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ف ا  :باإلاجلتلخعٍش

ا  مجلت علميت  ًٍ عً مشهض حيل د ليت مدىمت جطذس د س

حعنى بالذساظاث ؤلاوعاهيت  الاحخماعيت، البدث العلمي 

ش مشيلت مً ؤظاجزة  باخثين  هيئت علميت  بئششاؾ هيئت جدٍش

جخإلف مً هخبت مً الباخثين  هيئت جدىيم جدشيل د سٍا في 

. ول عذد

: اهخماماث اإلاجلت   ؤبعادها

عباسة عً مجلت  حُل العلىم ؤلاوعاهُت والاحخماعُتمجلت  

مخعذدة الخخططاث، حعتهذؾ وشش اإلالاالث راث الليمت 

العلميت العاليت في مخخلف مجاالث العلوم ؤلاوعاهيت 

حعشع اإلاجلت حميع ملاالتها للعموم عبر موكعها .  الاحخماعيت

، مع إغاؿتها لـهاسط ؤػلب مشكض حُل البحث العلمي هزا 

اث البدث الجامعيت، بهذؾ اإلاعاهمت في إزشاء مدشن

. موغوعاث البدث العلمي

:  مجاالث اليشش باإلاجلت

: جيشش اإلاجلت ألابدار في اإلاجاالث الخاليت

علم الىـغ  علوم التربيت  ألاسطوؿوهيا، علم الاحخماع، 

خ، علم اإلاىخباث  الخوزيم، علوم ؤلاعالم  الـلعـت  الخاٍس

.  الاجطاٌ، علم آلازاس

جيشش مجلت حيل العلوم ؤلاوعاهيت  الاحخماعيت البدور  

العلميت ألاضيلت للباخثين في هزه الخخططاث واؿت مً داخل 

ت  مً خاسج الجضائش مىخوبت  باللؼت العشبيت الجامعاث الجضائٍش

ت  .ؤ  الـشوعيت ؤ  ؤلاهجليًز

  

 

 الهٌئة العلمٌة االستشارٌة للعدد
 

 (.اللبنانية ، لبنافالجامعة )حسيب فقيو . د

سامية ابريعم.د  
(.الجزائر ،جامعة العربي بن مهيدي )  

محمد محمد سليماف محمود.د  
(.مصر ،سيوطأجامعة )  

 محمد مصابيح.د
 (.الجزائر المركز الجامعي تيسمسيلت،)

 كنزاي محمد فوزي. د
 (.الجزائر ،ٜ٘٘ٔأوت  ٕٓجامعة )

 مرزوؽ محمد. د
 (.الجزائرجامعة الدكتور طاىر موالي، )

 وليد رفيق محمد العياصرة.د
 (.السعودية جامعة الملك سعود،)

 

 :التدقيق اللغوي
 

مبلوي صبلح الدين.د  
(.الجزائر جامعة محمد خيضر،)   

فاطمة جريو.أ  
(.جامعة ،حسيبة بن بوعلي ، الجزائر)   

 

 

 

 

 ظش س طالبي.د: اإلاششؿت العامت

جمال بلبكاي .أ   :المؤسس ورئٌس التحرٌر

jilrc-magazines.com  -  social@jilrc-magazines.com 
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  .ؤن ًىون البدث اإلالذم غمً اإلاوغوعاث التي حعنى اإلاجلت بيششها •

خدمل الباخث وامل ؤال ًىون البدث كذ وشش ؤ  كذم لليشش ألي مجلت ، ؤ  مؤجمش في الوكذ  • هـعه ، ٍ 

  .اإلاعؤ ليت في خاٌ اهدشاؾ بإن معاهمخه ميشوسة ؤ  معش غت لليشش

 : ؤن جدخوي الطـدت ألا لى مً البدث على •

  .عىوان البدث -

ت،  الجامعت التي ًيخمي إليها -   .اظم الباخث  دسحخه العلميَّ

ذ ؤلالىتر وي للباخث -   .البًر

ظ للذساظت في خذ د  -
َّ
  .12ولمت   بحجم خط  150ملخ

  .اليلماث اإلاـخاخيت بعذ اإلالخظ -

ت: ؤن جىون البدور اإلالذمت بئخذى اللؼاث الخاليت •   العشبيت، الـشوعيت  ؤلاهجليًز

َذ عذد ضـداث البدث على  • ضـدت بما في رلً ألاشياٌ  الشظوماث  اإلاشاحع  الجذاٌ  ( 20)ؤن ال ًٍض

  . اإلاالخم

 خالًيا  •
ُ

 البدث
َ
تؤن ًىون ت  ؤلامالئيَّ ت  الىدٍو ًَ ألاخطاِء اللؼٍو   .ِم

  :ؤن ًلتزم الباخث بالخطوط  ؤحجاِمها على الىدو آلاحي •

في اإلاتن ،  في الهامش هـغ ( 16) حجم الخط ( Traditional Arabic)هوع الخط : اللؼت العشبيت -

  (.12)الخط مع حجم 

في اإلاتن،  في الهامش هـغ ( 14)الخط   حجم(  Times New Roman )هوع الخط : اللؼت ألاحىبيت -

  (.10)الخط مع حجم 

ً الشئيعيت  الـشعيت للـلشاث بحجم  - هلطت مثلها مثل الىظ الشئيس ي لىً مع 16 جىخب العىاٍ 

  .جضخيم الخط

  .ول ضـدتفي نهاًت  Microsoft Word ؤن جىخب الحواش ي بشيل هظامي خعب شش ط بشهامج •

ـا  •   .مخخطشا بىـعه  وشاطه العلمي  الثلافيؤن ًشؿم ضاخب البدث حعٍش

ذ الالىتر وي، ظيعخلبل مباششة سظالت إشعاس بزلً  •   .عىذ إسظاٌ الباخث إلاشاسهخه عبر البًر

للى البدث اللبٌو  • جخػع ول ألابدار اإلالذمت للمجلت لللشاءة  الخدىيم مً كبل لجىت مخخطت ٍ 

 . اإلادىمون النهائي بعذ ؤن ًجشي الباخث الخعذًالث التي ًطلبها 

   .ال جلتزم اإلاجلت بيشش ول ما ًشظل إليها  •

 على عىوان اإلاجلت
ً
  :جشظل اإلاعاهماث بطيؼت الىتر هيت خطشا

 social@jilrc-magazines.com 

 

 

 

 

 شش ط اليشش 
 

اإلاىطىعُت واإلاىهجُت، وجخىافش حلت ألابحاث واإلالاالث التي جلتزم المجلبل 

  :فيها ألاصالت العلمُت والذكت والجذًت وجحترم كىاعذ اليشش الخالُت
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7  الاؿخخاخيت 

9  دراسة :  النفسي بالصراع وعبلقتهاو آليات الدفاع النفسي و العصابية  السيكوسوماتية االضطرابات
 إمبريقية على بعض المرضى المترددين على المستشفيات والمصحات والمختبرات الطبية في

 (ليبيا)ؼ ليلى محمد العار. د /  زليتن الخمس و مدينتي
43  أ/ الشاملة الجودة إدارة معايير لتطبيق مبلئمتو مدى و األجنبية الشراكة ظل في التنظيمي المناخ .

 (الجزائر)لياس سارة 

75   (الجزائر)رانية ىادؼ .أ/ المناخ التنظيمي في ظل الشراكة األجنبية وعبلقتو باألمن النفسي 

91   نبيل بحري . د/   دراسة ميدانية: الضغط المهني بالمساندة االجتماعية لدى المرأة العاملة عبلقة ،
 (الجزائر)علي .أ

111  قراءة في تمثبلت الشباب التونسي  ، مهيمنة وسلوكيات جديدة اجتماعية وضعيات: العربي الشباب
 (تونس)فاتن مبارؾ .د/ للمواطنة والمجتمع المدني

127  (الجزائر)باشيخ أسماء . أ/  (سير نحو الفردانية)مؤثرات التغير االجتماعي والواقع الزواجي بالجزائر 

141   (الجزائر)ىاشمي بريقل . أ/ البطالة وأثرىا على الفرد والمجتمع 

161   بن سولة نورالدين .أ/ اإلستخدامات واإلشباعات اإلعبلمية لذوي االحتياجات  الخاصة بالجزائر
 (الجزائر)

173   رد الحاج بني.د/ تاريخ تُػْنُبْكتو منذ نشأتها إلى غاية القرف الحادي عشر الهجرّي دراسة ثقافية
 (الجزائر)

197    (الجزائر) بعيطيش عبد الحميد . أ/ مظاىر الحضارة النيوليتية بمنطقة الطاسيلي ناجر 

215   (الجزائر)مصطفى بوخاؿ .أ/ الحيواف في التفكير األسطوري العربي 

227   تإمعابلت حيل  كشؤ العىٍو

231  "Physicalism: a critical approach" Dr. Abla Hasan USA 
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 ؤلاؿخخاخيت

إن الحمذ هلل هدمذه  وعخعيىه  هخوول عليه،  الطالة  العالم على خاجم الىبيين  على آله    

 . ؤصحابه الطيبين

في "  حيل العلوم ؤلاوعاهيت  الاحخماعيت" بعذ ؤن ؤضذس مشهض حيل البدث العلمي مجلخه    

العذدًً اإلااغيين، ٌعا د الخواضل مع  اللشاء ألاعضاء ليػع بين ؤًذيهم العذد الثالث مً إضذاسجه 

 . اإلاخواضلت

 ؤن جبلى على جواضل مع ما حعمل    
ً
إن مً اليعير ؤن هلٌو إهني ظإعمل ػير ؤهه مً الطعب حذا

ت التي هىذ بها في بذء ألامش  هزه مجلخىم م ا بشخذ لحظت في ؤن جخدمل  بىـغ الحماط  الحيٍو

ت التي سؤًخموها ؤٌ  مشة  باالهذؿاع الزي شاهذجموه خين 
َّ
الشاق  ألاشم  ؤن جبرص لىم بالحل

سؤًخموها لحظت  الدتها، ؿهي  لذث شامخت  ما ران إال بـػل إضشاسهم على الخواضل معها 

لها إلى كلوب اللائمين على ؤعمالها ؿالق ث مىا ول الاهخمام،  سؿذها بأسائىم التي  حذث طٍش

ذ هما ؤهخم حعذ ها بالخواضل  ليىً شعاسها   )وعذهم باإلاٍض
ً
ختى هدلم ألاهذاؾ اإلاشحوة ( العلم ؤ ال

.  مً  ساء هزا ؤلاهجاص العظيم

    
ً
اءة، ؿئهه ؤًػا

ّ
 باإلغاؿت الهخمام مشهض حيل البدث العلمي البالؽ بما ًطله مً اكتراخاث بى

ظ ػاًت الحشص على ؤلازشاء  -  الحم ًلاٌ -خثين  الىخاب ،مهخم بـخذ ؤبوابه لجميع البا خٍش

 .الاخترافي،  اإلاػمون اإلاميز، باإلغاؿت لالبخياس في الطشح  في عشع مخخلف مواده إلاخابعيه

 على إسغائىم بما جلذمه مً ؤبدار هخمنى ؤن ًالق 
ً
إن هزه اإلاجلت مجلخىم  إداستها خٍشطت حذا

.   خعاهىمهزا العذد الزي بين ًذًىم اظذ

اُب ﴾ آٌ  َوهَّ
ْ
 ال

َ
ذ

ْ
ه
َ
ًَ ؤ َّ

 ِإه
ً
ًَ َسْخَمت ْ

ُذه
َ
ًْ ل ا ِم

َ
ى
َ
ا َ َهْب ل

َ
ى
َ
د ًْ  َهَذ

ْ
ا َبْعَذ ِإر

َ
وَبى

ُ
ل
ُ
 ك

ْ
ضِغ

ُ
 ج

َ
ا ال

َ
ى  .8: عمشان﴿ َسبَّ

ش  سئيغ الخدٍش
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ش اإلاجلت معؤ ليتها عً ؤي اهتهان لحلوق  ت جخلي ؤظشة جدٍش اإلالىيت الـىٍش

 ال حعبر آلاساء الواسدة في هزا العذد بالػش سة عً سؤي إداسة اإلاشهض

 2014 © سهض حيل البدث العلمي لمحميع الحلوق مدـوظت 
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 بالصراع وعبلقتهاو آليات الدفاع النفسي و العصابية  السيكوسوماتية االضطرابات
على المستشفيات والمصحات  دراسة إمبريقية على بعض المرضى المترددين: النفسي

زليتن  الخمس و مدينتي في والمختبرات الطبية
 

 جامعة المرقب ،كلية اآلداب ، ليبيا/ ؼليلى محمد العار. د 
 

: ملخص
أجرت الباحثة دراستها ١تعرفة نوع العبلقة بُت االضطرابات السيكوسوماتية كبُت الصراع النفسي ك العصابية كاآلليات الدفاعية      

كٖتددت مشكلة الدراسة يف معرفػة عبلقة الصراع النفسي .لدل بعض ا١ترضى يف ا١تستشفيات كا١تصحات الطبية ٔتدينيت ا٠تمس كزلينت 
الدفػاعية كالعصابية كاالضطرابات السيكوسوماتية كمعرفة عبلقػة بعض متغَتات ا٠تلفية الشخصية كاألسػرية  ٔتتغَتات اآلليات

كٖتددت ا١تشكلة أيضان يف معرفػة شكل العبلقػة ا٠تطية بُت متغَتات الصراع . كاالجتماعية كالثقافية ، ٔتتغيػرات مقاييس الدراسة األربعة
صابية كاالضطرابات السيكوسوماتية  كمدل أسهاـ الصراع النفسي يف ٦تارسة اآلليات الدفاعية كحدكث النفسي كاآلليات الدفاعية كالع

العصابية كاالضطرابػات السيكوسوماتية ، كمعرفة الفركؽ بُت ٣تموعات الدراسة على مقاييس الدراسة األربعة، كمعرفة اجملموعات 
فركؽ بُت درجات أفراد العينة كفق متغَتات اٞتنس كالعمر كا١تهنة كاٟتالة الزكاجية األكثر كاألقل درجات على تلك ا١تقاييس ، كمعرفة اؿ

كعدد أفراد األسرة كمستول التعليم كالدخل الشهرم كمكاف كنوع اإلقامة كمدة اإلصابة با١ترض ،على مقاييس الصراع النفسي 
ل انتشار مظاىر الصراع النفسي كاآلليات الدفاعية كالعصابية كاآلليات الدفاعية ك العصابية كاالضطرابات السيكوسوماتية ، كمعرفة مد

 .كاالضطرابات السيكوسوماتية بُت أفراد عينة الدراسة 
أما أ٫تية ىذه الدراسة فتنبع من تناك٢تا لفئة عمرية ٖتتاج إذل الرعاية كالعناية من كافة أفراد اجملتمع لتجنب إصابتها ببعض     

ة  كذلك فإف ىذه الدراسة قد تسد النقص يف تلك الدراسات اليت دل تتناكؿ عبلقة الصراع النفسي االضطرابات النفسية كاٞتسمي
 .كاآلليات الدفاعية ك العصابية باالضطرابات السيكوسوماتية

نيت كقد أجرت الباحثة دراسة استطبلعية على عينة من بعض ا١ترضى ا١تًتددين على ا١تستشفيات كا١تصحات كا١تختربات، يف مدم    
كبعد التأكػد من ٘تتع االستبياف االستطبلعي بأنواع الصدؽ كالثبات، ( . ؽسنة فما فو ٓٗ)ا٠تمس ك زلينت، كالذيػن كانت أعمارىم 

مريض كعدد اإلناث (  ٕٓٓ)مريضان كمريضة ، حيث بلغ عػدد الذكور ( ٓٔٗ)أجرت الباحثة دراستها النهائية على عينة قوامها 
 .ػرت عينة الدراسة بأسلوب العينة ا١تريح  كاتبعت الباحثة يف تطبيق دراستها ا١تنهج الوصفي مريضة، كقد اخيت( ٕٓٔ)

مقياس الصراع النفسي كمقياس آليات الدفػاع النفسي كمقياس االضطرابات : كقد قامت الباحثة بإعػداد أربعة مقاييس ، كىي        
 .سبلدل ىذه ا١تقايػيس األربعػة من النوع ا١تغلق  العصابيػة كمقياس االضطرابات السيكوسوماتيػة ، ككانت
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ٟتساب داللة الفركؽ بُت ( ت) اختبار : كقد كظفت الباحثة العديد من ا١تعاٞتات اإلحصائية لئلجابة على أسئلة الدراسة منها     
١تعرفة مدل ( بَتسوف)االرتباط  ١تعرفة العبلقػة بُت متغَتات الدراسة، كاستخػدمت كذلك معامل( كام ) متغَتات الدراسة، كاختبار

كٟتساب قػوة ارتباط العػبارة الواحدة يف ا١تقياس . االرتباط بُت مقاييس الدراسة األربعة كمعرفة قوة العبلقة بُت ا١تقاييس بعضها ببعض 
 .الواحد بالدرجة الكلية لنفس ا١تقياس 

اع النفسي كالعصابية كاالضطرابات السيكوسوماتية، يف حُت دل كجود عبلقة ذات داللػة إحصائية بُت الصر: كأظهرت نتائج الدراسة 
توجد عبلقة دالة بُت الصراع النفسي ك٦تارسة اآلليات الدفاعية، كقد كجدت عبلقػة دالة إحصائيا بُت اإلصابة بالعصابية كاإلصابة 

 .ة كاإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية ك كجدت عبلقة دالة إحصائيا بُت ٦تارسة اآلليات الدفاعي باالضطرابات السيكوسوماتية،

 
 :مقدمة 

كالضغوط  لعبت العوامل النفسية كالصراعات العاطفية، كاإلحباطات ا١تًتاكمة كالتوترات االنفعالية ا١تستمرة،   
 .االجتماعية دكران كبَتان يف كجود بعض االضطرابات النفسية كاٞتسمية كانتشارىا بُت الفئات العمرية ا١تختلفة

االضطرابات تأثران بتلك العوامل باإلضافة إذل تأثرىا بعمليات  قكلعل االضطرابات السيكوسوماتية من أكثر ىذ
 .التحضر كالتقدـ التكنولوجي السريع

كتعرب االضطرابات السيكوسوماتية عن االتصاؿ الوثيق بُت اٞتسم كالنفس أم أهنا تعرب عن التفاعل ا١تستمر بُت    
االنفعارل من ناحية كبُت اٞتهاز العصيب ا١تستقل من ناحية أخرل، كيف االختبلالت النفسية الشخصية كالصراع 

 .ٔ"للتوجيو اإلرادم أك الشعورم مثل الرئتُت أك القولوف   عالفيزيولوجية تتأثر األعضاء اليت ال ٗتض
فو كرغباتو ، ك٤تاكالتو ا١تستمرة كقد يرجع السبب يف نشأة ىذه االضطرابات إذل صراع الفرد بُت طموحاتو كأىدا       

فإذا كانت شدة ا١تثَت العاطفية أقول من مقدرة الفرد على رد الفعل ، فإنو يتصرؼ غالبان تصرفان غَت " يف ٖتقيقها،
كقد يتطور ذلك إذل سلوؾ غَت سوم كمرضي ،إذا كانت اٟتاالت الشعورية قوية  أك كاف الشخص غَت قادر  معاد

ات كا١تواقف احملرجة فإف ذلك يؤدم بو ذلك إذل اضطرابات نفسية ، كنفسية جسمية قد على مواجهة ىذه ا٠ترب
 ٕ".تستمر لفًتة طويلة 

                                                           
 .ٚص . ٕٗٓٓ، ا٠تمس ،الدار العا١تية  ٔ.، ط الصحة النفسيةعثماف علي أميمن ، يف  . ٔ
 ٗٗص ٜٚٛٔط ، عماف ، دار الفكر .عماد عبد الرازؽ ، األعراض كاألمراض النفسية كعبلجها ، ب . ٕ
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ك٭تدث الصراع عندما تتعارض رغبات الفرد مع قيود اجملتمع ،كتتعارض حقوقو مع كاجباتو، أك عندما تتجاذب       
الصراع عندما تتساكل القول ا١تتعارضة ٦تا يسبب التوتر كيشتد  ،الفرد قول متعارضة ٖتثو على الفعل أك عدـ الفعل 

 .كسوء التوافق للفرد 
كينشأ الصراع من إثارة دافعُت أك حافزين معان ٢تما نفس الشدة ، حيث إف إشباع أحد٫تا يؤدم إذل إحباط      

 .اآلخر ، ٦تا يؤدم بالفرد إذل التوتر كاالضطراب 
الصراعات اليت يعانيها الفرد ،كذلك الحتوائو على االٕتاىات البدائية الفطرية أف ا٢تو ىو سبب كل (  فرويد )كيرل   

 .، كاليت تتضمن الغرائز األكلية اليت يرثها اإلنساف بالوالدة 
إذل أف االضطراب النفسي يرجع يف أساسو إذل صراع بُت حفزة غريزية كخوؼ من أدل ٦تكن ( فركيد)كيذىب "       

كأف الفرد يصبح  ،لفرد يشيد قبلعان ٖتميو من آالـ ٤تتملة من العادل ا٠تارجي كمن عا١تو الداخليىذا كا،مرتبط باٟتفزة 
يف  فكلكن أيان كاف مصدر الصراع  فإنو ال يكو ،عصابيان عندما يعجز عن إشباع دكافعو ألسباب داخلية أـ خارجية 

 ٖ".النهاية إال نتاجان للصراع بُت ا٢تو كاألنا  
كيؤدم الصراع إذل شعور الفرد بالتوتر كالقلق ، فيعجز عن بلوغ أىدافو ا١تتعارضة كا١تتعددة فيقع ضحية        

اإلحباط الذم ٮتل بتوازف الشخصية ، فيحاكؿ الفرد التغلب على ىذا الصراع ٔتمارسة بعض اآلليات الدفاعية يف 
الن شخصية ما ، أك يربر فشلو  أك يكبت يف نفسو، أك فقد يتقمص مث... ٤تاكلة منو ٟتل صراعو كخفض شدة توتره 

 .يسقط فشلو على اآلخرين كأحيانان قد يسمو بغرائزه كيعلو هبا يف ٣تاالت اإلبداع 
اإلعبلء أك التسامي، اإلنكار اإلسقاط اإلزاحة، االستدماج، : العديد من ىذه اآلليات ، كىي ( فركيد) كذكر      

 .التقمص، الكبت، النكوص، التربير، اإلبداؿ  التثبيت، العزؿ  األحبلـ، التخيل، تكوين رد الفعل
أمامو إال كضع مصفاة بُت األنا كىذا الواقع،  لفبل يبقتغيَت الواقع ا٠تارجي  عالفرد ال يستطي" أنا " كٔتا أف "       

من األنا فاإلنكار ٯتكنو من نكراف الواقع كما يظهر لو، كالكبت ٯتكنو من طرد الذكريات  ،لكي ٬تعلو مقبوال ن
اهتاـ كاإلدراكات ا١تؤ١تة من الوعي، كا٢تركب ٯتكنو من استبداؿ الوقائع ا١تؤ١تة بنزكات مستحبة  كاإلسقاط ٯتكنو من 

كيف اٟتالة العادية تستخدـ كل ىذه ،اآلخرين، أك العادل ا٠تارجي با١تشاعر أك األخطاء اليت يريد أف تكوف صادرة عنو 

                                                           
 .٘ٛص. ٜٜٚٔط ، بَتكت  دار الفكر اللبناشل ، .، ب (النظرية والممارسة)التحليل النفسي للذات اإلنسانية فيصل عباس ، .  ٖ
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فما يطبع عدـ التوافق ىو االستخداـ  ،اآلليات للدفاع عن األنا ضد القلق لكن استخدامها يبقى ٤تدكدان يف الزمن
 .ٗ" ا١تكثف كا١تزمن ٢تا من قبل األنا 

لكن ىذه اآلليات ال تقدـ اٟتل األمثل لصراعات الفرد، كقد ال ٖتقق لو الراحة النفسية  كبزيادة حدة الصراع         
 .قد يتعرض الفرد لبلضطرابات العصابية حيث يعاشل من بعض االضطرابات العصابية

عن صراع طفورل، أك لشعوره  كتنشأ العصابية نتيجة ١تواجهة الفرد لبعض ا١تشاكل الشخصية أك الركاسب النإتة
 .بالذنب أك اإلحباط أك لعدـ قدرتو على التوافق

كاالضطرابات العصابية ال ترجع إذل سبب عضوم، كلكنها تنشأ بسبب مواجهة الفرد جملموعة من ا١تشاكل "       
ف التعرض للصراعات النفسية النفسية الداخلية كا١تواقف البيئية الصعبة اليت ال يستطيع مواجهتها أك السيطرة عليها كدك

 .٘"كالقلق كالتوتر كاللجوء إذل استخداـ آليات الدفاع النفسي 
العصاب إذل العوامل اٟتيوية كليس إذل العوامل الثقافية كاالجتماعية  كجعل من القلق لب ( فرويد) كقد أرجع "       

عصاب نفسي دكف استعداد عصايب، أم دكف  دكيرل أنو ال يوج ،العصاب ك٤توره ، كمن عقدة أكديب نواتو كمنشأه
يستجيبوف ٟتاالت ا٠تطر السابقة ككأهنا مازالت قائمة  فكيرل أف العصابيُت ىم أكلئك الذين ال يزالو ،عصاب طفلي 

أف العصاب الذم ٭تدث عند مرحلة البلوغ يستند إذل عصاب طفلي بسبب تثبيت ( فركيد) كىكذا يرل ،بالفعل 
 .ار السابقة فيكوف العرض ىو إعادة متخفية ٠تربة جنسية طفليةاللبيدك يف أحد األطو

صحة الفرد النفسية فحسب،  ؿال يطا (الصراع النفسي ، اآلليات ، العصابية ) إف اجتماع ىذا ا١تثلث الفعاؿ   
  .كلكنو يطاؿ أيضان صحتو اٞتسمية، فيتعرض من ٍب لئلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية

ف ٤تنة الصراع عندما يفشل يف التوفيق بُت دكافعو ا١تتعارضة فيضطر إذل استخداـ آليات الدفاع فالفرد يعاشل ـ   
يف استعما٢تا فإهنا تفقد مفعو٢تا كيعرضو ىذا اإلسراؼ للعصابية كقد ينتهي بو إذل  النفسي ،كعندما يسرؼ

 .    االضطرابات السيكوسوماتية 
أف االضطرابات العصابية ك السيكوسوماتية ك٦تارسة آليات الدفاع النفسي ما ىي أال مؤشرات  حمن ىنا يتض   

الصراع النفسي الذم يهدد توافق الفرد،كعليو فإف ىذه الدراسة تستهدؼ البحث يف معرفة العبلقة  فكمظاىر تعرب ع
 .الصراع النفسي بُت مظاىر آليات الدفاع النفسي كاالضطرابات العصابية ك السيكوسوماتية ك

