبع ٢تا فرصة الثقافة كالتعليم.
يقوؿ سقراط " :إف الطبيعة ٓب هتب ا١ترأة أم استعداد عقلي ،كلذلك ليس ٢تا إال أف تعرؼ شأف األمومة ،كشأف اٟتضانة،

كتدبَت ا١تنزؿ" ،كقد أكد أرسطو ذلك أيضا ،كما اعترب اجملتمع اليونا٘ب ا١ترأة رجس من عمل الشيطاف .كما تفشت فيو
الفواحش كالفجور ،كاعتربكا أف من كعد اٟترية أف تصبح ا١ترأة عاىرة ،فنصبوا التماثيل للفاجرات ،ككاف البغاء صفة للتقرب
من آ٢تتهم ،كمن ذلك أهنم اٗتذكا إ٢تا أٝتوه (كيوبيد) ،كاعتقدكا أف اإللو ا١تزعوـ ٙترة خيانة إحدل آ٢تتهم (أفركديت) زكجها،
مع رجل من البشر ،كُب اسربطة كاف اآلباء يقتلوف سبع بنات من عشرة يولدكف ،كمن تبقى منهن ٘تنح بعض اٟتقوؽ ا١تدنية
كاإلرث كأ٫تية التعامل مع اجملتمع الذم تعيش فيو ،كتشارؾ ُب اٟتركب ،غَت أهنم عزلوىا عن الرجل ُب التعليم ،فخصصوا
مدارس للبنات ٔتعزؿ عن البنُت ،ألف االختبلط يؤدم إٔب ليونتهم كٗتليهم عن البطولة كاٟتياة.
كضع المرأة عند الركماف :حصلت ا١ترأة الركمانية على بعض حريتها ُب القانوف الركما٘ب بعكس ما كانت عليو عند
اإلغريق ،فكانت ٗترج للقياـ بالزيارات ،كشراء حاجاهتا ا١تنزلية من األسواؽ دكف رقابة ،كدكف أف ٖتصل على إذف من
زكجها إذا كانت متزكجة ،أك من كٕب أمرىا إذا كانت عازبة ،رغم ذلك كانت خاضعة لسلطة األسرة سواء إٔب زكجها ،أك
ألبيها أك أخيها ،كما ٓب يكن ٢تا اٟتق ُب التملك ،ككاف كل ما ٘تلكو ملك لرب أسرهتا ،أما ا١ترأة الرقيق فلم تكن سول
جزء من ثركة سيدىا ،ككاف الركماف ال يعًتفوف با١تولود قبل أف يرفعو كالده عن األرض عقب كالدتو.
كما ٕتادؿ الفبلسفة ُب أمر ا١ترأة ،ىل للمرأة ركح أـ ليس ٢تا ركح؟ كإذا كاف ٢تا ركح فهل ىي ركح إنسانية أك حيوانية؟
كعلى فرض أهنا ذات ركح إنسانية ،فهل كضعها االجتماعي كاإلنسا٘ب بالنسبة للرجل ىو موضع الرقيق أك ىو شيء أرفع
ُ) -ا١ترجع نفسو ،ص ُِّ.

ِ) -صبلح عبد الغٍت ٤تمد :موسوعة المرأة المسلمة -الحقوؽ العامة للمرأة ،-جُ ،مكتبة الدار العربية للكتاب ،طُ ،مصر ،د-س ،ص ّْ.
ّ) -حسُت عبد اٟتميد أٛتد رشواف :علم اجتماع المرأة ،ا١تكتب اٞتامعي ،مصر ،ُٖٗٗ ،ص ُٕ.ُٖ-
ْ) -ا١ترجع نفسو ،ص ُٖ.
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قليبل من الرقيق ،كبتقدٙب الركماف ُب سلم اٟتضارة خفت درجة سيطرهتم على ا١ترأة ،كظهرت العبلقات الزكجية ،فكانت
نظرهتم للعائلة أعمق من نظرة اإلغريق ،فكانوا يعتقدكف أف إخبلص الزكجة مضموف لزكجها ،كما كاف ُب استطاعت
الزكجُت حل الرابطة الركحية إذا شاء أحد٫تا.
كضع المرأة عند الهنود :كانت ا١ترأة ُب ا٢تند ٖتتل مكانة منحطة ُب اجملتمع ،بل ىي تعترب حبيس يوشك أف ال يكوف ٢تا
ركح ،فلم يكن ٢تا حق مستقل عن حق كليها ،سواء كاف أبوىا ،أك زكجها ،أك كلدىا ،فإذا انقطع ىؤالء كاف عليها أف
تنتمي إٔب رجل من أقارب أبيها أك زكجها ُب النسب ،ككاف لزاما أف ٗتضع لتصرفات ىذا الوٕب ،فهي قاصرة طواؿ حياهتا،
فليس ٢تا اعًتاض على ما يقطع ُب أمرىا حىت ُب أخص شؤكف حياهتا ،فلم يكن ٢تا ماؿ مستقل عن ما٢تن كرأيها ّتانب
رأيو.
فما يبلحظ أف ا١ترأة ُب العصر اٟتجرم كانت ذات قيمة كمكانة ُب اجملتمع نظرا ألدكارىا االجتماعية كاالقتصادية ا١تختلفة
اليت كانت تقوـ هبا ،أما اليوناف فلم ٯتنحوا ٢تا حقوقها ،كاعتربكىا ٣ترد كائن يقوـ بتدبَت أمور ا١تنزؿ كشؤكف األمومة ،أما
ا١ترأة عند الركماف فقد حصلت على بعض حقوقها ،كعند ا٢تنود كانت ٢تا مكانة منحطة ،ففي كل تلك اٟتضارات
السابقة الذكر ٓب تكن للمرأة مكانة اجتماعية مرموقة ،كٓب ٖتظ بكافة حقوقها ،فكانت تابعة لزكجها أك ألبيها أك أخيها قبل
زكاجها كىم أكلياء أمرىا.
كضع المرأة عند المصريين :نالت ا١ترأة ُب العصر الفرعو٘ب حقوقها بكل أنواعها ،ك٘تتعت ٔتكانة مرموقة ،حىت كصلت إٔب

رتبة اآل٢تة ،فتاريخ مصر القدٯتة حافل باآل٢تات البلٌب كن يقدمن إليهن القوانُت ،كتقاـ األعياد عليهن كاٟتفبلت ،كمنهن
آ٢تة العدؿ ،كاٟتقوؽ ،السماء ،اٟتصاد ،اٟتب ،اٞتماؿ ،كآ٢تة ا١توسيقى ،كالوالدة ،ككانت (إيزيس) تبدك ُب كافة مظاىر
األنوثة اإل٢تية.
ككاف للمرأة ُب العصر الفرعو٘ب نصيب كبَت من توٕب العرش ،إذ كانت من الطبقة العليا ،فإذا مات ا١تلك عن ذرية كرباىا
بنت أصبح العرش من نصيبها ،كيتمثل ذلك ُب ا١تلكة (ٌب) زكجة (أمنحيت) الثالث ،تلك ا١ترأة اليت استنتج ا١تؤرخوف

مكانتها من التماثيل اليت صفت ٢تا ،ككانت مساكية ُب اٟتجم لتماثيل ا١تلك نفسو ،كحكمت مصر ا١تلكة (سيك نفرك)
١تدة أربع سنوات ُب عصر األسرة الثانية عشر.

ُ) -صبلح عبد ا١تغٍت ٤تمد ،ا١ترجع السابق ،ص ّٗ.
ِ) -حسُت عبد اٟتميد أٛتد رشواف :ا١ترجع السابق ،ص ُّ.
ّ) -شادية قناكم ،مرجع سابق ،ص ص َِٗ.َُِ-
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أما ا١تلكة (كنيت إفرت) فقد حكمت مصر أثٍت عشر سنة٘ ،تتعت الببلد خبل٢تا باستقرار كمن بُت ما خلف لنا من آثار
االسرة الرابعة نرل أعماؿ كثَتة للملكة (ختكاكس) اليت لقبت ٔتلكة (مصر العليا) كأسهمت إسهاما كبَتا ُب بناء اٟتضارة
ا١تصرية.
كضع المرأة في الجاىلية العربية :كانت للمرأة مكانة عالية حىت أف معظم آ٢تتهم كأصنامهم ٝتت بأٝتاء األنثى
"كالبلت ،العزة ،مناه "...اليت ذكرىا القرآف.

كا١ترأة موضع الشرؽ العريب كفخره ،فكم خاضت العرب حركبا ألجلها ،مثل اٟترب اليت انتصر فيها العرب على الفرس،
دفاعا على كرامة امرأة حُت أىب النعماف تزكيج ابنتو لكسرل ملك الفرس ،كحرب الباسوس بُت قبيليت (بكر كتغلب) كاليت
دامت أربعُت سنة ،كاليت كاف سببها انتهاؾ جوار امرأة ،ككانت ا١ترأة آنذاؾ تشارؾ الرجاؿ اٟتركب كا١تعارؾ كالغارات.
كعاف اجملتمع اٞتاىلي من ظاىرة كأد البنات ،فكاف األب يسارع ُب حفر حفرة ُب األياـ األخَتة اليت ينتظر فيها ا١تولود
ّتانب ا١توضع الذم تقيم فيو األـ اٟتامل ،فإذا ما كاف أنثى قذؼ هبا ُب اٟتفرة كىي حية ،كيهيل عليها الًتاب ،أما إف
أبقى عليها فيمسكها مهينة ك٬تربىا على الرعي.
ً
شر أ ى ً
ً
يم يىػتىػ ىو ىارل ًم ىن
ىح يد يى ٍم باألينمىى ظى َّلل ىك ٍج يهوي يم ٍس ىو ٌدان ىك يى ىو ىكظ ه
صور لنا القرآف الكرٙب صورة الوأد ُب قولو ﴿:ىكإذىا بي ِّش ى
كقد ٌ
ً
ًً
شر بً ًو أىيم ًس يكوي ىعلىى يى و
وف أ ٍىـ يى يد ُّسسوي فًي التػُّسر ً
اب أىالى ىساء ىما يى ٍح يك يمو ىف﴾ فا١ترأة ُب اٞتاىلية العربية عانت
الٍ ىق ٍوـ من يسوء ىما بي ِّش ى ي ٍ
ى
كثَتا ،حيث ٖتملت أعباء كثَتة ٓب تقًتفها ،فظاىرة كأد البنات من أبشع اٞترائم اليت قاـ هبا اجملتمع ُب حق ا١ترأة كأنثى،
حرـ ىذا الفعل ،كاعترب األنثى ٥تلوقا مثل الرجل لو نفس اٟتقوؽ ،كعليو نفس الواجبات ،فكانت
لكن بعد ٣تيء اإلسبلـ ٌ
بعد ٣تيئو كانتشاره رمز الفخر كالشرؼ العريب ،كما كانت عند ا١تصريُت القدامى آ٢تة يقدس اٞتميع فضائلها كيعدد أفعا٢تا
ك٣تهوداهتا فنصبوا ٢تا التماثيل ،كأقاموا على شرفها اٟتفبلت ،كىي اٟتضارة الوحيدة اليت سيطرت فيها ا١ترأة على يسدة
اٟتكم ،كساست اجملتمع ،ك٘تتعت ٔتكانة عالية كمرموقة.
 -2كضع المرأة في الديانات السماكية:
أ -كضع المرأة عند اليهودٓ :ب ٘تنح اليهودية ا١ترأة سول الدكنية ،حيث فرقت بُت الرجل كا١ترأة ،أم بُت اٞتسد (ا١ترأة)

كالركح (الرجل) كاعتربهتا ىي السبب ُب إخراج آدـ من اٞتنة ،كقد عانت ا١ترأة ُب ملٌة بٍت إسرائيل من الذؿ كا٢تواف،
ٮتوؿ ألبيها حق بيعها كىي قاصر كال حق ٢تا ُب ا١تَتاث كما ألخوهتا
كالتحقَت ،فكانوا يضعوهنا ُب مرتبة ا٠تادـ ككاف ٌ

الذكور ،فإذا ترؾ عقار فيعطيها من العقار ،أما إذا ترؾ ماال منقوال فبل شيء ٢تا من النفقة ،كإذا كلدت ا١ترأة ُب الشريعة
ُ) -حسُت عبد اٟتميد أٛتد رشواف :ا١ترجع السابق ،ص ُّ.
ِ) -ا١ترجع نفسو ،ص ص ِِ.ِْ -
ّ) -سورة النحل ،اآلية (ٖٓ.)ٓٗ -
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ك٭تضر عليها
اليهودية تبقى سبعة( )7أياـ غَت طاىرةٍ ،ب ٘تكث الستكماؿ طهارهتا ثبلثة كثبلثُت( )33يوما بعد الوالدة ي
دخوؿ ا١تعابد مدة أربعُت يوما( )40يوما كإذا كضعت األـ أنثى فيلزمها ضعف ا١تدة.
ب -كضع المرأة في أكركبا المسيحية :لقد نظر ا١تسيحيوف للمرأة على أهنا أساس ا٠تطيئة كالفجور كالسبب ُب دخوؿ

الرجل ٞتهنم ألهنا تدفعو لآلثاـ ،كما أف ٚتا٢تا ملعوف كعليها أف تستحي منو كأف تدفع كفارة على ذلك ،كاعترب
ا١تسيحيوف العزكؼ عن الزكاج مقياسا أخبلقيا ففي نظرىم الزكاج ٧تاسة كإٍب ،كلقد ٘تيزت النصوص الشريعة ا١تسيحية
با٠تصائص التالية:

 اعتبار ا١ترأة ملكا مطلقا للرجل كلو كافة السلطة عليها. إذا ًب الزكاج فبل ٬توز الطبلؽ مهما كانت درجة الشقاؽ بُت الزكجُت ،كإذا حدث الطبلؽ فبل ٬توز ألحد٫تا الزكاج مرةأخرل.
 إذا توُب أحد الزكجُت كتزكج أحد٫تا فقد أقدـ على مصيبة تعد من الكبائر كىذا الزكاج الثا٘ب يعترب زنا مهذب.عرب "لوُب" أف ا١ترأة شر ال بد منو ،كببلء ال مهرب منو كتكية تنساؽ ٢تا النفوس ،كمرض عضاؿ كإف الشيطاف مولع
كقد ٌ
بالظهور ُب شكر أنثى.
كقد عقد رجاؿ الكنيسة الفرنسيوف سنة582ـ اجتماعا ُب بعض كالياهتم ٍب أخذكا يبحثوف :ىل للمرأة أف تعبد ا﵁ كما
يعبده الرجل؟ ىل ا١ترأة تدخل اٞتنة كملكوت اآلخرة؟ ىل تعد ا١ترأة إنساف لو ركح يسرم عليو ا٠تلود أك غَت إنساف؟ ككاف
ختاـ البحث أف قرر اجملتمعوف أهنا إنساف كلكنها ٥تلوقة ٠تدمة الرجل ،كىي تسمية فانية ال خلود ٢تا.
كبعد خركج أكركبا من مرحلة اإلقطاعية كظهور الثورة الصناعية اليت نتج عنها ٗتلي الرجل عن إعالة زكجتو كأطفالو
فاضطرت ا١ترأة إٔب ا٠تركج للعمل ُب ا١تصانع لتعيل نفسها كأطفا٢تا ،فقد كانت مهضومة اٟتقوؽ فاستغلها ا١تصنع أبشع
استغبلؿ فهي تعمل ساعات طويلة مثل الرجل كُب نفس ا١تصنع ،كتتقاضى نصف أك أقل ما يتقاضاه الرجل ،كبعد الثورة
الفرنسية سنة 1789اليت جاءت ٖتمل ُب طياهتا معا٘ب اٟترية ،ا١تساكاة ،اإلخاء كتنادم ْتقوؽ اإلنساف فتم تعديل قوانُت
 1918كما خلفتو من
الطبلؽ كالعبلقات الزكجية كفتحوا أماـ ا١ترأة أبواب التعليم كالًتبية كمع هناية اٟترب العا١تية األكٔب سنة
خسائر بشرية معتربة ظهرت اٟتاجة ا١تلحة لليد العاملة ،فعمدت ا١ترأة لسد ىذا الفراغ كمع ذلك بقيت تتقاضى أٓتس
األجور.

ُ) -حسُت عبد اٟتميد أٛتد رشواف :ا١ترجع السابق ،ص ص َِ.ُِ -
ِ) -صبلح عبد الغٍت ٤تمد ،مرجع سابق ،ص ّْ.
ّ) -ا١ترجع نفسو ،ص ْْ.
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ج -كضع المرأة في اإلسبلـٓ :ب يكن للمرأة حق كال حرية قبل ظهور اإلسبلـ فلقد شرع الدين اإلسبلمي مبدأ ا١تساكاة بُت
الرجل كا١ترأة من خبلؿ تلك الثورة الضخمة اليت جاء هبا النظاـ االجتماعي كالنظرة ا١تتطرفة إتاه ا١ترأة كعنصر فعاؿ ُب

اجملتمع ،فا١ترأة من منظور إسبلمي إنساف إٔب جانب الرجل لو ركح من نفس النوع ،فهي تكوف معو الشخصية ،العقل كاحد
سك ً
َّل ً
اح ىدةو ىك ىج ىع ىل ًم ٍنػ ىها ىزٍك ىج ىها لًيى ٍس يك ىن إًلىٍيػ ىها﴾  .فا١ترأة
كا١تدركات كا١تشاعر كاحدة لقولو تعأب ﴿ :يى ىو الذم ىخلى ىق يكم ِّشمن نَّلػ ٍف و ى
ات
ىي الوحدة الكاملة ُب ا٠تلق كا١تنشأ كا١تساكاة بُت الرجل كا١ترأة ،كىذا ما ٧تده ُب قولو تعأب ﴿ :ىكال يٍم ٍؤًمنيو ىف ىكال يٍم ٍؤًمنى ي
ض يه ٍم أ ٍىكلًيىاء بىػ ٍع و ﴾ .
بىػ ٍع ي
انطبلقا من اآليات السالفة الذكر نستشف أهنا ٕتمع بُت الذكر كاألنثى ٖتت حكم كاحد كمسؤكلية مشًتكة ،كلكن
االختبلؼ الذم يكمن بُت الرجل كا١ترأة ُب الوظيفة اليت حددهتا اإلرادة اإل٢تية لكل منهما ،فإف اإلسبلـ يقدر كضعية ا١ترأة
اليت تتعرض لكثَت من األعباء األنثوية ككظيفتها مثل اٟتمل ،الرضاعة ،اٟتضانة ،ذلك ألف األمومة كما يسبقها كما
سيلحقها ٕتعلها ُب بعض األحياف غَت قادرة على مباشرة عملها بصفة دائمة كالتفرغ لو ،لذلك فقد أكجب اإلسبلـ حقها
من كل الوجوه اليت تتعلق باإلنفاؽ كالرعاية كاٟتماية.
النَّلاس إًنَّلا ىخلى ٍقنىا يكم ِّشمن ذى ىك ور ىكأينمىى
كقد جعل اإلسبلـ التقول كمعيار للتفاضل بُت الذكر كاألنثى لقولو تعأب﴿ :يىا أىيػُّس ىها ي
ً
ً
ً ً
ً
يم ىخبً هير ﴾ .
ىك ىج ىعلٍنىا يك ٍم يشعيوبان ىكقىػبىائ ىل لتىػ ىع ىارفيوا إً َّلف أى ٍك ىرىم يك ٍم عن ىد اللَّلو أىتٍػ ىقا يك ٍم إً َّلف اللَّلوى ىعل ه
كأفضلية الرجل على ا١ترأة ليس ألنو رجل بل ٧تد ىذه القضية ُب قولو تعأب﴿ :كلىه َّلن ًممٍل الَّل ًذم ىعلىي ًه َّلن بًالٍمعر ً
كؼ
ٍ
ىي
ى ٍي
ي
كلً ِّش ً
يم ﴾ .
لر ىجاؿ ىعلىٍي ًه َّلن ىد ىر ىجةه ىكاللٌوي ىع ًز هيز ىح يك ه
ى
ً
َّلل
الر ىج ي
كالدرجة ا١تقصودة هبا ُب اآلية الكرٯتة ىي اليت أشارت إليها اآلية ُب قولو تعأبِّ ﴿ :ش
اؿ قىػ َّلو يامو ىف ىعلىى ى
النِّشساء ب ىما فىض ى
ض يه ٍم ىعلىى بىػ ٍع و ىكبً ىما أىن ىف يقواٍ ًم ٍن أ ٍىم ىوالً ًه ٍم﴾ .
اللٌوي بىػ ٍع ى

كىذا ال يعٍت أف يستخدـ الرجل زكجتو كخادمة ،فهي امرأة ٢تا مكانتها كقيمتها اإلنسانية فهي تعترب شريكة حياتو ُب كل
خالفوىن﴾ (ال
كشاكركىن لكن
شيء ،كال بد أف يستشَتىا كيأخذ رأيها كما أكصى الرسوؿ -صلى ا﵁ عليو كسلم:-
ٌ
ٌ

يفهم الفهم ا٠تاطئ لقوؿ الرسوؿ) ،فقد كاف الرسوؿ -صلى ا﵁ عليو كسلم -يساعد أىل بيتو حىت إذا دخل كقت الصبلة
مثل :ترقيع ثيابو ،كنس فناء ا١تنزؿ...
ُ) -سورة األعراؼ( :اآلية ُٖٗ).
ِ) -سورة التوبة( :اآلية ُٕ).

ّ) -زيداف عبد الباقي" :المرأة بين الدين كالمجتمع" ،مطبعة السعادة ،طِ ،اٞتزائر ،ُٕٕٗ ،ص ص َْٔ.ُْٔ -
ْ) -سورة اٟتجرات( :اآليةُِ).
ٓ) -سورة البقرة( :اآليةِِٕ).
ٔ) -سورة النساء( :اآلية ّْ).
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كعلى الرجل تقدير عمل ا١ترأة كعدـ انتقادىا ألنو من الصعب أف توفق ُب القياـ بكل األعماؿ ،كال بد أف يشجعها زكجها
من خبلؿ التغاضي عن بعض النقائص.
كقد أعطى اإلسبلـ للمرأة حقوقا كثَتة نذكر :حق ا١ترأة ُب التعليم كالتعلم ،حقها ُب العمل ،حق الشورل ،حق اإلكراـ
كالرعاية كاالحًتاـ ،حق الزكجة ُب النفقة،فحق ا١ترأة ُب التعليم كالتعلم ُب قولو-صلى ا﵁ عيو كسلمُ -ب اٟتديث الشريف﴿:
ضةه ىعلىى يك ِّشل يم ٍسلً وم ﴾ كمن حق ا١ترأة أف تتعلم ٚتيع العلوـ كا١تعارؼ كإف كاف يرل بعض العلماء
ب ال ًٍعل ًٍم فى ًري ى
طىلى ي
اكتفاءىا ببعض ا١تعارؼ ا١تناسبة مع استعداداهتا كزكجة كأـ ،فالكثَتات من أمهات ا١تسلمُت سا٫تن ُب ركاية اٟتديث،
كدكر عائشة -رضي ا﵁ عنها -بارز ُب ىذا اجملاؿ ،فكاف الصحابة يسألوف كيتعلموف منها ككانت تستقي كتستدرف على
الصحابة ككانت ٢تا معرفة بسائر فركع العلم من فقو كدين كآداب.
أما بالنسبة ٟتقها ُب العمل فقد أعطاىا اإلسبلـ حقها ُب أف تشغل ثركهتا كإف تستثمر أموا٢تا فمن حقها أف تعمل
كتكسب ُب التجارة ككانت النساء ُب عهد الرسوؿ(ص) يقمن ٔتثل ىذه األعماؿ ،فالعمل مشركع للمرأة خاصة إذا فقدت
العائل.
كال ٧تد نصا ٭ترـ العمل على ا١ترأة ،فقد يقاؿ ما حاجة ا١ترأة للعمل دامت ٕتد من ينفق عليها كاٞتواب أف األمر ليس
مقصورا على اإلنفاؽ أك اإلعالة فبل شك العمل للمرأة يوسع من آفاقها باٟتياة كينمي شخصيتها ،كينشط مواىبها كيزيدىا
ً
يع ىع ىم ىل ىع ًام ول
خربة بالناس ُب اٟتياة  ،كمن األدلة على مشركعية العمل قولو تعأب﴿ :فى ٍ
استى ىج ى
اب لى يه ٍم ىربػُّس يه ٍم أىنِّشي الى أيض ي
ِّشمن يكم ِّشمن ذى ىك ور أ ٍىك أينمىى ﴾ .
ً
ً
لرج ً ً
س ٍب ىن ﴾
لنِّشساء نىص ه
اؿ نىص ه
كقولو تعأب﴿ :لِّش ِّش ى
يب ِّشم َّلما ا ٍكتى ى
سبيواٍ ىكل ى
يب ِّشم َّلما ا ٍكتى ى

كُب عهد النيب-صلى ا﵁ عليو كسلم -أف للمرأة دكرىا ُب مساعدة الرجاؿ ُب اٟتركب فكانت تنقل ا١تاء ،كتتؤب شؤكف
التمريض بل حىت اشًتكت اشًتاكا فعليا ُب اٟترب ،كذلك أكٔب اإلسبلـ للمرأة مهاـ داخل ا١تنزؿ كأخرل ُب اجملتمع
فمهمتها األساسية ُب البيت كإعداد النشء كالًتبية ،فالبيت عآب ا١ترأة ك٦تلكتها ا٠تاصة٢ ،تذا استحقت تقدير الرسوؿ(ص)
ت أىقٍ ىد ًاـ األ َّليمه ً
ات ﴾ كىذه إجابتو للذم جاء يسأؿ من أحق الناس ْتسن صحابيت؟ قاؿ لو:
ٍجنَّلةي تى ٍح ى
ى
حينما قاؿ ﴿:ال ى

أمكٍ ،ب أمكٍ ،ب أمكٍ ،ب أبوؾ.

ُ) -إذاعة ا٢تضاب :تقدٙب كرٯتة قصابْ ،تضور األساتذة :حسيبة خالد ،زىرة ا٢تضاب" :حقوؽ الزكجة" ،سطيف ،اٞتزائر.ُُ:ََ ،ََُِ/َُ/َٗ ،

ِ) -عبد اٟتميد إٝتاعيل األنصارم" :قضايا المرأة -بين تعاليم اإلسبلـ كتقاليد المجتمع ،"-دار الفكر العريب ،طُ ،القاىرة ،مصر ،َََِ ،ص ُُ.
ّ)٤ -تمد سيد فهمي" :المشاركة االجتماعية كالسياسية للمرأة في العالم " ،اإلمارات العربية ا١تتحدة ،دط ،اإلمارات ،ََِْ ،ص ص ْٕ .ْٖ-
ْ) -سورة آؿ عمراف( :اآلية ُٓٗ).
ٓ) -سورة النساء( :اآلية ِّ).
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كللمجتمع ككل حق على ا١ترأة ،إذ أف ٢تا دكرىا ا٢تاـ ُب اجملتمع الذم يهيئ ٢تا الظركؼ للتمدرس كطلب العلم كاكتساب
ا١تعارؼ ،فعليها أداء مسؤكلياهتا إتاه اجملتمع متمثلة ُب إسهامات اجملاالت االجتماعية كالثقافية كالتعليمية كاإلصبلحية
كالسياسية ُب شؤكف التنمية االقتصادية كُب نشر الوعي الديٍت ،فكانت«سمراء األسدية» ٘تر باألسواؽ كتأمر با١تعركؼ،
ك«خولة بنت ثعلبة» تقدـ النصح لعمل رضي ا﵁ عنو ُب الطريق ،ك«الشفاء بنت عبد اهلل العدكية» تتؤب حسبة السوؽ
بعض الوقت أياـ عمر ،فكانت النساء ا١تسلمات تشاركن مع الرسوؿ(ص) غزكاتو من بينهن «أمية بنت قيس الغفارية»،
ك«أـ حكيم بن الحارث» اليت خاضت معركة الركح ،كىي عركس ،دكف أف ننسى «خولة بنت األزكر»« ،صفية بنت عبد
المطلب»« ،فاطمة بنت أسد»« ،أسماء بنت أبي بكر» ،كمسا٫تتهن ُب ٛتاية الرسوؿ(ص) كٛتاية الدعوة ا﵀مدية.
كعمل ا١ترأة خارج البيت ال بد لو من ضوابط كشركط منها توافر اآلداب كانتشار القيم اإلسبلمية كمراعاة االحتشاـ الشرعي
كعدـ مزاٛتة النساء للرجاؿ ،أف تكوف مدة عمل ا١ترأة خارج البيت قصَتة ْتيث ٯتكنها التوفيق بُت العملُت كمنح
اإلجازات بأجر أك بنصفو للحمل كالوالدة كالرضاعة كالًتبية.
ثانيا :مكانة المرأة في المجتمعات اإلنسانية الحديمة:
 -1في المجتمعات العربية :على اعتبار أف ا١تكانة ٘تنح على أساس األدكار ،فإنو إذا ٖتدثنا عن مكانة ا١ترأة العربية ال بد أف

نرجع إٔب األدكار اليت تؤديها ،كمدل أ٫تيتها كفاعليتها داخل األسرة العربية ،كاجملتمع ككل ،فنجد مثبل عند البعض أف

الدكر األكؿ كاألساسي ا١تعًتؼ بو للمرأة ىو اإل٧تاب ك(ركسو) ُب ىذا الصدد يرل «أف ا١ترأة تكوف قبل كل شيء أمان،
كليس ٢تا أف ٗترج عن ىذا الدكر كال أف تفتش أك تبتغي حياة مستقلة كما رٝتتو الطبيعة ٢تا ،فإذا سلكت ما ٗتالف ذلك،
فتكوف قد عاكست الطبيعة البشرية» .كاألكثر من ىذا ،فا١ترأة التقليدية ال تستمد مكانتها من الدكر الرئيسي ُب اإل٧تاب
كحسب ،بل من ا١تنتظر منها إ٧تاب األطفاؿ الذكور لضماف استمرار نسل العائلة ،كا﵀افظة على اٝتها ،كثركهتا ،لكوهنم
العنصر الوحيد الذم يقوـ بتلك ا١تهمة.
فإذا أ٧تبت ا١ترأة ذكورا ،كانت ٢تا مكانة كبَتة بُت أفراد العائلة ،أما إذا ٓب تنجب أك أ٧تبت بناتا فقط فالويل ٢تا إذ ٯتكن أف
يؤدم ىذا حىت إٔب طبلقها ،ىذا ما ٮتص الدكر الطبيعي للمرأة ،أما من ناحية أدكارىا االجتماعية فنجد أف مكانتها

ُ) -عبد اٟتميد إٝتاعيل األنصارم :ا١ترجع السابق ،ص ص ٕٕ.َٖ -

ِ) -غراز الطاىر  ":خركج المرأة للعمل كتربية األطفاؿ " ،رسالة لنيل شهادة ا١تاجستَت ،إشراؼ  :عقوف ٤تسن ،قسم علم اجتماع التنمية ،كلية اآلداب
كالعلوـ االجتماعية ،جامعة قسنطينة ،)ُٗٗٓ -ُْٗٗ( ،ص ّٗ.
ّ) -سعدك حورية :ا١ترجع السابق ،ص ّّ.
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ٯتنحها ٢تا الرجل ،كذلك من خبلؿ مدل رضى الزكج عن زكجتو ُب آداهبا ألعما٢تا ا١تنزلية ،كخدمتها لو ،كرعايتها ألطفا٢تا،
فا١ترأة ٬تب أف تظل ُب بيت زكجها مرضعة ألطفا٢تا ،كغازلة للكتاف كالصوؼ،إٔب غَت ذلك من أعماؿ ا١تنزؿ.
غَت أف مكانة ا١ترأة العربية اليوـ تغَتت إٔب حد كبَت ،فقد أصبحت ال ٗتتلف كثَتا عن مكانة الرجل ،بل كقد تتعداىا
لكوهنا امرأة تقوـ بدكر مزدكج داخل ا١تنزؿ كخارجو ،فمىت ٝتح للمرأة إبراز قدراهتا ،فإنو بإمكاهنا القياـ بدكرىا كما ينبغي
طا١تا أهنا كائن حي عاقل ،ال ٗتتلف عن الرجل سول من ناحيتو الًتكيبية البيولوجية.
 )1980طرح موضوع
-1975
فأصبحت ٢تا أ٫تية كمكانة ُب اجملتمعات العربية بعد إعبلف األمم ا١تتحدة للعقد العا١تي للمرأة (
ا١ترأة كالتنمية ،لكي يتناكؿ دكر ا١ترأة ُب تنمية ٣تتمعات العآب الثالث٦ ،تا أدل إٔب ظهور العديد من دراسات اٟتالة على
اجملتمعات العآب الثالث لتوفر ا١تعلومات اليت توضح ا١تشاركة االجتماعية كالسياسية للمرأة من أجل التنمية ،فظهرت نظرية
ا١تساكاة بُت اٞتنسُت ،كاليت سبق أف تبنتها اجملتمعات الغربية ُب بعض دكؿ العآب الثالث ،كبالتإب أصبحت قضية ا١ترأة ال
تنفصل عن قضايا اجملتمع ككل ،كما أف األدياف السماكية كالدساتَت العربية حفظت للمرأة مكانتها كحقوقها ،كما
عملت الدكؿ العربية على تعزيز ك٘تكُت ا١تشاركة الفعلية للمرأة ُب ٥تتلف اجملاالت كالذم ال يتناَب مع تقدير دكرىا الرئيسي
كاٟتيوم ُب رعاية األسرة كتنشئة األطفاؿ.
فتلقت ا١ترأة العربية اىتماما متميزا إلسهامها الفعاؿ ُب إ٧تاز خطط التنمية ،كشهدت العقود األخَتة من ىذا القرف كثَت
من الدكؿ العربية ،كمؤسسات العمل العريب ا١تشًتؾ بتزايد االىتماـ بأكضاع ا١ترأة.
فعلى صعيد جامعة الدكؿ العربية أنشأت إدارة خاصة بشؤكف ا١ترأة كاألسرة ،كما أصدرت منظمة العمل العربية اتفاقية
 ،1979كقد عمدت معظم الدكؿ العربية إٔب تشجيع إقامة اٖتادات نسائية
خاصة بشأهنا ىي االتفاقية العربية رقم 05لسنة
كٚتعيات تعٌت كهتتم بشؤكف ا١ترأة ،كيستمد االىتماـ العريب بشؤكف ا١ترأة من اعتبارات موضوعية ُب مقدمتها تشجيعها على
الدخوؿ ُب ميادين العمل من خبلؿ كونو حق طبيعي ككاجب مقدس ،كىو ٯتثل توسعا ُب زيادة اإلنتاج كتقدـ اجملتمع
كرفاىية األسرة ،كمسا٫تة ا١ترأة ُب قوة العمل ٭تقق من جهة تطوير أكضاعها االجتماعية كٖتسُت قدراهتا االقتصادية ،كمن
جهة أخرل ،فهو مؤشر إ٬تايب عن مدل إسهامها ُب عملية ُب عملية اإلنتاج ،كُب ا﵀طة النهائية ٖتقق ا١ترأة مكانتها كيليب
حاجاهتا االقتصادية كاالجتماعية كالنفسية ،فعملت الدكؿ العربية على كضع خطط كمشاريع مستقبلية لتنمية ا١ترأة العربية
خاصة منها ا١ترأة الريفية ،فقامت بتوعية ا١ترأة الريفية فيما ٮتص قيامها باألعماؿ الزراعية اليت يشارؾ فيها الرجل ،ككذلك
تدريب ا١ترأة الريفية على الصناعات كاألعماؿ ا١تنزلية اليت تساعد ُب رفع مستول معيشة األسرة ،مثل الوسائل الصحية
ُ)ٚ -تاؿ معتوؽ  " :كجوه من العنف ضد النساء خارج بيوتهن "  ،رسالة لنيل شهادة ا١تاجستَت ،إشراؼ عبد الغا٘ب ا١تغريب ،معهد علم االجتماع ،جامعة
اٞتزائر ،)ُّٗٗ -ُِٗٗ( ،ص َُْ.
ِ) -غزار الطاىر :ا١ترجع السابق ،ص ّٗ.
ّ) -السيد عبد العاطي كآخركف :مرجع سابق ،ص ُِْ.
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للتغذية ،كحفظ األغذية كرعاية األطفاؿ كإدارة ا١تنزؿ ،كما قامت بتأسيس مراكز للتنمية عن طريق ٤تو األمية كتعليم ا١ترأة
بعض ا١تهارات كتنمية كعيها الثقاُب كاالجتماعي كاإلنتاجي ككذا تعريفها بأ٫تية تنظيم أسرهتا ،كما عملت على فتح فرص
التعليم كالعمل أمامها حىت تستطيع أف تثبت جدارهتا.
ىذا ما ٮتص ا١ترأة الريفية ،أما ا١ترأة العربية العاملة ُب ٣تاالت اإلدارة بصفة عامة كُب ٚتيع ا١تؤسسات فقد خصصت ٢تا
الدكؿ العربية برنا٣تا يساعدىا ُب عملها كينمي قدراهتا كيساعدىا على اكتساب مهارات عملية كتطوير خرباهتا ،فبتدخل
الثورة ا١تعلوماتية ا٢تائلة خبلؿ القرف20ـ كللتأقلم معها ،سعت الدكؿ العربية إٔب رفع مستول عامبلهتا ُب ٣تاؿ اإلدارة من
خبلؿ إيصا٢تن بشبكة من االنًتنت كتوفَتىا ٞتميعهن ،فا١تؤشرات األكلية تدؿ أف %4من النساء ُب البلداف العربية فقط
موصوالت بشبكة انًتنت مقابل ،%17كُب ٣تاؿ عمل ا١ترأة على صعيد مؤسسات اجملتمع ا١تد٘ب ،كا١تنظمات غَت اٟتكومية
توجد حاجة ضركرية لتطوير مهاراهتا على صعيد استخداـ االنًتنت ،لذا أسهم صندكؽ األمم ا١تتحدة اإل٪تائي للمرأة
(اليونفيم) ُب إنشاء موقع خاص با١ترأة العربية على االنًتنت اٝتو ) (www.owc.org.joشبكة ا١ترأة العربية كاليت تساعد
ا١تنظمات النسائية العربية من االستفادة من ٥تتلف ا١تعلومات فيما ٮتص اإلدارة ،كتكوٙب ا١تشركعات كالتخطيط
االسًتاتيجي ،كما عملت ا١تؤسسات العربية على إحاطة عامبلهتا ٔتبادئ علم اإلدارة كإشراكهن ُب كضع الربامج كصياغة
األىداؼ من خبلؿ تقسيم العمل ،كٖتديد الصبلحيات كا١تسؤكليات على أساس الكفاءة كا٠تربة ،كىذا ما ٖتتاجو ا١ترأة
العربية حىت تستطيع أف تربز كفاءهتا ُب إدارة ٥تتلف ا١تؤسسات كبالتإب ٖتظى با١تكانة البلزمة ٢تا ُب اجملتمع العريب.
 -2في المجتمع الجزائرم :قبل أف نتطرؽ ١توضوع مكانة ا١ترأة ُب اجملتمع اٞتزائرم سواء التقليدم أك ا١تعاصر ،كجب
اإلشارة أكال إٔب فهم اجملتمع اٞتزائرم كطبيعتو ،فما ٯتيز العائلة اٞتزائرية القدٯتة ىو أف السلطة كانت بيد اٞتد الذم ىو كبَت
العائلة ،كما يسمى أيضا شيخ القبيلة ،ك٭تكم ٚتيع أفراد العائلة باعتباره مركز السلطة كالقوة الذم ٘تنحو االحًتاـ كالتقدير
كا٢تيبة ،كٕتعلو ا١ترشد كا١تسَت لشؤكف األشرة ْتكم سنو كخربتو ُب اٟتياة االجتماعية ،كما يعرؼ بُت أكساط الشعب
اٞتزائرم اسم "القايد" كالذم يلعب دكرا كبَتا ُب ٘تاسك كتعاكف أعضاء األسرة ،كُب عملية تسيَت شؤكهنا لتحقيق نوع من
التوازف بُت االستهبلؾ كاإلنتاج ،ألف اجملتمع اٞتزائرم التقليدم كاف غالبا ما يعتمد على الزراعة ُب ٖتقيق االكتفاء الذاٌب
لؤلسرة ،أك ما يعرؼ باسم "العولة" ،حيث يستهلك أفراد األسرة ما ينتجوف من ٤تاصيل ٍب يعاد استثمار الباقي ،كما ىو
معلوـ أف القانوف الوضعي الذم تسنو اجملالس كالدساتَت ٓب ٭تكم األفراد ُب اجملتمع اٞتزائرم التقليدم ،بل كاف العرؼ ىو
السائد كالذم ٭تكمو ،فكانت ٖتل ا١تشاكل كتسَت اٟتياة بصفة طبيعية ،كيتجلى الدكر التقليدم للمرأة اٞتزائرية ُب جانبُت:

ُ) -حسُت عبد اٟتميد أٛتد رشواف :مرجع سابق ،ص ص َُٕ.َُٖ -

ِ) -عبلة ٤تمود أبو عبلة  " :المرأة العربية العاملة -المعوقات كمتطلبات النجاح في العمل القيادم " ،منشورات ا١تنظمة العربية للتنمية اإلدا رية ،دط،
القاىرة ،مصر ،ََِْ ،ص ص ِّ.ّٗ -
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األكؿ اجتماعي ،كالثا٘ب بيولوجي ،حيث يتمثل الدكر االجتماعي ٢تا ُب خدمة البيت كتربية األطفاؿ ،كتلبية حاجاهتم،
كبالتإب ٖتافظ على التقاليد ا١تفركضة عليها ،أما دكرىا البيولوجي فيتمثل ُب عملية اإل٧تاب مباشرة بعد الزكاج ،أما إذا ٓب
تلد ككانت عاقر فإهنا تطلق كتعوض بأخرل قادرة على اإل٧تاب ،اليت تتحدد مكانتها داخل األسرة ٔتقدار عدد األطفاؿ
الذين تنجبهم ،كما أف مكانة العائلة ُب اجملتمع تتحدد ٔتقدار عدد أفرادىا كخاصة الذكور.
كتقوـ األـ باإلضافة إٔب إ٧تاب األطفاؿ تربيتهم كتنشئتهم تنشئة اجتماعية ٕتسد تقاليد اجملتمع كقيٌمو كعاداتو السائدة،
كتبعا لذلك فإف األـ تكوف قريبة للذكور مقارنة باإلناث ،باعتبار الذكور رمز السلطة كالنفوذ ،كالسبب ُب ترسيخ كتأكيد
مكانتها ُب األسرة كاجملتمع ،أما فيما يتعلق بالفتاة فقد كانت مهملة جدا من ٚتيع النواحي االجتماعية أك التقليدية،
حيث ٧تد ُب العهد العثما٘ب بعض العائبلت ميسورة اٟتاؿ فقد كانت هتتم بتعليم بناهتا كتأديبهن بواسطة معلم خاص ،أما
بقية الفتيات فلم ٭تظُت بفرص التعليم أبدا  ،حيث يعترب العهد العثما٘ب أسوأ عهد بالنسبة للمرأة اٞتزائرية ،ففي ىذا العصر
غابت كبشكل كلي على الساحة الرٝتية ،كٓب يعطي ٢تا أدٗب اىتماـ ،حيث ال ٧تد ُب اجملتمع أمَتات أك سيدات ٣تتمع أك
كاتبات يسهمن ُب اٟتياة االجتماعية ،كالسب ُب ذلك قد يعود إٔب كوف معظم اٟتكاـ كانوا شبابا عزاب ٫تهم الوحيد
ٚتع الثركات كالبقاء على يسدة اٟتكم ،أما ا١ترأة فكانت ال يهمهم منها أم شيء ال دينها كال لغتها كال مكانتها
االجتماعية ،بل كوهنا من اٞتوارم كاألسَتات من ا١تسيحيات من الدرجة األكٔب ،كليس ىذا فحسب بل اعتربكا الزكاج من
ا١تسلمات مذلة كأكالدىم منهن خدـ ،أما أبناءىم من ا١تسيحيات أفراد كيرثوف كظائف آبائهم ،كىذا الغريب ُب األمر ألنو
من ا١تعركؼ أف األتراؾ مسلمُت كأهنم جاؤكا إٔب اٞتزائر باسم الدين اإلسبلمي من أجل كقف الزحف ا١تسيحي على الببلد
اإلسبلمية ،لكن ما حدث ُب اجملتمع اٞتزائرم ال يعكس ىذه الرؤية بل ينفيها ،كبالتإب ٓب يهتموا با١ترأة اٞتزائرية ا١تسلمة
كتعليمها ،إما إ٫تاال منهم ،أك غَتة على بناهتم ُب ٣تتمع ال تكاد ا١ترأة تظهر فيو حىت يعتدل عليها ،كرغم أف اٟتضارة
اإلسبلمية ُب تلك الفًتة ٔتا فيها األندلس اليت كانت تتميز بانتشار الثقافة كدراسة ٥تتلف العلوـ ،كمبادئ اللغة رغم كونو
تعليما بسيطا ،كىذا راجع لقلة الوثائق البلزمة ،حيث ذكر«محمد بن سليماف» أف العآب الصوُب «عبد الوىاب بن
حميدة» كاف شيخا ألمو (أـ أبو راس) فقد كانت كرابعة العدكية علما كتقول ،كما ذكر علي الورثبل٘ب الذم ىاجم ُب
كثَت من ا١ترات قضية تعلم ا١ترأة فكانت إحدل زكجاتو ٖتفظ القرآف كأجزاء من رسالة (ابن أبي زيد القيركاني) كزكجتو

األخرل كانت تنسخ الكتب .كعلى اعتبار أف العلم ىدفو األٝتى كاألساسي رفع األمية كغايتو تطبيق ما دعا إليو الدين من
طلب للعم كا١تعرفة ،فقد انتشرت بعض ا١تدارس ا٠تاصة بتعليم البنات تديرىا نساء ،بعد ذلك توسع التعليم ليشمل بعض
الرٝتيُت ،فقد ذكرت ٣تموعة من الوثائق أف كزير البحرية «ككيل الخرج» قاـ بتعليم ابنتيو ُب منزلو ،حىت استطاعت

إحداىن حفظ ثلث القرآف كتعلم القراءة كالكتابة كعمرىا ال يتجاكز األربعة عشر سنة .أما ا١ترأة الريفية فقد كانت أكثر
ُ -جدكإب صفية  " :اتجاىات الفرد نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمة " ،رسالة لنيل شهادة ا١تاجستَت ،علم النفس ٗتصص
إدارة تربوية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،)ََِٓ -ََِْ( ،ص ُُٔ.
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حظا كظهورا من ا١ترأة اٟتضرية حيث قامت بدكرىا االجتماعي كاالقتصادم على أكمل كجو ،كُب حدكد العادات
كالتقاليد كتعاليم الدين ،كىذا لكونوا تتلقى ُب صباىا قواعد الدين كمبادئ القراءة إما على يد كالدىا ا١تتعلم أك على يد
معلم خاص  ،فعند دخوؿ االستعمار الفرنسي للجزائر انتهج سياسة التجهيل ،حيث أنو ٓب يفرؽ بُت البنُت كالبنات ُب ُب
ذلك بل حاكؿ القضاء على ا٢توية اٞتزائرية بتهدٙب الكتاتيب اليت كانت تعلم مبادئ الدين كاللغة ،كمع ذلك فقد ركز على
البنُت دكـ البنات عند انتشار التعليم الفرنسي ،حيث حامل ا١تسؤكلوف الفرنسيوف إقناع أىاليهم بضركرة السماح ٢تم
بالذىاب إٔب ا١تدارس الفرنسية ،كرغم ذلك فإف العائلة اٞتزائرية كانت خائفة على مصَت أبنائها كخاصة الفتيات ،كىذا ما
يفسر عدـ دخوؿ البنت إٔب ا١تدرسة ،كجدير بالذكر أف اجملتمع الفرنسي أيضا كاف متحفظا على تعليم الفتاة كخاصة قبل
اٞتمهورية الثالثة ،أما بعد ىذه الفًتة فقد ازداد االىتماـ بتعليم البنات إٔب درجة زيادة عددىن على عدد الذكور ُب بعض
األحياف ،كىذا امتثاال ١تبدأ التعليم اإلجبارم ،أما ُب اٞتزائر فقد ظهرت أكؿ مدرسة ابتدائية فرنسية ُب مدينة اٞتزائر سنة
ٍ ،1936ب تطور عدد ا١تدارس ُب ٥تتلف ا١تدف اٞتزائرية ،كتوسعت لتشمل 646تلميذا كتلميذة سنة ،1850كىذا ما يظهر
االىتماـ الكبَت الذم كاله االستعمار الفرنسي بالفتاة ا١تسلمة ُب تلك الفًتة كىذا يرجع إٔب سببُت اثنُت :األكؿ كوهنا ٘تثل
بوابة األسرة اٞتزائرية ،كاليت من خبل٢تا ٘تثل التأثَت عليها كالسيطرة على اٞتيل اٞتديد ُب اٞتزائر ،أما السبب الثا٘ب فيتمثل ُب
كوف ا١ترأة اٞتزائرية موردا اقتصاديا ىاما كخاصة بعد أف ًب بناء كإعادة إحياء الصناعات التقليدية بإعادة بناء البازارات اليت
ىدمت من طرؼ القوات الفرنسية ،كبالتإب ضماف ا١تشاركة اإل٬تابية للمرأة اٞتزائرية ُب ىذه الصناعات ،حيث يعترب
الطرؼ الفرنسي ا١تستفيد األكؿ منها كخاصة فيما يتعلق با١تخطط الفرنسي ا١تتمثل ُب السيطرة على العائلة اٞتزائرية كنشر
اللغة الفرنسية بُت أفرادىا،كرغم ذلك فإف الشعب اٞتزائرم ٓب يستقر رأيو حوؿ تعليم أبنائو كبناتو ُب ظل االحتبلؿ ،حيث
بقي يتأرجح بُت القبوؿ كالرفض ،كىذا راجع لعملُت اثنُت:
العامل األكؿ كطٍت :كيتمثل ُب اٞتذكر العميقة للجزائر اليت ٘تنعهم من تلقُت التعليم الفرنسي ألبنائها ُب ا١تدارس الفرنسية
القليلة ،كاليت كانت تعرؼ باسم ا١تدارس الفرنسية اإلسبلمية ،كىذا لبعد مناىجها عن اللغة العربية كتعاليم الدين
اإلسبلمي ،ىذا من جهة ،كانفصا٢تا عنو العا١تُت العريب كاإلسبلمي من جهة أخرل ٦تا يتعارض كمقومات الشخصية العربية
اٞتزائرية ،كبالتإب كقفت اٞتزائر منو موقف اٟتذر كا٠توؼ من عواقبو على أبنائها ،كالعامل الثا٘ب استعمارم :يتمثل ُب
خوؼ االستعمار من نشر التعليم بُت أفراد الشعب ألنو أساس انتشار الوعي ،كألف االستعمار متأكد أف السيطرة على
شعب جاىل أسهل بكثَت من السيطرة على شعب متعلم ،كانطبلقا من ىذه الفكرة فقد سعى االستعمار الفرنسي إٔب نشر
األمية بُت أفراد الشعب اٞتزائرم ،حيث ٓب يتجاكز نسبة تعليم أبنائو على أكثر تقدير ( %08فقد كصلت بُت الرجاؿ إٔب
 %95كبُت النساء )%99كقد بدأ ا١تخطط الفرنسي ُب ٤تاكلة نزع ا٢توية الثقافية للعائلة اٞتزائرية منذ بداية االحتبلؿ ،حيث
ُ) -أبو القاسم سعد ا﵁" :تاريخ الجزائر الحديث" ،دار غريب اإلسبلمية ،اٞتزائر،د.س ،ص ص ّّٔ.ّّٖ -
ِ) -رابح تركي ":أصوؿ التربية كالتعليم" ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،طِ ،اٞتزائر ،ُٖٗٗ ،ص ّٖٓ.
ّ) -ا١ترجع نفسو ،ص ص ّٖٓ.ّٖٔ -
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فتحت مدارس غَت رٝتية ٖتت إشراؼ بعض ا١تغامرات اليت ٓب يكن ٢تن أ٫تية كبَتة بالنسبة لئلدارة الفرنسية ،لكن بعد
ٖتقيقهن لبعض النتائج ًب االعًتاؼ هبن إلخراجها من ٣تتمعها األصلي إٔب عآب اٟترية كاٟتقوؽ الكاملة كما تصفو تلك
اللواٌب نصنب أنفسهن للدفاع عن اٟتقوؽ االجتماعية كاالقتصادية للمرأة اٞتزائرية دكف السياسة طبعا ،كنذكر من بُت ىؤالء
(أليكس ُب أكؿ االحتبلؿ كمارم بوجيجا ُب آخره) ،كرغم ذلك فإف فرنسا كعلى لساف «إمانويل بوجيجا» كُب سنة ا١تئوية
 1930قد
قدمت ٣تموعة من اإلحصائيات حوؿ ما نفقتو فرنسا اٟتامية للفتاة اٞتزائرية كىذه اإلحصائيات تتمثل ُب :إف سنة
انتهت هبذه النتائج بالنسبة للمرأة األىلية (30بنتا) حصلت على شهادة الدراسة االبتدائية 02،حصلتا على شهادة (البَتكُب
األكؿ) ككاحدة على شهادة (البَتكُب العإب) ك 08بنات دخلن ا١تدارس االبتدائية العالية  ،كبالرغم من ذلك ٘تسكت ا١ترأة
اٞتزائرية بعاداهتا كتقاليدىا ،فعملت على تلقُت بناهتا كأبنائها أصوؿ الًتبية ،كدعمها ٓتبلصة ٕتربتها ُب اٟتياة حىت تكوف
من بنتها فتاة صاٟتة كزكجة مستقبل مثالية ،إضافة إٔب األعماؿ ا١تنزلية سواء ُب الداخل أك ُب ا٠تارج ،كاليت ٗتتلف من
منطقة ألخرل ريفية أك مدنية ،ألف األعماؿ اليت تقوـ هبا ا١ترأة الريفية ليست ىي اليت تقوـ هبا ا١ترأة ُب ا١تدينة ،حيث تقتصر
عمل األكٔب على األعماؿ الفبلحية جنبا إٔب جنب مع أخيها الرجل ،كما ٧تدىا هتتم األعماؿ ا١تنزلية األخرل كا٠تياطة
كالنسيج كصناعة الفخار كحياكة الزرايب ،أما نساء ا١تدف فكاف يقتصر عملهن على ا٠تياطة كالطرز ،كبالتإب ٧تد أف مشاركة
ا١ترأة ُب التنمية كانت جد فعالة إال أف عملها ٓب يدخل ُب إطار العمل ا١تأجور ،كلكن على الرغم من ىذا يعترب كجود ا١ترأة
ُب اجملتمع اٞتزائرم التقليدم جد ضركرم بسبب تقسيم العمل بُت ا١ترأة كالرجل ،فا١ترأة اٞتزائرية كبسبب التقاليد كالعادات
ا١تفركضة عليها كا١ترسومة من طرؼ اجملتمع كانت موقع اىتماـ الكثَت من اٟتركات الفكرية الوطنية اليت قادىا ٣تموعة من
ا١تفكرين ٨تو نشر الوعي كالتعليم ك٤تو األمية ،كمن بينهم ابن باديس الذم سخر جريدة الشهاب لدراسة أكضاع ا١ترأة
اٞتزائرية كالنهوض ْتقوقها ككاجباهتا .
لكن بدخوؿ ا١ترأة اٞتزائرية إٔب حرب التحرير الوطٍت استطاعت أف تثبت جدارهتا كأ٫تيتها ،فقد حصلت ُب عهد
االستقبلؿ سيدة نفسها كصانعة مصَتىا ،كفتحت ُب كجهها كل األبواب اليت كانت مغلقة أمامها ُب عهد االحتبلؿ،
فبعد أف كانت ٗتضع للتقاليد األسرية ،استطاعت أف تدخل ميداف اٟتياة االجتماعية من أكسع أبواهبا ،كصارت عضوة
نشيطة ُب اجملالس البلدية ،كاجملالس الوالئية ،كما صارت عضوة نشيطة ُب ٥تتلف اجملالس االقتصادية كاالجتماعية
كالثقافية اليت مكنتها من اٗتاذ القرار حيث كصلت ُب اٞتزائر إٔب أعلى ا١تناصب ُب الدكلة ،فاستطاعت أف تًتشح
للرئاسيات كىذا من خبلؿ نيلها ٟتقوقها ُب الدستور اٞتزائرم ،كما ٘تكنت ا١ترأة من فرض كجودىا ُب اجملتمع اٞتزائرم
باكتساحها ٞتميع قطاعات العمل اليت كانت ُب كقت مضى حكرا على الرجل كقطاع األمن الوطٍت ،كالقضاء كاإلدارة
باإلضافة إٔب األعماؿ اٟترة ،فنجد اليوـ ا١ترأة ُب ٣تاؿ :التجارة ،البناء ،الفبلحة ،االتصاالت...كغَتىا من اجملاالت.
ُ) -أبو القاسم سعد ا﵁ :ا١ترجع السابق ،ص ص ُْْ.ّْْ -
ِ) -جدكإب صفية :ا١ترجع السابق ،ص ص ُُِ.ُِِ -
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كبالرغم من منح الدستور اٞتزائرم للمرأة كامل حقوقها السياسية كا١تدنية ،إال أف ا١ترأة اٞتزائرية ما زالت تعا٘ب من العنف
ضدىا حىت اليوـ ،كالذم يتسم بالعدكانية كاإلكراه ما أدل إٔب سلبها ٟتريتها الشخصية كمنعها من التمتع بكامل حقوقها
كفرد ُب اجملتمع اٞتزائرم ،فمورس عليها العنف ٔتختلف أنواعو ،فمن العنف اٞتسدم إٔب العنف النفسي الذم شكل
عليها ٚتلة من الضغوطات النفسية ،إٔب العنف االجتماعي ا١تتمثل ُب النظرة القاصرة لدكر ا١ترأة ،إٔب العنف االقتصادم
2009
الذم يشمل عدـ منح ا١ترأة فرص عمل تتناسب كقدراهتا كإقصائها من الكثَت من اجملاالت العملية ،فخبلؿ عاـ
139
 1025سوء معاملة سواء من قبل الزكج أك األقارب ك
 3013عنف جسدم ك
 4409حالة امرأة معنٌفة ،منها [
سجلت اٞتزائر

 171حالة ٖترش جنسي ك 08حاالت قتل عمدم] ىذا خبلؿ السداسي األكؿ ،كىذا إلخضاعها لتحقيق
عنف جنسي ك
ٚتلة من األىداؼ ،لكن ا١ترأة اٞتزائرية كبالرغم من ٦تارسة العنف عليها إال أهنا كانت ال تتقدـ بأية شكول ١تصاّب
الشرطة ،أما اآلف كنتيجة للوعي االجتماعي الذم حضت بو ا١ترأة من خبلؿ اٟتركات النسوية كالندكات النسائية أصبحت

 2008سجلت مصاّب الشرطة ارتفاع نسيب كإقباؿ
 2007ك
ا١ترأة تتقدـ بشكول ضد اٞتا٘ب كٖتيلو إٔب ا﵀اكم ،فخبلؿ عامي
2009
للشكول على ا١تعتدم ،كىذا ما جعل ظاىرة العنف ضد ا١ترأة تنخفض نسبيا ُب اجملتمع حيث ا٩تفضت بػ %12عاـ
.2008
على ما كانت عليو عاـ
خاتمة:
على ضوء ما كرد نصل بالقوؿ إٔب أف ا١تكانة اليت حظيت هبا ا١ترأة اليوـ ٓب تأٌب من فراغ ،أك أعطاىا ٢تا اجملتمع ،بل
انتزعتها بكل جدارة من خبلؿ أ٫تية األدكار اليت تقوـ هبا ُب البيت كاألسرة كاجملتمع ،كألجل ٖتقيق مكانتها خاضت مسَتة
نضالية طويلة عرب التاريخ ،كمن بُت تلك النساء٧ ،تد ا١ترأة اٞتزائرية اليت كانت ٢تا بطوالت كمآثر ميزهتا عن سائر النساء،
فوقوفها ُب كجو االحتبلؿ الفرنسي ،مثاؿ للتضحية كالشهادة كالشجاعة اليت تفتقدىا كثَت من النساء ُب العآب.
قائمة المراجع:
.2006
 - 01شادية قناكم ":قضايا عربية معاصرة" ،الدار ا١تصرية السعودية للطباعة كالنشر كالتوزيع القاىرة ،مصر،

 - 02أبو القاسم سعد ا﵁ ":تاريخ الجزائر الحديث" ،دار غريب اإلسبلمية ،اٞتزائر،د.س.
.1989
 - 03رابح تركي" :أصوؿ التربية كالتعليم" ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،ط ،2اٞتزائر،
.2004
 - 04عبلة ٤تمود أبو عبلة":المرأة العربية العاملة -المعوقات كمتطلبات النجاح في العمل القيادم" ،منشورات ا١تنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،دط ،القاىرة ،مصر،

.2000
عبد اٟتميد إٝتاعيل األنصارم" :قضايا المرأة -بين تعاليم اإلسبلـ كتقاليد المجتمع" ،-دار الفكر العريب ،ط ،1القاىرة ،مصر،
.2004
٤ - 05تمد سيد فهمي ":المشاركة االجتماعية كالسياسية للمرأة في العالم" ،اإلمارات العربية ا١تتحدة ،دط ،اإلمارات،
.1977
 -06زيداف عبد الباقي" :المرأة بين الدين كالمجتمع" ،مطبعة السعادة ،ط ،2اٞتزائر،
 - 07صبلح عبد الغٍت ٤تمد ":موسوعة المرأة المسلمة -الحقوؽ العامة للمرأة ،"-ج ،1مكتبة الدار العربية للكتاب ،ط ،1مصر.
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.1998
 - 08حسُت عبد اٟتميد أٛتد رشواف" :علم اجتماع المرأة" ،ا١تكتب اٞتامعي ،مصر،
الرسائل الجامعية:
 - 01جدكإب صفية " :اتجاىات الفرد نحو تولي المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات التعليمة" ،رسالة لنيل شهادة ا١تاجستَت ،علم النفس ٗتصص إدارة تربوية ،جامعة
.)2005
-2004
فرحات عباس ،سطيف( ،

 - 02غراز الطاىر " :خركج المرأة للعمل كتربية األطفاؿ" ،رسالة لنيل شهادة ا١تاجستَت ،إشراؼ :عقوف ٤تسن ،قسم علم اجتماع التنمية ،كلية اآلداب كالعلوـ
. )1995
-1994
االجتماعية ،جامعة قسنطينة( ،
.)1993
-1992
ٚ - 03تاؿ معتوؽ ":كجوه من العنف ضد النساء خارج بيوتهن" ،رسالة لنيل شهادة ا١تاجستَت ،إشراؼ عبد الغا٘ب ا١تغريب ،معهد علم االجتماع ،جامعة اٞتزائر( ،
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كاقع كسبل تطوير التوجيو ك اإلرشاد المدرسي في النظاـ التربوم الجزائرم
د.سليماني صبرينة ،جامعة قسنطينة ،02الجزائر.
ملخص :
إف كظيفة «التوجيو المهني كالمدرسي» ٬تب إعادة تعريفها كتنظيمها هبدؼ مساعدة ا١تتعلمُت بصفة فعالة ككذا حاملي الشهادات ،لبناء مشاريعهم ا١تدرسية
كا١تهنية ،كالتكيف مع التطور اٟتاصل مع عآب الشغل ،إف ىذا النظاـ يلزـ تعريف جسور بُت ٥تتلف الشعب كالتخصصات للمنظومة الًتبوية.
الكلمات المفتاحية  :كاقع  ،التوجيو ك االرشاد ا١تدرسي  ،االصبلحات الًتبوية ٪ ،تاذج ٦تارسات التوجيو ُب العآب .
Résume :
La fonction «orientation professionnelle et scolaire» doit être redéfinie et organisée dans le but d'aider de façon
efficace les apprenants ainsi que les titulaires de certificats, a construire leur parcours scolaire, et a s'adapter à
l'évolution du monde du travail, ce système nécessite la définition de passerelles entre les différentes divisions et
disciplines du système éducatif.
Mots-clés: réalité, d'orientation scolaire et de conseil, réformes de l'éducation, de routage modèles de pratiques
exemplaires dans le monde.

المقدمة:
يقصد بالتوجيو تلك العملية اليت هتدؼ إٔب مساعدة الفرد على فهم نفسو ك مشكبلتو ا١تختلفة سواء كانت نفسية،
تعليمية أك مهنية ،ك على أف يفهم البيئة اليت يعيش فيها حىت يصبح أكثر استغبلال إلمكانياتو ك إمكانيات تلك البيئة ،فهو
يسعى للكشف عن القدرات ك االستعدادات ك ميوؿ التلميذ ،كما يهدؼ إٔب اكساب الفرد القدرة على توجيو ذاتو دكف
االعتماد على شخص آخر ْتيث يكوف أكثر قدرة على موازنة األمور ك نقدىا ك ا٠تركج ْتل يرضيو كما أنو يهدؼ إٔب
الوصوؿ إٔب أقصى درجة من درجات ٪تو اإلنساف أف يعمل ،إليها ك فقآ إلمكانياتو ا١تختلفة ك منو تتجلى أ٫تية التوجيو
أكثر من خبلؿ ٣تموع ا٠تدمات اليت يقدمها بغية تكييف الفرد نفسيا ك اجتماعيا ك كعقليا إال أنو حسب الواقع ا١تيدا٘ب
للتوجيو ُب اٞتزائر ا٨تصر عملو منذ سنة ،1991بلوائح توجيهية تعتمد على ا١تقاربة الكمية اليت ٕتعل من العبلمة ك ا١تعدؿ
ا﵀دد الرئيسي ُب ترتيب التبلميذ ك توجيههم إٔب أف جاء ٥تطط تطبيق إصبلح النظاـ الًتبوم الذم صودؽ عليو ُب ٣تلس
الوزراء يوـ 20أفريل 2002يتماشى ك التوجيو العا١تػي الداعي لبلبتعاد عن مضاعفة ا١تسالك ك الشعب الدراسية ،ك قبوؿ
التبلميذ الذين تتوفر فيهم الشركط لبللتحاؽ بالسنة األكٔب ثانوم بعد مرحلة تعليمية يتلقى فيها التلميذ تكوينا متينا
كأساسيا ُب ٣تاالت اآلداب ك أللغات العلوـ ك ألتكنولوجيات الفنوف دكف إ٫تاؿ ا١تواد اليت تنمي ركح ا١تواطنة ك ركح
أ١تسؤكلية مع الًتكيز على ٖتسُت مستول التبلميذ ك كفاءاهتم ُب اإلعبلـ اآلٕب ك الرياضيات.مع التذكَت أنو ًب إلغاء الشعب
 2005أين ٖتددت الًتتيبات اليت
/600
التقنية التابعة سابقا إٔب اٞتذع ا١تشًتؾ تكنولوجيا  ،ك ٔتوجب ا١تنشور الوزارم رقم/262
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ًب اعتمادىا لتوجيو التبلميذ ُب اٞتذعُت ا١تشًتكُت للسنة األكٔب ثانوم آداب ،علوـ كتكنولوجيا كإٔب الشعب ا١تنبثقة عنها
ُب السنة الثانية ،حيث مست ىذه التعديبلت عملية التوجيو على مستول السنة التاسعة لبلنتقاؿ إٔب السنة األكٔب ثانوم
ككذلك على مستول اٞتذع ا١تشًتؾ لبلنتقاؿ إٔب السنة الثانية ثانوم.
 -1اإلجراءات التنظيمية الرسمية للتوجيو:
 -1-1مراحل التوجيو المدرسي كالمهني  :كاف ا٢تدؼ من كضع مقاييس تربوية موحدة متجانسة لتحقيق التوافق بالدرجة
األكٔب على التأطَت الًتبوم الذم يقع على عاتقو عبء التغَت النوعي ا١تأموؿ كالذم ىو مركز اىتماـ الوزارة ،كمن الضركرم
ُب ٣تاؿ التقوٙب البيداغوجي أف يقوـ ٣تلس ا١تعلمُت كاألساتذة ُب مطلع كل سنة دراسية بوضع مشركع تقوٙب حسب كل
مستول  ،ككل مادة ٖتدد فيو فًتات التقوٙب كعددىا ،ككيفية حساب ا١تعدؿ كاٟتد األدٗب ١تعدؿ االرتقاء كفقا للتعليمات
الرٝتية  ،كإشعار التبلميذ كأكليائهم ك بذلك كضع جهاز عملي للتوجيو بُت اٞتذع ا١تشًتؾ كالشعبْ ،تيث يتم توجيو
ا١تقبلُت للتعليم الثانوم على مرحلتُت:
 -1التوجيو األكٕب ابتداء من السنة الرابعة متوسط إٔب اٞتذكع ا١تشًتكة للسنة األكٔب ثانوم
التوجيو الفعلي من اٞتذكع ا١تشًتكة لشعب السنة ثانية ثانوم .
تندرج عملية كضع اٞتهاز ضمن ا٠تطة الشاملة لتجسيد إصبلح ا١تنظومة الوطنية للًتبية كالتكوين ،حيث تتجو ُب ىذا
اإلطار،الرؤية اٞتديدة للتوجيو ا١تدرسي كا١تهٍت يكرس التعليم عن طريق االختيار كاٗتاذ القرار لدل التبلميذ ،خاصة إذا
علمنا أف التعبَت عن رغبتو كبناء مشركعو الشخصي ،كضعية معقدة تتطلب معاٞتتها بانسجاـ مؤىبلتو ك قدراتو مع ٪تط
التعليم أك التكوين الذم يرغب فيو .
-2-2اإلجراءات االنتقالية لتوجيو التبلميذ إلى شعب السنة المانية المانوم :
إف إجراءات إعادة ىيكلة التعليم الثانوم تسعى بأىدافها البيداغوجية ك التكوينية ك مضامينها التعليمية تقتضي تكييف
معايَت التوجيو مع ىذه ا١تستجدات للمحافظة على الطابع الًتبوم ك البيداغوجي لعملية التوجيو ك ذلك بالتوفيق بُت
رغبات التلميذ ،كفاءاتو اٟتقيقية  ،متطلبات الشعب ك إلزامية ضبط تدفق تعداد التبلميذ .ك تتضمن الًتتيبات اليت ٬تب
اعتمادىا لتوجيو التبلميذ ُب اٞتذعُت ا١تشًتكُت للسنة األكٔب ثانوم " آداب ،علوـ ك تكنولوجيا" ك إٔب ٥تتلف الشعب
ا١تنبثقة عنها ُب السنة الثانية كىي:
 -1. 2. 2إجراءات االنتقاؿ  :كضعت ا١تصاّب ا١تركزية لوزارة الًتبية إجراءات جديدة لبلنتقاؿ من سنة إٔب أخرل ابتداءا من
السنة الدراسية 99/98ك اشًتطت ُب ذلك اٟتصوؿ على معدؿ( )20/10لبلنتقاؿ من سنة إٔب أخرل من طور إٔب طور).
ُ .منشور كزارم مشًتؾ  ":يتضمن توجيو التبلميذ إلي مسلكي التعليم ما بعد اإللزامي" ،رقم َُ،بتاريخ َٔ مارس ََِٔ .
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يرتب تبلميذ كل جذع مشًتؾ حسب النتائج ا١تدرسية ا﵀صل عليها كفق ا١تعدؿ السنوم العاـ كيرشح للقبوؿ التبلميذ
الذين تسمح ٢تم نتائجهم من االستفادة من التعليم ُب السنة الثانية ثانوم ُب حدكد ال ٯتكن ٕتاكز إمكانيات االستيعاب
ا١تتوفرة ُب الشعب ك التخصصات ا١تفتوحة ُب ا١تؤسسة الًتبوية كيستأنس ُب ىذا الشأف بتقديرات مصاّب التنظيم الًتبوم
كا٠تريطة ا١تدرسية ؾمايلي :
. %)55
 شعبة علوـ ٕتريبية :ما بُت(-50.%)11
 شعبة الرياضيات :ما بُت(-8.%)20
 -شعبة التسيَت ك االقتصاد :ما بُت(-16

 شعبة تقٍت الرياضي :ما بُت (. % )20-18-2. 2. 2إجراء عملية التوجيو إلى السنة المانية ثانوم ٗ :تضع عملية التوجيو لئلجراءات التالية  " :إعداد الوثائق البلزمة
لعملية توجيو لكل التبلميذ ك اليت تتمثل ُب ا﵀ضر الرٝتي جملالس القبوؿ ك التوجيو إٔب السنة الثانية من التعليم الثانوم العاـ
ك التكنولوجي ،بطاقة ا١تتابعة ك التوجيو ٨تو شعب السنة الثانية من التعليم الثانوم العاـ ك التكنولوجيٍ ،ب بطاقة الرغبات".
 -1يعرب التلميذ بواسطة ىذه البطاقة عن الشعب اليت يرغب مواصلة دراستو فيها ُب السنة الثانية من التعليم الثانوم العاـ
كالتكنولوجي كا١تنبثقة عن اٞتذع ا١تشًتؾ الذم يدرس فيو  ،يتم ملؤىا بالتشاكر مع األكلياء بعد االطبلع على ا١تسارات
التعليمية ا١تتوفرة ٔتؤسستو كشركط االلتحاؽ هبا.
ٖ -2تديد ٣تموعات التوجيو إٔب شعب السنة الثانية من التعليم الثانوم العاـ كالتكنولوجي باعتماد ا١تواد اليت يؤىل التلميذ
إٔب مواصلة الدراسة ُب شعبة معنية.
 -3يتم حساب معدؿ كل مادة من ا١تواد ا١تشكلة جملموعات التوجيو باعتماد نتائج التلميذ ُب ا١تادة للفصلُت األكؿ كالثا٘ب
لتوقعات التوجيو ا١تسبق عند هناية الفصل الثا٘ب كإعداد مشركع ا٠تريطة الًتبوية للفصل الثالث للتوجيو النهائي ُب هناية
السنة الدراسية ،أما حساب معدؿ التلميذ ُب كل ٣تموعة توجيو ،فيتم باعتماد ا١تعامبلت ا١تسندة للمواد ا١تشكلة للشعب
.
األربعة ا١تنبثقة عن اٞتذع ا١تشًتؾ علوـ كتكنولوجيا
ُ  .كزارة الًتبية ،قرار رقم ُٔ :ا١تتضمن تحديد ىيكلة التعليم المانوم العامة ك التكنولوجي ،ا١تؤرخ ُب ُْ.ََِٓ/َٓ/

ِ كزارة الًتبية الوطنية  " :إجراءات التوجيو إلى الجذكع المشتركة للسنة األكلى ثانوم
ُْ َٓ/ٔ.َ.َ/ا١تؤرخ ُب ِٕ.ََِٓ/َّ/

" ،مديرية التوجيو كالتقوٙب كاالتصاؿ  ،منشور كزارم رقم

ّ كزارة الًتبية الوطنية":إجراءات انتقالية لتوجيو التبلميذ إلى السنة المانية ثانوم العاـ كتكنولوجي" ،مديرية التقوٙب ك االتصاؿ رقم ْٖ َ.َ.ٔ/ا١تؤرخ ُب
ُّ.ََِٖ/َِ/

 . 4كزارة الًتبية الوطنية ":مديرية التقويم كالتوجيو كاالتصاؿ"،ا١تنشور الوزارم رقمْٖ.ََِٖ/ٔ.َ.َ/ا١تؤرخ ُب ُّ.ََِٖ/َِ/
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٬-4تتمع ٣تلس القبوؿ كالتوجيو ا١تتكوف من مدير الثانوية رئيسا ك ناظرىا ك أساتذة اٞتذعُت ا١تشًتكُت كمستشار التوجيو
ا١تدرسي كا١تهٍت ك ٦تثل عن ٚتعية أكلياء التبلميذ كعضو مبلحظ لدراسة النتائج ا١تتحصل عليها من قبل كل تلميذ
كمقارنتها بالرغبات ا١تعرب عنها  ،يوجو  % 5من التبلميذ األكائل من ضمن ا١تقبولُت على مستول كل مؤسسة حسب
رغباهتم األكٔب ،أما بقية التبلميذ ا١تقبولُت % 95فيتم توجيههم كفق ترتيبهم ُب ٣تموعات التوجيو مع مراعاة الًتتيب
التفضيلي لرغباهتم ،نتائجهم الدراسيةٍ ،ب األماكن ا١تتوفرة.
علما أنو يتم ،عند اٟتاجة توجيو تبلميذ اٞتذع ا١تشًتؾ علوـ كتكنولوجيا إٔب إحدل شعب السنة الثانية ا١تتواجدة ُب
مؤسستهم أك ُب مؤسسة أخرل فهي تابعة لقطاع التوجيو .
 -3-2الوسائل السيكوبيداغوجية للتوجيو:
أدخلت تعديبلت على كل من بطاقة ألرغبات بطاقة ا١تتابعة ك ألتوجيو ك ٣تموعات التوجيو .حيث مست ىذه
التعديبلت عملية التوجيو على مستول السنة الرابعة االنتقاؿ إٔب السنة األكٔب ثانوم ك كذلك على مستول اٞتذع ا١تشًتؾ
" االنتقاؿ إٔب السنة الثانية ثانوم"
 -1.3.2بطاقة المتابعة كالتوجيو إلى السنة األكؿ ثانوم :كىي بطاقة خاصة لكل تلميذ ٖتمل كل ا١تعلومات الدراسية
ا٠تاصة بو ابتداءا من السنة السابعة أساسي إٕب السنة التاسعة أساسي .
 -2. 3.2بطاقة المتابعة كالتوجيو إلى السنة المانية ثانوم :يتم تنظيمها ابتداءا من السنة األكٕب ثانوم تستعمل ١تتابعة
التطور الدراسي للتلميذ كيستغلها مستشار التوجيو لتدكين ا١تبلحظات ا١تستخلصة من متابعة التلميذ ُب السنة األكٕب
ثانوم إذ ٢تا جانب خاص بنتائج االستبياناف كا١تقاببلت .

 -3.3.2بطاقة الرغبات٘ :تؤل ىذه البطاقة من طرؼ التلميذ ليعرب عن رغباتو كا١تتمثلة اٞتذكع ا١تشًتكة ُب السنة األكٕب ثانوم
،كيقوـ التلميذ بًتتيبها حسب تفضيلو عن طريق ترقيمها كىذه البطاقة ٖتمل ٚتيع الشعب ا١تتوفرة ُب ا١تؤسسة تعطي لتلميذ
السنة األكٕب ثانوم ليقوـ كذالك بًتتيبها حسب تفضيلو كتستغل ىذه البطاقة علي مستويُت ٫تا  :التوجيو األكٕب كالتوجيو
النهائي .

 . 1كزارة الًتبية الوطنية ":إجراءات انتقالية لتوجيو

ِِٔ َٓ/َ.َ.ٔ/ا١تؤرخ ُٗ-ديسمرب ََِٓ.

التبلميذ إلى السنة المانية ثانوم العاـ كتكنولوجي

" ،مديرية التقوٙب ك االتصاؿ الرقم

ِ سليما٘ب صربينة " )ََُِ( ،متطلبات شعب التعليم التكنولوجي الواجب مراعاتها في التلميذ أثناء التوجيو" ،جامعة منتورم قسنطينة.
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 -4. 3. 2استبياف الميوؿ كاالىتمامات :تعترب ىذه الوثيقة من بُت كسائل الفحص ا٠تاصة ٔتستشار التوجيو الذم يشرؼ
علي ٖتضَت كتطبيق ىذه البيانات كٖتلياىا ابتداءا من األكؿ ٞتميع تبلميذ السنة األكٕب ثانوم ،كحسب ما جاء ُب ا١تنشور
 1992فاف ا٢تدؼ من ىذا االستبياف ىو حصر االىتمامات كراغبات التبلميذ قصد:
 241ا١تؤرخ ُب/02/04
الوزارم رقم/510
 تصحيح مستواىم العلمي. توعيتهم بكفاءاهتم كقدرهتم اٟتقيقية ُب اٞتانب الدراسي ك البيداغوجي. مساعدهتم علي ٖتقيق مشركعهم الدراسي أك ا١تهٍت ُب ا١تستقبل . -5. 3. 2سجل المتابعة كالتوجيو :ىذا السجل ٮتصص ١تتابعة تبلميذ السنة األكٕب ثانوم ،٭تتوم ىذا السجل علي
٣تموعة من ا١تعلومات يدكهنا مستشار التوجيو الذم ينظم حسب األفواج الًتبوية كتتمحور ىذه ا١تعلومات حوؿ صحة
التلميذ ك مساره ا١تدرسي  ،ك أخرل عن اٞتانب النفسي .

برات النفسية :إف تطبيق االختبارات النفسية للكشف عن القدرات من بُت ا١تهاـ ا١تسندة ١تراكز
االخت
ا
-6. 3. 2

كمستشارم التوجيو ا١تدرسي كا١تهٍت كمعظم ا١تناشَت اليت تتم إصدارىا ُب ىذا اإلطار ،فحسب ما جاء ُب ا١تنشور رقم
 )1991فاف الركائز اليت
 1992الذم نتج عن توصيات ا١تلتقي الوطٍت ١تدير مراكز التوجيو (
 92/1241ا١تؤرخ ُب 14مارس
/631
٬تب اعتماد ىا ىي:
 -TF 80رائز التحويبلت
 -KRX 80رائز كا-أر-اكس . -CATLL3Aرائز كاتل3أ .لقد كضع ىذا ا١تنشور على أف ىذه الركائز ما ىي إال أدكات إضافية مساعدة علي معرفة جيدة الستعدادات التبلميذ
كقدراهتم  ،كلكن يبلحظ أف ىذه الوسائل غَت معتمدة نظرا إما لعدـ توفرىا كاف توفرت مراكز التوجيو علي البعض منها
فهي ركائز قدٯتة كغَت كاملة كبالتإب فهي غَت قابلة لبلستغبلؿ .

ُ منشور كزارم رقم َُٓ ُِْ/حوؿ تطبيق استبياف الميوؿ ك االىتمامات ،ا١تؤرخ َْ.ُِٗٗ/َِ/

ِ أبوسارم فاطمة الزىراء ":مقياس التوجيو المدرسي كالمهني" ،كلية العلوـ اإلنسانية كالعلوـ االجتماعية  ،جامعة منتورم قسنطينة .ََِٔ ،

ّ  .كزارة الًتبية الوطنية :إجراءات التوجيو إلي الجذكع المشتركة للسنة األكلي ثانوم ،مديرية التوجيو  ،مديرية التقوٙب ك االتصاؿ  ،رقم َُْٓ/ٔ.َ.َ/
ا١تؤرخ ُب ِٕ.ََِٓ/َّ/

119

العذد  : 04وكانو أ ٌ /دٌعمبر – 2014

مشهض حُل البدث العلمي

 -3فماذج ك ممارسات التوجيو المدرسي في بع

دكؿ العالم :

برزت خبلؿ العقود األخَتة عدة تيارات تربوية تعٍت بالتوجيو كممارسة متنوعة ك متعددة  ،ٯتكن إختزا٢تا ُب ثبلثة تيارات
ُب ثبلث إتاىات ىي:
االتجاه المتمركز على القياس النفسي:ك الذم يعتمد أساسا على علم النفس الفارقي ،حيث يرل ضركرة القياـ ٔتقارنة
قدرات ك مهارات الفرد مع مواصفات ا١تهنة ك نوع الدراسة ا١ترغوب فيها لتحقيق موازنة بينهما.

االتجاه السلوكي :ىو الذم يعتمد على تأثَت الوسط االجتماعي ك الطبيعي ،ك بالتإب على شخصية األفراد ك ٖتديد

اختياراهتم ا١تهنية ك ا١تدرسية ،ك من ىنا ضركرة دراسة السلوؾ ُب تفاعلو مع الوسط ك اجملاؿ الذم يتحرؾ فيو الفرد.

االتجاه اإلنساني :ك الذم ظهر بناءا على ٣تموعة من االنتقادات ا١توجهة إٔب االٕتاىُت السالفي الذكر ،كا١تتمثلة أساسا
ُب اختزاؿ الفرد ُب عملية شبو حسابية أك ٖتليلية ،أم إغفاؿ اٞتانب العبلئقي ا١تتعدد األبعاد ُب احتكاؾ األفراد فيما بينهم
ك االستفادة من ا٠تربات ا١تتبادلة ك الًتاكم ا١تعرُب.ك ىكذا يتضح أف ا﵀ور ا١تركزم لبلٕتاه اإلنسا٘ب ىو التجربة أم إثبات
القدرات ك االنغماس ُب التجربة.
كلقد أفرزت االٕتاىات السابقة طرؽ مقاربة متعددة ُب ميداف التوجيو ا١تدرسي ك ا١تهٍت كاف ٫تها األساسي بلورة ك
صياغة ٪تاذج تطبيقية عملية قابلة لئلجراء ك االندماج ُب كاقع ا١تؤسسة التعليمية ،فأصبح ا١تهتموف بالتوجيو ُب فرنسا مثبل
يتحدثوف عن تربية االختيارات ،ك ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية ك كندا عن الًتبية ا١تهنية  ،أما ُب إقليم كيبك بكندا
فيتحدثوف عن تنشيط ا١تيوالت ا١تهنية .جلها ٕتعل من الفرد ٤تورا ٞتميع العمليات الًتبوية ك ذلك من خبلؿ استنفار كل
طاقتو الدافعة تأخذ شكل صَتكرة يدير الفرد مشركعو الشخصي ينتج عن عبلقات قوة بُت ثبلثة أقطاب كما عرفتو الباحثة
ا١تختصة "بَتناديت دٯتورا" Dumora Bernadetteاليت ترل أف:
القطبالدافعي : Le pôle motivationnelىو قطب التمثبلت représentationsحوؿ الذات( إف ا١تبالغةُب الًتكيزعليو تغرؽ الفردُباألكىاـ)
 القطبا١تهٍت : Le pôle professionnelىوقطبالتمثبلت représentationsحوؿا﵀يطاالجتماعيك حوؿا١تهن( إفا١تبالغةُب الًتكيزعليوتغرؽاجتماعيا
)
الفردُب ا١تبالغةُب االمتثالية conformismeك ا٠تضوعللطبقاتالسائدة

ُ  .عبد العزيز صنهاجي ":دكر خدمات اإلعبلـ ك التوجيو في انفتاح المؤسسة على محيطها العاـ"،مكتبة النيل،الرباط ََِٓ،صٕٓ.

ِ كزارة الًتبية ا١تغربية ك التعليم العإب ك تكوين األطر ك البحث العلمي" ،المناضرة الوطنية حوؿ تطير كظائف ك آليات االستشارة ك التوجيو"،الرباطَٗ،
أفريل ََِٓ،ا١تملكة ا١تغربية.
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 قطب التقوٙب الذاٌب :Le pôle d'auto-évaluationيتعلق ىذا القطب بالعآب ا١تدرسي (إف ا١تبالغةُب الًتكيز عليو تؤدم إٔب كبح كلا﵀اكالتا١تتعلقةبإسقاطالذاتُب مستقبلمهٍت ك كل ديناميةميوؿ) .
-1-4النموذج الكندم للتوجيوُ :ب ظل ا١تشركعات اليت قامت هبا كندا ُب قطاع الًتبية كالتعليم أتاحت التبلميذ تعليما

ابتدائيا مدتو  6سنوات تليها مرحلة التعليم الثاكم كاليت تكوف متعددة التخصصات ٦تتدة ١تدة ٜتسة سنوات على أف
يستقبل ٚتيع التبلميذ بغض النظر عن النتائج اليت ٖتصلوا عليهاُ ،ب حُت يستدرؾ ضعاؼ ا١تستول خبلؿ سنة ٖتضَتية
الختيار إحدل فركع التخصصات اليت يرغب فيها كىذا من خبلؿ متابعة ١تستشارم التوجيو بواسطة دفًت الدراسات .كمن
أشهر ىذه ا١تقاربات مقاربة " بلوٌب "" Pelletierبوجولد" Bujoldك "نوازك"  Noiseauxكضعوا سلسلة "الًتبية على اختيارات
٣ترل اٟتياة"  éducation au choix de carrièreتغطي مدة الدراسة اإلعدادية .كاليت تستهدؼ تنمية النضج ا١تهٍت
كالشخصي  * ADVPكتنصب على ٖتديد جوانب إجرائية مفادىا أف الفرد ٯتر ٔتراحل ٪تو يقوـ خبل٢تا بعدة مهاـ قصد
إرضاء نفسو ك٣تتمعو ،كذلك بالًتكيز على نشاطو خاصة بكل مرحلة من ا١تراحل األربعة التالية:
مرحلة االستكشاؼ  :Exploitationكىي مرحلة ٭تاكؿ فيها األفراد االنزياح عن مركز عا١تهم الطفوٕب ،ليحاكلوا القياـ
بأدكار الكبار ،ىي مرحلة كذلك للبحث النشيط عن اٞتديد كالتغيَت ،كا١تبلحظ الفضولية ،كالفرد حُت يستكفي ٭تمل

على البحث كالتنقيب كالتجريب كصياغة االفًتاضات.
مرحلة التبلور  :Cristallisationكىي مرحلة يتم فيها ظهور كبركز ٤تاكر اىتماـ ،بعد التجارب ا١تًتاكمة بواسطة السياقات
االستكشافية.

مرحلة التخصيص ُ:Spécificationب ىذه ا١ترحلة على الفرد أف ٭تدد اختيارا أكعدت اختيارات ٢تا القدرة على إدماج
٥تتلف احتياجاتو ،كالتكيف مع مقتضيات الوسط.
مرحلة اإلنجاز :Réalisationخبلؿ ىذه ا١ترحلة ٮتتفي الًتدد يتم االختيار كالتخطيط لتحقيق ىذا االختيار كالتشبث
با١تشركع النهائي الذم احتفظ بو.
كيتم ىذا من خبلؿ برنامج مسطر ك٤تدد بوضعيات تعليمية هتدؼ إٔب" تنشيط النضج ا١تيوٕب" تعتمد على ٣تموعة من
األنشطة اليت تساعد على التطور التدر٬تي ٠تاصية النضج ا١تعرُب كالوجدا٘ب من خبلؿ ٪تو بعض الكفاءات كاالٕتاىات اليت
تسمح بتعلم سَتكرة االختيار من جهة كبإعداد كبناء ا١تشركع من جهة أخرل .٭تاكؿ ا١تختص جعل الفرد يستفيد من
خبلؿ ىذه التدخبلت البيداغوجية على تطوير قدرتو على التوجو كٖتديد مستقبلو بكل مسئولية كاستقبللية.
ُسليما٘ب صربينة " )ََُِ( ،متطلبات شعب التعليم التكنولوجي الواجب مراعاتها في التلميذ أثناء التوجيو" ،جامعة منتورم قسنطينة.ص ُٓٔ.
3

Denis- Pelletier et collaboration :" pour une approche éducatif en orientation"، édition ،goeten morion، 1983،
pp 332-350.
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إف ىدؼ ىذه الطريقة حسب نفس الباحث كٚتاعتو ىو نقل فعل التوجيو حدث مرحلي على سَتكرة ديناميكية كضع
بإدماج ا١تعرفة األدائية "  "savoir faireكا١تعرفة السلوكية" " savoir êtreللفرد من خبلؿ تربيتو على:
معرفة لذاتو (ٖتديد حاجياتو ،أىدافو ،قيمو ،تفضيبل تو ،كفاءاتو كإتاىاتو).٤تاكلة الربط بُت معرفتو لذاتو كاجملاالت الدراسية كالتكوينية (ا﵀يط الدراسي) كمعرفتو للمهن كإدراؾ ٥تتلف األدكارا١تهنية (ا﵀يط ا١تهٍت).
ٕتاكز التأثَتات ا٠تارجية كالنمطية كظركؼ الضغوطات كاٗتاذ القرارات بكل مسئولية ككعي كاستقبللية إزاء مشاريعوا١تستقبلية.
ٖتديد كٗتطيط مراحل إ٧تاز ا١تشاريع ا١تختارة آخذا بعُت االعتبار متطلبات الواقع.إعطاء معٌت ٢تذه السلوكات من خبلؿ التوافق مع ٥تتلف ا١تراحل الدراسية (اإلعدادية ،الثانوية كحىت اٞتامعية).كٕتدر اإلشارة إٔب أف برنامج تربية االختيارات يعترب طريقة تعليمية منسجمة مبنية على منهجية نفسية بيداغوجية ٤تكمة
كمتنوعة على شكل طرؽ ٚتاعية كفردية مبنية على ا١تقابلة كطرؽ معتمدة على نظم اإلعبلـ اآلٕب ُب التوجيو Logiciel de
12
.guidance
-2-4النموذج الفرنسي للتوجيو:عمم تطبيق الطريقة اٞتديدة ُب التوجيو بإدراج برامج تربية االختبارات على مستول
 ،1985كٖتاكؿ إدراجها بشكل رٝتي ُب التعليم الثانوم ْتيث تذىب ٥تتلف التشريعات الًتبوية إٔب
ا١تتوسطات ُب سنة
تأكيد على ضركرة مساعدة التبلميذ بيداغوجيا ُب بنائهم كإعدادىم ١تشاريع ا١تدرسية كا١تهنية.هتدؼ ىذه الًتبية إٔب جعل
التبلميذ قادرين على اٗتاذ قرارات كاال٩تراط ُب منظور زمٍت كتكسبهم معارؼ(التكوينات ،ا١تهن ،الكفاءات الذاتية
كاالىتمامات ).كتكسبهم طرؽ العمل (االستعبلـ كتطوير الذات كالعبلقة مع اآلخرين) كما تعلمهم سلوكات (التسامح
كالبحث كحب االستطبلع) .
كًب تطبيق ىذا الربنامج من طرؼ "جوف قيشار" ٖ J.Guichardتت تسمية La découverte des activités
 professionnels et projets personnelsطريق تنشيط النمو ا١تهٍت كالشخصي ككضع ٢تا نسختُت أخريُت خاصتُت ٖتت
اسم ) * (D.A.P.P.Iكالثانية ٖتت اسم ) ** (D.A.P.P.Tكىي ترتكز على ثبلثة مبادئ:
التلميذ لو اإلنتظارات كالتصورات (التمثبلت) حوؿ ذاتو ك٤تيطو كالتدخل للًتبية الفاعلة للتلميذ يهدؼ ٞتعل مشاريعو
العفويةُ ،ب موقف تنافر  dissonanceيكشف عن ٘تثبلتو كتدمج ا١تعطيات اٞتديدة.
تستند الطريقة على اكتشاؼ اٟتقائق ا٠تالية للعمل ا١تؤىل كهتدؼ إٔب ٕتاكز الصياغات على شكل اىتمامات كنوايا
دراسية أك أفكار ٥تتزلة مبسطة.
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كأىدافها ىي جعل التلميذ يعيد النظر ُب ٘تثبلتو العفوية ،ا١تنظمة كا١تقولبة كا١تختزنة للمهن كاعيا بأ٫تية االختبارات
كالتجارب كالفرص ...أثناء ٖتديد ا١تشاريع الشخصية كخبلؿ عملية اإلدماج ،يعمم التفكَت بواسطة ٖتليل ا١تهن على شكل
نشاطات:
ينخرط ُب النشاطات الشخصية ك٭تلل ٥تتلف ا١تسالك الدراسية كالتكوينية ا١تتاحة.عمليا تركز الطريقة ا١تذكورة على
نشاطات ٕتميع بطاقات مهن كٖتليل سَت ذاتية ألشخاص ٯتارسوف ىذه ا١تهن.كيتم تطبيق ىذا الربنامج على مراحل منذ
سنوات إٔب دراسة إعدادية ما يناسب ا١ترحلة ا١تتوسطة ُب اٞتزائر هتدؼ إٔب إكساب التلميذ بعض الكفاءات كاالٕتاىات
كالسلوكات الضركرية لنمو ا١تهن ،اكتساب بعض ا١تفاىيم ا١تتعلقة بذاتو كبا﵀يط ا١تدرسي كا﵀يط ا١تهٍت كاسًتاتيجيات أخذ
القرار كذلك خبلؿ مراحل :
مرحلة االستكشاؼ : Exploitationطريقة تفكَت متنوعة كإبداعية ْتيث تعمل األنشطة ا١تقًتحة ُب الربامج على تسهيل
عملية التفتح ،االستجواب...
مرحلة التبلور  :Cristallisationطريقة تفكَت تنظيمية كتصنيفية ْتيث تسمح األنشطة ا١تقًتحة القياـ بتصنيف(تصنيف
ا١تهن) حسب ٣تاالت معينة أك الربط بُت بعض ا١تظاىر.
مرحلة التخصص :Spécificationطريقة تفكَت تقيمية ْتيث تسهل األنشطة ا١تقًتحة عملية ا١تقارنة(ٖتديد التشابو
كاالختبلؼ كإقصاء اجملاالت الغَت ضركرية).

مرحلة التحقيق :Réalisationطريقة تفكَت استنتاجية ْتيث تسهل األنشطة ا١تقًتحة عملية االستنتاج ،معرفة عواقب
االختيار ،التخطيط ،إ٧تاز إجراءات،كتتخصص كل سنة دراسية ٪تاذج أك أنشطة تتطور من خبل٢تا قدرة التلميذ على
االختيار أك إ٧تاز ا١تهاـ التطويرية على النحو التإب:
٭توؿ التلميذ ُب السنة األكٔب من تطبيق الربنامج على الكشف كالتعرؼ على العبلقة ا١توجودة بُت ا١تدرسة كعآب الشغل
ك٤تاكلة إدراؾ ٥تتلف األدكار ا١تهنية اليت يقوـ هبا األشخاص ا﵀يطُت بو مع إعطاء معٌت أل٫تية الذات(مهمة التعرؼ) ٬تمع
من خبل٢تا ا١تعلومات.
٭تاكؿ التلميذ ُب السنة الثانية من تطبيق الربنامج على تنظيم ا١تعلومات ا١تتعلقة بذاتو ك٤تيطو ا١تدرسي كا١تهٍت كذلك هبدؼ
التحكم ُب ا١تعلومات ا١تكتسبة (التبلور).
٭تاكؿ التلميذ ُب السنة األخَتة من تطبيق الربنامج من انتقاد كاختيار ا١تشاريع كالتخطيط إل٧تازىا أك ٖتقيقها آخذا بعُت
االعتبار .
ُ

كزارة الًتبية الوطنية  "،ندكات حوؿ تقويم التوجيو التربوم"  ،مونوغرافيا ا١تديرية  ،العدد ُ  ، ُٗٗٗ ،ص َُُ. ُُُ-
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 -6إشكالية التوجيو المدرسي كالمهني في الجزائر:
إف االىتمامات اٟتالية ا١تتعلقة بنوعية التعليم أصبح التوجيو أكثر ما كاف عليو سابقا ،مركز الرىاف ا١تدرسي ك االقتصادم
ك االجتماعي .ك ىذا ما جعل اٞتهات الوصية يتعجلوف التحوالت الواجب إتباعها ١تبلئمة أىدافو ك ٤تتوياتو ك مناىجو مع
ىذه التغَتات،حيث أصدرت ٚتلة من توصيات ُب إطار إصبلح ا١تنظومة الًتبوية ك اليت شهدت 10تسميات ٥تتلفة خبلؿ
 45سنة خلة من حيث التنظيم الوزارم ،فإف التوجيو عرؼ إسناد ١تهامو إٔب عدة جهات" ك ىذا دليل على عدـ استقراره ك
ثباتو ك ما يفسر عدـ تطبيق مشاريع اإلصبلح تطبيقا ميدانيا ك سليما.
كما نستنتج بوضوح بأف التعديبلت ا١تتعددة ك التغَتات ا١تختلفة اليت عرفها التوجيو عبارة عن ٤تاكالت لردكد فعل مباشرلظاىرة عدـ االنسجاـ األكثر ُب غياب مشركع علمي ك موضوعي جعلنا نستمر ُب البحث عن حلوؿ استبدالية .
 أعدت الوثيقة التوجيهية عكس ما ٧تده ُب الواقع التعليمي ٘تاماْ ،تيث أف كل ما جاءت بو اللجنة نظريا فقط تنص ٔتايلي:
أ) ضركرة مراعاة متطلبات التحجيم ا١تقًتح آلفاؽ سنة 2015ضمن أىداؼ اإلصبلح اليت ٬تب الصعود تدرجيا إٔب
بولوغها.
ب) ضركرة اعتماد األساليب البيداغوجية ُب عملية التوجيو كاالمتناع عن اللجوء إٕب التوزيع اآلٕب للتبلميذ على األفواج
الًتبوية ١تختلف الشعب .
ج) ضركرة التوفيق العقبل٘ب بُت ا١تتطلبات التخطيط الًتبوم إمكانيات االستقباؿ ك التأطَت من جهة كالراغبات التبلميذ
كإمكانياهتم العلمية اٟتقيقية بالنظر إٕب ا١تتطلبات الشعبة ا١تعنية من جهة ثانية ،األمر الذم يتطلب ٖتضَتا جادا للعملية
بالتحاكر كالتشاكر البناء بُت ٚتيع ا١تتداخلُت ُب الفعل الًتبوم ا١ترفقُت لتبلميذ ُب بناء مشاريعهم الشخصية) ،(18ك لكن
التطبيق ىو ١تا ىو كائن من قبل ،فالتوجيو ال يزاؿ يعتمد على الدرجات اليت يأخذىا التبلميذ خبلؿ السنة الدراسية ،ك ال
يراعي فيو رغبات التبلميذ كالذم انتقل من ٣تاؿ الفحوص الفردية إٔب ميداف اإلعبلـ اٞتماعي ك التوجيو الكمي ك كفقا
لؤلىداؼ الكمية ١تختلف ا١تخططات التنموية .
فإذا تكلمنا عن النظاـ التوجيهي فإننا نتكلم عن ا١تنظمة الًتبوية برمتها بأىدافها كإجراءاهتا كبرا٣تها كنشاطاهتا كاليد
العاملة فيو كنظاـ االنتقاؿ من مرحلة إٔب أخرل كسياسات التوجيو...إْب كلها عناصر كمتغَتات مرتبطة ببعضها البعض،
تأثر كتتأثر كنسق مفتوح على العآب ا٠تارجي.
ُ  .بو سنة ٤تمد" ،تارزكلت عرك٘ب حورية " "،برامج تربية االختبارات  :تعريفها مصادرىا كأىميتها في بناء المشركع المدرسي كالمهني عند الشباب "
٣تلة العلوـ اإلنسانية عدد ِٗ-جواف ََِٖ ص .ص ٓ ِّ.جامعة منتورم ،قسنطينة ،اٞتزائر ََِٖ.
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فالدراسة التشخيصية ،ا١توضوعية ،العملية ،للتوجيو ا١تدرسي تتعدل ٣ترد االطبلع على النصوص التشريعية كمقارنتها
با١تمارسات ا١تيدانية ،ذلك ألف النصوص التشريعية ال تعترب سلفا معيارا للجودة ،كىي نفسها ٖتتاج إٔب تقييم ا١تمارسات
الفعلية ُب ميداف التوجيو باٞتزائرْ ،تيث يعترب قرار التوجيو أساس اإلشكالية اٟتالية للتوجيو ،فهو جزء من الصعوبات اليت
ٯتر هبا النظاـ الًتبوم .ٯتكن ٖتديدىا ُب أىم النقاط.
ٓب ٭تقق النظاـ التوجيهي أىدافو السامية ال من حيث الكم أك النوع كىذا لصعوبة التحكم ُب االستغبلؿ العقبل٘ب للموارد
البشرية كا١تادية كىذا راجع للتحجيم ْتيث أقل نسبة يوجو ٢تا تبلميذ إٔب شعبة تعليم تكنولوجي لتتعقد األمور عندما نشرع
ُب ٖتليل الًتكيبة النوعية للتبلميذ ا١تقبولُت ككيفية انتقائهم.
ال تتبلءـ بعض أ٪تاط التعليم الثانوم مع حاجات قطاع التشغيل على غرار ما ٧تده بالنسبة ألنظمة ٣تاكرة كالصديقة اليت
حدد اختيار الشعب حسب النظاـ االقتصادم "ٕتارم ،سياحي ،فبلحي ،صناعي"...كسياسة سوؽ العمل كاحتياجات
اجملتمع سواء ا١تهنية أك األكادٯتية.
نقص االنسجاـ بُت ىيكلة التعليم الثانوم التكنولوجي كالتعليم ا١تهٍت لعدـ توضيح العبلقة بُت ا٢تيكليتُت كازدكاجية
األىداؼ.
تقوٙب ٥ترجات التعليم من حيث الكفاءة النوعية بعدـ مبلءمتها سوؽ العمل كعدـ رضا قطاع األعماؿ عن ىؤالء ا٠ترجُت
من حيث ا١تعارؼ كا١تهارات كالسلوكية.
إف عدـ مركنة اٞتهاز التوجيهي ما بُت ا١تسارات كا١تسالك ا١تهنية كاألكادٯتية كافية ككفيلة باستجابة إٔب خصوصية الفرد
ُب شركط االنتقاؿ فيو ُب مراحلو أك أسبلكو ا١تختلفة.
عدـ تصور شامل ككاضح كمبلئم كسوء التخطيط لعدـ ٖتديد احتياجات عآب الشغل كالرؤية اإلسًتاتيجية ٓتصوص أفاؽ
خر٬تي التعليم الثانوم .
أما من ناحية إشكالية الواقع ا١تيدا٘ب للتوجيو يقودنا إٔب" ثبلثة نقاط رئيسية ك فعالة ُب عملية التوجيو أال ك ىي :مبلمح
تعيُت مستشار التوجيو ا١تدرسي ك ا١تهٍت ،النشاطات الفعلية للتوجيو ُب مؤسساتنا الًتبوية ٍب ُب اإلجراءات الرٝتية ك ا١تيدانية
للتوجيو.
يعتمد التوجيو على مقاييس ك٤تددات كضعها ا٠تطاب الًتبوم غَت قادرة على كشف القدرات اٟتقيقية للتلميذ ك ال
على حسن توجيهو أال كىي نتائج االمتحانات كرغبات التبلميذ كمعطيات ا٠تريطة ا١تدرسية كحاجيات التنمية الوطنية
تعمل على ٖتقيق توازف الكمي ُب ملء ا١تقاعد بيداغوجية ا١تتوفرة ٔتختلف الشعب دكف مراعاة اختيارات نسبة ىائلة من
ُ سليما٘ب صربينة ": )ََُِ( ،متطلبات شعب التعليم التكنولوجي الواجب مراعاتها في التلميذ أثناء التوجيو" ،جامعة منتورم قسنطينة ،ص ُٗٔ.
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التبلميذ تتجاكز الثلث كىذا لصعوبة اٗتاذ القرار ُب حق عدد ال يستهاف بو من التبلميذ كلكوف عملية التوجيو مرتبطة
ارتباطا مباشرا بطاقة االستيعاب ،ككذا ا١تناصب ا١تالية...
فمن ناحية إجراءات االنتقاؿ من مرحلة إٔب أخرل اليت فرضت على التلميذ أف تتم ٔتعدؿ عاـ جملموعة من ا١تواد كملمح
١تواد تعليمية خاصة بالشعبة تًتؾ اجملاؿ أماـ التلميذ لَتكز عليها دكف غَتىا ألنو يدرؾ أف االنتقاؿ ال يتم كفق معدؿ عاـ بل
ُب مواد ٤تدكدة اختار الًتكيز عليها دكف غَتىا من دكف أف ٮتشى اإلخفاؽ ُب ا١تواد اليت ٓب يركز عليها تؤثر على معدلو العاـ
كبالتإب على ٧تاحو.
يعتمد التوجيو على الرغبات األكٔب للتبلميذ فمن ا٠تطأ الشائع ُب التوجيو ىي أف نستخلص ٧تاح فرد بناء على تصر٭تاتو
بأنو يهتم بشعبة معينة كذلك ألف الفرد الذم يرغب ُب شعبة قد ال تكوف لو القدرة أك االستعداد البلزـ ألدائها كبالعكس
قد ٧تد تلميذ لو قدرة كافية إلتباع شعبة معينة لكنو ينقصو االىتماـ كالرغبة ُب االلتحاؽ هبا.
كما أف عزكؼ التبلميذ عن التعليم التكنولوجي ،تتجسد ُب نسب عالية لطلبات الطعوف ُب اٞتذع ا١تشًتؾ كرد فعل لفئة
األكثر سخطا على توجيههم كبذلك البحث عن نوع من االمتيازات اجتماعية ٤تددة ،كاالنتماء الطبقي أك ا١تكانة ا١تهنية
كطبيعة السلطة ا١ترتبطة هبا كبذلك ٮتلق نوع من االٕتاىات السلبية ُب اجملتمع ك٘تيز مدرسي ُب اختيار أساليب ملتوية كطرؽ
غَت شرعية من أجل تغيَت التخصص كىذا أكرب دليل لرفض ىؤالء ٢تذا النمط من التعليم كإتاىهم السليب ا١ترتبط بالنظرة
الدكنية من طرؼ اجملتمع.ترجع األسباب إٔب عدـ فهم الذات أك ٕتاىل الكثَت من ا١تعلومات حوؿ ا١تهن كا١تسارات
الدراسية كامتداداهتا اٞتامعية كثانيهما الوقوع ٖتت تأثَت النمطية ٕتاه بعض الشعب.
كعليو ىل ٯتكننا القوؿ أف كل التبلميذ ا١تقبولُت هبذه الطريقة ،مؤىلوف لبلستفادة منو؟ كىل ىذا القرار يتبلءـ كتطلعات
التلميذ ا١تدرسية كا١تهنية؟ كىل لديو ا١تهارات كا١تعارؼ البلزمة ١تتابعة دراستو بالشعبة ا﵀دد ٢تا؟ ىل لو االستعدادات
كالقدرات كا١تكتسبات قبلية لبلستفادة من دركسو؟ ،فكاف لزاما إٔب إعادة النظر ُب منهجية التدخل بإدخاؿ تعديبلت ُب
الوسائل ا١تستعملة ُب ميداف التوجيو ك٤تاكلة تعديل ُب انسجاـ ا١تقاييس كإجراءات التوجيو.
على ضوء ىذه ا١تقارنات ،نبلحظ أف ما ٬ترم باٞتزائر متماشيا مع تقاليد ا١تركزية الفرنسية ا١توركثة ترجح فيو اٞتانب
االجتماعي ا١تكتسب على حساب اٞتانب الفردم الفطرم فميداف التوجيو ا١تدرسي كىذا األخَت يتمثل ُب مركزية اٗتاذ
القرار كالتنظيم ،يعتمد على عملية توزيع الفئات ا١تتمدرسة ُب منظومتنا الًتبوية إٔب ما توفره ا٠تريطة ا١تدرسية من مقاعد
بيداغوجية كفق شركط تنظيمية خاصة ،كالذم بقي مَتاثا قد ال يكوف شرعيا ُب اٞتزائر ْتيث يتناقض كا٠تصوصية ا١تعنوية
كا١تادية للمجتمع اٞتزائرم كعليو فيجب:
ٖتسُت جهاز التوجيو نتيجة العتماد التدرج كقرار معايَت كإعادة توجيو ككضع جهاز قانو٘ب كتوجيهي يسمح بالتكفل
بالتوجيو إٔب قطاع التكوين ا١تهٍت ابتدءا من السنة الرابعة ا١تتوسط.
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إدراؾ ضركرة كجود برامج لئلرشاد كالتوجيو األكادٯتي كا١تهٍت منذ انتهاء ا١ترحلة األكٔب من التعليم ١تساعدة التبلميذ على
اختيار بناء ا١تناىج التوجيو العملي كالسلوكي كالعلمي.
إف مرحلة التعليم ما بعد اإللزامي ال ٯتكن تصورىا إال عن طريق نظاـ التوجيو الناجح كتكملة ال بد منها بتحقيق دٯتقراطية
التعليم كالعدالة فغاية كفاية التعليم كالتكوين القصد منها ترقية كل تلميذ ككل متدرب إٔب أعلى مستول ٔتا تسمح بو
قدراتو كميولو دكف أف تشكل كضعيتو العائلية كاالجتماعية حاجزا أك امتيازا.
كما أف ما ٯتيز ىذه ا١ترحلة من التعليم ما بعد اإللزامي مرحلة االختيار الغَت ذىا٘ب ١تراحل سيكولوجية اٗتاذ القرار،ا١تبلزمة
١ترحلة ا١تراىقة للتلميذ فهو ٭تاكؿ أف يدمج الوقائع اليت ٢تا عبلقة ٔتيولو ككفاءاتو كقيمة لشخصو ُب ضوء استعداداتو ا١تهنية
كعليو فالتبلميذ ال يعرفوف ا١تستول اٟتقيقي لقدراهتم ،كميوالهتم كيقعوف ٖتت ضغط تأثَت ا١تهن األكثر شيوعا كانتشارا ُب
اجملتمع كعليو ٬تب قياس قدراتو كاستعداداتو كٖتديد إتاىاتو كميوالتو ١تعرفة آليات التكيف كما يصبو إليو الفرد.
إف تقوٙب الفعل الًتبوم ١تراحل التمدرس تتطلب بيداغوجيا الكفاءات إٔب مرحلة تنبؤية تسمح بتشخيص مستول
الكفاءات القاعدية ا١تكونة لشخصية ا١تتعلم أك التلميذ ا١تعرفية ،النفسية حركية كالوجدانية ْتيث تعمل ا١ترحلة التشخيصية
على ٖتديد مستول الكفاءات ٍب تليها مرحلة اٞترد يتم خبل٢تا إحصاء الكفاءات ا١تعرفية (ا١تعلومات  ،ا١تعارؼ  ،القدرات
،الكفاءات الفعلية كالوجدانية ) اليت اكتسبها التلميذ ك تقدير مدل ٖتقيق األىداؼ الًتبوية اليت حددت ُب ا١ترحلة التنبؤية.
كما أف التوجيو الًتبوم ال ٮتضع ١تعايَت كمؤشرات معينة أك أدكات خاصة كاالختبارات كشبكات التقوٙب اليت تبدآ من
ا١تراحل األكٔب من التعليم كفق نشاطات ثقافية كىوايات ٯتارسها األطفاؿ على خشبة ا١تسرح ليصبح قادر على االختيار
حسب درجة تقبلو لذاتو كربطها بالعآب ا٠تارجي كاحتماؿ ٧تاحو (ٖتديد ا١تيوؿ كالقيم كاٟتاجات) كقادر على
الفعل(التخطيط كٖتديد االسًتاتيجيات ،كصياغة االختيارات) ،من خبلؿ تطبيق برامج سيكو-بيداغوجية تساىم ُب
تعديل تصوراتو ا١تهنية  ،ك٘تثيبلتو االجتماعية .
فما ىو كاقع التوجيو ا١تدرسي كا١تهٍت باٞتزائر كأم مقاربة يطبقها ُب ظل اإلصبلحات كالتغَتات االجتماعية كاالقتصادية؟
إف ا١تمارسة ا١تيدانية أثبتت عكس النصوص الرٝتية لنظاـ التوجيو حيث اقتصر التوجيو ُب أحسن األحواؿ على كظيفتُت
أساسيتُت:
كظيفة إعبلمية باالختيارات ا١تدرسية كا١تسارات ا١تهٍتة ا١تتوفرة ككظيفة توزيعية داخل ا١تسارات الدراسية أك التكوينية ا١تهنية
كفق نسب مئوية حددهتا ا٠تريطة ا١تدرسية.
كما أف ا١تمارسة ا١تيدانية للتوجيو ٓب ترؽ بعد للتطلعات العا١تية كاالٕتاىات العلمية ،كاليت تسعى أف تصبح خدمات
التوجيو أكثر انتشارا ٔتؤسساتنا التعليمية ،بغية أف تكوف االختيارات ا١تدرسية للتلميذ تتناسب كمكوناتو الشخصية كأف
تكوف اختيارات ا١تهنية مرافقة لقدراتو كاستعداداتو ٠تدمة نفسو ك٣تتمعو.
127

العذد  : 04وكانو أ ٌ /دٌعمبر – 2014

مشهض حُل البدث العلمي

تؤخذ رغبات التبلميذ ا١تمتازين فقط بعُت االعتبار ككأنو ىي الفئة الوحيدة ا١تعنية بالتوجيو كالباقي % 95ٮتضع لسياسة
سد الفراغ ،كأف التوجيو ا١تهٍت ال يقبل كل التبلميذ الراسبُت ،كالذين ال يسمح ٢تم باإلعادة كبالتإب فالذين ال ينجحوف ال
يتكونوف مهنيا بل يتلقوف تكوينهم ُب الشارع ،كىكذا نستمر ُب البحث عن حلوؿ استبدالية باالعتماد على التقدير
الكمي .ىل التبلميذ ا١تقبولُت ُب التعليم الثانوم هبذه الطريقة مؤىلوف لبلستفادة منو ؟ ك بالتإب ىل ٯتكننا توجيو كل
التبلميذ ا١تقبولُت ُب التعليم الثانوم توجيها موضوعيا ؟
كقع التوجيو ُب البَتكقراطية من جراء ٖتولو من ىيئة تقنية إٔب إدارية ك ىذا ما أدل إٔب االنسبلخ من مهامو اٟتقيقية ك ىي
ا١تتابعة ك التوجيو للتبلميذ ،ك ٚتدت أىدافو داخل ا١تنظومة الًتبوية كاثر ذلك سلبا على العملية التوجيهية اليت أصبحت
قائمة على التنقيط فقط .كعليو كجب على النظاـ التوجيهي ا١تبٍت على خصائص بيداغوجية صحيحة لضماف العدؿ ك
اإلنصاؼ بُت التبلميذ ،كبذلك تكتسي الًتبية دكرا أىم من السياؽ ،لكوهنا تتكفل بتقدٙب الكفاءات عوامل النمو ك
اإلنتاجية.20
أماـ ىذه الوضعية السيئة منع من ٖتقيق أم ىدؼ من ا٢تدفُت ا١تسطرين  ،فقدا شركطو ك أسلوبو التوجيهي ،ك ١تنحاه
التشخيصي كالًتبوم الذم يتبعو ٦تا أدل إٔب عدـ مصداقية النظاـ ك فعاليتو ال يتوافق مع كقتنا ،يقضي على القدرات ك
الطموحات ،ال ٭تًتـ القواعد الًتبوية األكثر بساطة ،يعاكس الطموحات الشرعية للعائبلت ،يهتم بسَت ا١تؤسسات أكثر
من االىتماـ ٔتستقبل التلميذ ،يتجاىل ا١تصاّب ك الطموحات ،يقود إٔب طرؽ مسدكدة .ك مهما كاف األمر فإنو يبقى ٖتديد
ملمح التلميذ ا١تفركض توجيهو إٔب الشعبة اليت تبلءـ إتاىاتو ك ميولو من القضايا الًتبوية.
كعليو ٬تب أف ٨توؿ النشغاؿ باألنشطة اٞتماعية إٔب التكفل الفردم ،الفعلي ،كاٟتقيقي بالتلميذ كمتابعة للوصوؿ بو
للصورة اليت يرضاىا عن نفسو ك لبناء مشركعو ا١تدرسي كا١تهٍت ا١تستقبلي ككاف لزاما إذا إعادة النظر ُب منهجية التدخل
بإدخاؿ تعديبلت ُب الوسائل ا١تستعملة ُب ميداف التوجيو ك تركيزىا على التلميذ شخصيا.
إذا يصبح التلميذ ىو ٤تور العملية كلها فهو الذم يقرر مستقبلو ا١تدرسي ك ا١تهٍت باالختيار ا١توفق الذم يؤدم بو إٔب
التكيف السليم ك بالتإب يصبح التعليم كسيلة ال غاية ،كسيلة لنجاح مرضي ك مقبوؿ ُب اٟتياة العملية ك إٔب التوفيق ا١تادم
ك ا١تهٍت ُب ا١تهنة اليت سيزاك٢تا مستقببل الطالب بعد ٗترجو ك لتحقيق ذلك ٭تتاج التلميذ إٔب من يساعده ُب الكشف عن
ميولو ك اىتماماتو .ك بشركط ىو أف يعرؼ الفرد ماذا يريد ككيف يصل إٔب ىدفو كونو يستجيب لظركؼ ٤تيطو كما يدركها
ىو ألف اإلدراؾ ىو اٟتقيقة بالنسبة للفرد كما يرل ركجرز "أف تكيف الفرد يكوف إذا كانت ادراكاتو  ،منبهاتو ،تطوراتو ،ك
حاجاتو متناسبة مع خرباتو كمفهوـ الذات لديو ك أف سلوؾ الفرد ال يتغَت ما ٓب يتغَت الفرد إدراكو لذاتو ك ﵀يطو".

ُ  .ا١ترجع السابق " :مشركع إعادة تنظيم التعليم ك التكوين ما بعد اإللزامي" ،صّٓ . ْٓ،
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ما ىي ا١تنطلقات ا١تتوفرة للمتخرجُت من الشعب الناٚتة عن اٞتذع ا١تشًتؾ تكنولوجيا ىل كانت متساكية ؟ ىل كانت
اٟتظوظ ُب ا١تنطلقات اٞتامعية متساكية مع تلك ا١تتوفرة لشعب التعليم العاـ بالنسبة لتبلميذ ُب نفس ا١تستول أك أقل؟ ُب
الوضعية اٟتالية ىل ىناؾ تطورات؟
ك بذلك يصبح التوجيو ا١تدرسي ك ا١تهٍت للتبلميذ عبارة عن خفض ١تستويات طموحهم ك غالبا ما يتعلق ىذا ا٠تفض
ُب مستول الطموح نوعا من اإلحباط عند التبلميذ ا١توجهُت إٔب ىذا النوع من التعليم .ك لكن إذا صحبها توجيو إ٬تايب ٨تو
أىداؼ مهنية تتفق ك ظركؼ اىتماـ الطالب ك قدراتو فسوؼ تكوف حياتو اٞتامعية ك خربتو ا١تهنية أكثر ٧تاحا.
 ىذه بعض القضايا اليت ٢تا تأثَت مباشر على التعليم التكنولوجي ك اليت تؤثر سلبا على عملية التوجيو إٔب ىذا النوع منالتعليم دكف أف ٩توض ُب كل القضايا ا١ترتبطة باإلعبلـ الذم يلعب دكرا اليستهاف بو ،شريطة أف تكوف أىداؼ التعليم
كاضحة ك كل األمور ا١تتصلة بالتعليم ٤تددة ،ك دكف أف نتطرؽ كذلك ككل القضايا ا١تتصلة با١تكانة االجتماعية
للتكنولوجيا ُب ببلدنا ك بكل مالو صلة هبا .ك من ٙتة ينبغي أف نفكر ُب طرح جديد لقضايا القبوؿ ك التوجيو بصفة عامة ك
ما ىو متصل بالتعليم التكنولوجي ُب ىذا اجملاؿ بصفة خاصة.
 كما أنو ىناؾ بعض العوامل اليت ٢تا تأثَت على تلميذ ُب مرحلة اٗتاذ القرار ىناؾ كائن يؤثر ك يتأثر ك يتلقى خربات كٕتارب تتكوف ُب ٣تموعها من عدد من ا١تعارؼ ك ا١تهارات اليت أكتسب بعضها عن طريق الصدفة ُب ىوايات لطفولتو اليت
ٯتارسها ُب ٤تيطو ا٠تاص ك يكتسب بعضها أف ٓب نقل أغلبها من الوالدين ك ا١تدرسة ك األصدقاء ك األساتذة ك اجملتمع
بصفة عامة ليكوف رصيده الشخصي الذم ٯتثل ما كصل إليو من معارؼ ك ما يستطيع عملو.ك عليو إذا أردنا ٖتقيق ٧تاح
عملية التوجيو فمن الواجب أف يكوف التنسيق ك االتصاؿ ا١تستمر بُت األسرة ك ا١تؤسسة من أجل تبادؿ ا١تعلومات مسا٫تة
بذلك ُب تطوير اٞتانب الًتبوم ،التعليمي ،التوجيهي.ك بذلك ال ٯتكن فصل التوجيو عن التلميذ ألف كبل٫تا كجو لتحقيقو
كاحدة ك ىي العملية السيكوبيداغوجية ك من ٙتة ال ٯتكن اعتبار عملية التوجيو حاصل أك كمنتوج ،بل نتيجة مسلك ك
مسار طويل.
كما ال ٯتكن فصل عملييت القبوؿ ك التوجيو عن نوعية التعليم ك مستواه ،ألف ا١تنتوج حاصل عوامل عدة ك ٥تتلفة،ك عليو
٬تب إ٬تاد الصبغة اليت تسمح بالتعامل مع ىذا الواقع ك ذلك باللجوء إٔب مسالك ك طرؽ تدخل ُب إطار سياستو هتدؼ،
على ا١تدل ا١تتوسط إٔب كضع أسلوب ك صبغة تسمح فعبل بانتقاء أحسن التبلميذ للتعليم الثانوم ك توجيههم كفق رغباهتم
ك متطلبات الشعبة .فالتوجيو بوصفو أداة أساسية ُب تشكيل خطط التنمية الشاملة ك تطويرىا فهي أكثر من ٣ترد فضاء
ٮتدـ التعليم ك التعلم بل ىو ا١تفتاح الرئيسي الٗتاذ ك تنفيذ العمليات الضركرية ١تواجهة ٖتديات العو١تة ٔتركنة ك فعالية أكثر.
تلك ىي بعض القضايا اٞتوىرية اليت ينبغي الفصل فيها إذ كددنا أف ٨تقق ما نطمح إليو .
ُ سليما٘ب صربينة " )ََُِ( ،متطلبات شعب التعليم التكنولوجي الواجب مراعاتها في التلميذ أثناء التوجيو" ،جامعة منتورم قسنطينة ،صَُٕ.
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خاتمة :
رغم اجملهودات ا١تبذكلة إال أنو تبقى إشكالية التوجيو مطركحة كمن الواجب علينا النظر ُب مضامُت ك طرائق ك كسائل ك
تقنيات التوجيو ْتيث أف التعليم الثانوم العاـ ك التكنولوجي يستدعى توفَت مبلمح تتبلءـ ك التجديدات اليت أدخلت على
التنظيم اٞتديد للشعبُ" ،ب ظل التحوالت اليت يعرفها اجملتمع اٞتزائرم على ا١تستول الداخلي ا١تتمثل ُب اجملاؿ السياسي ك
االقتصادم ك االجتماعي ك الثقاُب ،ك ُب األخَت ترتكز على التوجيو العا١تي ا٠تاص بتنظيم النظم الًتبوية ك على تأثَتات
العو١تة على االقتصاد الوطٍت أم فتح حدكد حركية ا١تعارؼ ك ا١تعلومات ،ك تداخل الثقافات
ك اٟتضارات .
ك بذلك يصبح التوجيو ا١تدرسي ك ا١تهٍت كما عرفتو منظمة ُ IRIDUب ا١تؤ٘تر الدكٕب للجمعية ا١تفرنسة للًتبية ا١تقارنة بعنواف
 ،2009على أنو " ٣تموعة ا٠تدمات ك النشاطات
" التوجيو ك العو١تة "ك الذم انعقد ُب جامعة بورقوف مابُت 25ك27جواف
تتوجو ألفراد من ٥تتلف األعمارُ ،ب كل مراحل حياهتم١ ،تساعدهتم بالقياـ باختياراهتم ا١تدرسية ك ا١تهنية ك إلدارة تطورىم
ا١تهٍت .ىذه ا٠تدمات قد تكوف ُب ا١تدرسة اٞتامعة أك مؤسسات التعليم العإب األخرل ،مؤسسات التكوين ،ا١تصاّب
العمومية للتوظيفُ ،ب أماكن العمل ،ىذه األنشطة قد تكوف فردية أك ٚتاعية ،كجها لوجو أك عن بعد " .
قائمة المراجع :
.2006
ٍْ .1شىر وزاري ٍشترك ٌ" :تضوي تىخٍه التالهٍذ إلً هسلكً التعلٍن ها تعد اإللزاهً "،رقٌ،01بتارٌدٍ 06ارش
.2005
 .2وزارة اىتربٍت ،قرار رقٌ" 16:الوتضوي تحدٌد هٍكلح التعلٍن الثاًىي العاهح و التكٌىلىخً" ،اىَؤرخ فً/05/14
 .3وزارة اىتربٍت اىىطٍْت ":إخزاءاخ التىخٍه إلى الدذوع الوشتزكح للسٌح األولى ثاًىي"ٍ ،دٌرٌت اىتىجٍه واىتقىٌٌ واالتصاه ،
.2005
 05/6.0.0اىَؤرخ فً/03/27
ٍْشىر وزاري رقٌ/41
 .4وزارة اىتربٍت اىىطٍْت":إخزاءاخ اًتقالٍح لتىخٍه التالهٍذ إلى السٌح الثاًٍح ثاًىي العام وتكٌىلىخً"ٍ ،دٌرٌت اىتقىٌٌ واالتصاه
.2008
 0.0.6اىَؤرخ فً/02/13
رقٌ/48
.2008
.2008اىَؤرخ فً/02/13
/6.0.0
 .5وزارة اىتربٍت اىىطٍْتٍ :دٌرٌت اىتقىٌٌ واىتىجٍه واالتصاه،اىَْشىر اىىزاري رقٌ/48
 .6وزارة اىتربٍت اىىطٍْت ":إخزاءاخ اًتقالٍح لتىخٍه التالهٍذ إلى السٌح الثاًٍح ثاًىي العام وتكٌىلىخً" ٍ ،دٌرٌت اىتقىٌٌ
.2005
 05/0.0.6اىَؤرخ-19دٌسَبر
واالتصاه اىرقٌ/262
 " )2010هتطلثاخ شعة التعلٍن التكٌىلىخً الىاخة هزاعاتها فً التلوٍذ أثٌاء التىخٍه" ،جاٍعت ٍْتىري
 .7سيٍَاًّ صبرٌْت( ،
قسْطٍْت.
.1992
" 241حىل تطثٍق استثٍاى الوٍىل و االهتواهاخ "اىَؤرخ/02/04
ٍْ .8شىر وزاري رقٌ/510
 .9أبىساري فاطَت اىسهراء ":هقٍاس التىخٍه الودرسً والوهًٌ" ،ميٍت اىعيىً اإلّساٍّت واىعيىً االجتَاعٍت  ،جاٍعت ٍْتىري
.2006
قسْطٍْت ،
 .10وزارة اىتربٍت اىىطٍْت " :إخزاءاخ التىخٍه إلً الدذوع الوشتزكح للسٌح األولً ثاًىي" ٍ،دٌرٌت اىتىجٍه ٍ ،دٌرٌت اىتقىٌٌ
.2005
 05/6.0.0اىَؤرخ فً/03/27
واالتصاه  ،رقٌ/41
ُ  .ا١ترجع نفسو ،ص ص َُٕ.ُٕٓ-
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.2005
 .11عبد اىعسٌس صْهاجً :دور خدهاخ اإلعالم و التىخٍه فً اًفتاذ الوؤسسح على هحٍطها العامٍ،نتبت اىٍْو،اىرباط
 .12وزارة اىتربٍت اىَغربٍت و اىتعيٌٍ اىعاىً و تنىٌِ األطر و اىبحث اىعيًَ"،الوٌاضزج الىطٌٍح حىل تطٍز وظائف و آلٍاخ
،2005اىََينت اىَغربٍت.
االستشارج و التىخٍه"،اىرباط09،افرٌو
.1999
 .13وزارة اىتربٍت اىىطٍْت ً ،دوا خ حىل تقىٌن التىخٍه التزتىي ٍ ،ىّىغرافٍا اىَدٌرٌت  ،اىعدد،1
 .14بى سْت ٍحَد" ،تارزوىت عروًّ حىرٌت" "،تزاهح تزتٍح االختثاراخ :تعزٌفها هصادرها وأهوٍتها فً تٌاء الوشزوع
.2008
 ، 2008جاٍعت ٍْتىري ،قسْطٍْت ،اىجسائر
الودرسً والوهًٌ عٌد الشثاب" ٍجيت اىعيىً اإلّساٍّت عدد،29جىاُ
ٍ .15فتش اىتربٍت و اىتنىٌِ " :اإلشكالٍح و الٌشاطاخ الحالٍح "  ،اىَيتقى اىجهىي ىسيل اىتىجٍه اىَدرسً و اىَهًْ" ،قاىَت - 24ٍِ،
. 1999-1- 26
.2005
 .16وزارة اىتربٍت اىىطٍْت ،هشزوع إعادج تٌظٍن التعلٍن و التكىٌي،
17. Denis-Pelletier et collaboration:"pour une approche éducatif en orientation"، édition ،goeten morion، 1983.
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العلم في العصور الوسطى
أ.بن سولة نورالدين  /جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم ،الجزائر.