                                                           
 .ٖٕٚ.صٜ٘ٛٔ، بيػركت ، ا١تؤسسة اٞتامعية ،  ٖ.، ط التحليل النفسي للولدفؤاد شاىُت ، .  ٗ
 .٘ٔٔص. ٜٜٗٔ، طرابلس  ، دار الػركاد  ٕ.، ط الصحة النفسية والتوافػق٤تمد القدايف ،  . ٘
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 : مشكلة الدراسة 
قد يؤدم الصراع بُت حاجات اإلنساف إذل ٦تارسة بعض أنواع السلوؾ الشاذ للخفض من شدة توتره كذلك على    

حساب صحتو اٞتسمية فيقع ضحية الصراع النفسي الذم يسبب تفككان يف شخصيتو كذلك لفشلو يف التخلص من 
قو النفسي الذم يؤثر على حياتو الطبيعية كيعوقو عن أداء كاجباتو كاالستمتاع ىذا التوتر فيؤدم بو إذل سوء تواؼ

يف شكل أعراض نفسية كجسمية، أك ٫تا معان مكونة ا١ترض  قكقد تظهر عصابيت ،باٟتياة فيقع ضحية العصابية
 . السيكوسوماٌب

 توصلت إليها فبعضها توصلت إذل كمن خبلؿ إطبلع الباحثة للدراسات السابقة، كجدت اختبلفان يف النتائج اليت   
أف الذكور أكثر تعرضان للصراع النفسي من اإلناث كأكثر ٦تارسة آلليات الدفاع النفسي، كبعض الدراسات أكدت 

كأكضحت دراسات أخرل أهنن أكثر شعوران بالتعب كا١ترض اٞتسمي  ،على أف اإلناث أكثر عصابية من الذكور
لكن ىذه الدراسات دل تتناكؿ  ،ف الذكور كأكثر خوفان من األماكن ا١ترتفعة كا١تظلمةكاإلرىاؽ، كبقلة األمن كاألماف ـ

  .العبلقة بُت الصراع النفسي ك٦تارسة الفرد آلليات الدفاع النفسي كتعرضو لبلضطرابات العصابية كالسيكوسوماتية
ت موضوع الصراع النفسي كبعض ك٢تذا فقد كاف من أىداؼ ىذه الدراسة سد النقص يف تلك الدراسات اليت تناكؿ   

 .مظاىر آليات الدفاع النفسي كدل تدرس العبلقة بينو كبُت االضطرابات العصابية ك السيكوسوماتية
نموذج يوضح العبلقة المفترضة بين الصراع النفسي وبعض مظاىر آليات الدفاع النفسي كقد تقرر تطبيق    

 :   ا يلي كىو كم.  والعصابية واالضطرابات السيكوسوماتية
 آليات الدفاع النفسي                                       

 االضطرابات السيكوسوماتية                الصراع النفسي             
 العػصػابػيػة                                                  

كانت ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت الصراع النفسي كعليو ٯتكن ٖتديد مشكلة الدراسة يف معرفة ما إذا    
لدل عينة من ا١تًتددين على ا١تستشفيات  ك٦تارسة آليات الدفاع النفسي كالعصابية كاالضطرابات السيكوسوماتية

اد كالعيادات كا١تختربات الطبية كيعانوف من بعض األمراض العضوية كضغط الدـ ا١ترتفع كالسكرم ، كعلى عينة من أفر
 . زليتنكالخمس من ىذه األمراض ٔتدينيت  فال يعانو

 : أىمية الدراسة 
 : تتحدد أ٫تية الدراسة يف األمور األتية    
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تنبع أ٫تية الدراسة بًتكيزىا على أف الصراع النفسي قد يؤدم بالفرد إذل استخداـ آليات الدفاع النفسي كالعصابية  -ٔ
 .باالضطراب السيكوسوماٌب  ككيف أف اجتماعهم يؤدم بالفرد لئلصابة

تناكؿ الدراسة لبعض آليات الدفاع النفسي كالعصابية كاالضطرابات السيكوسوماتية كعبلقتها بالصراع النفسي  -ٕ
حيث دل يسبق على حد علم  ،لدل عينة من ا١ترضى ا١تًتددين على ا١تستشفيات كا١تصحات كا١تختربات الطبية 

 . كىذه الدراسة ىي إسهاـ متواضع يف ىذا اجملاؿ الباحثة أف درست نفس ا١تتغَتات ، 
تكمن األ٫تية النظرية للدراسة يف إعادة اختبار تلك ا١تعرفة النظرية اليت توضح العبلقة بُت ا١ترض السيكوسوماٌب  -ٖ

 .كالصراع النفسي كالعصابية ك٦تارسة آليات الدفاع النفسي 
توصيات كبناءن على نتائج الدراسة تفيد يف التقليل من عوامل  كتكمن األ٫تية العملية ٢تذه الدراسة يف تقدصل -ٗ

 .الصراع النفسي كالتقليل من استخداـ آليات الدفاع النفسي كالعصابية كاالضطرابات السيكوسوماتية 
 : أىداؼ الدراسة 

 :تستهدؼ الدراسة ٖتقيق األىداؼ التالية 
التعرؼ على ما إذا كاف األفراد الذين ترتفع درجاهتم على مقياس الصراع النفسي أكثر ٦تارسة آلليات الدفاع  -ٔ

 .درجاهتم على مقياس الصراع النفسي  عالنفسي من أكلئك األفراد الذين ال ترتف
تعرضان لئلصابة التعرؼ على ما إذا كاف األفراد الذين ترتفع درجاهتم على مقياس الصراع النفسي أكثر  -ٕ

 .درجاهتم على مقياس الصراع النفسي عباالضطرابات العصابية من أكلئك األفراد الذين ال ترتف
التعرؼ على ما إذا كاف األفراد الذين ترتفع درجاهتم على مقياس الصراع النفسي أكثر تعرضان لئلصابة -ٖ

 .رجاهتم على مقياس الصراع النفسيد عباالضطرابات السيكوسوماتية من أكلئك األفراد الذين ال ترتف
التعرؼ على ما إذا كاف األفراد الذين ترتفع درجاهتم على مقياس ٦تارسة آليات الدفاع النفسي أكثر تعرضان  -ٗ

درجاهتم على مقياس ٦تارسة آليات الدفاع  علئلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية من أكلئك األفراد الذين ال ترتف
 .النفسي

على ما إذا كاف األفراد الذين ترتفع درجاهتم على مقياس العصابية أكثر تعرضان لئلصابة باالضطرابات التعرؼ  -٘
 .درجاهتم على مقياس ٦تارسة آليات الدفاع النفسي عالسيكوسوماتية من أكلئك األفراد الذين ال ترتف

ات الدفاعية كالعصابية يف االضطرابات الصراع النفسي كاآلرل: التعرؼ على مدل إسهاـ ا١تتغَتات ا١تستقلة  كىي  -ٙ
 .السيكوسوماتية 
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 :فروض الدراسة 
 :ستخترب الدراسة الفركض التالية 

أف األفراد الذين ترتفع درجاهتم على مقياس الصراع النفسي أكثر استخدامان آلليات الدفاع النفسي من أكلئك -ٔ
 .درجاهتم على مقياس الصراع النفسي عاألفراد الذين ال ترتف

أف األفراد الذين ترتفع درجاهتم على مقياس الصراع النفسي أكثر تعرضان لئلصابة بالعصابية من أكلئك األفراد  -ٕ
 .درجاهتم على مقياس الصراع النفسي  عالذين ال ترتف

ية أف األفراد الذين ترتفع درجاهتم على مقياس الصراع النفسي أكثر تعرضان لئلصابة باالضطرابات السيكوسومات -ٖ
 .درجاهتم على مقياس الصراع النفسي عمن أكلئك األفراد الذين ال ترتف

أف األفراد الذين ترتفع درجاهتم على مقياس ٦تارسة آليات الدفاع النفسي أكثر تعرضان لئلصابة باالضطرابات  -ٗ
 .لنفسيدرجاهتم على مقياس ٦تارسة آليات الدفاع ا عالسيكوسوماتية من أكلئك األفراد الذين ال ترتف

أف األفراد الذين ترتفع درجاهتم على مقياس العصابية أكثر تعرضان لئلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية من  -٘
 .درجاهتم على مقياس العصابية  عأكلئك األفراد الذين ال ترتف

 :أسئلة الدراسة 
 :استهدفت ىذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية 

الصراع النفسي كاآلليات : ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات أفراد العينة على مقاييس  -ٔ
 الدفاعية كالعصابية كاالضطرابات السيكوسوماتية كفق بعض متغَتات ا٠تلفية ؟

م كاآلليات الصراع النفس: ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رتب درجات أفراد العينة على مقاييس  -ٕ
 الدفاعية كالعصابية كاالضطرابات السيكوسوماتية كفق بعض متغَتات ا٠تلفية ؟

ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت الصراع النفسي كاآلليات الدفاعية كالعصابية كاالضطرابات  -ٖ
 السيكوسوماتية ؟
 : حدود الدراسة 

تشفيات كا١تصحات كا١تختربات الطبية ٔتدينيت ا٠تمس أجريت ىذه الدراسة على بعض ا١تس:  المجاؿ المكاني -
  .كزلينت
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أجريت ىذه الدراسة على عينة من ا١ترضى ا١تًتددين على ا١تستشفيات كا١تصحات كا١تختربات :  المجاؿ البشري -
 .الطبية كعلى عينة من األفراد األصحاء ٔتدينيت ا٠تمس كزلينت 

 .   ٕٕٔٓؿ العاـ أجريت ىذه الدراسة خبل:  المجاؿ الزماني -
 :مفاىيم الدراسة 

من جانب الفرد ، من كظيفتها تشويو كمسخ اٟتقيقة  ةىي كسائل كأساليب الشعورم:"  آليات الدفاع النفسي -ٔ
حىت يتخلص الفرد من التوتر كالقلق النإتة عن اإلحباطات كالصراعات اليت دل ٖتل كاليت هتدد أمنو النفسي، كىدفها 

 .ٙ"اع عنها كاالحتفاظ بالثقة يف النفس كاحًتاـ الذات كٖتقيق الراحة النفسية كقاية الذات كالدؼ
ىو حالة انفعالية سيئة لدل الفرد تنشأ عن كجود دافعُت متناقضُت كمتساكيي  الشدة يف : "  الصراع النفسي -ٕ

لصاحبو حالة من التوتر كالًتدد كاٟتَتة بسبب عجزه عن الوصوؿ ٟتل  أك لصعوبة اٗتاذه القرار  بآف كاحد ، ٦تا يسب
 .ٚ"بتفضيل أحد الدافعُت على اآلخر 

ىي ٣تموعة من االضطرابات اليت ال ترجع إذل سبب عضوم كتنشأ بسبب مواجهة :"الضطرابات العصابية ا-ٖ
كا١تواقف البيئية الصعبة اليت ال يستطيع مواجهتها أك السيطرة عليها دكف  ا١تريض جملموعة من ا١تشاكل النفسية الداخلية

 .ٛ"التعرض للصراعات النفسية كالقلق كالتوتر كاللجوء إذل استخداـ كسائل الدفاع النفسية 
ىي ٣تموعة من األعراض كالشكاكل اليت تكوف األعراض فيها جسمية كاضحة :"  االضطرابات السيكوسوماتية-ٗ

كيدخل ضمنها اضطراب أك خلل أك إصابة بعض األعضاء أك األجهزة يف جسم اإلنساف، كلكنها ترتبط ، ٘تاما ن 
 . ٜ"ارتباطان كثيقان ٔتتغَتات كعوامل نفسية أبرزىا العوامل الدافعية كالعوامل االنفعالية كالوجدانية كالضغوط البيئية 

كم  ٕٓٔتوسط ، كتبعد عن مدينة طرابلس حوارل ىي مدينة ساحلية تقع على شاطئ البحر ادل: مدينة الخمس -٘
 .كم غربان  ٓٛكم غربان، كعن مدينة مصراتة حوارل  ٖ٘شرقان ، كعن مدينة زلينت حوارل 

                                                           
 .ٔٗص. ٜٜٚٔ ،، القاىرة ، عادل الكتب  ٖ.، طالصحة النفسية والعبلج النفسي حامد عبد السبلـ زىراف ،  . ٙ

 .ٛٔص ، ٕٗٓٓ ،، ا٠تمس ،الدار العا١تية ٔ.، ط سيةؼفي الصحة النعثماف علي أميمن ،  . ٚ

 .٘ٔٔص ، ٜٜٗٔ، طرابلس  ، دار الركاد  ٕ.، ط الصحة النفسية والتوافقرمضاف ٤تمد القدايف ،  . ٛ

، دراسة مقارنة ٟتاالت القرحة ا١تعدية كحاالت السكرم ،رسالة ماجستَت غَت  عبلقة االضطرابات السيكوسوماتية بالشخصيةجبارل نور الدين ،  . ٜ
 .ٜٔص،ٜٜٛٔمنشورة ، القاىرة ، جامعة عُت مشس  
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نسمة، تبعد  ٓٓٓ,ٕٓٓىي منطقة تقع على شاطئ البحر ا١تتوسط ، كيبلغ تعداد سكاهنا حوارل : مدينة زليتن -ٔ
، زلينتبكلية اآلداب كالعلـو دليل ) كلم غربان  ٓٙمدينة مصراتة حوارل  كلم شرقان كعن ٓ٘ٔعن مدينة طرابلس حوارل 

ٕٓٓٙ .) 
 :السيكوسوماتية  تنموذج الصراع النفسي وعبلقتو باالضطرابا

ينشأ الصراع النفسي من رغبة الفرد يف إشباع دكافع متعارضة  أك ٢تا نفس اٞتاذبية ، كذلك ينشأ الصراع النفسي    
إشباع غريزة أك دافع ما  كخوفو يف نفس الوقت من تعرضو للعقاب إف كاف يتوؽ إلشباع ما ٮتالف من رغبة الفرد يف 

 .القيم كا١تعايَت االجتماعية 
كذلك ينشأ الصراع النفسي من اإلحباط ،ينشأ الصراع أيضان من تعارض األدكار اليت يقـو هبا الفرد يف حياتو     

كبشكل عاـ فإف الصراعات تنشأ يف ظل كثرة االختيارات ، اجة أك رغبة ماالناجم عن اإلخفاؽ يف إشباع دافع أك ح
 ،ككثرة اٟتلوؿ كعجز الفرد عن حسم اختياره ألحد٫تا يسبب لو صراعان عارمان  اليت يتعُت على الفرد االختيار من بينها

كالصراع النفسي  ،من بينها كذلك يرتبط الصراع بطوؿ ا١تعاناة منو كبأ٫تية الرغبات اليت يتعُت على الفرد االختيار
 .ا١تؤدل ىو الصراع الذم يستغرؽ كقتان طويبلن يف حسمو

 ركالصراعات ا١تكبوتة كغَت احمللولة عادة ما تظو،كتنشأ الصراعات النفسية يف العادة يف مرحلة الطفولة بسبب كبتها   
نتاج التعارض بُت اللذة كاألدل  فككالصراع عادة  ما يك ،على السطح من حُت آلخر فتسبب للمرء أعراضان مرضية 

كالعجز عن االختيار بُت رغبتُت ٢تما نفس  ،كالصراع الداخلي يف الشخصية ىو نتاج التعارض بُت دافعُت متناقضُت 
كالصراع الضار بتوازف الشخصية كالكامن يصبح ،ا١تزايا عادة ما تنتج عنو حاالت القلق كالضيق كاالضطراب كالتوتر

كيكوف الصراع الذم يعرؼ الفػرد أسبابو شعوريان كٯتكن ضبطو، كىو عادة ما  ،يعجز الفرد عن ٖتملوفعاالن عندما 
 . بيد أف الصراع البلشعورم يصعب ضبطو كما يكوف كقعو على الشخصية أشد  ،يكوف بسيطان 

رد إذل حلو كالصراع البلشعورم عادة ما يسيطر على الشخصية كيوجو السلوؾ بطرؽ خفية، كقد يدفع الف      
بأساليب خاطئة، كقد يواجهو بآليات الدفاع النفسي كىي آليات قد ال تفيد يف حل الصراع ، كقد تستنزؼ طاقة 

كيرجع الصراع إذل عوامل خارجية كا١تعوقات البيئية اليت ٖتوؿ دكف ٖتقيق الفرد  ،الفرد النفسية على ا١تدل البعيد 
ضة مثل رغبة الفرد يف إشباع دافع جنسي أك عدكاشل كيف كقت يتعػارض فيو كقد يرجع إذل عوامل داخلية متعار،لدكافعو

كقد  ،كما ينشأ الصراع الداخلي من التعارض بُت رغبات ا٢تو كاألنا األعلى ،إشباع ىذين الدافعُت مع مبدأ الواقع
 .افر الظركؼ ا١تناسبة٭تسم الفرد صراعو بإشباع دكافعو، كقد يكبت ٤تاكلتو إلشباع دكافعو كقد يؤجلها إذل حُت تو



 
 
 

 

 
 

ً  : 03العذد                                                                          البدث العلميحيل  مشهض   ٌ ؤحشٍش   2014 –اهخوبش/  

18 

 

كقد يستخدـ الفرد بعض آليات الدفاع النفسي لتمويو ا٢تو كتسكينو كا١تهادنة معو، حىت ٭تمي نفسو من القلق 
 .كالضيق كا٠توؼ ك٨توىا 

بتوازف الشخصية لسهولة حسمو،  ؿكىذا صراع ال يخ.٭تدث الصراع بسبب الرغبة يف ٖتقيق ىدفُت ٢تما نفس اٞتاذبية
 . إقداـ  -اع اإلقداـ صر لكىو يسم

 ،إحجاـ ، كىو ينشأ من رغبة الفرد يف االختيار بُت ىدفُت لكل منهما جاذبية سلبية -كىناؾ صراع اإلحجاـ   
إحجاـ، كىو صراع ناتج عن  -كىناؾ صراع اإلقداـ  ،ينتج ىذا الصراع عن الرغبة بُت أمرين أحبل٫تا مر كما يقاؿ 

كما ينشأ من الرغبة يف ٖتقيق ،اياىا  كلكنو ال ٯتتلك يف نفس الوقت سبل ٖتقيقهارغبة الفرد يف ٖتقيق رغبة ما ١تز
كىذا اللوف من ألواف الصراع يعد أشد أنواع الصراع إرىاقان للفرد، كذلك ،ىدؼ ما لو جاذبية كنفور يف نفس الوقت

لصراع بدكف حل لفًتة طويلة عادة كلذلك فإف استمرار ىذا اللوف من ا ،الرتباط جوانبو اال٬تابية كالسلبية مع بعضها 
اإلحجاـ ا١تزدكج، كىو يسمى -كىناؾ صراع اإلقداـ  ، ما يقود إذل القلق كالتوتر كاالضطرابات اٞتسدية كالنفسية

 .بصراع ا١تيوؿ ا١تتعارضة كىو خليط من أنواع الصراع السابقة 
كيرجع الصراع النفسي إذل  ،كاألنا العليا ،ناا٢تو، األ:كينشأ الصراع النفسي من الصراع بُت مكونات الشخصية      

كيعترب الصراع البلشعورم بُت ىذه ا١تكونات أشد كأخطر أنواع  ،اختبلؼ أىداؼ كغايات ىذه ا١تكونات الثبلثة 
من خبلؿ دراسة حاالت إكلينيكية إذل أف الصراع الذم ٖتوؿ إذل ا١تستول البلشعورم " فركيد"كقد كصل ،الصراع

ـ يف كل حاالت اختبلؿ السلوؾ ، كأف الفشل يف حل الصراع ىو األساس كراء األعراض ا١ترضية قاسم مشًتؾ أعظ
 . كعدـ حل الصراع البلشعورم يبدد الطاقة النفسية للفرد ، ك٬تعلو يفشل يف مقاكمة الصراعات البلحقة ،

يف إشباع دافعُت بيولوجيُت حيث ٭تدث الصراع بسبب رغبة الفرد ،ك٭تدث الصراع حىت بُت مكونات ا٢تو نفسها    
ك٭تدث الصراع بُت األنا ك ا٢تو، مثل رغبة الفرد يف إشباع دافع بيولوجي، كلكن كيف كقت ال تسمح  ،يف نفس الوقت

كاألنا  ،قد يتحايل األنا على ا٢تو باستخداـ آليات تظهر للهو بأف دكافعو تتحققك ،فيو ظركؼ العادل ا٠تارجي بذلك
األنا الضعيفة  قد تفشل يف إشباع حاجات ا٢تو أك تفشل يف ؼ ،رغبات ا٢تو بالطرؽ ا١تقبولة القوم يستطيع أف يشبع

كلكن  ،كىنا يقـو الفرد بكبت دكافعو كيظل ما يكبتو يتصارع بداخلو ،التوفيق بُت متطلبات الواقع كرغبات ا٢تو 
إلحباطات ا١تتكررة، فإف الفرد قد يتعرض كعندما يشتد الصراع بُت األنا كبُت رغبات كدكافع ا٢تو كيشتد اٟترماف ك ا

 .للعصاب نتيجة ذلك
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يتدخل األنا األعلى ىنا كيلـو األنا ؼ ،قد ينصاع األنا كيعمل على حل صراعو مع ا٢تو كذلك بتحقيق رغبة ا٢تو       
قلق الضمَت  كاألنا األعلى ا١تتشدد قد يعرض الفرد لصور مرضية من ،على ٗتاذلو  كيطالبو بكف أك قمع رغبات ا٢تو

كذلك ٭تدث الصراع بُت األنا  ،حيث يتهم األنا ذاتو كيوجو إليو أقسى أنواع العقوبات كاإلدانة ، ؽالذم ال يطا
 .األعلى ك ا٢تو  كبُت مكونات األنا األعلى ذاهتا

 
 :الصراع النفسي و العصابية  

كالعرض  ،الضطرابات النفسية األخرلعندما ٭تدث الصراع النفسي فإف الفرد سيعاشل القلق كالضيق ككافة ا   
العصايب شأنو يف ذلك شأف ٦تارسة آليات الدفاع النفسي كزالت القلم كاللساف كاألحبلـ كاألفعاؿ القهرية كسيلة 

فالفرد الذم يشعر بالقلق سينصب اىتمامو  ،الفرد من إخفاقات ك إحباطات يف بلوغ أىدافو قللتخفيف عن ما يعاشل
على عوامل قلقو ، كقد يعمل على ما ٮتفف من قلقو، كىو باىتمامو بقلقو ٭توؿ انتباىو عن السبب اٟتقيقي الذم 

كاف كراء قلقو كنفس الشيء يقاؿ عن الشخص الذم يعاشل من ا٠توؼ الناجم عن الصراع بُت الرغبة يف ٖتقيق 
إف تفكَت ا١ترء يف عواقب مسلكو قد يعرضو  ،ردة فعل اآلخرين الذين قد يستهجنوف ىدفو  ىدؼ ما كبُت ا٠توؼ من

 .ٟتالة من القلق كا٢تلع ، كىذا القلق يصرفو عن االنتباه إذل رغبتو األصلية ، كيصبح يشكو من سوء توافقو
كىنا يظهر العصاب  ،ع كالرضوخ لوإف الفرد الذم يعاشل صراعان فعليان، قد يضطر إذل التسليم ٔتتطلبات الواؽ       

فالشخص الذم يود الزكاج من فتاة صغَتة السن، قد يتخلى عن رغبتو ىذه  ،الذم ىو كسيلة ٟتل الصراع النفسي
    . بيد أف ىذا التخلي ال ٯتر دكف أف ٬تعل الفرد قلقان أك ٬تعلو يف صراع داخلي بُت رغباتو ا١تتعارضة ،كفاء لزكجتو

قد يفلح ا١ترء يف حل صراعو الناجم عن احباطات العادل ا٠تارجي  ،كحل ٢تذا الصراع الداخلي كىنا ينشأ العصاب
كال يعػاشل الفرد الصراع العصايب ماداـ بإمكانو التصرؼ كفق ،كىنا يصبح ا١ترء أماـ صراع فعلي ،كقد يفشل يف ذلك،

رادتو أك يتحمل اإلحباط عندما ال يكوف فقد يستطيع الفرد أف يطوع العادل ا٠تارجي إل ،دل ا٠تارجيامقتضيات الع
كقد يتنازؿ الفرد عن إشباع حاجاتو ا٠تاصة مقابل إشباعها ْتاجات بديلة  كلكن كعندما ٮتفق ا١ترء يف  ،إشباعو ٦تكنان 

كبناء على ىذا  ،كل ذلك، فإف صراعو مع العادل ا٠تارجي يصبح صراعان داخليان، كيصبح  يدكر يف حلقة مغلقة
 : ٌبآلنفًتض ا

إف األفراد الذين ترتفع درجاتهم على مقياس الصراع النفسي أكثر معاناة من العصابية من أولئك األفراد ( ٔ
 . الذين ال ترتفع درجاتهم على مقياس الصراع النفسي



 
 
 

 

 
 

ً  : 03العذد                                                                          البدث العلميحيل  مشهض   ٌ ؤحشٍش   2014 –اهخوبش/  

20 

 

 :الصراع النفسي وآليات الدفاع النفسي 
دافع إذا كاف ال يتعارض إشباعو مع قيود عندما يتعرض األنا لضغط دافع بيولوجي، فإنو قد يقـو بإشباع ىذا اؿ     

بيد  ،حقان إف ىدؼ األنا ىو أيضان إشباع حاجات اإلنساف ا١تختلفة شأنو يف ذؾ شأف ا٢تو ،كشركط العادل ا٠تارجي
  . أف األنا يتميز بأنو يتخَت اللحظة ا١تناسبة إلشباع نداءات ا٢تو، إذا كاف ما يريده ا٢تو ال يتماشى مع متطلبات الواقع

كمن ىنا فإف اٞتهاز النفسي يعمل  ،يسيطر مبدأ اللذة سيطرة تامة على اٟتياة النفسية: يف ىذا الصدد" فركيد"يقوؿ 
كليس ىذا  ،على خفض كمية االستثارة اليت يتعرض ٢تا إذل أدسل حد ٦تكن أك أف يبقيها على األقل ثابتة ال تتغَت

إذف ىو العمل على خفض كمية االستثارة إذل أدسل مستول ىدؼ اٞتهاز النفسي  ،سول مبدأ اللذة يف صيغة أخرل
للنفس اإلنسانية نزعة قوية كميبلن غالبان إذل التزاـ مبدأ اللذة، لكن ىناؾ من القول كالظركؼ ما يعارض تلك  ،مستطاع

 .يف كافة األحواؿ إذل هناية توائم مبدأ اللذة مالنزعة معارضة تؤدم إذل أف األمور ال تنتو
كقد ،كقد ٭تقق ىدفو مباشرة بإشباع دافع ا٢تو . األنا ٖتقيق اللذة كلكن يف الظركؼ كبالوسائل ا١تناسبة يستهدؼ   

فآليات الدفاع النفسي ىي نوع من  ،يستعيض عن ذلك بإتباع اآلليات الدفاعية اليت ىدفها ٗتفيض التوتر لدل األنا
كىي كسائل تستهدؼ ٗتفيض التوتر الناجم عن اإلحباط الناجم عن  ،ا١توائمة بُت إٟتاحات ا٢تو كبُت قيود الواقع