ملخص :
إف ٖتديد فًتة زمنية لعصر معُت ىي ٖتديد لنمط حياة ٔتختلف جوانبها السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالعلمية كالثقافية ك الدينية كما إٔب ذلك،كىذا النمط
يكوف مغاير ك٥تتلف عن أ٪تاط اٟتياة ُب عصور أخرل ،أك ٔتعٌت آخر فأف بداية عصر أك هنايتو ال ٖتدد بسنة معينة ،لذلك فأف التداخل بُت العصور التارٮتية ال
يسمح بالتمييز بينها إال من خبلؿ االنعطافات اٞتذرية ُب سَت البشرية على أساس تغَت األطر كا١تفاىيم السياسية كتبدؿ العبلقات االقتصادية كاالجتماعية
كاالنقبلبات الفكرية ،كىذه التحوالت ٖتتاج إٔب قركف من الزمن .
الكلمات المفتاحية:العلم  ،العصور الوسطى  ،العلم ُب أكركبا  ،العلم عند العرب ك ا١تسلمُت .

مقدمػة:
فيما ٮتص العصور الوسطى فإهنا ٘تتد بُت القرنُت الرابع كا٠تامس ميبلدم إٔب غاية القرنُت ا٠تامس عشر كالسادس عشر
ميبلدم  ،ألنو مع بداية القرنُت الرابع كا٠تامس ميبلديُت حدثت تطورات سياسية كاقتصادية كفكرية كظهرت معآب
حضارية ٗتتلف عما كانت عليو ُب الفًتة الزمنية السابقة.
فمن الناحية السياسية ُب العصور القدٯتة نبلحظ ظهور نزعات من أجل السيطرة العا١تية بُت األمم ٦تا أدل إٔب تشكل
إمرباطوريات كربل كا١تصرية ،اآلشورية ،الفارسية...غَت أف اإلمرباطورية الركمانية كانت أكرب كأقول إمرباطورية ،ككانت
ٔتثابة دستور البشرية كاستمرت حىت القرف ا٠تامس عشر ميبلدم حيث سقطت بسقوط ركما على أيدم اٞترماف
،كتشكلت على إثرىا ٦تالك بربرية متفرقة ،كحلت الكثرة مكاف الوحدة .
أك ٔتعٌت آخر ٖتوؿ العآب من الوحدة ُب ظل اإلمرباطورية الركمانية ُب العصور القدٯتة إٔب تعدد الدكؿ ا١تتناحرة فيما بينها ُب
العصور الوسطى.
كمن الناحية االقتصادية كاالجتماعية فقد طبقت اإلمرباطورية الركمانية ُب العصور القدٯتة األسلوب العبودية ُب اإلنتاج
ٔتعٌت أف العبيد كانوا يشكلوف الطبقة الرئيسية لئلنتاج أما ُب القرنُت الرابع كا٠تامس ميبلدم فقد ظهرت طبقت الكولوف
كطبقة رئيسية لئلنتاج (الكولوف ىم الفبلحوف الذين يعملوف ُب األرض مقابل اٟتصوؿ على حصة من اإلنتاج ) .

ُنعيم فرح"،تاريخ أكركبا في العصور الوسطى"،مطبعة طربُت ،ص َٗ.َُ-
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كتدر٬تينا ترسخت أسس النظاـ اإلقطاعي ،فأصبحت طبقت أقناف األرض الذين يعملوف ُب أمبلؾ اإلقطاعيُت ىي
الطبقة الرئيسية ا١تنتجة ُب أكركبا ُب العصور الوسطى ،كىكذا سادت العبلقات اإلقطاعية ُب االقتصاد كاجملتمع ُب العصور
الوسطى بعد أف كانت العبلقات العبودية ىي السائدة ُب العصور القدٯتة .
أما من الناحية الفكرية فقد ٘تيزت العصور القدٯتة بسيطرة الوثنية كعبادة اآل٢تة ا١تتعددة ،كما تأثرت ىذه العقائد القدٯتة
ُب ٥تتلف ا١تظاىر اٟتضارية ،لكن ُب القرف الرابع كا٠تامس ميبلدم انتشرت ُب أكركبا ديانة جديدة ىي الديانة ا١تسيحية
اليت أصبح ٢تا تأثَت كبَت ُب ٥تتلف نواحي اٟتياة السياسية كا١تظاىر الفنية كاألدبية كالعلمية ،كالعبلقات اإلحتماعية ٔ،تعٌت
أف أكركبا طبعت بطابع ا١تسيحية بدؿ الوثنية ُب العصور القدٯتة .
من خبلؿ ىذه ا١تقارنة بُت اٟتياة البشرية قبل القرف الرابع كا٠تامس ميبلدم كبُت اٟتياة البشرة بعد٫تا يتضح جليا أف ىناؾ
اختبلؼ ٬تعلنا نفرؽ بُت ٪تطُت ٥تتلفُت من اٟتياة ،كبالتإب إمكانية الفصل بُت حقبتُت أك عصريُت تارٮتيُت ٥تتلفُت.
نفس األمر بالنسبة لنهاية العصور الوسطى حيث ٧تد أف معا١تو تغَتت بدءا من أكاخر القرف ا٠تامس عشر كبداية القرف
 1453ـ على يد األتراؾ ،كبذلك زالت
السادس عشر ميبلدم ،فمن الناحية السياسية سقطت اإلمرباطورية البزنطية عاـ
إمرباطورية مسيحية كحلت ٤تلها إمرباطورية عثمانية إسبلمية ٗتتلف عن سالفتها بنمطها كعقائدىا ،كتبعتها أحداث
، 1466كما ٖتررت اسبانيا من
عديدة كتوقف حرب ا١تائة عاـ بُت فرنسا كا٧تلًتا ،كانضمت بركسيا الغربية إٔب بولونيا سنة ـ
 1492ـ كغَتىا من األحداث .
العرب سنة
أما من الناحية االقتصادية كاالجتماعية فقد ٖتوؿ االقتصاد من ٣ترد نشاط زراعي إٔب ٣تموع أنشطة صناعية ،كٕتارية
باإلضافة إٔب الزراعة ،كبدأ السَت ٨تو الرأٝتالية كا١تبادلة الدكلية كما قامت ثورات برجوازية أطاحت بالنظاـ اإلقطاعي .
كزاد التبادؿ التجارم بُت أكركبا كببلد ا١تشرؽ نتيجة انفتاح البحر األبيض ا١تتوسط الذم كأف موصدا ُب أكجو أكركبا من
1492ـ
طرؼ العرب ا١تسلمُت ُب اٟتقبة األكٔب من العصور الوسطى ،كما ًب اكتشاؼ الطرؽ البحرية ا١تؤدية إٔب أمريكا سنة
كا٢تند .
أما من الناحية الفكرية فقد تغَتت ا١تفاىيم الدينية ا١تألوفة ُب العصور الوسطى كٖتررت العقلية األكركبية من سيطرة الذين .
ففي العصور الوسطى استخدـ اإلقطاعيوف الديانة ا١تسيحية كتعاليم الكنيسة لنشر ا١تفاىيم الفكرية اليت تبلءـ مصاٟتهم
االقتصادية كامتيازاهتم الطبقية ،كما احتكرت الكنيسة األمور الثقافية كحاربت ا١تفاىيم العلمية كاألفكار اٟترة التقدمية اليت
تتعارض مع مصاٟتهم ،أما ُب عصر النهضة األكركبية فقد قامت اٟتركة اإلنسانية ببعث الثقافة الكبلسيكية كأصبح الفن
يضاىي أ٣تاد اآلثار اإلغريقية كاكتسبت العلوـ نزعة ٖتررية كشرع األدباء كالفبلسفة يهاٚتوف األفكار الرجعية كليدة
العبلقات اإلقطاعية كطالبوا أيضا بفصل السلطة السياسية عن الدينية ،كقد ساعد ُب نشر ىذه األفكار التقدمية ظهور
ُ.نعيم فرح،مرجع سابق،ص ص ُُ.ُْ-

134

العذد  : 04وكانو أ ٌ /دٌعمبر – 2014

مشهض حُل البدث العلمي

الطباعة ،كما حدثت ضجة عا١تية نتيجة االكتشافات اٞتغرافية كفتح القارة األمريكية كالتعرؼ على الطرؽ البحرية ا١تؤدية
من جنوب القارة اإلفريقية إٔب ا٢تند الشرقية ،ككل ىذه ا١تبلمح اٟتضارية تنبؤ بوالدة عصر جديد.
إننا هندؼ من خبلؿ ىذا ا١تقاؿ إٔب التعرؼ على أىم ا﵀طات الفكرية كالعلمية ُب فًتة زمنية ٤تددة ك٥تتلفة عن مراحل
سابقة كأخرل الحقة  ،كما هندؼ إٔب التعرؼ على مدل االىتماـ بالعلوـ كا١تسا٫تة ُب الرصيد الفكرم كالعلمي ،كعليو
يظهر أف مقالنا يعٍت ٔترحلة زمنية ٤تددة كىي مرحلة العصور الوسطى ،لكن نضيف أننا نتناكؿ العلم ُب العصور الوسطى ُب
كل من الدكؿ األكركبية كالدكلة اإلسبلمية آنذاؾ ،كقد اخًتنا بعض ا﵀طات العلمية لكل من العا١تُت األكركيب كاإلسبلمي
كنماذج للتعرؼ على العلم كطريقة التفكَت العلمي ُب تلك ا١ترحلة .
العلم في العصور الوسطى:
أٚتع ا١تؤرخوف على أف العلم ُب مرحلة العصور الوسطى مر بثبلث مراحل كىي :
 )1المرحلة األكلى :تتممل في البدايات األكلى للعصر الوسيط كتمتد من القرف 04إلى القرف 10ميبلدم :كتعرؼ
بالعصور ا١تظلمة ،ك٘تيزت ىذه ا١ترحلة باالضطرابات السياسية كالعسكرية كاالقتصادية ،حيث أخذت أجناس عديدة

تتصارع على ٦تلكات اإلمرباطورية الركمانية مثل :القوط ،الهوف،الونداؿ ،كُب خضم النزاع كاالقتتاؿ على أشبلء
اإلمرباطورية الركمانية كاالضطراب السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم ،كانت الكنيسة تنمو ببطء ٔ،تعٌت أنو ُب الوقت
الذم كانت فيو سلطة الدكلة تتدىور كانت سلطة الكنيسة تنمو كتزداد،ككأف ٢تذه الظركؼ األثر البالغ على العلم.
فمن جهة اجملتمع األكركيب كأف يعا٘ب من البلإستقرار ٔتختلف مستوياتو السياسية ،االقتصادية كاالجتماعية ،كمن جهة
أخرل فأف تعاظم سلطة الكنيسة أدل إٔب غلبة الدين على الفكر ،كأصبح اىتماـ الناس على اٟتياة اآلخرة على حساب
اٟتياة الدنيوية  ،كاقتصر التفكَت العلمي ُب نظر السلطة الكنسية ُب البحث عن األدلة ا١تنطقية اليت تدعم االعتقاد الديٍت .
ككنموذج عن الفكر الكنسي السائد ُب ىذه ا١ترحة ٯتكن أف نتناكؿ أفكار القديس أكغستين الذم يعترب معلم من معآب

ىذه اٟتقبة الزمنية.

كلد القديس أكغستين ُب تاغست (سوؽ أىراس باٞتزائر حاليا) سنة 354ـ ،كتوُب سنة 430ـ هبيبوف بإيطاليا .
كاف القديس أكغستين كاسع الفكر غزير العلم ،ارتول من مبادئ الديانة ا١تسيحية فأصبح من أكرب رجاؿ الكنيسة

الكاثوليكية(انقسمت الكنيسة ا١تسيحية إٔب كنيسة ركمانية كاثوليكية ككنيسة أرثوذكسية شرقية ) ككرس حياتو ُب مقاكمة
ا١تذاىب اليت من شأهنا أف تعيق تقدـ الديانة ا١تسيحية .

1.Ibid .

ِ.الشيخ كامل ٤تمد ٤تمد عويضة " ،أكغسطين فيلسوؼ العصور الوسطى" ،دار الكتاب العلمية ،ص َٕ.
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ترؾ أكغسطُت العديد من ا١تؤلفات اليت أسست لنظرية فلسفية دينية متكاملة مازلت تدرس كتناقش إٔب يومنا ىذا ُب
ا١تلتقيات البلىوتية كالفكرية ،كتنسب إليو ٖتت اسم األكغسطينية . Augustinienne
كقد كانت غاية األكغستينية إرساء أسس ركحية تستلزـ نوعُت من المعارؼ الدنيوية الخالصة كمعارؼ اإللهيات أك
علم البلىوت .
كتتألف ا١تعارؼ الدنيوية من ٣تموعتُت :
أ .المجموعة المبلثية :اليت تشمل النحو كالصرؼ كا٠تطابة أم ٚتيع فنوف القوؿ كا٠تطاب ،كىذه اجملموعة ضركرية لقراءة

اإل٧تيل كتعاليم الكنيسة كشرحها .

ب .المجموعة الرباعية :كتشمل اٟتساب كا٢تندسة كالفلك كا١توسيقى ،كىذه اجملموعة ال غٍت عنها للطقوس كحساب
األعياد الدينية.
كقد ترؾ أكغستُت العديد من ا١تؤلفات على غرار اعًتافاٌب ( mes confessionكفيو يركم سَتتو)،ككتاب مدينة ا﵁ la cité
( de dieuكُب قاـ أكغستُت بالرد على إٔب الذين نسبوا سقوط ركما كدمارىا إٔب ا١تسيحية ،كرد أكغسطُت أف سقوط ركما
كدمارىا كأف نتيجة لقلة التدين ككثرة الفساد كا٠تضوع للشهوات كالرذائل) ،ككتاب الثالوث ( la Trinitéكفيو يدرس
التصور ا١تسيحي الذم يشخص الرب ُب ثبلثة أشخاص كىي األب ،االبن ،الركح ا١تقدسة ).
كحسب أكغسطُت فأف ا١تعرفة اٟتقيقية ا١تطلقة تأٌب عن طريق اإلشراؽ ،أم إشراؽ نور العقل اإل٢تي على العقل اإلنسا٘ب
ٔتعٌت أف أكغسطُت أراد أف ٬تعل من اٟتقائق اإلٯتانية ا١توجودة ُب الديانة ا١تسيحية حقائق فلسفية أيضا لذلك كأف يقوؿ
»:أنا أؤمن لكي أتعقل « .
كبذلك يتبُت أف منهج أكغسطُت يقوـ أكال على الذين كثانيا اإلٯتاف كليس ا١تقصود باإلٯتاف التصديق الساذج لكل ما يقاؿ
بل ا١تقصود بو ٕتنب موقف الرفض كالعناد ا١تبٍت على الشك ا١تطلق ،كإعداد النفس على تصديق ما تقوـ الشواىد على
صدقو .
 )2المرحلة المانية :ك٘تتد من القرف اٟتادم عشر إٔب القرف الثالث عشر ميبلدم ،ك٘تيزت ىذه ا١ترحلة بنوع من االستقرار
النسيب.

ككاف القرف الثا٘ب عشر ميبلدم عصر تقدـ سياسي كاجتماعي  ،كفيو ٪تت ا١تدف كنشطت التجارة كظهرت طائفة من
اجملتمع كىي الطبقة الربجوازية اليت بعثت ُب الشعب نزكعا إٔب اٟترية الشخصية ،كما شهدت ا١ترحلة ظهور حركة الًتٚتة
ُ(www.ahewar.org .مارس ََُِ).

ِفوزم خليل ا٠تطيب " ،تصنيف المعارؼ كالعلوـ عبر العصور" ،القاىرة ،طبعة َُ ،ََِِ ،ص ٓٓ.
ّالشيخ كامل ٤تمد ٤تمد عويضة ،مرجع سابق ،ص ص ّٖ .َُُ-
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من العربية كاليونانية  ،كما شهدت ىذه ا١ترحلة ظهور اٞتامعات كالسربوف كغَتىا ٦ ،تا أسهم ُب تقدـ علم البلىوت
كالفلسفة .
أما بالنسبة لسلطة الكنيسة فكانت تعيش صراع داخلي أدل إٔب تدىور مكانتها كتقلص سلطتها رغم اإلصبلحات اليت
1054ـ.
-1014
 1058ـ كالبابا ليو التاسع
-1037
قاـ هبا ا١تخلصوف للكنيسة مثل  :البابا جريجورم السابع
كظهر صراع بُت السلطة الدينية كا١تدنية حوؿ أسبقية أم منهما  ،كظهر مناصركف لكل منهما ،فهناؾ من كأف ينظر إٔب
البابا على أنو خليفة الرب كظلو على األرض  ،كمنهم من كأف ينادم بأف اإلمرباطور يستمد قوتو من الرب كال ٬توز عزلو
إال إدا خاؿ فالعقيدة ا١تسيحية ،كمنهم من كأف ينادم بالوحدة ،فاٞتانب الركحي كالديٍت للبابا كاٞتانب اإلدارم
لئلمرباطور .
ٔتعٌت أف ىذه ا١ترحلة شهدت ظهور حركة علمية مع بداية القرف اٟتادم عشر ،لكن سرعاف ما اختفت بسبب
 1233ـ  ،هبدؼ ٤تاربة ا٢ترطقة (ا٢ترطقة ىي كل ا٨تراؼ كلو
اإلصبلحات الكنسية ،كأ٫تها أنشاء ٤تاكم التفتيش عاـ
بسيط عن العقائد ا١تسيحية).
ككاف الناس يساقوف إٔب ٤تاكم التفتيش كلو بالشبهة ،أك حىت عن طريق كشاية أحد اٞتَتاف ،حيث كأف ا١تشبوه يعرض
لبلستجواب حىت يعًتؼ بدنيو كيطلب التوبة.
كاستمرت ٤تاكم التفتيش إٔب غاية أكاخر القرف السابع عشر ،كمن بُت الذين مثلوا أمامها نذكر الفيلسوؼ اإليطإب
1600ـ ،الذم كأف راىبا ُب البداية ٍب أنتقل من الدراسات البلىوتية إٔب الفلسفة
-1548
جيور دانوبرينو Giordano Bruno

،عوقب بالسجن ١تدة ٙتانية سنوات كبعدئذ قطعوا لسانو كأحرقوه بتهمة الكفر بسبب اعتناقو نظرية كوبرنيكوس

 Nicolaus Copernicusعن دكراف األرض،كذلك العآب الشهَت جاليلي الذم توبع بنفس السبب ،كلكنو فضل الًتاجع كالنجاة
من حكم اإلعداـ ،كذلك نيكوالس كوبرنيكوس ٘ Nicolaus Copernicusتيز موقفو باٟتذر الشديد حيث أنو ٓب يسمح بنشر

كتابو حىت يوـ كفاتو ،كتكمن أ٫تية نظرية كبورنيكوس ُب أهنا تقوـ على نقض مفهوـ النظرية التارٮتية اليت تعترب أف األرض
مركز الكوف ،ك٘تكن من صياغة نظرية نقيضة ،بُت من خبل٢تا أف الشمس ىي مركز الكوف كالكواكب ىي اليت تدكر حو٢تا
ٔتا فيها األرض.

من خبلؿ ىذه األحداث نلتمس ٖترر من األفكار السائدة اليت كانت مبنية على أسس غَت علمية ،لذلك ٧تد أف الفًتة
ا١تمتدة من القرنُت الرابع عشر كا٠تامس عشر ميبلديُت ىي فًتة تؤسس ١ترحلة ٥تالفة للمراحل السابقة ُب العصور الوسطى

ِ.فوزم خليل ا٠تطيب  " ،تصنيف المعارؼ كالعلوـ عبر العصور" ،القاىرة ،ص ٕٓ.
ّweltareekh.com .ww.)04.02.2010(.
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 ،أم أهنا المرحلة المالمة كفيها ظهرت بوادر العلم اٟتديث بأكركبا من خبلؿ االحتكاؾ بعلوـ العرب كاليوناف ككانت ىذه
ا١ترحلة ٔتثابة اٞتذكر األكٔب لعصر التنوير .
٦تا سبق نستخلص أف إسهامات أكركبا ُب العصور الوسطى ُب ا١تيداف ا١تعرُب كالعلمي ٓب تكن بالغة كىذا راجع لعاملُت
رئيسيُت ٫تا االضطرابات السياسية اليت امتدت إٔب األكضاع االجتماعية كاالقتصادية  ،كاليت انعكست ُب ٣تملها على
الوضع العلمي ا١تعرُب،كالعامل الثا٘ب ٘تثل ُب الكنيسة اليت شكلت عائق أماـ تقدـ العلوـ .
ك ُب ا١تقابل كُب نفس االمتداد الزمٍت ٧تد أف العرب كانوا يعيشوف أكضاع مستقرة ُب ٥تتلف ا١تيادين  ،كىذا راجع لظهور
الدكلة اإلسبلمية عاـ629ـ-بفتح مكة -كاليت كأف ٢تا األثر البالغ ُب إثراء كتشجيع البحث العلمي،كتعترب إسهامات
ا١تسلمُت ُب ا١تيداف العلمي ،إسهامات كثَتة لدرجة أنو ال ٯتكن حصرىا ُب بضع صفحات ،لذلك سنتناكؿ ٪تاذج عن
تلك اإلسهامات كاخًتنا ،الطب اٞتغرافيا  ،كالرياضيات على سبيل التمثيل .
الطب عند العرب  :عرؼ العرب الطبابة (الطِّشبىابىةي ىي حرفةي الطبيب) قبل ظهور اإلسبلـ كطوركىا مع ظهوره  -اإلسبلـ-

كنشأة الدكلة اإلسبلمية ُب ٥تتلف مراحلها كتكويناهتا السياسية .

ككاف اىتماـ العرب كا١تسلمُت بالطب إٔب جانب اىتمامهم البالغ بلغتهم كمعرفة أحكاـ شريعتهم عمبل بقوؿ الرسوؿ صل
ا﵁ عليو كسلم» :تداككا عباد ا﵁ فأف ا﵁ ٓب يضع داء إال كضع لو دكاء غَت كاحد« سألوه  :يا رسوؿ ا﵁ ماىو؟ قاؿ :
»ا٢ترـ«.
كقاؿ رسوؿ اهلل صل اهلل عليو كسلم  »:عليكم بالشفائُت العسل كالقرآف «  ،كما نصح رسوؿ ا﵁ صل ا﵁ عليو كسلم

باستخداـ اٟتبة السوداء أل٫تيتها ُب شفاء الكثَت من األمراض ككاف عبلج الرسوؿ صل ا﵁ عليو كسلم للمرض يقوـ على
ثبلثة أنواع كىي  :األدكية الطبيعية ،باألدكية اإل٢تية أم القرآف الكرٙب  ،أك باإلثنُت معا.
كمن األطباء الدين ظهركا ُب بداية العهد اإلسبلمي نذكر منهم اٟترث بن كلدة الثقفي ككاف من الطاؼ  ،ا١تلك ابن أّتر
الكنا٘ب ،ابن اناؿ النصرا٘ب ،أبو اٟتكم ،كحكم الدمشقي  ،يعقوب ابن اسحاؽ الكندم  ،أبو اٟتسن ابن ثابث بن قرة ،
كسناف بن ثابث بن قرة .

كمن األطباء ا١تغاربة نذكر على سبيل ا١تثاؿ اسحاؽ بن عمراف ،اسحاؽ ابن سليماف كغَتىم ،كمن أطباء الشاـ نذكر أبو
نصر الفرايب  ،عيسى الرقي  ،كماؿ الدين اٟتمصي ،
كالبد من اإلشارة إٔب أف العرب ا١تسلمُت اشتغلوا ٔتختلف فركع الطب كاٞتراحة كبكل ما يتعلق ّتسم اإلنساف ،باإلضافة
إٔب أهنم استطاعوا ربط األمراض اٞتسدية باألمراض النفسية  ،كما قاـ عبد ا١تالك ابن أيب العبلء بن زىر ا١تلقب بأيب مركاف
.1فوزي خليل الخطيب ،مرجع سابق،ص ص .58 -57
ُ.حساف اٟتبلؽ " ،تاريخ العلوـ كالتكنولوجيا عند العرب" ،دار النهضة العربية ،بَتكت،ص ُٕ.
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بدراسة مفصلة عن مرض السرطاف ُب ا١تعدة كالبلعوـ ،كأدىش علماء كأطباء العصر اٟتديث،كما استطاع أطباء العرب
تنظيف ا١تعدة اليت تعرضت للتسمم باستخداـ أنبوب ا١تعدة ،كاٞتدير بالذكر كذلك ىو أف أطباء العرب ا١تسلمُت أكؿ من
عرؼ أف بعض األمراض تنتقل بالعدكل مثل مرض اٞتدرم كالكولَتا  ،كالطاعوف كما أهنم أكؿ من كضعوا نظاـ
االمتحانات الطبية ،كمنح شهادة ٖتت إشراؼ ٞتنة طبية متخصصة .
كما كاف للنساء دكر بارز ُب حقل الطب نذكر منهم الطبيبة زينب ككانت طبيبة أمراض العيوف ،كالطبيبة رفيدة اليت
كانت مشهورة باٞتراحة ُب زمن الرسوؿ صل ا﵁ عليو كسلم  ،باإلضافة إٔب بعض نساء آؿ زىر اللواٌب عملن ُب حقل
الطب .
كنلخص اسهامات العرب ُب الطب ُب النقاط التالية :
 ىم أكؿ من أقاـ ا١تستشفيات ككانت تعرؼ بالبيمارستانات ،ككانت ىاتو األخَتة تقدـ خدماهتا الطبية باجملاف ،كقد
ابتدع ا١تسلموف كذلك الفحص السريرم لتشخيص ا١ترض.

 اكتشاؼ الدكرة الدموية حيث يعود اكتشافها البن النفيس .
 استخداـ الكي ُب عبلج بعض األمراض كاستأصلوا األكراـ ُب أجزاء عديدة من اٞتسم باإلضافة إٔب استخراج
الحصوات أك تفتيتها ُب ا١تسالك البولية .

 ابتدعوا ا٠تيوط ا١تستخدمة ُب اٞتراحة  ،كصنعوىا من أمعاء بعض اٟتيوانات خاصة القطط .

ً
يب (جمع يكبلب)
 يعود ٢تم الفضل ُب ابتكار العديد من اآلالت اٞتراحية اليت ٓب تكن معركفة على غرار الكبلل ٍ
ا١تستخدمة ٠تلع األسناف .
 اخًتاع إبرة ٣توفة من طرؼ عمار بن علي ا١توصلي المتصاص ماء العُت .
الجغرافيا عند المسلمين :
اىتم ا١تسلموف باٞتغرافيا ككضعوا العديد من ا١تؤلفات حو٢تا  ،كساعدىم ُب دلك ،كوهنم كانوا من أىم التجار  ،كقد
جالوا ٥تتلف ا١تناطق شرقا كغربا ،كزاد اىتمامهم كمعرفتهم باٞتغرافية بسبب الفتوحات اإلسبلمية باإلضافة إٔب عوامل
أخرل على غرار اٟتج ،الرحلة ُب طلب العلم كدلك يستلزـ معرفة األماكن كا١تناطق  ،كذلك حاجة الدكلة اإلسبلمية إٔب
معرفة الطرؽ الكربل اليت تصل أقاليمها كمعرفة ثركاهتا .

ِ.حساف حبلؽ ،مرجع سابق،ص ِِ.

2

139

)www.kids.islamweb.netg(04/02/2010

العذد  : 04وكانو أ ٌ /دٌعمبر – 2014

مشهض حُل البدث العلمي

٢تذه األسباب كأخرل نشأ عند الكثَتين حب الرحلة كاجملازفة فيما كراء البحار  ،كقد ٘تكن ا١تسلمُت من زيارة العديد من
البلداف من الشرؽ إٔب الغرب  ،ك ٘تكن ا١تسلموف من زيارة العديد من البلداف من الشرؽ إٔب الغرب ٔ،تا فيها ببلد الصُت
كا٢تند كأكركبا كسواىا .
كقد قدـ اٞتغرافيوف ا١تسلموف العديد من ا١تعلومات اٞتغرافية حوؿ عجائب البلداف اليت زاركىا ،كاعتمدكا بصورة أساسية
على أسلوب ا١تشاىدة كالتجربة كاالختبلط كليس على االقتباس كالنقل.
كمن اٞتغرافيُت ا١تسلمُت نذكر الكلبي ،الخوارزمي ،الكندم ،ابن الفقيو،اليعقوبي،الغرناطي،ابن جبير ،ابن بطوطة ،
كالعديد من اٞتغرافيُت الدين اشتغلوا بعلوـ أخرل .
ككنموذج نتناكؿ ابن جبير كىو أبو الحسن محمد ابن جبير الكناني األندلسي 540ـ 614/ىػ ،ألف كتاب  »:رحلة
 1852ـٍ ،ب راجعو
ابن جبير تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار « قاـ بطبعو كنشره باإل٧تليزم  william wrightعاـ
بعده .de goije
كقد قاـ ابن جبير بتدكين مذكراتو كمشاىداتو من خبلؿ الرحلة اليت قاـ هبا خبلؿ سنتُت قصد أداء مناسك اٟتج إٔب
1183ـ ،زارىا خبل٢تا البلداف اإلسبلمية كالنصرانية .
األراضي الشريفة ،كبدأ رحلتو سنة 578ىػ /
كمن بُت البلداف اليت زارىا نذكر صقلية  ،اإلسكندرية  ،القاىرة كزار جدة حيث عرب البحر األٛتر ٍ ،ب قصد مكة ا١تكرمة
فا١تدينة ا١تنورة كأكمل حجتو بزيارة ا١تسجد النبوم ٍ ،ب سار إٔب العراؽ كخراساف  ،ككردستاف  ،كالشاـ ككصل إٔب ا١تدائن
عاصمة الدكلة الفارسية قبل اإلسبلـ ،كالعديد من البلداف اإلسبلمية كالنصرانية .
كتكمن أ٫تية كتابو أنو حول الكثَت من ا١تعلومات اٞتغرافية كالتارٮتية على السواء  ،كما تضمن الكثَت من األحواؿ
السياسية كالعسكرية للمسلمُت كالصليبيُت  ،ككيفية التعامل فيما بينها  ،كما تضمن الكثَت من عادات كتقاليد الشعوب
اليت زارىا  ،ككتاب ابن جبير يعترب ٔتثابة موسوعة جغرافية تارٮتية أنًتكبولوجية ١تختلف البلداف اليت زارىا .
الرياضيات عند المسلمين :
يعترب القرنُت التاسع كالعاشر ميبلديُت ٔتثابة الفًتة الزمنية الذىنية للرياضيات عند ا١تسلمُت الدين سعوا ٟتفظها كتطويعها
ُب كقت كانت فيو أكركبا تعيش فًتة من اال٨تطاط العلمي .
لذلك كاف للمسلمُت الفضل ُب ترٚتة كنقل الرياضيات اليونانية كاإلضافة عليها كنقلها إٔب العآب األكركيب كاإلسبلمي
كالعريب.
1حساف حبلؽ ،مرجع سابق،ص ص ٓٗ.ٕٗ-
2حساف حبلؽ ،مرجع سابق ،ص ٖٗ.
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ففي ما ٮتتص بالعمليات اٟتسابية فإف األعداد العربية أك األجنبية اليت تعرؼ اليوـ ٓب تكن مستخدمة عند ا١تصريُت
كالبابليُت كاليونانيُت كالركماف  ،إ٪تا األعداد اليت استخدمها اليوناف كالركماف بوجو عاـ ىي األعداد ا١تعركفة باسم » الرموز
الركمانية « أك» األعداد الركمانية « على سبيل ا١تثاؿ:
... X، IX، VIII، VII، VI، V، IV، III، II، I
كىي أعداد ٯتكن استخدامها ُب عملية العد أك اٞتمع ،لكن من الصعب أك من ا١تستحيل استخدامها ُب عملية الضرب
أك حىت اٞتمع ُب أعداد مشكلة من اآلالؼ كا١تبليُت،خاصة كأف أكركبا ٓب تكن بعد قد تعرفت على الصفر الذم حل
مشاكل حسابية كرياضية ال ٯتكن نكراف فضل ا١تسلمُت ُب حلها  ،فقد استطاع علماء الرياضيات ا١تسلمُت كالعرب على
إ٬تاد نوعُت من األعداد كىي :
 )1األعداد ا٢تندية ...ٗ ،ٕ،ٖ،ٔ،ٓ،ْ،ّ،ِ،ُ :
 )2األعداد العربية ...9،8،7،6،5،4،3،2،1:
كلقد انتشرت األعداد ا٢تندية ُب ا١تناطق ا١تشرقية  ،بينما انتشرت األعداد العربية ُب ا١تناطق العربية ا١تغربية كُب أكركبا .
ككاف العرب قد نقلوىا عن ا٢تند كطوركىا ككضعوا نظاما علميا ٢تا ،كبدلك كاف ٢تم الفضل ُب نقلها إٔب أكركبا كاستمرار
استخدامها إٔب اآلف .
كاٞتدير بالذكر أف العرب قبل اإلسبلـ كُب ظلو استخدموا اٟتركؼ الرمزية ،ألسباب رياضية كٕتارية ،كعسكرية
،كاقتصادية كاجتماعية ،كقد كاف لكل حرؼ عدد خاص يدؿ عليو مثل :
آحاد
عشرات
مئات
آالؼ
عشرات
اآلالؼ
مئات

أ
1
م

ب
2
ؾ

ج
3
ؿ

د
4
ـ

ق
5
ف

ك
6
س

ز
7
ع

ح
8
ؼ

ط
9
ص

10
ؽ

20
ر

30
ش

40
ت

50
ث

60
خ

70
ذ

80
ض

90
ظ

100
غ

200
بع

300
بغ

400
دغ

500
ىغ

600
كغ

700
زغ

800
حغ

900
طغ

1000
يغ

2000
كغ

3000
لغ

4000
مغ

5000
نغ

6000
سغ

7000
عغ

8000
فغ

9000
صغ

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

قغ

رغ

شغ

تغ

ثغ

خغ

ذغ

ضغ

ظغ

اآلالؼ 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000
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كمن األمثلة على ذلك :
3000
= 200
ؽ ر =+100
210=200
ب ح ر=+8+2
كما نقل العرب استخداـ الصفر كطوركىا ،ففي ا١تناطق العربية ا١تشرقية كاف على شكل نقطة »  « .أما عرب ا١تغرب فقد
استخدموا الصفر على شكل دائرة مفرغة » ،« 0كقد أدرؾ العرب أ٫تية الصفر ألف ا٠تمسة ٗتتلف عن ا٠تمسُت كٗتتلف
عن ا٠تمسمائة .
كأدخل ا١تسلموف الكثَت من النظريات كاألساليب ا١تتطورة على علم اٞترب ،كارتبط ىدا العلم باسم العآب الشهَت
الخوارزمي الذم اخًتع نظريات كطرؽ جربية السيما ا١تتعلقة منها بعلم ا١تَتاث ،فألف كتابا مشهورا بعنواف " الكتاب
المختصر في حساب الجبر كالمقابلة "،كنظرا أل٫تية ىدا الكتاب ُب علم اٞترب قاـ العآب اإل٧تليزم ركبرت شاستر عاـ
 1940ـ بًتٚتتو من العربية إٔب البلتينية ،ككاف ٢تدا الكتاب األثر البارز ُب كعي أكركبا كاطبلعها على علم اٞترب.
كلقد كاف إلسهامات الخوارزمي األثر البالغ ُب علم اٞترب كالرياضيات بصفة عامة ،حيث قاـ بشرح ستة أنواع من
معادالت الدرجة الثانية مع حلو٢تا  ،كما شرح العمليات األربع ُب اٞترب كاٞتمع ،الطرح ،القسمة  ،الضرب.
كأكجد ا٠توارزمي األحجاـ لبعض األجساـ ا٢تندسية كا٢ترـ الثبلثي ،كا٢ترـ الرباعي  ،كا١تخركط ،حىت أف تسمية اٞترب
تعود إٔب ٤تمد بن موسى ا٠توارزمي كقد نقلتو أكركبا باالسم نفسو ،Algèbreكأصبح اسم ا٠توارزمي مرادفا ١تختلف
العمليات الرياضية بصيغ ٥تتلفة  ،Algoritmeكٕتدر اإلشارة كذلك إٔب أف العلماء ا١تسلمُت أدركوا العبلقة القائمة بُت اٞترب
كا٢تندسة ،فاستخدموا أساليب اٞترب ُب حل العمليات ا٢تندسية كالعكس ،كبدلك كضعوا األسس األكٔب للهندسة التحليلية
،باإلضافة إٔب ا٠توارزمي ىناؾ ٣تموعة كربل من الرياضيُت ا١تسلمُت أمثاؿ  :ثابث بن قرة  ،أبو كامل المصرم  ،عمر
الخياـ  ،ابن البناء ،المراكشي  ،ابن حمزة المغربي ...كغَتىم.
خاتمػة :
من خبلؿ ىذه الدراسة يتبُت جليا أف اٟتضارة العربية اإلسبلمية سا٫تت بشكل كبَت ُب إثراء ا١تخزكف ا١تعرُب العلمي ،
فا١تعرفة العلمية اليت تراكمت كاختزنت ُب اٟتضارة العربية اإلسبلمية انتقل إٔب الغرب من خبلؿ اٞتهود العظيمة للًتٚتة
،فالعلم اٟتديث ىو نتاج تفاعل بُت حضارات الغرب كا١تسلمُت كا١تسيحيُت كاٟتضارات القدٯتة .

1
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كُب ىدا الصدد يقوؿ األمريكي الدكتورُ :Toby E. Huff :ب كتابو « the rise of early modern science islam, china and the

»  westكًب ترٚتة ىدا الكتاب ٖتت عنواف  :فجر العلم اٟتديث ،اإلسبلـ ،الصُت كالغرب .
كيقوؿ توبي ىف من خبلؿ ىذا الكتاب :لعل أكثر ما يثَت الدىشة ىو أف اٟتضارة العربية اإلسبلمية كانت ٘تلك أكثر

العلوـ تقدما ُب العآب قبل القرنُت الثالث كالرابع عشر ،فقد تفوقت منجزاهتا ُب البصريات كالفلك كالطب....

غَت أف تدىور إسهامات العرب كا١تسلمُت بعد القرف الثالث عشر طرح عدة إشكاالت بُت الباحثُت حوؿ األسباب اليت
أدت إٔب ركود ا١تسلمُت .
قائمة المراجع:
 )1نعيم فرح " ،تاريخ أكركبا في العصور الوسطى" ،مطبعة طربُت .
 )2الشيخ كامل ٤تمد ٤تمد عويضة "،أكغسطين فيلسوؼ العصور الوسطى" ،دار الكتاب العلمية .
.)2010
(www.ahewar.org )3مارس
.2002
 )4فوزم خليل ا٠تطيب "،تصنيف المعارؼ كالعلوـ عبر العصور"،القاىرة ،طبعة،01
(www.weltareekh.com 04.02.2010
( )5
 )6حساف اٟتبلؽ "،تاريخ العلوـ كالتكنولوجيا عند العرب"،دار النهضة العربية ،بَتكت،لبناف.
www.kids.islamweb.netg(04/02/2010) )7
www.m-shaltout.com )8

1

www.m-shaltout.com.
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استخدامات الطلبة الجامعيين الجزائريين لمواقع التواصل االجتماعي ()Face book
 1955سكيكدة
ك االشباعات المتحققة منها :دراسة ميدانية لطلبة جامعة 20أكت
 ،1955سكيكدة  ،الجزائر
أ .نواؿ كسار /جامعة 20أكت
ملخص :
شهد العآب ُب السنوات األخَتة انفجارا رىيبا ُب تكنولوجيا االتصاؿ كا١تعلومات كاف أ٫تها ظهور االنًتنت اليت قربت ا١تسافات بُت الشعوب كألغت اٟتدكد
كزاكجت بُت الثقافات ،كىو ما خلق نوعان من التواصل االجتماعي بُت البشر ُب فضاء إلكًتك٘ب افًتاضي ،يً
كٝت ىي ىذا النوع من التواصل بُت الناس بشبكات التواصل
االجتماعي اليت أتاحت عصرا جديدا من االتصاالت التفاعلية بُت األفراد نظرا للفوائد كا١تميزات الكثَتة اليت تتمتع هبا ىذه ا١تواقع .
كجاءت ىذه الدراسة لتسليط الضوء على استخدامات الطلبة اٞتامعيُت اٞتزائريُت لشبكات التواصل االجتماعي ك االشباعات ا﵀ققة نتيجة ىذا االستخداـ
كوف فئة الطلبة اٞتامعيُت فئة نوعية من فئات اجملتمع ا١تعاصر.
 )%73.3من ا١تبحوثُت لديهم حساب شخصي على موقع الفيسبوؾ ،ك أف االشباعات العملية مثل
كتوصلت نتائج الدراسة كقد توصلت الدراسة إٔب أف ما نسبتو (
الشعور با١تتعة كالتسلية كلعدـ الشعور بالوحدة ىي االشباعات ا١تتحققة نتيجة انتقاء الطلبة اٞتامعيُت ١تواقع التواصل االجتماعي ،إذ احتل موقع الفايسبوؾ ا١ترتبة
األكٔب من بُت ا١تواقع اليت ًب تصنيفها ُب استمارة االستبياف ُب الدراسة من كجهة نظر الطلبة اٞتامعيُت .كما كشفت الدراسة عن تفضيل الطلبة اٞتامعيُت ١توقع
الفايسبوؾ على بقية مواقع التواصل االجتماعي كتتنوع العبلقات اليت يقيمها الطلبة ما بُت الصداقة كالعبلقات العاطفية كالدراسة كالبحث العلمي.
الكلمات المفتاحية :مواقع التواصل االجتماعي  ،موقع الفايسبوؾ ،االستخدامات كاالشباعات.

 إشكالية الدراسة:شهد العآب ُب السنوات األخَتة انفجارا رىيبا ُب تكنولوجيا االتصاؿ كا١تعلومات كاف أ٫تها ظهور االنًتنت اليت قربت
ا١تسافات بُت الشعوب كألغت اٟتدكد كزاكجت بُت الثقافات ،كأدل ذلك إٔب تغيَت شكل اٟتياة االجتماعية ُب كثَت من
الدكؿ ا١تتقدمة كالنامية على حد سواء ،كاف كاف ذلك التغيَت بنسب متفاكتة كىو ما خلق نوعان من التواصل االجتماعي بُت
البشر ُب فضاء إلكًتك٘ب افًتاضي ،يً
كٝت ىي ىذا النوع من التواصل بُت الناس بشبكات التواصل االجتماعي اليت أتاحت عصرا

جديدا من االتصاالت التفاعلية بُت األفراد نظرا للفوائد كا١تميزات الكثَتة اليت تتمتع هبا ىذه ا١تواقع ،فقد سارعت الشعوب
ُب متخلف أ٨تاء العآب إٔب استخدامها كبصفة خاصة فئة الشباب اٞتامعي ،كٖتتل اٞتزائر مرتبة متقدمة بُت الدكؿ العربية ُب
استخداـ موقع التواصل االجتماعي الفايسبوؾ إذ ٖتتل اٞتزائر ا١ترتبة الرابعة عربيا بعد كل من مصر كالسعودية كا١تغرب
 ،2012كٯتثل استخداـ الشباب الذين تًتاكح أعمارىم بُت 18ك34سنة ١تواقع التواصل
كىذا حسب إحصائيات ديسمرب
االجتماعي ُب اٞتزائر نسبة %68من عدد ا١تستخدمُت ،أم ثلثي مستعملي ىذه الشبكة كبالنسبة للتمثيل من حيث
اٞتنس ٯتثلوف الرجاؿ ثلثي ا١تستخدمُت بػ68با١تائة مقابل32با١تائة للنساء ،كُب ضوء ىذه ا١تعدالت ا١تتزايدة ُب استخداـ
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الشباب اٞتزائرم ١تواقع التواصل االجتماعي ،فاف ىذه الدراسة تسعى للتعرؼ على استخداـ الشباب اٞتامعي ٖتديدا
ٓبكاقع التواصل االجتماعي كدكافع ىذا االستخداـ ك االشباعات ا١تتحققة من ىذا االستخداـ.
٤تاكليُت اإلجابة على التساؤؿ الرئيسي التإب:
ما كاقع استخداـ الطلبة الجامعيين الجزائريين لمواقع التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت ،ك ما ىي
االشباعات المحققة منها؟
 تساؤالت الدراسة :تسعى ىذه الدراسة إٔب اإلجابة على ٣تموعة األسئلة التالية: oىل توجد عبلقة بُت السمات الدٯتوغرافية للمبحوثُت كاستخداـ مواقع التواصل االجتماعي؟
 oما أسباب استخداـ الطلبة اٞتامعيُت ١تواقع التواصل االجتماعي.
 oما االشباعات اليت تتحقق للطلبة اٞتامعيُت من خبلؿ استخداـ مواقع التواصل االجتماعي.
 oما عادات كأ٪تاط استخداـ الطلبة اٞتامعيُت ١تواقع التواصل االجتماعي عرب شبكة اإلنًتنت.
 oما دكافع تعرض الطلبة اٞتامعيُت ١تواقع التواصل االجتماعي عرب شبكة اإلنًتنت.
 المدخل النظرم للدراسة :االستخدامات ك االشباعاتيعد مدخل االستخدامات ك االشباعات من أنسب ا١تداخل للتعرؼ على طبيعة استخداـ عينة الدراسة ١تواقع التواصل
االجتماعي كدكافع ىذا االستخداـ كالتأثَتات الناٚتة عنو ،كقد نشأ ىذا ا١تدخل ُب فًتة ساد االعتقاد ُب التأثَتات ا١تتوسطة
لوسائل اإلعبلـ ،كيعترب ىذا ا١تدخل نقطة ٖتوؿ ىامة ُب تاريخ اإلعبلـ ،حيث ٖتوؿ التساؤؿ الرئيس من :ماذا تفعل كسائل
اإلعبلـ باٞتمهور؟ إٔب :ماذا يفعل اٞتمهور بوسائل اإلعبلـ؟ ،كيقوـ ىذا ا١تداخل على فرض رئيسي كىو :أف اٞتمهور ٮتتار
كسيلة إعبلمية معينة إلشباع حاجة معينة لديو
كتتلخص فركض ىذا النموذج ُب :
 أفراد اٞتمهور مشاركوف فعالوف يستخدموف كسائل االتصاؿ إلرضاء حاجاهتم. أفراد اٞتمهور على كعي تاـ باٟتاجات اليت تدفعهم إٔب استخداـ كسائل اإلعبلـ.كمن أىم العناصر األساسية ١تدخل االستخدامات ك االشباعات:
 - 1اٞتمهور النشط :حيث ظهر مفهوـ اٞتمهور اال٬تايب.
ُ

 .صبلح عبد اجمليد مها " استخدامات الجمهور المصرم للصحف اليومية االلكتركنية على شبكة االنترنت " ،دراسة ٖتليلية كميدانية( ،رسالة

ماجستَت) ،كلية اإلعبلـ ،جامعة القاىرة  ،ََِْ،صْٕ.
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 -2دكافع تعرض اٞتمهور لوسائل اإلعبلـ :تقسم دراسات االتصاؿ دكافع التعرض إٔب فئتُت ٫تا :
 دكافع نفعية :تستهدؼ التعرؼ على الذات كاكتساب ا١تعرفة كا١تعلومات كا٠تربات كٚتيع أشكاؿ التعلم بوجو عاـ،
تلك األشكاؿ اليت تعكسها نشرات األخبار ك الربامج التعليمية كالثقافية.
 دكافع طقوسية :تستهدؼ ٘تضية الوقت كاالسًتخاء كالصداقة كا٢تركب من ا١تشكبلت ،كتنعكس ىذه الفئة ُب الربامج
ا٠تيالية مثل  :ا١تسلسبلت كاألفبلـ كا١تنوعات.

 -3االشباعات ا١تتحققة من التعرض لوسائل اإلعبلـ :كقد صنف لورنس كينر االشباعات اليت يبحث اٞتمهور لتحقيقها إٔب
نوعُت:
 اشباعات المحتول :كىي اليت تنتج نتيجة التعرض ﵀تول الرسالة اإلعبلمية كترتبط هبا أكثر من ارتباطها بنوع الوسيلة
ا١تستخدمة.

 اشباعات عملية االتصاؿ :كىي اليت تتحقق نتيجة اختيار الفرد لوسيلة اتصاؿ معينة كال ترتبط مباشرة ٓتصائص
الوسيلة كتنقسم إٔب :اشباعات شبو توجيهية /اشباعات شبو اجتماعية.

 الدراسات السابقة: )2011بعنواف  " :استخدامات الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعي كأثرىا على
 دراسة نعيم المصرم (
كسائل اإلعبلـ األخرل":
كىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على مدل استخداـ الطلبة اٞتامعيُت الفلسطينيُت ١تواقع التواصل االجتماعي،كأثر ذلك
على متابعتهم لوسائل اإلعبلـ األخرل كما ىدفت الدراسة أيضا إٔب التعرؼ على اآلثار السلبية كاإل٬تابية الستخداـ
الطلبة ٢تذه ا١تواقع،كذلك بالتطبيق على عينة مكونة من ( )50مفردة من طلبة الكليات الفلسطينية بقطاع غزة.
كقد توصلت الدراسة إٔب أف ما نسبتو ( )%52من ا١تبحوثُت يستخدموف مواقع التواصل االجتماعي ١تدة تصل إٔب ساعتُت
يوميان،كما بينت الدراسة أف أىم سلبيات استخداـ ا١تبحوثُت ١تواقع التواصل االجتماعي تكمن ُب تغذية األزمات
السياسية كهتيئة الفرصة لعمليات االستقطاب من قبل اآلخرين ،كزيادة االحتقاف كتعميق ا٠تبلفات ،كبنسبة كصلت إٔب
( .)%78أما أىم اال٬تابيات فقد ٘تثلت ُب تعريف ا١تستخدمُت ٔتوضوعات تساعدىم على النقاش مع اآلخرين كبنسبة
ُ

٤ .تمد السيد ٓتيت " ،أنماط كعادات استخداـ شبكة اإلنترنت لدل أساتذة الجامعات كتأثيراتها

" ،اجمللة ا١تصرية لبحوث ا إلعبلـ ،جامعة

القاىرةِٕ -ِٓ،مامُٕٗٗ،ص ص ُ.ِٓ-

ِ  .نعيم ا١تصرم " ،استخدامات الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعي كأثرىا على كسائل االعبلـ األخرل دراسة ميدانية على عينة من طلبة

الكليات الفلسطينية" كرقة ْتثية قدمت إٔب مؤ٘تر كلية االعبلـ ّتامعة الَتموؾ،كعنوانو"اإلعبلـ كالتحوالت اجملتمعية ُب الوطن العريب " كالذم يعقد ُب الفًتة
ما بُت ِِّٓ-أكتَُُِ ،جامعة الَتموؾ ،األردف.
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بلغت ( .)%47أما ما يتعلق بتأثَت استخداـ مواقع التواصل االجتماعي على كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ األخرل،فقد أظهرت
الدراسة أف ىناؾ ا٩تفاضا ملحوظا ُب مطالعة الكتب كقراءة الصحف كاجملبلت كاالستماع للراديو كمشاىدة الفضائيات
كبنسب تراكحت ما بُت (.)%84-%76
 )2009بعنواف " :ثقافة اإلنترنت ...دراسة في التواصل االجتماعي".
 دراسة حلمي خضر السارم (
ك ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على التأثَتات النفسية كاالجتماعية اليت يًتكها تواصل الشباب مع بعضهم بعضا من خبلؿ
)472شابا كشابة ٦تن يستخدموف االنًتنت ُب حياهتم اليومية ٔتدينة
االنًتنت،كذلك بالتطبيق على عينة عشوائية مكونة من (
الدكحة/قطر.
كقد توصلت الدراسة إٔب أف االنًتنت كوسيلة اتصاؿ الكًتكنية تنفرد ٔتزايا كخصائص اتصالية يندر أف ٕتدىا ُب الوسائل
األخرل،حيث أحدثت تغَتا ملموسا ُب طبيعة التواصل األسرم كالعائلي،تب ٌدل ذلك ُب تراجع مقدار الوقت الذم يقضيو

الشباب ُب اٞتلوس كالتفاعل مع أسرىم من جهة ،كُب تراجع عدد الزيارات اليت ألفوا القياـ هبا ألقارهبم قبل تعودىم على
استخداـ االنًتنت من جهة أخرل.
كعلى الرغم من التأثَتات اال٬تابية اليت تًتكها اإلنًتنت على الشباب،إال أهنا ُب الوقت نفسو تركت بعض التأثَتات
السلبية اليت ٘تثلت ُب بداية ظهور بعض أعراض اإلدماف لديهم على االنًتنت،كتسببت أيضا ُب خلق بعض الصدمات
العاطفية لبعض مستخدميو من العزاب كا١تتزكجُت،انعكست سلبا على عبلقاهتم األسرية كالعائلية كالزكجية،كسا٫تت ُب
بركز بعض مظاىر االغًتاب النفسي كاالجتماعي لدل بعضهمٕ،تسدت ُب ٘تنيهم العيش خارج ٣تتمعهم ا﵀لي.
 دراسة  (No Date) Urista Dong& Dayبعنواف :
) .(Explaining Why Young Adultes Use Myspace & Face book Th rough Uses and Gratifications Theoryكىدفت الدراسة إٔب التعرؼ
على العوامل اليت ٖت ٌفز االشخاص على استعماؿ مواقع التواصل االجتماعي ٦تثلة ٔتوقعي (مام سبيس كالفيسبوؾ)،هبدؼ
تلبية رغباهتم كاحتياجاهتم،كذلك من خبلؿ عينة مكونة من ( )50طالبا من جامعة كاليفورنيا ،اشًتكوا ُب ست ٣تموعات
بؤرية للحصوؿ على ا١تعلومات ا١تطلوبة للدراسة.

كقد كشفت الدراسة أف ا١تبحوثُت يستخدموف مواقع التواصل االجتماعي إلشباع حاجاهتم الشخصية كرغباهتم مع
اآلخرين،نظران لكوف ىذه ا١تواقع من أكثر الوسائل قدرة على توصيل ا١تعلومات إٔب اآلخرين مهما كاف عددىم كبشكل
ٟتظي.كما أفادت الدراسة أيضا أف استخداـ شبكات التواصل االجتماعي يسهم ُب تبٍت كرعاية العبلقات مع اآلخرين
ُ  .حلمي خضر السارم "،ثقافة اإلنترنت… دراسة في التواصل االجتماعي" .منشورات كزارة الثقافة ،عماف ،األردف.ََِٓ ،
2

& .Urista, Mark A. Dong, Gingwen & Day, Kenneth D. (No date). Explaining why Young Adults Use Myspace
Face book Through Uses & Gratifications Theory. Humane Communication, Vol. 12, No. 2, pp. 215-229.
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من خبلؿ ا١تضموف كا٠تطابات اليت تصاغ بشكل ٟتظي على الشبكة،كما أف شبكات التواصل االجتماعي ٘ت ٌكن
ا١تستخدمُت من اختيار األشخاص الذين ٯتكنهم االطبلع أك عدـ االطبلع على ٤تتويات ا١تلف الشخصي للمستخدـ.
كيتضح من خبلؿ مراجعة الباحث للدراسات السابقة ما يلي:
 أف معظم ىذه الدراسات رٌكزت على فئة الشباب من الفئة العمرية اليت تًتاكح ما بُت ( )24-17سنة ٦تن يستخدموف مواقعالتواصل االجتماعي كٓب تتعرض أم منها للفئات العمرية األكرب من ذلك.
 أف معظم الدراسات قد ركزت على طلبة اٞتامعات سواء العربية أك األجنبية من كبل اٞتنسُت،كٓب تتعرض إٔب شرائح أخرلمن اجملتمع ٦تن يستخدموف مواقع التواصل االجتماعي.
التعرؼ على استخدامات طلبة اٞتامعيُت ١توقع الفيسبوؾ كاإلشباعات ا١تتحققة منها كذلك
 كمن ىنا ٖتاكؿ ىذه الدراسة ٌمن خبلؿ عينة من طلبة جامعة سكيكدة ،هبدؼ الوصوؿ إٔب دكافع استخدامهم ١توقع الفيسبوؾ كاإلشباعات ا١تتحققة
منها.
 تحديد المفاىيم :لكل ْتث مفاىيم كمصطلحات ال بد من ٖتديدىا كُب ْتثنا سنحدد كل من ا١تفاىيم التالية:مواقع التواصل االجتماعي  /موقع الفيسبوؾ /االستخدامات ك االشباعات.
 /1مواقع التواصل االجتماعي :ىي ٣تموعة من ا١تواقع تسمح للمشًتؾ فيها بإنشاء موقع خاص بو يستطيع التعامل بو مع
أعضاء آخرين لديهم نفس االىتمامات كا٢تويات .
 توتير:
"ىو أحدل شبكات التواصل االجتماعي اليت انتشرت ُب السنوات األخَتة كخاصة ُب منطقة الشرؽ األكسط كتصدرت
ىذه الشبكات ُب اآلكنة األخَتة ثبلثة مواقع رئيسية لعبت دكران مهمان جدان ُب أحداث ما يسمى بثورات (الربيع العريب)
كىي( :فيسبوؾ  -توتَت  -يوتيوب).
كأخذ (توتَت) أٝتو من مصطلح (تويت) الذم يعٍت (التغريد) كأٗتذ من العصفورة رمزان لو كىو خدمة مصغرة تسمح للمغردين

 )140حرفان للرسالة الواحدة ك٬توز للمرء أف يسميها نصان موجزان مكثفان لتفاصيل
إرساؿ رسائل نصية قصَتة ال تتعدل (
كثَتة" .

ُ  .زاىر راضي" ،استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي"٣ ،تلة الًتبية ،عُٓ ،جامعة عماف األىلية ،عماف ،ََِّ ،صِّ.
2

. Diaz-Ortiz Claire, Twitter for Good: Change the World One Tweet at a Time, Jossey-Bass; 1 edition USA
2011،p23.
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 )2006عندما أقدمت شركة ( )Obviousاألمريكية على إجراء
كانت بدايات ميبلد ىذه ا٠تدمة ا١تصغرة (تويًت) أكائل عاـ (
ْتث تطويرم ٠تدمة التدكين ا١تصغرةٍ ،ب أتاحت الشركة ا١تعنية ذاهتا استخداـ ىذه ا٠تدمة لعامة الناس ُب أكتوبر من نفس
العاـ ،كمن ٍب أخذ ىذا ا١توقع باالنتشار باعتباره خدمة حديثة ُب ٣تاؿ التدكينات ا١تصغرة بعد ذلك أقدمت الشركة ذاهتا
.)2007
بفصل ىذه ا٠تدمة ا١تصغرة عن الشركة األـ كاستحدثت ٢تا أٝتان خاصان يطلق عليو (تويًت) كذلك ُب أبريل عاـ (
ٯتكن للمستخدمُت االشًتاؾ ُب موقع تويًت بشكل مباشر عن طريق التسجيل من خبلؿ الصفحة الرئيسية للموقع كبذلك
يتكوف لديهم ملف شخصي باسم اٟتساب ،حيث تظهر آخر التحديثات بًتتيب زمٍت .تدكر التحديثات حوؿ السؤاؿ
 )140حرفان.
“ماذا تفعل اآلف؟ ( ،)What are you doingكاليت ال تتجاكز الػ (
 )2010إٔب سبع لغات ىي ( :اإلنكليزية ،الفرنسية األ١تانية ،اإليطالية
ك تعددت لغات التويًت حىت كصلت ُب هناية عاـ (
اليابانية ،األسبانية ،كالكورية).
 اليوتيوب:
ىو موقع ١تقاطع الفيديو متفرع من (غوغل) يتيح إمكانية التحميل عليو أك منو لعدد ىائل من مقاطع الفيديو ،كىناؾ
أعداد كبَتة للمشًتكُت فيو كيزكره ا١تبليُت يوميان كتستفيد منو كسائل اإلعبلـ بعرض مقاطع الفيديو اليت ٓب تتمكن شبكات
مراسيلها من اٟتصوؿ عليها .
ُ )2005ب كالية (كاليفورنيا) ُب
تأسس اليوتيوب من قبل ثبلثة موظفُت كانوا يعملوف ُب شركة (بام باؿ " )"PayPalعاـ (
الواليات ا١تتحدة األمريكية كىم (تشاد ىرٕب ،كستيف تشن ،كجاكد كرٙب) ،كيعتمد اليوتيوب ُب عرض ا١تقاطع ا١تتحركة
على تقنية (أدكب فبلش) كيشتمل ا١توقع على مقاطع متنوعة من أفبلـ السينما كالتليفزيوف كالفيديو كا١توسيقى .كيعترب
 )2006شبكة التواصل األكٔب حسب اختيار
 ،)2.0كأصبح اليوتيوب عاـ (
اليوتوب من اٞتيل الثا٘ب أم من مواقع الويب (
٣تلة (تاٙب) األمريكية.
كيستخدـ اليوتيوب ( )51لغة من لغات العآب كأ٫تها ىي ( :اإل٧تليزية ،العربية ،الركسية ،الفرنسية البولونية ،اإليطالية،
الربتغالية ،األسبانية ،األ١تانية ،ا٢تولندية ،الكورية ،الصينية ،كاليابانية) .كاليوتيوب مسموح بو ُب كافة بلداف العآب ما عدا
بعض الدكؿ اليت أقدمت على حضر استخدامو كىي (ا١تغرب تونس اليمن ،السعودية ،اإلمارات ،سوريا ،تركيا ،إيراف،
باكستاف ،تايبلند ،كالربازيل) .

1

. Rowell, Rebecca, YouTube: The Company and Its Founders, UK Essential Library 2011 ،p21.
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 /2الفيسبوؾ:
ىو شبكة اجتماعية استأثرت بقبوؿ كٕتاكب كبَت من الناس خصوصان من الشباب ُب ٚتيع أ٨تاء العآب ،ظهرت ُب

جامعة (ىارفارد) ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية من قبل طالب متعثر ُب الدراسة يدعى (مارؾ زككربَتج) ككانت مدكنتو
(الفيس بوؾ) ٤تصورة ُب بدايتها ُب نطاؽ اٞتامعة كْتدكد أصدقاء (زككربَتج) ،كٓب ٮتطر ببالو ىو كصديقُت لو إف ىذه
ا١تدكنة ستجتاح العآب االفًتاضي بفًتة زمنية قصَتة جدان ،كٖتتل شبكة الفيس بوؾ حاليان من حيث الشهرة كاإلقباؿ ا١تركز
الثالث بعد موقعي (غوغل كمايكركسوفت) ،كبلغ عدد ا١تشًتكُت فيها أكثر من مليار شخص حسب إحصائيات سبتمرب
 ، 2012كأصبح مؤسسها أصغر ملياردير ُب العآب كىو ُب السادسة كالعشرين من عمره .
 /3االستخدامات ك االشباعات:
 االستخداـ:
نقصد باالستخداـ ُب ىذه الدراسة عملية التصفح اليت يقوـ هبا الفرد على مواقع التواصل االجتماعي كعادات كأ٪تاط
ىذا التصفح.
 اإلشباع:
اإلشباع" ىو إرضاء رغبة أك بلوغ ىدؼ معُت كتدؿ الكلمة على اٟتاؿ اليت يتم فيها ذلك ،كيعٍت اإلشباع ُب نظرية
التحليل النفسي خفض التنبيو كالتخلص من التوتر ،فالًتاكم كالتنبيو يولد إحساسا باألٓب كيدفع باٞتهاز إٔب العمل لكي
٭تدث مرة أخرل حالة إشباع يدرؾ فيها خفض للتنبيو كأنو لذة ".
 أىمية الدراسة: oتكتسي ىذه الدراسة أ٫تية كبَتة ألهنا ٖتاكؿ توجيو الباحثُت إٔب دراسة ىذا النوع من اإلعبلـ اٞتديد كا١تتمثل ُب مواقع
التواصل االجتماعي عرب شبكة اإلنًتنت ،كأبعاد استخداـ ىذا النوع على الطلبة اٞتامعيُت اٞتزائريُت بصفة خاصة
كاجملتمعات العربية بصفة عامة.
 oأ٫تية دراسة مواقع التواصل االجتماعي عرب شبكة اإلنًتنت كوسيلة اتصاؿ حديثة ُب االتصاؿ بُت األفراد حوؿ العآب
كخصوصا بُت فئة الشباب اٞتامعي باعتبارىا فئة نوعية من فئات اجملتمع ا١تعاصر كىي ليست ٔتعزؿ عن استخداـ
تكنولوجيات االتصاؿ اٟتديثة ٔتا فيها مواقع التواصل االجتماعي.
ُ

 .٭تِت اليحياكم" ،الفايسبوؾ كاالنتفاضات العربية "٘ .http://hespress.com/writers/59773،تت زيارة ا١توقع يوـ ُِجويليةَُِّ،على

الساعة ََ.ُُ:
ِ ٤ .تمد منَت حجاب" ،المعجم اإلعبلمي" ،دار الفجر ،مصر ،ََِْ ،ص ْْٕٖ.
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 أىداؼ الدراسة : oالتعرؼ على أسباب استخداـ الطلبة اٞتامعيُت للفيسبوؾ كعدـ استخدامو.
 oالتعرؼ على االشباعات اليت تتحقق للطلبة اٞتامعيُت من خبلؿ استخداـ مواقع التواصل االجتماعي.
 oمعرفة عادات استخداـ الطلبة اٞتامعيُت ١تواقع التواصل االجتماعي عرب شبكة اإلنًتنت .
 oالتعرؼ على ا١تدة الزمنية كالفًتات اليت يستخدـ فيها الطلبة اٞتامعيُت موقع التواصل االجتماعي.
 oالتعرؼ على دكافع استخداـ الطلبة اٞتامعيُت ١تواقع التواص االجتماعي عرب شبكة اإلنًتنت.
 oالتعرؼ على العبلقة بُت ا٠تصائص الدٯتغرافية لعينة الدراسة كمدل ارتباطها بالدكافع كاالشباعات ا١تتحققة.
 أسباب اختيار الموضوع: oاأل٫تية ا١تتزايدة اليت صارت ٖتظى هبا مواقع التواصل االجتماعي كاليت تعرؼ انتشارا كاسعا ك متناميا .
 oحداثة مواقع التواصل االجتماعي كقلة األْتاث كالدراسات اليت تناكلتها.
 فركض الدراسة: oتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ا٠تصائص الدٯتوغرافية للطلبة اٞتامعيُت كبُت استخدامهم ١تواقع التواصل
االجتماعي عرب شبكة اإلنًتنت.
 oتوجد عبلقة ارتباطيو دالة احصائيا بُت معدالت استخداـ الطلبة اٞتامعيُت ١تواقع التواصل االجتماعي كدكافع تعرضهم
٢تذه ا١تواقع.
 oتوجد عبلقة ارتباطيو دالة احصائيا بُت االشباعات ا﵀ققة للطلبة اٞتامعيُت عند تعرضهم ١تواقع التواصل االجتماعي.
 نوع الدراسة كمنهجها :تندرج دراستنا ضمن البحوث الوصفية التحليلية اليت هتدؼ إٔب تصوير كٖتليل كتقدٙب خصائصظاىرة أك ٣تموعة من الظواىر ،كيعرفها "ىوينيت" بأهنا "تلك األْتاث اليت تتضمن دراسة اٟتقائق الراىنة ا١تتعلقة بطبيعة
ظاىرة أك موقف أك ٣تموعة من الناس أك ٣تموعة من األحداث أك األكضاع" .
كمن ىنا استوجب علينا أف نعتمد منهج المسح ا١تيدا٘ب"الذم يعترب كاحدا من ا١تناىج العلمية مبلئمة للدراسات

الوصفية ذلك ألنو يستهدؼ تسجيل كٖتليل كتفسَت الظاىرة ُب كضعها الراىن بعد ٚتع البيانات البلزمة كالكافية عنها،
كعن كضعها من خبلؿ ٣تموعة من اإلجراءات ا١تنظمة اليت ٖتدد نوع البيانات كمصدرىا ،كطرؽ اٟتصوؿ عليها "  .كُب

ُ ٤ .تمد عبد اٟتميد "،دراسات الجمهور في بحوث اإلعبلـ" ،عآب الكتب ،القاىرة ،ُّٗٗ ،صُّٖ.

ِ ٤ .تمد منَت حجاب "،أساسيات البحوث العلمية كاالجتماعية" ،طّ ،دار الفجر ،القاىرة ،ََِِ ،ص ٖٔ.
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إطاره ًب استخداـ أسلوب مسح ٚتهور كسائل اإلعبلـ ُب التعرؼ على طبيعة استخداـ الطلبة اٞتامعيُت ١تواقع التواصل
االجتماعي.
-1955
-مجتمع الدراسة كعينتها:تكوف ٣تتمع الدراسة من الطلبة اٞتامعيُت اٞتزائريُت الذين يدرسوف ّتامعة20أكت

سكيكدة ُب الطور األكؿ ،على اعتبار أف ىذه الشر٭تة توٕب اىتماما كبَتا ١تواقع التواصل االجتماعي كتتمتع ٔتستول عاؿ
من التعليم كالوعي.
أما العينة فهي ذلك اٞتزء الذم ٮتتاره الباحث كفق طرؽ ٤تددة ليمثل ٣تتمع البحث ٘تثيبل صحيحا كألف ٣تتمع البحث
ُب دراستنا ىو ٣تتمع الطلبة فهو كبَت جدا ،كلكن ٯتكن معرفتو كضبط مفرداتو ُب أعداد كقوائم ٤تددة فاف العينة ا١تناسبة
لدراستنا ىي العينة الطبقية متعددة المراحل ،كىي اليت ٮتتارىا الباحث ٔتراحل متعددة لغرض تركيز كحصر البحث ،
كٯتكن اختيارىا عشوائيا أك عمديا طبقا للهدؼ من الدراسة كخصائص مفرداهتا كحجمها كدرجة ٕتانسها كلقد ًب اختيار
عينة البحث كما يلي:
اختار الباحث كليتُت ٥تتلفتُت ،ككقع االختيار عمديا على كلية العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية ككلية التكنولوجيا ،كما
اختار الباحث قسم من أقساـ الكليتُت ككقع االختيار على طلبة شعبة علوـ اإلعبلـ كاالتصاؿ من كلية العلوـ اإلنسانية
كاالجتماعية كطلبة قسم ا٢تندسة ا١تدنية من كلية التكنولوجيا ،كما اختار الباحث عشوائيا طلبة السنة ثالثة من كل قسم.
الجدكؿ رقم ()01التالي يوضح خصائص عينة الدراسة حسب التخصص كالجنس:
التخصص

علوـ اإلعبلـ كاالتصاؿ

ىندسة

اٞتنس

ت

ذكور

69

22,84

إناث

233

77,15

161

اجملموع

302

100

215

%

ت

اجملموع

%

ت

%

54

25,11

123

23,97

74,83

394

76,20

100

517

100

ٍب قنا بعد ذلك بأخذ ما نسبتو 15من اجملتمع ا١تتاح كعينة للبحث ،كىو ما ٯتثل76مفردة موزعة حسب اٞتنس
كالتخصص ،كما ىو موضح ُب اٞتدكؿ رقم.02
ُ  .احساف ٤تمد اٟتسن "،مناىج البحث االجتماعي" ،دار كائل للنشر ،عماف ،األردف،ََِٓ ،صَِٓ.
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جدكؿ ( )02يبين تمميل حجم العينة حسب التخصص كالجنس:
التخصص

علوـ اإلعبلـ كاالتصاؿ

ىندسة مدنية

اٞتنس

ت

ذكور

10

22,72

إناث

34

77,27

24

اجملموع

44

100

32

اجملموع

ت

%

ت

08

25

18

23,68

75

58

76,31

100

76

100

%

%

 مجاؿ الدراسة:يشَت ٣تاؿ الدراسة إٔب ا١تكاف أك البيئة أك ا١تنطقة اٞتغرافية كأب الناس كتفاعبلهتم كعبلقاهتم ،كٯتكن تقسيم اجملاؿ ُب ىذه
الدراسة إٔب ثبلث ٣تاالت رئيسية:
 -1955سكيكدة.
 المجاؿ المكاني :أجريت ىذه الدراسة ّتامعة20أكت
، 2014أم دامت
 2014إٔب غاية 07فيفرم
 المجاؿ الزماني :انطلقت ىذه الدراسة ُب شقها ا١تيدا٘ب بتاريخ07جانفي
مدة الدراسة حوإب شهرا كامبل كذلك من خبلؿ تصميم استمارة االستقصاء كتصحيحها كتوزيعها ،كتفريغ البيانات بعد
ذلك ُب جداكؿ كالقياـ بالعمليات اإلحصائيةٍ ،ب القياـ بتحليل كتفسَت اٞتداكؿ كالتعليق عليها للوصوؿ إٔب نتائج هنائية.
 المجاؿ البشرم :يتمثل اجملتمع األصلي ٢تذه الدراسة ُب الطلبة الذين يزاكلوف دراستهم اٞتامعية ُب مرحلة الليسانس

 -1955سكيكدة خبلؿ ىذا ا١توسم اٞتامعي.
ّتامعة20أكت

 -أداة جمع البيانات :اعتمد الباحث على استمارة االستبياف كأداة أساسية ُب عملية ٚتع ا١تعلومات كقد تضمنت

اٞتوانب ا١تختلفة اليت تسعى الدراسة أب التعرؼ عليها كفقا ألىداؼ الدراسة كتساؤالهتا كفركضها ،كقد تضمنت صحيفة
االستبياف٤ 03تاكر ىي:
المحور األكؿ :البيانات األكلية ألفراد العينة( اٞتنس /السن /ا١تستول التعليمي /التخصص الذم يدرس فيو ).
المحور الماني :كيدكر حوؿ استخدامات مواقع التواصل االجتماعي ك٭تتوم عادات كأ٪تاط استخداـ مواقع التواصل

االجتماعي .

المحور المالث :يدكر حوؿ االشباعات ا١تتحققة ك يتضمن دكافع تعرض الطلبة اٞتامعيُت ١تواقع التواصل االجتماعي.
عرض نتائج الدراسة الميدانية كتفسيرىا:
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جدكؿ رقم ( :)03يوضح استخداـ عينة الدراسة لموقع التواصل االجتماعي (الفايسبوؾ):
ا١تتغَت

التكرار

النسبة ا١تئوية

نعم

62

81.57

ال

14

18.42

اجملموع

76

%100

 )%81,57من الطلبة اٞتامعيُت يستخدموف مواقع التواصل االجتماعي ،فيما
توضح بيانات اٞتدكؿ رقم ( )3أف ما نسبتو (
 ،)%18,42األمر الذم يعٍت أف ىذه الشر٭تة تدرؾ أ٫تية ىذه الشبكات
بلغت نسبة الذين ال يستخدموف ىذه ا١تواقع (
كطبيعة دكرىا على ا١تستويات الشخصية كاالجتماعية كالسياسية،فيلجؤكف إٔب استخدامها،لتلبية احتياجاهتم
كرغباهتم،كما أف ىذه الشر٭تة من أكثر الشرائح علمان كمعرفة،لذلك فإهنا ٖترص على مواكبة التطورات التكنولوجية ُب
العديد من اجملاالت كمن بينها اإلعبلـ اٞتديد كشبكات التواصل االجتماعي.

جدكؿ رقم ( : )04يوضح كيفية تعرؼ الطلبة الجامعيين على موقع الفايسبوؾ
ا١تتغَت

التكرار

النسبة ا١تئوية

من صديق

14

18,42

أثناء تصفحك للمواقع

26

34,21

من األساتذة ُب اٞتامعة

11

14,74

من أقرباء

19

25

أخرل تذكر

06

7,89

اجملموع

76

100
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)% 34,21من أفراد العينة ا١تبحوثة تعرفوا على موقع الفاسبوؾ من خبلؿ صفحهم للمواقع،
يوضح اٞتدكؿ التإب أف نسبة (
،)%18,42
فيما تعرؼ البعض على ا١توقع عن طريق أقرباء ٢تم كذلك بنسبة 25أما ُب ا١ترتبة الثالثة عن طريق صديق بنسبة (
.)%14,74
كىناؾ من تعرؼ على ا١توقع من أطرؼ أساتذتو ُب اٞتامعة بنسبة(
جدكؿ رقم ( :)05يوضح أسباب عدـ استخداـ الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعي (الفايسبوؾ)
النسبة المئوية

األساب

التكرار

يتعرؼ ا١تستخدـ على أشخاص غَت أسوياء عرب تلك ا١تواقع

02

6,25

قلة معرفيت باستخداـ الفايسبوؾ

08

25

يتم استغبلؿ ىذه ا١تواقع كفقان لدكافع استغبللية تؤدم إٔب انتشار الفضائح

03

9,37

عدـ قناعيت باستخداـ مواقع التواصل االجتماعي

12

37,5

غَت مهتم با١توقع

03

9,37

أخػرل تذكر

4

12,5

المجػمػوع

32

100

تشَت بيانات اٞتدكؿ رقم ( )4إٔب أف الطلبة اٞتامعيُت الذين ال يستخدموف مواقع التواصل االجتماعي كالذين بلغ عددىم
 )%42,10من حجم العينة،تعود إٔب عدـ قناعة ا١تبحوثُت ٔتواقع التواصل االجتماعي كٔتا نسبتو
( )32طالبان ٔتا نسبتو (
ُ )%37,5ب ا١ترتبة األكٔب،تبله ُب ا١ترتبة الثانية جهل الطلبة ٢تذه ا١تواقع كقلة معرفتهم ٢تا بنسبة (،)%25ك ألسباب أخرل
(
تذكر كضيق الوقت بنسبة (ُ )%5،12ب ا١ترتبة الثالثةٍ،ب ألف ا١تستخدـ غَت مهتم هبذه ا١توقع كالستغبلؿ ىذه ا١تواقع كفقا
 )%9,37لكل منهما،كألسباب التعرؼ على
لدكافع استغبللية تؤدم إٔب انتشار الفضائح ُب ا١ترتبة الرابعة كٔتا نسبتو (
.)%6,25
أشخاص غَت أسوياء بنسبة(
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جدكؿ رقم ( :)06يوضح دكافع استخداـ الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعي
الدكافػع

التكرار

النسبة ا١تئوية

ألهنا تتيح الفرصة للتعبَت عن اآلراء ْترية

07

9,21

االتصاؿ باألصدقاء أك باجملتمع كالتعرؼ على أصدقاء جدد

37

48,68

التسلية كالًتفيو

17

22,36

تنمي ا١تهارات الشخصية كاٟتياتية كالتعامل مع اآلخرين
ألهنا ٌ

03

3,94

03

3,94

للدراسة كالنقاش عرب اجملموعات االكادٯتية

9

11,84

أخرل

00

00

اجملمػوع

76

100

ألهنا تتيح للمستخدـ مناقشة قضايا اجملتمع مع اآلخرين

تشَت بيانات اٞتدكؿ رقم ( )5إٔب أف دافع "االتصاؿ باألصدقاء كباجملتمع كالتعرؼ على أصدقاء جدد جاء ُب مقدمة
،)%48,68تبله دافع
األسباب اليت تدفع الطلبة اٞتامعيُت للمشاركة ُب مواقع التواصل االجتماعي،إذ حصل على ما نسبتو (
ٍ ،)%22,36ب ألف ىذه ا١تواقع تعترب منرب لكسب العرفة كالعلم عرب النقاش مع اجملموعات
التسلية كالًتفيو ٔتا نسبتو (
،)%9,21
٤)%11,84تتلة ا١ترتبة الثالثة ،كألهنا تتيح الفرصة للتعبَت عن اآلراء ْترية ُب ا١ترتبة الرابعة بنسبة (
األكادٯتية بنسبة (
ك ألهنا تتيح للمستخدـ مناقشة قضايا اجملتمع مع اآلخرين كألهنا تنمي ا١تهارات الشخصية كاٟتياتية كالتعامل مع اآلخرين
 )%3,94لكل منهما ُب ا١ترتبة األخَتة.
بنسبة (
كيتضح من ىذه النتائج أف دكافع استخدامات الطلبة اٞتامعيُت ١تواقع التواصل االجتماعي كانت متقاربة كتصدرىا الدافع
الذم يليب احتياجاهتم كاشباعاهتم ا١تتمثلة ُب الرغبة ُب كإنشاء صداقات كالعبلقات العاطفية كالدراسة كالبحث العلمي،
كقصد إتاحة الفرصة للتعبَت عن اآلراء ْترية،كذلك لعدـ كجود أم نوع من الرقابة على اآلراء اليت يطرحها ا١تشاركوف ُب ىذه
ا١تواقع كسرعة كسهولة ىذا التواصل ككسب أصدقاء كمعارؼ جدد كغَتىا من الدكافع اليت تعكس طبيعة االستخدامات
اليت توفرىا مواقع التواصل االجتماعي.
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جدكؿ رقم ( : )6يبين أىم مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمها الطلبة الجامعيين
الموقع

التكرار

النسبة المئوية

فيسبوؾ

59

77,63

توتَت

04

5,26

يوتيوب

13

17,10

المجػمػوع

76

100

كفيما

يتعلق ٔتواقع التواصل االجتماعي اليت يستخدمها الطلبة اٞتامعيُت تشَت النتائج إٔب أهنا اقتصرت على ثبلثة مواقع فقط ىي
 ،)%77,63تبله
فيسبوؾ ك توتَت كيوتيوب ،حيث جاء الفيسبوؾ ُب مقدمة ىذه ا١تواقع اليت يستخدمها الطلبة كٔتا نسبتو (
،)%5,26األمر الذم يؤكد ٚتاىَتية ىذه ا١تواقع كإقباؿ ا١تستخدمُت
ٍ ،)%17,10ب موقع توتَت بنسبة (
موقع يوتيوب ٔتا نسبتو (
عليها،خاصة موقع الفيسبوؾ الذم يستخدمو عشرات ا١تبليُت ُب العآب سواء الذكور أك اإلناث.
جدكؿ رقم ( : )7استخداـ الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعي في الدراسة الجامعية
االستخداـ

التكرار

النسبة ا١تئوية

نعم

49

64,67

ال

27

35,52

اجملػمػوع

76

100

من خبلؿ قراءة اٞتدكؿ يتضح لنا غالبية العينة ا١تبحوثة من الطلبة اٞتامعيُت تستخدـ موقع التواصل االجتماعي
 ،)% 64,67أما نسبة الطلبة الذين ال يستخدموف
(الفايسبوؾ) ُب دراستهم اٞتامعة كىذا ما ترٚتتو النسبة اليت قي ًدرت بػ (
 ،)% 35,52كيفسر ذلك بالصورة النمطية لدل العديد من
مواقع التواصل االجتماعي ُب دراستهم اٞتامعية فبلغت نسبتهم (
ا١تبحوثُت بأف الفايسبوؾ ىو كسيلة للتسلية ال أكثر ،كما يدعم ذلك ما توصلنا إليو سابقا ُب عدـ معرفة بعض ا١تبحوثُت
لكيفية استخداـ ىذا ا١توقع كعدـ قناعتهم بو.
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جدكؿ رقم ( :)8يبين المدة التي مضت على اشتراؾ الطلبة الجامعيين في مواقع التواصل االجتماعي
الػمػدة

التكرار

النسبة ا١تئوية

منذ أقل من6شهور

07

9,21

من 6شهور إٔب أقل من سنة

28

36,84

منذ سنة فأكثر

41

38,15

اجملػمػوع

76

100

 )%36,84من الطلبة اٞتامعيُت مضى على استخدامهم ١تواقع التواصل االجتماعي ما
تشَت بيانات اٞتدكؿ رقم ( )8إٔب أف (
)%38,15
 )%9,21منهم يستخدموف ىذه ا١تواقع منذ أقل من ستة أشهر ،فيما أفاد ما نسبتو (
بُت 6شهور حىت سنة ،كأف (
أهنم يستخدموف ىذه ا١تواقع منذ سنة فأكثر،كىذا يعٍت أف غالبية الطلبة اٞتامعيُت مهتمُت ٔتواقع التواصل االجتماعي.
جدكؿ رقم ( : )9يبين المدة الزمنية التي يقضيها الطلبة الجامعيين في استخداـ مواقع التواصل االجتماعي
الوقت

التكرار

النسبة ا١تئوية

أقل من 3ساعات يوميان

63

82,89

من 5– 3ساعات يوميا

10

13,15

أكثر من 5ساعات يوميا

03

3,94

اجملػمػوع

76

100

 )%82,89من الطلبة اٞتامعيُت يقضػوف أقػل من  3ساعات يوميان ُب استخداـ مواقع
توضح بيانات اٞتدكؿ رقم ( )9أف (

 )%13,15يقضوف ما بُت 5 - 3ساعات يوميان ،فيما بلغت نسبة الذين يستخدموف
التواصل االجتماعي ،كأف ما نسبتو (
٦ ،)%3,94تا يعٍت أف الطلبة يقبلوف على استخداـ مواقع التواصل االجتماعي ،كأف ىذه
ىذه ا١تواقع أكثر من 3ساعات (
ا١تواقع ٢تا دكر ُب حياهتم الشخصية كاالجتماعية نظرا لطبيعة األكقات اليت يقضوهنا ُب استخدامها٦ ،تا يعٍت أف ىذه ا١تواقع
تقدـ خدمات متنوعة ٖتظى بإقباؿ الطلبة اٞتامعيُت عليها.

159

العذد  : 04وكانو أ ٌ /دٌعمبر – 2014

مشهض حُل البدث العلمي

جدكؿ رقم ( : )10يوضح فترات دخوؿ الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعي
الفًتات

التكرار

النسبة ا١تئوية

فًتة الصباح

09

11,84

فًتة الظهَتة

07

9,21

فًتة ا١تساء

12

15,78

ال يوجد كقت ٤تدد

48

63,15

اجملػمػوع

76

100

تشَت بيانات اٞتدكؿ رقم ( )10إٔب أف الفًتات اليت يستخدـ الطلبة اٞتامعيُت فيها مواقع التواصل االجتماعي توزعت على
 )%11,84يستخدموف ىذه ا١تواقع ُب فًتة الصباح كما نسبتو
فًتات اليوـ الواحد بشكل متباعد نسبيان،كبينت النتائج أف (
ُ )%15,78ب الفًتة ا١تسائية ،فيما بلغت نسبة الذين ال يوجد كقت ٤تدد
 )%9,21يستخدموهنا ُب فًتة الظهَتة كما نسبتو (
(
 )%63,15كىي نسبة كبَتة جدا كيرجع ذلك إٔب تواجد الطلبة ُب مقاعد الدراسة طواؿ اليوـ كعلى مدار
الستخدامهم (
أسبوع كامل كبالتإب ليس ٢تم كقد ٤تدد كمنظم لزيارة صفحاهتم.
جدكؿ رقم ( :)11يوضح الطريقة التي يقدـ الطلبة الجامعيين أنفسهم لآلخرين عبر مواقع التواصل االجتماعي
الطريقػػة

التكرار

النسبة المئوية

أقدـ نفسي بصورة كاضحة صريحة

65

85,52

أقدـ نفسي باسم مستعار

12

15,78

المجػموع

76

100

تشَت بيانات اٞتدكؿ رقم ( )11إٔب أف غالبية الطلبة اٞتامعيُت يقدموف أنفسهم لآلخرين بصورة كاضحة كصر٭تة عرب مواقع
،)%85,52فيما بلغت نسبة الذين يقدموف أنفسهم باسم مستعار
التواصل االجتماعي ،حيث بلغت نسبة ىؤالء (
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 ،)%15,78كقد يرتبط ٞتوء البعض إٔب استخداـ أٝتاء مستعارة با٠تصوصية الشخصية كعدـ رغبتهم ُب تعرؼ اآلخرين
(
عليهم ألسباب خاصة هبم ،أك أهنم قد يكونوف من العنصر النسائي ،إال أف األصل ُب التواصل عرب ىذه الوسائل اإلعبلمية
يفًتض با١تستخدمُت تقدٙب أنفسهم بشكل صريح ككاضح ليسهل عليهم التواصل مع معارفهم كأصدقائهم.
جدكؿ رقم ( :)12يوضح استخداـ الطلبة الجامعيين لصورىم الشخصية في مواقع التواصل االجتماعي
المتغيػر

التكرار

النسبة المئوية

نعم

22

28,94

ال أترؾ مكاف الصورة فارغان

08

10,52

أستخدـ صورة أخرل مكاف صورتي

46

60,52

المجموع

76

100

 )%28,94يضعوف صورىم على
أما فيما يتعلق باستخداـ الطلبة اٞتامعُت لصورىم الشخصية فقد أظهرت النتائج أف (
 )%60,52بأهنم يضعوف صوران أخرل غَت صورىم
 )%10,52يًتكوف مكاف الصورة فارغان ،فيما أجاب ما نسبتو (
ا١توقع ،كأف (

الشخصية ،كقد يكوف ذلك مرتبطان باٟترية الشخصية كما ىو اٟتاؿ باستخداـ األٝتاء الصر٭تة أك ا١تستعارة كذلك ألف
ىذه ا١تواقع ال تلزـ ا١تستخدمُت بعرض صورىم الشخصية أك أٝتائهم اٟتقيقية.
عرض نتائج الدراسة كتفسيرىا:
سوؼ ٨تاكؿ ُب ىذا اٞتانب التطبيقي تقدٙب عرضا مفصبل لنتائج الدراسة ُب ضوء التساؤالت اليت كضعت لتحقيق أىداؼ

ىذه الدراسة ككاف السؤاؿ الرئيسي للدراسة ىو :ما كاقع استخداـ الطلبة الجامعيين الجزائريين لمواقع التواصل
االجتماعي على شبكة اإلنترنت ،ك ما ىي االشباعات المحققة منها؟ حيث توصلنا إٔب ٚتلة من النتائج كىي كاآلٌب:
 -1أظهرت نتائج دراستنا أف ىناؾ إقباال كبَتا من أفراد العينة على استخداـ موقع التواصل االجتماعي الفايسبوؾ بنسبة
)% 18,42من ال يستخدموف
()81.57%كجاءت ىذه النتيجة من ٣تموع اإلجابة بنعم من قبل العينة ا١تبحوثة ،ككانت نسبة(
موقع الفايسبوؾ ،كىذا ما دلت عليو الزيادة الكبَتة ُب عدد مستخدميو اليت ٗتطت حاجز ا١تليار كنصف ا١تليار مستخدـ
ُب ٚتيع أ٨تاء العآب.
)% 18,42كأف األقلية
 -2أكثر من نصف ا١تبحوثُت يؤكدكف أهنم تعرفوا على مواقع التواصل االجتماعي من صديق بنسبة(
 ،)%14,74كىذا يعٍت أف األصدقاء ىم األكثر تأثَتا على
من عينة الدراسة تعرفوا على ا١توقع من أساتذة اٞتامعة بنسبة(
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)%31,21قد
بعضهم البعض كغياب ىذا التأثَت لدل أساتذة اٞتامعات ،فيما كاف النسبة األكرب من الطلبة كاليت قدرت بػ (
تعرفت على ا١توقع من خبلؿ تصفحها للمواقع التواصلية.
 -3سبب عدـ استخداـ عينة الدراسة ١توقع الفايسبوؾ يعود إٔب قلة معرفتها باستخداـ ا١توقع بنسبة()%25ىذا من جهة كمن
)%37,5كبسبب عدـ اىتماـ عينة الدراسة ٔتوقع الفايسبوؾ
جهة أخرل عدـ اقتناع عينة الدراسة ٔتوقع الفايسبوؾ بنسبة (
.)%9,37
بنسبة(
 -4أثبتت الدراسة بأف غالبية ا١تبحوثُت يستخدموف مواقع التواصل االجتماعي الفايسبوؾ منذ سنة فأكثر
 ،)%36,84كيرجع ذلك إٔب حداثة ا١توقع من
)%38,15كأف األقلية ٦تن يستخدموف ا١توقع من6أشهر أب سنة بنسبة (
بنسبة(
جهة كازدياد اإلقباؿ عليو كل عاـ حيث مضت10أعواـ على إطبلؽ ا١توقع.
 -5بينت الدراسة أف األكثرية من عينة الدراسة يقضوف فًتات متوسطة نسبيا تقدر ْتوإب3ساعات على موقع الفايسبوؾ،
 ،)%82,89كأف األقلية من عينة الدراسة
حيث أف نسبة ٦تن يقضوف أىذه ا١تدة عند استخدامهم ١توقع الفايسبوؾ بلغ (
،)%3,94
يقضوف فًتات طويلة عند استخدامهم ١توقع الفايسبوؾ ،إذ تقدر نسبة ٦تن يقضوف أكثر من5ساعات يوميا بػ (
 )%13,15كيتضح لنا
ُب حُت بلغت نسبة الطلبة الذين يقضوف مدة زمنية معقولة تًتاكح ما بُت 5-3ساعات يوميا نسبة (
جليا أف العينة ا١تبحوثة تقضي معظم أكقاهتا ُب استخداـ الفايسبوؾ ،كيفسر ذلك بأف ىذا ا١توقع يليب احتياجاهتم
كاشباعاهتم ا١تتمثلة ُب الرغبة ُب التعبَت عن كجهة نظرىم بكل حرية ،كمن أجل تنمية مهاراهتم كتعزيز الذات كإنشاء
صداقات.
 -6كشفت الدراسة عن تفضيل الطلبة اٞتامعيُت ١توقع الفايسبوؾ على بقية مواقع التواصل االجتماعي كننسبة قدرت
 ،)%17,10أما ُب ا١ترتبة الثالثة كاألخَتة موقع توتَت بنسبة ضئيلة
 ،)%77,63كيأٌب ُب ا١ترتبة الثانية موقع اليوتيوب بنسبة(
ب(
 ،)%5,26كتتنوع العبلقات اليت يقيمها الطلبة ما بُت الصداقة كالعبلقات العاطفية كالدراسة كالبحث العلمي ،ك٘تثل
جدا (
االستخداـ الرئيس ٢تذه ا١تواقع بغرض إقامة صداقات مع اآلخرين ،حيث يفضل ثبلثة أرباع العينة الدخوؿ ٢تذه ا١تواقع
بغرض الصداقة.
 -8كشفت نتائج الدراسة أف ىناؾ عبلقة قوية بُت معدالت تعرض الطلبة اٞتامعيُت ١تواقع التواصل االجتماعي كدكافع
تعرضهم ٢تا أم كلما زاد التعرض زادت دكافعهم ٢تا .أكضحت الدراسة أف االشباعات العملية مثل الشعور با١تتعة كالتسلية
كلعدـ الشعور بالوحدة ىي االشباعات ا١تتحققة نتيجة انتقاء الطلبة اٞتامعيُت ١تواقع التواصل االجتماعي إذ احتل موقع
الفايسبوؾ ا١ترتبة األكٔب من بُت ا١تواقع اليت ًب تصنيفها ُب استمارة االستبياف ُب الدراسة من كجهة نظر الطلبة اٞتامعيُت
ٍ ،)%48.68ب تلتو دكافع اتاحة حرية التعبَت كتنمية ا١تهارات بنسب ضعيفة.
بنسبة(
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 -9كشفت لنا نتائج الدراسة أف دكافع التعرض النفعية جاءت ُب مقدمة دكافع الطلبة اٞتامعيُت ١تواقع التواصل االجتماعي،
ٍ ،)%45,4ب اجملاالت السياسية
إذ أف اجملاالت األكثر تفضيبل كمتابعة ُب موقع الفايسبوؾ اجتماعية كذلك بنسبة (
 ،)%20,2كىذا يدؿ على أف موقع الفايسبوؾ ىو موقع لتواصل االجتماعي من خبلؿ الدكر الذم يقوـ بو ُب بناء
بنسبة(
عبلقات اجتماعية جديدة ،كخلق مبادرات كأنشطة اجتماعية كسياسية من خبلؿ التأكيد على إطبلؽ اٟتريات العامة
ْتيث تساىم ُب التغيَت.
 -10كقد توصلت الدراسة إٔب أف دافع خلق صداقات جديدة كدافع التواصل مع اآلخرين كتطوير عبلقات اجتماعية معهم
 )%48.68من إٚتإب عينة ا١تبحوثُت،بينما
يأٌب على رأس دكافع استخداـ طبلب اٞتامعة ١توقع الفيسبوؾ كبنسبة مقدارىا (
ٍ ،)%22.36ب للدراسة كالنقاش عرب ٣تموعات النقاش األكادٯتية بنسبة
جاء دافع التسلية كالًتفيو ُب الرتبة الثانية بنسبة (
تنمي ا١تهارات الشخصية كاٟتياتية كالتعامل
(
ٍ ،)%11,84ب ألهنا تتيح للمستخدـ مناقشة قضايا اجملتمع مع اآلخرين كألهنا ٌ
 )%3,94لكل منهما على التوإب.
مع اآلخرين ُب ا١ترتبتُت الرابعة كا٠تامسة كبنسبة (

 )%63,15ليس ٢تم كقت ٤تدد كمنظم يستخدموف
كما أكضحت لنا نتائج الدراسة أف نسبة كبَتة من ا١تبحوثُت كاليت تبلغ (
فيو موقع الفايسبوؾ كيرجع ذلك إٔب تواجد الطلبة ُب مقاعد الدراسة طواؿ اليوـ كعلى مدار أسبوع كامل كبالتإب ليس ٢تم
كقد ٤تدد كمنظم لزيارة صفحاهتم.
 -11كما أكضحت الدراسة أف تقدٙب ا١تبحوثُت ألنفسهم كما ىم بصدؽ كبدكف أم تلوين أك خداع لآلخرين ،كاف ٢تا
 )%15,78لتقدٙب ا١تبحوثُت أنفسهم لآلخرين باستخداـ اسم مستعار.
 )%85,52مقابل (
النصيب األكرب كبنسبة (
 -11أكضحت لنا نتائج الدراسة أف ىناؾ إقباؿ كبَت من طرؼ الطلبة اٞتامعيُت على استخداـ موقع الفايسبوؾ ُب دراستهم
 )%64,67فيما قدرت نسبة من ال يستخدموف الفايسبوؾ ُب البحث األكادٯتي نسبة (.)%52،35
اٞتامعية كذلك بنسبة (
)%49.2يعتقدكف أف مواقع التواصل االجتماعي تليب حاجاهتم اٞتامعية من ناحية
 -13بينت النتائج كذلك أف نسبة (
اٟتصوؿ على ا١تعارؼ كا١تعلومات نتيجة االنضماـ إٔب خدمة اجملموعات اليت يقدمها الفايسبوؾ ككذلك التفاعل كالنقاش
)% 51,8بأف موقع الفايسبوؾ ال يليب احتياجاهتم اٞتامعية.
مع األصدقاء ،فيما ترل نسبة(
توصيات الدراسة:
 -1العمل على إ٬تاد ميثاؽ شرؼ أخبلقي الستخداـ مواقع التواصل االجتماعي كعدـ استغبلؿ ا١تعلومات ا١تتواجدة على
ىذه ا١تواقع ضد اآلخرين.
 -2ندعو من خبلؿ ىذه الدراسة الطلبة اٞتامعيُت كاألساتذة إٔب االستفادة من ا٠تدمات اليت توفرىا التكنولوجيات اٟتديثة
لئلعبلـ كاالتصاؿ كخاصة شبكات التواصل االجتماعي فيما يتعلق باألْتاث العلمية كالربامج الدراسية إٔب جانب
االنضماـ إٔب ٣تموعات النقاش ذات الطابع العلمي.
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 -3دعوة ا١تراكز العلمية إٔب توضيح أ٫تية مواقع التواصل االجتماعي كعقد كرشات عمل لتعليم استخداماتو.
 -4ضركرة توعية الطلبة اٞتامعيُت با٬تابيات كسلبيات مواقع التواصل االجتماعي كأف ىذه ا١تواقع أداة فعالة ُب التواصل مع
اآلخرين من أجل تبادؿ ا١تعلومات سواء ُب ٤تيط اٞتامعة أك ُب ٤تيط البيئة ا٠تارجية مع األىل كاألصدقاء.
 -5تشجيع الباحثُت على القياـ ببحوث علمية حوؿ االستخدامات السلبية ١تواقع التواصل االجتماعي.
قائمة المراجع :
( )1صبلح عبد اجمليد مها"استخدامات الجمهور المصرم للصحف اليومية االلكتركنية على شبكة األنترنت" ،دراسة ٖتليلية كميدانية( ،رسالة ماجستَت)،
.2004
كلية اإلعبلـ ،جامعة القاىرة ،
(٤ )2تمد السيد ٓتيت "،أنماط كعادات استخداـ شبكة اإلنترنت لدل أساتذة الجامعات كتأثيراتها" ،اجمللة ا١تصرية لبحوث اإلعبلـ ،جامعة القاىرة-25،
.1997
27مام
( )3نعيم ا١تصرم" ،استخدامات الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعي كأثرىا على كسائل االعبلـ األخرل :دراسة ميدانية على عينة من طلبة
الكليات الفلسطينية"،كرقة ْتثية قدمت إٔب مؤ٘تر كلية االعبلـ ّتامعة الَتموؾ،كعنوانو"اإلعبلـ كالتحوالت اجملتمعية ُب الوطن العريب" كالذم يعقد ُب الفًتة ما بُت

 ،2011جامعة الَتموؾ ،األردف.
25-23أكت

.2005
( )4حلمي خضر السارم" ،ثقافة اإلنترنت  ...دراسة في التواصل االجتماعي" ،منشورات كزارة الثقافة ،عماف ،األردف،
.2003
( )6زاىر راضي" ،استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي"٣ ،تلة الًتبية ،ع ،15جامعة عماف األىلية ،عماف،
.2004
(٤ )10تمد منَت حجاب " ،المعجم اإلعبلمي" ،دار الفجر ،مصر،
.1993
(٤ )11تمد عبد اٟتميد" ،دراسات الجمهور في بحوث اإلعبلـ" ،عآب الكتب ،القاىرة،
.2002
(٤ )12تمد منَت حجاب" ،أساسيات البحوث العلمية كاالجتماعية" ،ط ،3دار الفجر ،القاىرة،
.2005
( )13احساف ٤تمد اٟتسن" ،مناىج البحث االجتماعي" ،دار كائل للنشر ،عماف ،األردف،
& )5(Urista, Mark A. Dong, Gingwen & Day, Kenneth D. (No date). Explaining why Young Adults Use Myspace & Face book Through Uses
Gratifications Theory. Humane Communication, Vol. 12, No. 2.
)7( - Diaz-Ortiz Claire, Twitter for Good: Change the World One Tweet at a Time, Jossey-Bass; 1 edition USA2011
.
)8(- Rowell, Rebecca, YouTube: The Company and Its Founders, UK Essential Library 2011
.
()9٭تِت اليحياكم" ،الفايسبوؾ كاالنتفاضات العربية"http://hespress.com/writers/59773،
.11:00
،2013على الساعة
٘تت زيارة ا١توقع يوـ21جويلية
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استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في الجزائر( :دراسة ميدانية لعينة من الطلبة
المستخدمين لموقع الفايسبوؾ بجامعات سعيدة ،مستغانم كتلمساف)
أ.مختار جلولي  /جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر
ملخص :
إف التطور الكبَت الذم عرفتو تكنولوجيا اإلعبلـ ك االتصاؿ ك الذم كاف من نتائجها بركز شبكة االنًتنت كشبكة عا١تية مفتوحة أماـ اٞتميع ك اليت أتاحت
بدكرىا لؤلفراد ك اٞتماعات إمكانية التواصل ك التفاعل مع بعضهم البعض بغض النظر عن أعراقهم ك أجناسهم ك ثقافاهتم الغية بذلك عوائق اٟتدكد السياسية ك
اٞتغرافية اليت كانت مطركحة سابقا.
كمع اٞتيل الثا٘ب للويب ظهرت شبكات التواصل االجتماعي اليت كفرت عديد ا١تزايا ١تستخدميها كالتفاعلية ك التزامنية ك البلتزامنية ك عا١تية الرسالة ك تقريب
الثقافات ك اٟتضارات من بعضها البعض...اْب .كقد زاد استخداـ ىذه ا١تواقع خصوصا ُب اآلكنة األخَتة كعرؼ عدد ا١تستخدمُت ارتفاعا كبَتا مقارنة بالسنوات
ا١تاضية ُب العديد من البلداف من بينها اٞتزائر جراء األحداث اليت عرفتها ا١تنطقة العربية كاليت أصطلح عليها بالربيع العريب .
الكلمات المفتاحية  :االستخداـ  ،مواقع التواصل االجتماعي ،الفايسبوؾ،الطلبة اٞتامعيُت .

مقدمة :
لقد كفرت شبكة االنًتنت عديد ا٠تدمات أماـ مستخدميها فمن الزخم ا١تعلوماٌب ا١تتاح عرب شبكة إٔب خدمة التواصل
ك التفاعل عرب ما يعرؼ بشبكات التواصل االجتماعي  ،ىذه األخَتة اليت غَتت العديد من ا١تفاىيم ك قلبت ٣تريات
األمور ك أصبح كل ما يتم ُب الواقع باستطاعتنا ٦تارستو عرب الفضاء االفًتاضي ،فتحولت العبلقات االجتماعية إٔب
عبلقات افًتاضية ،ك اجملتمع الواقعي اٟتقيقي إٔب ٣تتمع افًتاضي ك اقًتب العآب من بعضو البعض فلم يعد ٣ترد كونية
صغَتة كما عرب ذلك مارشاؿ ماكلوىاف بل أصبحنا نعيش داخل غرفة كاحدة أك بناية ٤تدكدة ا١تعآب ك األبعاد كما أشار
إٔب ذلك ا١تفكر اإليطإب تشارلز كوٕب  ،كتبلشت بذلك األزمنة ك األمكنة ك اٟتدكد اٞتغرافية ك ٓب يعد ٢تا أم اعتبار  ،فقد
بات بإمكاف أم فرد منا أف يتواصل مع أم كاف بغض النظر عن لغة اآلخر ك ىويتو ك ثقافتو  ،فبالنظر ١تا ٘تتاز بو ىذه
الشبكات االجتماعية من سهولة االستخداـ ك سرعة فائقة ك توفرىا على عنصر التفاعلية ك التنوع ك التحديث ا١تستمر،ىو
ما أعطى ٢تا شهرة كبَتة كعرفت استخداما كبَتا من جانب األفراد كذلك نتيجة تطبيقاهتا ا١تتميزة .كقد عرفت اٞتزائر
ارتفاعا لعدد ا١تستخدمُت ٢تذه الشبكات االجتماعية خاصة موقع الفايسبوؾ ُب اآلكنة األخَتة ،كمن ىنا نطرح اإلشكاؿ
التإب :
ما ىي عادات كأ٪تاط استخداـ موقع الفايسبوؾ ُب أكساط الطلبة اٞتامعيُت اٞتزائريُت ؟.
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 )1مفهوـ شبكات التواصل االجتماعي:
تتعدد التعارؼ حوؿ مفهوـ شبكات التواصل االجتماعي ك من التعاريف األكثر شيوعا لدل الباحثُت ٧تد التعريف
الذم اقًتحو بويدك أليسوف ك ىو ":أف مواقع شبكات االجتماعية ىي صنف من ا١تواقع تقدـ خدمات تقوـ على
تكنولوجيات الواب تتيح لؤلفراد بناء شبكات من العبلقات ك اإلطبلع على شبكة عبلقات اآلخرين (قائمة األصدقاء)" .

فشبكات التواصل االجتماعي إذف ىي تلك ا١تواقع حديثة الظهور عرب شبكة االنًتنت ك يعد الفايسبوؾ أشهرىا ك أكثرىا
استخداما إضافة إٔب تويًت  ،مام سبايس  ،لينكن  ،فليكر ...اْب ،ك تتسم ٓتاصية التفاعلية ك التحديث ا١تستمر كتستخدـ
بغرض التواصل االجتماعي بُت األفراد ك اٞتماعات.
ك انتشرت ىذه ا١تواقع االجتماعي بشكل كبَت ُب أ٨تاء العآب ٦تا أدل إٔب كسر اٟتدكد اٞتغرافية لو ك جعلو يبدك كقرية
صغَتة تربط أبناءه بعضهم ببعض  ،تطورت ىذه ا١تواقع شيئا فشيئا لتصبح األشهر استخداما بُت مرتادم االنًتنت
كتصنف ضمن مواقع اٞتيل الثا٘ب للويب  ،كٝتيت اجتماعية ألهنا أتت من مفهوـ بناء ٣تتمعات .
كىناؾ تعريف آخر لمحمد عواد على أهنا":تركيبة اجتماعية إلكًتكنية تتم صناعتها من أفراد أك ٚتاعات أك مؤسسات،
كتتم تسمية اٞتزء التكويٍت األساسي(مثل الفرد الواحد) باسم (العقدة ْ )Node -تيث يتم إيصاؿ ىذه العقد بأنواع ٥تتلفة
من العبلقات كتشجيع فريق معُت أك االنتماء لشركة ما أك ٛتل جنسية لبلد ما ُب ىذا العآب  ،ك قد تصل ىذه العبلقات
لدرجات أكثر عمقا كطبيعة الوضع االجتماعي أك ا١تعتقدات أك الطبقة اليت ينتمي إليها الشخص" .
 )2خصائصها :
تتميز شبكات التواصل االجتماعي بعديد ا٠تصائص ك ا١تيزات اليت جعلتها فريدة ك منحتها الشهرة ٦ ،تا زاد عدد
مستخدميها الذم يفوؽ اليوـ ا١تليارين مستخدـ " .ك ٮتلص الدكتور عباس مصطفى صادؽ إٔب ٣تموعة من ا٠تصائص

كا١تميزات اليت يتمتع هبا اإلعبلـ اٞتديد عموما ك اليت تصلح للتطبيق على شبكات التواصل االجتماعي على اعتبار أف
ىذه األخَتة كلدت ُب أحضانو ٦ ،تا يتيح للفرد العادم إيصاؿ رسالتو إٔب من يريد ُب الوقت الذم يريد بطريقة االٕتاىات

ُ  :الصادؽ اٟتمامي  " ،كيف تفكر في مواقع الشبكات االجتماعية ؟إحدل عشر مسألة أساسية " ،جامعة منوبة  ،تونس ٣ ،تلة أكادٯتيا شهرية ،
عدد مام َُِِ  ،ص َُ .
ِ  :ساعد ٫تاش " ،الشبكات االجتماعية ك أثارىا على الفرد ك المجتمع من منظور قيمي"  ،اٞتزائر ،دار الورسم للنشر ك التوزيع ٣ ،تلة الدراسات
اإلعبلمية ا١تعاصرة  ،العدد ِ  ،اجمللد ُ  ، َُِِ ،ص ٕٔ.
ّ  :عواد ٤تمد "،شبكات التواصل اإللكتركني " ،موقع تأمبلت ،أكتوبر

ََُِ ،متاح http:// www : taamolat .com/2010/10/blog- Oline

post-7300HTML
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كليس من أعلى إٔب أسفل كفق النموذج االتصإب التقليدم ،فضبل عن ذلك حاالت التفاعلية ك التشعبية كتطبيقات الواقع
االفًتاضي ك تعدد الوسائط ك ٖتقيقها ١تيزات الفردية ك التخصيص ك ٕتاكزىا ١تفهوـ الدكلة الوطنية ك اٟتدكد الدكلية " .
باإلضافة إٔب ما سبق ىناؾ خصائص أخرل لشبكات التواصل االجتماعي كمنها  :التعريف بالذات ،سهولة
االستخداـ ،االىتماـ  ،تبادؿ الصور ك الرسائل ا﵀ادثة الفورية ،التواصل اٞتماعي ،Les Groupesكتابة التعليقات ،الكتابة
على اٟتائط  ، Statutالتعبَت عن العواطف باستخداـ االٯتوتيكات ...Emotiqueإْب.
 )3أنواع مواقع التواصل االجتماعي  :ىناؾ عدة مواقع للتواصل االجتماعي كلكننا سنورد ا١تواقع األكثر استخداما كاليت
نالت شهرة كبَتة على غرار الفايسبوؾ  ،تويًت  ،ليكندف ،مام سبايس كفليكر.
)1-3الفايسبوؾ :
عبارة عن شبكة اجتماعية ٯتكن الدخوؿ إليها ٣تانا ك تديره شبكة فيس بوؾ ٤تدكدة ا١تسؤكلية كملكية خاصة ٢تا،
فا١تستخدموف بإمكاهنم االنضماـ إٔب الشبكات اليت تنظمها ا١تدينة أك جهة العمل أك ا١تدرسة أك اإلقليم ك ذلك من أجل
 2004ك كاف تابعا ٞتامعة ىافارد  ،ك قد قاـ مارؾ زككربَتج بابتكار ا١توقع ،ك
االتصاؿ باآلخرين كالتفاعل معهم تأسس ُب
قد كانت عضوية ا١توقع قاصرة ُب بداية األمر على طلبة ىافارد كوليدج أقدـ كليات ىافارد ٍ ،ب فتح أبوابو فيما بعد أماـ
 2006أصبح ا١توقع متاحا
جامعات ستانفورد ككولومبيا كبيل ليفسح اجملاؿ لطبلب ا١تدارس الثانوية ك ُب26سبتمرب من عاـ
 2008أعلن القائموف على إدارة الفايسبوؾ عن
أماـ ٚتيع األفراد أك البالغُت من العمر ثبلثة عشر عاما فأكثر ك ُب أكتوبر
اٗتاذ مدينة ديبلن عاصمة إيرلندا مقرا دكليا لو.
 )2-3تويتر:
 2006كمشركع تطوير أجرتو شركة obviousاألمريكية ،كبعد ذلك أطلقتو الشركة رٝتيا للمستخدمُت ُب
ظهر ا١توقع ُب
 2007قامت شركة  obviousبفصل ا٠تدمة عن الشركة كتكوين
 2006حيث يقدـ التدكينات ا١تصغرة  ،كُب أبريل
أكتوبر
شركة جديدة بإسم تويًت  ،كيستخدـ عموما للتدكين ا١تصغر كاألخبار العاجلة كاستخدامات عديدة كيسمح تويًت بنشر
رسائل قصَتة تصل إٔب 140حرؼ.

ُ  :عباس مصطفى الصادؽ  ،اإلعبلـ الجديد دراسة في مداخلو النظرية ك خصائصو العامة ( بتصرؼ) البوابة العربية لعلوـ اإلعبلـ ك االتصاؿ ٖتميل
بتاريخ ِٓ www.arab media studies.net َُِِ/َّ/الساعة َُ ُٖ:مساءا.
ِ  :زينب دىيمي "،موقع التواصل االجتماعي الفايسبوؾ "(بتصرؼ)٣،تلة العلوـ اإلنسانية ،جامعة ٤تمد خيضر ،العدد ِٔ،جوافَُِِ،ص ٗ.ٕ،ٖ،
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 )3-3موقع لينكدف :
ىي شركة اجتماعية ٥تتصة بالعمل كالتجارة تضم العديد من ا﵀ًتفُت كا﵀ًتفات ُب العديد من اجملاالت كيتشاركوف
٣تموعة االىتمامات  ،كموقع لينكدف ىو شركة اجتماعية مهنية تسمح للمهنيُت بإنشاء كمن ٍب اٟتفاظ على عبلقاهتم ُب
. 2002
اجملاؿ العملي ككذا تعزيز خدماهتم كمهاراهتم ا١تهنية كقد كانت بداياتو ُب
 )4-3موقع فليكر :
ىو موقع اجتماعي خاص بتبادؿ الصور كمقاطع الفيديو على االنًتنت كيستخدـ ا١توقع بشكل كبَت ُب تبادؿ الصور
 2005قامت شركة ياىو بشراء
 2004بواسطة شركة لودم كورب كُب
الشخصية بُت األصدقاء ،كقد ًب تطويره ُب فيفرم
شركة لودم كورب كفليكر ،كيوفر فليكر خدمة حفظ الصور بشكل عاـ للزائرين  ،كما يستطيع ٤تمل الصور جعلها
خاصة بو فبل تتوفر إال لصاحب اٟتساب أك من يسمح ٢تم ٔتشاىدهتا .
 )5-3موقع اليوتوب :

تأسس ا١توقع بواسطة ثبلثة موظفُت ُب شركة  pay palكىم  chad hurley,steve chen,jawed karimحيث فكر كل
ُ 2005ب إنشاء موقع ١تشاركة الفيديوىات حيث كانوا ُب حفلة عشاء كقاموا بالتقاط
من  chenكُ hurleyب بداية عاـ
ً 2005ب إطبلؽ
بعض الفيديوىات لكنهم كاجهوا مشكلة نشر ىذه الفيديوىات كمن ىنا جاءت فكرة ا١توقع  ،كُب مام
النسخة التجريبية من ا١توقع كبعد ستة أشهر ًب إطبلؽ النسخة الرٝتية .
باإلضافة إٔب ىذه ا١تواقع ىناؾ مواقع أخرل على غرار :أكركوت  ،ىام ،مام سبايس ...اْب .
 )4استخداـ شبكات التواصل االجتماعي في الجزائر :
لقد عرفت اٞتزائر شبكات التواصل االجتماعي عند ظهورىا  ،لكنها ٓب تلقى استخداما كاسعا إال بعد الشهرة الكبَتة
اليت عرفتها خصوصا األحداث اليت لعبت فيها شبكات التواصل االجتماعي دكرا بارزا كاالنتخابات كاالنتفاضات
كاالحتجاجات الشعبية ُب الوطن العريب كاليت ارتفعت فيها نسبة استخداـ ىذه ا١تواقع إٔب أعلى مستوياهتا .

 2011أصبح ُب العآب ٨تو 1,5مليار مستخدـ لشبكة االنًتنت  ،يرسلوف يوميا حوإب 2مليار رسالة بريد
ففي مطلع
إلكًتك٘ب  %90،منهم أم حوإب 940مليوف يتواجدكف بشكل مستمر ُب ا١تواقع االجتماعية كأف %72يتواجدكف ُب أكثر
من موقع اجتماعي  ،ك٭تتل الفايسبوؾ أعلى معدؿ استخداـ بنسبة %51كيأٌب بعده مام سبايس %20كتويًت% 17
،كيبلغ عدد مستخدمي الفايسبوؾ ُب الواليات ا١تتحدة 148مليوف ،أندكنسيا 34مليوف ،بريطانيا 28مليوف كفرنسا20
ُ :مرٙب نرٯتاف نومار  " ،استخداـ مواقع التواصل االجتماعي كتأثيره في العبلقات االجتماعية "(بتصرؼ)،رسالة ماجيستَت ُب علوـ اإلعبلـ كاالتص اؿ
،قسم العلوـ اإلنسانية ،شعبة علوـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة ،َُُِ،ص ُٔ.
ِ :نفس ا١ترجع ،صِٔ.ّٔ،
أنموذجا )"،رسالة ماجيستَت ُب علوـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،قسم العلوـ
ّ  :مبارؾ زكدة " ،دكر اإلعبلـ االجتماعي في صناعة الرأم العاـ (المورة التونسية
ن
اإلفسانية ،شعبة علوـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة، َُُِ،صُْٓ.
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مليوف  ،أما ُب الوطن العريب فيوجد ٨تو5مليوف مستخدـ للفايسبوؾ ُب مصر 3،مليوف ُب السعودية  3،مليوف ُب ا١تغرب
2،مليوف ُب تونس ،بينما اٞتزائر لديها حوإب6مليوف مشًتؾ ُب االنًتنت كحوإب 1,5مليوف مستخدـ للفايسبوؾ .
 2012أف عدد ا١تستخدمُت الذكور ُب اٞتزائر بلغ %68أما اإلناث
كما كشف موقع  social backer .comمع بداية عاـ
 ، %32كمن حيث السن تتصدر الفئة من 18إٔب 24سنة استخداـ الفايسبوؾ  ،أما باقي ا١تواقع األخرل فبل توجد ىناؾ
أرقاـ كإحصائيات ثابتة ٓتصوص استخدامها ُب اٞتزائر .
 )5عرض كتحليل النتائج الميدانية :
قمنا بإجراء الدراسة ا١تيدانية بثبلثة جامعات من غرب الوطن كىي :سعيدة ،مستغاٖب كتلمساف كقمنا بإختيار عينة
مشكلة من 120مبحوث كىم طلبة من اإلناث كالذكور كقد كانت العينة موزعة بالتساكم على اٞتامعات الثبلثة ،كذلك
بإستخداـ ا١تنهج ا١تسحي كأداة اإلستمارة .
الجدكؿ رقم : 01اٞتنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية %

الذكور

47

39.16

اإلناث

73

60.84

اجملموع

120

100

نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أف عدد اإلناث يفوؽ عدد الذكور حيث بلغ عدد اإلناث 73من أصل 120حجم العينة أم ما
.% 39.16
 %60.84أما عدد الذكور فبلغ عددىم 47من أصل 120حجم العينة بنسبة
نسبتو
ك ىذا راجع إٔب أف عدد الطالبات باٞتامعة يفوؽ عدد الطلبة ىذا من جهة ك من جهة أخرل فإف نسبة اإلناث ُب اٞتزائر
مرتفعة مقارنة بالذكور ىذا باإلضافة إٔب أف نسبة كبَتة من مبحوثينا تنتمي لكلية العلوـ االجتماعية ك اإلنسانية ك بالتإب
فإف عدد اإلناث هبذه الكلية أكثر من الذكور ك ذلك ألف اإلناث ٯتيلوف إٔب التخصصات األدبية على عكس الذكور ك
ىذا ما بينو اٞتدكؿ رقم 05ا٠تاص بتخصص أفراد العينة .

ُ ٤:تمد لعقاب "،المواطن الرقمي" (بتصرؼ )،اٞتزائر  ،دار ىومة ،طُ ،َُُِ ،صُُ.

ِ مرٙب نرٯتاف نومار "،إستخداـ مواقع التواصل االجتماعي في العبلقات االجتماعية" (بتصرؼ) ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .ٕٓ،ٖٓ،
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الجدكؿ رقم : 02الشهادة ا﵀ضرة .
الشهادة

ؾ

فـ%

ليسانس

73

60.84

ماسًت

41

34.16

دكتوراه

06

05

اجملموع

120

100

نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أف الطلبة الذين ىم بصدد ٖتضَت شهادة ليسانس ىم األكثر حيث بلغ عددىم73طالب ما
 % 34.16ك أخَتا طلبة الدكتوراه ك عددىم 06أفراد ك بنسبة %05ك ىذا كلو
ٍ %60.84ب تليها ا١تاسًت بػ 41فرد بنسبة
نسبتو
من أصل 120حجم العينة .
2012
ك يرجع ارتفاع طلبة الليسانس إٔب ارتفاع نسبة النجاح ُب البكالوريا ُب السنوات األخَتة حيث بلغت النسبة سنة
حدكد ، %70إضافة إٔب أف نظاـ  LMDجديد باٞتامعات اٞتزائرية لذلك فإف نسبة ا١تاسًت ك الدكتوراه قليلة إذ أف عدد
ا١تناصب ا١تفتوحة ُب درجة ا١تاسًت ك الدكتوراه ٤تدكدة .
الجدكؿ رقم : 03خاص باٞتامعة
اٞتامعة

ؾ

فـ%

مستغاٖب

40

33.33

سعيدة

40

33.33

تلمساف

40

33.34

اجملموع

120

100

نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أف عدد الطلبة متساك ُب كل اٞتامعات عينة الدراسة ك ىي سعيدة  ،تلمساف ،مستغاٖب  ،حيث
. %33.33
بلغ عدد الطلبة ا١تبحوثُت من كل جامعة 40طالب ك ما نسبتو
ك يرجع ذلك العتمادنا العينة الطبقية ُب اختيار عدد الطلبة ا٠تاص بكل جامعة حيث كاف ذلك متساك.
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الجدكؿ رقم : 04مكاف اإلقامة .
مكاف اإلقامة

ؾ

فـ%

حضرم

89

74.16

شبو حضرم

22

18.33

ريفي

09

7.51

اجملموع

120

100

 ، %74.16ك تليو
نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أف عدد الطلبة القاطنُت با١تدينة مرتفع حيث بلغ عددىم 89مبحوث بنسبة
 %7.51ك ىذا كلو
 %18.33كأخَتا الطلبة الريفيُت ك عددىم 09أفراد ك ما نسبتو
طلبة نسبة اٟتضرم بػ 22مبحوث ك بنسبة
من 120حجم العينة  .ك يرجع ذلك ١تصادفتنا ٢تم أثناء توزيع االستمارة .
الجدكؿ رقم : 05التخصص
التخصص

ؾ

فـ%

كلية العلوـ االجتماعية ك اإلنسانية

71

59.16

كلية اٟتقوؽ ك العلوـ السياسية

05

4.17

كلية العلوـ الطبيعة ك اٟتياة

05

4.17

كلية اآلداب ك اللغات

28

23.34

كلية العلوـ االقتصادية كعلوـ التسيَت

11

9.16

اجملموع

120

100

يتبُت لنا من خبلؿ اٞتدكؿ أف الطلبة ا١تسجلُت بكلية العلوـ االجتماعية ك اإلنسانية ىم األكثر حيث بلغ عددىم 71ك ما
ٍ %23.34ب طلبة كلية العلوـ االقتصادية ك علوـ
 ، %59.16يليو طلبة كلية اآلداب ك اللغات بػ 28مبحوث ك نسبة
نسبتو
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%4,17
 %9.16ك أخَتا طلبة كلييت اٟتقوؽ ك علوـ طبيعة اٟتياة بػ 05مبحوث ك نسبة
التسيَت بػ 11مبحوث ما يعادؿ نسبة
لكل كلية .
ك يرجع ارتفاع الطلبة ا١تبحوثُت ا١تسجلُت بكلية العلوـ االجتماعية ك اإلنسانية إٔب :
مصادفتنا ٢تؤالء الطلبة أثناء توزيعنا لبلستمارات خصوصا ك أف عينتنا كانت قصدية عرضية  ،إضافة إٔب ارتفاع عدد طلبة
الكلية مقارنة هبا ُب الكليات حيث بلغ طلبة كلية العلوـ االجتماعية ك اإلنسانية "ّتامعة الدكتور موالم الطاىر سعيدة
 5000طالب بينما جامعة عبد اٟتميد بن
 2000طالب  ،أما جامعة أبو بكر بلقايد بتلمساف فبلغوا أكثر من
أكثر من
باديس ٔتستغاٖب "3398
أما طلبة الكليات األخرل فَتجع لعدـ مصادفتنا ٢تؤالء أك عدـ تواجدىم أيثناء فًتة توزيع االستمارات.
الجدكؿ رقم : 06العبلقة بين عادات اإلستخداـ ك الجنس .
اٞتنس

ذكر

أنثى

اجملموع

عادات
ف ـ%

االستخداـ

دائما

أحيانا

نادرا

16.68

20

36.68

20

24

44

20

30

50

24

36

60

4.16

9.16

13.32

05

11

16

ُ :مقابلة مع رئيس قسم العلوـ اإلنسانية ك االجتماعية ّتامعة سعيدة  ،يوـ األحد ِٖ َُِّ/َْ /الساعة ََ َُ:صباحا .
ِ :مقابلة مع نائب عميد كلية العلوـ االجتماعية ك اإلنسانية ا١تكلف بالبيداغوجيا ّتامعة تلمساف  ،يوـ الثبلثاء َّ َُِّ/َْ /الساعة َُُّ:
صباحا .
ّ  :مقابلة مع نائب عميد كلية العلوـ االجتماعية ك اإلنسانية ا١تكلف بالبيداغوجيا ّتامعة مستغاٖب  ،يوـ األحد ُِ ، َُِّ/َٓ/الساعة َّ. َٗ:
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اجملموع

40.84

59.16

100

49

71

120

كا 2ا﵀سوبة

درجة اٟترية مستول ثقة

02

0.05

4.14

كا 2اٞتدكلية
5.991

نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ ا٠تاص باستخداـ الفايسبوؾ ارتفاع عدد اجمليبُت ػبأحيانا حيث كاف عددىم 60مبحوث بنسبة
 %36.68ك أخَتا ٣تيبُت بػ نادرا ك بلغ عددىم 16مبحوث ك نسبة
 % 50يليو اجملبُت بػ دائما ك عددىم 44مبحوث بنسبة
.%13.32
كما نبلحظ أف عدد اإلناث اجملبُت بػ أحيانا أكثر من عدد الذكور حيث بلغ عددىم 36طالبة بنسبة %30أما عدد
الذكور فعددىم 24طالب ك نسبتهم ،% 20أما بالنسبة للمجيبُت بػ دائما فهناؾ ارتفاع لعدد اإلناث حيث بلغ 24طالبة
9.16
 ،%16.68بينما اجمليبُت بػ نادرا فَتتفع عدد اإلناث 11بنسبة
ك نسبتهم ، % 20أما عدد الذكور 20طالب ك نسبتهم
.%4.16
ٍب الذكور ك عددىم 05ك نسبتهم
ك يرجع ارتفاع عدد اإلناث مقارنة مع الذكور إٔب تفوؽ اإلناث على الذكور من حيث العينة حيث بُت اٞتدكؿ رقم01
.%39,16
 %60,84بينما الذكور
نسبة اإلناث ك تقدر بػ
 )5.991فإنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ثقة
<4.14
ٔتا أف كام 2ا﵀سوبة أصغر من كام 2اٞتدكلية (
 0.05ك درجة حريةٓ 02تصوص استخداـ الفايسبوؾ بُت اٞتنسُت الذكور ك اإلناث.
أما ارتفاع نسبة اجمليبُت بػ أحيانا من اٞتنسُت مقارنة باجمليبُت بػ دائما ك نادرا يعود إٔب :
انشغاؿ الطلبة بالدراسة ىذا من جهة ك من جهة أخرل عدـ توفر االنًتنيت ُب اإلقامة اٞتامعية ك كليات اٞتامعة إضافة
إٔب ندرة أك انعداـ شبكة االنًتنت ُب ا١تناطق الريفية باٞتزائر.
" ك قد كجد الباحث باديس لونيس ُب دراستو أف ٣تمل الصعوبات اليت يواجهها الطلبة عند استخدامهم لبلنًتنيت ىي :
عدـ توفر ا١تلحقات الكافية ،بطء االتصاؿ باالنًتنيت  ،ارتفاع ٙتن االستخداـ ،صعوبات لغوية  ،عدـ التحكم ُب
استخداـ الكمبيوتر" .