 .عدـ إشباع دافع ا٢تو  حىت توافر الفرص ا١تناسبة إلشباع ذلك الدافع يف العادل ا٠تارجي
تستهدؼ آليات الدفاع النفسي ٛتاية األنا من القلق كاالضطرابات النفسية األخرل كىي كسيلة لتحقيق التوافق 

ذلك ألف عدـ إشباع  ،بيد أف اإلسراؼ يف استعما٢تا قد يعرض الفرد لبلضطرابات النفسية ،ماعيالنفسي ك االجت
كيف كثَت من  ،الفرد بالتوتر كالقلق كاإلحباط كما ٬تعلو يعاشل من الصراع بالدكافع بطريقة طبيعية عادة ما يصي

استعماؿ آليات الدفاع النفسي للتحايل  ٍب إف اإلمعاف يف ،األحياف يسقط األنا أماـ فشلو يف تأجيل حاجات ا٢تو
إذل استنزاؼ الطاقة النفسية لؤلنا ، كيفشل يف مواجهة الصراع  معلى اإلشباع ا١تباشر ٟتاجات ا٢تو عادة ما يؤد
حدة الصراع النفسي،  ؼإف ىدؼ اآلليات الدفاعية ىو ٗتفي ،الناجم عن الرغبة يف إشباع حاجات متعارضة

كلذلك فإف ٧تاح األنا يف استعماؿ آليات الدفاع النفسي يساعد على ٘تاسك  ،فق مع الواقعكمساعدة الفرد على التوا
بيد أف اإلسراؼ يف استعما٢تا يفقدىا فعاليتها ، كقد ٬تعلها تفشل يف التخفيف من حدة الصراعات  ،الشخصية

كبناء على ذلك ٯتكننا أف  ،جسمية -النفسية، كتكوف ٤تصلة ذلك معاناة الفرد من االضطرابات النفسية كالنفس 
 :نفًتض اآلٌب 
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إف األفراد الذين ترتفع درجاتهم على مقياس الصراع النفسي أكثر ممارسة آلليات الدفاع النفسي من ( ٕ
 . أولئك األفراد الذين ال ترتفع درجاتهػم على مقياس الصراع النفسي

 :السيكوسوماتية  تالصراع النفسي و االضطرابا 
ذلك ألف الفرد الذم دل ٖتسم صراعاتو،  ،قد يؤدم الصراع النفسي إذل إصابة الفرد باالضطرابات السيكوسوماتية    

كؿ اٞتسم التوافػق مع ضغوط اكىنا قد يح ،سيتعرض ١تزيد من القلق كا٠توؼ كتوىم ا١ترض كاالكتئاب ك٨توىا
كاالضطراب النفسي ىو اضطراب جسمي يف الظاىر ًب فيو إخفاء االضطراب االنفعارل  ،االضطرابات النفسية

 . النفسي ا١تنشأ كالذم قد يكوف نتاجان لئلحباط كالصراع كالقمع كالكبت كاالنفعاؿ ا١تزمن كما إذل ذلك
كتعرب ىذه  ،ةيرجع سبب االضطرابات النفسجسمية اليت ٖتدث يف اٞتسم بصفة رئيسية إذل اضطرابات انفعاليػ   

أم أهنا تعرب عن التفاعل ا١تستمر بُت الشخصية  ،االضطرابات السيكوسوماتية عن االتصاؿ الوثيق بُت اٞتسم كالدماغ
كيف االختبلالت النفسية الفيزيولوجية  ،كالصراع االنفعارل من ناحية كبُت اٞتهاز العصيب ا١تستقل من ناحية أخرل

 .يو اإلرادم أك الشعورم مثل الرئتُت أك القولوف تتأثر األعضاء اليت ال ٗتضع للتوج
فاالٕتاه االنفعارل يفًتض أف الصدمات االنفعالية ،كلقد تعددت تفسَتات أسباب االضطرابات السيكوسوماتية    

كىذه  ،كىو ما يؤدم إذل ظهور أعراض فسيولوجية تصاحب االنفعاؿ ،تتسبب يف حدكث توتر مستمر يف اٞتسم
كاالنفعاالت ا١تتكررة ىي اليت  ،كجية تؤدم إذل اضطراب كظيفي يف األعضاء الفيزيولػوجية ا١تصابةاألعراض الفسيوؿ

كاالضطراب السيكوسوماٌب ٤تاكلة للتوافق مع االنفعاؿ، كقبل حدكث ،تؤدم إذل االضطراب السيكوسوماٌب 
. خلبلن ما يف سلوؾ الفرداالضطراب السيكوسوماٌب عادة ما يظهر اٞتسم إنذارات تشَت إذل أف ىناؾ خطأ أك 

 ،فاإلرىاؽ ا١تستمر يف العمل، قد ٬تعل ا١ترء يصاب بالصداع  كالصداع ىنا كسيلة ٟتث ا١ترء على ا٠تلود للراحة
كلذلك فإف عدـ استجابة الفرد لنداء جسمو كاالستمرار يف عملو ا١تضٍت ٬تعلو يتعرض ١تزيد من الصداع  كقد يتحوؿ 

كعندما ينشأ  ،كيعترب الصراع النفسي أحد أسباب التوتر ،ضوم كلكنو نفسي ا١تنشأىذا الصداع إذل صداع نصفي ع
كلكن كعندما يفشل الفرد يف تصريف توتػره إذل ا٠تارج  فإف توتره يرتد إذل  ،التوتر  فإف الفرد ٭تاكؿ تصريفو إذل ا٠تارج
 .كىنا ينشأ االضطراب السيكوسوماٌب ،داخلو مسببان تغيَتات عضوية يف األنسجة

إف عدـ حل الصراعات البلشعورية ،كيذىب التحليليوف إذل أف كل عرض ينتج من صراع انفعارل ال شعورم معُت  
اليت كابدىا اإلنساف أثناء حياتو البد كاف يؤدم يف النهاية إذل زيادة التوتر اٞتسدم ، كمن ًب تظهر على ىيئة 

 .من فالربو مثبلن ينتج عن افتقاد الفرد لؤل ،اضطراب عضوم 
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 كينطلق التفسَت السلوكي لبلضطراب السيكوسوماٌب من أف تشكيل البيئة على ٨تو معُت، قد ٬تعل الفرد يستجيب   
كىنا يستجيب اٞتسم ٢تذا الضيق بطريقػة ما، كقد ،بطريقة معينة ، كقد تكوف ىذه االستجابة مسببة للقلق كالضيق 

كما أف بعض األفراد ٮتفق يف ،هتا االضطرابات السيكوسوماتية تؤدم ىذه الطريقة إذل اختبلالت كظيفية تكوف ٤تصل
 ،التوافق مع متطلبات البيئة االجتماعية كالفيزيقية فيحدث الصراع الذم تكوف ٤تصلتو اإلصابة با١ترض السيكوسوماٌب

طراب كبعض األفراد ال ٯتتلك البنية اٞتسمية كاالستعػداد النفسي اللذين ٯتكنانو من التكيف فيصاب باالض
السيكوسوماٌب بسبب ما يعانيو من قلق كاضطراب كصراع نفسي  بُت ما ىو مطلوب معو، كبُت إمكاناتو النفسية 

 .كالبيولوجية
كقد يكوف الصراع النفسي الناجم عن الفشل يف إشباع دافع ما عامبلن أساسيان يف معاناة الفرد من االضطرابات       

 :كبناء على ذلك ٯتكننا افًتاض اآلٌب  ،اإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية النفسية اليت تقود يف النهاية إذل 
إف األفراد الذين ترتفع درجاتهم على مقياس الصراع النفسي أكثر معاناة من االضطرابات السيكوسوماتية ( ٖ

 .من أولئك األفراد الذين ال ترتفع درجاتهم على مقياس الصراع النفسي
 :االضطرابات السيكوسوماتية  آليات الدفاع النفسي و

عندما يفشل الفرد يف حل صراعو الناجم عن الرغبة يف ٖتقيق أك إشباع دكافع أك غايات متعارضة، فإف الفرد قد    
اٟتيل الدفاعية  ،يلجأ إذل ٦تارسة بعض آليات الدفاع النفسي كالنكوص كالعكسية كاإلسقاط كالتربير كاإلنكار ك٨توىا

بيد أف ٦تارسة  ،إهنا كسيلة للتحايل على مطالب ا٢تو اٞتا٤تة ،التوتر كٖتقيق قدر من اللذة ا١تؤقتةىنا كسيلة لتخفيض 
آليات الدفاع النفسي قد يفقدىا مفعو٢تا كٓتاصة عندما ٮتضع األنا باستمرار ١تطالب ا٢تو ا١تتجددة كإلٟتاحاتو 

كال ٯتر ىذا اإلحباط الداخلي دكف أف يتسبب يف قلق  ،ا١تستمرة  كىنا يشعر الفرد ٔتزيد من التوتر كاإلحباط الداخلي
قد ٭تاكؿ اٞتسم التكيف مع االنفعاالت الناٚتة عن اإلحباط الداخلي،  ،أك انفعاؿ يؤثر على توازف اٞتسم ككظائفو

كلكن ىذه احملاكالت عندما تتجاكز حدكدىا، فإهنا البد كأف تطاؿ بعض أعضاء اٞتسم فتخل بوظائفها فيصاب الفرد 
مراض جسمية ذات منشأ نفسي مثل ضغط الدـ ا١ترتفع كالسكرم كالربو كأمراض القولوف كالركماتـز كاألكزٯتا أك بأ

 .البدانة ا١تفرطة، كقرحة ا١تعدة كما إذل ذلك
كتعترب  ،فهي تطاؿ البصر كالسمع كاٟتركة كالنطق ،كتعترب االضطرابات التحولية كاالنفصالية من اآلليات الدفاعية     
 ،كٔتوجبها ٭توؿ الفرد صراعو العقلي إذل عرض جسمي ،ضطرابات التحولية أكثر أنواع ىذه االضطرابات انتشاران اال

كيصاحب ىذا النوع من االضطرابات كثَتان من أنواع االختبلؿ اٞتسمي كالشلل كاآلالـ كفقد األحاسيس كالعمى 
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كأما األعراض  ،ناؾ أدلة قاطعة على أصلها النفسيالبصرم ككثَتان ما يعتقد أف ىذه األعراض فسيولوجية ، كلكن ق
 . ا٠تاصة يف حاالت ا٢تستَتيا فقيمتها أهنا ميكانزمات دفاعية 

لذلك فإف تبصَته بأسباب مرضو العضوم  ،ال يدرؾ مريض ا٢تستَتيا أف مرضو العضوم ذك منشأ نفسي       
 .فق النفسي االجتماعي ك٘تكينو من حل الصراع الذم يعتمل بداخلو  سيساعده على التوا

فالشخص الذم يكره شخصان آخر ْتجة أف ذلك الشخص يكرىو، قد  ،يتسبب اإلسقاط يف شعور الفرد بالذنب   
يشعر بالذنب يف قرارة نفسو، كقد يصاب بقلق شديد كىذا القلق قد يتسبب يف إصابتو باضطرابات 

فهو ٯتارس  ،شعر باألدل كىو يعمل ضد رغباتػو اٟتقيقيػةكما أف الفرد الذم ٯتارس آلية العكسية، قد م،سيكوسوماتية
النفاؽ كالرياء كالظهور ٔتظهػره غَت اٟتقيقي  كيف ذلك معاناة، قد تتسبب يف اضطرابو نفسيان كمن ٍب إصابتو ٔترض 

 : سيكوسوماٌب، كبناءن على ذلك ٯتكننا أف نفًتض الفرض التارل
ياس ممارسة آليات الدفاع النفسي أكثر تعرضاً لئلصابة إف األفراد الذين ترتفع درجاتهم على مق( ٗ

باالضطرابات السيكوسوماتية من أولئك األفراد الذين ال ترتفع درجاتهم على مقياس ممارسة آليات الدفاع 
  .النفسي

 :العصابية و االضطرابات السيكوسوماتية 
كىناؾ عوامل نفسية تسبب  ،ق االضطراباتكيعد الصداع النصفي أحد ىذ ،تتعدد االضطرابات السيكوسوماتية     

نبذ الدكافع اٞتنسية الذم يؤدم إذل مزيد من اإلحباط الذم يسبب الصداع : كمن بُت ىذه العوامل ،الصداع النصفي
كما ينتج ىذا ا١ترض بسبب تعرض ا١ترء لضغوط نفسية كبسبب كساكسو القهرية، كىو ينتج من القلق  ،النصفي

كينشأ مرض السكرم  ،الناجم عن الشعور با٠توؼ من الفصل من العمل أك توقع الفشل يف الزكاج أك فقد األصدقاء
توجس ا١تستمر، كىو ما ٬تهد الكبد الذم بسبب زيادة إفراز األدرينالُت ا١تصاحب لبلنفعاالت العنيفة من القلق كاؿ

يعمل من أجل إفراز ا١تزيد من اٞتلوكوز كإجهاد البنكرياس إلفراز مزيد من األنسولُت الذم يؤدم الختزاف السكر يف 
كزيادة السكر يف الدـ تؤدم إذل اضطراب عملية األيض االنفعاالت الشديدة كفقداف ا١توضوع كاٟتزف الشديد  ،الكبد

 .كا٠توؼ كالقلق كلها عوامل ترتبط بالسكرم كاالكتئاب
 ،ك٭تدث ضغط الدـ اٞتوىرم بسبب معاناة الفرد من عداء مكبوت منذ أياـ الطفولة كمن قلق ال شعورم مستمر   

كعدـ استعماؿ الفرد حيل دفاعية للتخلص من العدكاف ا١تكبوت ٬تعلو يكبت عدكانو، كىو ما ٬تعل األكعية الدموية 
 . توتر ا١تستمر كالذم يؤدم إذل زيادة ضغط الدـ كنتيجة للقلق ا١تزمنيف حالة من اؿ
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فا١تواقف االنفعالية ترفع ضربات القلب اليت قد يؤدم  ،كترتبط الذْتة الصدرية بكثرة ا١تواقف اليت يتعرض ٢تا الفرد    
لصراعات مبنيان على قمع كينشأ مرض القلب عندما يكوف سلوؾ الفرد التفاعلي مع ا ،استمرارىا إذل أمراض القلب 

كتنتج أمراض القلب  ،كىو ينشأ نتيجة اإلحباط الناجم عن اإلخفاؽ يف ٖتقيق أىداؼ ما  ،الشحنات االنفعالية 
 .بسبب اإلرىاؽ الشديد كقلة االسًتخاء كبسبب فقداف اٟتب كاٟتناف

يتسبب  ،كىي ترتفع لدل ا١تدخنُت ، كتنشأ قرحة ا١تعدة بسبب حاالت الضيق الشديد الذم يفقد التوازف ا٢ترموشل    
 .الضغط يف حدكث القرحة ا١تعدية، كما تنتج القرحة ا١تعدية عن القلق ا١تزمن

ككثرة تناكؿ الطعاـ ٗتفف الشعور بالتوتر كما أف الطعاـ يرمز  ،ترتبط السمنة ا١تفرطة بالشعور بالتوتر كالقلق      
 ،ابنها، قد تعوضو عن ذلك باإلسراؼ يف إطعامو كدليل على حبها لو فاألـ اليت تشعر بالتقصَت ٕتاه،للحب كاٟتناف 

كترتبط البدانة لدل اإلناث بفقداف  ،كلكن بعد ذلك يتعلم الطفل أف يعمم حاجتو للطعاـ كلما مر ٔتوقف مقلق 
 . العطف أك بالقلق النفسي

كىو استجابة غيظ ،اؿ الشخص عن أمو كيرتبط الربو الشعيب بتلك األسباب االنفعالية اليت هتدد مثبلن بانفص    
كىو يظهر لدل األفراد الذين يتسموف باٟتساسية الزائدة كالعدكاف الكامن كالطموح، كالذكاء العارل، كالقلق  ،مكظومة

 .كضعف القدرة على العمل اليدكم كانعداـ الثقة بالنفس كالقلق حوؿ الذات، كيتسموف باالتكالية كا٠توؼ من النبذ
يرتبط بالضغوط البيئية ك اإلحباطات اليت تثَت قلق الفرد، كاٞتهد االنفعارل ( الركماتـز)التهاب ا١تفاصل ككجد أف    

 . كىو ينتج عن ا١تيوؿ الذكرية ا١تكبوتة لدل ا١ترأة، كقد ينتج عن اٞتنسية ا١تكبوتة  ،الذم يتعرض لو الفرد 
لدل ا١ترضى كنتيجة لوجود رغبات ال شعػورية يف كٖتدث األمراض اٞتلدية نتيجة كجود ميوؿ عدكانية شديدة    

كاٞتػلد ىو  ،كالطفح اٞتلدم تعبَت عن الشعػور بالذنب ،التطلع كاالستعراض مع مشاعر مصاحبو بالذنب كا٠تجل 
كيرتبط القلق بالعرؽ  ،كترتبط اٟتكة كمرض جلدم بالعدكاف ،كسيلة التعبَت عن اٟتاجة للدؼء كاالقًتاب

كالغضب باالرتكاريا كالتهاب اٞتلد يرتبط باللهفة للحب كترتبط الثعلبة باٟتزف الشديد، كيرتبط االكتئاب بتشوه ،الغزير
 .  اٞتلد

 : كبناءن على ذلك ٯتكننا أف نفًتض اآلٌب 
إف األفراد الذين ترتفع درجاتهم على مقياس العصابية أكثر معاناة من االضطرابات السيكوسوماتية من ( ٘

 . أولئك األفراد الذين ال ترتفع درجاتهم على مقياس العصابية 
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 :األساليب المنهجية للدراسة  -
الدفاع النفسي كالعصابية كاالضطرابات نظران ألف ىذه الدراسة هتدؼ ١تعرفة بعض مظاىر آليات  :منهج الدراسة:أوالً 

السيكوسوماتية كعبلقتها بالصراع النفسي لدل بعض ا١ترضى ا١تصابُت باالضطرابات السيكوسوماتية، كلذلك فقد 
 .باعتباره ا١تنهج ا١تناسب لتحقيق أىداؼ الدراسة  المنهج الوصفي االرتباطيتقرر استخداـ 

دراسة على بعض ا١ترضى ا١تًتددين على ا١تستشفيات كا١تصحات كا١تختربات أجريت ىذه اؿ: مجتمع الدراسة : ثانياً 
 .الطبية يف مدينيت ا٠تمس ك زلينت 

كتكونت من بعض ا١ترضى ا١تًتددين على ا١تستشفيات كا١تصحات كا١تختربات ، كا١تصابُت  :عينة الدراسة : ثالثاً 
(   ؽاألربعُت سنة ، فما فو)الذيػن ٕتاكزت أعمارىم باالضطرابات السيكوسوماتية ، يف مدينيت ا٠تمس ك زلينت ، ك

من اإلناث كٍب اختيارىم بطريقة ( ٕٓٔ)من الذكور، ك(  ٕٓٓ)مريض ، بواقع ( ٓٔٗ)كبلغ  عدد ا١ترضى الكلي 
 .عشوائية 

ك٘تثلت ا٠تطوة األكذل يف إجراء الدراسة .أجريت ىذه الدراسة كفق عدة خطوات  :أساليب إجراء الدراسة : رابعاً 
 .االستطبلعية ك٘تثلت ا٠تطوة الثانية يف إجراء الدراسة النهائية 

كاالستبياف من النوع  ،كوسيلة ٞتمع بيانات ىذه الدراسة االستبياف المغلقتقرر استعماؿ : وسيلة جمع البيانات  -
 . كالذم ٮتتار ا١تبحوث ٔتوجبو البديل األقرب إذل حالتو  ،ا١تتعددة ا١تغلق ذم السبلدل

بيانات ىذه الدراسة، كقد أتضح أف االستبياف  كسيلة ٞتمع االستبياف ا١تغلق لقد استخدـ :إجراء الدراسة النهائية  -
ف استبياف ىذه الدراسة ، كىو ما ٬تعل الباحثة تطمئن إذل أ االستطبلعي ٘تتع بكافة أنواع الصدؽ الرئيسة كالثبات

  يصلح لتحقيق أىداؼ الدراسة
 .عبارة تقيس مظاىر تعرض ا١تبحػوث لئلصابة باالضطرابات العصابية( ٕٓ)كتضمن  :مقياس العصابيػة  -
 .عبارة تقيس درجة تعرض ا١تبحوث للصراع النفسي( ٚٔ)كتضمن  :مقياس الصراع النفسي  -
 .تقيس مظاىر استخداـ ا١تبحوث لآلليات الدفاعية  عبارةن ( ٗٔ)كتضمن  :مقياس اآلليات الدفاعية  -
عبارة تقيس مظاىر تعرض ا١تبحوث لئلصابة ( ٕٓ)كتضمن  :مقياس االضطرابات السيكوسوماتية  -

 .باالضطرابات السيكوسوماتية 
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كذلك لسهولتو  ،(  يكرتمقياس ؿ)كقد أعدت بنود االستمارة النهائية مثل االستمارة االستطبلعية على أسس     
كٕتعلها تكمل بعضها بعضان أثناء ، كدقتو كموضوعيتو كمركنتو اليت تسهل إضافة العبارات كاٞتمل ا١تطلوبة لسابقاهتا

 .تناك٢تا موضوع معُت 
أما سبلدل ا١تقاييس األربعة فقد ا٨تصرت يف  كقد ا٨تصرت سبلدل ا٠تلفية يف اختيار اإلجابة من عدة بدائل،    

 .( ال، إلى حد ما  ،نعم ) ات عبار
بعد أف أعد االستبياف يف شكلو النهائي، كبعد التأكد من ٘تتعو بالشركط البلزمة  :تطبيق الدراسة النهائية  -

كقد قامت الباحثة  ،ٕٕٔٓكبعد ٖتديد أفراد عينة الدراسة ، كزع االستبياف خبلؿ العاـ  ،إلظهاره بالصورة الصحيحة
 .شخصيان بتطبيق الشركط ا١تقررة الختيار عينة الدراسة  كبتوزيع االستبياف بنفسها على ا١تبحوثُت 

أعدت الباحثة دليبلن للًتميز، كٔتوجب ذلك أصبحت البيانات جاىزة  :تفريغ البيانات والمعالجة اإلحصائية  -
 .لتفريغ بيانات ىذه الدراسة" SPSS"كبرنامج " Excel" كقد استخدـ برنامج ،للتفريغ عن طريق اٟتاسب اآلرل

  :األساليب اإلحصائية المستعملة في الدراسة  -
كقد استخدـ ىذا االختبار ١تعرفة ما إذا كانت ىناؾ عبلقة بُت الصراع النفسي كمتغَتات العصابية :  ٕمربع كا_ 

 :ة ، كقانوف ىذا االختبار ىو كاآلليات الدفاعية كاالضطرابات السيكوسوماتية يف ىذه الدراس

كا
ك

)كك(
2

ن

ن

2


 م

 

كيستخدـ لتحليل العبلقة بُت متغَت مستقل كاحد أك أكثر كمتغَت تابع  ١تعرفة قوة العبلقة بينهما :االنحدار الخطي -
 :كتكتب معادلة اال٨تدار ا٠تطي ا١تتعدد بالصيغة التالية 

 .ٔح+ف ٔأف س.....+ ٔٗسٗأ+  ٖٔسٖأ+ ٕٔس ٕأ+ ٔٔسٔأ+  ٓأ=  ٔص

 
 :Kruskal - Wallis   Testو أليس -اختبار كروسكاؿ  -
كيعترب بديبلن ال بارا مًتيا لتحليل التباين أحادم االٕتاه كفيو ٬ترل ٖتليل التباين على الرتب بدالن من الدرجات    

 . مستمدة من ٣تتمع كاحد كيستخدـ ىذا االختبار لتحديد ما إذا كانت ثبلث عينات مستقلة أك أكثر  ،األصلية 
 : معادلة االختبار ىي 
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 : واختبار النموذج النظري عرض النتائج وتحليلها وتفسيرىا

أف األفراد الذين ترتفع درجاتهم على مقياس الصراع النفسي :اختبار الفرض األوؿ للدراسة الذي مؤداه -ٔ
 : أكثر معاناة من العصابية من أولئك األفراد الذين ال ترتفع درجاتهم على مقياس الصراع النفسي

 :، كبيانات اٞتدكؿ التارل توضح ذلك ٕكالختباره حسبت قيمة كا   
 : يوضح العبلقة بين الصراع النفسي و العصابية ( ٔ)الجدوؿ رقم 

 المجموع الصراع النفسي العصابية
 مرتفع متوسط منخفض

 ٕ٘ٔ ٖ٘ ٓٚ ٕٓ مرتفع
 ٛٚٔ ٜٖ ٜٓٔ ٖٓ متوسط

 ٚٓٔ ٜ ٖٙ ٖ٘ منخفض
 ٓٔٗ ٖٛ ٕٕٗ ٘ٛ المجموع

مستوى الداللة        ٗ=  ح .د              ٚٗٚ.ٕٔ=  ٕكا
=ٓ.ٓٓٓ 

 ٕٕٗ.ٓ= معامل التوافق األسمى درجة 
كقد  ، ٓٓٓ.ٓ، كىي دالة ٔتستول  ٚٗٚ.ٕٔكبأربع درجات للحرية  ٕتوضح بيانات اٞتدكؿ السابق أف قيمة كا   

كبذلك ٖتقق  ،، أم أف ىناؾ عبلقة بُت الصراع النفسي كالعصابية  ٕٕٗ.ٓبلغت درجة معامل التوافق األٝتي 
 .الفرض األكؿ للدراسة 

إف األفراد الذين ترتفع درجاتهم على مقياس الصراع النفسي : الفرض الثاني للدراسة الذي مؤداه اختبار -ٕ
 .أكثر ممارسة لآلليات الدفاعية من أولئك األفراد الذين ال ترتفع درجاتهم على مقياس الصراع النفسي

 :، كبيانات اٞتدكؿ التارل توضح ذلكٕكالختباره حسبت قيمة كا    
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 : يوضح العبلقة بين الصراع النفسي واآلليات الدفاعية (ٕ )الجدوؿ رقم 
اآلليات 
 الدفاعية

 المجموع الصراع النفسي
 مرتفع متوسط منخفض

 ٙٓٔ ٕٔ ٘٘ ٖٓ مرتفع
 ٕ٘ٗ ٛٗ ٔ٘ٔ ٙٗ متوسط

 ٜ٘ ٗٔ ٖٙ ٜ منخفض
 ٓٔٗ ٖٛ ٕٕٗ ٘ٛ المجموع

 غير دالة معنوياً            ٗ= ح .د                 ٛٛٛ.٘=  ٕكا
 ٕكيبلحظ أنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت الصراع النفسي ك٦تارسة اآلليات الدفاعية ، فبلغت قيمة كا   

 .عدـ ٖتقق الفرض الثاشل كيعٍت  ٛٛٛ.٘كبأربع درجات للحرية 
إف األفراد الذين ترتفع درجاتهم على مقياس الصراع النفسي : اختبار الفرض الثالث للدراسة الذي مؤداه  -ٖ

أكثر تعرضاً لبلضطرابات السيكوسوماتية من أولئك األفراد الذين ال ترتفع درجاتهم على مقياس الصراع 
 :النفسي 

 .، كبيانات اٞتدكؿ التارل توضح ذلك  ٕحسبت قيمة كا
 : يوضح العبلقة بين الصراع النفسي واالضطرابات السيكوسوماتية ( ٖ) رقم الجدوؿ 

االضطرابات 
 السيكوسوماتية

 المجموع الصراع النفسي
 مرتفع متوسط منخفض

 ٔ٘ ٙ ٖٔ ٗٔ مرتفع
 ٖٕٗ ٘ٗ ٙٗٔ ٕ٘ متوسط

 ٙٔٔ ٕٖ ٘ٙ ٜٔ منخفض
 ٓٔٗ ٖٛ ٕٕٗ ٘ٛ المجموع

   ٗٓٓ.ٓ= مستوى الداللة            ٗ=ح .د            ٖٗٚ.٘ٔ=  ٕكا
 ٜٓٔ.ٓ= درجة معامل التوافق األسمى 
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 ٕحيث بلغت قيمة كا،كيبلحظ أف ىناؾ عبلقة دالة إحصائية بُت الصراع النفسي كاالضطرابات السيكوسوماتية     
، أم أف ىناؾ عبلقة  ٜٓٔ.ٓكقد بلغت درجة معامل التوافق األٝتى  ،كىي دالة ٖٗٚ.٘ٔكبأربع درجات للحرية 

 .كبذلك ٖتقق الفرض الثالث للدراسة  ،قوية بُت الصراع النفسي كاالضطرابات السيكوسوماتية 
إف األفراد الذين ترتفع درجاتهم على مقياس اآلليات الدفاعية : اختبار الفرض الرابع للدراسة الذي مؤداه  -ٗ

 :ناة من العصابية من أولئك األفراد الذين ال ترتفع درجاتهم على مقياس اآلليات الدفاعية أكثر معا
 :، كبيانات اٞتدكؿ التارل توضح ذلك  ٕكقد حسبت قيمة كا   

 : يوضح العبلقة بين اآلليات الدفاعية والعصابية (ٗ)الجدوؿ رقم 
 المجموع اآلليات الدفاعية العصابية

 مرتفع متوسط منخفض
 ٕ٘ٔ ٔٗ ٘ٚ ٜ مرتفع

 ٛٚٔ ٙٗ ٕٔٔ ٕٓ متوسط
 ٚٓٔ ٜٔ ٛ٘ ٖٓ منخفض
 ٓٔٗ ٙٓٔ ٕ٘ٗ ٜ٘ المجموع

   ٓٓٓ.ٓ= مستوى الداللة         ٗ= ح .د     ٚٙٗ.ٕ٘=  ٕكا
 ٕٕٗ.ٓ= درجة معامل التوافق األسمى 

كبالنظر إذل بيانات اٞتدكؿ السابق يبلحظ أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت اآلليات الدفاعية ك العصابية     
كقد بلغت درجة معامل  ، ٓٓٓ.ٓ، كىي دالة ٔتستول  ٚٙٗ.ٕ٘كبأربع درجات للحرية  ٕحيث بلغت قيمة كا. 