ُ  :باديس لونيس  " ،جمهور طلبة االنترنيت دراسة في استخدامات ك اشباعات طلبة جامعة منتورم قسنطينة "  ،رسالة ماجيسًت ُب علكـ اإلعبلـ ك
االتصاؿ  ،قسم علوـ اإلعبلـ ك االتصاؿ  ،جامعة منتورم  ،قسنطينة  ، ََِٖ/ ََِٕ ،ص ُِٖ.
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الجدكؿ رقم:07العبلقة بين مدة االستخداـ ك الجنس
اٞتنس مدة

أنثى

ذكر

استخداـ

%ف ـ

أقل من ساعة
أكثر من ساعة
اجملموع

كا 2ا﵀سوبة
0.57

اجملموع

01

15

19.16

34.16

18

23

41

24.16

41.68

65.84

29

50

79

39.16

60.84

100

47

73

120

درجة اٟترية مستول ثقة كا 2اٞتدكلية
0.05

3.831

 %65.84أما اللذين
نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أف 79مبحوث يستخدموف الفايسبوؾ ١تدة تزيد عن ساعة بنسبة
. % 34.16
يستخدموف ١تدة تقل عن ساعة فبلغ عددىم 41مبحوث أـ نسبتهم فتقدر بػ
كما نبلحظ أف عدد اإلناث أكثر من عدد الذكور سواء ُب االستخداـ بنوعيو حيث بلغ عدد ا١تستخدمات للفايسبوؾ
 %19.16بينما ا١تستخدمُت فعددىم 18طالب بنسبة ، % 15أما ا١تستخدمات للفاسبوؾ
أقل من ساعة 23طالبة بنسبة
.%24.16
 %41.68أما ا١تستخدمُت فبلغ عددىم 29طالب ما يعادؿ نسبة
ألكثر من ساعة فبلغ 50طالبة ما نسبتو
كيرجع ارتفاع استخداـ نسبة الطلبة للفايسبوؾ ١تدة تزيد عن ساعة إٔب توفر شبكة االنًتنيت لدل البعض ُب مناز٢تم أك
على األجهزة اإللكًتكنية الذكية ا﵀مولة كا٢تواتف النقالة ( )Samsung , Galaxy , Iphone...ك اليت تسمح للمستخدـ
بالدخوؿ لشبكة االنًتنت نظرا لتوفرىا خدمة ٣ Wifiتانا ك امتبلؾ أفراد العينة ٟتساب على موقع الفايسبوؾ  ،كما ٯتكن
تفسَت ذلك با١تتعة اليت يشعر هبا مستخدمو الفايسبوؾ كقت استخدامهم للمواقع ك مشاركة أصدقائهم اآلراء ٬تعلهم ال
يعَتكف أ٫تية للوقت الذم يستغرقونو ُب تصفح ا١توقع .
– ك ىي" نفس النتيجة اليت توصلت إليها مرٙب نرٯتاف نومار ُب دراستها ا١تعنونة باستخداـ ا١تواقع الشبكات االجتماعية
174

العذد  : 04وكانو أ ٌ /دٌعمبر – 2014

مشهض حُل البدث العلمي

 %27.16يتصفحوف موقع الفايسبوؾ أكثر من ثبلثة ساعات ُب حُت يقضي
ك تأثَته ُب العبلقات االجتماعية إذ أف نسبة
 % 26.03منهم من ساعة إٔب ساعتُت ُب استخداـ الفايسبوؾ" .
ك يرجع تفوؽ فئة اإلناث على فئة الذكور ُب استخداـ الفايسبوؾ ُب مدة اليت تقل ك تزيد عن ساعة إٔب ارتفاع نسبة اإلناث
ُب العينة مقارنة بالذكور (أنظر اٞتدكؿ رقم)01ك قد توصلت دراسة باديس لونيس إٔب" أنو ال توجد عبلقة ذات داللة
إحصائية بُت حجم الوقت ك اٞتنس ك ىو ما أكده اختبار كام 2إذ أف كام 2ا﵀سوبة أصغر من كام 2اٞتدكلية عند درجة
." 0.95
حرية 02ك مستول ثقة
 3.831ك
ك ىي نفس النتيجة اليت توصلنا إليها ُب إختبار كام 2إذ أف كام 2ا﵀سوبة أصغر من أم 2اٞتدكلية<0.57
بالتإب فإنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ثقة 0.05ك درجة حرية 01بُت الذكور ك اإلناث ُب مدة
االستخداـ .
الجدكؿ رقم :08العبلقة بُت الوقت ا١تفضل أثناء االستخداـ ك اٞتنس .
اٞتنس

أنثى

ذكر

الوقت ا١تفضل
الصباح
الظهَتة
ا١تساء
السهرة

اجملموع
ف ـ%

0.83

1.67

2.50

01

02

03

1.67

5.83

7.50

02

07

09

10.84

25.83

36.67

13

31

44

21.67

20.83

42.50

26

25

51

ُ :مرٙب نرٯتاف نومار  "،استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في العبلقات االجتماعية" ،مرجع سبق ذكره ،ص ُُُ .
ِ

باديس لونيس " ،جمهور الطلبة ك االنترنيت" ،مرجع سبق ذكره ،ص ُّْ.
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كل األكقات
اجملموع

4.16

6.67

10.83

05

08

13

39.17

60.83

100

47

73

120

كا 2ا﵀سوبة درجة اٟترية مستول ثقة
5.77

0.05

04

كا 2اٞتدكلية
9.488

نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أف أغلب أفراد العينة يفضلوف أثناء استخدامهم للفايسبوؾ كقت السهرة حيث بلغ عددىم51
ٍ %36.67ب تليها من يفضلوف استخداـ الفايسبوؾ ُب كل
مبحوث بنسبة %42.5ك تليها فًتة ا١تساء 44مبحوث بنسبة
ٍ %10.83ب فًتة الظهَتة بػ 09مبحوثُت ك نسبة %7.5ك أخَتا فًتة الصباح بػ03
األكقات قدر عددىم 13مبحوث ك نسبتهم
مبحوثُت ك نسبة. %2,5
كما نبلحظ أف عدد الذكور الذين يفضلوف فًتة السهرة أكثر من عدد اإلناث إذ قدر عدد ذكور 26طالب ك نسبة
 %20.83بينما العكس ُب األكقات األخرل ففي ا١تساء مثبل يتفوؽ فئة
 %21.67أما اإلناث فبلغ عددىم بػ 25طالبة ك نسبة
. % 10.84
 %25.83أما الذكور 13طالب ك نسبة
اإلناث على الذكور إذ يبلغ عدىم 31طالبة بنسبة
ك يرجع ارتفاع نسبة ا١تفضلُت لفًتة السهرة أثناء استخدامهم للفايسبوؾ إٔب انشغا٢تم بالدراسة ُب األكقات األخرل ك
خاصة ك أهنم من فئة الطلبة ك بعضهم ٯتتلك خدمة االنًتنيت كما أف مستخدمي الفايسبوؾ يفضلوف الدردشة ُب فًتة
السهرة  ،ك كذلك اٟتاؿ بالنسبة لفًتة ا١تساء ك" يبدك ىذا الًتتيب منطقيا أف فًتة ا١تسائية ك الليلية ىي األكقات اليت يتفرغ
فيها أغلبية األشخاص لبلنًتنيت ضف إٔب ذلك أف االنًتنيت تتيح فرصة االختيار لبلستخداـ عكس بقية الوسائل
اإلعبلمية" .
ك يرجع تفوؽ الذكور على اإلناث ُب فًتة السهرة رٔتا إٔب أف ىؤالء كثَتا ما يقضوف أغلبية أكقاهتم خارج البيت ك ىذا ما
يدفعهم إٔب تصفح ُب تلك الفًتة فحُت ٧تد بأف فئة اإلناث تتفوؽ ُب استخدامها للفايسبوؾ على الذكور ُب الفًتات
األخرل (الصباح ،الظهَتة ا١تساء،كل األكقات) ك ذلك ألف طبيعة اجملتمع (الدين  ،العادات  ،التقاليد) تقر عدـ خركج
األنثى ُب الليل ك ىذا ما ٭تد من نسبة استخدامهن ُب تلك الفًتة (السهرة) .
ُ :مرٙب نرٯتاف نومار " ،استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية في العبلقات االجتماعية"  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ُُٔ.
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 9.488فإنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ثقة
< 5.77
ٔتا أف كام 2ا﵀سوبة أصغر من كام 2اٞتدكلية
 0.05ك درجة حرية 04فيما ٮتص الوقت ا١تفضل الستخداـ الفايسبوؾ ك بُت الذكور ك اإلناث .
نتائج الدراسة:
من خبلؿ عرضنا للبيانات السابقة نكوف قد تحصلنا على النتائج التالية :
 %39.16من حجم العينة .
 %60.84أما الذكور
 )1تفوؽ نسبة اإلناث على نسبة الذكور حيث بلغت عند اإلناث
 %34.16ك أخَتا الدكتوراه% 05
،%60,84تليها طلبة ا١تاسًت
 )2أغلب ا١تبحوثُت بصدد التحضَت لشهادة الليسانس بنسبة
 33.33لكل
 )3ىناؾ تساكم ُب عدد ا١تبحوثُت ا١تنتمُت للجامعات عينة الدراسة (سعيدة  ،مستغاٖب  ،تلمساف)كذلك بنسة
جامعة ك ذلك راجع لنوع عينة الدراسة .
%18.33بالوسط شبو حضرم كأخَتا % 7.5بالريف .
 %74.16من الطلبة قاطنُت بالوسط اٟتضرم  ،أما
 )4ىناؾ نسبة
 )5ترتفع نسبة الطلبة ا١تسجلُت ُب كلية العلوـ االجتماعية ك اإلنسانيةٍ %59.16ب طلبة كلية اآلداب ك اللغات
 %9.16ك أخَتا طلبة كلييت اٟتقوؽ ك علوـ طبيعة ك اٟتياة بنسبة
ٍ ،%23.34ب طلبة كلية العلوـ االقتصادية ك علوـ التسيَت
 %4.17لكل كلية .
 %36.68ك أخَتا من يستخدمونو
 )6نصف أفراد العينة يستخدموف الفايسبوؾ أحيانا بنسبة %50ا١تستخدمُت دائما بػ
. % 13.32
نادرا
١ % 34.16تدة تقل من ساعة.
 %65.84يستخدموف الفايسبوؾ ١تدة تزيد عن ساعة بينما
 )7نسبة
 %10.83الظهَتة%7.5
 %36.67كل األكقات
 ،%42,5ا١تساء
 )8يفضل الطلبة عند استخدامهم الفايسبوؾ :كقت السهرة
 ،الصباح.%2,5
خاتمة :
يتزايد مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي ُب اٞتزائر يوما بعد يوـ نتيجة ا٠تصائص الفريدة اليت تتميز هبا ىذه ا١تواقع من
إمكانية التواصل كالتفاعل كمشاركة اآلخرين ىذا من جهة كمن جهة أخرل نتيجة التطبيقات ا١تميزة ٢تذه ا١تواقع ،كلكن
ذلك يتطلب ترشيد االستخداـ كاستعماؿ ىذه اٞتانب اإل٬تايب ٢تذه الشبكات االجتماعية ،كليس على حساب التبلعب
با٢تويات كإيذاء اآلخرين كنشر ما ٮتالف العادات كالتقاليد ا﵀لية كما يهدد اجملتمع.
قائمة المراجع :
 )1باديس لونيس " ،جمهور طلبة االنترنيت دراسة في استخدامات ك اشباعات طلبة جامعة منتورم قسنطينة"  ،رسالة ماجيسًت ُب علوـ اإلعبلـ ك االتصاؿ
.2008
/ 2007
 ،قسم علوـ اإلعبلـ ك االتصاؿ  ،جامعة منتورم  ،قسنطينة ،
.2012
 )2زينب دىيمي "،موقع التواصل االجتماعي الفايسبوؾ "٣،تلة العلوـ اإلنسانية ،جامعة ٤تمد خيضر ،العدد،26جواف
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 )3ساعد ٫تاش " ،الشبكات االجتماعية ك أثارىا على الفرد ك المجتمع من منظور قيمي"  ،اٞتزائر ،دار الورسم للنشر ك التوزيع ٣ ،تلة الدراسات اإلعبلمية
. 2012
ا١تعاصرة  ،العدد ، 2اجمللد، 1
 )4الصادؽ اٟتمامي  "،كيف تفكر في مواقع الشبكات االجتماعية ؟إحدل عشر مسألة أساسية " ،جامعة منوبة  ،تونس ٣ ،تلة أكادٯتيا شهرية  ،عدد مام
.2012
 )5عباس مصطفى الصادؽ " ،اإلعبلـ الجديد دراسة في مداخلو النظرية ك خصائصو العامة"  ،البوابة العربية لعلوـ اإلعبلـ ك االتصاؿ ٖتميل بتاريخ
 18:10مساءا.
 www.arab media studies.net 2012الساعة
/03/25
،2010متاحhttp:// www : aamolat .com/2010/10/blog-post-7300HTML Oline
)6عواد ٤تمد"،شبكات التواصل اإللكتركني"،موقع تأمبلت،أكتوبر
أنموذجا)"،رسالة ماجيستَت ُب علوـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،قسم العلوـ اإلنسانية
 )7مبارؾ زكدة "،دكر اإلعبلـ االجتماعي في صناعة الرأم العاـ (المورة التونسية
ن
.145
، 2011ص
،شعبة علوـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة،
.2011
٤)8تمد لعقاب "،المواطن الرقمي" ،اٞتزائر  ،دار ىومة ،ط،1
)9مرٙب نرٯتاف نومار "،استخداـ مواقع التواصل االجتماعي كتأثيره في العبلقات االجتماعية" ،رسالة ماجيستَت ُب علوـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،قسم العلوـ
.2011
اإلنسانية ،شعبة علوـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة ،
 10:00صباحا .
 2013الساعة
 )10مقابلة مع رئيس قسم العلوـ اإلنسانية ك االجتماعية ّتامعة سعيدة  ،يوـ األحد/04/28
 11:30صباحا .
 2013الساعة
)11مقابلة مع نائب عميد كلية العلوـ االجتماعية ك اإلنسانية ا١تكلف بالبيداغوجيا ّتامعة تلمساف ،يوـ الثبلثاء/04/30
. 09:30
 ، 2013الساعة
 )12مقابلة مع نائب عميد كلية العلوـ االجتماعية ك اإلنسانية ا١تكلف بالبيداغوجيا ّتامعة مستغاٖب  ،يوـ األحد/05/12
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 )1962كانعكاساتو على بناء
-1954
الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطني (
دكلة ما بعد الكولنيالية
أ .عبد الكريم كدكرلي ،جامعة كىراف ،الجزائر.
ملخص :
 1962كذلك من خبلؿ تفكيك بنية ىذا الصراع للكشف
-1954
هتتم الدراسة بتفحص كاقع الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطٍت خبلؿ الفًتة ا١تمتدة بُت
 1962كاد أف
عن األسباب الرئيسة ا١تتحكمة ُب مسار التفاعبلت الصراعية بُت قادهتا خبلؿ الثورة .تنتقل الدراسة لتبُت أف مسار الصراع كٖتوالتو إٔب غاية أزمة
يعصف بثورة التحرير ،كذلك من خبلؿ ٖتديد أسباب ىذه األزمة كمراحلها كانعكاساهتا على دكلة ما بعد الكولونياليةٗ .تلص الدراسة إٔب ٤تاكلة فهم السياؽ العاـ
الذم ستسَت كفقو عملية بناء الدكلة كاالنتقاؿ هبذه األخَتة من مرحلة الكولنيالية إٔب ما بعد االستقبلؿ.
الكلمات المفتاحية :الصراع السياسي،جبهة التحرير الوطٍت ،االنقساـ ،األزمة ،التنظيم ،دكلة ما بعد الكولنيالية.

مقدمة :
يشكل الطابع األزماٌب ُب تأسيس جبهة التحرير الوطٍت إشكاالن ُب فهم طبيعة العبلقة بُت كحدة ا٢تدؼ (االستقبلؿ)
عند اٞتماعة ا١تؤسسة كبُت ا١تمارسات الفردية كاٞتماعية لقادهتا خبلؿ الثورة؛ إذ أنو كعلى الرغم من براءة العمل النضإب ُب
سبيل ٖتقيق االستقبلؿ ،إال أف ذلك النضاؿ كاف سلوكا مناقضا لطبيعة ا١تمارسات كالتحالفات داخل جبهة التحرير
الوطٍتْ ،تيث عرؼ ىذا التنظيم ٣تموعة من ا٢تزات العنيفة ،كاليت غذهتا ٚتلة من الصراعات الفئوية كاٞتهوية ،أثرت ُب
٣تملها على كحدتو اإليديولوجية .
لقد كاف ىذا "التنظيم النموذجي" كليد أزمة داخل اٟتركة من أجل انتصار اٟتريات الدٯتقراطية ،كقد باشر عملو فيما بعد
ضمن سياؽ صراع مزدكج؛ داخليا مع اٟتركة الوطنية اٞتزائرية (ا١تصالية  ،)MNAكخارجيا ُب إطار حرب التحرير من خبلؿ
جبهتُت متبلزمتُت؛ سياسيا من خبلؿ تبٍت جبهة التحرير الوطٍت زماـ الثورة باعتبارىا ا١تمثل الوحيد للشعب اٞتزائرم،
كعسكريا ،من خبلؿ قيادة جيش التحرير باعتباره اٞتناح العسكرم للجبهة .
ُب الوقت الذم كانت تعيش فيو جبهة التحرير الوطٍت كاقع الصراع مع اٟتركة الوطنية اٞتزائرية ( )MNAداخل الوطن
كخارجو ُب فرنسا من جهة  ،كتواجو ٖتديات اٟترب عسكريا كدبلوماسيا من جهة ثانية؛ كانت ىناؾ صراعات متعددة
1

Jean Leca, «Etat Et Société En Algerie». In.Basma Darwich (dir). "Maghreb les années de transition", (Paris:
Masson, 1990). p.18.

ِ ٤تمد حريب" ،جبهة التحرير الوطني :األسطورة كالواقع"( ،بَتكت:مؤسسة األْتاث العربية ،.)ُّٖٗ ،ص ص.َُْ-ُِٕ .

ّ كنتيجة للمعارؾ بُت التنظيمُت (جبهة التحرير الوطٍت كاٟتركة الوطنية ا١تصالية ) ،كاف ُب فرنسا كحدىا حوإب َََُِ اعتداء ك َََْ قتيل ك َََٗ
جريح .أنظر٤ :تمد حريب ،ا١ترجع السابق ،ص.ُّٗ .

179

العذد  : 04وكانو أ ٌ /دٌعمبر – 2014

مشهض حُل البدث العلمي

األشكاؿ (فردية كٚتاعية) كا١تواضيع (قيادة ،إسًتاتيجية النضاؿ ،ثقافية) داخل اٞتبهة باعتبارىا بنية انقسامية .لقد كثقت
معظم أدبيات ثورة التحرير اٞتزائرية األسباب ا١تباشرة لصراع جبهة التحرير الوطٍت مع اٟتركة الوطنية اٞتزائرية ،كما أف كاقع
االستعمار كىدؼ االستقبلؿ يفسراف ثورة التحرير ا١تعلنة أىدافها ُب بياف نوفمرب كإسًتاتيجيتها ُب قرارات مؤ٘تر الصوماـ،
كلكن ُب ا١تقابل كعلى الرغم من تأريخ معظم األدبيات للصراع السياسي داخل اٞتبهة ،إال أف معظمها يفتقر إٔب تفسَت
أسباب ذلك الصراع .كتظهر أ٫تية دراسة ظاىرة الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطٍت من خبلؿ آثارىا ا١تستمرة
بانتظاـ ،كتشاهبها النسيب خبلؿ مرحليت األحادية كالتعددية اٟتزبية ،كُب ضوء ما تقدـ ،تثَت ىذه الورقة البحثية تساؤال
جوىريا مفاده:
ما ىي األسباب الرئيسة ا١تتحكمة ُب مسار التفاعبلت الصراعية بُت قادة جبهة التحرير الوطٍت إباف ثورة التحرير خاصة
 1962كمن ٙتة ،انعكاساهتا على بناء دكلة ما بعد الكولونيالية؟
ُب ظل أزمة
إف اإلجابة على ىذا السؤاؿ ،تستدعي التعرض للنقاط الرئيسة اآلتية:
 .1مفهوـ الصراع.
 .2بنية الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطٍت :توصيف االسباب.
 .3طبيعة الًتكيبة البشرية للحزب بعد مؤ٘تر الصوماـ كتأثَتىا على القيادة اٞتديدة.
 1962كإنفجار البنية الصراعية :األطراؼ ،االسباب كا١تراحل
 .4أزمة
 .5انعكاسات الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطٍت على بناء دكلة ما بعد الكولونيالية.
 .1مفهوـ الصراع (السياسي) :
يعترب الصراع (ُ )Conflictب ىذا الصدد ،من أكثر ا١تفاىيم إحداثا للجداؿ األكادٯتي حوؿ تعريفو كمفهومو ،كذلك لتداخلو
كترابطو مع مفاىيم أخرل مشاهبة ،على غرار النزاع ،ا٠تبلؼ كالتوتر .كالصراع ُب اللغة العربية يعٍت ا١تغالبة فنقوؿ :غالب
الشخص أم صارعو  ،ككلمة ( )Conflictأصلها من الكلمة البلتينية ( )Confligereكتعٍت حرفيا "أف يضرب شيئاف ببعضهما" .
ُ تبدأ ا١تشكلة االصطبلحية للمفهوـ من خبلؿ الًتٚتة ،فمثبل يًتجم قاموس ا١تورد كلمة (  (Conflictإٔب نزاع ،خبلؼ ،قتاؿ ،صراع ،تعارض ،معركة
تبلطمُ ،ب حُت ٧تد نفس القاموس يًتجم أيضا كلمة ( )Disputeإٔب جداؿ شديد كعنيف ،نزاع ،يشك ،يفند ،يكافح .ىذا اللبس االصطبلحي ُب
الًتٚتة يطرح إشكالية ٘تييز كتفرقة بُت مفهومي الصراع كالنزاع ،كعلى خبلؼ ا١تؤيدين لفكرة غياب الفرؽ بُت ا١تفهومُت ،يرل جوف بورتو ف أنو "إذا افًتضنا
عدـ كجود فرؽ بُت الصراع كالنزاع فمعناه أنو بإمكاننا مراقبة كمعاٞتة كل العبلقات اإل نسانية كاليت ٯتكن مراقبتها من خبلؿ عنصر ثالث موثوؽ " كتعترب
ا١تقارنة ا١تعرفية اليت قاـ هبا جوف بورتوف من بُت أشهر األعماؿ األكثر معاٞتة للفرؽ بُت الصراع كالنزاعْ ،تيث بٌت ٘تييزه على أسا س الوقت كا١تدل كطبيعة
القضايا كحسبو فإف الصراع ( )Conflictيتميز عن النزاع ( )Disputeبطوؿ الوقت كعمقو كتعقد مواضيعو كقضاياه ،أنظر:
John W Burton, “Conflict Resolution as a Political Philosophy”. In. Dennis J.D, Sandole and Hugo van der Merwe,
(eds). Conflict Resolution Theory and Practice: Integration and Application, (Manchester and New York:
Manchester University Press, 1993), p. 55.

ِ ٣تمع اللغة العربية ،ط ،ََِْ ،ْ .ص.ُّٗ .
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حسب كل من جيمس دكرتي كركبرت بالستغراؼ ،فإف" مفهوـ الصراع يستخدـ عادة لئلشارة إٔب كضع تكوف ُبق

٣تموعة معينة من األفراد-سواء قبيلة أك ٣تموعة عرقية أك لغوية أك ثقافية أك دينية أك اجتماعية أك اقتصادية أك سياسية أك أم

شيء آخر -تنخرط ُب تعارض كاع مع ٣تموعة أك ٣تموعات أخرل معينة ألف كل من ىذه اجملموعات يسعى لتحقيق
أىداؼ متناقضة فعبل أك تبدك أهنا كذلك"  .ك٭تدد دكغبلس يارف ( )Douglas H. Yarnموضوع الصراع باعتباره حالة ()state
ُب ثبلث عناصر كىي :ا١تصاّب ( ،)Interestsالقيم ( )Valuesكاٟتاجات ( . )Needsأما الباحث كوزر فَتل أف الصراع عادة ما
يكوف مرتبطا بالقيم كيعمل على ا١تطالبة بتحقيق الوضعيات النادرة كا١تميزة ،حوؿ القوة كا١توارد ،حيث تكمن أىداؼ
أطراؼ الصراع ُب ٖتييد أك إيذاء أك القضاء على ا٠تصوـ كىذا على اعتبار أف كل إنساف ٮتشى ا١تختلفُت عنو ُب
ا١تعتقدات كطرؽ السلوؾ ،كغالبا ما تؤدم االختبلفات بُت البشر  -سواء أكانت عنصرية أـ عرقية أـ إيديولوجية أـ دينية-
إٔب التفكَت االنطباعي العنصرم كيصبح من السهل إلقاء اللوـ على اآلخرين .
من حيث أف الصراع ظاىرة أصلية مرتبطة بطبيعة اإلنساف األنانية؛ فإف البحث ُب أسبابو ليس ٕتاىبل للفلسفة ا٢توبزية،
كليس طعنا ُب نزاىة الثورة كعدالتها ،كلكنها ضركرة منهجية تقتضيها الدراسة السوسيو-سياسية لتاريخ اجملتمعات
كا١تنظمات بغية ٖتليل آثار الصراع السياسي على تكوين الدكؿ كبنائها الوطٍت .من خبلؿ ما تقدـ ،ما ىي األسباب ا﵀ركة
لظاىرة الصراع الداخلي ٞتبهة التحرير الوطٍت؟
 .2بنية الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطني :توصيف لؤلسباب :
إف الدراسة العلمية تستوجب االنطبلؽ من ٖتليل بنية الصراع كاليت عادة ما تكوف معقدة كمتداخلة األبعاد.
تارٮتيا ،كعلى غرار ا١تقاكمة ا١تسلحة ،كانت اٟتركة الوطنية تتميز ٓتاصية االختبلؼ كاالنقساـ الناتج عن ا١توقف من
ا١تستعمر كعن طريقة التعامل معو ،كيعود ذلك لطبيعة التكوينات االجتماعية كاإليديولوجية للنخب ا١تكونة لتيارات اٟتركة
الوطنية كقناعات قادهتا.

ُ ناصيف يوسف حىت" ،النظرية في العبلقات الدكلية" ،بَتكت :دار الكتاب العريب،ُٖٗٓ ،ص.ِّٕ.

ِجيمس دكرٌب ،ركبرت بالستغراؼ  ،النظريات المتضاربة في العبلقات الدكلية ،كليد عبد اٟتي مًتٚتا ( ،بيركت :ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر
كالتوزيع ،)ُٖٗٗ ،ص.َُْ .

Douglas H. Yarn, "Conflict" in Dictionary of Conflict Resolution", (San Francisco: Jossey-Bass 1999). p. 115.

ْ أٛتد فؤاد أرسبلف" ،نظرية الصراع الدكلي"( ،القاىرة :ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ،)ُٖٗٔ ،ص. ُٖ .

ٓ لويد جنسن" ،تفسير السياسة الخارجية"٤ ،تمد بن أٛتد مفيت ك٤تمد السيد سليم مًتٚتاف( ،الرياض :مطابع جامعة ا١تلك سعود ،)ُٖٗٗ ،ص.ٓٗ .
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ىذا االنقساـ حولتو ٦تارسات ا١تستعمر إٔب كحدة ظرفية داخل جبهة التحرير الوطٍت كالذم اقتضى عملها ُب إطار ثورة
التحرير العمل ٔتنطق ٚتاعيْ ،تيث كاف البد للجبهة انتهاج مبدأ القيادة اٞتماعية كتقسيم العمل على ا١تستويُت الداخلي
كا٠تارجي ،ككذلك توحيد الكفاح على ا١تستويُت السياسي كالعسكرم ،مع إعطاء سلطة القرار للداخلي كللسياسي،
كسرعاف ما أصبحت تظهر النتائج كاالنعكاسات اال٬تابية النإتة عن تطبيق ىذا ا١تبدأ (القيادة اٞتماعية) ،من خبلؿ
النجاحات الثورية عسكريا كدبلوماسيا بإيصاؿ صوت الثورة إٔب العآب  ،فإنو كمن جانب آخر ،كلما بدأت تظهر بوادر
االستقبلؿ كهناية االستعمار ،كلما زاد التنافس كاشتد الصراع على السلطة ٖتضَتا ١ترحلة ما بعد االستقبلؿ .
ىذه الصراعات ليست بعيدة عن ا١تنطق كال خارجة عن ا١تألوؼ ،كوف جبهة التحرير طا١تا ٘تيزت بًتكيبة إيديولوجية
كاجتماعية غَت متناسقة ،يغلب عليها طابع التوافق ( )Consensusال االتفاؽ ( . )Accordكىذه اٟتالة غَت ا١تتجانسة غالبا ما
ينتج عنها ككما يسميها دكغبلس رام ( )Douglass Raeكميخائيل تايلور ( )Taylor Michelبالتصدعات ا١توقفية :باعتبارىا
"انقسامات تعكس اختبلفا كتباينا ُب اآلراء كالتوجهات كا١تواقف كالتفضيبلت"  .كقضايا ىذا التصدع (الثقافية
كاإليديولوجية) غَت قابلة للتجزئة ،كعادة ما ينتج عن ىذا االنقساـ سلوكات تنازعية تتجو ٨تو العنف.
من خبلؿ توصيف حالة الصراع داخل جبهة التحرير الوطٍت ٯتكننا ٖتديد بنيتها الصراعية ٔتايلي:

ُ تظهر أ٫تية القيادة ا١توحدة للجبهة من خبلؿ الدكر الذم تلعبو ّتمعها للقول ا١تختلفة ُب أىدافها كتطلعاهتا ا١تستقبلية كعلى نقاط مح ددة كلفًتة زمنية
معينة كُب سبيل إ٧تاز برنامج اٟتد األدٗب (التوافقي) كالذم يعرب عن مصلحة مشًتكة كإف كانت ظاىرة الصراع موجودة قبل اٞتبهة كخبل٢تا إال أهنا ٗتتلف من
صراع تناحرم ( قبل اٞتبهة) إٔب صراع تنافسي (خبلؿ اٞتبهة) .أنظر:
منذر ٤تمد" ،الجبهة كالحزب السياسي :مبادئ عامة كمنطلقات نظرية"( ،بَتكت :منشورات اٟتليب اٟتقوقية ،)ََِْ ،ص ِٔ.

ِ على ا١تستول الداخلي ٧تد الواليات الست التارٮتية ،كمناضلي جبهة التحرير الوطٍت كعلى ا١تستول ا٠تارجي ٧تد اٖتادات جبهة التحرير اؿكطٍت ُب كل من
فرنسا كتونس كا١تغرب كجيش اٟتدكد الشرقية كالغربية.
ّ ٠تضر بورقعة" ،شاىد على اغتياؿ المورة" ،ط ُ( ،اٞتزائر :دار اٟتكمة ،)َُٗٗ ،ص ص.ٕٗ-ٖٓ .
ْ

يرتبط مفهوـ التوافق مع مفهوـ الدٯتقراطية التوافقية اليت يتبناىا ا١تفكر ا٢تولندم (أرنت ليبهارت) ( )lijphart, Arendكالذم يعد من أكائل ا١تنظرين ٢تا ،

كىي عبارة عن نظرية للحكم الدٯتقراطي ُب ٣تتمع متعدد من حيث اللغات كالقوميات كقد نشأت ُب بلجيكيا ،ىولندا ،سويسرا ،النمسا  .كقد استعملت
كرؤية إسًتاتيجية ٟتسم النزاعات الداخلية ،كتعتمد ا١تساكمات اإل٬تابية كالتنازالت ا١تتبادلة ،كىذا ما حدث عند تأسيس جبهة التحرير الوطٍت كإعبلف الثورة،
ْتيث ٓب يكن اتفاقا هنائيا بُت األحزاب كإ٪تا كاف توافقا ظرفيا دفعت بو ضركرة الكفاح ا١تسلح  .كلكن ىذا التوافق السياسي انتهى ٔتجرد ٖتقيق ا٢تدؼ الذم
دفع بو (االستقبلؿ) .كتظهر أ٫تية التوافق بدؿ االتفاؽ ُب كوف أف نتائج نقض التوافق عادة أقل عنفا ٦تا عليو ُب نقض االتفاؽ .أنظر:
Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, (New Haven: Yale University Press,
1977).

ٓ عبد العإب عبد القادر " ،التصدعات االجتماعية كتأثيرىا على النظاـ الحزبي اإلسرائيلي
السياسية،جامعة اٞتزائر بن يوسف بن خدة ،ََِٖ،ص ُّ.
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أ .المحددات االجتماعية
تستند ا﵀ددات االجتماعية كمتغَت تفسَتم لظاىرة الصراع على مفهوـ التباين االجتماعي الذم يشَت إٔب التمايز ُب
أبنية اجملتمع ككظائفو ،كىذا التمايز حسب جورج باالندييو ( ،)George Balandierينتج من ا١تركر ٦تا ىو كامن كجنيٍت ُب
التشكيبلت االجتماعية الوليدة إٔب ما ىو معقد كإٔب ٗتصص أكثر تقدما  .كهبذا الشكل ،يأخذ التنظيم ٤تل اجملتمع
بالنسبة للتباين االجتماعي ،أين تلعب ا١تنحدرات اٞتغرافية كا١تركز االجتماعي ٔتا ُب ذلك ا١تستول الثقاُب األدكار الرئيسة
ُب ٖتديد طبيعة العبلقات داخلو.
تعترب قضية األصوؿ االجتماعية مسألة جوىرية ُب فهم أم سلوؾ سواء ما تعلق بالفرد أك اٞتماعة ،فهي تعطينا إ٭تاءات
حوؿ مستول الوحدة كالتناسق ككذلك تساعدنا على تفسَت السلوكيات ،التطور كالتغَتات ،كٖتظى ىذه ا١تسألة باىتماـ
كاسع لدل دارسي تاريخ اٟتركة الوطنية اٞتزائرية ،نظرا ٠تصوصية نشوء الوعي القومي ُب اٞتزائر باعتباره رد فعل على النظاـ
الكولونيإب ،ساىم ُب بلورتو ا١تستول التعليمي كاالجتماعي للصفوة الشبابية آنذاؾ ،كاٟتركة الوطنية باعتبارىا حركة
اجتماعية ،قد ٪تت منذ ظهركىا ُب األكساط ا١تهجرية ،أين تكونت ٣تموعة من الشباب سياسيا كتأطرت علميا كتفاعلت
ضمن سياؽ أكركيب يشهد موجة من الفكر اليسارم ا١تضاد لئلمربيالية ؛ فأنتج لنا ذلك ٩تبا ٤تددة ثقافيا كاجتماعيا
كإيديولوجيا كلغويا ،مكونة بذلك أحزابا متباينة حسب ٤تددات النخب ا١تكونة ٢تا ،كٕتمعت ُب األخَت بكل خصائصها
ا١تتناقضة داخل جبهة التحرير الوطٍت (اٟتزب األمة).
من خبلؿ ىذه ا١تعطيات ،تتجلى لنا تصورات كتساؤالت حوؿ دكر األصوؿ االجتماعية كالتكوينات اإليديولوجية ُب
بقاء حاليت الصراع كاالنقساـ مطركحتُت على مستول اٞتبهة خبلؿ الثورة كبعد االستقبلؿ.
حسب ا١تؤرخ محمد حربي" ،فإنو من اٞتوىرم أف يعرؼ ا١ترء أصل تكوين جبهة التحرير الوطٍت" ،حاكؿ حريب بذلك

أف يعطينا صورة إٚتالية عن أصوؿ كتكوينات ا١تؤسسُت ٟتزب جبهة التحرير ،من حيث ا٠تلفيات السياسية كا١تنحدر
اٞتغراُب كا١تستول الثقاُب .فالتجانس النسيب ُب ا٠تلفيات السياسية يصطدـ بالحالة التعليمية غَت ا١تتجانسة للمؤسسُت؛
فعلى الرغم من كوهنم ٭توزكف على شهادة الدركس االبتدائية ،إال أف بعضهم قد بدأ دركسا ثانوية بالفرنسية كبالعربية ،أما
البقية فقد كانوا عصاميُت  ،كىذا إٔب جانب أف معظمهم يغلب عليهم طابع التكوين العسكرم كىو ما جعلهم رجاال
نور الدين زماـ" ،القول السياسية كالتنمية :دراسة في علم االجتماع السياسي") ،اٞتزائر :ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،(ََِٕ ،صِٖ.

ِ عبد الباقي ا٢ترماسي" ،المجتمع كالدكلة في المغرب العربي" ،ط( ّ .بَتكت :مرؾز دراسات الوحدة العربية ،)ُٗٗٗ ،ص.ِْ .
كُب نفس السياؽ ،يرجع الباحث "شارؿ ركبَت أجركف " نشوء اٟتركة الوطنية أك ما يسميو بالوعي القومي إٔب تأسيس ٧تمة الشماؿ اإلفريقي ُب ُّٔٗ ُب
باريس كارتباطها باٞتزائر بعد توٕب مصإب اٟتاج قيادهتا ُب ُّٕٗ كبذلك أعلنت بداية اؿ قومية ُب اٞتزائر كشعور ككعي بضركرة ا١تواجهة مع النظاـ
الكولونيإب١ .تزيد من التفصيل أنظر:

شارؿ ركبَت أجركف" ،تاريخ الجزائر المعاصرة" ،عصفور عيسى مًتٚتا ،ط( .ِ .اٞتزائر :ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،)ُٖٗٔ ،ص.َُْ .
٤تمد حريب" ،جبهة التحرير الوطني األسطورة كالواقع" ،ا١ترجع السابق ،ص.َُْ.
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عمليُت أكثر ٦تا ىم مثقفُت  .كبذلك ،فإف ىذا التمايز التعليمي داخل جبهة التحرير سينتج قوتُت متمايزتُت:األكٔب نضالية
طبلئعية ( )avant-garde militanteكالثانية ٩تبة مثقفة(ُ . )elite intellectuelleب ىذا الشأف ،ٯتكن تقسيم أصوؿ ا١تؤسسُت من
الناحية االجتماعية إٔب ٣تموعات موضحة ُب اٞتدكؿ اآلٌب:

من خبلؿ ما سبق ،ٯتكن اٟتكم على بنية اٞتبهة خبلؿ ا١ترحلة األكٔب من الثورة بعدـ التجانس النسيب ،كلكن ىذه اٟتالة تعمقت أكثر بعد
مؤ٘تر الصوماـ أين انتسبت إليها معظم الشرائح االجتماعية كالقول السياسية باختبلؼ تكويناهتا كأصو٢تا االجتماعية ،كنتج عن ذلك قيادة
جديدة ٔتيزاف قول جديد يعكس بنية الصراع داخل األفبلف كا١تعرفة بعدـ التجانس االجتماعي (ا١تكانة االجتماعية) كاٞتهوم كالثقاُب
(ا١تستول التعليمي كاللغة).
ب .البناء اإليديولوجي
إٔب جانب ا﵀ددات االجتماعية ،يلعب االختبلؼ اإليديولوجي دكرا أساسيا ُب دفع األفراد كاٞتماعات كالدكؿ إٔب تبٍت سلوكيات
صراعية عادة ما تكوف عدكانية ،كُب ا١تقابل يعترب التقارب اإليديولوجي أحد أسباب التحالف كالتعاكف ،كمن ٍب توفر أرضية االستقرار ،السلم
كاألمن.

ُ سليماف الشيخ" ،الجزائر تحمل السبلح أك زمن اليقين  :دراسة تحليلية في تاريخ الحركة الوطنية كالمورة المسلحة " ،اٞتمإب ٤تمد حافظ مًتٚتا،
(القاىرة :الدار ا١تصرية اللبنانية ،.)ََِّ ،ص.ٖٕ .

2

Perville Guy, "L'élite intellectuelle: L’avant-gardemili tante et le peuple Algerien", Vingtième Siècle 12 (1986): pp.
50-53.

ككلمة إيديولوجيا ( )Ideologyكلمة يونانية تتكوف من مقطعُت ،ا١تقطع األكؿ ( )Ideaكيعٌت الفكرة كا١تقطع الثا٘ب ( )Logosيعٍت العلم؛ فتكوف
الًتٚتة اٟترفية (علم األفكار) .أنظر:

أيكن ىنرم ،عصر اإليديولوجية ،فؤاد زكريا مًتٚتا( ،القاىرة :مكتبة األ٧تلو ا١تصرية ،)ُّٗٔ ،ص.ّٔ .
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كما ًب االشارة إليو ساب نقا ،فإف برنامج اٞتبهة كاف يرتكز على ثبلث ركائز كىي القومية كالشعبوية كالنزعة االجتماعية ا﵀افظة ،كىذه
ا١ترتكزات بعيدة من أف تكوف ٔتثابة إيديولوجيا ،فالقومية ىي مشركع دكلة ،كالشعبوية منطق للحكم ُب حُت أف النزعة ا﵀افظة ىي كاقع

معاش كإحدل أدكات تكريس الشعبوية .فاإليديولوجية السياسية كما يعرفها ديوف (" )Dionىي نظاـ متكامل نوعا ما من القيم كا١تعايَت

ا١تتجذرة ُب اجملتمع كاليت يضفيها األفراد كاٞتماعات على الصعيد السياسي بغية تعزيز ا١تطامع كا١تثل اليت عملوا على تنميتها ُب اٟتياة
االجتماعية"  .كحسب ىذا التعريف ،فإنو ال ٯتكن اٟتكم على إيديولوجيا األفبلف من خبلؿ ىذه الركائز كحدىا دكف دراسة ا٠تلفيات
اإليديولوجية لنخبة جبهة التحرير الوطٍت ،خاصة كأف الًتكيبة البشرية ٢تذا التنظيم تشمل الديٍت كالسياسي كالعسكرم كتشمل أيضا
الشيوعي كالليربإب ،كىم كلهم إما معربُت أك مفرنسُت أك ٬تمعوف بُت اللغتُت معا.
يىعترب العديد من الباحثُت أف اٞتبهة ىي امتداد للحركة الراديكالية ُب شكل منظمة جديدة هتدؼ إٔب القطيعة مع الوضع السياسي الذم

كاف سائدا آنذاؾ كالتحوؿ مباشرة إٔب الثورة .فمثبل يرل ٤تمد حريب -يؤيده ُب ذلك ستورا" -أف جبهة التحرير الوطني حولت بوجودىا

كعملها الساحة السياسية كأجبرت كل األحزاب على أف تحدد نفسها بالنسبة إليها"  .فقد أحدث اٞتبهويوف القطيعة مع كسطهم
كمنحدراهتم ليتحولوا إٔب ثوريُت ٤تًتفُت ( . )révolutionnaire professionnelsكُب نفس السياؽ ،يعترب أحمد بن بلة "أف الفئات ا١تشكلة

ٞتبهة التحرير الوطٍت ،كرغم تنوع مصادرىا االجتماعية كاإليديولوجية إال أهنا أصبحت مرتبطة فيما بعد بالثقافة العربية كاإلسبلمية".يعطي لنا
بن بلة مثاال نظاميا يفسر ذلكْ ،تيث يذكر "أنو ٓب يكن يسمح للذين يتعاطوف الكحوؿ االلتحاؽ باٞتبهة كما أنو ٓب يكن ألم شخص غَت
مصلي أف يتقلد مسؤكليات عليا على مستول القيادة" .
ُب ىذا الشأف ،جعلت األصوؿ اإلجتماعية ٞتيش التحرير الوطٍت ا١تتكوف من طبقة الفبلحُت كالربجوازية الصغَتة  -كطبيعة التجنيد فيو
اٞتهوم أك حىت العرقي فضبل عن افتقاره للتأطَت -السلطة السياسية ٞتبهة التحرير الوطٍت ضعيفة أمامو ،ككاف من الطبيعي أف تندلع حاالت
العصياف كتتصاعد الفوضى .حيث ظهرت فصائل كتكتبلت ،األمر الذم بات يشكل هتديدا لوحدة الثورة .
ككاف لزكما توضيح ا١توقف سياسيا كاف أـ عسكريا ،كشرط أساسي لضماف ٧تاح الثورة ،كىي ا١تهمة اليت تكلف هبا مؤ٘تر الصوماـ
 ،1956كالذم منح كألكؿ مرة ،الثورة اٞتزائرية –اليت شهدت تطورا مذىبل" -دستور اٟترب" ،كما أنشأ
ا١تنعقد ُب خضم اٟترب ُب شهر أكت
ىيكلُت رئيسيُت على رأس جبهة التحرير (اجمللس الوطٍت للثورة اٞتزائرية ،كٞتنة التنسيق كالتنفيذ)٤ ،تاكال كضع حد للخبلؼ القائم بُت
السلطات كأدكار الشخصيات آنذاؾ ،ككانت نتيجة ا١تؤ٘تر أف خرج ٔتبدأين:
 أكلوية الكفاح السياسي على العسكرم.
 كأكلوية الداخل على ا٠تارج .
 ،1957القيادة
لكن مباشرة بعد ذلك أصبحت قرارات مؤ٘تر الصوماـ باطلة ،كلقد أجرب القمع اإلستعمارم الذم حصل ُب معركة اٞتزائر
السياسية اليت نشأت بعد ا١تؤ٘تر إٔب مغادرة الببلد كاللجوء إٔب ا٠تارج ،ليعقد اجمللس الوطٍت للثورة اٞتزائرية إجتماعا ثانيا ٔتصر ُب شهر أكت
ُ تيد ركبَتت غَت ،لماذا يتمرد البشر؟ (ديب :ترٚتة كنشر مركز ا٠تليج لبلْتاث ََِْ) ،ص ص.َِْ-َِّ .
٤تمد حريب "،جبهة التحرير الوطني األسطورة كالواقع" ،ا١ترجع السابق ،صُُٕ.
3

Benjamin, Algérie: Histoire contemporaine 1830-1988, Alger: Casbah Editions, 2004. p. 160.
Ahmed Benbella, (Itineraire Beyrouth: Edition el wahda, 1985), p. 174 .
5
Abdelkader Yefsah, «L'armée et le pouvoir en Algérie de 1962 à 1992», Monde musulman et de la Méditerranée
65 (1992). p. 78.
6
Ibid., p. 79.
4

185

العذد  : 04وكانو أ ٌ /دٌعمبر – 2014

مشهض حُل البدث العلمي

 ،1957انضم فيو ٣تموعة من العقداء ،أربعة منهم أصبحوا عضوا ُب ٞتنة التنسيق كالتنفيذ لينكسر حلم عباف رمضاف ُب تزكيد الثورة
سنة
اٞتزائرية بقيادة سياسية مدنية ،لينتهي بو ا١تطاؼ باغتيالو من طرؼ إخوتو ُب السبلح .كٔتوت عباف رمضاف ،أصبح كاضحا أف صاحب
السلطة على الواقع ليس جبهة التحرير الوطٍت كإ٪تا جيش التحرير الوطٍت ،حيث أخذ بزماـ األمور كل من العقيد كرٙب بلقاسم كعبد اٟتفيظ
. 1959
بوصوؼ ك٠تضر بن طوباؿ لقيادة الثورة اٞتزائرية باسم اٞتيش ابتداء من جويلية
ىذه االفًتاضات تسقط أماـ ٕتدد الصراع حوؿ ا﵀تول اإليديولوجي خبلؿ مؤ٘تر الصوماـْ ،تيث ٕتد فرضية عدـ التجانس اإليديولوجي
على مستول اٞتبهة مصداقيتها من خبلؿ التحوؿ ُب الرؤية اإليديولوجية لشكل الدكلة اٞتزائرية ،من اجتماعية دٯتقراطية (اشًتاكية) ُب إطار
ا١تبادئ اإلسبلمية (بياف أكؿ نوفمرب) ،إٔب اجتماعية دٯتقراطية علمانية (برنامج الصوماـ) .لقد ٖتجج القائموف على كضع برنامج الصوماـ
بكوهنم حاكلوا مراكغة الطركحات االستعمارية اليت تتهم مشركع الثورة بالعنصرية كالثيوقراطية ،كبذلك فإف نزع فكرة اإلسبلـ كفتح اٞتبهة أماـ
كافة شرائح اجملتمع دكف إقصاء يعترباف إجراءين كفيلُت بتحقيق الغرض .
ىذه اٟتجة رفضها أٛتد بن بلة كٚتاعتو (٤تمد خيضر ،بوضياؼ ٤تمد) كاعتربكىا ا٨ترافا عن مبادئ نوفمرب كمشركع الثورة الذم يرتكز على
اإلسبلـ كمصدر لتجنيد ا١تناضلُت  .يعطي ا١تؤرخ ٤تمد حريب موقفا ٖتليليا ْتيث يرل بأف الربنامج كاف ٭تمل ١تسة كفكر عمار كزقاف األمُت
العاـ السابق للحزب الشيوعي الذم كلف بتحريره من قبل عباف رمضاف (القيادم البارز آنذاؾ) كىو الشيء الذم دفع إٔب ترسيخ العلمانية
بدؿ الثيوقراطية  .كمن ىنا ،يظهر تأثَت ا٠تلفيات اإليديولوجية على عمل اٞتبهة كقراراهتا كنظرهتا إٔب إيديولوجية الدكلة ا١ترتقبة بعد االستقبلؿ.
االستقبلؿ.

ج .البناء التنظيمي كالمؤسساتي

إضافة إٔب ا﵀ددات االجتماعية كالبناء اإليديولوجي ،تتحدد بنية الصراع داخل جبهة التحرير الوطٍت بعامل ثالث كىو العامل التنظيمي
ا١تعقد الناتج عن مؤ٘تر الصوماـ ،إذ أف ىذا ا١تؤ٘تر أنتج ىيكلية مقسمة داخليا كخارجيا سياسيا كعسكريا ،ك٤تددة ىَتاركيا بأكلويات متفاكتة
(أكلوية السياسي كالداخلي على العسكرم كا٠تارجي)  .ككاف ىذا التنظيم ا١تؤسساٌب ٔتثابة ا﵀رؾ الرئيس للصراعات كاألزمات داخل
اآلفبلف ،حيث أنتج بذلك كضعا ٭تمل طبيعة معقدة من العبلقات القائمة على التنافس على قيادة الثورة كالسلطة كاليت ستتبلور تراكماهتا
 .1962كقد قسم ا١تؤ٘تر الثورة إٔب جناحُت أساسيُت ك٫تا جبهة التحرير الوطٍت (السياسية) كجيش التحرير (العسكرم) ،ككاف
فيما يعرؼ بأزمة
اٞتناح األكؿ تتحدد سياستو كيسَت من قبل اجمللس الوطٍت للثورة ) )CNRAالذم كاف ٔتثابة سلطة تشريعية كأعلى جهاز للثورة كٞتنة التنسيق
كالتنفيذ ( )C.C.Eكسلطة تنفيذية مسؤكلة أماـ اجمللس الوطٍت للثورة كمسؤكلة عػن توجيو إدارة ٚتيع فػركع الثورة العسكرية كالسياسية
 1958سيتم تأسيس اٟتكومة ا١تؤقتة برئاسة فرحات عباس كاليت
كاالقتصادية كاإلجتماعية كاإلدارية ٔتا ُب ذلك قادة الواليات .كُب 19سبتمرب
ستكوف ٔتثابة النضج النهائي للمؤسسات السياسية للثورة .كهبذا التوصيف ٯتكن تعريف السياسي أنو كل من ينتسب إٔب ىذه ا١تؤسسات
متمايزة األدكار (التشريع كالتنفيذ) ك٤تددة األعضاء (ـ ك ث) 17عضوا دائما ك 17مساعدا( ،ؿ ت ت) ٞتنة التنسيق كالتنفيذ ٜتسة أعضاء
Ibid., p. 79.

ِ األمُت الشريط" ،التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية ( ،"ُ96ِ-ُ9ُ9اٞتزائر :ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،)ُٖٗٗ ،ص.َٗ.
ّ ٤تمد حريب ،ا١ترجع االسابق ،ص.ُٓٗ .
ْ نفس ا١ترجع ،ص.َُٓ .
ٓ ٕتدر اإلشارة ىنا إٔب أف كثيقة الصوماـ ٓب تتحدث عن أكلوية السياسي على العسكرم من حيث األشخاص ،بل من حيث ا١تصطلح.
ٔ عػباف رمضاف ،ابن يوسف بن خدة ،العريب بن مهيدم ،سعد دحلب ككريػم بلقاسػم.
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كغَت متجانسة التكوين (٥تتلف قادة أحزاب اٟتركة الوطنية)ُ .ب اٞتهة ا١تقابلة٧ ،تد العسكريُت (٣تاىدين؛باعتبارىم جنود جيش التحرير،
مسبلُت كمشاركُت ُب األعماؿ العسكرية كفدائيُت مكلفُت با٢تجوـ على ا١تدف) كىم ٯتثلوف اٞتناح العسكرم (جيش التحرير الوطٍت) ا١تقسم
إقليميا إٔب ستة كاليات :األكراس ،الشماؿ القسنطيٍت ،القبائل ،اٞتزائر العاصمة ،كىراف ،الصحراء (جيش الداخل) ،كىذا باالضافة إٔب
جيشي اٟتدكد الغربية كالشرقية (جيش ا٠تارج) .كىذه الواليات مقسمة تنازليا إٔب فيالق ،كتائب ،فػرؽ كأفواج.
 1958كمحاكلة أكٔب لتوحيد جيش اٟتدكد كيتبعها ذلك تأسيس ٞتنة عا١تية
كخبلؿ الثورة ستتأسس ٞتنة التنظيم العسكرم ُب أفريل
 1959كاليت ستدخل ُب صراع مع اٟتكومة ا١تؤقتة خبلؿ مفاكضات
للحرب كىيئة عامة لؤلركاف خبلؿ انعقاد اجمللس الوطٍت للثورة ُب ديسمرب
إيفياف مع اٟتكومة الفرنسية .
يظهر التعقيد ُب البناء التنظيمي ٞتبهة التحرير الوطٍت من خبلؿ طبيعة العبلقة بُت ىذه ا١تؤسسات؛ فلقد شكلت مسألة األكلويات
معضلة حقيقية ُب مسار الثورة كذلك لتناقضها مع كاقعها الداخلي ،فأكلوية السياسي كالعسكرم تتناقض مع اٞتذكر العسكرية ١تؤسسي
األفبلف (ا١تنظمة ا٠تاصة العسكرية) ُب حُت أف أكلوية الداخل على ا٠تارج تتناَب مع اٟتاجة الدائمة لدعم جيش ا٠تارج ٞتيش الداخل .كىذه
كانت كأحداث كاقعية تؤسس للصراع القادـ بُت السياسي كالعسكرم كبُت الداخلي كا٠تارجي.
ُب ىذا السياؽ؛ يعتقد كيلياـ زار٘تاف ( )William Zartmanأف مسألة األكلويات ٓب تكن كاقعية باألساس ،فا١تبدأ األكؿ (أكلوية السياسي
على العسكرم) كاف ٥تالفا للواقع التنظيمي ٞتبهة التحرير -جيش التحريرْ -تيث أف عدد األفبلنيُت خارج جيش التحرير ٓب يكن بالعدد
 )1962باإلضافة لكوف جيش التحرير ا١تؤسسة األكثر تنظيما كاليت كجدت نفسها كحيدة بعد
 130.000عسكرم (هناية
الكبَت مقارنة بػ
االستقبلؿ دكف أم منظمة أك حزب .أما ا١تبدأ الثا٘ب (أكلوية الداخلي على ا٠تارجي) ،فكاف ٥تالفا لواقع معرؼ بأكثرية جيش اٟتدكد
. 150.000
 )15.000كىذا على الرغم من أف عدد ا١تسبلُت كالفدائيُت ُب الداخل يقارب
 )35.000على جيش الواليات (
(
انطبلقنا ٦تا سبق ،كمن خبلؿ ٖتليل ظاىرة الصراع داخل جبهة التحرير الوطٍت؛ فإنو يتضح جليا أف جبهة التحرير كانت ٔتثابة حركة
اجتماعية متناقضة ،بد٣تها للنخبة الوطنية داخل أجهزهتا ،كىو األمر الذم جعلها تنظيما غَت طبيعي يتصف با٠تبلفات كالصراع على
السلطة داخل قيادهتا ،كىذا الصراع كاف نتيجة للًتكيبة االجتماعية كاإليديولوجية غَت ا١تتجانسة للجبهة ٔتا ُب ذلك البناء التنظيمي ا١تعقد
كا١تؤسس على عبلقة السياسي بالعسكرمٍ .ب إف نضاؿ اٞتزائريُت لنيل االستقبلؿ كاف صعبا ك٤تفوفا بالعوائق كا١تطبات ،كٓب يكن من
ا١تستغرب أف تنشأ ُ-ب مسَتة االستقبلؿ -توترات كخبلفات كتصفية اٟتسابات ،ك٘ترد داخل معظم حركات التحرير الوطٍت .كمع ذلك ،فإنو
كٖتت قيادة عباف رمضاف  ،احتشدت األحزاب السياسية اٞتزائرية حوؿ قضية االستقبلؿ الوطٍتٖ ،تت راية كاحدة ،أك ُب إطار جبهة
التحرير الوطٍت اليت أصبحت ٕتسد آماؿ الشعب اٞتزائرم ُب النضاؿ .بيد أف ىذه التسوية التارٮتية بُت ٚتيع األحزاب كتيارات اٟتركة الوطنية
ُ ٤تمد حريب ،جبهة التحرير الوطني أسطورة ككاقع،

ا١ترجع السابق ،ص ص.154-153 .