كبذلك ٖتقق الفرض  ،اآلليات الدفاعية ك العصابية  أف ىناؾ عبلقة قوية بُت كىو ما يعٍت، ٕٕٗ.ٓالتوافق األٝتي 
 .الرابع للدراسة 

إف األفراد الذين ترتفع درجاتهم على مقياس العصابية : اختبار الفرض الخامس للدراسة الذي مؤداه   -٘
أكثر تعرضاً لئلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية من أولئك األفراد الذين ال ترتفع درجاتهم على مقياس 

 .العصابية 
 :توضح ذلك ، كبيانات اٞتدكؿ التارل  ٕكالختبار ىذا الفرض حسبت قيمة كا
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 : يوضح العبلقة بين العصابية واالضطرابات السيكوسوماتية ( ٘)الجدوؿ رقم 
االضطرابات 

 السيكوسوماتية
 المجموع العصابية
 مرتفع متوسط منخفض

 ٕ٘ٔ ٓ٘ ٚٙ ٛ مرتفع
 ٛٚٔ ٘ٗ ٘ٔٔ ٛٔ متوسط

 ٚٓٔ ٙٔ ٔٙ ٖٓ منخفض
 ٓٔٗ ٔٔٔ ٖٕٗ ٙ٘ المجموع

   ٓٓٓ.ٓ= مستوى الداللة          ٗ= ح .د            ٘ٔٓ.ٖٛ=  ٕكا
 ٜٕٔ.ٓ= درجة معامل التوافق األسمى 

كبالنظر إذل بيانات اٞتدكؿ السابق يبلحظ أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت العصابية كاالضطرابات    
كقد بلغت  ، ٓٓٓ.ٓ، كىي دالة ٔتستول  ٚٗٚ.ٕٔكبأربع درجات للحرية  ٕحيث بلغت قيمة كا ،السيكوسوماتية

 ،أف ىناؾ عبلقة قوية بُت العصابية كاالضطرابات السيكوسوماتية كىو ما يعٍت، ٜٕٔ.ٓدرجة معامل التوافق األٝتى 
 .كبذلك ٖتقق الفرض ا٠تامس للدراسة 

ما ىو شكل العبلقة الخطية بين متغيرات الصراع النفسي : لذي مؤداه الفرض الثالث للدراسة ا اختبار: رابعاً 
 واآلليات الدفاعية و العصابية و المؤدية لبلضطرابات السيكوسوماتية ؟

استهدفت ىذه الدراسة التعرؼ على شكل العبلقػة ا٠تطية بُت متغَتات الصراع النفسي كآليات الدفاع النفسي    
كوسوماتية، كعلى مدل إسهاـ الصراع النفسي يف استخداـ آليات الدفاع النفسي كالعصابية كاالضطرابات السي

كحدكث العصابية كاالضطرابات السيكوسوماتية، كقد استخدمت معادلة اال٨تدار ا٠تطي ا١تتعدد ١تعرفة دكر ا١تتغَتات 
 . السالفة الذكر يف حدكث ا١تتغَت التابع االضطرابات السيكوسوماتية 

 :عن ىذا السؤاؿ من خبلؿ اآلٌب كقد ٘تت اإلجابة
 :سهاـ الصراع النفسي وآليات الدفاع النفسي و العصابية في االضطرابات السيكوسوماتية إ -ٔ
سهاـ ا١تتغَتات ا١تستقلة السالفة الذكر يف االضطرابات إ١تعرفة مدل معادلة االنحدار الخطي استخدمت   

 :السيكوسوماتية، كبيانات اٞتدكؿ التارل توضح ذلك 
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يوضح مدى إسهاـ الصراع النفسي وآليات الدفاع النفسي والعصابية في                                              :(ٙ)الجدوؿ رقم 
 .االضطرابات السيكوسوماتية 

 المعلمة ثابت االنحدار
ٔ.ٕٛٔ 

 (ت )قيمة 
ٛ.ٜ٘ٚ** 

 ** ٜ٘ٙ.ٗ ٖٕٔ.ٓ العصابية 
 *٘ٛٓ.ٖ ٓ٘ٔ.ٓ الصراع النفسي 

 ٜ٘ٙ.ٔ ٔٛٓ.ٓ آليات الدفاع النفسي 
 ٜٙٓ.ٓ القوة التفسيرية للمعادلة

 ٕٓٔ.ٓ القوة التنبؤية للمعادلة
 ٕٖٓ.ٓ االرتباط المتعدد بين المتغيرات

 ٓٓٓ.ٓ ٕٙٗ.٘ٔ (ؼ ) قيمة      
 .ىي لفظ يشَت إذل ا١تتوسط ، كالوسيط ، كا١تنواؿ ، كاال٨تراؼ ا١تعيارم  :المعلمة *      
كىو ما يعٍت أف االضطرابات  ،ٕٔٛ.ٔكبالنظر إذل بيانات اٞتدكؿ السابق يبلحظ أف ثابت اال٨تدار بلغ    

السيكوسوماتية موجودة لدل أفراد العينة حىت قبل إسهاـ العصابية كالصراع النفسي كاآلليات الدفاعية فيها، كأف ىذا 
 . ا١تقابلة لذلك (ت)كذلك بالنظر إذل قيمة   ٔٓ.ٓداؿ ٔتستول 

أنو كلما زادت العصابية لدل الفرد ٔتقدار درجة كاحدة ، زادت لديو  ، كىو ما يعٍت ٖٕٔ.ٓكبلغ إسهاـ العصابية    
من الدرجات ا١تقررة ١تقياس االضطرابات السيكوسوماتية ، كأف ىذه %  ٔ.ٖٕاالضطرابات السيكوسوماتية ٔتقدار 

كذلك بلغ إسهاـ الصراع النفسي  ،ا١تقابلة ٢تا ( ت)إذل قيمة ، كذلك بالنظر  ٔٓٓ.ٓالنسبة دالة إحصائيا ٔتستول 
أنو كلما زاد الصراع النفسي لدل الفرد ٔتقدار درجة كاحدة، زادت لديو االضطرابات  ،كىو ما يعٍتٓ٘ٔ.ٓ

من الدرجة ا١تقررة ١تقياس االضطرابات السيكوسوماتية، كأف ىذه النسبة دالة إحصائيا % ٘ٔالسيكوسوماتية ٔتقدار 
 كىو ما يعٍت  ٔٛٓ.ٓكبلغ إسهاـ اآلليات الدفاعية  ،ا١تقابلة ٢تا ( ت) ، كذلك بالنظر إذل قيمة  ٔٓٓ.ٓٔتستول 

أنو كلما زادت اآلليات الدفاعية لدل الفرد ٔتقدار درجة كاحدة، زادت لديو االضطرابات السيكوسوماتية ٔتقدار 
من الدرجة ا١تقررة ١تقياس االضطرابات السيكوسوماتية ، كأف ىذه النسبة غَت دالة إحصائيا ٔتستول % ٔٛٓ.ٓ
 ٔٓٓ.ٓ، كىي دالة ٔتستول  ٕٙٗ.٘ٔاحملسوبة ( ؼ) كبلغت قيمة ،ا١تقابلة ٢تا( ت)، كذلك بالنظر إذل قيمة ٘ٓ.ٓ
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 ،على كجود إسهاـ للصراع النفسي كالعصابية كبدرجة دالة إحصائيا يف حدكث االضطرابات السيكوسوماتية ؿ٦تا يد
التغَت %  ٙ.ٜ، كىو ما يعٍت أف الصراع النفسي كالعصابية يفسراف  ٜٙٓ.ٓكبلغت القوة التفسَتية لنموذج اال٨تدار 

، كيعٍت ذلك أف الصراع النفسي  ٕٓٔ.ٓكبلغت القوة التنبؤية للمعادلة  ،ث يف االضطرابات السيكوسوماتية اٟتاد
كيبلحظ أنو عند تواجد  ،بالتغَت اٟتادث يف االضطرابات السيكوسوماتية %  ٕ.ٓٔكالعصابية يتنبأف ٔتقدار 

مع بعضها تنشأ االضطرابات السيكوسوماتية فكاف  الصراع النفسي كالعصابية كاآلليات الدفاعية: ا١تتغَتات ا١تستقلة 
 .أعلى إسهاـ للعصابية ٍب للصراع النفسي ، كدل يكن لآلليات الدفاعية إسهامان كما ذكر يف مكاف سابق 

  :إسهاـ العصابية والصراع النفسي في االضطرابات السيكوسوماتية  -ٕ
ـ العصابية كالصراع النفسي يف االضطرابات السيكوسوماتية لقد ًب ٖتييد اآلليات الدفاعية كذلك لقياس مدل إسها   

 :، كبيانات اٞتدكؿ التارل توضح ذلك 
 .يوضح مدى إسهاـ الصراع النفسي و العصابية في االضطرابات السيكوسوماتية ( ٚ)الجدوؿ رقم 

 المعلمة ثابت االنحدار
ٔ.ٗٗٓ 

 (ت )قيمة 
ٕٔ.٘٘ٚ** 

 **ٛٛٔ.٘ ٕٓ٘.ٓ العصابية 
 *ٔٛٛ.ٕ ٜٖٔ.ٓ الصراع النفسي 

 ٜٙٓ.ٓ القوة التفسيرية للمعادلة
 ٕٜٓ.ٓ القوة التنبؤية للمعادلة

 ٖٓٔ.ٓ االرتباط المتعدد بين المتغيرات
 ٓٓٓ.ٓ ٚ٘٘.ٕٔ (ؼ ) قيمة      

كىو ما يعٍت أف االضطرابات  ،ٓٗٗ.ٔبالنظر إذل بيانات اٞتدكؿ السابق يبلحظ أف ثابت اال٨تدار بلغ    
السيكوسوماتية موجودة لدل أفراد العينة حىت قبل إسهاـ العصابية كالصراع النفسي فيها، كأف ىذا داؿ ٔتستول 

كبلغ إسهاـ العصابية يف االضطرابات السيكوسوماتية ،ا١تقابلة لذلك ( ت)، كذلك بالنظر إذل قيمة ٔٓٓ.ٓ
لعصابية لدل الفرد ٔتقدار درجة كاحدة زادت لديو االضطرابات ، كىو ما يعٍت أنو كلما زادت إٓ٘.ٓ

من الدرجة ا١تقررة ١تقياس االضطرابات السيكوسوماتية، كأف ىذه النسبة دالة إحصائيا % ٕ٘السيكوسوماتية ٔتقدار
كذلك بلغ إسهاـ الصراع النفسي يف االضطرابات ،ا١تقابلة ٢تا( ت)كذلك بالنظر إذل قيمة   ٔٓٓ.ٓٔتستول 
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، كىو ما يعٍت أنو كلما زاد الصراع النفسي لدل الفرد ٔتقدار درجة كاحدة ،زادت لديو ٜٖٔ.ٓلسيكوسوماتية ا
من الدرجة ا١تقررة ١تقياس االضطرابات السيكوسوماتية، كأف ىذه النسبة % ٜ.ٖٔاالضطرابات السيكوسوماتية ٔتقدار 

،  ٓٚٙ.ٕٔاحملسوبة ( ؼ)كبلغت قيمة  ،١تقابلة ٢تا ا( ت)، كذلك بالنظر إذل قيمة  ٔٓٓ.ٓدالة إحصائيا ٔتستول 
. ٦تا يدؿ على أف للمتغَتين ا١تستقلُت دكران يف حدكث االضطرابات السيكوسوماتية ٔٓٓ.ٓكىي دالة ٔتستول 

التغَت %  ٙ.ٜ، كىو ما يعٍت أف ا١تتغَتين ا١تستقلُت يفسراف بنسبة ٜٙٓ.ٓكبلغت القوة التفسَتية لنموذج اال٨تدار 
كىو ما يعٍت أف ا١تتغَتين  ،ٕٜٓ.ٓيف االضطرابات السيكوسوماتية كما بلغت القوة التنبؤية للنموذج  اٟتادث

كيبلحظ أف نسبة إسهاـ العصابية  ،بالتغَت اٟتادث يف االضطرابات السيكوسوماتية%  ٕ.ٜا١تستقلُت يتنبأف بنسبة 
كىو ما يعٍت أف ىذه االضطرابات  ،تفوؽ نسبة الصراع النفسي يف انتشار االضطرابات السيكوسوماتية

 .السيكوسػوماتية على عبلقة بالعصابية بالدرجة األكذل
 .إسهاـ الصراع النفسي واآلليات الدفاعية في االضطرابات السيكوسػوماتية  -ٖ
ًب ضبط العصابية ١تعرفة مدل إسهاـ الصراع النفسي كاآلليات الدفاعية يف االضطرابات السيكوسوماتية كبيانات   

 :اٞتدكؿ التارل توضح ذلك
 .يوضح مدى أسهاـ الصراع النفسي واآلليات الدفاعية في االضطرابات السيكوسوماتية :  ( ٛ)الجدوؿ رقم 

 المعلمة ثابت االنحدار
ٔ.ٗ٘ٚ 

 (ت )قيمة 
ٜ.ٛٙٔ** 

 **ٓٛٔ.ٗ ٕٕٓ.ٓ الصراع النفسي
 * ٖٚٚ.ٕ ٖٗٔ.ٓ اآلليات الدفاعية 

 ٗ٘ٓ.ٓ القوة التفسيرية للمعادلة
 ٓ٘ٓ.ٓ القوة التنبؤية للمعادلة
االرتباط المتعدد بين 

 المتغيرات
ٓ.ٕٖٖ 

 ٓٓٓ.ٓ ٜٓٙ.ٔٔ (ؼ ) قيمة      
  ٓدالة عند مستول.ٓٓٔ 
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كىو ما يعٍت أف االضطرابات ، ٚ٘ٗ.ٔكبالنظر إذل بيانات اٞتدكؿ السابق يبلحظ أف ثابت اال٨تدار بلغ      
العينة كٔتستول داؿ إحصائيا حىت قبل إسهاـ الصراع النفسي كاآلليات الدفاعية السيكوسوماتية موجودة لدل أفراد 

 .ا١تقابلة لذلك ( ت)فيها ، كذلك بالنظر إذل قيمة 
كىو ما يعٍت أنو كلما زاد الصراع  ،ٕٕٓ.ٓكما بلغ إسهاـ الصراع النفسي يف االضطرابات السيكوسوماتية      

من الدرجة % ٕ.ٕٓكاحدة زادت لديهم االضطرابات السيكوسوماتية ٔتقدار  النفسي لدل أفراد العينة ٔتقدار درجة
كذلك بالنظر إذل قيمة   ٔٓٓ.ٓا١تقررة ١تقياس االضطرابات السيكوسوماتية ، كأف ىذه النسبة دالة إحصائيا ٔتستول 

 . ا١تقابلة ٢تا ( ت)
ىو ما يعٍت أنو كلما زادت اآلليات ، كٖٗٔ.ٓكبلغ إسهاـ اآلليات الدفاعية يف االضطرابات السيكوسوماتية  

من الدرجة %  ٗ.ٖٔالدفاعية لدل أفراد العينة درجة كاحدة، زادت لديهم االضطرابات السيكوسوماتية ٔتقدار 
( ت) ، كذلك بالنظر إذل قيمة ٘ٓ.ٓا١تقررة ١تقياس االضطرابات السيكوسوماتية، كأف ىػذا اإلسهاـ داؿ ٔتستول 

، كىو ما يعٍت أف ا١تتغَتين ا١تستقلُت يفسراف بنسبة ٗ٘ٓ.ٓالقوة التفسَتية لنموذج اال٨تدار  تكما بلغ ،ا١تقابلة ٢تا 
كىو مايعٍت أف  ٓ٘ٓ.ٓالقوة التنبؤية للنموذج  تكما بلغ،التغَت اٟتادث يف االضطرابات السيكوسوماتية %  ٗ.٘

 . السيكوسوماتية بالتغَت اٟتادث يف االضطرابات %  ٘.ٔا١تتغَتين ا١تستقلُت يتنبأف بنسبة 
تقرر معرفة مدل إسهاـ العصابية يف االضطرابات :إسهاـ العصابية في االضطرابات السيكوسوماتية_ ٗ

 :السيكوسوماتية بعد ضبط متغَتم اآلليات الدفاعية كالصراع النفسي ، كبيانات اٞتدكؿ التارل توضح ذلك 
 .السيكوسوماتية  يوضح مدى أسهاـ العصابية في االضطرابات :(ٜ)الجدوؿ رقم 

 المعلمة ثابت االنحدار
ٔ.ٙٙٓ 

 (ت )قيمة 
ٜٔ.ٖٓٗ** 

 ** ٚٙٛ.٘ ٜٕٚ.ٓ العصابية 
 ٛٚٓ.ٓ القوة التفسيرية للمعادلة

 ٙٚٓ.ٓ القوة التنبؤية للمعادلة
االرتباط المتعدد بين 

 المتغيرات
ٓ.ٕٚٙ 

 ٓٓٓ.ٓ ٕٕٗ.ٖٗ (ؼ ) قيمة      
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كىو ما يعٍت أف االضطرابات  ،ٓٙٙ.ٔكبالنظر إذل بيانات اٞتدكؿ السابق يبلحظ أف ثابت اال٨تدار بلغ     
حىت قبل إسهاـ العصابية يف ذلك، كأف ىذا داؿ إحصائيان،  ٓٙٙ.ٔالسيكوسوماتية موجودة لدل أفراد العينة ٔتقدار 

 .ا١تقابلة لذلك( ت)كذلك بالنظر إذل قيمة 
، كىو ما يعٍت أنو كلما زادت العصابية لدل أفراد ٜٕٚ.ٓالعصابية يف االضطرابات السيكوسوماتية  كبلغ إسهاـ     

من الدرجات ا١تقررة ١تقياس % ٜ.ٕٚالعينة ٔتقدار درجة كاحدة، زادت لديهم االضطرابات السيكوسوماتية ٔتقدار 
ا١تقابلة ( ت)كذلك بالنظر إذل قيمة   ٔٓٓ.ٓاالضطرابات السيكوسوماتية، كأف ىذه النسبة دالة إحصائيان ٔتستول 

، كىو ما يدؿ على قوة إسهاـ العصابية يف   ٔٓٓ.ٓكىي دالة ٔتستول  ٕٕٗ.ٖٗاحملسوبة ( ؼ)كما بلغت قيمة ،٢تا
كىو ما يعٍت أف ا١تتغَت ا١تستقل يفسر   ٛٚٓ.ٓكبلغت القوة التفسَتية لنموذج اال٨تدار . االضطرابات السيكوسوماتية

، كىو ما يعٍت أف  ٙٚٓ.ٓكما بلغت القوة التنبؤية للنموذج ،من التغَت اٟتادث يف ا١تتغَت التابع % ٛ.ٚبنسبة 
 .من التغَت اٟتادث يف االضطرابات السيكوسوماتية %  ٙ.ٚالعصابية تتنبأ بنسبة 

  :إسهاـ الصراع النفسي في  االضطرابات السيكوسوماتية  -٘
. الدفاعية كذلك ١تعرفة مدل إسهاـ الصراع النفسي يف  االضطرابات السيكوسوماتية ًب ٖتييد العصابية كاآلليات   

 :كبيانات اٞتدكؿ التارل توضح ذلك 
 .يوضح مدى أسهاـ الصراع النفسي في االضطرابات السيكوسوماتية  :(  ٓٔ)الجدوؿ رقم    

 المعلمة ثابت االنحدار
ٔ.ٖٚٙ 

 (ت )قيمة 
ٔٚ.ٚٙٓ 

** 
 ** ٜٕٜ.ٖ ٜٔٔ.ٓ الصراع النفسي 

 ٖٙٓ.ٓ القوة التفسيرية للمعادلة
 ٖٗٓ.ٓ القوة التنبؤية للمعادلة

 ٜٔٔ.ٓ االرتباط المتعدد بين المتغيرات
 ٓٓٓ.ٓ ٜٖٗ.٘ٔ (ؼ ) قيمة      
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كىو ما يعٍت أف االضطرابات ، ٖٙٚ.ٔكبالنظر إذل بيانات اٞتدكؿ السابق يبلحظ أف ثابت اال٨تدار بلغ      
ت ) ، كذلك بالنظر إذل قيمة  ٔٓٓ.ٓك ىي دالة ٔتستول  ٖٙٚ.ٔالسيكوسوماتية موجودة لدل أفراد العينة بنسبة 

 .ا١تقابلة لذلك ( 
، كىو ما يعٍت أنو كلما زاد الصراع  ٜٔٔ.ٓكبلغ إسهاـ الصراع النفسي يف االضطرابات السيكوسوماتية       

من % ٔ.ٜٔنة، زادت لديهم االضطرابات السيكوسوماتية ٔتقدار النفسي ٔتقدار درجة كاحدة لدل أفراد العي
كذلك بالنظر ، ٔٓٓ.ٓالدرجات ا١تقررة ١تقياس االضطرابات السيكوسوماتية ، كأف ىذه النسبة دالة إحصائيان ٔتستول 

كبلغت قيمة .  ٜٖٔ.ٓكذلك بلغ إسهاـ الصراع النفسي يف االضطرابات السيكوسوماتية ،ا١تقابلة ٢تا ( ت)إذل قيمة 
، كىو ما يعٍت كجود عبلقة قوية بُت الصراع النفسي  ٔٓٓ.ٓكىي دالة ٔتستول  ٜٖٗ.٘ٔاحملسوبة ( ؼ)

الصراع النفسي كىو ما يعٍت أف   ٖٙٓ.ٓكما بلغت القوة التفسَتية لنموذج اال٨تدار . كاالضطرابات السيكوسوماتية
،  ٖٗٓ.ٓكما بلغت القوة التنبؤية للنموذج ،التغَت اٟتادث يف االضطرابات السيكوسوماتية %  ٙ.ٖيفسر بنسبة 

بالتغَت اٟتادث يف االضطرابات %  ٗ.ٖكىو ما يعٍت أف ا١تتغَت ا١تستقل كىو الصراع النفسي يتنبأ بنسبة 
 .ٔٓٓ.ٓالسيكوسوماتية كٔتستول 

 :الدفاعية في االضطرابات السيكوسوماتية إسهاـ اآلليات  -ٙ
. ًب ٖتييد الصراع النفسي كالعصابية كذلك ١تعرفة مدل إسهاـ اآلليات الدفاعية يف االضطرابات السيكوسوماتية   

 :كبيانات اٞتدكؿ التارل توضح ذلك 
 .يوضح مدى أسهاـ الحيل الدفاعية في االضطرابات السيكوسوماتية  :( ٔٔ)الجدوؿ رقم 

 المعلمة بت االنحدارثا
ٔ.ٛٛٙ 

 (ت )قيمة 
ٚ.ٕٗٓ ** 

 * ٕٖٛ.ٕ ٚٔٔ.ٓ اآلليات الدفاعية 
 ٗٔٓ.ٓ القوة التفسيرية للمعادلة

 ٔٔٓ.ٓ القوة التنبؤية للمعادلة
االرتباط المتعدد بين 

 المتغيرات
ٓ.ٔٔٚ 

 ٛٔٓ.ٓ ٘ٚٙ.٘ (ؼ ) قيمة      



 
 
 

 

 
 

ً  : 03العذد                                                                          البدث العلميحيل  مشهض   ٌ ؤحشٍش   2014 –اهخوبش/  

37 

 

كىو ما يعٍت أف االضطرابات ، ٙٛٛ.ٔكبالنظر إذل بيانات اٞتدكؿ السابق يبلحظ أف ثابت اال٨تدار بلغ      
، كذلك بالنظر إذل قيمة  ٔٓٓ.ٓكأف ىذه دالة ٔتستول  ٙٛٛ.ٔالسيكوسوماتية موجودة لدل أفراد العينة بنسبة 

 .ا١تقابلة لذلك ( ت)
، كىو ما يعٍت أنو كلما زادت اآلليات  ٚٔٔ.ٓضطرابات السيكوسوماتية كبلغ إسهاـ اآلليات الدفاعية يف اال     

من %  ٚ.ٔٔالدفاعية لدل أفراد العينة ٔتقدار درجة كاحدة  زادت لديهم االضطرابات السيكوسوماتية ٔتقدار 
لك بالنظر كذ  ٘ٓ.ٓالدرجات ا١تقررة ١تقياس االضطرابات السيكوسوماتية ، كأف ىذه النسبة دالة إحصائيان ٔتستول 

، كىو ما يعٍت  ٛٔٓ.ٓكىي دالة ٔتستول  ٘ٚٙ.٘احملسوبة ( ؼ) كما بلغت قيمة  ،ا١تقابلة ٢تا ( ت)إذل قيمة 
  ٗٔٓ.ٓكما بلغت القوة التفسَتية لنموذج اال٨تدار ،كجود عبلقة بُت اآلليات الدفاعية كاالضطرابات السيكوسوماتية

كما بلغت  ،التغَت اٟتادث يف االضطرابات السيكوسوماتية %  ٗ.ٔ كىو ما يعٍت أف اآلليات الدفاعية تفسر بنسبة
من التغَت اٟتادث يف % ٔ.ٔكىو ما يعٍت أف اآلليات الدفاعية تتنبأ بنسبة  ،ٔٔٓ.ٓالقوة التنبؤية للنموذج 

 . االضطرابات السيكوسوماتية 
 :يف ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بالتوصيات اآلتية  :التوصيات 

كرة أف يراعي الفرد صحتو النفسية كاٞتسدية ، كذلك باالبتعاد عن عوامل الضغوط النفسية كاالحًتاؽ النفسي ضر -ٔ
 .، لكي ال يتعرض لئلصابة بالصداع ا١تستمر الذم ٯتثل إنذاران بوجود متاعب باٞتسد 

 .ىا الفرد يف الواقع ٕتنب اٟتديث عن ا١تشاكل الصحية لغَت ا١تختصُت لتفادل التوىم بأمراض قد ال يعاشل -ٕ
ضركرة أف يثق ا١تريض يف طبيبو كأف يأخذ يف إرشاداتو كأف ال يكثر الًتدد على األطباء اآلخرين الذين ٮتتلفوف يف  -ٖ

 .تشخيصو ، كىو ما يسبب لو ارتباكان  كالذم ينعكس سلبان على صحتو 
ده للنـو  كأف يعمل عل إ٬تاد نوعان من يتوجب على الفرد االبتعاد عن التفكَت يف مشكبلت اٟتياة قبل خلو -ٗ

 .االسًتخاء العقلي كالعضلي الذم يسهل عليو الدخوؿ يف النـو 
يتوجب على الفرد االبتعاد عن نصائح ا١تشعوذين حوؿ مرضو ، كاإلٯتاف بتشخيص الطب اٟتديث كاالعتماد  -٘

 .على العلم كوسيلة جملاهبة األمراض 
خرين كأف يؤمن بقدراهتم على فعل ما يريده من أعماؿ حىت ال يرىق نفسو بالعمل ينبغي على الفرد الثقة يف اآل -ٙ

 .الذم يطاؿ بآثاره السلبية صحتو النفسية كالبدنية 
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ينبغي على الفرد أال يتطرؼ يف الظهور ٔتظهر االستقامة حىت يتفادل الضغوط النفسية الناٚتة عن قمعو إلشباع  -ٚ
 .حاجت أساسية كضركرية 

 :ات المقترح
 :يف ضوء نتائج الدراسة تقًتح الباحثة األٌب 

 .إجراء دراسة حوؿ إتاىات األفراد ٨تو الطب اٟتديث كالطب الشعيب كعبلقتها بالشفاء من األمراض  -
 .إجراء دراسة حوؿ عبلقػة تكاليف العبلج  بتأـز ا١ترض السيكوسوماٌب  -
 

 :المراجع قائمة 
،رسالة ماجستَت غَت عبلقة االضطرابات السيكوسوماتية بالشخصية ، دراسة مقارنة لحاالت القرحة المعدية وحاالت السكري جبارل نور الدين ،  -ٔ

 . ٜٜٛٔ ،منشورة ، القاىرة ، جامعة عُت مشس 
 . ٜٜٚٔ،، القاىػرة ، عادل الكتب ٖ، ط الصحة النفسية والعبلج النفسيحامد عبد السبلـ زىراف ،  -ٕ
 . ٕٙٓٓ، جامعة ا١ترقب ،  زليتنبـ واآلداب والعل كليةدليل  -ٖ
 .  ٜٜٗٔ، طرابلس  ، دار الركاد  ٕ.، ط الصحة النفسية والتوافقرمضاف ٤تمد القدايف ،  -ٗ
 .  ٕٗٓٓ، ا٠تمس ،الدار العا١تية  ٔ.، طفي الصحة النفسية عثماف علي أميمن ،  -٘
 . ٜٚٛٔ ،ط ، عماف ، دار الفكر.، باألعراض واألمراض النفسية وعبلجها عماد عبد الرازؽ ،  -ٙ
 . ٜ٘ٛٔ، بَتكت ، ا١تؤسسة اٞتامعية ،  ٖ.، طالتحليل النفسي للولد فؤاد شاىُت ،  -ٚ
 . ٜٜٚٔدار الفكر اللبناشل ،  ،ط ، بَتكت .، ب( النظرية والممارسة)التحليل النفسي للذات اإلنسانية فيصل عباس ،  -ٛ
 

: مقياس العصابية 
: ىل أنت موافق على اآلٌب 

 ال إلى حد ما نعم العبارة 
    .أخاؼ من التواجد في األماكن المرتفعة  ٔ
    .أعاني من الصداع المستمر  ٕ
    .أخاؼ من مياه البحر  ٖ
    .الحديث عن مرض ما يجعلني أشعر بأنني مصاب بو  ٗ
    .أغسل يداي عدة مرات  ٘
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    .بالتوتر المستمر  أشعر ٙ
    .أخاؼ من الموت  ٚ
    .أحب دائماً  التأكد من أنني قمت بشيء ما  ٛ
    .أخاؼ من التواجد في األماكن المغلقة  ٜ
ٔ
ٓ 

    .أتناوؿ كميات كبيرة من الطعاـ عندما أشعر بالحزف 

ٔ
ٔ 

    .أخاؼ من أي مرض و لو كاف بسيطاً 

ٔ
ٕ 

    .الصحية لآلخرين أحب الحديث عن مشكبلتي 

ٔ
ٖ 

    .أشعر بأوجاع و أالـ في جسمي ال أعرؼ سببها 

ٔ
ٗ 

    .أتردد على األطباء للتأكد من صحتي 

ٔ
٘ 

    .أحب عدـ االختبلط باآلخرين 

ٔ
ٙ 

    .أعاني من قلة النـو المريح 

ٔ
ٚ 

    .أشعر بالتعب ألقل مجهود 

ٔ
ٛ 

    . أنا متقلب المزاج ، مرة أفرح و مرة أحزف

    .ال أحب األشياء السوداء ٔ
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ٜ 
: مقياس الصراع النفسي 

: ىل أنت موافق على اآلٌب 
ال إلى حد ما نعم العبػارة  

   . أحتار في اختيار الطبيب المناسب لمعاينتي  ٔ
   . أشعر بأف أبنائي ال يقدروف ما وفرتو لهم من أمواؿ و ثروة  ٕ
   . أملك الماؿ البلـز  أحب أف أعالج بالخارج و لكن ال ٖ
   . بين العبلج عند المشايخ و بين العبلج الطبي  أحيانار اأحت ٗ
   . أحب فعل كل شيء بنفسي و لكن صحتي ال تسمح بذلك  ٘
   . أشعر بأني غير سعيد في حياتي  ٙ
   . أحتار أحياناً بين الدواء الرخيص و الدواء الغالي الثمن  ٚ
   . اللحـو و لكن أخاؼ أضرارىا أحب تناوؿ  ٛ
   . شعر بأف أبنائي ال يحبوني أ ٜ

   . أحتار بين العبلج بالطب الشعبي و بين العبلج بالطب الحديث  ٓٔ
   .  أحب تناوؿ الحلويات و لكن أخشى أضرارىا  ٔٔ
   . أتمنى أف أعطي أبنائي حقهم من الثروة و لكن أخشى غدرىم  ٕٔ
   . الطعاـ الذي بو ملح و لكن أخشى أضرار ذلك أحب تناوؿ  ٖٔ
   . أتناوؿ الدواء و لكن أخاؼ أضراره  ٗٔ
    .أحتار بين أف أحـر بناتي أو أف ال أحرمهن من الميراث  ٘ٔ
    .أحب شراء الدواء األصلي و لكنو مرتفع الثمن  ٙٔ
بقائي في أرغب في تناوؿ الدواء في المنزؿ و لكن األطباء يريدوف  ٚٔ

 .المستشفى 
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: مقياس آليات الدفاع النفسي 
: ىل أنت موافق على اآلٌب 

ال إلى حد ما نعم العبػارة  
   . أحب التصرؼ وفق تصرفات الناس المستقيمين  ٔ
   . بما أملك من ماؿ  اآلخرينال أحب أف أعلم  ٕ
   . أدافع عن حقوقي بكل ما أملك  ٖ
   .  اآلخرينأتحمل ىمومي بنفسي و ال أظهرىا ألحد خوفاً من شماتة  ٗ
   . أحب شراء األراضي الزراعية باستمرار  ٘
   . أحب التبرع بالماؿ لؤلعماؿ الخيرية مثل بناء المساجد  ٙ
   . أحب أف أصلي أوقاتاً أضافية إلى جانب الوقت األصلي  ٚ
   . نائم استيقظ عند سماع أي صوت و أنا  ٛ
   . أتمنى أف أناـ و لكن النـو يجافيني  ٜ

   . أحرص على أف أكوف أميناً في تعاملي مع الناس  ٓٔ
   . أشتم أي أحد بجواري عندما أغضب  ٔٔ
   . أتضايق من الناس الذين ال يحترموف القيم االجتماعية  ٕٔ
   . أشعر بأف الحياة مسئولية كبيرة  ٖٔ
   . أطبق القانوف على الناس حتى يسود العدؿ أتمنى أف  ٗٔ

 :مقياس االضطرابات السيكوسوماتية 
 :ىل أنت موافق على اآلٌب 

ال إلى حد ما نعم العبػارة  
   . أعاني من ضغط الدـ المرتفع  ٔ
   . أعتبر نفسي سريع الغضب  ٕ
   . أعاني من الربو  ٖ
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   . أعاني من أالـ في المفاصل  ٗ
   . أعاني من قرحة المعدة  ٘
   . أعاني من مشكلة تساقط شعر الرأس  ٙ
   . أعاني من مرض السكري  ٚ
   . أحلم أحبلماً مزعجة  ٛ
   . أعاني من حساسية بالجلد  ٜ

   . أعاني من قلة النـو المريح  ٓٔ
   . أعاني من ضعف الشهية للطعاـ  ٔٔ
   . باستمرارأعاني من مشكلة التقيؤ  ٕٔ
   . أعاني من تقلصات القولوف  ٖٔ
   . أتناوؿ الطعاـ بكميات كبيرة  ٗٔ
   . أعاني من اإلمساؾ المستمر  ٘ٔ
   . أعاني من كثرة إفراز العرؽ  ٙٔ
   . أعاني من الصداع المستمر  ٚٔ
   . أعاني من اإلسهاؿ المستمر  ٛٔ
   . أعاني من أمراض القلب  ٜٔ
   . أعاني من زيادة الوزف  ٕٓ
   . أعاني من ارتفاع نسبة الكلستروؿ  ٕٔ
   . أعاني من تصلب الشرايين  ٕٕ
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المناخ التنظيمي في ظل الشراكة األجنبية و مدى مبلئمتو لتطبيق معايير إدارة 
 الجودة الشاملة

 جامعة باجي مختار ، عنابة ، الجزائر/  لياس سارة. أ
 

 :ملخص 
كوننا نبحث عن التجديد ك اٟتداثة يف البحوث ٔتا يتماشى ك ا١تتغَتات اٟتاصلة يف البيئة باختبلؼ ٣تاالهتا ، يتمحور موضوع    

بوالية عنابة  فرتياؿاألجنبية ك مدل مبلئمتو لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة ٔتؤسسة  دراستنا حوؿ ا١تناخ التنظيمي يف ظل الشراكة
لتطبيق يف ظل الشراكة األجنبية فرتياؿ كلكي نتمكن من ٖتديد مدل مبلئمة ا١تناخ التنظيمي السائد ٔتؤسسة  اٞتزائرية ، التابعة للدكلة

معايَت إدارة اٞتودة الشاملة ا١تندرجة ضمن شهادات اإليزك ا١تمنوحة للمؤسسة فقد استخدمنا ا١تنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على 
إطار،ك  ٙٛأسلوب ا١تسح الشامل لصغر حجم ٣تتمع دراستنا ، حيث أجريت على ىيئة اإلطارات الوسطى ا١تقدر عدد مفرداهتا بػ 

خلصت الدراسة ١تبلئمة ا١تناخ التنظيمي السائد ،ك  االستمارة، المقابلة، المبلحظة: ٚتع البيانات الثبلث حيث طبقت أدكات 
 .با١تؤسسة لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة يف ظل الشراكة األجنبية 

 
 .ا١تناخ التنظيمي ،الشراكة األجنبية ،معايَت إدارة اٞتودة الشاملة : الكلمات المفتاحية 

 

 : قدمة ـ

ا١تناخ التنظيمي يف ظل الشراكة األجنبية ك مدل مبلئمتو لتطبيق معايَت إدارة " يطرح موضوع الدراسة اٟتالية    
كقضية مهمة تتعلق با١تستجدات األخَتة اليت شهدىا العادل يف اآلكنة األخَتة على فرتياؿ،ٔتؤسسة " اٞتودة الشاملة 

ككذلك  العديد من العوامل بدأ بظاىرة العو١تة كصوال إذل اقتصاد السوؽ اٟتر،الصعيد االقتصادم، كاليت سا٫تت فيها 
ك هبذا كجب  كاالجتماعي الذم خلفو االستعمار كأثاره السلبية على ٥تتلف القطاعات اٟتيوية، التدىور االقتصادم

انتهاجها  على ا١تنظمات أف تكوف على درجة عالية من التحديات ١تسايرة مستجدات العصر مؤخرنا خاصة
 .لبلستثمارات األجنبية بعد توجهها اٟتديث 

 :إشكالية الدراسة . ٔ
شهد العادل اليـو خبلؿ العقود القليلة ا١تاضية تطورات ك ٖتوالت سريعة عا١تية ك متبلحقة يف أثارىا ك توجهاهتا    

سة األطراؼ سا٫تت فيها العديد من ا١تستقبلية دل يشهدىا من قبل ،فلقد ٖتوؿ االقتصاد العا١تي اليـو إذل قرية متناؼ
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العوامل بدأ بظاىرة العو١تة كصوال إذل اقتصاد السوؽ اٟتر،ك االنضماـ إذل منظمة التجارة العا١تية ك االنفتاح على 
األسواؽ ا٠تارجية، ك كذا صيغة الشراكة األجنبية اليت تعترب من أنسب الصيغ اليت تسمح بتأىيل ا١تؤسسات  

ية من االحتكاؾ با١تؤسسات األجنبية ك التعاكف معها ٦تا يسمح باعتماد ا١تعايَت الدكلية سواء تعلق االقتصادية اٞتزائر
األمر با١ترد كدية ،اإلنتاجية ،اٞتودة ك من ًب امكانية تأىيلها ،ك لقد فرضت ىذه الظواىر ٣تموعة من التغَتات 

يد ٝتتو يفرض على كل من يعاصره ضركرة األخذ اقتلعت أسس النظاـ العا١تي  القدصل ك بدأت يف  ترسيخ  كياف جد
 .  با١تفاىيم ك اآلليات  اٞتديدة ك ا١تتجددة 

كيف ظل ىذا الوضع كا١تستجدات العا١تية اليت تشهدىا الدكؿ يف الساحة االقتصادية، شهدت اٞتزائر ىي األخرل    
االقتصادية منها، كىذا ما نتج أساسا عن يف اآلكنة األخَتة عدة تغَتات على مستول ىياكلها االسًتاتيجية ك خاصة 

 .سعيها لتحرير ٕتارهتا ك توقيعها التفاؽ الشراكة مع دكؿ االٖتاد األكركيب كرغبتها يف إنشاء منطقة للتبادؿ اٟتر 
كهبذا كجب على ا١تؤسسات أف تكوف على درجة عالية من التحديات ١تسايرة مستجدات العصر مؤخرا خاصة    

ارات األجنبية بعد توجهها اٟتديث، عدا عن ذلك استدعى الوضع اٞتديد ىجر اإلدارة التقليدية إنتهاجها لئلستثم
للتعامل مع التغيَت ك االستعداد للتكيف مع أحداثو ك البحث عن مناخ تنظيمي استثمارم يتبلءـ ك الوضع اٟتارل 

ا عدة صعوبات نظرا لتباين ثقافات ك بالرغم من كوف ىذه األخَتة قد كاجهتو كتطلعات العاملُت ضمن ا١تؤسسات،
ك بيئات  العمل أثناء تسيَتىا ٔتختلف مواردىا ك يكمن ىذا االختبلؼ بالدرجة األكذل يف تعدد الثقافات حيث 

يسود ا١تؤسسات اٞتزائرية اليـو على اختبلؼ أنواعها ك أحجامها بيئة داخلية أك مناخ ٯتيز ٣تتمع أم مؤسسة عن 
قات بُت األفراد ، إذ يعترب ىذا األخَت أحد ا١تتغَتات الداعمة لنجاح األعماؿ االستثمارية أخرل ك طبيعة ىذه العبل

يف أية مؤسسة، ١تا لو من أثر إ٬تايب يف ٖتقيق األىداؼ بفعالية ، كتبٍت معايَت دكلية كفقا ١تستجدات البيئة،ك عليو 
ية ١تعاصرة األكضاع اآلنية، كبعد عقد اتفاؽ تسعى ا١تؤسسات اٞتزائرية يف ظل اختبلؼ الثقافات البيئية التسيَت

الشراكة األجنبية إل٬تاد مناخ تنظيمي يساعد على اعتناؽ  العا١تية من خبلؿ ٖتقيق األىداؼ ككذا اٟتفاظ على 
مصاٟتها كدٯتومتها ، ككوف ا١تناخ التنظيمي يلعب دكرا كبَتا يف ترصُت السلوؾ األخبلقي ك الوظيفي لؤلفراد العاملُت 

 .احية ك تشكيل ك تعديل كتغيَت القيم ك السلوؾ  من ناحية أخرلمن ف
كمن ىنا ٯتكن القوؿ أف ا١تناخ التنظيمي ٯتثل شخصية ا١تنظمة بكل أبعادىا ، لذا تصبو ا١تؤسسات إذل خلق مناخ    

   .سليم  من شأنو أف يشجع على خلق أجواء عمل ىادفة تتصف باالستقرار لؤلفراد ك التنظيم على حد سواء
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كنظرا للتحديات العا١تية ا١تعاصرة ٖتتم على ا١تؤسسات االقتصادية انتهاج أسلوب علمي كاعي يف مواجهتها، 
كاستثمار الطاقات البشرية الفاعلة يف ترصُت األداء التشغيلي ك البيعي ٔتركنة أكثر  كفاءة  ك فاعلية، حيث  ظهرت  

ؼ نشاطها تعيد النظر يف سياستها اإلدارية، كالدافع لذلك مفاىيم  جديدة جعلت كل ا١تؤسسات االقتصادية باختبل
ىو اكتظاظ األسواؽ العا١تية ٔتؤسسات تقدـ ٣تموعة من ا١تنتجات كا٠تدمات ا١تتماثلة إذل حد بعيد ك خاصة من 

حيث تلبية حاجات ا١تستهلك بكل أنواعو، فأصبحت تواجو كساد سلعها يف السوؽ، األمر الذم أدل إذل تبٍت قوة 
النشأة كىذا يرمي إذل صميم جوىر افسية جديدة تعتمد على إدارة اٞتودة الشاملة ك ادماج ىذه الفلسفة حديثة تن

ك بث ثقافتها ،فأصبحت ٤تور التمايز بُت السلع ك ا٠تدمات، ٦تا جعلها ٖتظى بأ٫تية كبَتة من طرؼ ىذه  القضية
يف ٖتقيق جودة شاملة ك متنامية، كىذا من ا١تؤسسات كىذا إذل حد جعلها  ٗتصص أقساـ ك إدارات متخصصة 

كعلى ىذا األساس جاءت دراستنا ىذه لتربز أ٫تية مبلئمة ا١تناخ التنظيمي السائد  أجل ضماف  بقائها ك استمرارىا،
 .بعد الشراكة اإلسبانية  فرتياؿيف تطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة يف مؤسسة 

 :ك منو تبلورت مشكلة دراستنا كاألٌب
ما مدى مبلئمة المناخ التنظيمي في ظل الشراكة األجنبية لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في مؤسسة 

 فرتياؿ؟
 :فرضيات الدراسة . ٕ
 :تنطلق ىذه الدراسة من الفرضية العامة التالية   

ظل الشراكة المناخ التنظيمي السائد في مؤسسة فرتياؿ مبلئم لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في 
 .األجنبية

 :تندرج ٖتت غطاء ىذه الفرضية ٣تموعة من الفرضيات اٞتزئية تكمن فيا يلي 
 .على تطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة بعد الشراكة اإلسبانية  فرتياؿتساعد طبيعة العمل  يف مؤسسة -ٔ
 .كدة الشاملة بعد الشراكة األجنبية لتطبيق معايَت إدارة اجل فرتياؿ يتبلءـ ٪تط اإلشراؼ السائد ٔتؤسسة  -ٕ
 .يساىم يف تطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة بعد الشراكة األجنبية  فرتياؿاالتصاؿ السائد ٔتؤسسة  -ٖ
بشكل كبَت يف تطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة يف ظل الشراكة  فرتياؿتساىم برامج التكوين ٔتؤسسة  -ٗ

 .األجنبية
 . مبلئمة لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة بعد الشراكة األجنبية فرتياؿفز ا١تعموؿ هبا ٔتؤسسة سياسة اٟتوا -٘ 
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 .تساىم يف تطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة بعد الشراكة األجنبية فرتياؿالتكنولوجيا ا١تستخدمة ٔتؤسسة  -ٙ
على توجهات اإلطارات الوسطى ٨تو ( جنس ، سن ، أقدمية ، طبيعة النشاط)تؤثر ا٠تصائص الدٯتغرافية من  -ٚ

 .يف ظل الشراكة  األجنبية  لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملةفرتياؿ مدل مبلئمة ا١تناخ التنظيمي السائد ٔتؤسسة 
 .إدارة اٞتودة الشاملة يف ظل الشراكة األجنبية على  التطبيق الفعاؿ ١تعايَت  فرتياؿتسهر مؤسسة   -ٛ
 :أىداؼ الدراسة.ٖ

 :هتدؼ ىذه الدراسة إذل ٖتقيق ٚتلة من األىداؼ نوجزىا فيما يلي

ك كذا معايَت إدارة  فرتياؿتسليط الضوء على بلورة الشراكة اإلسبانية ١تفهـو ا١تناخ التنظيمي السائد يف مؤسسة    -ٔ
١تعايَت الدكلية ك تضمن دٯتومتها ك بقائها يف الوسط االقتصادم خاصة ك إف شعار ا١تؤسسة اٞتودة الشاملة لتساير ا

 ".التماشي مع ا١تعايَت الدكلية ك ضماف أمن دائم لعما٢تا " ىو 
التعرؼ على مدل مسا٫تة أبعاد ا١تناخ التنظيمي السائد بعد الشراكة اإلسبانية ك أثارىا على ثقافة ك سلوكات  -ٕ

 .لتبٍت ك تطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة فرتياؿ  مؤسسةالعماؿ  يف
هتدؼ ىذه الدراسة إذل تفسَت السلوؾ التنظيمي اإلطارات الوسطى يف ا١تؤسسة ميداف الدراسة من ناحية  -ٖ

 .كإمكانية التوقع بو مستقببل من ناحية أخرل 
عا١تي ، كسيتم تناكلو ميدانيا يف مؤسسة ذات  االستفادة من ىذه التجربة خاصة ألف ا١توضوع ذك بعد اقتصادم -ٗ

 .شراكة ، مع االىتماـ بتأثَتاهتم على البعد النفسي ك ما توفره ىذه ا١تؤسسة لبلوغ النجاح 
 :أسباب اختيار الموضوع.ٗ

 : إف الدكافع اليت أدت بنا إذل معاٞتة ىذا ا١توضوع دكف غَته  من ا١تواضيع ٧تملها فيما يلي 
 .ك أ٫تية ىذا ا١توضوع يف ظل التحوالت ا١تتسارعة شعورنا بقيمة -ٔ
 .حداثة ك ٕتدد موضوع الشراكة -ٕ
 .عصرنة مفهـو إدارة اٞتودة الشاملة  -ٖ
 .ندرة الدراسات ك البحوث اليت تناكلت ىذين ا١تفهومُت اٟتديثُت معا  -ٗ
الشراكة كمعرفة أثار ىذا القرار ػ ٤تاكلة لفت اىتماـ مسئورل ا١تؤسسات االقتصادية اٞتزائرية على موضوع  ٘

 .اإلسًتاتيجي بدال من التسرع يف  إمضاء العقود
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 : متغيرات الدراسة.٘
 :يبين متغيرات الدراسة ( : ٔ)الشكل رقم 

 
 . الباحثة إعداد:  المصدر

 : المناخ التنظيمي ٘.ٔ
األخرل   ىو ٚتلة من ا٠تصائص ٦تيزة للبيئة الداخلية للمؤسسة اليت يعمل الفرد ضمنها عن خبلفها من ا١تؤسسات   

 . بالطبيعة ا١تستقرة ك الثبات النسيبك إتاىاهتم ك إدراكا هتم ألهنا تتمتع   ، فتؤثر على قيمهم
)  تنمية ا١توارد البشرية،طبيعة العمل ، ٪تط اإلشراؼ ، االتصاؿ التنظيمي :  ك نقصد ّتملة ا٠تصائص يف ىذا البحث

 .ك بالتارل فهذا ا١تناخ التنظيمي قد يكوف مبلئما أك غَت مبلئما، ، اٟتوافز ، التكنولوجيا (  التدريب
 :       طبيعة العمل ٘.ٔ.ٔ

ك خصائص   كنقصد بو طبيعة العمل من حيث تنوع ا١تهاـ ، ساعات العمل ك مدل تبلءـ قدرات خصائص الفرد   
 .كوف ىذه الطبيعة ٤تفزة أـ ٤تبطة ، ركتينية أـ متجددة  ا١تنصب ، ك من حيث

 
 

 

المنـــاخ 
التنظيمــي

الشراكــة 
األجنبيــة

معاٌٌــر  
إدارة 

الجـــودة 
الشاملــة 

اإلطارات 
الوسطــى 

الجزائــــــرٌة 

 اإلسبانٌـــــــة 

 