William Zartman , "L'armée dans la politique Algérienne". In. Charles Debbasch; Bruno Etienne (sous la
responsabilité de), Annuaire de l'Afrique du Nord ,)Paris: Centre national de la recherche scientifique; Centre de
recherches sur l'Afrique méditerranéenne (CRAM): Editions du CNRS, 1968), p. 269.
2

ّٓب يكن ٟتزب جبهة التحرير الوطٍت أم كجود فعاؿ إٔب غاية سنة َُٔٗ ،حيث دفع أحد قادة الثورة اٞتزائرية – عباف رمضاف -حياتو ٙتنا ١تعارضتو ا١تباشرة
للنظاـ؛ فمن خبلؿ رغبتو ُب ترسيخ أكلوية العمل السياسي على العسكرم ،شكك عباف رمضاف ُب تنظيم النظاـ ْتد ذاتو ،كلقد مثل اغتيالو ُب ُٕٓٗ
بداية السيطرة الربيتورية للنظاـٔ ،تا ُب ذلك اإلغتياالت ا لسياسية ،زيادة قوة الشرطة السياسية ،كالسياسة القذرة ( ،)dirty politicsحيث استمرت ُب
ىذا اإلطار عمليات االغتياؿ كتصفية اٟتسابات كالوفيات ا١تشبوىة تلطخ السياسة اٞتزائرية .أنظر:
Mohammed Hachemaoui, «Permanences du jeu politique en Algérie», politique étrangère (2009/02-2009/2 – Eté) :
p. 310.
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اٞتزائرية من أجل اإلستقبلؿٓ ،ب تعٍت ٗتليهم عن مشاريعهم ا٠تاصة ،فرغم اتفاؽ اٞتميع على السعي إٔب ٖتقيق اإلستقبلؿ الوطٍت ،لكن كل
طرؼ كانت لديو كجهة نظر ٥تتلفة لتحقيق ذلك .كما أف فكرة النزكع ٨تو ا٠تيار اٟتريب داخل جبهة التحرير الوطٍت ٓب تكن مستبعدة،
كبذلك فإف "عسكرة السلطة" كتهديد كاف قائما منذ ذلك اٟتُت .
 .3طبيعة التركيبة البشرية للحزب بعد مؤتمر الصوماـ كتأثيرىا على القيادة الجديدة
لقد أثر انضماـ األحزاب األخرل إٔب جبهة التحرير الوطٍت على تركيبتها البشرية ،كانعكس ذلك على القيادة اٞتديدة ا١تنبثقة عن مؤ٘تر
الصوماـْ ،تيث تقلصت نسبة العناصر ا١تنحدرة من حزب الشعب إٔب %84بعدما كانت ،%100كا٩تفاض نسبة الثوار إٔب أقل منُ %45ب
حُت ارتفعت نسبة ا١تركزيُت إٔب ،%42كأما عن األحزاب األخرل فنجدىا ُب حدكد. %15
بلغة األرقاـ ،نستطيع القوؿ أف نسبة التجانس اإليديولوجي تراجعت بنسبة %15خاصة كأف ىذه النسبة مقسمة على األحزاب الثبلثة كىي
االٖتاد الدٯتقراطي للبياف اٞتزائرم (الليربإب) كٚتعية العلماء ا١تسلمُت (ثيوقراطي) كاٟتزب الشيوعي (خلفية اشًتاكية ماركسية) ،كهبذا الشكل
تصبح اٞتبهة مز٬تا من اإليديولوجيات داخليا .كبذلك ،يصعب ٖتديد حقيقة البناء اإليديولوجي لؤلفبلف كاختزالو ُب إيديولوجية كاحدة،
كاليت عادة ما يرمز إليها بالوطنية أك الشعبوية أك "الثورية" .
كمن خبلؿ ما سبق تناكلو بالتحليل كالتفسَت ،نستشهد بالنتيجة اليت توصلت إليها الباحثة ثناء فؤاد عبد ا﵁ حُت رأت "أف البناء
اإليديولوجي للجبهة ٓب يكن ذك صبغة ليربالية أك ماركسية أك إسبلمية كلكنها كانت ذات خط اشًتاكي عاـ ال ٯتكن ٘تييزه بُت أشكاؿ
التطبيق االشًتاكي"  .كبذلك تصبح اٞتبهة كما يعتقد موريس دكفرجيو (ُ )Maurice Duvergerب كوف األحزاب تتأثر بأصل نشأهتا؛ فهي

مثل الرجاؿ ٭تملوف طابع طفولتهم طيلة حياهتم  ،أك ٔتعٌت آخر فإف جبهة التحرير الوطٍت ٓب كلن تتجاكز تناقضات اٟتركة الوطنية كٓب تستطع
شعبويتها ٕتاكز كاقع االنقساـ كالصراع داخلها .كعلى الرغم من كحدة ا٢تدؼ كتوفر عنصر التوافق ،إال أف ذلك ال ٮتفي الذاتية اإليديولوجية
كالسياسية للقول ا١تشكلة للجبهة كالذم سيتجدد ُب فًتات مقبلة من تاريخ الثورة ككذلك ُب فًتات متفاكتة خبلؿ مرحلة اٟتزب الواحد.
 1962كإنفجار البنية الصراعية :األطراؼ ،األسباب كالمراحل
 .4أزمة
أ .توصيف األزمة
 1962جذكرىا ُب تركيبة اٟتركة الوطنية التعددية ،كُب طبيعة جبهة التحرير الوطٍت االنقسامية" ،تعقيدىا ا١تؤسساٌب"
ٕتد أزمة صائفة
ك"تكوينها االجتماعي"ٔ ،تا ُب ذلك أىداؼ كتطلعات قادهتا غَت ا١تعلنة ..فتجدد الصراع قبيل االستقبلؿ يسقط أحكاـ العديد من الباحثُت
حوؿ طبيعة جبهة التحرير الوطٍت ،الذين اعتربكىا ٔتثابة قطيعة مع الليربالية كمع الربجوازية كمع ا١تصالية"  .إذ أف الًتاكمات الصراعية ا١تنتجة
Abdelkader Yefsah, «L'armée et le pouvoir en Algérie de 1962 à 1992», op. cit., p. 78.
ِ
إبراىيم لونيسي" ،الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطني خبلؿ المورة التحريرية ،1962-1954 :ا١ترجع السابق ،ص.63 .

1

ّ عن الطبيعة الثورية االيديولوجية ٞتبهة التحرير الوطٍت ،أنظر:

Robert B. Revere, “Revolutionary Ideology in Algeria”, Polity 4 (1973), pp. 477- 478.

ْ ثناء فؤاد عبد ا﵁ُ ،ب :أٛتد منيسي "،التحوؿ الديمقراطي في دكؿ المغرب العربي " ،القاىرة :مركز الدراسات السياسية كاإلسًتاتيجية ،ََِْ ،ص .
ُٖٗ.

ٓ موريس ديفرجيو "،األحزاب السياسية" ،علي مقلد كعبد اٟتسن سعد مًتٚتاف ،ط( .ّ .بَتكت :دارالنهار للنشر ،)َُٖٗ ،ص.ٔ .
ٔ نقصد ٔتفهوـ التعقيد ا١تؤسساٌب تداخل الصبلحيات ككجود صراع بُت مؤسسات اٞتبهة.
William Hurbert Llewis, “The Decline of Algeria‟s FLN”, Middle East Journal 2 (1966). p.31.
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للتنافس على القيادة كالسلطة بقيت تتجلى داخل أجهزة اٞتبهة خبلؿ الثورة كٓب تظهر علنا إٔب ا١تناضلُت البسطاء كبقيت ٤تصورة داخل
أركقة القيادة ،كلكن ىذه الًتاكمات انفجرت علنا ُب شكل حرب خبلفة ُب مضموهنا ككانت بذلك ترٚتة ٠تيبة انطبلؽ دكلة االستقبلؿ -
كما يعتربىا علي ىاركف -كىي ُب ٤تصلتها نتيجة ألسباب كسببا لنتائج الحقة ُب نفس الوقت.
ب .أطراؼ األزمة كاستراتيجياتها

كجدت اٞتزائر نفسها منشطرة بُت ست مراكز داخل السلطة ا١توحدة :كاليات الداخل الستة ،اٟتكومة ا١تؤقتة ،ا١تعتقلوف ا٠تمسة ُب اكلنوا،
أركاف غردٯتا كمنطقة اٞتزائر ا١توحدة ،كنظرا لغياب أم مرجع داخلي للتحكيم ٔتا ُب ذلك تشتت ا١تصادر السياسية داخل مرجعيات الثورة؛
اضطرت اجملموعات إٔب االنصهار ا١تؤقت ُب ٖتالفات أك ائتبلفات  .كمن خبلؿ ٖتليل ميزاف القول السياسي آنذاؾ ،فإنو ٯتكن إحصاء

كجود ثبلث قول رئيسة أظهرت ٚتاعيا رغبتها ُب الوصوؿ إٔب السلطة كيتعلق األمر باجملموعات اآلتية -كما ٖتددىا مغنية األزرؽٔ -تا يلي:
المجموعة األكلى :تشمل كل من بن بلة ك٤تمد خيضر كرابح بيطاط ٔتا ُب ذلك ىيئة األركاف.

المجموعة المانية :تشمل اٟتكومة ا١تؤقتة كاليت تدعمها فيدرالية فرنسا.
المجموعة المالمة :تضم القادة العسكريوف للواليات (الثانية كالثالثة كالرابعة) كعرؼ عنهم نزاعهم مع بومدين نتيجة عدـ

٘تويلهم بالسبلح  .ىذه األطراؼ كانت معرفة بثبلث اسًتاتيجيات متمايزة نسبيا ،كىي موضحة ُب اٞتدكؿ رقم (. )2
ج .مراحل األزمة

يعترب معظم ا١تؤرخُت ىذه ا١ترحلة التارٮتية لؤلزمة ٔتثابة ا١ترحلة االنتقالية األكٔب ١تا بعد الكولنيالية ُب اٞتزائر ( période

 )transitoireكاليت حدد مدهتا الزمنية ا١تؤرخ ٤تفوظ قداش بسبعة كتسعُت يوما ٘تتد منذ تاريخ كقف إطبلؽ النار إٔب غاية
اإلعبلف عن أكؿ حكومة جزائرية يًتأسها أٛتد بن بلة ُب 29سبتمرب ، 1962كىي نفس ا١تدة اليت اعتمدىا بن يوسف بن
خدة أحد أطراؼ األزمة ُب حُت ٯتدد الباحث عامر ٤تمد ا١تدة الزمنية لؤلزمة إٔب غاية يوـ  3سبتمر 1963كىو تاريخ
Ibid., p. 32.

1

ِإلياس بوكراع "،الجزائر :الرعب المقدس"( ،اٞتزائر :دار القصبة للنشر ،)2003 ،ص.474 .
ّ ًب اإلتفاؽ على تشكيل حكومة مؤقتة تزامنا مع ٣تيء ديغوؿ إٔب اٟتكم ككانت حسب ا١تادة ِِ من "ا١تؤسسات ا١تؤقتة" ٘تارس السلطة التنفيذية للدكلة
باألعماؿ
اٞتزائرية إٔب حُت ٖترير الوطن كىي مسؤكلة عن قيادة اٟترب كتسيَت مصاّب األمة ،كقد أعطي للحكومة ا١تؤقتة صبلحيات كاسعة فهي القائم
الدبلوماسية كُب نفس الوقت ىي ا١تسؤكلة عن التعيي نات ُب الوظائف السياسية كالعسكرية ،كما زاد من تقويتها ىو صبلحياهتا التشريعية من خبلؿ قيامها
بإصدار األكامر كا١تراسيم كاليت ٓب يكن باإلمكاف تعديلها أك إلغاؤىا .أنظر:
أمُت اؿشريط ،التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية ،ا١ترجع السابق ،ص ص.َُٔ-َُٓ .

مغنية األزرؽ" ،نشوء الطبقات في الجزائر" ،ترٚتة ٝتَت كرـ( ،بَتكت :مرسسة األْتاث العربية ،)َُٖٗ ،ص ص.ٖٔ-ْٖ .
ٓحريب ٤تمد ،ا١ترجع السابق ،ص ص.ِٕٔ-ِٔٓ .
ٔ ٤تفوظ قداش ،كتحررت الجزائر ،العريب بوينور مًتٚتا( ،اٞتزائر:دار األمة ،)َُُِ ،ص.ِٖٗ .
ٕ انظر ا١توقع اإللكًتك٘ب ١تؤسسة بن يوسف بن خدة كالذم كثقت فيو كركنولوجيا أزمة ُِٔٗ

فيو http://www.benkhedda.org> <:

أنظر أيضا:
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اإلعبلف عن تأسيس حزب جبهة القول االشًتاكية ) (FFSبقيادة أحد أطراؼ األزمة الرئيسيُت حسُت آيت أٛتد كانتهاجو
مسار ا١تعارضة السياسية ُب الدكلة اٞتزائرية ا١تستقلة  .كُب ا١تقابل ،يتجو الباحث عامر رخيلة إٔب منحى آخر ُب قراءتو
لؤلزمة؛ ْتيث يوسع سياقها الزما٘ب بالعودة إٔب بداية نشوء التناقضات بُت مؤسسات الثورة كتنظيمات جبهة التحرير
 1962أين كانت
 1962ك٘تتد إٔب غاية اإلعبلف عن االستفتاء يوـ 3جويلية
الوطٍت إثر كقف إطبلؽ النار مباشرة يوـ 19مارس
ا٠تبلفات بُت اٟتكومة ا١تؤقتة كأنصارىا ُب الداخل كا٠تارج كبُت القيادة العامة للجيش كأنصارىا ككاف ذلك ٔتثابة أزمة
مشركعية ُب كاقع األحداث كأزمة شرعية ُب خلفياهتا كمضموهنا .

 1962كتشكيل أكؿ حكومة جزائرية ُ .ب
كٯتتد مسار األزمة إٔب ما بعد اإلستفتاء كإٔب غاية إجراء انتخاب اجمللس التأسيسي ُب 20سبتمرب
ىذا الشأف ،يقسم سليماف الشيخ مسار األزمة إٔب مرحلتُت متباينتُت :ا١ترحلة األكٔب (الصراع الداخلي) ،كفيها ينفجر النزاع خارج الببلد منذ
 )1962كتداعياتو الصراعية حوؿ مشركعية السلطة كشرعيتها كصبلحيات ا١تؤسسات ا١ترتقبة ،ككاف أطراؼ
مؤ٘تر طرابلس ( 27مام 5-جواف

Benyoucef Ben Khedda, L'Algérie à l'indepéndance: la crise de 1962. (Dahlab: Author Publisher, 1997).
Amar Mohand Amer,"La crise du front de libération nationale de l‟été 1962 indépendance et enjeux de pouvoirs",
(Thèse pour l`optention du doctorat d‟histoire en UFR Géographie, Histoire, Sciences de la Société (GHSS),
Université PARIS. DIDEROT (Paris 7), 201., pp. 356-358.

موضوع ا٠تبلؼ موضح ُب اٞتدكؿ رقم ِ.

2

ّعامر رخيلة" ،التطور السياسي كالتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني ِ( ،"ُ98َ-ُ96اٞتزائر:ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،)ُّٗٗ ،ص ص .
ََُ.ُُٖ-
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الصراع ُب ٣تملهم قادة ا٠تارج متمثلُت ُب اٟتكومة ا١تؤقتة كىيئة األركاف كسجناء أكلنوا .ك٘تتد ىذه ا١ترحلة إٔب غاية اعًتاؼ بن خدة بسلطة
ا١تكتب السياسي كانتقاؿ صبلحيات اٟتكومة ا١تؤقتة إليو (ا١تكتب السياسي)  .كا١ترحلة الثانية (الصراع الداخلي) ،ٯتكن كصف ىذه ا١ترحلة
بكوهنا ٕتسيدا ١تخططات كأىداؼ أطراؼ الصراع السلطوية كىي إٔب حد كبَت ٯتكن اعتبارىا حرب خبلفة يصورىا لنا سليماف الشيخ
بقولو" :فبعدما رأت بعض الواليات مآؿ األزمة السياسية أخذت ٖتكم على مناطقهاُ ،ب حُت قاـ قادهتا العسكريوف ا١تشربوف بسلطة نشأت
أصبل على احتقار ا٠تارج بالتصرؼ كحكاـ ٤تليُت حقيقيُت كحاكموف كأمراء على األرض الواقعة ٖتت إمرهتم"...
 1962جذكرىا األكٔب ُب التناقضات الداخلية اليت عاشتها أحزاب اٟتركة الوطنية ،بسبب
إذفٕ ،تد أزمة جبهة التحرير الوطٍت لصيف
االختبلؼ كالتباين ُب أساليب التفكَت كالتنظيم كا١تعارضة ،إال أف اٞتذكر العميقة ٢تذه األزمة تكمن ُب أزمة التيار االستقبلٕب (الثورم) الذم
نتج عنو ظهور قوة ثالثة ٤تايدة انتصر نشاطها على الصراع الدائر ُب حركة االنتصار من أجل اٟتريات الدٯتقراطية بُت ا١تركزيُت كا١تصاليُت،
لتظهر اللجنة الثورية للوحدة كالعمل اليت تبنت العمل ا١تسلح  .تتطلب عملية استيبلء جيش اٟتدكد بقيادة بومدين على السلطة توفر عناصر
كىي :قوة عسكرية كغطاء إيديولوجي كشرعية تارٮتية .،أخذ الصراع من أجل السلطة غطاء إيديولوجي يتمثل ُب مزايدات سياسوية ،كبدأ
 1962للمصادقة على
ذلك بانتقاد بومدين البلذع التفاقيات إيفياف ُب مؤ٘تر اجمللس الوطٍت للثورة اٞتزائرية الذم انعقد ُب طرابلس ُب فيفرم
االتفاقيات قبل التوقيع عليها ،أم؛ ٔتعٌت أفكاف حينها بومدين ٔتواقفو رجل دكلة كلن يطغ صفة الرجل السياسوم على صفة رجل الدكلة
فيو .فقد كاف ا٢تم الشاغل جملموعة كجدة حينها ىو ٖتطيم كتشويو ىذه االنتصارات السياسية اليت حققتها اٟتكومة ا١تؤقتة بأم ٙتن كاف .
 1962للمصادقة على أسس برنامج
ُب ىذه االثناء ،انعقد مؤ٘تر اجمللس الوطٍت للثورة اٞتزائرية ُب طرابلس ُب أكاخر مام كبدايات جواف
سياسي لبناء اٞتزائر بعد االستقبلؿ.

ُ سليماف الشيخ ،ا١ترجع السابق ،ص ص.ِٕٗ-ِٕٖ .
ِ نفس ا١ترجع ،ص ص.َِٖ-ِٕٗ .

ّ ناجي عبد النور ،النظاـ السياسي الجزائرم :من األحادية إلى التعددية السياسية( ،اٞتزائر :مديرية النشر ٞتامعة قا١تة ،)ََِٔ ،ص.ُٖ .

ْ رابح لونيسي ،الجزائر في دكامة الصراع بين العسكريين كالسياسيين( ،اٞتزائر :دار ا١تعرفة ،بدكف سنة الطبع) ،ص ص.ْٓ-ّٓ .
كُب َّ جويلية كصلت اٟتكومة ا١تؤقتة إٔب اٞتزائر العاصمة قادمة من تونس كبوفد يًتأسو يوسف بن خدة (رئيس اٟتكومة ا١تؤقتة ) ،كُب خطابو أماـ ٕتمع
شعيب ،يتحدث بن خدة قائبل  " :إف اإلرادة الشعبية شكلت سدا منيعا أماـ الديكتاتورية ا لعسكرية اليت أرادت بعض األشخاص تكريسها ،كأماـ الراغبُت ُب
السلطة كا١تغامرين كالدٯتاغوجيُت كالفاشلُت من ٚتيع األنواع" .أنظر:
Benjamin Stora," Algérie – histoire contemporaine 1830-1988", (Alger: Casbah Editions, 2004), p. 227.
ٔ رابح لونيسي "،الجزائر في دكامة الصراع بين العسكريين كالسياسيين" ،ا١ترجع السابق ،ص.ٓٓ .
ٕ نفس ا١ترجع ،ص ص.ٕٓ-ٓٔ .
ٖ أنظر:
مذكرات الرئيس علي كاُب " ،من المناضل السياسي إلى القائد العسكرم (( ،")ُ96ِ-ُ954اٞتزائر :دار القصبة للنشر اٞتزائرم ،)ُٗٗٗ ،ص .
ُِِ.
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التنافس
حول
السلطة
تيار االحياء العربي
االسالمي
(بن بلة و حلفاؤه ،و
قادة الوالية الخامسة )

ميثاق
طرابلس

التيار اليساري
الغربي (أيت أحمد
و بوضياف  ،و
قادة الوالية الثانية)

مؤتمر االنفجار
و نهاية الشرعية
و انتصار نظرية
المؤامرة

المخطط رقم ( :)1ميماؽ طرابلس كالتنافس حوؿ السلطة
كصادؽ اٞتميع على برنامج طرابلس الذم صاغ ٣تموعة من ا١تتأثرين باإلديولوجية ا١تاركسية ٍب تعرض النصوص لبلستفتاء الشعيب دكف أف
يفهم الشعب مغزاىا ،ىذا ما يدؿ على أف مسألة األفكار كالربامج كالنصوص ىي آخر ما يهتم هبا صناع القرار ُب اٞتزائر إٔب حد اليوـ ألف
األكلوية للسلطة كالقوة على حساب القوانُت كالربامج كالنصوص.
بدأ االختبلؼ كاستعماؿ األساليب ا١تيكيافيلية عندما حاف كقت إنتخاب ا١تكتب السياسي ُب اجمللس الوطٍت للثورة اٞتزائرية بطرابلس،
فاقًتح بن بلة قائمة تضم سبعة أٝتاء كىي السجناء ا٠تمسة( :بن بلة ،آيت أٛتد ،بوضياؼ ،خيدر ،بيطاط) ،باإلضافة إٔب ٤تمدم السعيد
كاٟتاج بن عبلؿ سجُت من الوالية ا٠تامسة ،كمقابل ذلك اقًتح كرٙب بلقاسم قائمة تضم تسعة أٝتاء كىي السجناء ا٠تمسة كالباءات الثبلثة
باإلضافة إٔب سعد دحلب ،كعند التصويت ،فازت قائمة بن بلة بػ 33صوتا مقابل 31صوتا لصاّب قائمة كرٙب بلقاسم ألنو من الوالية الثالثة
كحليف لو ،كقد اعًتؼ يازكراف بعد عقود من الزمن أنو صوت لصاّب بن بلة حسدا كغَتة على كرٙب بلقاسم .إذف ،كبإبعاد كرٙب بلقاسم،
استطاع بن بلة ٖتييد كل من بوصوؼ كبن طوباؿ .أما عن إنضماـ ٤تمدم السعيد إٔب قائمة بن بلة رغم أنو كاف حليفا لكرٙب ،فقد فسر
٤تمدم السعيد نفسو بالقوؿ أنو يعتقد أهنا ٣تموعة بن بلة كبومدين ىي اليت ٯتكن أف ٕتسد فعبل دكلة جزائرية ُب إطار مبادئ اإلسبلـ.
لكن انتقل الصراع ىذه ا١ترة من صراع بُت اٟتكومة ا١تؤقتة كقيادة األركاف العامة إٔب صراع بُت ٣تموعة تلمساف بقيادة الثنائي بن بلة كبومدين
ك٣تموعة تيزم كزك بقيادة كرٙب كبوضياؼ ،أما آيت اٛتد ،فقد حاكؿ إعطاء بديل ثالث كلو أنو كاف متعاطفا مع ٣تموعة تيزم كزك .كتسيطر
٣تموعة تلمساف على قوات جيش اٟتدكد كالواليات األكٔب بقيادة الطاىر الزبَتم كا٠تامسة بقيادة عثماف كالسادسة بقيادة ٤تمد شعبا٘ب،
،1960
كما ضمت إليها الكثَت من الشخصيات كمنهم خيضر كبيطاط كفرحات عباس (باعتبار أف ىذه اجملموعة ىي األقول) .كُب 3أكت
أمر بن بلة القوات ا١توالية جملموعة تلمساف بالزحف على العاصمة بدعم مصرم كمغريب ،فاصطدمت بقوات الوالية الثالثة كالرابعة عند
مداخل البويرة كا١تدية كالبليدة ،ليسقط أكثر من ألف جزائرم ُب مواجهة دامية بُت اإلخوة ،فخرج الشعب إٔب الطرقات كالشوارع ينادم
ُ رابح لونيسي "،الجزائر في دكامة الصراع بين العسكريين كالسياسيين" ،ا١ترجع السابق ،ص.ٖٓ .
ِ نفس ا١ترجع ،ص.َٔ .
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بإيقاؼ التقاتل .كتوصلت األطراؼ ا١تتصارعة إٔب اتفاؽ ينهي االقتتاؿ كيسمح بقوات بن بلة كبومدين دخوؿ العاصمة ،فتم ذلك ُب13
ٖ ،1992توؿ جيش التحرير الوطٍت إٔب جيش كطٍت شعيب ،ليتوحد
 ،1962لينصب ا١تكتب السياسي الذم شكلو بن بلة ،كُب أكاخر
أكت
جيش اٟتدكد مع قوات كاليات الداخلٍ ،ب حضر ا١تكتب السياسي انتخابات اجمللس التأسيسي بإبعاد أغلب ا١تعارضُت لنب بلة كبومدين.
 1962برئاسة فرحات عباس ،فأعلن ميبلد اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية كعُت بن بلة رئيسا
تشكل اجمللس التأسيسي يوـ 20سبتمرب
 ،1962ليعُت بدكره ىوارم بومدين كزيرا للدفاع كقائدا للجيش الوطٍت الشعيب ،ككلف بن بلة ٤تمد
ألكؿ حكومة جزائرية يوـ 26سبتمرب
خيضر ببناء حزب جبهة التحرير الوطٍت.

د.

تفسير األزمة

 1962ال ٮتتلف عن ما تناكلناه سابقا من خبلؿ مناقشة جذكر الصراع داخل جبهة التحرير الوطٍت كبنية انقسامية
إف تفسَت حدكث أزمة
ككحدة متناقضة كىيكل مركب كمعقد؛ متميز بالتباين الوظيفي .كُب إطار ثنائيات ٚتاعية كمؤسساتية كُب غياب كحدة إيديولوجية٧ ،تد
الفقيو جوف كلود .د ( )Jean-Claude Douenceيفسر حدكثها بالفراغ السياسي الذم أنتجو الضعف ا٢تيكلي ٞتبهة التحرير الوطٍت ُ ،ب

 1962ىي تعبَت عن عدـ قدرة جبهة التحرير ُب حل ا١تشكبلت ا١تطركحة داخلها ،بصورة دٯتقراطية،
حُت ىناؾ من يرل أف أزمة صائفة
حيث أف تغيَت القادة داخلها يتم دكما ُب جو متأزـ .كقد ًب توارث ذلك من خبلؿ سلوكيات ٧تم مشاؿ إفريقيا كحزب الشعب ٍب حركة
االنتصار .لقدكشفت أزمة  1962عن عدـ كجود جبهة التحرير من حيث ىي منظمة متجانسة كذات بنية سليمة  ،ؼىناؾ من عرؼ أزمة
 1962على أهنا أزمة سلطة كأزمة شرعية كذلك على أساس أف كل طرؼ من أطراؼ الصراع كاف يرل أنو األحق باٟتكم  .من خبلؿ ما تقدـ
ذكره ،ٯتكن تفسَت حدكث ىذه األزمة بالعودة إٔب ثبلث أسباب رئيسة:
 غياب التضامن العضوم بُت قادة اٞتبهة.
 إفتقار اٞتبهة إٔب بنية إيديولوجية موحدةْ ،تيث بقيت تتحرؾ سياسيا ٓتطاب شعبوم ٭تمل شعارات البناء كالتشييد ،متجاكزا التباينات
االجتماعية كاالختبلفات اإليديولوجية كالشعبوية رغم ٧تاعتها الرباغماتية با١تفهوـ الكبلسيكي (قدرهتا على التعبئة) .إال أهنا كاقعيا ،أكثر
مثالية كطوباكية -غياب برنامج ٣تتمع كاقعي كفعاؿ كمنتج للتحديث على حد تعبَت عبد القادر يفصح (. )Abdelkader yefssah
 انعداـ التخطيط للمستقبل؛ أم آنية ا٢تدؼ جعلت النشطاء يفكركف فقط ُب العمل العسكرم دكف التنبؤ ٔترحلة الدكلة الوطنية .

ُ نفس ا١ترجع ،ص.ٔٔ .
ِ نفسو ،ص.ٕٔ .
3

Jean-Claude Douence," La mise en place des institutions Algériennes", )Paris: Fondation Nationale des
SciencesPolitiques, 1964), p. 27.
ْ

سليماف الشيخ ،آبرجع السابق ،ص.ْٖٔ.

ٓ ناجي عبد النور ،ا١ترجع السابق ،ص.ّٖ .

Abdelkader yefssah,"La question du pouvoir en Algérie", (Alger: edenal, 1990), p. 66.

ٕ مصطفى األشرؼ ، ،الجزائر :األمة كالمجتمع ،بن عيسى حنفي مًتٚتا( ،اٞتزائر :ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،)ُّٖٗ ،ص.ّْٗ .
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 .1انعكاسات الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطني على بناء دكلة ما بعد الكولونيالية
من خبلؿ ما سبقً ،ب توضيح األسباب اليت جعلت من اٞتبهة كمن اٟتزب بعد االستقبلؿ عرضة ٢تزات صراعية منتجة لبلنقساـ أك ما
يسمى ُب مرحلة االستقبلؿ باٟتركات التصحيحية كالتقوٯتية كاليت يرجعها معظم الباحثُت إٔب سيطرة الشعبوية ا٠تطابية كالزبائنية السياسية
على أداء اٟتزب السياسي .فاألزمات اليت شهدهتا اٞتبهة إباف ثورة التحرير ٓب تكن لتعرب عن اختبلؼ إيديولوجي أك عقائدم ،بل أزمات
أخبلقية باألساس ظهرت بسبب ركح البلمسؤكلية كا١تغامرة كالدٯتاغوجية كالفردية اليت طغت على نزعة ا١تصلحة العامة ،أم اٟتب ا١تفرط
للزعامة الذم كصل إٔب حد األنانية .
بصفة عامة ،كباإلرتكاز على ا١تعطيات التارٮتية كالتحليبلت السابقة ٯتكن ٖتديد انعكاسات الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطٍت
على بناء دكلة ما بعد الكولنيالية باإلجابة عن أسئلة جوىرية ىامة ال تزاؿ تطرح نفسها بقوة على الساحة السياسية ُب شقها ا١تمارساٌب كىذا
منذ االستقبلؿ :ىل ٖتولت اٞتبهة فيما بعد إٔب حزب كىو حزب جبهة التحرير الوطٍت كتنظيم سياسي لو برنا٣تا كاضحا ُب جانبو السياسي
بتوجهو اٟتضارم كالثقاُب كاالجتماعي كجانبا اقتصاديا ٔتفهوـ جديد؟ كىل ٗتلى عن ا١تيثاؽ الوطٍت كمرجع سابق لو؟ كعلى أم مرتكزات
يتحقق مفهوـ العدالة االجتماعية؟ كىل ىذا ا١تفهوـ نفسو إمتداد ١تفهوـ (دكلة اجتماعية) حسبما جاء بو بياف أكؿ نوفمرب؟ كىل أف
اٟتساسيات غادرت حزب جبهة التحرير الوطٍت بعد أف فتح ٢تا ٣تاؿ التعددية؟ كىل ال تزاؿ فيو صورة من اٞتبهة؟ كإف كانت اإلجابة ببل،
فهل الصراع اآلف ليس حوؿ ا١تبادلء كا١تفاىيم كالربامج؟
 إف عدـ كجود مؤسسات تسوية النزاعات داخل اٞتبهة ٔتا ُب ذلك عدـ كجود أرضية قانونية ٭تتكم إليها الفاعلوف ُب ضبط صراعاهتم يعد
أكؿ االنعكاسات اليت ٘تخضت عن الصراع السياسي داخل اٞتبهة على مشركع بناء دكلة ما بعد االستقبلؿ .فجوىر السياسة ىو صراع
مستمر حوؿ السلطة؛ ٭تاكؿ الفاعلوف توظيف أفكارىم كإيديولوجياهتم كبرا٣تهم إذا ما كصلوا إٔب اٟتكم .كحاؿ جبهة التحرير الوطٍت ال
ٮترج عن السياؽ العاـ للسياسة؛ إذ أف العمل الوطٍت ُب اٞتزائر كاف متجها ٨تو االستقبلؿ كبناء دكلة ما بعد الكولونيالية كىذا مشركع ٭تتاج
إٔب ٣تموعة من الفاعلُت؛ أفرادا كمؤسسات كبينات قانونية توافقية بالشكل الذم يتوافق نسبيا مع تركيبة اجملتمع ،آخذين بعُت االعتبار
األبعاد اجملالية الثبلثة لعبلقة الدكلة باجملتمع (ا١تاضي ،اٟتاضر كا١تستقبل).
ٓ ب يستند التحالف كتكوف اجملموعات خبلؿ الصراعات اليت شهدهتا جبهة التحرير اباف الثورة إٔب أم مرجعية قيمية أك إيديولوجية ،إهنا
الرغبة ُب السلطة لقادة اجملموعات كالتموقع بالنسبة للجماعات األقل نفوذا كاليت ٯتكن توظيفها خبلؿ الصراع ،خاصة كأف كاقع الصراع كاف
مسلحا ٭تتاج إٔب قادة كأصحاب كسائل القوة كمنفذين .
 يشهد التاريخ ٞتبهة التحرير كوهنا مرحلة إعادة بناء الدكلة اٞتزائرية من خبلؿ كضع اللبنات األساسية للدكلة اٞتزائرية اٟتديثة ،إال أف
الصراع السياسي داخل اٞتبهة ألقى بظبللو على ا١تراحل القادمة من مسَتة حزب جبهة التحرير الوطٍت خاصة إباف ا١ترحلة اٟتالية كظهور ما
يسمى باٟتركات التقوٯتية كالتصحيحية داخل اٟتزبْ ،تيث أف ا٠تبلؼ ُب ا١تاضي كاف على مستول القيادةٔ ،تعٌت أف الصراع ٓب ٯتس قط

ُ محمد ڤنطارم" ،أٛتد بن بلة٤ :ترر كمنقذ اٞتزائر" ،الجمهورية ُِْٔ ،ُْ ،أفريل ،َُِِ ،القسم السياسي ،اإلصدار جزائرم ،ص ص.ُٓ-ُْ .

ِ مثبل ٧تد أف ياسف سعدم يصرح ُب حوار لو مع جريدة الشركؽ بأنو ٗتالف مع بن بلة كبومدين ألنو عرؼ أهنا ٯتثبلف الطرؼ األقول ْتكم امتبلؾ
بومدين السبلح كىذا بعدما جاءت رفقاء سعدم دعوات للتحالف مع الطا٤تُت للحكم على غرار بن يوسف بن خدة (رئيس اٟتكومة ا١تؤقتة ) ككرٙب
بلقاسم (نائب رئيس اٟتكومة ا١تؤقتة ككزير القوات ا١تسلحة ) ك٤تمد بوضياؼ (أكؿ منسق عاـ للثورة ) ،كمن خبلؿ ىذه التفاعبلت نستخلص كجود ظاىرٌب
االنتهازية كالتموقع خبلؿ أزمة ُِٔٗ.

194

العذد  : 04وكانو أ ٌ /دٌعمبر – 2014

مشهض حُل البدث العلمي

القاعدة٦ .تا يبُت أف الطموحات الشخصية كاإلنتخابات (من ٬تب أف يًتشح كلصاّب من سيًتشح) ،أصبحت تلعب دكرا كبَت ُب استقرار
اٟتزب .ىذا فضبل عن ٖترؾ دكر قول الؤلمن داخل اٟتزب ْتكم الشرعية التارٮتية للسيادة العسكرية.
خاتمة :
يعترب الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطٍت إباف ثورة التحرير كما لو من انعكاسات على بناء دكلة ما بعد الكولنيالية تراثا للماضي –
أدبيات ك٦تارسات -كمصدرا إلثراء الفكر السياسي للحزب كتكيفو مع ا١تعطيات اٞتديدة ١تواجهة مشاكل اٟتاضر كإعداد ا١تستقبل .كما أف
الصراع داخل اٟتزب أصبح ُب دكلة ما بعد االستقبلؿ يعكس دركسا تقتضي ركح التجديد ُب اٟتزب كذلك بتوفَت بناء دٯتقراطي حقيقي ُب
اٟتزب ،من شأنو أف ٯتكن تعاقب أجياؿ ا١تناضلُت على ا١تسؤكليات القيادية دكف الدخوؿ ُب الصراعات الشخصية اليت ٪تتها ٦تارسات النظاـ
األحادم ،كما من شأف ذلك أف ٯتكن اٟتزب عن طريق ا١تمارسة الدٯتقراطية من إبعاد العناصر اليت تسيء إليو أك تسيء إٔب الصاّب العاـ،
كما ٯتكنو ذلك أيضان من فرز العناصر اليت تنسجم مع ظركؼ ا١ترحل اٞتديدة (االنتقاؿ من بناء دكلة ما بعد الكولنيالية إٔب دكلة ما بعد
االستقبلؿ) ٔتسار التحوؿ الدٯتقراطي كالتعددم حىت يضطلع اٟتزب بدكر سياسي قيادم.
عبلكة على ذلك ،فعلى حزب جبهة التحرير الوطٍت أف يتخلى عن ا٠تطاب الشعبوم ،كإديولوجية سياسية ،كاليت ٓب تعد ناجعة ال باألمس
كال باليوـ ،خاصة مع زيادة مستول الثقافة السياسية للمجتمع اٞتزائرم كاليت ٘تخضت عن مساراتو كٖتوالتو االجتماعية كالسياسية .كبذلك،
٬تب اعتماد بد٢تا ،العقبلنية السياسية اليت تتوافق مع الوعي السياسي لفواعل اجملتمع كادراكاتو اليت ٓب تعد ىامشية كيسهل تعبئتها.
قائمة المراجع :
أكال :المراجع باللغة العربية :
أ .الكتب :
.)1986
 .1أجركف شارؿ ركبَت "،تاريخ الجزائر المعاصرة" ،عصفور عيسى مًتٚتا ،ط( .2.اٞتزائر :ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية،
.)1963
 .2أيكن ىنرم" ،عصر األيديولوجية" ،زكريا فؤاد مًتٚتا( ،القاىرة :مكتبة األ٧تلو -ا١تصرية،
.)1990
 .3بورقعة ٠تضر" ،شاىد على اغتياؿ المورة "،ط( .1.اٞتزائر :دار اٟتكمة،
.)1989
 .4جنسن لويد "،تفسير السياسة الخارجية" ،مفيت ٤تمد بن أٛتد كسليم ٤تمد السيد مًتٚتاف( ،الرياض :مطابع جامعة ا١تلك سعود،
.)1983
 .5حريب ٤تمد "،جبهة التحرير الوطني :األسطورة كالواقع"( ،بَتكت:مؤسسة األْتاث العربية،
 .6دكرٌبجيمس  ،بالستغراؼ ركبرت "،النظريات المتضاربة فيالعبلقات الدكلية" ،عبد اٟتي كليد مًتٚتا( ،بيركت :ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر
.)1998
كالتوزيع،
.)1980
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أىمية المؤسسة اإلصبلحية في المجتمع
 الجزائر، عنابة،  جامعة باجي مختار/ حسينة بلهي.أ
: ملخص
تتفشية ُب الببلد النامية ك١ ك ىي تعد من الظواىر االجتماعية ا، حيث ارتبطت بوجود اجملتمع نفسو ك تطور حركتو،ترٯتة مند القدـٞلقد عرؼ اجملتمع اإلنسا٘ب ا
 ك ىي،تؤسسات اإلصبلحية١تم ُب أماكن خاصة تعرؼ با٢تتلفة ك عز٥ تتورطُت ُب جرائم١ ك تقوـ اجملتمعات على اختبلفها بإبعاد األفراد ا،تتقدمة على حد السواء١ا
. ك العمل على إصبلحهم،تخالفُت ألنظمة ك قيم اجملتمع١مؤسسات اجتماعية أسندت إليها مهمة التحفظ ك التكفل باألفراد ا
. ٘تاشيا مع التطورات اليت عرفها الوعي اإلنسا٘ب ك حركة تنميتو،تؤسسات تغَتات جوىرية ك ىامة ُب كظيفتها ك فلسفة تسيَتىا١ك قد عرفت ىذه ا
 ك،تؤسسات١ مع تبياف األنواع اليت ٯتكن ٘تيزىا ُب ىذه ا،تؤسسات اإلصبلحية ك كيف تطورت فلسفتها العقابية١ توضيح ماىية ا: تقاؿ١ك عليو سنحاكؿ ُب ىذا ا
 ك ذلك بالوقوؼ على أىم الربامج ك األساليب،ترٯتةٞتايتو من أخطار ك عواقب اٛ تفاظ على أمن اجملتمع كٟتيتها ُب ا٫ ك إبراز أ،تستخدمة إلدارهتا١طبيعة األنظمة ا
تة ُب تنمية اجملتمع سواء من خبلؿ التحفظ على اجملرمُت أك إعادة تأىيلهم للعودة٫تسا١ترافية ك بالتإب ا٨اليت تعتمدىا ُب تأىيل ك عبلج السلوكات اإلجرامية ك اإل
.إٔب حظَتتو أفرادا فاعلُت منتجبُت يعملوف على بناءه ك إرساء دعائم تنميتو
Résumé :
Le crime existe depuis l‟existence de l‟humanité, il est lié au développement social
phénomènes sociaux les plus répandus dans les pays développés.

et constitue l‟un des

Toutes les sociétés, luttent contre ce phénomène, en écartant et isolant les individus impliqués dans différents
crimes, dans des espaces spécifiques dits « institutions correctionnelles ». Il s‟agit d‟institutions sociales dont la
mission principale et de prendre en charge des individus contrevenants le système et les valeurs sociales dans un but
correctionnel.
Ces institutions ont connu des changements radicaux et importants dans leurs fonctions et dans leurs philosophies
de gestion, en accord avec le développement et le mouvement humain.
A la lumière de ces données, notre article vise à éclaircir les questions suivantes :
-en quoi consistent les institutions correctionnelles ?
-Comment définir les philosophies pénitentiaires ? en mettant en évidence les différents types d‟institutions ainsi
que la nature des systèmes utilisés pour leurs gestion ; nous montrerons aussi son importance par rapport à la
sécurité de la société et sa protection contre les dangers et les conséquences du crime, et ce, en mettant l‟accent sur
les programmes et les méthodes adoptés pour habiliter et remédier à la criminalité, mener à bien , qui
contribueront au la société, que cela soit par le biais par les réintégration sociale des délinquants , en tant
qu‟individus actifs et productifs, travaillant et contribuant à sa construction et à la revalorisation des assises de son
développement.
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مقدمػة :
تسعى اجملتمعات اإلنسانية إٔب مواكبة التقدـ ا١تستمر ُب شىت نواحي اٟتياة ك ذلك من خبلؿ هتيئة ا١تناخ ا١تبلئم ألفرادىا،
ُب بيئة يسودىا األمن ك االستقرار ،لتحقيق مسَتة كاعية للتنمية الشاملة ّتانبيها االقتصادم ك االجتماعي ،ك نتج عن
ذلك التقدـ ،بعض الظواىر الباثولوجية ا١ترتبطة بعملية التحضر ،ك ُب مقدمتها ظاىرٌب اٞترٯتة ك اال٨تراؼ ،بكل ما ترتب
عنهما من آثار سلبية هتدد أمن اٟتاضر ك أمل ا١تستقبل.
ك لقد أكلت الدكؿ اىتماما متزايدا ٔتشكلة اال٨تراؼ ك اٞترٯتة ،ك تطورت الفلسفة العقابية اليت كانت سائدة ُب ا١تاضي،
إٔب فلسفة إصبلحية تسعى إٔب إعادة التأىيل االجتماعي للمذنب(منحرفا أك ٣ترما) باعتباره مواطنا ،دفعتو ظركؼ معينة
للوقوع ُب دائرة اال٨تراؼ ك اٞترٯتة ،كما أف الفلسفة اإلصبلحية هتدؼ أيضا إٔب ٖتقيق التكيف النفسي ك االجتماعي
للفرد ا١تذنب (حدثا أك بالغا) حىت يصبح فردا منتجا ُب ٣تتمعو ،بعد أف كاف عنصرا من عناصر هتديد ك استقراره ك أمنو.
ك من خبلؿ ىذه الفلسفة اإلصبلحية ا١تعاصرة ،ظهرت التشريعات ا١تتعددة ك أنشأت ا١تؤسسات اإلصبلحية ُب اجملتمع،
ك أسندت إليها بالتضافر مع جهود ٣تتمعية أخرل مسؤكلية اإلصبلح ،ك إعادة التنشئة ك التأىيل للفرد ا١تذنب ،آخذة ُب
االعتبار أف عبلج ىذه ا١تشكلة ( اال٨تراؼ ك اٞترٯتة ) ليس باألمر ا٢تُت ،الشيء الذم تتطلبو طبيعة ا١تمارسة ا١تهنية ُب ىذه
ا١تؤسسات اإلصبلحية ،من تضافر كافة اٞتهود لتحقيق التكامل ا١تطلوب بُت التخصصات العلمية ا١تختلفة لضماف
ٗتطيط ك كضع ك تنفيذ برامج ك أساليب عبلجية قدر عإب من الكفاءة ك الفعالية.
ك ُب إطار ىذا ا١تنظور سنحاكؿ من خبلؿ ىذا ا١تقاؿ  :توضيح ماىية ا١تؤسسات اإلصبلحية ،ك كيف تطورت
فلسفتها اإلصبلحية مع تبياف األنواع اليت ٯتكن ٘تييزىا ُب ىذه ا١تؤسسات ،ك طبيعة األنظمة ا١تستخدمة إلدارهتا ،ك ُب
األخَت نوضح أىم الربامج ك األساليب اإلصبلحية اليت تعتمدىا ُب تأىيل عبلج السلوكات اإلجرامية ك اال٨ترافية ،حىت
تساىم ُب خلق مواطنا صاٟتا يعمل على بناء ٣تتمعو ك إرساء دعائم تنميتو.
ك لتسهيل الفهم سنتناكؿ ىذا ا١توضوع من جانبُت :
الجانب األكؿ  :سنتناكؿ فيو  :مفهوـ ا١تؤسسة اإلصبلحية ،تطورىا ،أنواعها ،أنظمة تسيَتىا.
الجانب الماني  :نوضح فيو أ٫تية ك دكر ا١تؤسسة اإلصبلحية ُب تنمية اجملتمع.
أكال  :مفهوـ المؤسسة اإلصبلحية ،تطورىا ،أنواعها ،أنظمة إدارتها :
 -1مفهومها  :نقصد با١تؤسسات اإلصبلحية كل التنظيمات اليت أكجدىا اجملتمع ك أناط إليها مسؤكلية التحفظ على
األفراد ا١تذنبُت الذين ارتكبوا أفعاال ٗتل بأنظمة اجملتمع ك نسق قيمو ،هبدؼ ٛتاية أفراده من مساكئهم من جهة ك إعادهتم
إٔب بيئة اجملتمع كأعضاء فاعلُت فيها  -من جهة أخرل -ك ذلك بعد عبلج ك إصبلح شخصيتهم ك سلوكاهتم غَت السوية.
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فا١تؤسسة اإلصبلحية ىي « كل األماكن اليت خصصها اجملتمع لرعاية ك عبلج ك إصبلح األفراد الذين قاموا بأعماؿ
إجرامية »
إذف فهي  " :كل مكاف رٝتي يعتمد للتحفظ على األفراد الذين يرتكبوف جرائم يعاقب عليها القانوف ،ك ٗتتلف مدة
ا١تكوث بو باختبلؼ اٞترٯتة " .
ك ٗتتلف تسمية ىذه ا١تؤسسات من ٣تتمع إٔب آخر ك من ٗتصص إٔب آخر ،بل من باحث إٔب آخرْ ،تسب اختبلؼ
ا١ترجعية ا١تنطلق منها.
 -2تطورىا  :لقد شهدت مسَتة تطور ىذه ا١تؤسسات العديد من ا﵀طات ك اليت كاف ٢تا الفضل الكبَت ُب بلورة ىدفها
اإلصبلحي ،ك سنحاكؿ فيما يلي تلخيص أىم ىذه ا﵀طات التارٮتية.

* في العصور األكلى ُ :ب تلك الفًتة كجود ىذه ا١تؤسسات كاف مقًتنا با٢تدؼ من العقوبة اليت يسلطها اجملتمع على
اٞتا٘ب ،ك كانت العقوبة ُب ذلك الوقت بدنية تقوـ على فلسفة العقاب جملرد االنتقاـ ٦تن خالف تعاليم ،ك تقاليد اجملتمع.
 ككانت ىذه ا١تؤسسات ُب تلك اٟتقبة تتخذ شكل القبلع أك اٟتصوف ،ك ُب أحيانا كثَتة كانت أماكن مظلمة توجدٖتت سطح األرض ،ك يودع فيها عدد كبَت من ا١تذنبُت ،أك عبارة عن حفرا عميقة يصعب ا٠تركج منها ،ك قد تكوف
فجوات داخل األشجار الضخمة .
* في العصور الوسطى  :أدخلت بعض التحسينات على بيئة ىذه ا١تؤسسات ،كنتيجة للتطور الذم عرفو التفكَت
البشرم ،ك تغَتت نظرة اجملتمعات للمفهوـ العقايب ،كأصبح اٞتا٘ب ٭تجز ُب أماكن خاصة دكف مصاحبة ذلك للعقوبة
البدنية.

ك ُب منتصف القرف السادس عشر ( )16ظهر ما يعرؼ " بيوت العمل "ك اليت كانت ٔتثابة ٪توذجا للربامج اإلصبلحية
األكلية ،ألف العمل فيها كاف ال بد من تدريب من يلتحق هبا .
* أما في العصور الحديمة :فقد شهدت ىذه ا١تؤسسات تطورا ملموساٖ ،تت تأثَت كتابات ا١تفكرين ،ك اليت انعكست
على النظرة إٔب "اجملرـ" ،فلم يعد ذلك ا١تنبوذ الذم ٬تب التخلص منو ،بل أصبح ينظر إليو على أنو شخص عادم ساقتو
ظركؼ ٥تتلفة إٔب اٞترٯتة .
 . 1مبارؾ طالب " :العمل الطوعي لنزالء المؤسسات اإلصبلحية" ،ا١تركز العريب للدراسات ك البحاث ،طُ ،الرياض ،َََِ ،ص ِْ.
2

 .زكينة عبد القادر خليل عبد القادر ":الرعاية االجتماعية في مجاؿ ( رعاية المتسولين ك المسجونين ك المفرج عنهم )" ،مكتبة األ٧تلومصرية،

القاىرة ،ََِٓ ،ص َُٔ.

 . 3أٛتد عوض ببلؿ " :علم العقاب ( النظرية العامة ك التطبيقات) " ،دار الثقافة العربية ،ُْٖٗ ،ص ِٓٗ.

 . 4سعدكف بن ضحياف الضحياف" :البرامج التعليمية ك التأىيلية" ،مركز الدراسات ك األْتاث ،جامعة نايف العربية ،الرياض ،ََُِ ،ص ُٗ.
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 1864دكرا كبَتا ُب الدعوة إٔب إلغاء أساليب
ك قد كانت ٟتركات اإلصبلح االجتماعي اليت تزعمها " بيكاريا "سنة
التعذيب ،ك شىت أنواع العقوبات البدنيةُ ،ب معاملة اجملرمُت ك إحبلؿ فكرة التهذيب ك اإلصبلح ٤تل فكرة الزجر ك الردع.
.1817
ك جاء نتيجة ذلك إنشاء أكؿ إصبلحية ُب " فبلدلفيا " إلصبلح اجملرمُت سنة
كما نشطت ٚتاعات اإلصبلح االجتماعي ُب بداية القرف التاسع عشر ( )19ك عمت الكثَت من الدكؿ ك تطورت بذلك
النظرة إٔب مفهوـ العقاب ،كبأنو ٓب يشرع لبلنتقاـ ،بل كضع من أجل غرض أٝتى ك ىو اٟتد من كثرة اٞترائم ،ك إصبلح
حاؿ اجملرـ.
ك ْتلوؿ القرف العشرين ( )20بدأت النظرة اٟتديثة للعقوبة تتجسد على أرض الواقع ،ك أصبحت ىذه ا١تؤسسات أداة
لئلصبلح ،ك بدئ تطبيق نظاـ الدرجات ك االمتيازات بداخلها ،ك عرؼ نظاـ العبلج ك اإلصبلح ٘تاشيا مع تطور
الفلسفة العقابية ،ك أصبحت رسالة ا١تؤسسة اإلصبلحية لئلصبلح أكال ك الردع ثانيا .
ك ىكذا فإف كظيفة ىذه ا١تؤسسات تطورت على فًتات زمنية متتالية بشكل إ٬تايب ،ما ساىم ُب تطوير سلوكات ا١تذنب
ك إصبلحو ،حيث سا٫تت حركات ا١تصلحُت االجتماعيُت من خبلؿ أْتاثهم ك كتاباهتم ُب تغيَت الفلسفة العقابية ٢تذه
ا١تؤسسات ك ا٢تدؼ من إ٬تادىا ،ك بالتإب أصبحت مراكز لئلصبلح من خبلؿ ٥تتلف الربامج ك األساليب التأىيلية ك
التدريبية ك التعليمية ...إْب ك اليت تستخدمها ُب عبلج ك تقوٙب سلوؾ نزالءىا.
 -3أنواعها  :تعد ا١تؤسسات اإلصبلحية من األركاف األساسية اليت تعتمد عليها التشريعات القانونية ُب معاٞتة سلوؾ
ا١تنحرفُت ك اجملرمُت ،ك نظرا للتفاكت ا١تبلحظ ُب تنوع اٞترائم ك درجات خطورة السلوؾ اإلجرامي ،ك ما يتناسب معو من
عقوبة من جهة ك كذا األسلوب ك الربنامج ا١تبلئم إلصبلحو من جهة أخرل ،عرفت ا١تؤسسة اإلصبلحية بناءا على ذلك

أنواعا ٪تيز فيها:
 -المؤسسة اإلصبلحية المفتوحة  :ك ىي تلك ا١تؤسسات اليت ال تضع عوائق ٖتوؿ دكف حرية حركة ا١تذنبُت داخلها مثل :

القضباف ،األغبلؿ ،ك األقفاؿ ،بل تعتمد على األساليب ا١تعنوية ،من خبلؿ إقامة العبلقة بُت النزالء ك بُت إدارة ا١تؤسسة

على أساس الثقة ا١تتبادلة ،ك إشعار النزالء با١تسؤكلية ٦تا يؤذم إٔب عدـ اإلخبلؿ هبذه الثقة على اعتبار أف سلب اٟترية ليس
الوسيلة الوحيدة لئلصبلح ،فهذا يكوف لدل النزالء مشاعر األمن ك الطمأنينة ٦تا يساعد ذلك ُب سرعة تأىيلهم ك إقبا٢تم
على الربامج اإلصبلحية ،ك من ٙتة معاٞتة ك تقوٙب سلوكهم ،ك ضماف اندماجهم ُب النظاـ االجتماعي .
 . 1مصطفى ٤تمد بيطار " :خصخصة المؤسسات العقابية ك أثرىا في تحقيق تنفيذ القانوف" ،مركز الدراسات ك األْتاث ،جامعة نايف العربية ،الرياض،

ََِٓ ،ص ْ.
 . 2سعدكف بن ضحياف الضحياف ،نفس ا١ترجع ،ص ُِ.

 . 3أحسن مبارؾ طالب ":الجريمة ك العقوبة ك المؤسسة اإلصبلحية" ،دار الطليعة ،لبناف ،ََِِ ،صص َْ.ُْ-
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 1891مستعمرة زراعية ُب "
 ك ترجع النشأة األكٔب ٢تذا النظاـ إٔب أكاخر القرف التاسع عشر ،إذ أنشأ " كلرىالس " ُب عاـقيتزفل " بسويسراٍ ،ب أنتقلت بعد ذلك إٔب الواليات ا١تتحدة األمريكية ك أ٧تليًتا ك أ١تانيا ...ك قد أزداد إنتشار ا١تؤسسات
ا١تفتوحة عقب اٟترب العا١تية الثانية .
 المؤسسة اإلصبلحية المغلقة  :ك ىي ا١تؤسسات اليت تعتمد على األساليب ا١تادية ،كاألسوار العالية ك اٟتراسةا١تشددة ،ك األقفاؿ ا﵀كمة...ك غَتىا ،لعزؿ ا١تذنبُت على اجملتمع ،ك يغلب على ا١تعاملة ىنا طابع اٟتزـ ك الشدة ،ك الرقابة
ا١تشددة على النزالء.

 -المؤسسات اإلصبلحية شبو المفتوحة  :ك ىي تتوسط بُت ا١تؤسسات ا١تفتوحة ك ا١تؤسسات ا١تغلقة ،ك يطبق ُب ىذا

النوع من ا١تؤسسات نظاما تدر٬تيا معينا ،يكوف فيها قسم شديد اٟتراسة ،ك آخر متوسط ،ك ثالث ضعيف اٟتراسة ،حيث
ينتقل ا﵀كوـ عليو من قسم آلخر حسب طبيعة سلوكو ،ك تطوره ٨تو األفضل.

ك ىذه ا١تؤسسات تشمل مزارع ك معامل ك كرش ،ك أماكن ١تزاكلة الرياضة ك التعليم ك ٘تضية أكقات الفراغ ،إذ أف نظامها
يناسب فئة معينة من ا﵀كوـ عليهم الذين ال تصلح ا١تؤسسات ا١تغلقة ُب إصبلحهم ك تأىيلهم نتيجة لطبيعة نظامها اٟتازـ
ك الصارـ جدا ،ك ال ٕتدم ٢تم ا١تؤسسات ا١تفتوحة ،ألهنم ال يوحوف بالقدر الكاُب من الثقة الذم ٯتكن من إيداعهم فيها .
 -4أنظمة إدارتها  :ك نقصد هبا أساليب إدارة ا١تؤسسات اإلصبلحية ،ك الكيفية اليت يعيش هبا ا١تذنبُت من حيث عزلتهم أك

اتصا٢تم ببعضهم البعض ،ك أسلوب تطبيق الربامج اإلصبلحية عليهم ،ك النظم اليت تتبعها الدكؿ ُب ىذا ا١توضوع تتلخص
ُب :

* النظاـ الجمعي :ك ُب ظل ىذا النظاـ يسمح للنزالء باالجتماع ك االتصاؿ ببعضهم ليبل ك هنارا ،حيث يلتقوف ُب أماكن
العمل ك اإلطعاـ،ك الفسحة ك التهذيب ك النوـ ،ك بالتإب يسمح ٢تم بتبادؿ اٟتديث ُب ىذه األماكن ٚتيعها .
 ك النظاـ اٞتمعي ال يتعارض مع تقسيم النزالء إٔب طوائف ٬تمع بُت أفرادىا ظركفا متشاهبة مثل  :الفصل بُت الرجاؿ كالنساء أك الفصل بُت الكبار ك األحداث .

٤ . 1تمد صبحي ٧تم " :أصوؿ علم اإلجراـ ك علم العقاب( دراسة تحليلية كصفية موجزة )" ،دار الثقافة ،عماف ،ََِٔ ،ص ُْٔ.
٧ . 2تيب علي سيف اٞتميل " :علم اإلجراـ ك علم العقاب" ،دار الكتاب اٞتامعي ،عماف ،بدكف سنة ،ص َِٕ.

 . 3عبد ا﵁ عبد العزيز اليوسف  ":كاقع المؤسسات العقابية ك اإلصبلحية ك أساليب تحديث نظمها اإلدارية في الدكؿ العربية " ،ندكة علمية حوؿ :
النظم اٟتديثة ُب إدارة ا١تؤسسات العقابية ك اإلصبلحية ،مركز الدراسات ك األْتاث ،جامعة نايف العربية ،الرياض،
َِِ.ََِ،َُِ،
 . 4نبيو صاّب " :دراسة في علمي اإلجراـ ك العقاب" ،الدار العلمية الدكلية ك دار الثقافة ،ط ُ ،عماف ،ََِّ ،ص ُٓٗ.
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ك يعد ىذا النظاـ من أبسط األنظمة ا١تتبعة داخل ا١تؤسسة اإلصبلحية ك أقلها تكلفة ،فضبل عن أنو أقل إضرارا بالصحة
النفسية للنزالء.
* النظاـ االنفرادم  :ك أساس ىذا النظاـ ىو عزؿ ا١تذنب ُب زنزانة انفرادية ك عدـ السماح لو باالتصاؿ بالنزالء اآلخرين.
ك يتطلب ىذا النظاـ تكلفة مادية عالية ،كما أنو ٮتلف أضرارا نفسية على النزيل جراء الوحدة اليت يعيشها.
ك عموما تعتمد ا١تؤسسات على ىذا النظاـ أكثر ُب حاالت التهذيب ك كذا األمراض ا١تعدية.
* النظاـ المختلط  :ك ىو مزيج بُت النظامُت السابقُت ،حيث يكوف االختبلط بُت النزالء مسموحا بو ُب النهار أكقات
النشاطات ،ك اإلطعاـ ،ك الًتفيو  ،...ك يتم فصلهم ُب الليل عند النوـ.
إال أف ىذا النظاـ يلزـ ٚتيع النزالء الصمت التاـ ُب األكقات كلها٢ ،تذا أطلق عليو " النظاـ الصامت " .
ك يعد ىذا النظاـ من أكثر األنظمة شيوعا ك تطبيقا داخل ا١تؤسسات اإلصبلحية.
* النظاـ التدريجي  :ك فيو تتدرج معاملة النزيل ٔتضي ا١تدةْ ،تيث تتسم ا١تعاملة ُب الفًتة األكٔب من مدة العقوبة بالصرامة
ك الشدة ك العزلة ،ك ٗتف كطأهتا ٔتضي ا١تدة شيئا فشيئا ،ك بانتقالو من مرحلة إٔب مرحلة.
كبالطبع يرتبط االنتقاؿ من مرحلة ألخرل بسلوؾ النزيل ك التزامو ك طاعتو ك ُب ا١ترحلة األخَتة يطبق على النزيل اإلفراج
الشرطي

.

* النظاـ اإلصبلحي  :ك يتضمن ىذا النظاـ ثبلث درجات ( دنيا ،كسطى ،عليا) كيوضع النزيل اٞتديد بالدرجة الوسطى ك
بعد ستة أشهر ،ك على أساس نوع سلوكو ينتقل إٔب الدرجة األقل (الدنيا) إذا كاف سيء السلوؾ أك إٔب الدرجة العليا إذا

كاف مقبوؿ السلوؾ.
ك ٭تق ١تن كضع بالدرجة األكٔب أف يفرج عنو شرطيا بعد ستة أشهر ،ك يهتم ىذا النظاـ بالتعليم ك التوجيو ٨تو العمل
ا١تنتج ك مدة العقوبة غَت ا﵀دكدة ٍب اإلفراج الشرطي .
ثانيا  :أىمية ك دكر المؤسسات اإلصبلحية في تنمية المجتمع :
تشكل ا١تؤسسات اإلصبلحية ُب اجملتمع كسيلة أماف ،يعمل من خبل٢تا اجملتمع على تثبيت عامل اٟتفاظ على أفراده من
الذين يتجاكزكف قيمو ك مبادئو ك عليو تقع على ىذه ا١تؤسسات مسؤكلية التحفظ على ىؤالء ا١تذنبُت ك إعادة تقوٙب
٧ . 1تيب علي سيف اٞتميل  :نفس ا١ترجع ،ص َُِ.
2

 .عبد ا﵁ غاٖب  " :فكرة المؤسسات اإلصبلحية "  :ندكة علمية حوؿ  :برامج التدريب ُب ا١تؤسسات اإلصبلحية ،مركز الدراسات ك األْتاث ،جامعة

نايف العربية ،الرياض ،ُُٗٗ ،ص ْٗ.
 . 3عبد ا﵁ غاٖب  :نفس ا١ترجع ،ص َٓ.
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سلوكهم ك تأىيلهم للعودة إٔب اٟتياة ُب اجملتمع مرة أخرل ،ك ذلك من خبلؿ اعتمادىا ٞتملة من األساليب ك الربامج ك
ا٠تدمات التأىيلية ك اإلصبلحية اليت تقدمها لنزالئها.
ك تتلخص أىم األنشطة ك ا٠تدمات التأىيلية اليت تقدمها ا١تؤسسة اإلصبلحية لنزالئها ُب :
* األنشطة االجتماعية  :ك تعترب من أىم األنشطة اليت تستخدـ الكتساب ،ك تنمية ا١تهارات االجتماعية اال٬تابية لدل

النزالء ،حيث تتيح الفرص ا١تتعددة إلحداث التفاعل بُت أعضاءىا ،ك تؤدم إٔب تكوين العبلقات السلمية بينهم ،فضبل
عن أهنا آداة للتكفَت اٞتماعي ،ك عنصر ىاـ من عناصر معاكنة النزالء على اكتساب مزيد من ا٠تربات ك ا١تعارؼ ،كما

تعترب كسيلة من كسائل ارتفاع مكانة الفرد ك الشعور بأ٫تيتو ،ك من أمثلة ىذه الربامج  :الرحبلت ،الزيارات ،خدمة البيئة،
.
حفبلت ا١تناسبات الدينية ك القومية
* األنشطة التركيجية ك الترفيهية  :ك تتمثل ُب ٥تتلف النشاطات الرياضية ا١تسموح للنزيل القياـ هبا ُب فًتات زمنية ٤تددة،
ك تعترب النشطة الرياضية من أىم األنشطة اليت يقبل عليها النزالء ،ك تعترب من أىم الوسائل لتنمية القدرات اٞتسمية ،ك
إشباع اٟتاجات البدنية ،ك تدريب اٟتواس ا١تختلفة ،ك يتيح النشاط الرياضي الفرصة للتعبَت عن النفس ،ك تساعد على
زيادة معدؿ الضبط االجتماعي لدل األفراد ،ك تستخدـ أيضا كوسائل ٖتقيق عمليات عبلجية عن طريق استنفاذ الطاقة
الزائدة ،ك ٖترير ا١تذنبُت من النزاعات العدكانية ا١تكبوتة.
كعلى ا١تؤسسة أف توفر الفضاءات ك ا١تعدات الكافية لذلك ،كما يسمح للنزيل ٔتمارسة بعض ا٢توايات أك النشاطات
للقضاء على فراغ الوقت١ ،تساعدتو على تنمية مهاراتو الفنية ك صقل مواىبو ك بالتإب تقوٙب توازنو ُب شىت النواحي ،ك من
أمثلة ىذه األنشطة  :السباحة ،كرة السلة ك القدـ ،العدك ،تشكيل فرؽ رياضية ،مسرحية ....ك غَتىا.
* األنشطة التهذيبية ( الدينية ك األخبلقية )  :ك هتدؼ ىذه األنشطة إٔب تقوٙب سلوكات النزيل حىت يكتمل إدراكو ،من

خبلؿ تعريفو بالواجبات ا١تختلفة اليت يتعُت أف يتقيد هبا ،مقابل اٟتقوؽ اليت يكفلها لو اجملتمع ،ك ُب الواقع فإف ىذه الرعاية
تتجسد ُب مناىج خاصة هبا ،من ٤تاضرات ،ندكات توجيهية ،ك حلقات نقػاش ك غَتىا.
كتقًتف الرعاية الدينية بصفة كثيقة بالرعاية األخبلقيةُ ،ب أهنا ٘تثل مكملة إلعادة صقل سلوؾ النزيل ك إثراءىا بزاد ركحي.
كيتم التهذيب الديٍت بالتنسيق مع الوزارات ك ا١تؤسسات ذات الصلة بشؤكف الدين،ك كذا األئمة ك رجاؿ الدين ...ك
غَتىم .