 الجودة

 األمن

 البٌئة

 التكنولوجٌا

 الحوافز

 االتصال

 اإلشرافنمط 

 التدرٌـب طبٌعة العمل
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 : نمط اإلشراؼ ٘.ٔ.ٕ
ك نقصد بو القدرة على إقناع اآلخرين بأف يعملوا ْتماس ك مثابرة لتحقيق األىداؼ ا١تشًتكة للتنظيم ، ك ىناؾ    

الدٯتقراطي ا١تتحرر من قيود السلطة البلمركزم يف اٗتاذ القرار ، ك ا١تشرؼ : نوعاف من سلوؾ ا١تشرفُت الرٝتيُت
 .األكتوقراطي ا١تستبد ا١تركزم يف اٗتاذ القرار

 : االتصاؿ التنظيمي ٘.ٔ.ٖ
ك نقصد بو تلك العملية اٟتيوية اليت تقـو عليها كل مؤسسة ك يتمثل يف تدفق ا١تعلومات  ك التعليمات ك اآلراء ك    

األفكار بُت ٚتيع ا١تستويات التنظيمية بغية إقامة عبلقات بُت الرؤساء ك ا١ترؤكسُت ك بلوغ األىداؼ ا١تشًتكة ، ك 
 .أك يف ٚتيع االٕتاىات  أك أفقييكوف صاعد أك نازؿ 

 :  التدريب ٘.ٔ.ٗ 
تلك الوسيلة اليت يتم من خبل٢تا تنمية ا١توارد البشرية بإكساب األفراد العاملُت ا١تعارؼ ك ٕتديد أفكارىم ك    

مهاراهتم الضركرم ١تزاكلة نشاطاهتم ، ك القدرة على استخداـ كسائل جديدة بأسلوب فعاؿ لتحقيق التكيف ك العديد 
 .    من ا١تزايا األخرل

 : الحوافز ٘.ٔ.٘
ا تقدمو ا١تؤسسة لؤلفراد العاملُت فيها ذك طابع مارل كاقتصادم ملموس ك ذك طابع معنوم تعمل على إشباع كل ـ   

حاجاهتم النفسية ك االجتماعية ك االقتصادية مقابل بذؿ ٣تهود أكرب يف أداء كظائفهم كالرفع من مستول كفاءهتم ك 
 .إحساسهم باأل٫تية

 : التكنولوجيا ٘.ٔ.ٙ
كجيا ا١تستخدمة من طرؼ العاملُت يف ا١تؤسسة ، من حيث اٟتداثة ك الرتابة ، ك مدل مبلئمتها طبيعة التكنوؿ   

 .  للمنصب ك قدرات شاغل ا١تنصب

 : الشراكة األجنبية ٘.ٕ
ذلك االتفاؽ ا١ترـب بُت شخصاف طبيعياف أك معنوياف أك أكثر ، بعقد يتضمن شركط ا١تتعاقدين ىدفها التقارب ك    

 . فرتياؿ و فيبلرمير اإلسبانيةترؾ لتحقيق ا١تصاحل ك األىداؼ ا١تشًتكة بُت طريف العبلقة ا١تمثبلف بفرع ا١تش  التعاكف
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 :معايير إدارة الجودة الشاملة  ٘.ٖ  
٣تموع ا١تواصفات كا١تعايَت ذات مقاييس اٞتودة العا١تية ، ا١تندرجة ضمن شهادات اإليزك ا١تتحصل عليها ك ا١تتمثلة    
 .كا٢تدؼ من كرائها ىو التطبيق الفعاؿ إلدارة اٞتودة الشاملة . معايَت اٞتودة ، معايَت األمن ، معايَت البيئة : يف 

 : اإلطارات الوسطى  ٘.ٗ

كسطى اليت تًتأس الوظائف اليت تقع بُت ا١تستويات العليا ك الدنيا يف التنظيم حيث تعد حلقة كصل بُت ا٢تيئة اؿ   
 .ا٢تيئتاف 

 :دراسات حوؿ المناخ التنظيمي .  ٙ.ٔ
 ( :ٜٜٙٔ)دراسة عمراف 

 ":لمصريةأثر المناخ التنظيمي على تطوير عملية جودة الموارد البشرية في قطاع البنوؾ التجارية ا: "ٖتت عنواف
ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على ا١تناخ التنظيمي ا١توجود هبا، ك إذل مدل جودة عملية تطوير ا١توارد البشرية يف    

 .قطاع البنوؾ التجارية ا١تصرية
مفردة من ٣تتمع الدراسة األصلي ، ا١تكوف  ٙٓ٘حيث ًب اختيار عينة عشوائية طبقية من البنوؾ التجارية مؤلفة من 

قطاع البنوؾ التجارية قطاع عاـ ك قطاع البنوؾ : مفردة ك ًب تقسيم مباحث ٣تتمع الدراسة إذل قطاعُت ٫تا  ٘ٓٛ
 .التجارية ا٠تاصة كا١تشًتكة 

 :ك قد توصلت الدراسة إذل عدد من النتائج أ٫تها 
 .كجود اختبلؼ بُت الكتاب ك الباحثُت يف ٖتديدىم لعناصر عملية تطوير ا١توارد البشرية  -
يؤدم توفَت مناخ تنظيمي مناسب لتطوير ا١توارد البشرية إذل جودة تطوير عملية ا١توارد البشرية ، ك ال يوجد تأثَت  -

لكل من اٞتنس ك السن على إدراؾ األفراد ١تدل جودة تطوير عملية ا١توارد البشرية داخل بنوكهم ، ك كذلك عدـ 
تنظيمي ا١تناسب لتطوير ا١توارد البشرية ك كجود تأثَت للخربة إذ أف األفراد كجود تأثَت على إدراؾ األفراد لتوافر ا١تناخ اؿ

 .ذكم ا٠تربة األكرب يدركوهنا أفضل من ذكم ا٠تربة األقل 
تتمتع البنوؾ التجارية ا١تصرية بوجود عملية تطوير ا١توارد البشرية بصفة عامة ك تكوف يف البنوؾ التجارية ا٠تاصة ك  -

  .من بنوؾ القطاع العاـ التجارية  ا١تشًتكة بصورة أفضل
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عدـ اتفاؽ الباحثُت ك الكتاب يف ٣تاؿ السلوؾ التنظيمي على مفهـو ٤تدد للمناخ التنظيمي  ك عدـ اتفاقهم على  -
 ٓٔ. ٖتديد األبعاد ا١تختلفة للمناخ التنظيمي 

المناخ التنظيمي و أثره على أداء العاملين في أجهزة الرقابة المالية و "ٖتت عنواف ( : ٜٜٜٔ)دراسة الذنيبات 
 ".األردف اإلدارية في 

 : ىدفت الدراسة إذل معرفة مدل تأثَت أبعاد ا١تناخ التنظيمي الرئيسية التالية 
ة الرقابة ا١تالية ك يف أداء العاملُت بأجهز( البيئة ا٠تارجية ك التكنولوجيا -السياسات اإلدارية _ا٢تيكل التنظيمي )

 .اإلدارية يف األردف 
 ٖٙٓك قد استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي ، حيث ًب اختيار عينة عشوائية طبقية تناسبية مكونة من    

 .مفردة مقسمة حسب اٞتنس ك ا١تؤىل العلمي ك ا١تستول الوظيفي ك سنوات ا٠تربة 
 :ىا ما يلي ك قد توصلت الدراسة إذل عدد من النتائج أىم

ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت متغَتات الدراسة ، ك أف أبعاد ا١تناخ التنظيمي ا١تختلفة األثر الكبَت على أداء  -
 ٔٔالعاملُت يف أجهزة الرقابة ا١تالية ك اإلدارية يف األردف 

دراسة ميدانية " عي المناخ التنظيمي و أثره على السلوؾ اإلبدا :"ٖتت عنواف ( :ٕٓٓٓ)القطامنة  دراسة
 .للمشرفين و اإلداريين في الوزارات األردنية 

 :ىدفت ىذه الدراسة إذل ٖتديد العبلقة بُت ا١تناخ التنظيمي بأبعاده ا١تختلفة التالية 
( الوظيفية ك السلوؾ اإلبداعي  -ا٠تصائص الشخصية  -ا١تخاطرة  -اٟتوافز  -التدريب -االنتماء  -مركزية القرار )

  .ىدفت إذل ٖتديد  درجة االرتباط بُت السلوؾ اإلبداعي ك ا٠تصائص الدٯتغرافية للمبحوثُت كما ك 
 .مشرفا إداريا  ٕٕٓك استخدـ الباحث استبانة كأداة ٞتمع البيانات من عينة الدراسة ك اليت بلغت 

 :ك قد توصلت الدراسة إذل نتائج أ٫تها 
 .ظيمي بصورة عامة كانت إ٬تابية باستثناء بعد اٟتوافز كاف سلبيا تصورات ا١تشرفُت اإلداريُت ٨تو ا١تناخ النت -

                                                           
 ،طاع البنوؾ التجارية المصريةؼ دراسة مقارنة بالتطبيق على أثر المناخ التنظيمي على عملية التطوير الموارد البشرية ،٤تمد عبد اٞتواد عمراف ،   - ٓٔ

  ٜٜٙٔ رسالة ماجستَت غَت منشورة ، كلية اإلدارة كالتكنولوجيا األكادٯتية العربية للعلـو كالتكنولوجيا ،

 ، الدراسات للعلـو اإلدارية ، اجمللد المناخ التنظيمي وأثره على أداء العاملين في أجهزة الرقابة المالية واإلدارية في األردف٤تمد ٤تمود الذنيبات ، . ٔٔ
ٕٙ ، ٜٜٜٔ .  
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 .مستول السلوؾ اإلبداعي لدل ا١تشرفُت اإلداريُت يف الوزارات األردنية كاف عاليا  -
 -االنتماء  -مركزية القرارات )كجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت السلوؾ اإلبداعي ك أبعاد ا١تناخ التنظيمي  -

  (.اٟتوافز  -التدريب  -ا١تخاطرة 
( سنة  ٓٗأكثر من )كجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت السلوؾ اإلبداعي ك العمر حيث تبُت أف الفئة العمرية  -

ك أظهرت فركؽ ذات داللة إحصائية من حيث كوهنا أكثر إبداعا من الفئات العمرية األخرل ، ك أنو ال يوجد عبلقة 
 ٕٔ.اٞتنس ، ك ا١تؤىل العلمي ك ا٠تربة الوظيفية للموظفُت  بُت السلوؾ اإلبداع ك كل من

 . ْتث ٕترييب"  المناخ التنظيمي و أداء الشركات" ٖتت عنواف : Peter (2000) دراسة 
ىدفت الدراسة إذل معرفة مدل اختبلؼ ا١تناخ التنظيمي يف شركات من تصنيف أدائها بأنو فوؽ ا١تتوسط يف    

مرحلة النمو الشركات ًب تصنيفها بدأػ األداء ا١تنخفض عن ا١تتوسط ، ك مدل تأثَتىا على العاملُت يف ىذه الشركات 
 ٓٗلتنظيمي يف ىذه الشركات ، ك ًب توزيع االستبيانات على ك معرفة طبيعة العبلقة بُت ا١تناخ التنظيمي ك األداء ا

 :شركة مستخدما يف ذلك ا١تنهج الوصفي ،  ك قد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي 
كجود عبلقة إرتباطية منتظمة بُت ا١تناخ التنظيمي ك األداء التنظيمي يف الشركات ك إف الشركات ذات األداء العارل  -

ا١تناخ التنظيمي من الشركات ذات األداء ا١تنخفض ك دل تستطع إ٬تاد عبلقة سببية بُت  أظهرت قيم أعلى ألبعاد
 .األداء ك ا١تناخ التنظيمي أك ٖتديد إتاىها 

ضركرة مراعاة أبعاد ا١تناخ التنظيمي من قبل ا١تدراء للحصوؿ على أداء عارل ك أكصت بإجراء ا١تزيد من الدراسات  -
 ٖٔ.  ا١تتعمقة حوؿ موضوع الدراسة

العبلقة بين المناخ التنظيمي و الرضا الوظيفي للقائمين على إدارة " ٖتت عنواف : Gratto  (2001)دراسة 
 "مؤسسات دعم  و صيانة المشاريع 

ىدفت الدراسة إذل استكشاؼ العبلقة بُت ا١تناخ التنظيمي ك أبعاد الرضا الوظيفي للمدراء القائمُت على إدارة    
مؤسسات تعمل يف صيانة ك تشغيل ا١تعدات ، ك اآلالت يف الواليات ا١تتحدة األمريكية  كما ىدفت الدراسة أيضا 

اٞتنس، العرؽ، كتصنيف )على الرضا الوظيفي تعزل ١تتغَتات  إذل ٖتديد إذا ما كاف ىناؾ اختبلفا ذات داللة جوىرية

                                                           
، دراسة ميدانية للمشرفُت اإلداريُت يف  الوزارات األردنية ، رسالة ماجيسًت  المناخ التنظيمي و أثره على السلوؾ اإلبداعيمنار إبراىيم القطامنة ،  . ٕٔ

  .ٕٓٓٓغَت منشورة ، اٞتامعة األردنية ، 
 .ٕٔٓٓ، مذكرة لنيل شهادة ا١تاسًت ، غَت منشورة ،   بالوالء التنظيميالمناخ التنظيمي و عبلقتو  فتحي بوركبة ، سعيد العمرم ،   . ٖٔ
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مدير ٍب  ٕٓٙك ًب توزيع استبيانات على عينة ( ا١تؤسسة من حيث حجمها ك نوعها ك سنوات ا٠تدمة يف ا١تؤسسة 
 :ك قد توصلت الدراسة إذل أف %  ٖٚاستبياف ك قد بلغت نسبة االستجابة   ٕٗٔاسًتداد 

 التصاالت الداخلية، ا٢تيكل التنظيمي، التقييم  أىم عناصر ا١تناخ االىتمامات الشخصية، ا -
 .التنظيمي اليت ٢تا عبلقة ٔتستول األداء الوظيفي ألفراد العينة 

 .ضركرة تركيز ا١تدراء على تعزيز بيئة العمل ك زيادة الرضا الوظيفي لدل العاملُت  -
مؤثر على الرضا الوظيفي، ككذلك االىتماـ باالتصاالت ضركرة توفَت فرص التنمية ا١تهنية كوهنا عامل مهم ك  -

الداخلية يف تطوير العمل ا١تؤسساٌب ك ضركرة القياـ بتعريف ا١توظفُت على التوقعات التنظيمية كمعرفة مدل تطابق 
 ٗٔ.أدائهم مع ىذه التوقعات 

دراسة ميدانية على "  الوظيفيالمناخ التنظيمي و عبلقتو بالرضا : " ٖتت عنواف ( :ٕٔٔٓ)دراسة مراد بومنقار  
 .ىيئة اإلطارات الوسطى  ٔتؤسسة سونلغاز ، عنابة 

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على كاقع ا١تناخ التنظيمي من كجهة نظر اإلطارات الوسطى ك معرفة مستول الرضا    
لتعرؼ على ما إذا كاف لبعض الوظيفي لديهم ، ك إبراز العبلقة بُت ا١تناخ التنظيمي السائد ك الرضا الوظيفي ، مع ا

 .ا١تتغَتات الدٯتوغرافية ٢تيئة اإلطارات الوسطى ٢تا أثر على توجهاهتم ٨تو ا٢تيكل التنظيمي 
استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي ك كذلك استخدـ األسلوب ا١تسحي الشامل لقلة ٣تتمع البحث، حيث 

  .االستمارة إطارات لقياس ثبات  ٓٔإطار بعد استبعاد  ٜٛقدر ب 
 :ك النتائج اليت كصل إليها كانت كما يلي  
 .ىناؾ إتاىات إ٬تابية ٨تو ا١تناخ التنظيمي السائد يف مؤسسة سونلغاز  -
 .اإلطارات الوسطى عربت عن رضاىا عن جل أبعاد ا١تناخ التنظيمي اليت تضمنتها الدراسة ما بعد األجور  -
ىات اإلطارات الوسطى ٨تو طبيعة ا١تناخ التنظيمي السائد يف ا١تنظمة تعزم ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت إتا -

 .إذل العوامل الدٯتوغرافية ما عدا عامبل اٞتنس ك طبيعة النشاط ا١تمارس 
 ٘ٔ.كجود عبلقة إ٬تابية متوسطة بُت ا١تناخ التنظيمي ك الرضا الوظيفي  -

                                                           
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ، إشراؼ لوكيا ا٢تامشي ، قسم  علم النفس جامعة منتورم ،  المناح التنظيمي و عبلقتو بالرضا الوظيفيمراد بومنقار ،  . ٗٔ

 .  ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓقسنطينة ، 
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 :دراسات حوؿ الشراكة األجنبية .  ٙ.ٕ

التحوؿ من النظاـ العمومي إلى نظاـ الشراكة األجنبية وانعكاساتو "ٖتت عنواف ( :ٕٙٓٓ)ية دراسة فرفار ساـ
 ".كحدة الرغاية " ٪توذج الشراكة اٞتزائرية األ١تانية دراسة ميدانية ٔتؤسسة إنا ىنكل اٞتزائرية " على العمل و العماؿ 

، ك لبعثها من جديد لبناء اقتصاد على ركائز دكلية  ٘تثل الشراكة ٪توذجا تنمويا إلعادة اعتبار ا١تؤسسة الوطنية   
باحتكاؾ مع األجانب ، ك هبذا ىدفت الدراسة للكشف عن التحوالت اليت جاءت هبا الشراكة األجنبية يف ميداف 

 .العمل ، نقل التكنولوجيا ك كيفية تقدصل العماؿ لنظاـ العمل اٞتديد من ضوء خرباهتم يف نظاـ العمل السابق 
ت ا١تنهج التحليلي الوصفي كىو أسلوب كمي ، كيف نفس الوقت ا١تنهج ا١تقارف ك استعملت الباحثة استخدـ

 .االستبياف اعتمادا على ا١تبلحظة ك ا١تقابلة ا١تبدئية لفهم ميداف العمل 
 :ك ًب التوصل إذل عدد من النتائج أ٫تها 

الشراكة للكثَت من االستفادة من عدة ٣تاالت يف أف معظم العماؿ أصبحوا أكثر احًتاما ١تواقيت العمل ، كٝتحت  -
 ٙٔ.ميداف العمل ، إضافة إذل التغَتات الٍت أحدثها الشريك األجنيب ك الرضا الكبَت على األجر

االستثمار األجنبي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة واقع " ٖتت عنواف ( :ٕٙٓٓ)عبد المجيد أونيس 
 ". وآفاؽ

هتدؼ للكشف عن مدل توفيق اٞتزائر يف هتيئتها ١تناخ جيد لبلستثمار يف اختيارىا للشراكة األجنبية كوسيلة ك    
كحل ٞتلب ا١تستثمرين ك كل ما ٭تملونو من رؤكس األمواؿ ك تكنولوجيا ك خربات ك فنُت ك تقنُت يعود بالفائدة 

الوطٍت ككل ،ك الكشف عن كاقع ىذه ا١تؤسسات  على قطاع ا١تؤسسات ا١تتوسطة ك الصغَتة ك على االقتصاد
 .كأفاقها يف ظل كل ىذه ا١تستجدات 

 .استخدمت منهج دراسة اٟتالة جملموعة من ا١تؤسسات الصغرل ك ا١تتوسطة يف ظل االستثمارات األجنبية 
 :ك من أىم النتائج ا١تتوصل ٢تا 

  .ك قدرهتا على التأقلم مع ا١تتغَتات ا٠تارجية ٘تيزت ىذه ا١تؤسسة لكثرة عددىا ك تنوع ك اختبلؼ منتجاهتا  -

                                                                                                                                                                                           
، رسالة ماجيسًت غَت منشورة ، جامعة   ؿ من النظاـ العمومي إلى النظاـ الشراكة األجنبية و انعكاساتو على العمل و العماؿالتحوسامية فرفار ،  . ٘ٔ

 .  ٕٙٓٓاٞتزائر ، كلية العلـو االجتماعية ، 
رل متطلبات التأىيل للمؤسسات الصغرل ، ا١تلتقى الدك االستثمار األجنبي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة واقع و آفاؽعبد اجمليد أكنيس ،  . ٙٔ

 .   ٕٙٓٓك الكربل يف الدكؿ العربية ، جامعة التكوين ا١تتواصل ، اٞتزائر ، 
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 .مسا٫تة ىذه ا١تؤسسات يف توفَت مناصب شغل ١تختلف ا١تستويات  -
  .اٞتباية-العقار  -البَتكقراطية  -معاناة ا١تؤسسات الصغرل ك ا١تتوسطة يف اٞتزائر من مشاكل عدة أبرزىا التمويل  -
 .يف اٞتزائر إال أهنا تبقى بعيدة عن ما كصلت إليو يف البلداف النامية رغم تزايد ا١تؤسسات الصغَتة ك ا١تتوسطة  -
يف ظل إمضاء اٞتزائر التفاقية الشراكة مع االٖتاد األكركيب ك انضمامها ا١ترتقب ١تنظمة التجارة العا١تية تسعى الدكلة  -

رة التنافسية كفق ا١تقاييس ا١تعموؿ هبا اٞتزائرية جاىدة لتأىيل ىذه ا١تؤسسات هبدؼ الرفع من الكفاءة االنتاجية ك القد
 ٚٔ.دكليا ك الصمود أماـ ا١تنتجات كا٠تدمات الدكلية ذات اٞتودة العالية

 :دراسات حوؿ إدارة الجودة الشاملة . ٙ.ٖ
اتجاىات القيادات اإلدارية في البريد السعودي نحو "ٖتت عنواف ( :ٕٕٓٓ)مفضي بن زعل الرويلي  دراسة

 ".تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
ىدؼ الدراسة إذل تكوين تصور كاضح عن إتاىات القيادات اإلدارية يف الربيد السعودم ٨تو تطبيق إدارة اٞتودة    

اللة إحصائية يف إتاىات الشاملة ك لكل ٣تاؿ من ٣تاالهتا األساسية ، ك الكشف عن مدل كجود فركؽ ذات  د
 .تلك القيادات ٨تو تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة 

 . استخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي التحليلي ك أسلوب الدراسة ا١تيدانية 
 : من أىم النتائج ا١تتوصل إليها 

تطبيق إدارة اٞتودة  بعد ٖتليل النتائج كشفت الدراسة عن أف إتاىات القيادات اإلدارية يف الربيد السعودم ٨تو -
 .الشاملة ضمن ا١تستول اٞتيد 

 .كما كشفت عن فهم ك اىتماـ ك دعم القيادات اإلدارية يف الربيد السعودم للجودة الشاملة  -
ك كشفت الدراسة عن عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف إتاىات القيادات اإلدارية يف الربيد السعودم ٨تو  -

 ٛٔ.الشاملة تعزل ١تتغَتات ا٠تربة كا١تستول التعليمي تطبيق إدارة اٞتودة 

                                                           
، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، جامعة  اتجاىات القيادات اإلدارية في البريد السعودي نحو تطبيق إدارة الجودة الكليةمفضي بن زعل الركيلي ،  . ٚٔ

 . ٕٕٓٓ األمنية ، الرياض ، نايف للدراسات
، رسالة أثر األنماط القيادية على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية سادل سعود الرشيدم ،  . ٛٔ

  .  ٕٗٓٓ األردنية ، عماف ،  ماجستَت غَت منشورة ، اٞتامعة
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أثر األنماط القيادية على تطبيق إدارة الجودة الشاملة  "ٖتت عنواف ( :ٕٗٓٓ)دراسة سالم سعود الرشيدي 
 " .في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية 

كدة الشاملة ك معرفة مدل جودل ك فاعلية تطبيق ىدؼ الدراسة إذل توضيح أثر األ٪تاط القيادية على تطبيق إدارة اجل
  .إدارة اٞتودة الشاملة ، ك كذلك مدل  قبوؿ  ك اقتناع الوزارات السعودية لتطبيق ىذا ا١تفهـو اٟتديث 

موظفا من القيادات العليا يف  ًٗ٘ٗب استخداـ ا١تنهج الوصفي التحليلي من خبلؿ توزيع استبياف على عينة حجمها 
 .عودية الوزارات الس

 :من أىم النتائج ا١تتوصل ٢تا

كشفت نتائج الدراسة عن كجود عبلقة بُت األ٪تاط القيادية اإلدارية العليا ك تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف الوزارات  -
السعودية ، ك قد كاف النمط القيادم ا١تشارؾ ىو األقول عبلقة مقارنة بباقي األ٪تاط القيادية، يف حُت كاف النمط 

 .لتسلطي ا٠تَت أقلها عبلقة ا
ككشفت النتائج عن كجود توجو جيد للقيادات اإلدارية ٨تو تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف الوزارات ا١تشمولة  -

 .بالدراسة
ك تبُت كذلك كجود عبلقة بُت إتاىات القيادات العليا يف الوزارات السعودية ٨تو تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة تعزم  -

 .للمتغَتات الدٯتغرافية للدراسة
 ( :ٕٗٓٓ)  Farise Paulدراسة 

 ". الجودة الشاملة كفلسفة إدارية منظمة للتطبيق في المنظمات غير الربحية: " ٖتت عنواف 
ىدؼ الدراسة ٖتليل ا١تداخل اإلدارية التقليدية من جهة ك مدخل إدارة اٞتودة الشاملة ك مدل إمكانية تطبيقها يف 

 .غَت الرْتية ، ك أثرىا على كفاءة األداء ك فاعليتو يف تلك ا١تنظمات ا١تنظمات
 .ًب استخداـ ا١تنهج الوصفي التحليلي يف الدراسة 

 :من النتائج ا١تتوصل ٢تا ما يلي 
كشفت النتائج أف تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف ا١تنظمات غَت الرْتية أمر ضركرم لتحسُت األداء ك زيادة  -

 .خصوصا يف ظل زيادة عدد ا١تنظمات غَت اٟتكومية ك معاناهتا من نقص التموين  اإلنتاجية
 .كما كشفت أف تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف ا١تنظمات اٟتكومية أمر سهل إذا ًب توفَت متطلبات تطبيقو  -
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العوامل المؤثرة على نجاح تطبيق أدوات :" ٖتت عنواف(:ٕٗٓٓ) Elmaimani Bassamدراسة 
 .  "ف الجودة الشاملة تحسي

ىدؼ الدراسة  ٖتديد العوامل البيئية اليت ٢تا تأثَت كاضح على ٘تكُت ا١تنظمات اإلنتاجية ك غَت اإلنتاجية من تطبيق 
 .أدكات ٖتسُت اٞتودة بفاعلية 

 .ًب استخداـ ا١تنهج الوصفي التحليلي 
 : ك لقد ًب التوصل إذل ما يلي  

يق ألدكات ٖتسُت اٞتودة يعتمد على فهم ك كعي ك دعم اإلدارة العليا من جهة كشفت النتائج عن أف ٧تاح تطب -
 . كالعاملُت من جهة أخرل 