 . 1أٛتد فوزم الصامدم  ":عملية تصميم ك كضع برامج العمل مع جماعات األحداث الجانحين " -ندكة علمية حوؿ  :أساليب معاٞتة األحداث
اٞتا٨تُت ُب ا١تؤسسات االصبلحية ،مركز الدراسات ك األْتاث ،الرياض ،َُٗٗ ،ص ُِٖ.
 . 2أٛتد فوزم الصامدم  :نفس ا١ترجع ،ص ُٓٓ.ُٓٔ-
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* األنشطة التعليمية ك التربوية  :ك اليت هتدؼ إٔب عدـ حرماف النزيل من مواصلة دراستو ك رفع مستواه العلمي ،حيث
يتابع النزالء با١تؤسسات اإلصبلحية تعليمهم على امتداد السنة الدراسية ،كفقا للمناىج الدراسية ا١تعتمدة من طرؼ كزارة

الًتبية ك التعليم ،ك ٮتضع النزالء إٔب إجراء امتحانات دكرية ُب ٥تتلف مراحل التعليم العاـ.
ىذه ا٠تدمات ٘تكن النزالء من اكتساب ا١تعارؼ ك تزكيدىم با١تهارات األساسية ككذا تعمل على تنمية االٕتاىات
اال٬تابية ك العادات السليمة اليت ٘تكنو من التكيف بعد خركجو إٔب اجملتمع.
* األنشطة التدريبية المهنية:ك ٘تثل خدمات التدريب ا١تهٍت جوىر ا٠تدمات اليت تقدمها ا١تؤسسات اإلصبلحية ،ك اليت
تسهم ُب إعادة ا١تذنب إٔب اجملتمع عضوا نافعا ك منتجا.
فمن خبلؿ ىذه األنظمة  :يتم تزكيد النزالء باٟترؼ ك ا١تهارات ا١تهنية البلزمة ١تمارسة مهنة معينة ،كما أهنا تساىم ُب
دعم ثقة النزيل بنفسو ك قدراتو ،ك تفتح لو فرصة اٟتصوؿ على كسب شريف يقيو من العوامل ا١تؤدية إٔب العود إٔب
اال٨تراؼ أك اٞترٯتة بعد خركجو من ا١تؤسسة ك إدماجو ُب بيئة اجملتمع ،ك بالتإب ا١تسا٫تة ُب التنمية االجتماعية ك إرساء
دعائمها.
كباإلضافة إٔب كل ىذا تقدـ ا١تؤسسات اإلصبلحية لنزالئها الرعاية الصحية ك النفسية البلزمة ،حيث تتضمن ىذه
ا١تؤسسات عيادات طبية ك نفسية يسهر عليها فريق ٥تتص ُب الصحة العامة ك الرعاية النفسية

.

أىداؼ البرامج التأىيلية (اإلصبلحية) للمؤسسات اإلصبلحية:
هتدؼ ا١تؤسسات اإلصبلحية من خبلؿ ٥تتلف الربامج كا٠تدمات اليت تقدمها لنزالئها إٔب ٖتقيق ٚتلة من األىداؼ
تعكس دكرىا التنموم ُب اجملتمع كاليت ٯتكن تلخيص أ٫تها فيما يلي:
 هتدؼ إٔب إشباع ٥تتلف االحتياجات النفسية كاالجتماعية للنزالء لتجنب تلبيتها بطرؽ خاطئة ضد اجملتمع . توفَت فرص التعبَت عن الذات كاكتساب النزيل مهارات اجتماعية تساعده على التكيف مع نفسو كمع اآلخرين كبالتإبمع ٣تتمعو.
 هتدؼ إٔب استنفاد الطاقة الزائدة لدل النزالء كبالتإب التخلص من بعض األ٪تاط السلوكية اليت هتدد امن كاستقرار اجملتمع. هتدؼ الربامج اإلصبلحية كذلك على اكتساب النزالء القدرة على احًتاـ النظم العامة كالتقاليد السائدة ُب اجملتمع ،ككذا القدرة على التعاكف مع الغَت كإكساهبم القدرة على ٖتمل ا١تسؤكلية .
 . 1طاىر ؼلوس الرفاعي  ":النظم اإلدارية الحديمة لئلصبلحيات " ،ندكة علمية حوؿ  :النظم اٟتديثة ُب إدارة ا١تؤسسات العقابية ك اإلصبلحية ،مركز
الدراسات ك األْتاث ،الرياض ،ُٗٗٗ ،ص ُُٓ.
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 ٖتقيق التأىيل النفسي كاالجتماعي للنزالء كمساعدهتم على تأكيد ذكاهتم بأساليب متقبلة يرضى عنها اجملتمع. إصبلح كتعديل سلوكات كإتاىات النزالء كفق قوانُت كنظم اجملتمع.٥تتلف الرعاية :النفسية كالطبية كاالجتماعية...اليت تقدمها لنزالء ىا تًتؾ لديهم انطباع طيب ُب نفوسهم الشيء الذم
يساعدىم على تقبل العودة الطبيعة االجتماعية.
ٖتويلهم من طاقة بشرية معطلة كأحيانا مهددة الستقرار أمن اجملتمع إٔب طاقة بشرية منتجة تساىم ُب إرساء دعائم تنميتو.
خاتمة:
نظرا للتطورات اليت عرفتها ا١تؤسسات اإلصبلحية ُب اجملتمع اٟتديث تطورت كظيفتها كإتهت إٔب عبلج النزيل كإعداده
نفسيا ،اجتماعيا تربويا...ليستأنف حياتو بعد خركجو كمواطن صاٟتا ،كبعد أف أصبحت الرعاية االجتماعية للنزالء ضركرة
ال غٌت عنها كحقا من حقوقهم  ،كاف لزاما على ىذه ا١تؤسسات توفَت مقوماهتا من ٥تتلف ا٠تدمات ،كٖتقيقا للفلسفة
التقوٯتية للمؤسسات اإلصبلحية  ،ك٘تاشيا مع االٕتاىات اٟتديثة ُب رعاية نزالئها ،اىتمت ىذه ا١تؤسسات بتوفَت كٗتطيط
٥تتلف الربامج التأىيلية لنزالئها ،كاعتربهتا ضركرة من ضركريات إعدادىم للحياة ا١تستقبلية ك٘تكينهم من التكيف
االجتماعي كالتوافق النفسي ُب نسج اجملتمع.
كمنو فدكر ا١تؤسسات اإلصبلحية ُب اجملتمع ال يقل عن دكر ٥تتلف مؤسساتو كٚتعياتو ُب ٖتقيقا التنمية الشاملة.
قائمة المراجع:
 ،2000ص.24
 -1أحسن مبارؾ طالب " :العمل الطوعي لنزالء المؤسسات اإلصبلحية" ،ا١تركز العريب للدراسات ك البحاث ،ط ،1الرياض،
 -2زكينة عبد القادر خليل عبد القادر " :الرعاية االجتماعية في مجاؿ ( رعاية المتسولين ك المسجونين ك المفرج عنهم )" ،مكتبة األ٧تلومصرية ،القاىرة،
 ،2005ص.160
 ،1984ص.295
 -3أٛتد عوض ببلؿ " :علم العقاب ( النظرية العامة ك التطبيقات) " ،دار الثقافة العربية،
 ،2001ص.19
 -4سعدكف بن ضحياف الضحياف ":البرامج التعليمية ك التأىيلية" ،مركز الدراسات ك األْتاث ،جامعة نايف العربية ،الرياض،
،2005
 -5مصطفى ٤تمد بيطار" :خصخصة المؤسسات العقابية ك أثرىا في تحقيق تنفيذ القانوف" ،مركز الدراسات ك األْتاث ،جامعة نايف العربية ،الرياض،
ص.4
 -6سعدكف بن ضحياف الضحياف ،نفس ا١ترجع ،ص.21
 ،2002ص ص.41-40
 -7أحسن مبارؾ طالب" :الجريمة ك العقوبة ك المؤسسة اإلصبلحية" ،دار الطليعة ،لبناف،
،2006ص.146
٤ -8تمد صبحي ٧تم  ":أصوؿ علم اإلجراـ ك علم العقاب( دراسة تحليلية كصفية موجزة )" ،دار الثقافة ،عماف،
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٧ -9تيب علي سيف اٞتميل " :علم اإلجراـ ك علم العقاب" ،دار الكتاب اٞتامعي ،عماف ،بدكف سنة ،ص.207
 -10عبد ا﵁ عبد العزيز اليوسف  " :كاقع المؤسسات العقابية ك اإلصبلحية ك أساليب تحديث نظمها اإلدارية في الدكؿ العربية" ،ندكة علمية حوؿ  :النظم
.202
،201
 ،1999ص ص ص،200
اٟتديثة ُب إدارة ا١تؤسسات العقابية ك اإلصبلحية ،مركز الدراسات ك األْتاث ،جامعة نايف العربية ،الرياض،
 ،2003ص.195
 -11نبيو صاّب " :دراسة في علمي اإلجراـ ك العقاب" ،الدار العلمية الدكلية ك دار الثقافة ،ط ،1عماف،
٧ -12تيب علي سيف اٞتميل  :نفس ا١ترجع ،ص.210
 -13عبد ا﵁ غاٖب  ":فكرة المؤسسات اإلصبلحية"  :ندكة علمية حوؿ  :برامج التدريب ُب ا١تؤسسات اإلصبلحية ،مركز الدراسات ك األْتاث ،جامعة نايف
 ،1991ص.49
العربية ،الرياض،

 -14عبد ا﵁ غاٖب  :نفس ا١ترجع ،ص.50
 -15أٛتد فوزم الصامدم " :عملية تصميم ك كضع برامج العمل مع جماعات األحداث الجانحين" -ندكة علمية حوؿ  :أساليب معاٞتة األحداث اٞتا٨تُت ُب
 ،1990ص.128
ا١تؤسسات االصبلحية ،مركز الدراسات ك األْتاث ،الرياض،
.156
 -16أٛتد فوزم الصامدم  :نفس ا١ترجع ،ص-155
 -17طاىر فلوس الرفاعي  ":النظم اإلدارية الحديمة لئلصبلحيات" ،ندكة علمية حوؿ  :النظم اٟتديثة ُب إدارة ا١تؤسسات العقابية ك اإلصبلحية ،مركز الدراسات
 ،1999ص.151
ك األْتاث ،الرياض،
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قراءة في المداخل كالمقتربات المفسرة للعولمة كالحوكمة
أ .ىاجر خبللفة  /جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة  ،اٞتزائر
ملخص:
ُب ظل التغَتات اليت شهدىا العآب ُب فًتة ما بعد اٟترب الباردة كما صاحبها من ٖتوالت على ا١تستويُت الوطٍت كالدكٕب ،باإلضافة إٔب إفرازىا لزخم معرُب ىائل
كتشبيك للعبلقات ما بُت القوميات كما عرب اٟتدكد ،تنامى اٟتديث عن العو١تة كاٟتوكمة كثنائية ْتثية ٦تيزة٦ ،تا استوجب ٖتديد ىذين ا١تفهومُت كٖتليل طبيعة
العبلقة بينهما من خبلؿ البحث ُب ٥تتلف مستويات االقًتاب من ىذا ا١توضوع مع ٖتديد السجاالت ا١تفاىيمية حوؿ مضامُت كل من العو١تة كاٟتوكمة اليت تعد
األساس الذم نبٍت عليو تصوراتنا النظرية.
كبذلك تتمحور اشكالية ا١تداخلة ُب البحث ُب ٥تتلف ا١تداخل كالتأصيبلت النظرية لكل من العو١تة كاٟتوكمة ضمن توليفة مفاىيمية-نظرية تتماشى كالسياؽ
االبستيمولوجي للموضوع ،كالوقوؼ عند أىم النقاشات النظرية كا١تدارس ا١تعاصرة اليت اىتمت بوضع األسس النظرية لكبل ا١تفهومُت.

Abstract:
In the light of the changes that the world has witnessed after the Cold War and the accompanying shifts on the
national and international levels, in addition to the enormous and networking relations between local groups and
cross-border, a growing discourse of globalization and governance had been arised, which requiredto identify these
two concepts and analysed the nature of their relationship through researching in various levels to approach to this
subject, In addition to identifythe conceptual debates about the contents of globalization and governance, which it
will be the foundation on which we will build our theoretical perceptions.
The problematic of this paper search in the various paradigms and theories of the globalization and governance
within a conceptual-theoretical combination, and stand at the most important theoretical discussions and
contemporary schools, which focused on the development of the theoretical foundations of both concepts.

مقدمة:
إف الثورة ا١تعرفية كا١تعلوماتية اليت يشهدىا العآب اليوـ سا٫تت بشكل كبَت ُب احداث ٖتوالت جذرية كخلق أخرل
جديدة مست ٥تتلف اجملاالت ،كلعل ما يهمنا ُب ىذا ا١تقاـ ىي تلك الثورة ا١تعرفية اليت أدت إٔب ظهور مفاىيم كأفكار
جديدة تتناسب كمستلزمات ىذه ا١ترحلة .حيث تعد كل من اٟتوكمة كالعو١تة من ا١تفاىيم اٞتديدة الوافدة إٔب حقل
الدراسات العلمية سواء ُب شقها السياسي-االقتصادم أك الشق اإلجتماعي-الثقاُب كاليت أحدثت نقاشات كثَتة كعلى
مستويات متعددة سواء إذا ما تعلق األمر بالضبط ا١تفاىيمي ا١تصطلحاٌب أكاٞتانب التنظَتم .كبذلك سنحاكؿ ُب ىذه
الورقة تسليط الضوء على اشكالية ٖتديد ا١تفاىيم كاألطر كا١تقًتبات النظرية ا١تفسرة لكل من العو١تة كاٟتوكمة ُب التساؤؿ
ا﵀ورم التإب" :ما ىي أىم السجاالت كالنقاشات ا١تفاىيمية كالنظرية اليت تطرحها كل منالعو١تة كاٟتوكمة؟".
كسنعاِب ىذه اإلشكالية من خبلؿ التطرؽ إٔب ا﵀اكر التالية:
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-Iالسجاؿ ا١تفاىيمي حوؿ مضامُت العو١تة كاٟتوكمة.
-IIموقع العو١تة كاٟتوكمة ضمن نظريات كمقًتبات السياسة العا١تية.
-IIIالتجاذبات العبلئقية بُت اٟتوكمة كالعو١تة.
-Iالسجاؿ المفاىيمي حوؿ مضامين العولمة كالحوكمة:
يطرح مفهوـ كل من العو١تة كاٟتوكمة العديد من اإلشكاالت اليت تدكر ُب الغالب حوؿ قضية ا١تصطلح األنسب
كظركؼ نشأتو ككذا خصائصو ك٤تدداتو ،كاليت ُب اٟتقيقة ىي نتيجة للتنوع كالتمايز الفكرم للباحثُت فكل حسب انتمائو
الفكرم كتصوره ،كىو ما سنحاكؿ ابرازه لكل مفهوـ على حدل.
أكال :مفهوـ العولمة :
٘تثل العو١تة مفهوما يتميز باٞتدلية كلو تواجد أكادٯتي ُب ٣تاالت معرفية متعددة ،كما يتميز بالغموض كالتعقيد كعدـ
التناسق بُت النظرية كالواقع ،فإذا كانت العو١تة تشَت إٔب ٣تموعة من التطورات اليت جاءت بعد اٟترب الباردة -كما يذىب
فريق من الباحثُت -كهتدؼ إٔب ازالة اٟتدكد كالفواصل بُت دكؿ العآب فإف اٞتانب التنظَتم بقي متخلفا عن ىذه التطورات
كٓب يساير ما حدث على الساحة العا١تية من تغَتات ٦تا ترؾ اجملاؿ كاسعا لبعض القول كاألطراؼ اليت أرادت التحكم ُب
مسار العو١تة ككضع ما تريده ٢تا من مفاىيم ك٤تاكالت لتحديد ا١تعآب النظرية كالتطبيقية اليت تتناسب كطموحاهتا التوسعية
كخدمة مصاٟتها .
ما ٕتدر اإلشارة إليو أنو ىناؾ شبو اٚتاع لدل معظم الباحثُت ٓتصوص تاريخ العو١تة أهنا ظاىرة قدٯتة كليست جديدة،
حىت أف مفهومها ٓب يتشكل فقط مع انتهاء اٟترب الباردة نتيجة ٣تموع التطورات اليت حدثت حيث أف ىذه األخَتة
حدثت بشكل سابق على التنظَت ككانت كاقعا معاشا ،يبقى أف اإلشكاؿ ينبع من كتَتة تسارعها كتقدمها كظهورىا.
كبذلك يرل العديد من ىؤالء الباحثُت أف العو١تة عملية تراكمية أم أف ىناؾ عو١تات صغَتة سبقت كمهدت للعو١تة اليت
نشهدىا حاليا ،كأف اٞتديد فيها ما ىو سول تزايد كتَتة تسارعها ُب الفًتة األخَتة بفضل تقدـ كسائل اإلعبلـ كاإلتصاؿ،
باإلضافة إٔب كسائل النقل كا١تواصبلت كالتقدـ العلمي بشكل عاـ .
كقد تعددت ا١تصطلحات اليت أشارت إٔب العو١تة فهناؾ من يطلق عليها اسم الكونية أك العا١تية أك الكوكبية ،كلكن ُب
اٟتقيقة العو١تة ىي ترٚتة لكلمة ٔ Mondialisationتعٌت جعل الشيء على مستول عا١تي ،كىذه الكلمة الفرنسية ىي ترٚتة
Globalizationاإل٧تليزية اليت ظهرت بداية ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية ٔتعٌت تعميم الشيء كتوسيع دائرتو ليشمل الكل.
ُ٤تمد غريب" ،تحديات العولمة كآثارىا على العالم العربي" ،اقتصاديات مشاؿ افريقيا ،العدد ٔ ،ص.ُٖ .

ِاٝتاعيل كرازدم" ،العولمة كالحكم نحو حكم عالمي كمواطنة عالمية " (رسالة دكتوراه ُب العلوـ السياسية ،قسم العلوـ السياسية ،جامعة اٟتاج ٠تضر
باتنة ،)َُُِ ،ص.ْٖ .
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كقد ظهرت العو١تة بداية ُب ٣تاؿ التجارة كا١تاؿ كاالقتصادٍ ،ب اتسعت ليصبح اٟتديث عنها بوصفها نظاما أك نسقا أك حالة
ذات أبعاد متعددة تتجاكز دائرة االقتصاد فتشمل إٔب جانب ذلك ا١تبادالت كاإلتصاؿ كالسياسة كالفكر كاالجتماع .
ك٬تمع العديد من الكتاب أف ىناؾ أربعة عناصر أساسية أدت لربكز تيار العو١تة كىي:
ٖ-1ترير التجارة الدكلية :كتشَت إٔب اندماج كتكامل معظم االقتصاديات ا١تتقدمة كالنامية ُب سوؽ عا١تية كاحدة مفتوحة
لكافة القول االقتصادية ُب العآب كخاضعة ١تبدأ التنافس اٟتر.
-2تدفق االستثمارات األجنبية ا١تباشرة بفعل ٖترير أسواؽ النقد العا١تية من القيود كالثورة العا١تية ُب االتصاالت الناٚتة عن
الوسائل كاألدكات التكنولوجية اٟتديثة.
-3الثورة ا١تعرفية كالتكنولوجية اليت تتجلى ُب التقدـ العلمي كالتكنولوجي الراىن الذم جعل العآب أكثر اندماجا.
-4تعاظم دكر الشركات متعددة اٞتنسيات:كتأثَتىا ُب النشاط االقتصادم العا١تي بفعل قدرهتا على استغبلؿ الفركقات بُت
الدكؿ ُب ىبات ا١توارد كمركنتها اٞتغرافية .
-1تعريف العولمة:
إٔب جانب التعدد اإلصطبلحي كجدت العديد من التعاريف اليت قدمت للعو١تة من قبل علماء سياسة كاقتصاد ككذا علم
اإلجتماع ،كمن بُت تلك التعاريف نذكر:
يعرؼ  James Rosenauأحد علماء السياسة األمريكية العو١تة على أهنا " :العبلقة بُت مستويات متعددة لتحليل االقتصاد
كالسياسة كالثقافة كااليديولوجيا ،كتشمل اعادة اإلنتاج كتداخل الصناعات عرب اٟتدكد كانتشار أسواؽ التمويل ك٘تاثل
السلع ا١تستهلكة ١تختلف الدكؿ نتيجة الصراع بُت اجملموعات ا١تهاجرة كاجملموعات ا١تقيمة" ُ .ب حُت يرل Thomas
 Friedmanعآب السياسة أف العو١تة اٟتالية ىي ٣ترد جولة جديدة بعد اٞتولة األكٔب اليت بدأت ُب النصف الثا٘ب من القرف
العشرين ْتكم التوسع ا٢تائل ُب حجم التجارة الدكلية .

ُباسيل يوسف" ،حقوؽ اإلنساف من العالمية اإلنسانية كالعولمة السياسية " ،ا١توقف الثقاُب ،اؿعدد َُ ،ُٕٗٗ ،دار الشؤكف الثقافية بغداد ،ص .
ُّٖ.
ِعبد السعيد عبد اٝتاعيل" ،العولمة كالعالم اإلسبلمي :أرقاـ كحقائق" (ٕببيا :دار األندلس ،)ََُِ ،ص.َِ .

ّنعيمة شوماف "،العولمة بين النظم التكنولوجية الحديمة" ،الطبعة األكٔب (بَتكت :مؤسسة الرسالة ،)ُٖٗٗ ،ص.َْ .
ْحسُت كامل هباء الدين "،الوطنية في عالم ببل ىوية–تحديات العولمة("-مصر :دار ا١تعارؼ) ،ص ص.ّٔ-ِٔ .
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كما يعرفها  Giddensأحد أبرز مفكرم العو١تة على أهنا تتمثل ُب ٣تموعة معقدة من العمليات اليت ٭تركها مزيج من التأثَتات
السياسية كاالقتصادية ،كيضيف بأهنا تغيَت اٟتياة اليومية خاصة ُب الدكؿ النامية من خبلؿ ما ٗتلقو من نظم كقوة غَت
قومية .
كُب مقابل االختبلؼ اٟتاصل لدل ٚتهور الباحثُت الغربيُت ُب تعريف العو١تة ٧تد نفس اإلشكاالت تطرح لدل ا١تفكرين
العرب الذين عرفوا العو١تة ٔتا يتناسب كمعتقداهتم كانتماءاهتم الفكرية ،حيث ٧تد مثبل ا١تفكر "برىاف غليوف" يعرفها على
أهنا ديناميكية جديدة تربز داخل العبلقات الدكلية من خبلؿ ٖتقيق درجة عالية من الكثافة كالسرعة ُب عملية انتشار
ا١تعلومات كا١تكتسبات التقنية كالعلمية اليت يتزايد فيها دكر العامل ا٠تارجي ُب ٖتديد مصَت األطراؼ الوطنية ا١تكونة ٢تذه
الدائرة ا١تند٣تة كبالتإب ٢توامشها أيضا.
كيذىب مايكل موسى إٔب أف العو١تة تعٍت":زيادة التفاعل كاالندماج بُت أنشطة اجملتمعات االنسانية كخاصة األنشطة
االقتصادية ُب ٥تتلف أ٨تاء العآب" .
ما ٯتكن استخبلصو من خبلؿ عرضنا ٢تذه التعاريف أنو ال يوجد تعريف ٤تدد ٯتكن األخذ بو ُب تعريفنا للعو١تة ألنو ال
ٯتكن حصرىا ُب تعريف كحيد حىت كإف ٘تيز بالدقة ا١تتناىية ،فالتعاريف ا١تقدمة للعو١تة تعددت بتعدد أبعادىا كمستوياهتا،
لذا ٯتكن أف نقدـ تعريف اجرائي للعو١تة ُب دراستنا ىذه على الشكل التإب":العو١تة ىي اٟتالة اليت تتم فيها عملية تغيَت
األ٪تاط كالنظم االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية ،ك٣تموعة القيم كالعادات السائدة كازالة الفوارؽ الدينية كالقومية كالوطنية
ُب اطار تدكيل النظاـ الرأٝتإب اٟتديث كفق الرؤية الليربالية الغربية".
-2مستويات االقتراب من العولمة:
إف اٟتديث عن مستويات االقًتاب من العو١تة يسلط الضوء على ا١تستول الذم ٮتتاره الباحث ُب دراستو للعو١تة انطبلقا
من أىدافو البحثية كتطلعاتو ا١تنهجية كىو ما أدل إٔب كجود مستويات عديدة كمتمايزة فيما بينها البعض ،كسنتناكؿ
بالدراسة كالتحليل أربعة مستويات رئيسة كىي:
المستول األكؿ :العولمة كمفهوـ للتنظير:
إف ا١تفهوـ ىو طريقة للتصور ْتيث ينظم الواقع من خبلؿ احتفاظو بصفات الظواىر ا١تتميزة كالدالة ،كيقوـ ا١تفهوـ دائما
بأكؿ تصنيف لبلنطباعات اليت تعًتض الباحث ُب أية دراسة .
ُ٤تمد غريب ،ا١ترجع السابق ،ص.ٖ .

ِمادلُت غراكيتز" ،مناىج العلوـ اإلجتماعية" ،ترٚتة :ساـ عمار (دمشق :ا١تركز العريب للتعريب كالًتٚتة كالتأليف كالنشر ،)ُّٗٗ ،ص.ّٓ .
ّاٝتاعيل كرازدم ،ا١ترجع السابق ،ص.ُٓ .
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كبذلك من أجل أف ينظر للعو١تة كمفهوـ للتنظَت كالتحليل البد كأف تتوافق مع ثبلثة معايَت:
-1أف يكوف للعو١تة معٌت ٤تدد.
 -2أف تكوف قابلة لبلستخداـ ُب العمليات التطبيقية.
-3أف تكوف ٣تردة أم ال ٖتوم أية مقولة مسبقة ﵀تول ٤تدد.
كما ٬تب أف ٭تقق مفهوـ العو١تة كظائف التنظيم كالتعيُت كالتنبؤ ،كىو ما حققو حيث يشَت الباحث جنزبارتلسوف بأف

مفهوـ العو١تة ٘تكن من ٖتريك كل شيء معو كأصبح أداة ٖتوؿ كانتقاؿ للمفاىيم .
المستول الماني :العولمة كظاىرة :

تذىب الكثَت من الدراسات اليت تناكلت العو١تة كموضوع ْتث إٔب اعتبارىا ظاىرة تارٮتية اجتماعية اقتصادية سياسية
كثقافية تبلورت طواؿ سنوات تطورىا كٕتسدت ُب صور ٥تتلفة مست ٥تتلف اجملاالت.
المستول المالث :العولمة كمتغير:
إف ا١تتغَت يشَت إٔب الشيء القابل للقياس سواء من حيث الكم أك الكيف ،القوة أك الضعف ،االستقرار أك التوتر ،كىو ما
ذىب إليو األستاذ ٤تمد شليب حينما أشار إٔب أف ا١تتغَتات ىي اٞتانب القابل للمبلحظة من الظاىرة أم ا١تؤشرات الدالة
كا١تعربة عن ا١تفاىيم  .كبذلك العو١تة كمتغَت ترتبط بعوامل كفواعل عدة كتقدـ بيانات كمؤشرات تتغَت كتتواصل كاليت من
خبل٢تا ٯتكن تفسَت أك التنبؤ بالظواىر ا١تختلفة.
المستول الرابع :العولمة كعملية :
تشَت العملية كمفهوـ إٔب ٣تموعة من الظواىر ا١تتتابعة كاليت تتحد فيما بينها كٖتدث إٔب حد ما بانتظاـ ،كىو ما ينطبق
على العو١تة اليت ىي عبارة عن عملية تشمل ٣تموعة من ا١تمارسات كالنشاطات ا٢تادفة كاليت تتم بوعي من طرؼ القائمُت
هبا ،كىو ما ذىب إليو الباحث أنتو٘ب غيدنز ُب أف العو١تة ال ٘تثل تطورا طبيعيا كإ٪تا ىي عملية تقوـ هبا كتدعمها كتركج ٢تا
بعض الدكؿ كاٟتكومات كالشركات ا١تتعددة اٞتنسيات.
ثانيا :مفهوـ الحوكمة :
تثَت اٟتوكمة الكثَت من اٞتدؿ كتعرؼ بطرؽ ٥تتلفة كأحيانا متناقضة فكل كياف يعطيها ٤تتول معُت كفقا لتوجهاتو ك٣تاؿ
عملو ،لذا كجب تناكؿ التأصيل ا١تفاىيمي للحوكمة عرب التطرؽ إٔب نشأهتا كتعريفها ،باإلضافة إٔب ٖتديد مكوناهتا.
ُ٤تمد شليب" ،المنهجية في التحليل السياسي :المفاىيم ،المناىج ،االقترابات ،األدكات" ،ط( ٓ.اٞتزائر :دار ىومة ،)ََِٕ ،ص.ُِ .
ِصاّب زيا٘ب كمراد بن سعيد" ،الحوكمة البيئية العالمية –قضايا كاشكاالت( "-باتنة :دار قانة ،)ََُِ ،ص.ُِ .
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 -1ظهور كتطور فكرة الحوكمة :
ظهرت اٟتوكمة على يد علماء االقتصاد الذين قدموا ٣تموعة من ا١تقاربات ا٢تادفة أب معاٞتة ٥تتلف ا١تشاكل االقتصادية
اليت تتعرض ٢تا الدكؿ ،كاليت ترٚتت ُب ٣تموعة من ا١تبادئ كاألسس االقتصادية اليت أقرهتا ا١تؤسسات ا١تالية كالنقدية الدكلية
٦تثلة ُب البنك الدكٕب كصندكؽ النقد الدكٕب ،كاليت ٬تب على كل دكلة احًتامها ُب األسواؽ ا١تالية ،أسواؽ العملة ،األمبلؾ
كالعمل ،ككذا ٥تتلف األطر ذات العبلقة بالتسيَت  ،كما عملوا على تطوير مفهوـ اٟتوكمة كجعلو أكثر مشوال من خبلؿ
اعتمادىم ُب دراسة الظاىرة االجتماعية على أساليب كمعايَت كمية كرياضية بدؿ ا١تعايَت الكيفية القدٯتة كىوما ساىم ُب
ظهور مصطلح حوكمة الشركات ،حوكمة اجملاؿ االجتماعي ،لنصل إٔب حوكمة الدكلة أك ما يعرؼ ْتوكمة القطاع العاـ.
كما ٕتدر اإلشارة إليو أف مفهوـ اٟتوكمة تبلور بشكل جيد ُب الربع الثا٘ب من القرف العشرين حينما ظهر مصطلح اٟتوكمة
ُب اجملاؿ االقتصادم ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية من خبلؿ اسهامات عمل أحد ركاد مدرسة شيكاغو Ronald Coase
 1937أشار فيو إٔب أف اٟتوكمة ىي أ٪تاط التنسيق
الذم أصدر مقاؿ بعنواف :طبيعة ا١تؤسسة أكThe Nature Of The Firmسنة
الداخلي اليت تسمح بالتقليل من تكاليف ا١تعامبلت العامة ُب األسواؽ ،مع التأكيد على عبلقات التعاكف الداخلي
للمؤسسة كاليت من شأهنا التقليل من الكلفة كمن ٍب البحث عن السعر األفضل.
كما عرؼ مفهوـ اٟتوكمة تطورا كبَتا خاصة حينما ًب تطوير أفكار  Coaseمن قبل علماء اقتصاد ا١تؤسساتية اٞتديدة
 )1980كلعل أبرز ىؤالء ا١تفكر االقتصادمOliver Williamsonالذم عرؼ حوكمة الشركات
-1970
خبلؿ الفًتة ا١تمتدة من (
كمجموع ميكانزمات التنسيق اليت تنظم التنظيم الداخلي للشركة هبدؼ أكثر فاعلية .12إف نظرية  Williamsonتطرقت أب
امكانية تنظيم الشركات كفقا لنموذج أقل ىرمية يهدؼ أب أكثر فعالية ،باإلضافة إٔب اإلىتماـ بالعبلقات اليت ٕتسد
السلطة داخل ا١تؤسسة كخارجها كارتباط ذلك باإلنتاجية.
كبالتإب إف تتبع مسار تطور مفهوـ اٟتوكمة ُب اجملاؿ االقتصادم يظهر لنا بالرغم من ارتباط اٟتوكمة باالقتصاد إال أنو
كُب اٟتقيقة الفكر السياسي ىو من أعار مفهوـ اٟتوكمة إٔب الفكر االقتصادم كذلك ا٪تا ٯتكن تفسَته كفق ا١ترحلتُت
التاليتُت:
 1980كاليت أسفرت عن طرؽ جديدة ُب التفكَت السياسي ،كمع تراجع
-1ا١ترحلة األكٔب تتوافق مع الثورة الليربالية ُب سنوات
دكر الدكلة خاصة ُب الدكؿ األ٧تلوسكسونية ظهر مفهوـ "الوظيفية" ذات الصلة ٔتنطق التسيَت العمومي اٞتديد ،الذم
يستند كفق رؤية دكلة اٟتد األدٗب كالبلٌمركزية.

1

Charles Tournier, “Le Concept De Gouvernance En Sciences Politiques”, p. 68.
<http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v12n1/v12n1a04.pdf>.
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-2ا١ترحلة الثانية كتتوافق مع سنوات التسعينات ،كاليت ظهر فيها انعكاس عميق لدكر الدكلة ا١تنظمة ردا على رؤل التسيَت
العمومي اٞتديد ،كىو ما أكده الباحثPierre Calameحينما أصر بأف الدكلة ٓب تعرؼ فقط أزمة مست بوظائفها كبنيتها،
كإ٪تا ىذه األزمة تيعٌت بقدرة الدكلة على ا﵀افظة على شرعيتها باإلضافة إٔب صياغة السياسات العامة ٔتا يتماشى مع
االحتياجات السوسيو-اقتصادية.
كبذلك لعبت التحوالت اليت عرفها العآب خبلؿ السنوات األخَتة من القرف العشرين دكرا مهما ُب بركز مفهوـ اٟتوكمة،
حيث ش ٌكل تطور النظرية الليربالية ٨تو الليربالية ا١تؤسساتية دفعة ٨تو إبراز دكر القطاع ا٠تاص كفاعل منافس للدكلة .كما

كاف إلفرازات العو١تة األثر البالغ ُب تزايد التيارات ا١تنادية بضركرة مراجعة ٪توذج اٟتكم التقليدم للدكؿ ،كالسماح لفواعل
أخرل با١تشاركة ُب ٥تتلف العمليات االجتماعية ،السياسية ،كاالقتصادية كىو ما يقودنا ٨تو تعريف اٟتوكمة.
-2تعريف الحوكمة كمكوناتها :
إف اٟتوكمة أك  Governanceباللغة اإل٧تليزية أك  Gouvernanceباللغة الفرنسية قبل أف تظهر ُب صيغتها اٟتديثة سواء كاف
ذلك ُب اجملاؿ السياسي ،اإلدارم ،أك اإلقتصادم برزت ُب اإلرث الفلسفي القدٙب إذ تعود جذكرىا االتيمولوجية إٔب العصر
اليونا٘ب فهي مشتقة من الفعل اليونا٘ب  Kubernanالذم يعٍت القيادة كقد ًب استخدامو ألكؿ مرة من قبل أفبلطوف لئلشارة
إٔب حكم الناس ،بعدىا انتقل ا١تفهوـ إٔب اللغة البلتينية Kubernareحامبل معو نفس ا١تعٌت .
ًب استخداـ ا١تصطلح ُب اللغة الفرنسية كمرادؼ لفن أكطريقة اٟتكم ،بعدىا كصل إٔب اللغة اإل٧تليزية ُب القرف14ـ
 .Governanceكٓب يبق ا١تصطلح مستخدما ُب فرنسا بسبب مرجعيتو إٔب النظاـ القدٙب كبذلك اختفى لقركف عديدة ،فيما بقي
على حالو ُب اللغة اال٧تليزية ليظهر سنة 1970حامبل اسم حوكمة الشركات  ،Corporate Governanceليعاكد الظهور ٣تددا
 1990كمرادؼ للكلمة اإل٧تليزية .Governance
ُب اللغة الفرنسية خبلؿ سنوات
بعد ذلك انتقل ا١تفهوـ إٔب اللغة العربية أين تباينت كتعددت الصيغ ا١تشَتة إليو ،فهناؾ من أفاد بأف اٟتوكمة مرادؼ
للحكومةُ ،ب حُت إتو آخر بأهنا اٟتكم الرشيد ،كذلك إ٪تا راجع للًتٚتة ا٠تاطئة للمصطلح ُب حد ذاتو من جهة ،كإٔب
تقاطع ىذا ا١تفهوـ مع ىذه ا١تفاىيم ُب بعض ا١تواضع أك تداخلها ُب بعض االستخدامات من جهة أخرل .كبذلك
فاٟتوكمة ىي ٦تارسة ٥تتلف الشؤكف السياسية ،االقتصادية ،اإلدارية ،كاالجتماعية من خبلؿ توليفة تضمن للمواطنُت
اٟتصوؿ على حقوقهم كالقياـ بواجباهتم ،كٕتسد منطق التشاركية بُت ٥تتلف الفواعل أين تكوف الدكلة إحدل ىذه األخَتة
كليس سواىا ،كأين تضمن ىذه ا١تمارسة العدالة ،ا١تساكاة ،الشفافية ،كالكفاءة ُب استغبلؿ ٥تتلف ا١توارد سواء كانت
طبيعية أك بشرية .كبذلك فاٟتوكمة ىي نتيجة التفاعل الوظيفي بُت مكوناهتا الثبلثة ٦تثلة ُب الدكلة ،القطاع ا٠تاص ،كاجملتمع
1

Robert Joumard, “Le Concept De Gouvernance”, Institut National De Recherche Sur Les Transports Et Leur
Sécurité, Rapport N° LTE 0910, Novembre 2009, p. 11.
><http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/48/92/37/PDF/rapport_gouvernance_RJ_LTE0910.pdf
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ا١تد٘ب كىو ما ذىب إليو ٚتهور الباحثُت ،كمن بينهم الباحثاف Ledrer MarkusكPhilip Mullerالذين أطلقا على ىذه
ا١تكونات تسمية "مثلث اٟتوكمة .
كما أف اٟتوكمة ترتكز ُب ٣تملها على ٣تموعة من األركاف كاليت نذكر منها:
ا١تساءلة :كاليت تعٍت خضوع ٥تتلف ا١تؤسسات سواء كانت رٝتية أكغَت رٝتية إٔب ا﵀اسبة.الشفافية :كترمي إٔب العلنية ُب مناقشة ٥تتلف ا١تواضيع كحرية تداكؿ ا١تعلومات.العدالة كا١تساكاة :كتفيد تطبيق القانوف على ٥تتلف شرائح اجملتمع دكف التمييز بينهم ،كتوفَت الفرص ٞتميع أفراد اجملتمع.التمكُت :كتشَت إٔب توسيع قدرات األفراد بتوفَت البيئة ا١تبلءمة اليت تساعدىم على ٖتقيق أىدافهم.ا١تشاركة :كتعٍت السماح ٞتميع ا١تواطنُت با١تشاركة ُب ٥تتلف ٣تاالت اٟتياة.-IIموقع العولمة كالحوكمة ضمن نظريات كمقتربات السياسة العالمية:
إف اٟتديث عن موقع العو١تة كاٟتوكمة ضمن نظريات كمقًتبات السياسة العا١تية يستدعي تناكؿ ٥تتلف ا١تدارس الفكرية
ا١تفسرة للعو١تة بداية ٍب التطرؽ إٔب الشق الثا٘ب كا١تتعلق بالتحليبلت النظرية اليت قدمتها ٥تتلف نظريات العبلقات الدكلية
الكربل ٕتاه العو١تة كاٟتوكمة.
-1المدارس المفسرة للعولمة :
يرل ٣تموعة من الباحثُت كعلى رأسهم الباحث  David Heldأف ىناؾ ثبلثة مدارس فكرية اليت قدمت تفسَتات نظرية
للعو١تة كاليت تتجلى ُب:
المتعولموف  :Hyperglobalistsيرل أصحاب ىذا التيار بأف العو١تة ىي عملية شرعية كتارٮتية ،لديها منطق داخلي خاصهبا ك٢تا ٥ترجات ٯتكن التنبؤ هبا .كتقود ىذه العملية إٔب نظاـ عا١تي قائم على السوؽ كا١تؤسسات فوؽ الوطنية ،كأف كل
الثقافات غَت ا١تتجانسة تنسحب أماـ ٪تط اجتماعي فريد استنادا إٔب األسواؽ كا١تؤسسات ا١تستمدة من اإلطار الثقاُب
الليربإب ،كبالتإب فالعو١تة ينظر إليها على أهنا نوع من ا١ترحلة النهائية ُب عملية عفوية كذاتية التنفيذ ٠تلق ٣تتمع عا١تي .

1

- Markus Ledrerand Philip Muller, “Challenging Global Governance: Critical Perspective”, Workshop at
Harvard Law School, Harvard, CPOGC, 2003, p 12.
><http://csrc.nist.gov/organizations/fissea/2014-conference/fissea_2014_conference_program_march_12_2014.pdf
2
William Robinson, « Theories Of Globalization », p. 125.
><http://kisi.deu.edu.tr/timucin.yalcinkaya/Theories%20of%20Globalization.pdf
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-المشككوف  :Skepticsينتقد أصحاب ىذا اإلٕتاه كعلى رأسهم Gordon, Hirts, Thompsonالعو١تة حيث يركف أهنا ظاىرة

قدٯتة كأف النظاـ اإلقتصادم العا١تي ىو أقل عو١تة كتبادال ٦تا كاف عليو ُب مراحل سابقة ،كأنو ال ٬توز اٟتديث عن تراجع
دكر الدكلة ألف سلطات اٟتكومات الوطنية أصبحت أكثر قوة نتيجة للتطورات العا١تية.

المتحولوف  :Transformationalistsمن أكرب دعاة ىذا اإلٕتاه  ،Giddens, Scholte, Castellsىو إتاه أكثر اعتداال حيث اليقبل آراء تيار ا١تشككُت الذم يركز على البعد االقتصادم للعو١تة ،كبذلك فهم ينظركف للعو١تة كعملية متعددة األبعاد ال
تشمل فقط اآلليات االقتصادية ،كىي ظاىرة شكلتها قول الرأٝتالية اٟتديثة السياسية كالقوة العسكرية كالتصنيعية .كما
يركف أف ىناؾ أربعة أبعاد أساسية للعو١تة ىي :االقتصاد الرأٝتإب العا١تي ،نظاـ الدكلة الوطنية ،النظاـ العسكرم العا١تي،
كالتقسيم الدكٕب للعمل .
-2نظريات العبلقات الدكلية كثنائية (عولمة/حوكمة):
قدمت نظريات العبلقات الدكلية الكربل تفسَتات ١تدل قبو٢تا أك معارضتها لفكرة العو١تة كاٟتوكمة كىو ما ٯتكن
استشفافو من مرتكزات كأسس كل نظرية ككذا آراء كبار منظريها ،كسيتم الًتكيز ُب ىذه الورقة البحثية على النظريات
الكربل ا١تتنافسة كىي كل من النظرية الواقعية ،النظرية الليربالية ،كنظرية النظاـ العا١تي.
-النظرية الواقعية:تدافع النظرية الواقعية كبشدة عن الدكؿ أك الوحدات السياسية ا١تستقلة كفواعل رٝتية كمستقلة ُب

الساحة الدكلية ،كبذلك فهي تنظر للعو١تة على أهنا عملية قد تؤثر ُب ٥تتلف اجملاالت االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية،
كلكنها لن تتجاكز النظاـ السياسي الدكٕب الذم تقوـ عليو الوحدات السياسية ا١تستقلة كبالتإب كإٔب جانب اعًتافها بوجود

فواعل أخرل كا١تنظمات الدكلية غَت اٟتكومية كالشركات ا١تتعددة اٞتنسيات اليت تلعب أدكارا للربط بُت النظم االقتصادية
كاالجتماعية ا١تختلفة ،كلكنها لن تنافس الدكؿ اليت تبقى الفاعل الرٝتي كالسيادم الوحيد .أما بالنسبة للحوكمة فلطا١تا
دافع الواقعيوف عن ميزاف القول كأفضل كسيلة إلدارة النظاـ الدكٕب كبالتإب فاٟتوكمة الدكلية ليس بإمكاهنا أف تتخطى
كثَتا ا٧تازات السبلـ كاالستقرار بُت الدكؿ .
النظرية الليبرالية:تذىب الطركحات الليربالية كخاصة ُب شقها ا١تؤسساٌب كعلى غرار سابقتها الواقعية إٔب التأكيد علىالدكر الفاعل كالشامل للعو١تة نتيجة للثورة اليت أحدثتها على مستول الفواعل ُب الساحة الدكلية ،فالعو١تة أثبتت أف الدكؿ
ليست الفاعل الوحيد كإ٪تا توجد فواعل أخرل ٢تا من األ٫تية كالفاعلية ما ٯتكنها من التواجد إٔب جانب الدكؿ ،كما

1

Zoran Stefanovic, «Globalization: Theoretical perspectives, impacts and institutional response of the
economy», p. 265.
<http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200803/eao200803-09.pdf

2مراد بن سعيد" ،من الحوكمة الدكلية إلى الحوكمة العالمية :التحوالت األنطولوجية في تحليل الحوكمة البيئية العالمية " ،ا١تستقبل العريب ،ص .
ُّٕ.
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أكدت العو١تة قدرهتا على انتاج ٣تموعة من القواعد كا١تنظمات العابرة للحدكد القومية كاليت تنشط ُب ٣تاالت عديدة
كانت فيما سبق حكرا على الدكؿ .كما دافعت الليربالية عن فكرة اٟتوكمة بوصفها تعرب عن فكرة التعاكف كالتبادؿ بُت
الدكؿ كالشعوب عرب اقرار ٣تموعة من الًتتيبات كاليت أفضت إٔب تشكيل ىيئة األمم ا١تتحدة كغَتىا من التجمعات
االقتصادية كا١تالية كالبنك الدكٕب ،كمنظمة التجارة العا١تية.
نظرية النظاـ العالمي٬:تادؿ متزعم ىذه النظرية ُEmanuel Walersteinب العو١تة بوصفها مرحلة من مراحل تطور الرأٝتالية،كأف ٢تا جذكر قدٯتة قدـ النظاـ الدكٕب .كقد ناقش بأف االقتصاد العا١تي موجو بفلسفة ليربالية غربية تتماشى كقيم الرأٝتالية،
كأف اٟتوكمة ما ىي سول ترٚتة ١تبادئ النظاـ الدكٕب الليربإب.
-IIIالتجاذبات العبلئقية بين الحوكمة كالعولمة:
إف البحث ُب طبيعة العبلقة بُت العو١تة كاٟتوكمة كتفسَت ٥تتلف التجاذبات اٟتاصلة بُت ا١تفهومُت يقودنا للحديث عن
نتاج ىذا التفاعل اٟتاصل كالذم ترجم ُب ظهور مفهوـ جديد ال يقل أ٫تية عنهما كا١تتمثل ُب "الحوكمة العالمية" ،ىذا

ا١تفهوـ الذم ناؿ كال يزاؿ ٭تظى بقسط كافر من اىتماـ الدراسات األكادٯتية اٟتديثة ،كسنحاكؿ قدر اإلمكاف تسليط
الضوء على أىم ما يطرحو ىذا الوافد اٞتديد ٔتا يتناسب كموضوع الدراسة.
-1مفهوـ الحوكمة العالمية :
أشار مفهوـ اٟتوكمة ُب البدايات األكٔب لظهوره إٔب التفاعل السياسي اٟتاصل بُت فواعل ٤تلية هبدؼ حل ا١تشكبلت
اليت تؤثر ُب الدكلة ،كلكن أدل التسارع ُب كتَتة العو١تة ٔتختلف تداعياهتا كتأثَتاهتا إٔب امتداد استخداـ مفهوـ اٟتوكمة
ليصبح يشمل التفاعل السياسي بُت فواعل عرب دكلية ،كىو ما أطلق عليو تسمية اٟتوكمة العا١تية أك حوكمة العآب اليت
ظهرت كفلسفة جديدة تساىم من خبلؿ اآلليات اليت تقًتحها ُب حل ا١تشكبلت اليت تؤثر ُب أكثر من دكلة أك اقليم ُب
غياب سلطة سياسية شاملة .
تعترب اٟتوكمة العا١تية نتاج العديد من التحوالت اٟتادثة ُب الساحة الدكلية كتعإب الدعوات ا١تطالبة باستبداؿ ٪توذج
السياسة الدكلية بنموذج جديد ىو السياسة العا١تية نتيجة تنامي الوعي بالتهديدات ذات الصبغة العا١تية كالسيما البيئية
منها ،كأين ظهرت الدكلة عاجزة عن حل ا١تشاكل العابرة للحدكد ٦تا استدعى تدخل فواعل جديدة ٦تثلة با١تنظمات غَت
اٟتكومية كالشركات ا١تتعددة اٞتنسيات.
كما ٕتدر اإلشارة إليو أنو قدمت العديد من التعاريف للحوكمة العا١تية كاليت تزعمها كوكبة من ا١تفكرين من بينهم
الباحث السياسي James Rosenauالذم أفاد بأف" :اٟتوكمة العا١تية تشَت إٔب عملية اٟتكم من دكف سلطة السيادة أم سلطة
ُنفس ا١ترجع ،ص.ُّٓ .
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الدكلة ،كىو يصبو ُب ذلك للداللة على تنظيم العبلقات بُت الدكؿ من دكف كجود دكلة عليا ضابطة"  .كما يعرفها الباحث
Thomas Weissعلى أهنا٣" :تموع اجملهودات اٞتماعية لفهم كالتعامل مع ا١تشاكل الكبَتة كاليت ال تستطيع الدكؿ فرادل على
حلها ".
يذىب كل من ا١تفكرين الليرباليُت Robert Keohane & Joseph Nyeإٔب اعتبار اٟتوكمة العا١تية بأهنا " :اإلجراءات
كا١تؤسسات الرٝتية كغَت الرٝتية اليت تقود األنشطة اٞتماعية ،كاٟتكومة ُب ظلها جزء فرعي يتصرؼ بسلطة كيضع
االلتزامات الرٝتية ،كال ٖتتاج اٟتوكمة العا١تية بالضركرة ألف تقودىا حكومات فقط كمنظمات عا١تية تفوضها اٟتكومات
بسلطة ما ،فاٟتوكمة العا١تية ترتبط بالشركات ا٠تاصة كا١تنظمات غَت اٟتكومية كغالبا ما يكوف ذلك بالتعاكف مع ىيئات
حكومية .
كبذلك كبالرغم من اختبلؼ التعاريف كتقاطعها ُب مواقع ما فإهنا ٕتتمع حوؿ أف اٟتوكمة العا١تية ىي عملية ٚتاعية
يشارؾ فيها كل من الفواعل الرٝتية ٦تثلة بالدكؿ كالفواعل غَت الرٝتية ٦تثلة ُب ا١تنظمات غَت اٟتكومية كالشركات متعددة
اٞتنسيات من أجل التصدم للمشكبلت العابرة للحدكد كمن أجل خلق تنظيم عبلئقي تستفيد منو كل األطراؼ ا١تشاركة
فيو.
-2نماذج تفسير الحوكمة العالمية :
إف تبلور مفهوـ اٟتوكمة العا١تية بشكل كامل استدعى كجود تأطَت نظرم مصاحب لو كىو ما ٕتسد ُب كضع ٣تموعة
من النماذج ا١تفسرة ٢تا كاليت تدكر فكرهتا باألساس حوؿ مستقبل الدكلة ُب حالة سيادة ٪توذج اٟتوكمة العا١تية ،كمن أىم
النماذج اليت ٘تت بلورهتا ثبلثة ٪تاذج رئيسة كىي:
-نموذج التنسيق السلطوم عن طريق دكلة عالمية:يقوـ ىذا النموذج على فكرة أساسية مفادىا أنو ُب ظل الفوضى

ا١تميزة للنظاـ الدكٕب توجد حالة من الشك كالريبة تطبع نوايا الدكؿ ألف ا٠توؼ ا١تتبادؿ من ا١تواجهة أك الغزك بينها يبقى
كاردا ُب ٚتيع اٟتاالت كلذلك فكل دكلة ٖتضر نفسها دائما ١تا ىو أسوء سيما ُب ظل توفر امكانية ٘تلص قريناهتا من
الوعود ا١تقطوعة كعدـ التقيد بالقواعد كالضوابط ا١تتفق عليها ،كبذلك ٕتد نفسها ىذه الفواعل العقبلنية غَت قادرة على
التنسيق فيما بينها ما ٓب يتم ردعها من طرؼ سلطة مركزية تشرؼ عليها كاليت هتتم بإهناء حالة الفوضى ا١تميزة للنظاـ الدكٕب
كاقرار النظاـ.22

Lawrence Finkelstein, « What is Global Governance », Global Governance, Vol.3.(Winter 1995), p. 369.

1

2

Thomas G. Weiss, “What happened to the idea of world governance”, International Studies Quartely, Vol. 16,
New York, 2009, p. 257.

3مراد بن سعيد ،المرجع السابق ،ص9 .

.
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كبالتإب يتصور أنصار ىذا النموذج السلطة ا١تركزية ُب شكل دكلة عا١تية افًتاضية ٔتعٌت أال يكوف ٢تذه الدكلة بنية أك ىيكل
أك كياف متمركز ،كإ٪تا تكوف موجودة بقدرهتا على فرض القواعد كالضوابط البلزمة كتتعامل مع ٥تتلف ا١تشاكل اليت تعجز
الدكؿ فرادل عن ٣تاهبتها ،كىنا سيتمتع الفرد بانتمائو إٔب ٣تتمع عا١تي أين تتحوؿ كل معامبلتو السابقة كاليت كانت على
مستول كطٍت إٔب مستول عا١تي ُب ظل ٣تتمع عا١تي.
ما يعاب على ىذا النموذج ىو أف طركحاتو كانطية أكتوبية إٔب حد كبَت فمن الصعب جدا ٖتقيقها ُب الواقع بسبب أنانية
الدكؿ كعدـ توازف القول فيما بينها السيما إذا ما قارنا بُت الدكؿ أك القول الكربل كدكؿ العآب الثالث ،كما أف اقرار
ا١تساكاة بينها من الصعب ٖتقيقو.
-نموذج الحوكمة دكف حكومة عالمية :ينطلق ىذا النموذج من قاعدة أساسية مفادىا أف الدكؿ كُب إطار سعيها لتحقيق

مصاٟتها تدفع هبا عقبلنيتها إٔب اإل٩تراط ُب ٖتالفات كخلق مؤسسات دكلية هتدؼ من خبل٢تا لتحقيق مصاّب ٚتاعية إٔب
جانب مصاّب فردية ال تقل أ٫تية عن األكٔب ،كبالتإب فتنسيق األنشطة الدكلية يتأثر ٔتدل اتفاؽ الدكؿ عند خدمة مصاٟتها
حوؿ القواعد كا١تعايَت اليت تقود سلوكهم ا١تستقبلي إٔب بناء كتشكيل آليات كقول ٕتعل اإللتزاـ هبذه القواعد كالضوابط أمرا
٦تكنا .23كبالتاليفاٟتوكمة العا١تية حسب أنصار ىذا اإلٕتاه تتحقق من خبلؿ خلق مؤسسات ُب كافة اجملاالت ،أين تتخلى
الدكؿ عن شق من سلطتها كتفوضها ٢تذه ا١تؤسسات العا١تية لتحقيق مصاّب متعددة.
-نموذج الحوكمة تحت مظلة الهيمنة:يقوـ ىذا النموذج على طرح يستقي أفكاره من التيار الواقعي حيث تقوـ فكرة

ا٢تيمنة ىنا على كجود قوة مهيمنة تسيطر على ىذه اٟتوكمة كىو ما ذىب إليو ا١تفكر الواقعي Kenneth Waltzحينما تطرؽ
ُب كتابو نظرية السياسة الدكلية إٔب أف نظاـ الدكؿ ْتاجة إٔب قوة مهيمنة ٖتافظ على استقراره .كبالتإب فهذا النموذج
يفًتض أف اإللتزاـ ٯتكن ٖتقيقو عن طريق قوة ىذه ا١تظلة ا١تهيمنة اليت قد تتخذ شكل دكلة قوية اليت ٘تلك من الوسائل
كا١تؤىبلت ما ٬تعلها قادرة على خلق القواعد الضابطة كا١تلزمة ٞتميع الدكؿ كالشعوب اليت تكوف مرتاحة ٖتت ىذه ا١تظلة
بسبب ٖتقيقها ١تصاٟتها ُب ظل ىذه ا٢تيمنة.
ما يعاب على ىذا النموذج ىو أف فكرة ا٢تيمنة قد تؤثر سلبا على مصاّب الدكؿ بسبب رغبة ىذه الدكلة ا١تهيمنة مثبل
على تعميم النموذج ا٠تاص هبا سواء كاف ثقافيا أك اجتماعيا على باقي الدكؿ ٦تا يؤدم إٔب اقصاء ٚتاعات كثَتة سواء
على أساس الدين ،أك العرؽ ،أك اللغة كالذم يتسبب ُب احداث فوضى عا١تية كبالتإب الرجوع إٔب حالة الفوضى الدكلية
اليت ٘تتد ُب بعض األحياف لتندلع اٟتركب فيما بُت الدكؿ.
كبذلك كانت ىذه النماذج الثبلثة ا١تختارة األكثر شهرة ُب ٖتليل كتفسَت اٟتوكمة العا١تية ،إٔب جانب كجود ٪تاذج أخرل
اليت قدمت تفسَتات منطقية لفحول كتطور فكرة اٟتوكمة العا١تية.
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خاتمة:
بعد عرض ٥تتلف األطر ا١تفاىيمية كالنظرية لكل من العو١تة كاٟتوكمة كالتعمق ُب شرحها كٖتليلها ٩تلص إٔب أف كل من
مفهوـ العو١تة كاٟتوكمة ىو على قدر كبَت من التشبيك كاأل٫تية اليت ٖتظى هبا ٥تتلف ا١تفاىيم نتيجة التعدد كالتمايز
اٟتاصل على مستول ا١تداخل كالنظريات كبالتإب تعدد ىذه األخَتة ىو ما أدل إٔب تعدد زكايا اإلقًتاب من ا١توضوع حيث
يصبح كل باحث يتناكؿ سواء موضوع العو١تة أك اٟتوكمة من اإلٕتاه الذم يتماشى كآرائو كانتماءاتو الفكرية ،كمن اٞتدير
بالذكر أيضا أف مفهوـ اٟتوكمة كعلى الرغم من حداثتو إال أنو يطرح اشكاالت ْتثية عديدة كعلى مستويات كثَتة.
كما ًب التوصل ُب ىذه الدراسة إٔب نتيجة التفاعل اٟتاصل بُت ا١تفهومُت كتداخلهما ُب الكثَت من األحياف كىي اٟتوكمة
العا١تية اليت تشكل ُب اٟتقيقة بدكرىا موضوع ْتث مستقل كالذم ٭تتاج لكثَت من التحليل كالدراسة.
قائمة المراجع:
٤ - 1تمد غريب" ،تحديات العولمة كآثارىا على العالم العربي" ،اقتصاديات مشاؿ افريقيا ،العدد.6
-2اٝتاعيل كرازدم" ،العولمة كالحكم نحو حكم عالمي كمواطنة عالمية" ( رسالة دكتوراه ُب العلوـ السياسية ،قسم العلوـ السياسية ،جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة،
.)2011
 ،1997دار الشؤكف الثقافية بغداد.
-3باسيل يوسف" ،حقوؽ اإلنساف من العالمية اإلنسانية كالعولمة السياسية" ،ا١توقف الثقاُب ،العدد،10
.)2001
-4عبد السعيد عبد اٝتاعيل" ،العولمة كالعالم اإلسبلمي :أرقاـ كحقائق" (ليبيا :دار األندلس،
.)1998
-5نعيمة شوماف "،العولمة بين النظم التكنولوجية الحديمة" ،الطبعة األكٔب (بَتكت :مؤسسة الرسالة،
-6حسُت كامل هباء الدين" ،الوطنية في عالم ببل ىوية-تحديات العولمة( "-مصر :دار ا١تعارؼ).
.1993
-7مادلُت غراكيتز" ،مناىج العلوـ اإلجتماعية" ،ترٚتة :ساـ عمار (دمشق :ا١تركز العريب للتعريب كالًتٚتة كالتأليف كالنشر،
.2007
٤-8تمد شليب "،المنهجية في التحليل السياسي :المفاىيم ،المناىج ،االقترابات" ،األدكات ط( 5.اٞتزائر :دار ىومة،
.2010
-9صاّب زيا٘ب كمراد بن سعيد "،الحوكمة البيئية العالمية  -قضايا كاشكاالت( "-باتنة :دار قانة،
-10مراد بن سعيد" ،من الحوكمة الدكلية إلى الحوكمة العالمية :التحوالت األنطولوجية في تحليل الحوكمة البيئية العالمية" ،ا١تستقبل العريب.
11

-Charles Tournier, “Le Concept De Gouvernance En Sciences Politiques”.

><http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v12n1/v12n1a04.pdf
12

-Robert Joumard, “Le Concept De Gouvernance”, Institut National De Recherche Sur Les Transports Et Leur Sécurité, Rapport N° LTE 0910,
Novembre 2009.
><http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/48/92/37/PDF/rapport_gouvernance_RJ_LTE0910.pdf
13

- Markus Ledrerand Philip Muller, “Challenging Global Governance: Critical Perspective”, Workshop at Harvard Law School, Harvard,
CPOGC, 2003.
><http://csrc.nist.gov/organizations/fissea/2014-conference/fissea_2014_conference_program_march_12_2014.pdf
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-William Robinson, « Theories Of Globalization ».
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15

-Zoran Stefanovic, «Globalization: Theoretical perspectives, impacts and institutional response of the economy».

<http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200803/eao200803-09.pdf>
16

-Lawrence Finkelstein, « What is Global Governance », Global Governance, Vol.3.(Winter 1995).

17

-Thomas G. Weiss, “What happened to the idea of world governance”, International Studies Quartely, Vol. 16, New York, 2009.
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La dimension temporelle dans l’apprentissage de la langue française

البعد الزمني في تعلم اللغة الفرنسية
. العراؽ، بغداد، الجامعة المستنصرية، مدرس دكتور في كلية السياحة كإدارة الفنادؽ/  أحبلـ نعمو لفتو.د
: ملخص
.تي كمتتابع مع ما ترتبط بو من مدلوالت لفظية٬توضوعي بشكل تدر١إذ تأخذ شكلها ا.تيعرؼ اللغة بأهنا اجملاؿ الذىٍت للعديد من الفعاليات االدراكية ُب آف كاحد
 إذ ييعرؼ الزمن ىنا بأنو االطار.تطلوب ٖتقيقو كالذم من أجلو تتطور االمكانيات االدراكية للمتعلم١تدد يتغَت كفقان للهدؼ ا٤سقف زمٍت ي
تلق كاالبداع لو ه٠إف ا
تموعة من الظاىرات اللغوية اليت٣ الواقعي للغة من خبلؿ ما ي٭تدثو من تغيَتات كاليت تعرؼ بالتعاقبية ُب تطور للوقائع اللغوية ُب الزمن أك ما يعرؼ بالتزامنية كىي
.تكتوبة ُب إطارىا الزمٍت١تحاكاة ٗتتلف عن اللغة ا١ مثاؿ على ذلك لغة ا.تددة من تطور أللغة٤ نظاما معينان ُب ف وًتة
تيشكل ن
ي
.تفهوـ الشكلي للغة من خبلؿ ٖتديد االطار الزمٍت البلزـ من أجل تطوير عملية التعلم١يهدؼ ىذا البحث إٔب تطوير ا

«Avec la notion de temps, on se trouve à une croisée centrale que peu de linguistiques
aperçoivent». F.DE SAUSSURE, Troisième Cours, 130.
RÉSUMÉ:
Notre étude aborde les dimensions temporelles dans l‟apprentissage de la langue française. La langue est l‟espace
mental qui donne lieu à ces actualisations; elle prend forme dans les processus et les significations qui lui sont
associées. Le double processus de création/évaluation a une dynamique temporelle propre, gérée selon le but visé
pour développer la possibilité d‟un compris chez l‟apprenant. Le temps est un cadre de la réalité linguistique, où
s‟opère la distinction entre le point de vue diachronique qui s'intéresse à l'histoire de la langue et étudie ses
évolutions, ou synchronique, des hypothèses linguistiques contemporaines vers la détermination du temps humain.
Dans a langue parlée, au contraire de l'écrit, par exemple est étroitement liée au temps conçu dans son déroulement.
Cette recherche vise à développer l‟idée de forme en prenant en considération les limites de la situation qui résultent
de l‟évaluation et le cadre temporel dans le développement de la langue. C‟est ce que nous appelons la progression
temporelle dans l‟apprentissage.