كما كشفت أف تطوير البيئة الداخلية ك العبلقات التنظيمية ك نظم ا١تشاركة ك اٗتاذ القرارات ٢تا أثر حاسم على  -
 .٧تاح تطبيق التحسُت ا١تستمر للجودة 

 ".  تطبيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة في بولندا: " ٖتت عنواف ( :ٕ٘ٓٓ) Budgol Markerدراسة 

ىدؼ الدراسة استعراض النماذج ا١تختلفة لتطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف القطاعُت العاـ ك ا٠تاص يف بولندا ، كٖتديد 
 . أثر جائزة بولندا للجودة على تطبيق اٞتودة الشاملة 
 . استخدـ ا١تنهج الوصفي ك أسلوب الدراسة ا١تيدانية 

 :من أىم النتائج ا١تتوصل إليها 
كشفت الدراسة عن أف معظم الشركات البولندية تطبق فلسفة اٞتودة الشاملة يف ظل النتائج اال٬تابية ا١تًتتبة على  -

٬تايب ٞتائزة بولندا للجودة يف تشجيع ، ككشفت النتائج عن الدكر اال ٜٔٓٓتطبيقها ك خصوصا تطبيق ٪توذج األيزك 
 ٜٔ.الشركات البولندية على تبٍت ك تطبيق مبادئ  ك فلسفة اٞتودة الشاملة 

 " تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية:" ٖتت عنواف (: ٜٕٓٓ)دراسة كحيلة نبيلة 
ؤسسة العمومية اإلستشفائية ٤تمد الصديق هتدؼ الدراسة لكشف عن مدل إمكانية تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف ادل

 .بن ٭تي ّتيجل من كجهة نظر ٦تارسي مهنة التمريض هبذه  ا١تؤسسة

                                                           
19Paul Frise,Quality management as a systematic management philosophy for use in 

nonprofit organization , PHD Thesis ,USA , 2004. 
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كذلك عن طريق معرفة أ٫تية مبادئ  إدارة اٞتودة الشاملة من كجهة نظرىم كمعرفة ما مدل كعيهم با١تزايا اليت ٖتققها 
ىذه ا١تؤسسة  ككذلك معرفة مدل إدراكهم أل٫تية ٤تاكر تطبيق ىذه األخَتة ، كأىم ا١تعوقات اليت تعيق تطبيقها يف 

  .إدارة اٞتودة الشاملة 
استعانت الباحثة ا١تنهج الوصفي،كما صمم استمارة تتكوف من أربعة ٤تاكر كل ٤تور يتعلق ببعد من األبعاد، كقد     

ية ، غَت مهمة ، غَت مهمة مهمة جدا ، مهمة ، متوسطة األىم) استخدمت مقياس ليكرت  ذك األبعاد ا٠تمسة 
 (.إطبلقا 

 . من اجملتمع األصلي%  ٘ٔفيما ٮتص العينة ًب اختيار العينة الطبقية العشوائية ، ما يعادؿ 
 :حيث توصلت إذل النتائج اآلتية    
 .إف أفراد العينة يدركوف جيدا أف مبادئ إدارة اٞتودة الشاملة مهمة جدا -
كل مرتفع جدا من كعي أف تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف ا١تؤسسة العمومية إف أفراد العينة يدركوف ٔتست -

 .اإلستشفائية ٤تمد الصديق بن ٭تي ّتيجل ٭تقق ا١تزايا
إف ا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف ا١تؤسسة العمومية اإلستشفائية ٤تمد الصديق بن ٭تي  -

 .ّتيجل تعد اقًتاحات مهمة جدا 
عدـ كجود فركؽ ذات داللة احصائية يف إدراؾ أفراد العينة أل٫تية ٤تورين من ٤تاكر تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة ىي  -
 . مبادئ كمعوقات تطبيق اٞتودة الشاملة: 
 ٕٓ.كتوجد فركؽ ذات داللة احصائية يف إدراؾ أفراد العينة أل٫تية ٤تور مزايا تطبيق اٞتودة الشاملة-

 :الدراسات السابقة التعقيب على 
استعرضنا خبلؿ ىذه الدراسة عدد من الدراسات السابقة تدكر يف ٣تملها حوؿ موضوع الدراسة شق منها عريب 

كاألخر أجنيب حيث أربعة منها عربية ك اثناف منها أجنبية تناكلت ا١تناخ التنظيمي السائد يف ا١تنظمة ، ك ذلك 
يدانية ٢تذه الدراسات شأف الدراسات ا١تذكورة  الذم هندؼ من خبللو للكشف عن كاقع ىذا األخَت يف األكساط ادل

،  ( ٜٜٚٔ)دراسة  عمراف: ك من ىذه الدراسات  فرتياؿللتعرؼ على ا١تناخ التنظيمي يف ظل الشراكة ٔتؤسسة 
 .Gratto(2001)  ، Peter (2000)، ( ٕٔٔٓ)،  بومنقار ( ٕٓٓٓ)القطامنة ( ٜٜٜٔ)الذنيبات 

                                                           
20

 Elmaimani Bassam , Factors leading to successful application of improvement tools for 

quality management , PHD Thesis , USA , 2004 . 
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 ( .ٕٙٓٓ)، عبد اجمليد أكنيس ( ٕٙٓٓ)دراسة سامية فرفار : دارت حوؿ الشراكة األجنبية منها  ك اثناف عربية

 :كتناكلنا ثبلثة عربية ك ثبلث أجنبية متعلقة بإدارة اٞتودة الشاملة منها 
 (.ٜٕٓٓ)،كحيلة نبيلة (ٕٗٓٓ)،سادل الرشيدم ( ٕٕٓٓ)مفضي الركيلي :دراسة  -

 Elmaimani(2004)  ، Frise Paul(2004)  ،(ٕٓٓ٘ ) Marker  

ك ٣تموع ىذه الدراسات اليت ذكرناىا تتناكؿ كل من متغَتات ا١تناخ التنظيمي  ك الشراكة األجنبية ك كذا إدارة اٞتودة 
يف  فرتياؿالشاملة ك ىي نفسها ا١تتغَتات اليت تناكلنها يف دراستنا قصد معرفة مدل مبلئمة ا١تناخ التنظيمي ٔتؤسسة  

 .ؿ الشراكة األجنبية لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة ظ
ك ما الحظنها أف جل ىذه الدراسات ا١تتشاهبة مع الدراسة اٟتالية من حيث أهنا ركزت على قياس أبعاد ا١تناخ    

ؼ طبيعة التنظيمي ، ك الفرؽ الوحيد ا١توجود يف اختبلؼ األبعاد ا١تتعلقة با١تناخ باختبلؼ الدراسة ، ك كذا اختبل
يف ظل فرتياؿ العينة ك بيئات العمل ،علما ك أف دراستنا تعد ذات طابع حديث كوهنا تدرس البيئة الداخلية ١تؤسسة 

الشراكة اإلسبانية ك ىذا ما يعرب عن أف االختبلؼ ا١تلموس ىنا ىو االختبلؼ يف البيئة الثقافية كمدل مبلئمة ىذه 
 .لشاملة األخَتة لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة ا

 
 :اإلجراءات المنهجية للدراسة 

 :الدراسة االستطبلعية -ٔ
من أىم ا٠تطوات الرئيسية اليت يقـو هبا الباحث أثناء قيامو بعملو ، ك بناءا ( االستكشافية)تعترب الدراسة االستطبلعية 

 :على ذلك ك يف إطار دراستنا قمنا باإلجراءات التالية خبل٢تا 
، قصد التعرؼ عن قرب على البيئة التنظيمية ٢تا ك كذا بغية  التعرؼ على ٣تتمع  فرتياؿالقياـ بزيارات ١تؤسسة  ● 

الدراسة ك خصائصو ك حصر عدده حسب اإلحصاءات لنفس سنة الدراسة قصد ٖتديد عدد العينة كخصائصها 
 .ككيفية سحبها 

 : ة يف كما ًب تزكيدنا ببعض الوثائق اإلدارية ك ا١تثمتل ●
ا٢تيكل التنظيمي للمؤسسة ككل ك ا٢تيكل التنظيمي لكل من إدارة ا١توارد البشرية ك إدارة التقنية كوهنما ا١تعنيتاف  -

بالدراسة ، ككذا ٚتلة من الوثائق متعلقة بإدارة اٞتودة الشاملة فيما ٮتص سياسة البيئة ، اٞتودة ٔتا ٯتس ٚتيع جوانب 
 .كضة داخل ا١تؤسسةا١تؤسسة ك سياسة األمن ا١تفر
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بعد ىاتاف ا٠تطوتاف ك دائما يف إطار الدراسة االستطبلعية قمنا باالحتكاؾ ببعض اإلطارات الوسطى كذلك ٞتس  ●
نبض ىؤالء للتحصل على بعض ا١تعلومات من خبلؿ ٤تادثتهم ك طرح بعض األسئلة بطريقة عشوائية للكشف عن 

 :على أىم متغَتات الدراسة ك حصرىا ك منها ٖتصلنا 
بعض االستجابات تتمظهر يف شكل شكاكم كتذمر ك استياء ك ملل خاصة من  بعض اإلطارات الوسطى إلدارة  -

ا١توارد البشرية ك مصلحة طب العمل  ك ٘تظهرت استجابات بعض اإلطارات الوسطى لئلدارة التقنية  ك إدارة ا١توارد 
 لبيئة البشرية باإل٬تابية عن الوضعية اٟتالية ك مدل تبلءـ ا

الداخلية للمنظمة خاصة يف ظل الشراكة  ك مدل تنوع مهامهم ٦تا ٬تعلها ٤تفزة ك كذا توفر األمن كنظافة البيئة 
 .كاٞتودة حىت ضمن التعامبلت ك سهولة األدكات التكنولوجية ا١تستخدمة ك الرضا عن سياسة التكوين ا١تتبعة 

 :مجاالت الدراسة  -ٕ
 : المجاؿ المكاني للدراسة  -ٕ.ٔ

مدرية ا١توارد : بعنابة ، كما ىو موضح يف ىيكلها التنظيمي ، ك بالضبط يف مديريتا فرتياؿ أجريت دراستنا ٔتؤسسة 
 :البشرية ك ا١تديرية التقنية ، ك تتكوف ىذه ا١تديريات من ا٢تيئات التالية 

 :مديرية الموارد البشرية •  
 . ىيئة عبلقات العمل   .         -كسائل العامة ىيئة التكوين ك اؿ -
 .مصلحة طب العمل  .                -ىيئة تسيَت ا١تستخدمُت  -
 :المديرية التقنية •  
 .   ا٢تيئة ا١تخربية  .  -ىيئة التفتيش كالتطابق ك ا١تصادقة  .   -ىيئة ا٢تيكلة  ك ا١تسارات التقنية  -
 .ىيئة البيئة  .                   -ىيئة اٞتودة   -

 :المجاؿ البشري  ٕ.ٕ
 ٖٛٙ، ك اليت أفادتنا هبا نائبة مسئوؿ مصلحة التوظيف  ٖٕٔٓمارس  ٖٔحسب إحصائيات  فرتياؿتضم منظمة 

 .بعقود ٤تددة ا١تدة  ٗٓعامل بصفة دائمة مقابل  ٖٗٙ: عامبل 
 :سة أما عن اإلدارتاف ا١تعنيتاف بالدرا 

نساء بنسبة  ٚٔرجاؿ ك  ٘٘( بعقد ٤تدد ا١تدة  ٔٓبصفة دائمة ك  ٔٚ)عامل  ٕٚتضم مديرية ا١توارد البشرية • 
 % . ٜٖ.ٔٔتقدر بػ 
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 % . ٜٙ.ٙنساء بنسبة تقدر  بػ  ٛٓرجاؿ ك  ٖٙعامل  كلهم بصفة دائمة   ٗٗتضم ا١تديرية التقنية • 
 :المجاؿ الزماني  ٕ.ٖ

فبواسطتو إتهنا ٨تو  –عنابة  –انطبلقنا من ىذه الدراسة بعد تصريح من إدارة قسم علم النفس ّتامعة باجي ٥تتار 
ا١تؤسسة بعد ٖتديد مدة الًتبص بالتنسيق ك رئيسة القسم ضمن اتفاقية الًتبص ما بُت اٞتامعة ك ا١تؤسسة يف انتظار 

ثناء صادقت إدارة ا١تؤسسة بقبوؿ استقبالنا خبلؿ ىذه ا١تدة حيث كاف قبوؿ إدارة ا١تؤسسة با١تدة احملددة ، يف ىذه األ
، كما تفتح ا١تؤسسة أبواهبا للمًتبصُت أياـ االثنُت كاألربعاء  ٖٔ.٘ٓ.ٖٕٔٓإذل غاية  ٕٗ.ٕٓ.ٖٕٔٓتاريخ البداية 

بزيارات يومية من كل أسبوع حىت تتم إجراءات اٟتصوؿ على بطاقات الًتبص من طرؼ إدارهتا ، ك بعدىا ٝتح لنا 
كلما استلـز األمر ذلك ،ك قد أفادتنا ىذه الزيارات األكلية  ٔتعلومات خاصة بعينة الدراسة ك ا١تتمثلة يف ىيئة 

ما بُت إطار إدارم ك إطار تقٍت ، ك ًب اختيار ىذا ا١تستول  إطاراً  ٙٛاإلطارات الوسطى حيث قدر عددىا بػ 
 .تسم ٔتؤىل علمي يسهل من فهم ا١توضوع مقارنة بغَتىا من  األخرلاإلدارم ١تبلئمتو ١توضوع الدراسة  حيث م

 : ك قد قسمت الزيارات ا١تيدانية إذل أربعة  مراحل 
،ًب خبل٢تا االستطبلع حيث اكتشفنا ميداف الدراسة من  ٖٕٔٓ. ٛٓ.ٖٓإذل  ٕٗ.ٕٓمن : المرحلة األولى • 

دانيا ، ك ذلك من خبلؿ ا١تقاببلت األكلية اليت قمنا هبا أجل معرفة مدل كجود ا١توضوع فيو ك مدل قابلية ٖتققو مي
 .مع بعض اإلطارات ، ناىيك عن اٟتصوؿ على الوثائق اإلدارية ا٠تاصة با١توضوع 

قمنا بتطبيق أداة ا١تبلحظة على ا١تتغَتات ا١تتصلة ،ٖٕٔٓ. ٓٔ.ٖٓإذل غاية  ٓٔ.ٖٓمن : المرحلة الثانية • 
 . بالدراسة

قمنا خبل٢تا بتطبيق أداة ا١تقابلة على عينة من اإلطارات  ٖٕٔٓ.  ٘ٓ.ٗٓإذل  ٘ٔ.ٖٓمن : المرحلة الثالثة • 
 .اختَتت بطريقة عشوائية من ٣تتمع الدراسة 

 .ًب فيها توزيع االستمارات ك اسًتجاعها ك قياس الثبات  ٖٕٔٓ. ٘ٓ.٘ٓإذل  ٗٓ.ٓٔمن :  المرحلة الرابعة • 
 :المنهج المستخدـ في الدراسة .  ٖ  
الذم يقـو بدراسة الظاىرة كما توجد يف الواقع ككصفها كصفا دقيقا ، كالتعبَت عنها تعبَتا المنهج الوصفي ستخدمنا ا

 .كيفيا أك تعبَتا كميا 
 :مجتمع الدراسة . ٗ
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بعنابة ، كنظرا لصغر حجمو  قمنا ٔتسح  فرتياؿ ٘تثل ٣تتمع ْتثنا يف ٚتيع اإلطارات الوسطى العاملُت ٔتؤسسة   
 ٓٔإطار ، ك بعدىا ًب توزيع االستمارات عليهم بعد استبعاد  ٙٛشامل لكل أفراد ٣تتمع الدراسة ، حيث قدرت بػ 

استمارات غَت صاٟتة للتحليل  ٕٓاستمارات ٟتساب الثبات ك بعد التدقيق  كفحص  االستمارات تبُت لنا كجود 
منها دل تسًتجع ْتكم طبيعة عمل اإلطارات التقنية كوهنا تنزؿ للعمل يف ا١تيداف با١توازاة  ٗٓا ، كلعدـ اكتماؿ بياناتو

%  ٖٜ.ٔٛعامل أم ما يعادؿ نسبة  ٓٚك اإلدارة ك بذلك أصبح العدد اإلٚتارل للمشاركُت يف الدراسة يقدر بػ 
 : كقد جاء توزيع ٣تتمع الدراسة كما يلي

 مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس يبين توزيع( :  ٖ)جدوؿ رقم 
 
 
 
 
 

 .يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس ( :  ٜ)الشكل رقم 
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 ◄: التعليق 
أف أغلب اإلطارات الوسطى " اٞتنس"ا١تتعلقاف ٔتتغَت ( ٜ) ك الشكل رقم ( ٖ) يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ رقم    

إطار  ٔٔ، يف حُت قدر عدد اإلناث  بػ %   ٓٙإطار رجارل  أم ما يعادؿ نسبة    ٜ٘ذكور حيث قدر عددىم بػ 
يفرض النزكؿ ا١تيداشل الذكورم يف ا١تديرية ، ك ىذا راجع إذل طبيعة العمل التقٍت الذم %  ٓٗنسوم أم بنسبة 

التقنية ، ك كذا دراسة طبيعة ا١ترأة اٞتزائرية من قبل الشريك اإلسباشل ٦تا جعل قلة من النساء تعمل يف ا١تؤسسة كحىت 
ك ىذا ما يعكس كاقع عدد النساء العامبلت ٔتديرية ا١توارد البشرية  ذلك بشرط يتم إفرادىا داخل مكاتب العمل

 ( . ٘٘)مقابل عدد الرجاؿ ( ٚٔ)

 : قمنا ٔتايلي  السن و األقدمية ١تتغَتا  لتحديد عدد ك طوؿ الفئات بالنسبة:مبلحظة  •
 :ٖتديد عدد الفئات كاف كمايلي  -

 ( Log ٓٚ*  ٖ.ٖ+ ) ٔ= عدد الفئات 

 . فئات ٚ= حيث كجدنا عدد الفئات    
 : ك لتحديد طوؿ الفئة استخدمنا  -

 .عدد الفئات/( األقدمية  –السن ) أصغر فئة لسنوات _ ( األقدمية  –السن ) ات  أكرب قيمة لسنو
 .سنوات  ٘= حيث كجدنا طوؿ الفئة 

 يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير السن( :  ٗ)جدوؿ رقم 
 السن التكرارات النسب المئوية

3% 2 [ٕٕ-  ٕٙ[ 

9% 6 [ٕٚ-  ٖٔ[ 

ٔٔ % ٛ [ٖٕ-  ٖٙ[ 

ٔٗ % ٔٓ [ٖٚ-  ٗٔ[ 

ٕٓ % ٔٗ [ٕٗ-  ٗٙ[ 

ٕٚ % ٜٔ [ٗٚ-  ٘ٔ[ 

ٔ٘ % ٔٔ [ٕ٘-  ٘ٙ] 

 المجموع ٓٚ % ٓٓٔ
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 يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير السن( :  ٓٔ)الشكل رقم 

 
 ◄:التعليق  

حيث أف أغلبيتهم " السن"توزيع أفراد العينة حسب متغَت ( ٓٔ) ك الشكل رقم ( ٗ) فيما يلي يبُت اٞتدكؿ رقم 
%   ٖ، يف حُت ٧تد أف الفئة الصغرل ك ا١تعرب عنها بنسبة  %  ٕٚأم بنسبة  ٔ٘إذل  ٚٗتًتاكح أعمارىم ما بُت 

، كىذا راجع كوف الشريك األجنيب ال ٭تبذ كثرة اإلداريُت  ك٢تذا  ٕٙ-ٕٕ٘تثل أقلهم عمرا حيث يًتاكح ما بُت 
 ص عدد األفراد يف ا١تكاتب من اثناف أك ثبلث إذل فرديعوضوف مناصب بعضهم بالًتقية عند التقاعد ك بالتارل إنقا

 يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير األقدمية( : ٘)جدوؿ رقم كاحد  
 األقدمية التكرارات النسب المئوية

ٖٔ % ٜ [ٔ-  ٘ [ 

ٔٓ % ٚ [ٙ-  ٔٓ[ 

ٖٓ % ٕٔ [ٔٔ-  ٔ٘[ 

ٛ  % ٙ [ٔٙ- ٕٓ[ 

ٕٓ % ٔٗ [ٕٔ-  ٕ٘[ 

ٖٔ % ٜ [ٕٙ-  ٖٓ[ 

٘  % ٗ [ٖٔ-  ٖ٘[ 

 المجموع ٓٚ % ٓٓٔ
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 يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير األقدمية( :  ٔٔ)الشكل رقم 

 
 
 ◄:التعليق  

يتبُت لنا أف ىناؾ (  ٔٔ)ك الشكل رقم (  ٘)كما ىو مشار لو يف اٞتدكؿ رقم " األقدمية "بالنسبة ١تتغَت    
ذكم %  ٘أفراد معرب عنهم بنسبة  ٗٓسنة أقدمية ، فنجد  ٖ٘اختبلؼ يف نسب أقدمية اإلطارات من سنة إذل 

 على نسبة أقدمية ذكم أهقل سنوات ، أما أ%  ٖٔأم بنسبة   ٜٓأقدمية يف حُت  أفراد 
سنة أقدمية ، ك ىذا ما يعكس متوسط السن العامل هباتاف ا١تديريتاف  ٘ٔ-ٔٔعند الفئة اليت تًتاكح ما بُت % ٖٓ
 .سنة ك ىي الفئة العمرية الغالبة  ٔ٘إذل  ٚٗمن 

 يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير طبيعة النشاط( :  ٙ)جدوؿ رقم 
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 يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير طبيعة النشاط( : ٕٔ) الشكل رقم 

 
 ◄:التعليق  

أف " طبيعة النشاط "ا١تتعلقاف ٔتتغَت (  ٕٔ)ك الشكل رقم ( ٙ) أىم ما ٯتكن مبلحظتو من خبلؿ اٞتدكؿ رقم    
إطار إدارم ، يف حُت  ٕٗقدرت ب %  ٓٙأغلب اإلطارات الوسطى من صنف إدارم حيث نسبتهم تساكم 

ة ا١توارد البشرية القلب النابض فرد ك ىذا راجع لكوف مديرم ٕٛما يعادؿ %  ٓٗمثلث نسبة اإلطارات التقنية 
 .ك ىي تعمل كفق طابع تنسيقي بُت ٥تتلف ا١تديريات األخرل فرتياؿ ١تؤسسة  

كمحصلة ( طبيعة النشاط  -األقدمية  -السن  -اٞتنس ) قد ًب اختيار ىذه ا٠تصائص دكف غَتىا ك ا١تتمثلة يف  •
ة  دكر كبَت يف تقبل ا١تناخ التنظيمي اٞتديد السائد يف ظل أف للسن ك األقدمي: للدراسة االستطبلعية ك اليت أدلت بػ 

الشراكة فالكثَت من الكبار يف السن كمن ٢تم أقدمية يف ا١تؤسسة دل يتأقلموا مع التغَتات اٟتاصلة يف البيئة ، فطالبوا 
رة اٞتودة الشاملة بالتقاعد قبل حُت موعده ، كذلك ٢تما دكر كبَت يف تبٍت ا١تعايَت اٞتديدة ا١تعموؿ هبا ضمن إدا

ا١تندرجة ٖتت غطاء شهادات اإليزك ا١تمنوحة للمؤسسة كذلك لطبيعة العمل عبلقة فتوجهات اإلدارم ليست مثلها 
 .للتقٍت  أما اٞتنس فهو الفاصل يف ٖتديد البيئة الداخلية للمؤسسة يف الوضع الراىن 

 :أدوات جمع البيانات .  ٘
ة من التقنيات ك اإلجراءات ا١تختلفة اليت يرتكز عليها الباحث يف ٚتع يتوقف إجراء أم ْتث علمي على ٣تموع

 .ا١تعلومات ا٠تاصة بالبحث ، كعليو ًب اختيار ا١تبلحظة ،ا١تقابلة ك االستمارة 

60%
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 :أساليب المعالجة االحصائية للبيانات . ٙ
غَت معركفة ما دل يتم معاٞتتها إف ٚتع البيانات عن طريق استمارة البحث دكف تبويبها ك ٖتليلها ، تبقى مبهمة ك 

 .باالعتماد على كسائل التحليل االحصائي اليت ٕتعل النتائج كاضحة 
 :ك خبلؿ دراستنا ىذه اعتمدنا على أسلوبُت ٫تا 

 :األسلوب الكمي  ٙ.ٔ
 للحـز االحصائية  يف العلـو االجتماعيةSPSSلقد قمنا بتفريغ ك ٖتليل االستمارة من خبلؿ برنامج 

 :ٗتداـ االختبارات اإلحصائية التالية ك ًب اس

استعملنها يف حساب  البيانات الدٯتوغرافية ، ك بنود ٤تاكر الدراسة ككذا يف ٖتليل  :النسب المئوية و التكرارات  ♦
  . أداة ا١تقابلة

 . ١تعرفة ثبات فقرات االستمارة ك االتساؽ الداخلي  :معامل ألفا كرونباخ  ♦

 .١تعرفة ثبات أداة الدراسة من خبلؿ التطبيق ك إعادة التطبيق  :معامل بيرسوف  ♦

١تعرفة داللة الفركؽ بُت توجهات اإلطارات الوسطى حسب ( ٕكا)مربع كام : Chic-squareاختبار  ♦
 .ا١تتغَتات الدٯتوغرافية 

 . لب  من خبللو١تعرفة إجابة كل فرد على كل عبارة ك لتحديد االٕتاه موجب كاف أـ سا:المتوسط الحسابي  ♦
 . ١تعرفة التجانس ك التشتت  بُت إجابات األفراد : االنحراؼ المعياري  ♦

   :األسلوب الكيفي  ٙ.ٕ
 .اعتمدنا على اٞتانب الوصفي يف التحليل ك التعليق على النتائج 

ية األسلوب لتفريغ البيانات الدٯتوغرافية  اليت ًب حساهبا عن طريق  الربامج  OFFICE 2007كما استخدمنا• 
 . ٕاالحصائي كا

 :عرض النتائج و تحليلها . ٚ

 :عرض و  تحليل محتوى أداة المبلحظة   ٚ.ٔ
يف  فرتياؿمن خبلؿ ما أسفرت عنها النتائج ا١تتوصل ٢تا عند القياـ با١تبلحظة ، تبُت لنا أف البيئة الداخلية ١تؤسسة    

ظل الشراكة األجنبية قد أدخلت عليها ٣تموعة من التعديبلت مست جل اٞتوانب كيف إطار مبلحظتنا كاليت ٘تحورت 
 .االتصاؿ ، التكنولوجيا ، اٟتوافز بشقها ا١تعنوم ، التكوين ، األمن كالصحة كالبيئة : حوؿ 
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كلقد استنتجنا كنتيجة عامة أف ىذه التحسينات اليت طرأت على ا١تناخ التنظيمي بعد الشراكة األجنبية جعلت منو 
مناخا تنظيميا مفتوحا يعمل يف ظل قياسات عا١تية تطبعو جودة كافة اٞتوانب ٦تا ٭تقق التبلـؤ بُت ىذا ا١تناخ ا١توفر 