INTRODUCTION
La langue est l‟un des premiers éléments qui entre dans la construction et la définition de
l‟identité individuelle et sociale (Hagège, 1991, cité par Blanchet, 1998). C‟est par elle que se
réalise la socialisation de l‟individu, "La langue est caractéristique des peuples qui la
parlent."1Saussure définit le langage comme l‟ensemble constitué par la langue et la parole
(qu‟on appelle à présent „discours‟) : la langue (comme le français, l‟anglais, le grec ancien) est
un système de signification, oral et/ou écrit, utilisé de communication. On peut aussi définir le
langage comme une activité symbolique propre à l‟homme, une faculté qui lui permet de traiter
1

BLANCHET, Philippe, Introduction à la complexité de l’enseignement du Français Langue étrangère, Série
pédagogique de l‟institut de linguistique de Louvain. Louvain-la-Neuve : Peeters, 1998, p. 51
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des données écrites ou orales en tant que locuteur ou auditeur. Cette capacité consiste aussi à
savoir appliquer ce traitement du langage à un système linguistique, c‟est-à-dire à apprendre une
langue. En Europe, l‟enseignement des langues vivantes a connu, ces dernières années, des
évolutions considérables, comme dans plusieurs pays : le Portugal, la Finlande, la Bulgarie,
l‟Allemagne et la France. En France, l‟étranger est accueilli pour ses compétences en matière
d‟expertise, de formation et d‟évaluation et pour sa réflexion dans le domaine de la coopération
internationale en éducation.La valorisation de l‟expertise française à l‟étranger se construit par la
participation à l‟effort d‟attractivité, soit par l‟éducation (enseignement général, professionnel et
supérieur, reconnaissance des diplômes), soit par des activités collectives de l‟intégration
(travail, rue, marché...etc.). L‟objectif est de préparer les étrangers d‟échanger avec des
francophones, de faire un premier bain linguistique intensif, et de se familiariser avec leur nouvel
environnement socioculturel. Cependant, la construction linguistique semble produire une
inversion du rapport entre le temps et le langage au cours de l‟apprentissage. Ainsi, le langage
devient finalement, à partir de l‟aire seconde, capable de construire une représentation du temps
et donc de devenir lui- même porteur de temps “Le temps risquerait de demeurer un milieu
vide et amorphe, si on ne le supposait animé et structuré par le langage”. 1 Nous indiquons,
dans cette recherche, l‟interaction temporelle, en prenant en compte l‟articulation des niveaux de
l‟action de la langue et de la perspective temporelle. Les enjeux théoriques que nous voulons
présenter sont liés en grande partie à la spécificité de l‟objet d‟apprentissage auquel nous nous
intéressons : la langue. Les oppositions qui permettent de situer les théories doivent prendre en
compte l‟articulation entre trois concepts essentiels :
- la langue, objet d‟apprentissage, élément d‟un univers physique et social, qui exerce sur toute
activité individuelle des contraintes liées à ses caractéristiques « objectives »
- le sujet (apprenant, étudiants universitaires), centre d‟une activité qui s‟exerce sur son
environnement, donc entre autres sur l‟objet-langue.
- les interactions liées à la fonction fondamentale du langage. C‟est le contrôle des « modèles »
fournis à l‟apprenant qui permet à celui-ci de maîtriser progressivement. Le fonctionnement de la
langue, la fonction de ses différents aspects les uns par rapport aux autres, ne peuvent se
comprendre qu‟en rapport avec les caractéristiques de la tâche qui sert de support à l‟activité de
langage, et qu‟en rapport avec les caractéristiques fondamentales de l‟activité pour laquelle le
langage sert d‟outil privilégié : l‟interaction temporelle ; «Tous les temps linguistiques
fonctionnent comme des signaux qu’il serait faux de réduire à de simples informations sur
le Temps!»2
CHAPITRE (I)
Processus d’apprentissage de la langue française
L‟apprentissage est un processus créateur où l‟individu peut raisonner, analyser, comparer et
réfléchir à son fonctionnement. L‟apprentissage d‟une langue étrangère se construit aussi bien de
l‟intérieur sur la base de savoirs déclaratifs existants, que de l‟extérieur par l‟injection de
nouvelles données : c‟est la connaissance des différentes phases du processus de développement
intellectuel permettant d‟adapter aux possibilités réelles de l‟apprenant selon les processus et le
mode d‟apprentissage :
1

JACOB, André,Temps et Langage Essai les structures du sujet parlant, Revue Philosophique de Louvain,
Volume 67, 1969 p. 298
2
MOESCHLER, J.,et al., Langage et Pertinence. Référence temporelle, anaphore, connecteurs et métaphore,
Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1994, p. 60
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Les processus implicites et explicites
Nous posons ici la distinction entre « implicite » et « explicite », qui est en relation avec le mot
«formé» qu‟emploie Corder (1967, cité par Perdue et Porquier, 1980). Dans son article, il évoque
deux types d‟apprenants: l‟apprenant « non-captif », en situation d‟apprentissage «naturelle»et
l‟apprenant «captif »,en situation d‟apprentissage institutionnelle.
L‟apprenant non-captif reçoit des explications sur la langue qu‟il apprend, alors que l‟apprenant
captif trie et intègre ces explications sous forme implicite ou explicite, à partir de données plus
structurées. La recherche sur l‟appropriation des langues étrangères en milieu guidé a souvent été
centrée sur une opposition entre savoir implicite acquis et savoir explicite appris. Cette
séparation des savoirs fait la distinction en parlant de l‟apprentissage et de l‟acquisition. Le
premier se fait dans un cadre systématiquement informatique (école, institut, université, etc.) où
l‟apprenant présuppose normalement l‟existence d‟un enseignant dans une situation guidée,
celui-ci suggère un processus explicite et conscient. Par contre, le terme « acquisition » évoque
plutôt l‟idée d‟un comportement inconscient ayant lieu dans un milieu naturel et ne demandant
pas d‟effort spécial. Pour Bialystok (1978 et 1979, cité par Perdue et Porquier,1980),ce
comportement est une connaissance implicite contenant des informations « non-analysées». Ces
deux auteurs avancent l‟hypothèse selon laquelle, la mobilisation de la connaissance explicite
demande davantage de temps. Dans les activités d‟expression orale, par exemple, le sujet n‟a
également pas le loisir de consulter sa connaissance explicite et doit s‟appuyer sur sa
connaissance implicite. Dans les activités d‟expression écrite en temps non limité, il peut, au
contraire, recourir plus facilement à sa connaissance explicite. "L’apprentissage institutionnel
est caractérisé par la présence de données explicites, par opposition à l’apprentissage
naturel « acquisition », fondé sur des données implicites."1
La possibilité d’un compromis
Depuis plusieurs siècles, la langue était l‟objet d‟une multitude études, surtout en
linguistique :linguistique appliquée, cognitive, historique, orthographe, grammaticale, tec. Les
premiers linguistes sont Karl Verner, August Scheicher, et Johannes Schmidt. La langue
commence à pénètre la société humaine par ces phénomènes sociale : comme la construction du
langage chez l‟enfant et ses relation avec les autres,l‟image qu‟il se fait de lui-même, sa place
dans un groupe, ses capacité d‟attention et d‟écoute, ses possibilité d‟adaptation aux êtres et aux
événements. On appelle socialisation langagière l‟aspect langagier de la socialisation générale
des individus.
Au cours du développement de l‟individu, les structures linguistiques spécifiques et les
stratégies cognitives sont plus efficaces dans le domaine des « précurseurs » cognitifs. Quelques
structures sont innées, ce n‟est pas du côté complexe des règles linguistiques hautement
spécifiques qu‟il faut se tourner. La différenciation et l‟intégration progressive de ces structures
de base par l‟action de l‟environnement externe peuvent rendre compte de la diversité des
compétences cognitives et linguistiques« Sujet à un milieu, à l’angoisse et à la mort, l’homme
peut devenir le sujet d’un monde par le travail et le langage ».2La faculté de l'homme à
communiquer nécessite de nombreuses tâches intellectuelles qui s'exécutent très rapidement, en
l'espace de quelques centaines de millisecondes. Leur variété et leur complexité reposent sur des
processus cognitifs au cours du temps.
1

PORQUIER, Clive, PERDUE, Rémy, Apprentissage et connaissance d'une langue étrangère, Paris, Larousse,
1980, p. 55.
2
RIVENC, Paul, Apprentissage d'une langue étrangère/seconde, Vol.3 La Méthodologie,
Bruxelles : De Boeck Université, 2003, p. 187.
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Pour faire le lien entre cette théorie de l‟interaction temporelle et les niveaux de l‟action dans
l‟apprentissage d‟une langue étrangère, Rivenc et Chiclet, ont écrit que l‟explication des
problèmes de compréhension doit être détaillée et que son traitement est à moduler selon le
niveau et les besoin des apprenants. La compréhension globale d‟une langue, selon eux, ne suffit
pas pour savoir s‟exprimer. On peut « comprendre globalement» sans passer par tous les niveaux
de traitement de la langue. L‟expression exige le traitement en temps réel de tous les niveaux
structuraux, et une bonne connaissance de potentialité de la langue pour effectuer, toujours en
temps réel, les choix nécessaires en fonction de la situation de communication. Arendt (1995,cité
par Vriendt,2000) disait " Connaître et comprendre, ce n’est pas la même chose mais sont en
rapport étroit ; la compréhension se fonde sur la connaissance et celle-ci ne peut procéder
sans une compréhension préalable et implicite. "1
En ce qui concerne l‟apprentissage de la langue étrangère, il faut souligner des points
essentiels:
L‟acte d‟apprendre s‟inscrit dans un processus et une dynamique, parce que la notion de temps
s‟inscrit dans la notion de construction de la pensée, de l‟imagination, (appel à la mémoire, acte
d‟échange).
L‟acte d‟apprendre s‟inscrit dans un parcours, car tout individu se forme à un passé, un
présent et un futur. Il faut que les élèves aillent potentialiser la formation, c‟est à dire faire en
sorte que l‟apprenant puisse comprendre et apprendre.


 L‟acte

d‟apprendre modifie le rapport au temps, aux autres : Ce que l‟on vit, c‟est
l‟immédiateté, il faut donc penser avec les apprenants dans l‟immédiateté.
Le professeur va mettre le temps nécessaire pour comprendre, pour faire un diagnostic avec
l‟étudiant. Les responsabilités doivent être bien partagées. Ce temps n‟est pas la durée de
validation mais il s'agit de faire véritablement un diagnostic.
Le lien du temps linguistique à l’espace
Partout, le temps que le langage nous invite à prendre en considération n‟a de sens qu‟avec
l‟espace. Car l‟espace fournit toujours un moyen de structuration et d‟ordination «C’est sous
terme d’espace que l’esprit humain se représente le temps.La simple représentation
linéaire du temps qui fuit est déjà un commencement de spatialisation. »2.
L‟ensemble de la construction des langues suppose une sorte d’espace-temps du langage
comme la physique contemporaine a dégagé un espace-temps de l’univers ; c‟est un espacetemps signifie qu'il y a un espace-temps-énergie ; une organisation évolutive de la
représentation, comme il y a une évolution organique du réel. Il y a un espace-temps des
significations, ce qui concerne un espace- temps-conscience, le continue auquel se réfère la
physique contemporaine appelle, et un espace-temps de représentation qui peut ouvrir un
champ spécifique à l‟action et à la pensée humaines dans le travail de symbolisation.
Il y a aussi un espace-temps du sujet qui commande à la fois sa puissance et ses actes. Dans
l‟espace- temps-sens qu‟il est particulièrement lié au langage, le sens est au langage ce que
l‟énergie est à la matière : sa détermination essentielle, pour qualifier l‟involution- réflexion qui
répond très exactement à la lumière, cas d‟énergie, qui joue le rôle de milieu hors duquel aucun
phénomène ne serait visible.
1

VRIENDT - de Man, Marie-Jeanne, Apprentissage d'une langue étrangère/ Seconde. Vol.1 Parcours et
procédures de construction du sens, Bruxelles, De Boeck &Larciers.a. 2000, p. 112.
2
GUILLAUME (G.), Langage et Science du langage. Presses de L‟université Laval. Québec, 1964, p. 209
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Nous estimons ainsi que le concept de temps et espace ne peut se concevoir convenablement
sans l‟entité pivot de cette relation: l‟être humain doté d‟un corps dans le monde et ayant la
conscience de l‟espace qui l‟entoure. Cet espace physique est à son tour, circonscrit par des
valeurs ancrées dans la dimension socioculturelle des espaces géographiques.
CHAPITRE (II)
Mesure temporelle dans l’apprentissage de la langue française
« Si le temps humain doit beaucoup au langage, c’est dans l’exacte mesure où il se prête luimême à cette mutation fondamentale : nier l’écoulement universel, par sa structuration au
sein de sujets singuliers. »
Langue et temps humain
Le développement de l‟acquisition des connaissances de l‟humanité, dessciences à celui de
l‟individu, son objet principal d‟étude, passant par différent stades d‟ouverture au monde et
intégration de données extérieures nouvelles. En effet, dit G. JUCQUOIS (1989-64), « Si on
considère la maturation comme un processus par lequel un individu se révèle capable,
progressivement et par paliers successifs, d’intégrer dans sa personnalité et dans son
champ d’expérience, les données, même hétérogènes, de l’existence quotidienne, on
comprendra que les diverses modalités de la rencontre avec l’Autre, depuis le milieu
primaire de la première socialisation jusqu’à d’éventuels contacts avec des cultures forts
différentes constituent le terrain privilégié de cette maturation. »1
La tendance du français à la substantivation a été soulignée depuis longtemps. Le progrès de la
représentation linguistique caractéristique du français joue autant dans le sens de l‟affinement
temporel que de l‟abstraction liée à une nominalisation croissante. Cependant, la possibilité des
propres formes est vue par la véritable place de mécanismes temporels dans l‟ensemble des
procès linguistiques.
Le temps est le cadre de la réalité linguistique, où s‟opèrent changements et usures des formes,
tant au niveau morphosémantique qu‟au niveau phonétique, avec la distinction entre les points de
vue diachronique et synchronique, n‟aura pas beaucoup changé les choses.
Diachronie de la langue
L‟étude des changements du français, qui, pendant deux siècles, a surtout fait l‟objet
d‟analyses, connaît depuis quelques décennies un renouveau théorique : La section « Diachronie,
histoire de la langue » aura pour objectif de ce renouveau. La diversité des approches, dite
diachronique s'intéresse à l'histoire de la langue et étudie ses évolutions (étymologie, évolutions
phonétiques, sémantiques, lexicales, syntaxiques, etc.) .
Au début de XXe siècle, les travaux expérimentaux de Thorndike s‟inspirent de ce principe.
Pour lui, l‟apprentissage consiste d‟une connexion entre des « impressions
sensorielles » (c‟est-à-dire des perceptions) et des « impulsions à l‟action » (c‟est-à-dire des
réactions motrices).voir Figure (1)

1

BLANCHET Philippe,Introduction à la complexité de l’enseignement du Français Langue étrangère, Série
pédagogique de l‟institut de linguistique de Louvai,op. cit., 1998. p. 70
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Temps

Essais

Figure (1) : Courbe d‟apprentissage selon Thorndike.
L‟apprentissage a consisté à relier une réponse (mouvements nécessaires) à une situation ; et
deux lois, d‟après Thorndike, permettent de rendre en compte de cet apprentissage :
-loi de l‟exercice : les connaissances entre situation et réponse sont renforcées par l‟exercice ; la
probabilité de la réponse s‟accroît avec le nombre d‟essais effectués.
-loi de l‟effet :une connexion est renforcée ou affaiblie par l‟effet de ses conséquences, si elle est
suivie d‟un état de satisfaction, elle est renforcée, sinon elle est affaiblie.
C‟est la capacité acquise s‟il y a renforcement répété. Tout apprentissage s‟effectue selon ces
lois : pour être apprise, une réponse doit être effectuée et immédiatement renforcée.
Synchronie et expression du temps
Ferdinand de Saussure a introduit la différence entre la linguistique synchronique
(ou« linguistique statique ») et la linguistique diachronique (ou « linguistique évolutive »). La
synchronie linguistique est le champ de la conscience des sujets, cette notion fournit à la fois le
cadre des investigations linguistiques contemporaines et l‟hypothèse d‟un jalon vers la
détermination du temps humain. L‟abstrait dans un point de départ théorique et raisonné, se
trouve l‟équilibration par une entrée particulière. Ainsi le lien entre le temps et le langage se
charge dans le fait au temps donné. Cependant, l‟expression linguistique du temps rejoint
l‟organisation abstraite de la synchronie, quitte à orienter son interprétation dans le sens le moins
fictif et le plus réaliste. La notion-clé d‟opération linguistique, l‟ « approche de la synchronie »
pourra aider la science du langage à tenir les promesses anthropologique hors desquelles aucune
élucidation du temps ne serait recueillie.
Le lien qu‟il convient de conserver entre les deux modes d‟étude s‟avère d‟autant plus
important que la distinction saussurienne entre synchronie et diachronie a influencé chez certains
théoriciens une profonde séparation des rôles entre par exemple histoire, affectée aux
changements d‟un état, et sociologie, attribuée à l‟organisation factuelle de cet état. Mais, selon
nous, cette distinction « structuraliste » comporte ses limites quand elle prétend s‟appliquer à
autre chose qu‟à la langue.
Autrement dire, l‟opposition synchronie/diachronie, soit la différence entre faits de langue et
faits de langage, est centrale lorsqu‟on s‟interroge sur le rapport du langage au temps. Car si la
langue est le système formel, organisé et normé, d‟un code, que des linguistes étudient
généralement d‟un point de vue synchronique pour en décrire l‟état à un moment donné, le
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langage, au contraire, signifie usage de ce code (de la langue) en situation d‟interaction,
obligeant le sociologue à adopter pour son analyse une approche diachronique.
Temporalité de la langue parlée
La langue parlée dans sa dimension temporelle est une des différences fondamentales entre
l'écrit et l'oral repose sur le concept de linéarité temporelle.La langue parlée fait intervenir la
composante fondamentale d'interaction entre un locuteur et un interlocuteur. L'étude de la
temporalité est une marque caractéristique de cette langue et les aspects syntaxiques qui lui sont
propres. Cette analyse est menée à partir des deux approches, interactive et cognitive ; selon
(Rivers 1964 ; van Passel, 1970) le développement de la méthode audio-orale, ne fait qu‟en
prendre les principes suivants :
-le langage est un « comportement », en incitant l‟élève à « se comporter », c'est-à-dire à
pratiquer le langage.
- les comportements de langage sur le plan génétique sont des comportements « parlés ».
Cette méthode doit conduire l‟élève à produire des comportements de langage qui soient les
plus proches possible des situations réelles. L‟apprentissage d‟une langue est un processus
mécanique de formation d‟automatisme, par exemple les exercices proposés à l‟élève doivent
renforcer systématiquement les mécanismes fondamentaux de la langue pour parler.
Ainsi, nous pouvons dire apprendre une langue n‟est pas une activité intellectuelle : ce n‟est
pas « apprendre quelque chose », mais c‟est apprendre à « faire quelque chose ». Un mécanisme
peut-être généralisé par des changements minimaux dans la structure acquise.
Temporalité de la langue écrite
Le terme « temps » est lié en français à l‟aspect formel de la grammaire et de la syntaxe, c‟està-dire à la manière de catégoriser nos expériences comme ayant une réalité passée, présente et
future,les « modes d‟être-dans-le-temps ». La «temporalité » ne peut être figuré, fixé, ou
catégorisé. Elle implique flux, écoulement, mouvementqui ne s‟arrête jamais, s‟opposant par-là à
l‟espace, qui peut être délimité et cadré «la temporalité, c’est le temps qui nous englobe en
passant (dans cette expression, la forme active du verbe « en passant », souligne justement
un mouvement perpétuel). »1
L‟emploi des temps verbaux par les apprenants ne correspondpas à l‟usage natif dans un texte
narratif. Dans ce type de tâche, les natifs francophones sont plutôt tendance à se reposer sur des
moyens morphologiques peu marqués et utilisent un temps neutre de narration comme le présent.
La flexion verbale n‟est donc qu‟un aspect de l‟expression de la temporalité. Si l‟objectif final de
l‟apprentissaged‟une langue étrangère est de s‟approcher de la compétence communicative des
locuteurs natifs, il faut savoir déployer d‟autres types de moyens, non seulement formels mais
aussi fonctionnels et discursifs. Cela implique donc, de la part des enseignants, d‟autres pratiques
didactiques dans l‟enseignement du français en université.
CONCLUSION
Le temps et le langage sont la trame de l‟expérience humaine. Le temps apparaît comme un fil
horizontal par lequel nous nous représentation le devenir, cet horizon qui ne s‟ouvre, avec le
pouvoir représentation qu‟il implique, qu‟à la faveur de la dimension verticale du langage.Il peut
1

GABRIELLE,Varro, « Temporalité(s) et langage dans l’analyse d’entretiens biographiques », Temporalités
[En ligne], 8 | 2008, mis en ligne le 02 juin 2009, consulté le 24 août 2014. URL : http://temporalites.revues.org/123
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sembler donc réducteur d‟appliquer le modèle structuraliste saussurien dans (La première partie
de Cours de linguistique générale, 1916, rééd. 1995) qui à n‟importe quel domaine de l‟humain.
On a distingué l'approche diachronique qui s'intéresse à l'évolution d'une langue au cours de son
histoire.
Les êtres humains vivent la société et y agissent l‟appréhendent eux systématiquement à
travers le temps, dans la temporalité, entre un passé, un présent et un avenir. N‟oublions pas que
ce qui fait l‟une des principales qualités du social est aussi le changement, l‟évolution, les
ruptures affectant son état.
Ces contraintes du temps doivent toujours être prises en compte dans une situation
d‟enseignement/apprentissage. L‟improvisation ou la réflexion de l‟apprenant influe sur ses
productions et fait partie des critères d‟évaluation de la maîtrise d‟une langue étrangère, tout
d‟abord sur l‟axe du temps, car l‟enseignement est contraint par la dimension temporelle, c‟est
que l‟on appelle les rythmes prévus ou la progression.
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Réflexion sur l’intervention didactique adaptée à
l’enseignement de l’histoire
Dr. ZAOUI Nejib Université de Gafsa, La Tunisie.

Résumé :
La conscience historique est une interrogation sur le passé en vue de structurer la compréhension de l‟histoire. Dans
cette perspective le présent serait pris en compte, non seulement comme aboutissement du passé, mais aussi comme
place d‟où on regarde et reconstruit le passé. Avoir une conscience historique serait acquérir la conscience que le
passé participe à la compréhension du présent et de ce que fut la société actuelle. Ainsi, il nous semble que ce
concept pourrait être introduit comme une composante épistémologique dans l‟histoire et dans son enseignement. La
conscience historique est très peu utilisée en didactique de l‟histoire en Tunisie. Néanmoins, elle nous semble
pertinente pour analyser les enjeux de l‟apprentissage de l‟histoire.
Mots clés : Mémoire historique, coutumes disciplinaires, conscience historique.

Introduction
Dans le contexte scolaire, la diversification des modes d‟appartenance et la crise identitaire
révèlent qu‟il y a mutation, voire un effondrement, du projet civique et culturel qui fonde les
liens sociaux ; cela remet en question les disciplines scolaires, notamment l‟enseignement de
l‟histoire, qui sont chargées de porter ce projet dans l‟enseignement. En effet, «Tous les Etats
s‟accordent pour donner à l‟enseignement de l‟histoire une place importante pour développer
l‟identité, la conscience civique, les capacités intellectuelles, et parfois les valeurs morales »1. La
loi de Juillet 1991 concernant la rénovation pédagogique a annoncé, dans le chapitre premier,
que le « Système éducatif a pour objectif de réaliser, dans le cadre de l‟identité nationale
tunisienne et de l‟appartenance à la civilisation arabo-musulmane, les finalités suivantes :
- Offrir aux jeunes, depuis leur prime enfance, ce qu‟ils doivent apprendre afin que se consolide
la conscience de l‟identité nationale tunisienne, se développe le sens civique et le sentiment de
l‟appartenance à la civilisation nationale et maghrébine et s‟affermisse l‟ouverture à la modernité
et à la civilisation humaine.
- Elever les jeunes générations dans la fidélité à la Tunisie et la loyauté à son égard…». Il se
révèle que ces finalités ont un rapport étroit avec la conscience historique puisqu‟elle constitue
une relecture de notre passé qui doit être réconcilié avec notre héritage reçu afin de construire et
d‟établir consciemment notre identité dans le temps.
En France les programmes d'histoire ont pour finalité de construire la culture historique
du futur citoyen éclairé2. Il s'agit d'aider l'élève à se constituer une mémoire, un patrimoine qui
lui permet de construire son identité. En fait, « les programmes de collège récents introduisent
ainsi des documents patrimoniaux, obligatoires tant comme supports des cours que comme objets
d‟enseignement. Les textes officiels le justifient en affirmant la nécessité et la légitimité de

1

Audigier., F, « Les jeunes, la conscience historique et l’enseignement de l’histoire », Les Jeunes et l‟histoire :
identités, valeurs, conscience historique, Documents et Travaux de Recherche en Education, revue n° 30, Paris,
INRP, 1998, p. 7.
2
Programme de seconde, BOEN, HS, n°6, 31, août 2000.
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donner à tous les jeunes le sentiment qu‟ils appartiennent au même groupe »1. En effet, Le but
primordial de l‟enseignement de l‟histoire est de construire une identité commune et d‟enraciner
l‟élève dans son appartenance.
Construire une identité commune c‟est « enraciner l‟individu dans la culture ». En d‟autres
termes l'enracinement dans l'historicité de l'homme et de la société, l'enracinement dans la réalité
historique de l'homme et de la société, l'insertion dans la culture en évolution, la possibilité de
relier le présent à l'expérience du passé et aux attentes du futur. En montrant l‟importance de
l‟historicité de l‟homme, Fathi Triki signale que « par historicité de l‟homme, nous entendons,
simplement que l‟homme prend conscience de sa présence dans le monde. Mais sa présence est
historisante qui l‟oblige à explorer archéologiquement son passé et historiale qui le rattache à
une dimension de la futurition »2.
La connaissance historique nourrit la construction des identités collectives et permet l‟action
raisonnée dans la société. Afin d‟accomplir cette mission, l‟un des objets fondamentaux est
d‟étudier les corrélations entre les interprétations du passé, les perceptions du présent et attentes
de l‟avenir chez les élèves. « Pour nommer cette articulation passé / présent / avenir, nous
utilisons l‟expression „ conscience historique‟ »3.
En effet, l‟incertitude envers l‟avenir a conduit à vouloir préserver le passé, mais aussi à revoir
la mémoire collective, en tant qu‟expériences partagées par un groupe, qui pourrait porter
ombrage à notre présent. Dans cette perspective Christian Laville signale que «bientôt, la chute
du mur de Berlin, et ultérieurement l‟accélération du mouvement de mondialisation donnent à
croire qu‟il en est fini des grands projets politiques et sociaux, on évoquera la fin des idéologies,
et même la fin de l‟histoire… Faute d‟un avenir clair sur lequel s‟aligner, on se replie sur le
présent, on cherche à en consolider les fondements, et pour cela à trouver dans les itinéraires
individuels ou collectifs du passé les facteurs qui le légitiment»4. Ainsi, la mémoire collective
considérée comme gardien d‟un héritage commun joue le rôle de médiation entre le passé et le
présent.
De ce fait, le concept de la conscience historique5 a connu son essor au cours des dernières
années, on l‟a vu s‟introduire dans le champ de l‟histoire savante. En effet, «l‟apparition d‟une
prise de conscience historique est vraisemblablement la révolution la plus importante que nous
ayons subie depuis l’avènement de l’époque moderne»6. Alors, avec l‟apparition de la
conscience historique, l‟objet de l‟historien devient non seulement le passé, mais aussi le présent
et l‟avenir et la mise en œuvre des démarches cognitives susceptibles d‟élucider la place de notre
existence dans le temps.
Avoir une conscience historique serait acquérir la conscience que le passé participe à la
compréhension du présent et de ce que fut la société actuelle. Ainsi, il nous semble que ce
concept pourrait être introduit comme une composante épistémologique dans l‟histoire et dans
1

Tutiaux-Guillon, N., Identités, Mémoires, Conscience Historique, Publications de l‟Université de Saint-Étienne,
2003. p. 29.
2
Triki., F, L’esprit historien dans la civilisation arabe et islamique, Tunis, Maison tunisienne de l‟Edition, 1991,
p.28.
3
Audigier., F, « Les jeunes, la conscience historique et l’enseignement de l’histoire », Les Jeunes et l‟histoire :
identités, valeurs, conscience historique, op. cit, p. 8.
4
Laville, Ch., Identités, Mémoires, Conscience Historique, textes rassemblés par Nicole Tutiaux-Guillon et Didier
Nourrisson, Publications de l‟Université de Saint-Étienne, 2003, p. 17.
5
Raymond Aron définit ce concept, dans son livre La philosophie critique de l‟histoire (1969. p. 32), comme la mise
de notre existence dans la chaîne des générations, notre médiation dans la suite de l‟histoire.
6
Gadamer, H-G., Le problème de la conscience historique, Paris, Le Seuil, 1996, p.23.
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son enseignement. La conscience historique est très peu utilisée en didactique de l‟histoire en
Tunisie. Néanmoins, elle nous semble pertinente pour analyser les enjeux de l‟apprentissage de
l‟histoire. Cette présente recherche a pour objet de questionner sa prise en charge dans
l‟enseignement-apprentissage de l‟histoire et de mettre en exergue son rôle dans la
compréhension de l‟histoire. Nous avons opté pour la conquête arabe en tant qu‟objet d„étude,
car elle se révèle porteuse des jalons historiques qui ont laissé ses traces dans la société actuelle
notamment au niveau identitaire. À cet égard, nous allons examiner si la conscience historique a
été traduite dans l‟enseignement de la conquête arabe par une simple familiarité avec des
connaissances permettant une représentation du passé ou bien l‟école va au-delà de son rôle
classique où l‟acte d‟enseigner-apprendre articule passé et présent.
L'enseignement de l‟histoire n'est pas exclusivement la transmission des connaissances et
l‟acquisition des compétences. L'enseignement doit aussi être éducatif; cela veut dire inculquer
des valeurs et des attitudes qui auront pour but d'influencer à court ou à long terme le
comportement des élèves. Robert Martineau notait que « les élèves devraient avoir l‟occasion de
prendre conscience de la valeur de l‟histoire et de la pensée historique »1. Cela veut dire que les
pratiques scolaires seraient un moyen par lequel les élèves seront invités à développer des
compétences qui leur permettront de faire la recherche historique et d‟être autonomes afin
d‟acquérir les valeurs de l‟histoire. Il ajoute aussi que « l‟histoire permet aussi de retrouver les
multiples filons de l‟identité du citoyen d‟une société de plus en plus composite. En outre, son
produit et sa méthode peuvent servir d‟interface entre le présent et les profondeurs du passé pour
expliquer les atavismes enfouis dans la mémoire individuelle et collective »2.
I. La conscience historique au carrefour de l’enseignement de la conquête arabomusulmane et les pratiques scolaires
1. Méthodologie et l’univers de l’enquête
Les enquêtes ont été conduites selon des méthodes combinées, qualitatives et quantitatives :
Deux observations de classe, un entretien semi-directif (auprès de 20 enseignants), trois
questionnaires (auprès de122 élèves) et une analyse de contenu, sont les quatre principaux
moyens utilisés pour le recueil des données. A cet égard, nous signalons que cette recherche est
une étude de cas sur la mise en œuvre de la conscience historique dans l‟enseignementapprentissage de l‟histoire. L‟ensemble de l‟enquête expérimentale se réfère aux pratiques
d‟enseignement de la conquête arabo-musulmane et qui ont un socle commun : élucider si les
pratiques scolaires ont abouti à une continuité entre passé et présent ou au contraire, à une
rupture ? Autrement dit, saisir le mieux possible la mise en œuvre de la conscience historique à
travers les pratiques scolaires.
L‟enseignement de l‟histoire joue un rôle primordial dans la construction de la conscience
historique, la formation d‟une identité commune et la manipulation de la mémoire
collective. « Une telle condamnation touche probablement l‟histoire scolaire, à moins de penser
que ces élèves verraient dans le passé un monde radicalement différent du présent, ce que tout
infirme dans les analyses »3. Donc, l‟enseignement de l‟histoire a pour mission de développer
l‟identité, la conscience historique et les capacités intellectuelles capables de mobiliser la
mémoire collective. Par conséquent, le champ de notre recherche a pour objet les pratiques
d‟enseignement et particulièrement l‟enseignement-apprentissage de la conquête arabo1

Martineau, R., L’histoire à l’école, 1999, Paris, L‟Harmattan, 1999, p. 140.
Martineau, R., L’histoire à l’école, 1999, op. cit, p. 140.
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Audigier., F, « Les jeunes, la conscience historique et l’enseignement de l’histoire », Les Jeunes et l‟histoire :
identités, valeurs, conscience historique, op. cit, p. 101.
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musulmane. Plusieurs éléments constituent les pratiques d‟enseignement qui sont : le programme
officiel, le manuel scolaire et l‟attitude des enseignants dans leurs pratiques. Tous ces éléments
vont aboutir à un savoir appris chez les élèves, qui sera aussi l‟un des objets de notre enquête.
2. La conscience historique est au cœur de l’épistémologie de l’histoire
Aucune définition de l‟histoire ne peut dispenser la mise en œuvre de la perspective
temporelle. La notion du temps est une composante déterminante dans toute étude historique. La
présence indispensable du temps dans la détermination de la notion de l‟histoire fait l‟unanimité
des historiens. En effet, c‟est dans le temps que se déroule la vie de l‟homme, c‟est dans le temps
que succèdent les événements et les modes de pensée dont l‟ensemble constitue l‟histoire du
monde, c‟est à travers le temps que l‟homme écrit l‟histoire. Ainsi les historiens ont accordé au
temps une cadence fixe et inaltérable permettant de mesurer tout changement. De ce fait, toute
étude sur l‟épistémologie de l‟histoire est indissociable de la notion du temps. Cependant, la
recherche dans le temps historique exige avant tout que ce dernier soit conçu par les individus à
la suite d‟un long effort intellectuel parce qu‟il n‟est ni une donnée ni un phénomène concret.
Être dans le temps, c‟est établir un lien entre notre présent et notre passé pour comprendre notre
existence dans le monde. Le dialogue entre le passé, le présent et le futur constitue l‟enjeu de
tout travail historique. Etudier les événements historiques dans le temps, c‟est concevoir la
distance temporelle qui sépare notre présent et les événements passés. A cet égard, Antoine Prost
disait que « la question de l‟historien, est posée du présent au passé et elle porte sur des origines,
des évolutions, des itinéraires dans le temps, qui se repèrent avec des dates. L‟histoire est un
travail sur le temps »1. En revanche, l‟histoire n‟est pas seulement un travail sur les seuls écarts,
les différences, entre les choses du passé et celles du présent, mais surtout un travail sur la
possibilité qu‟elles se rencontrent dans notre conscience. Autrement dit, l‟utilité de l‟histoire
réside dans l‟élaboration, dans notre conscience, des rapports de différence et de ressemblance
entre le passé et le présent.
Henri-Iréné Marrou définit l‟histoire par « la connaissance du passé humain »2. Il a utilisé
connaissance et non pas narration du passé humain, parce que l‟histoire est un résultat de l‟effort
le plus rigoureux et le plus systématique pour s‟en rapprocher. L‟histoire n‟est ni un simple conte
ni un mythe, mais une reconstruction du passé selon des méthodes scientifiques bien élaborées.
La définition proposée par H. I. Marrou implique une question d‟ordre épistémologique.
Lorsqu‟on dit la connaissance du passé humain, est-ce que cela signifie que le présent humain ne
peut pas être un objet sur lequel on travaille pour atteindre la connaissance historique ? Bien
entendu, l‟état du présent d‟un être vivant s‟explique par l‟héritage de son passé. Mais pour
comprendre le passé « l‟historien ne saurait se contenter d‟une telle vision, si fragmentaire et
superficielle ; il veut en savoir, il cherche à en savoir beaucoup plus long qu‟aucun des
contemporains de l‟époque étudiée n‟en a su, n‟en a pu savoir ; non certes qu‟il prétend retrouver
la même précision dans le détail, la même richesse concrète que celle de l‟expérience vécue »3.
L‟objectif de l‟historien est de donner au passé une intelligibilité. Mais évidemment on ne peut
pas atteindre cette dernière sans être mobilisé par les questions de notre présent qui nous incite à
interroger le passé. Dans ce contexte Henri Irénée Marrou disait que « la connaissance qu‟il veut
élaborer de ce passé vise à une intelligibilité ; elle doit s‟élever au-dessus de la poussière des
petits faits, de ces molécules dont l‟agitation en désordre a constitué le présent pour y substituer
une vision ordonnée »4. L‟historien tente d‟interpréter le passé à la lumière de ses observations
1
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concrètes de son époque. Alors, il ne peut pas écarter les interrogations soulevées dans le présent
dans l‟étude du passé.
Quant à Ibn Khaldoun, l‟histoire est avant tout rationalisation du passé humain. Le travail
de rationalisation ne se fait pas sans s‟être interrogé sur le présent. Car celui-ci prolonge le passé
et l‟éclaire. La conception de l‟histoire d‟Ibn Khaldoun n‟est pas cyclique, c'est-à-dire il réfute la
périodisation dans l‟étude de l‟histoire parce qu‟elle nous empêche de rechercher les causes du
passé réel. En revanche, il a proposé une analyse rationnelle du passé et du présent dans l‟étude
de l‟histoire du Maghreb. Il rejoint Yves Lacoste. Selon ce dernier « toute conception cyclique
du passé est une négation de la pensée historienne scientifique. En effet, aujourd‟hui c‟est bien sa
négation que de croire, pour des raisons subjectives, que l‟histoire est un continuel
recommencement alors qu‟objectivement l‟évolution historique s‟accélère et présente des aspects
entièrement neufs »1. En outre, Ibn Khaldoun insiste sur la prise en compte des changements
fondamentaux qui peuvent survenir dans le cours des temps. Il disait « celui qui entend raconter
les événements des temps passés et qui ne se doute pas des modifications ni des changements
survenus dans la société humaine, établit au premier abord un rapprochement entre ces faits et
les choses qu‟il a apprises ou dont il a été témoin »2. Pour avoir conscience du changement de
l‟évolution historique des événements, il semble que l‟analyse de l‟objet historique dans un
rapport passé-présent, porte des avantages assez importants dans l‟enrichissement de notre
connaissance historique.
3. La conquête arabe : une matière porteuse des jalons historiques et identitaires
Nous avons choisi un thème historiquement sensible et controversé, celui de la conquête
arabo-musulmane3 pour étudier le concept de la conscience historique et chercher ses
implications dans l‟enseignement de l‟histoire. La conquête arabo-musulmane en Afrique du
Nord n‟est pas seulement un objet de l‟histoire mais aussi un enjeu d‟enseignement, parce que
cette période constitue l‟entrecroisement de plusieurs civilisations et paraît la pierre angulaire de
l‟émergence d‟une identité maghrébine. En effet, l‟arrivée des arabes musulmans au VIIè siècle a
constitué un tournant décisif dans l‟histoire de la civilisation berbère sur tous les plans,
notamment sur les plans religieux, culturel et linguistique. Les arabes ont introduit une nouvelle
religion, l‟Islam, une nouvelle langue, l‟arabe, et une nouvelle culture, la culture arabomusulmane. Cette civilisation a atteint aujourd‟hui un tel degré de fusion qu‟il est parfois
difficile de qualifier quelques uns de ses aspects de purement berbères ou de purement arabes.
Mais, nous pouvons la qualifier comme civilisation maghrébine. Ainsi, l‟identité berbère qui
s‟est conservée pendant l‟époque romaine ou byzantine, est devenue avec la conquête arabe, une
identité dans laquelle s‟unissaient deux cultures arabe et berbère. Par conséquent, le Maghreb
possède actuellement une forte identité qui le distingue par rapport au monde arabo-musulman et
africain du fait de son relatif isolement par rapport à celui-ci et de l'importance de l‟élément
berbère dans sa culture.
La conquête arabe constitue donc une matière fertile à partir de la quelle nous pourrions
développer une conscience historique et construire une identité commune. Mais cette tâche ne
serait accomplit sans aborder la conquête en tant que changement historique dans une dimension
temporelle. Certes, la conception de l‟histoire est toujours étroitement liée à la dimension
temporelle elle se fonde sur une articulation entre les trois temps c'est-à-dire passé, présent, futur
1

Lacoste., Y, Ibn Khaldoun : naissance de l’histoire : passé du tiers monde, Paris, librairie François Maspero,
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Charles André Julien).
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ainsi que sur l‟historicité des faits historiques. « L‟historien doit aussi connaître ce qu‟il en est
aujourd‟hui de tout cela. Il lui faut aussi comparer le passé et le présent, le proche et le distant,
les causes des ressemblances et des différences »1. Autrement dit, tout fait historique en tant que
passé détient des liens avec le présent. Alors, l‟intelligibilité de la conquête arabe découle de la
détermination de la distance temporelle qui la sépare du présent.
Ainsi, comme l‟histoire est une reconstruction des événements dans le temps, nous chercherons
à montrer comment la notion de la conscience historique pourrait aider les élèves à situer
correctement les événements dans le temps notamment que la conscience historique est une
conscience temporelle. L‟objet de notre recherche repose sur les pratiques scolaires, cependant
notre propos ne se veut absolument pas normatif. Il ne s‟agit pas d‟étudier les effets des
instructions officielles ou un éventuel écart entre ce qui est déclaré devoir être fait et ce qui se
fait, pas plus que de juger d‟une quelconque conformité des opinions et des pratiques à ce qui
serait une bonne histoire scolaire.
II. Etat des lieux de l’école tunisienne
1. Le savoir appris chez les élèves entre construction de conscience historique et formation
d’une identité commune
Malgré que la majorité des élèves interrogés soient convaincus que l‟histoire n‟est pas une
matière qu‟on apprend par cœur, nous avons remarqué que 25,83% seulement des élèves
affirment qu‟ils évoquent la problématique de la leçon de la conquête arabo-musulmane pendant
le cours magistral. Or, les réponses de 58,33% des élèves interrogés varient entre l‟insuffisance
et la négligence de la précision de la problématique de la leçon. Par ailleurs, 60,83% déclarent
qu‟ils ne font pas l‟articulation entre les événements passés et ce qui se passe actuellement. Ces
résultats suscitent la question suivante : est-ce que les pratiques d‟enseignement en histoire en
Tunisie restent encore fidèles à une histoire événementielle qui se contente de restituer les faits
lointains dans le temps ?
Nous sommes ici au niveau de la pratique scolaire, mais au niveau du savoir appris par les
élèves, nous avons remarqué que 20,83 % des élèves n‟arrivent pas à donner une définition de la
notion de l‟histoire qui prend en compte la dimension temporelle des événements. Or 63,33%
annoncent que l‟histoire est une matière qui nous permet de connaître le passé. Les définitions
des élèves, à propos de l‟histoire, sont dépourvues de toute évocation du présent. Leurs réponses
révèlent l‟importance du schème actanciel, c'est-à-dire ils restituent les événements en citant les
principaux personnages de la conquête. En répondant à la question « qu‟est-ce que vous entendez
par la conquête arabe ? » Un élève a répondu « la conquête est une extension de l‟Islam sous la
direction de Tarek Ibn Zied ». Donc le factuel et la restitution des événements priment les
réponses des élèves. Or, pour montrer qu‟ils ont appris, les élèves devraient dater les faits et si
possible citer ou analyser des enchaînements, des évolutions, dans leurs durées. Car, repérer dans
le temps est une exigence disciplinaire constamment rappelée. Cependant, la majorité des élèves
n‟évoquent pas la dimension temporelle de la conquête.
À cet égard, l‟histoire n‟est pas que du passé, n‟est pas que la mort, n‟est pas que des documents
qui s‟offrent à la lecture, elle est aussi une science qui donne de l‟intelligibilité et du sens à notre
présent. En fait, la majorité des élèves n‟ont pas une idée claire sur la conquête arabomusulmane, c'est-à-dire la leçon magistrale ne reflète rien chez les élèves. Il est noté que 44,16%
des élèves n‟arrivent pas à répondre à la question : qu‟entendez-vous par la conquête arabe ? Et
1
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42,5% des élèves procèdent par la restitution des principaux événements relatifs aux étapes de
l‟extension de l‟Islam sans les lier au changement sociale qu‟a connu le Maghreb.
Par ailleurs, D‟après l‟analyse des réponses des élèves, nous avons remarqué que 51,66% des
élèves annoncent qu‟ils sont arabes musulmans, cependant 23,33% disent qu‟ils sont arabes
musulman d‟origine berbère et 12,5% déclarent qu‟ils sont arabes, ce qui reflète une fragilité
d‟identité chez les élèves puisqu‟ils ne partagent pas la même référence identitaire et ceci est le
résultat de la fragilité de la mémoire tant individuel que collective. Paul Ricœur notait que « le
cœur du problème, c‟est la mobilisation de la mémoire au service de la quête, de la requête, de la
revendication d‟identité. Des dérives qui en résultent, nous connaissons quelques symptômes
inquiétants : trop de mémoire, dans telle région du monde, donc abus de mémoire; pas assez de
mémoire, ailleurs, donc abus d‟oubli ; et bien, c‟est dans la problématique de l‟identité qu‟il faut
maintenant chercher la cause de la fragilité de la mémoire ainsi manipulée. Cette fragilité
s‟ajoute à celle proprement cognitive résultant de la proximité entre imagination et mémoire, et
trouve dans celle-ci son aiguillon et son adjuvant »1. Cela veut dire que la mémoire des élèves ne
leur restitue qu‟une partie infime de la conquête arabe. De ce fait, ils se réfèrent à l‟imagination
pour saisir leur identité qui ne cesse de se déborder. Le recours à l‟imagination signifie que la
conquête arabe ne fait pas partie de leur mémoire qui a été substituée à l‟imagination en tant
qu‟une mémoire visionnaire.
2. Rapport des enseignants à l’histoire : un savoir passéiste
Nous avons commencé l‟analyse des réponses des enseignants à nos questions par
l‟identification de leur rapport à l‟histoire, parce que celui-ci dévoile leur opinion sur la
conscience historique. En effet, le sens de l‟histoire tisse une relation étroite avec la conscience
historique. Bien entendu, « La conscience historique est avant tout conscience de l‟historicité de
l‟existence. Conscience de participer sans arrêt à un temps qui est autant tous les temps, que
le temps de tout : un projet spirituel où chacun participe à l‟histoire infinie des tentatives passées,
présentes et futures, de donner à l‟existence une forme rationnelle »2. La conscience historique
en tant que compréhension du rapport entre les trois temps ; passé, présent et futur constitue la
pièce charnière du sens de l‟histoire. Dans l‟élaboration de notre grille d‟analyse, nous avons pris
en compte la conception que font les enseignants de l‟histoire et son impact sur leur rapport à la
conquête arabe ainsi que la finalité de leur enseignement de cette dernière. Car « la mise en
œuvre d‟une telle conception engage les enseignants dans un processus de recherche et de
transformation de leurs pratiques, en leur permettant de poursuivre des intentions qu‟ils ont euxmêmes contribué à définir »3. Dans le même ordre d‟idées, nous pensons que le rapport des
enseignants à l‟histoire pourrait nous aider à dévoiler la mise en œuvre de la conscience
historique dans leurs pratiques.
Nous avons entamé notre entretien auprès des enseignants par une question qui porte sur la
définition de l‟histoire afin de préciser le rapport des enseignants à l‟histoire. Leurs conceptions
nous permettent de dégager quelques grandes tendances qui caractérisent leurs pratiques
d‟enseignement. Etant donné que « l‟histoire ainsi conçue d‟office son vrai rôle qui est d‟éclairer
et d‟expliquer le présent à la lumière du passé »4, le rapport passé-présent constitue notre
indicateur qui nous renseigne sur la prise en compte de la conscience historique dans la pratique
1
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des enseignants. En effet, La conscience historique est le résultat d‟une interprétation du passé
effectuée par un individu qui lui permet de comprendre son présent et d‟envisager son futur. Il
s‟agit, en quelque sorte, de lignes directrices émergeant d‟une vision du passé servant à orienter
les actions posées dans le présent et à anticiper les conséquences de ses actions dans le futur. La
conception que se font les enseignants de l‟histoire découle sans doute de leurs formations
pédagogiques ainsi qu‟épistémologiques et de leurs lectures relatives à la discipline historique.
Ces dernières contribuent certainement au façonnement d‟une pratique scolaire. Bien entendu, la
conception de l‟histoire dans une dialectique passé/présent exprime une prise en compte de la
conscience historique chez les enseignants. François Bédarida a montré que « la dialectique
passé/présent fait de l‟historien un intervenant privilégié dans l‟espace social. Dans la mesure où
l‟histoire du temps présent qu‟il produit est plus que d‟autres une transcription en réponse à un
besoin, il témoigne dans la société où il est placé d‟une vision du devenir, à la jointure du passé
et du présent, et donc il projette une vision du monde. De là une lourde responsabilité dans la
formation de la conscience historique de ses contemporains »1. Ainsi la conception que se font
les enseignants de l‟histoire nous dévoile l‟une des conditions de la conscience historique qui est
de faire placer l‟objet de l‟histoire au croisement du passé et du présent. Dans cette perspective,
nous posons la question suivante : la conception des enseignants de l‟histoire révèle-t-elle une
prise en compte de la conscience historique ? Comme nous avons remarqué, les enseignants
considèrent l‟histoire comme une discipline qui s‟intéresse à l‟étude du passé. Leur rapport à
cette dernière est corroboré par leur rapport à l‟histoire enseignée puisque la conquête évoque
seulement chez eux les étapes de l‟extension de l‟Islam dans le Maghreb. L‟étude du passé
caractérise même l‟acte d‟enseigner des enseignants interrogés. A cet égard nous pouvons dire
que la conception des enseignants de l‟histoire reflète leurs pratiques. De même que la conquête
évoque chez eux le passé glorieux des arabes.
Dans le même ordre d‟idée, nous signalons que la nouvelle histoire reproche aux positivistes
leur approche événementielle. Ils s‟intéressent à l‟étude du passé par le biais des traces. Alors, le
passé apparaît comme une simple variable dépendante du présent. Il apparaît comme l‟objet
unique de l‟école méthodique. En revanche, l‟école des annales a affirmé que l‟étude des
événements passés doit être problématisé à la lumière des interrogations du présent. En effet,
« on ne peut définir l‟histoire comme la connaissance du passé,… tous les faits passés ont
d‟abord été des faits présents »2. De plus, l‟analyse des réponses des enseignants interviewés
nous montre qu‟ils s‟attachent encore à une conception positiviste de l‟histoire dans la mesure où
le passé est présenté comme l‟objet unique de l‟histoire. En effet, l‟histoire est considérée chez la
majorité des enseignants interrogés (85%) comme une étude du passé dépourvu de toute
considération du présent. Ils représentent l‟histoire comme « une science humaine qui étudie le
passé », ou comme « une science qui s‟intéresse à l‟étude des sociétés anciennes ». Cependant,
L‟histoire ne cesse de renouveler une relation étroite avec le présent de l‟existence humaine, et
avec sa projection dans l‟avenir. Le passé se rapporte finalement à une question du présent et de
l‟avenir. Par ailleurs, nous avons remarqué que certains enseignants dont le nombre ne dépasse
pas le 15 % confient à l‟histoire un rôle qui nous faire comprendre le présent. Selon eux,
l‟histoire est « la science qui s‟intéresse à l‟étude du passé de l‟homme pour mieux comprendre
le présent ».
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3. Croyance à une compréhension naturelle chez les élèves
Bien entendu, la conscience historique n‟est pas une compétence que les apprenants acquièrent
naturellement, mais elle se construit après un long apprentissage. Alors, pour identifier le poids
de la mise en œuvre de la conscience historique dans les pratiques des enseignants, nous avons
interrogé ces derniers sur leur croyance à l‟apprentissage spontané de l‟histoire.
Afin d‟interpréter les réponses des enseignants interrogés, nous avons procédé par une grille
d‟analyse dans laquelle nous avons pris en considération les indicateurs suivants :
L‟insertion du passé dans le présent dans la pratique de l‟enseignant, la capacité des élèves à
construire une conscience historique, la croyance d‟un apprentissage spontané de l‟histoire et la
croyance d‟un apprentissage réfléchi de l‟histoire.
Les résultats obtenus montrent que 70% des enseignants interrogés affirment que leurs élèves
acquièrent spontanément l‟histoire c'est-à-dire qu‟ils procèdent par une pensée naturelle pour
comprendre l‟histoire. Or, l‟histoire s‟apprend selon un double mouvement une compréhension
naturelle appartenant à la mémoire et une mise à distance appartenant à l‟histoire. La majorité
des enseignants de notre échantillon considèrent que l‟appropriation de l‟histoire dépend de
l‟âge des élèves et ils répondent de cette manière « je pense que les élèves peuvent facilement
assimiler les connaissances historiques. Mais cela dépend toujours de l‟âge de l‟élève ». Les
enseignants ne soulignent pas dans l‟acte d‟apprendre l‟histoire le travail critique effectué par les
élèves. Or, l‟histoire est un exercice intellectuel sur les événements qui nous permet de
comprendre les liens entre les faits historiques reculés dans le temps et notre présent. Egalement,
la majorité des enseignants pensent que la construction d‟une conscience historique par les
élèves ne leur posent pas un problème, mais elle se réalise par la simple acquisition des
événements passés. En outre, ils affirment que les élèves ont une conscience historique avant
même l‟enseignement-apprentissage de l‟histoire qui a été forgée par le milieu familial.
La mise à distance par rapport au passé nécessite une démarche plus scientifique exercée par les
élèves dans l‟appropriation de l‟histoire. Ainsi la mise en œuvre d‟un esprit critique favorise non
seulement la compréhension des événements, mais aussi l‟identification de leur continuité avec
le présent. Dans ce contexte, la pratique de l‟enseignant peut aider les élèves à acquérir une
pensée critique qui leur permet d‟exercer des activités intellectuelles indispensables dans l‟acte
d‟apprendre l‟histoire entre autres l‟étude des événements dans le croisement du passé et du
présent.
Cependant, nous avons remarqué que la croyance des enseignants à propos de la compréhension
naturelle chez les élèves, a des conséquences sur leur pratique d‟enseignement, dans la mesure
où ils affirment que l‟articulation entre le passé et le présent ne constitue pas un enjeu
d‟enseignement. En effet, la majorité des enseignants interrogés (65%) articulent rarement les
événements passés et le présent pendant l'enseignement de la conquête arabo-musulmane. Ils
déclarent même qu'ils ne trouvent pas dans le programme officiel et le manuel la prise en compte
de la construction d'une conscience historique. Par ailleurs, la mise en œuvre des événements
dans un rapport entre le passé et le présent, incite les élèves à réfléchir la distance temporelle du
fait historique. Certes, le programme officiel ne souligne pas la mise en œuvre du rapport entre
les événements passés et la société actuelle en tant que procédure indispensable dans l‟acte
d‟enseigner l‟histoire, mais du point de vue épistémologique, l‟histoire est une discipline qui
étudie le passé pour comprendre le présent. Il importe que l‟enseignant envisage une insertion
des événements passés dans le présent pour que les élèves puissent saisir la continuité du temps.
En revanche, la majorité des enseignants affirment que la mise en œuvre d‟un rapport entre le
passé et le présent ne caractérise pas l‟acte d‟enseigner l‟histoire. Nous pouvons citer à titre
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d‟exemple la réponse de l‟enseignant n° 1 qui a déclaré que « non, je ne m‟intéresse pas à ce
volet, mais je tente de mettre en évidence les faits et les événements plus que le changement,
c'est-à-dire je m‟intéresse au passé. Franchement, je ne fais pas de liens entre le présent et le
passé. Même au début de l‟entretien, j‟ai dit que l‟histoire est l‟étude du passé pour comprendre
le présent mais cela au niveau épistémologique mais au niveau pratique, je ne suis pas bien
formé sur cet aspect. Je crois aussi que la plupart des enseignants adoptent cette tendance c'està-dire qu‟ils ne s‟intéressent pas dans leur pratique au lien entre le passé et le présent ».
4. Savoir appris des élèves et pratiques scolaires ne reflètent pas un contrat didactique
A la lumière des résultats obtenus nous pouvons dégager une corrélation entre les pratiques
d‟enseignement et le savoir appris chez les élèves. En effet, l‟histoire enseignée est identifiée à
un savoir passéiste aussi bien par la majorité des enseignants (85%) que par les élèves (63%).
Dans le même ordre d‟idée la notion de la conscience historique se révèle un concept nébuleux
autant pour les enseignants (60%) que pour les élèves (63%). Par ailleurs, la périodisation, le
factuel, la temporalité linéaire et la datation sont les principales démarches historiques par
lesquelles la conquête arabe a été reconstruite dans le manuel. A cet égard, nous signalons que ce
dernier constitue la référence unique pour 67,5% des élèves de leurs connaissances à propos de
la conquête arabe. Egalement, à travers l‟analyse de nos deux observations nous constatons que
les deux enseignants observés adoptent la périodisation dans leur acte d‟enseigner la conquête
arabe. Les événements sont présentés selon les raids effectués par les principaux dirigeants
militaires. Nous constatons aussi que cet aspect (périodisation) marque les réponses des élèves à
propos de leur conception de la conquête arabe. Cependant, l‟articulation entre le passé et le
présent est un bilan mitigé dans le savoir appris chez les élèves (60%) et les pratiques des
enseignants (70%). De ce fait, la conquête arabe ne se montre pas ni pour les élèves (67%) ni
pour les enseignants (80%) en tant que changement historique qui a laissé des traces dans la
société d‟aujourd‟hui.
Quant à l‟identité collective, nous remarquons une disparité des points de vue allant du
sentiment d‟arabité (12,5%), d‟islamité (12,5%), d‟arabité islamité (52%) à une attitude plus
ouverte en s‟alignant sur l‟identité arabo-musulmane émergée dans un contexte maghrébin
(23%). Ainsi, l‟identité reconnue par notre échantillon est une identité éclatée dans la mesure où
les élèves ne sont pas unis autour d‟une seule identité. Néanmoins, la majorité des enseignants
interrogés (55%) affirment que la finalité primordiale assignée à l‟enseignement de l‟histoire est
la construction d‟une identité commune. Par ailleurs, 35% des enseignants attribuent à
l‟enseignement de l‟interprétation du passé en tant que finalité et 10% seulement déclarent que la
principale finalité est la construction d‟une conscience historique.
Face à ces constats, le dialogue passé présent n‟a pas été pris en charge ni dans la pratique des
enseignants ni dans l‟acte d‟apprendre l‟histoire chez les élèves. Alors, la conscience historique,
en tant que conscience de la présence du passé dans le présent, ne constitue pas une
préoccupation majeure dans les pratiques scolaires. De ce fait la conquête arabe a été conçue par
les élèves comme une succession d‟opérations militaires effectuées par les arabes conquérants
contre les berbères. Du point de vue épistémologique et historique la conquête arabe est définie
comme un changement radical qui a contribué à bouleverser la société, la langue et la religion
des berbères autochtones. Mais nous n‟avons pas trouvé, un écho de cet aspect que chez 9% des
élèves. Cela à pour corollaire l‟incapacité des élèves à expliquer l‟impact de la conquête dans la
société actuelle. Également, la majorité des enseignants interrogés évoquent la conquête soit
comme une extension de l‟islam (40%) soit comme une invasion militaire 20%. Par conséquent
nous pouvons dire que l‟absence de la pensée historique, la mémoire historique et l‟articulation
entre le passé et le présent marque l‟enseignement-apprentissage de la conquête arabe.
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Conclusion
Bien entendu, trois éléments indispensables - le passé à jamais révolu, le présent que nous
vivons maintenant, le futur qui viendra forcément et qu‟on appelle aussi avenir- forment le temps
historique. Mais, il se révèle que c‟est le premier qui est l‟objet unique de l‟histoire pour la
majorité des élèves interrogés. Le temps historique est une combinaison fructueuse entre ce trois
temps. Sa prise en compte dans la reconstruction de l‟histoire nous permet de sortir du temps
révolu pour se lancer dans l‟explication des événements en cours ou de lancer vers l‟avenir des
hypothèses prospectives. Cependant, les élèves interrogés montrent des difficultés à cet égard. Ils
n‟arrivent pas de s‟orienter dans le temps. En effet, 52% parmi eux ne savent pas situer
correctement la conquête arabe dans son contexte historique ou l‟ordonner entre un avant et un
après. Nous constatons que les élèves ont une tendance à apprendre les événements à l‟exclusion
de leurs temporalités, notamment qu‟ils ne retiennent de l‟histoire enseignée que le factuel. Cela
nous explique l‟incapacité de 41% des élèves à manier un lien temporel entre la conquête arabe
et leur présent. Nous constatons aussi que 57% des élèves n‟arrivent pas à replacer la conquête
arabe dans une longue durée. A cet égard, ils ont déclaré que leur présent ne constitue pas un
aboutissement de la conquête arabe en tant qu‟événement passé. Ainsi, le temps historique qui
est une composante essentielle de la conscience historique se révèle un temps linéaire pour 22%
des élèves interrogés. Par ailleurs, 34% des élèves se montrent indifférents vis-à-vis du temps
historique.
Quant à la mémoire collective, en tant qu‟un objet porteur de souvenirs, elle pourrait jouer un
rôle très important dans la représentation que font les élèves du passé. Cependant, leur mémoire
collective ne constitue pas un lieu de mémoire, selon le terme de Pierre Nora, de la conquête
arabe, notamment que cette dernière n‟évoque rien chez 32% des élèves. Egalement, 47% des
élèves ont montré une attitude d‟extériorité à l‟égard de la conquête arabe puisqu‟ils la
considèrent comme étant un événement détaché de leur présent. Ainsi, ils ne procèdent pas par
une mémoire historique en tant que projection de charge du passé dans leur présent. En outre, la
mémoire collective de 71% des élèves paraît dépourvue d‟une conscience territoire puisqu‟ils
n‟ont pas pus localiser les lieux de la conquête. Par ailleurs, nous avons remarqué que la
mémoire collective des élèves porte des aspects mythiques dans la mesure où 67% parmi eux
considèrent les contes d‟Eljazia comme une histoire validée.
Alors, les élèves procèdent dans leur appropriation de la conquête arabe par une mémoire
collective malaisée. En outre, ils la conçoivent dans un temps linéaire sans qu‟ils sachent la
replacer dans un avant et un après. Cela explique que les élèves n‟ont pas encore une conscience
historique susceptible de nouer les événements passés et ceux d‟aujourd‟hui.
Face à ces constats et vu la complexité des notions de la mémoire, l‟identité et la conscience
historique, la mission éducative apparaît difficile, notamment que l‟histoire scolaire est un lieu
de confrontation entre attentes sociales et recherches savantes. Dans cette perspective, le
développement d‟un enseignement d‟histoire renouvelé à l‟école paraît de plus en plus
nécessaire. En effet, L‟histoire enseignée n‟est pas une simplification de l‟histoire académique,
mais plutôt le résultat d‟une reconstruction reposée sur des démarches spécifiques, d‟activités
pédagogiques déterminées et de méthodes d‟évaluations qui prennent toujours le rapport
conscient de l‟homme à son passé ainsi qu‟à son présent à atteindre. Bien évident, elle doit
prendre également en considération les rénovations de la recherche historique, spécialement
pour les faits de l‟histoire plus récente, tout en les inscrivant dans une perspective didactique qui
lui soit propre. Ainsi, une intervention didactique et épistémologique pourrait éventuellement
aider les élèves à mieux comprendre et penser l‟histoire. Dans le même ordre d‟esprit, débattre
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des contributions de l‟histoire scolaire à la construction d‟une conscience historique, semble une
nécessité privilégiée, parce que l‟identité collective et le sentiment d‟appartenance ne sont pas
aisés à tracer et à définir dans un contexte mondialisé. L‟intégration de la conscience historique,
en tant qu‟objectif à atteindre, dans l‟enseignement de l‟histoire ne nous permettrait pas
seulement de construire une identité historienne, mais aussi nous dévoilerait l‟effet du
changement par la reconquête du couple passé/présent. En revanche, il importe de connaître
quelles sont les conditions indispensables par laquelle nous pouvons construire une conscience
historique ?
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