 . شاملة ا١تندرجة ضمن شهادات اإليزك ا١تمنوحة ٢تا من قبل ا١تؤسسة لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة اؿ
 :عرض و  تحليل محتوى أداة المقابلة  ٚ.ٕ

مفردة من ىيئة اإلطارات الوسطى أم ما  ٕٓمن خبلؿ استجابات أفراد العينة اليت ٘تت معها ا١تقابلة كا١تتمثلة يف    
ػ ا١تناخ :  ٤تاكر  حوؿ موضوع ٛٓتظم   من ٣تتمع الدراسة على ٤تتول ا١تقابلة كاليت%  ٕ٘.ٖٕيعادؿ نسبة 

أسفرت النتائج ا١تتوصل إليها : التنظيمي يف ظل الشراكة األجنبية كمدل مبلئمتو لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة 
من استجابات أفراد العينة اليت ٘تت معهم ا١تقابلة ، تبُت لنا كجود اختبلؼ يف البيئة اٟتالية أم يف ظل الشراكة 

 جنبية عن البيئة السابقة يف ظل النظاـ القدصل ك ذلك حسب ما أدذل بو أفراد العينة األ
ىذا االختبلؼ نلمسو يف طبيعة العمل حيث أصبحت ىذه األخَتة يف ظل الشراكة تتسم بالوضوح  لكن ك رغم    

النمط الدٯتقراطي الذم يسمح ذلك يغلب عليها الركتُت ، فالشريك األجنيب قاـ بعدة تغَتات من بينها ٤تاكلتو إرساء 
با١تشاركة يف اٗتاذ القرارات ، كما قاـ بتعديل سياسة اٟتوافز من خبلؿ إدخاؿ حوافز جديدة من جهة ك من جهة 

أخرل أحدث فركقات كبَتة يف ٣تاؿ التكوين كما أدرج كسائل اتصاؿ عديدة ٦تا أدل إذل مركنتها ك مبلئمتها لطبيعة 
مها من جانب أخر أكذل اىتماـ كبَت بالتكنولوجيا ا١تستخدمة من قبل العماؿ با١تؤسسة العمل ك كذا سهولة استخدا

عبلكة على ذلك جل اإلطارات الوسطى تفضل ك ىذا ما أدذل بو اإلطارات الوسطى خاصة العاملة با١تديرية التقنية ، 
طرأ عليو من ٖتسينات جعلتو  االستمرارية يف ىذا النظاـ ك عدـ مغادرة مناصب عملهم إف فسحت ٢تم الفرصة ١تا

 .يتميز باالنفتاح 
أما فيما ٮتص معايَت إدارة اٞتودة الشاملة فالشراكة جاءت ٔتبدأ التحسُت ا١تستمر الداعم لتبٍت ىذه ا١تعايَت    

 كاإلمثثاؿ ٢تا ، ناىيك عن ٖتقيق شعار األمن ك الصحة على أرض الواقع  فا١تؤسسة تسهر على ٛتاية البيئة الداخلية
ىذا ما ساعدىم على تبٍت ثقافة إدارة اٞتودة الشاملة  لكن ك رغم  -أف اٞتودة مسؤكلية اٞتميع -بفضل تبٍت مبدأ 

 .كل ىذا تبقى ىناؾ بعض صعوبات تعيق تطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة 
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 :عرض نتائج االستمارة وتحليلها  ٚ.ٖ
 
 

 :رة الجودة الشاملة في ظل الشراكة األجنبية مدى مبلئمة طبيعة العمل لتطبيق معايير إدا -
٧تد أف ا١تتوسط اٟتسايب العاـ حملور طبيعة العمل كالذم يعترب كأحد عناصر ا١تناخ التنظيمي ٔتؤسسة فرتياؿ كالذم 

، حيث يشَت إذل أف طبيعة العمل مساعدة على تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة كىذا ما تؤكده االٕتاىات  ٛٙ.ٖقدر بػ 
 .٬تابية العامة ٨تو طبيعة العمل يف ظل الشراكة اإلسبانيةاال
 :مدى مبلئمة نمط اإلشراؼ لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في ظل الشراكة األجنبية  -

٧تد أف ىناؾ إتاىات ا٬تابية عامة ٨تو بعد ٪تط اإلشراؼ يف ظل الشراكة كمبلئمتو لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة 
كا١تعرب عن مبلئمة ٪تط اإلشراؼ السائد يف مؤسسة  ٕٙ.ٖدر ا١تتوسط اٟتسايب العاـ ٢تذا احملور بػ الشاملة حيث ؽ

 .فرتياؿ لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة 
 :مدى مبلئمة االتصاؿ لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في ظل الشراكة األجنبية  -

حملور االتصاؿ كأحد عناصر ا١تناخ التنظيمي بعد الشراكة ، ناىيك  ٚ٘.ٖ ٧تد أف ا١تتوسط اٟتسايب العاـ الذم بلغ بػ
عن إٚتاع عاـ لبلٕتاىات اال٬تابية ٨تو ىذا البعد كىذا ما يؤكد على مسا٫تة االتصاالت السائدة يف مؤسسة فرتياؿ 

 .لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة يف ظل الشراكة األجنبية 

 :التكوين لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في ظل الشراكة األجنبية مدى مبلئمة برامج  -
٧تد أف ىناؾ إتاىات ا٬تابية عامة ٨تو التكوين كأحد عناصر ا١تناخ التنظيمي السائد ٔتؤسسة فرتياؿ حيث قدر 

لشراكة االسبانية لتطبيق كىي قيمة تأكد ا١تسا٫تة الكبَتة لتكوين يف ظل ا ٘٘.ٖا١تتوسط اٟتسايب العاـ ٢تذا احملور بػ 
 .معايَت إدارة اٞتودة الشاملة 

 :مدى مبلئمة سياسة الحوافز لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في ظل الشراكة األجنبية  -
حملور اٟتوافز كأحد عناصر ا١تناخ التنظيمي يف ظل الشراكة األجنبية  ٓٗ.٧ٖتد أف ا١تتوسط اٟتسايب العاـ الذم قدر بػ 

ا ما يؤكده إٚتاع عاـ لبلٕتاىات اال٬تابية ٨تو البعد ك ذلك ما يربىن مبلئمة  سياسة اٟتوافز ا١تتبعة يف مؤسسة ، كىذ
 .فرتياؿ لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة يف ظل الشراكة األجنبية 

 األجنبية مدى مبلئمة التكنولوجيا المستخدمة لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في ظل الشراكة -
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٧تد أف ىناؾ إتاىات ا٬تابية عامة ٨تو التكنولوجيا ا١تستخدمة كأحد عناصر ا١تناخ التنظيمي السائد ٔتؤسسة فرتياؿ 
كىي أعلى قيمة يف الًتتيب التنازرل حملاكر ا١تناخ التنظيمي كاليت  ٖٔ.ٗحيث قدر ا١تتوسط اٟتسايب العاـ ٢تذا احملور بػ 

 .ستخدمة لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة يف ظل الشراكة االسبانية تؤكد مسا٫تة التكنولوجيا ادل
 :أىم النتائج المتوصل لها  

بعد االنتهاء من تفريغ كعرض النتائج يف جداكؿ احصائية ، ككذا تطبيق أساليب ا١تعاٞتة االحصائية ا١تناسبة لكل    
 :فرضية ، كٖتليلها جاءت نتائج دراستنا كالتارل 

فيما ٮتص الكشف عن ا١تناخ التنظيمي فقد عربت مفردات ٣تتمع الدراسة من خبلؿ إجابتهم على بعد طبيعة    
بأف ىذا األخَت يتسم  بالوضوح  كىذا ما يربىنو ٗتصص فرتياؿ العمل  السائد  يف ظل الشراكة األجنبية ٔتؤسسة 

تداخل بُت ا١تهاـ كتناسب ساعات العمل مع  كل إطار مع الوظيفة اليت يشغلها عدا عن ذلك نستنتج عدـ كجود
حجم ا١تهاـ ، كىذا راجع إذل قياـ الشريك بإعادة ىيكلة الوظائف ك تطوير اجراءات العمل كفق مواصفات جديدة 
 .للجودة ، بغض النظر عن كجود نوع من الركتُت يغلب على طبيعة ىذه األعماؿ ، كىذا ما خلق ٢تم الشعور با١تلل 

ص البعد الثاشل ا٠تاص بالكشف عن مبلئمة ٪تط اإلشراؼ السائد يف مؤسسة فرتياؿ بعد الشراكة أما فيما يخ   
األجنبية فقد أدذل مفردات ٣تتمع الدراسة من خبلؿ استجابتهم بأنو يتسم بالدٯتقراطية حيث يف ظل الشراكة 

عهم على االستقبللية يف أصبحت ىناؾ ال مركزية القرارات كما يتم تفويض بعض الصبلحيات للعماؿ مع تشجي
 .إ٧تاز بعض ا١تهاـ ، فهو بذلك ٪تط إدارم لو دكر يف ٖتقيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة 

أما فيما ٮتص بعد االتصاؿ فقد كشفت استجابات مفردات العينة فعالية االتصاالت حيث تتصف نظم    
ماد على استخداـ الوسائل اٟتديثة كىي متاحة االتصاالت ا١تستخدمة يف ظل الشراكة با١تركنة كالوضوح مع االعت

ٞتميع العماؿ حيث تسهل إ٧تاز العمل بأقل كقت كجهد ، كزكاؿ جل معوقات االتصاؿ التنظيمي فهذا النمط يطبع 
 .اإلدارة ا١تفتوحة كحسن العبلقات اإلنسانية السائدة بغض النظر عن طابع الرٝتية الذم يغلب على ىذا االتصاؿ 

بعد الرابع فكانت استجابات ٣تتمع الدراسة حوؿ الكشف عن التكوين ا١تعموؿ بو يف مؤسسة فرتياؿ يف أما عن اؿ   
ظل الشراكة اإلسبانية فقد الحظنا أنو دل يكن ىناؾ لتنمية ا١تورد البشرم يف النظاـ السابق ٦تا أحدث فركؽ جوىرية 

ين با١تؤسسة من خبلؿ تشجيع الدكرات التدريبية بعد ٣تيء الشريك اإلسباشل الذم أكذل أ٫تية كربل ١تصلحة التكو
بصفة مستمرة داخل كخارج ا١تؤسسة يف كل ا١تستويات اإلدارية هبدؼ تغطية احتياجات كمتطلبات االطارات 
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الوسطى ىذا من جهة ، كمن جهة أخرل إدراج مواصفات دكلية لتصبح برامج التكوين على جودة عالية ك ا٢تدؼ 
 .لقياـ بالعمل بشكل صحيح من ا١ترة األكذل من كرائها ٖتقيق مبدأ ا

كفيما يتعلق ببعد اٟتوافز فقط لوحظ أنو ٔتؤسسة فرتياؿ يف ظل الشراكة األجنبية قد ًب إدراج ٚتلة من اٟتوافز    
جديدة دل تكن سابقا سا٫تت يف ٖتسُت نظاـ الركاتب كاٟتوافز ، كذلك االعتماد على مبدأ االستحقاؽ مع الًتكيز 

ة ا١تردكدية لتحفيز االطارات الوسطى استنادا إذل ٚتلة من اٟتوافز ا١تعنوية كالتشجيعية اليت تقدمها اإلدارة يف على منح
من اٟتوادث استجابة %  ٓصور تتبلءـ كاٞتهود ا١تبذكلة ، كما ًب إضافة منحة عدـ الوقوع يف حوادث كىدفو ٖتقيق 

 .ذل أمن كصحة عما٢تا ١تعايَت إدارة اٞتودة الشاملة ٔتا ٮتص احملافظة ع
أما عن بعد التكنولوجيا فقط ًب الكشف من خبلؿ استجابات مفردات ٣تتمع الدراسة على كجود فركؽ كبَتة    

حوؿ طبيعة التكنولوجيا ا١توجودة يف ا١تؤسسة بُت الوضع اٟتارل أم يف ظل الشراكة االسبانية كالنظاـ السابق حيث 
التكنولوجية كفق جودة األنظمة ا١تعموؿ هبا من حيث العمل اإلدارم  خصصت ميزانية مالية لتحديث ا١تعدات

ككسائل الصيانة كالتحكم عن بعد بغض النظر عن تبلءـ قدرات االطارات الوسطى كالتكنولوجيا ا١تعموؿ هبا مع 
 . استعدادىم لتأقلم مع التغَتات التكنولوجية األخرل إف كجدت 

اٞتودة الشاملة ٔتؤسسة فرتياؿ بعد الشراكة اإلسبانية فقد عرب مفردات ٣تتمع أما بالنسبة لتطبيق معايَت إدارة    
 .الدراسة على التطبيق الفعالة لكل من معايَت اليت تضمنتها الدراسة من معايَت اٞتودة ، األمن كالصحة ، البيئة 

ت اٟتسابية ٢تذه ا١تعايَت على كما تراكحت ا١تتوسطا ٙٛ.ٖذلك قدر ا١تتوسط اٟتسايب العاـ ا٠تاص هبذه ا١تعايَت بػ  
، كىي قيم أعلى من اٟتد الفاصل بُت التطبيق الفعاؿ كعدـ التطبيق الفعاؿ  ٕٛ.ٖ،  ٕٜ.ٖ،  ٙٛ.ٖ:التوارل بػ 

كىذا ما يتفق مع .كعليو ٯتكننا القوؿ أف ىناؾ تطبيق مرتفع ١تعايَت إدارة اٞتودة الشاملة يف ظل الشراكة األجنبية 
 (. ٕٗٓٓ)Elmaimani Bassamكدراسة( ٕ٘ٓٓ)  arker Budgol، كدراسة (ٜٕٓٓ)دراسة نبيلة كحيلة 

كاليت حاكلنا من خبل٢تا الكشف عن مدل مساعدة طبيعة العمل ٔتؤسسة فرتياؿ يف  بالفرضية األولىكفيما يتعلق    
كمن ىنا نستنتج مبلئمة طبيعة العمل  ٛٙ.ٖتطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة كاليت سجلنا قيمة متوسطها اٟتسايب 

 ( .ٕٙٓٓ)سامية  يف ظل الشراكة لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة كىذا ما يتفق مع  دراسة فرفار
كا١تتعلقة بػ مدل تبلئم ا١تناخ التنظيمي السائد يف مؤسسة فرتياؿ لتطبيق معايَت إدارة  الفرضية الثانيةأما فيما ٮتص    

اٞتودة الشاملة يف ظل الشراكة فقد خلصنا إذل إٚتاع عاـ لبلٕتاىات اال٬تابية حوؿ ىذا البعد كما سجلنا قيمة 
ما يثبت فعبل أف النمط السائد يف ا١تؤسسة مبلئم لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة  ٕٙ.ٖكم ا١تتوسط اٟتسايب الذم يسا
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، كدراسة سادل السعود ( ٕٕٓٓ)كىذا ما يتفق مع دراسة مفضي بن زعل الركيلي . الشاملة يف ظل الشراكة 
 (.ٕٗٓٓ)Elmaimani Bassam، كدراسة ( ٕٗٓٓ)الرشيدم 

مسا٫تة االتصاؿ السائد يف مؤسسة فرتياؿ لتطبيق معايَت : كاليت نصت على  ةالفرضية الثالثكفيما يتعلق على    
كىي قيمة تعرب على عن مبلئمة االتصاؿ السائد لتطبيق إدارة  ٚ٘.ٖاٞتودة الشاملة حيث بلغ متوسطها اٟتسايب 

زعل الركيلي  ، كدراسة مفضي بن( ٕٔٓٓ) Grattoكذلك يتوافق كدراسة مراد بومنقار كدراسة . اٞتودة الشاملة 
(ٕٕٓٓ. ) 

كا١تتعلقة ٔتسا٫تة برامج التكوين ٔتؤسسة فرتياؿ يف تطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة فتم إثباهتا  الفرضية الرابعةأما    
كىذا ما يثبت فعبل مبلئمة التكوين  ٘٘.ٖمن خبلؿ توجهات اال٬تابية العامة كقيمة متوسطها اٟتسايب الذم قدر بػ 

 .  إدارة اٞتودة الشاملة يف مؤسسة فرتياؿ على تطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة لتطبيق معايَت
كا١تتعلقة ٔتدل مبلئمة اٟتوافز ا١تعموؿ هبا لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة   الفرضية الخامسةقد استنتجنا من    

د االٕتاىات اال٬تابية العامة كىذا ما يتوافق كىذا ما يؤؾ ٓٗ.ٖيف ميداف الدراسة فقد سجلنا قيمة ا١تتوسط اٟتسايب 
 ( .ٕٓٓٓ)كدراسة القطامنة 

كاليت نصت على مسا٫تة التكنولوجيا ا١تستخدمة يف  بالفرضية السادسةيف حُت سجلنا متوسط اٟتسايب ا١تتعلق    
لوجيا ا١تستخدمة يف كىذا دليل على أف ىناؾ  التكنو ٖٔ.ٗميداف الدراسة لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة بػ 

 ( .ٕٙٓٓ)مؤسسة فرتياؿ على تطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة كىذا ما يتفق مع دراسة عبد اجمليد أكنيس 
كسجلنا قيمة ا١تتوسط  ٜ٘.ٖكعليو خبلؿ حساب ا١تتوسط اٟتسايب العاـ ألبعاد ا١تناخ التنظيمي ٖتصلنا على قيمة 

كىذا ما يعكس مبلئمة أبعاد ا١تناخ التنظيمي يف الدراسة لتطبيق  ٙٛ.ٖلشاملة اٟتسايب العاـ ١تعايَت إدارة اٞتودة ا
معايَت إدارة اٞتودة الشاملة يف ا١تؤسسة ٦تا يظهر اىتماـ اٞتهات ا١تسؤكلة عن مؤسسة فرتياؿ لتهيئة مناخ تنظيمي 

 .ا١تعايَت الدكلية أفضل يقود إذل أداء فعاؿ لكافة اٞتوانب التنظيمية لتأىب للعا١تية من خبلؿ العمل ب
ك فيما ٮتص الفرضية الصفرية ا١تتعلقة باٞتنس ك السن ك األقدمية ك طبيعة النشاط ك اليت ترمي إذل معرفة ما إذ    

بعد الشراكة االسبانية باختبلؼ جنسهم ك  فرتياؿكانت ىناؾ فركؽ بُت توجهات ىيئة اإلطارات الوسطى ٔتؤسسة 
                 .                                                                                                                            اسة ك كذا على اختبلؼ فئات أعمارىم كسنوات األقدمية با١تؤسسة العمل الذم ٯتارسونو ٔتيداف الدر

راسة ٨تو ا١تناخ التنظيمي  توصلنا إذل توجهات ففيما ٮتص تأثَت متغَت اٞتنس على توجهات مفردات ٣تتمع الد
متجانسة لبلستجابات ا١تتعلقة بقياس ا١تناخ التنظيمي ك ىذا ما يدؿ على أنو ال تأثَت الختبلؼ جنس اإلطارات 
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(  ٕٔٔٓ) الوسطى ٨تو ا١تناخ التنظيمي يف ظل الشراكة األجنبية ، ك ىذا عكس ما توصلت لو دراسة مراد بو منقار 
 .ت بأنو توجد فركؽ دالة احصائيا يف توجهات اإلطارات الوسطى ٨تو ا١تناخ التنظيمي السائد ٔتيداف دراستو اليت أدؿ

ك توصلنا بالنسبة لتأثر توجهات مفردات ٣تتمع الدراسة ٨تو ا١تناخ التنظيمي يف ظل الشراكة األجنبية حسب 
السن الحظنا ٕتانس بُت استجابات ٣تتمع  اختبلؼ فئات اإلطارات الوسطى العمرية ، ك ىذا يتبلور يف متغَت

، كىذا ما [ ٙ٘  -ٕ٘]، ك أكرب فئة ] ٕٙ  -ٕٕ]الدراسة بفئاتو العمرية السبعة ك اليت تراكحت بُت  أنصغر  فئة 
يعرب عن عدـ تأثر توجهات اإلطارات الوسطى ٔتتغَت السن ٨تو ا١تناخ التنظيمي با١تؤسسة ٤تل الدراسة  كىذا ما يتفق 

 ( .ٕٓٓٓ)، ك دراسة القطامنة (  ٕٔٔٓ) مراد بو منقار  مع دراسة
أما فيما يتعلق ٔتتغَت األقدمية فلم ٩تلص ألية فركؽ يف توجهات  اإلطارات الوسطى ٔتنطقة الدراسة ٨تو ا١تناخ    

ما التنظيمي على اختبلؼ سنوات أقدميتهم سواء ذكم األقدمية القصَتة أك ا١تتوسطة ك كذا الطويلة حيث تراكحت 
، ك بالتارل فإف متغَت األقدمية ال يؤثر يف ] ٖ٘  -ٖٔ]، ك أكرب مدة أقدمية ]  ٘  -ٔ]بُت أصغر مدة أقدمية 

 . فرتياؿتوجهات مفردات ٣تتمع الدراسة ٨تو ا١تناخ التنظيمي داخل حيز 
كونو ال يؤثر يف   كما خلصنا بالنسبة ١تتغَت طبيعة النشاط ا١تمارس من قبل اإلطارات الوسطى ٔتؤسسة فرتياؿ إذل

توجهاهتم ٨تو ا١تناخ التنظيمي يف ظل الشراكة ،ك بالتارل ال توجد فركؽ  بُت اإلداريُت ك التقنيُت ،ك ىذا خبلفا  ١تا 
 ( . ٕٔٔٓ) توصلت لو دراسة  مراد بو منقار 

ف جنس ك سن كأقدمية ك باإلٚتاع ًب قبوؿ ٚتيع الفرضيات الصفرية ا١تتعلقة بعدـ تأثَت ا١تتغَتات الدٯتغرافية ـ •
 . كطبيعة النشاط ا١تمارس على توجهات اإلطارات الوسطى ٨تو ا١تناخ التنظيمي يف ظل الشراكة اإلسبانية 

 :خاتمة 
لقد قمنا خبلؿ دراستنا ىذه ٔتحاكلة الكشف عن مدل مبلئمة ا١تناخ التنظيمي السائد ٔتؤسسة فرتياؿ يف ظل    

 .الشراكة األجنبية لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة لدل ىيئة اإلطارات الوسطى
 :ك بعد إتباع كل ا٠تطوات ا١تنهجية توصلنا إذل النتائج التالية  
بعد الشراكة األجنبية يتميز باالنفتاح ، ك ىي توفر مناخ تنظيمي  مبلئم  فرتياؿا١تناخ التنظيمي السائد ٔتؤسسة  -

للعمل على حد استجابات ىيئة اإلطارات الوسطى ، مع كجود إتاىات إ٬تابية عامة تدؿ على أف ا١تؤسسة تسهر 
 .لعمل على توفَت ٚتلة ا٠تصائص اليت ٘تيز البيئة الداخلية  ؿ
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كجود تطبيق عاؿ ١تعايَت إدارة اٞتودة الشاملة ٔتيداف الدراسة، ألف ا١تؤسسة ٖترص على االلتزاـ هبذه ا١تعايَت  -
 .للحفاظ على شهادات اإليزك ا١تمنوحة ٢تا  ، حيث تندرج ىذه ا١تعايَت ضمن تلك الشهادات 

رة اٞتودة الشاملة ٔتؤسسة فرتياؿ يف ظل الشراكة ك فيما يتعلق ٔتدل مبلئمة ا١تناخ التنظيمي لتطبيق معايَت إدا -
األجنبية ، ك بعد القياـ با١تعاٞتة االحصائية تنب لنا مبلئمة قوية حيث بلغ ا١تتوسط اٟتسايب العاـ للمناخ التنظيمي 

دراسة ، ك ىذا ما يوحي بأف ميداف اؿ ٛٙ.ٖ، ك ا١تتوسط اٟتسايب الكلي ١تعايَت إدارة اٞتودة الشاملة  يساكم  ٜ٘.ٖ
ك يف ظل الشراكة اإلسبانية  يعمل على خلق مناخ تنظيمي مفتوح ك مبلئم لتحقيق إدارة جودة شاملة من أجل 

 .ٖتقيق األىداؼ ا١تتفق عليها خبلؿ مدة عقد الشراكة 
عدـ كجود تأثَت لكل من اٞتنس ، السن ، األقدمية ، طبيعة النشاط ، على توجهات اإلطارات الوسطى العاملة  -
بكل من ا١تديرية التقنية ك مديرية ا١توارد البشرية ٨تو ا١تناخ التنظيمي السائد ك عليو ًب قبوؿ الفرضيات  فرتياؿسسة ٔتؤ

 . الصفرية األربعة 
مناخ من النوع ا١تفتوح ، الصحي  فرتياؿك من خبلؿ ما سبق عرضو نستخلص أف ا١تناخ التنظيمي السائد ٔتؤسسة    

ـ يف تفعيل األىداؼ التنظيمية للمؤسسة سواء كانت ا٠تاصة بالشريك اإلسباشل أك ، ك اإل٬تايب ك الذم يساه
 .با١تؤسسة ككل كفرع من فركع أقول ا١تؤسسات اٞتزائرية اقتصاديا ك الداعمة لبلقتصاد الوطٍت

  
 :قائمة المراجع 

، طاع البنوؾ التجارية المصرية ؼ دراسة مقارنة بالتطبيق على البشرية ،أثر المناخ التنظيمي على عملية التطوير الموارد ٤تمد عبد اٞتواد عمراف ،  -ٔ
                                                                                                                      . ٜٜٙٔ رسالة ماجستَت غَت منشورة ، كلية اإلدارة كالتكنولوجيا األكادٯتية العربية للعلـو كالتكنولوجيا ،

 ، الدراسات للعلـو اإلدارية ، اجمللد المناخ التنظيمي وأثره على أداء العاملين في أجهزة الرقابة المالية واإلدارية في األردف٤تمد ٤تمود الذنيبات ،  -ٕ
ٕٙ ، ٜٜٜٔ .  

، دراسة ميدانية للمشرفُت اإلداريُت يف  الوزارات األردنية ، رسالة ماجيسًت  يالمناخ التنظيمي و أثره على السلوؾ اإلبداعمنار إبراىيم القطامنة ،  -ٖ
 ٕٓٓٓغَت منشورة ، اٞتامعة األردنية ، 

 .ٕٔٓٓ، مذكرة لنيل شهادة ا١تاسًت ، غَت منشورة ،   المناخ التنظيمي و عبلقتو  بالوالء التنظيميفتحي بوركبة ، سعيد العمرم ،    -٘/ٗ

، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ، إشراؼ لوكيا ا٢تامشي ، قسم  علم النفس جامعة منتورم،  المناح التنظيمي و عبلقتو بالرضا الوظيفي مراد بومنقار ، -ٙ
 .  ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓقسنطينة ، 

، رسالة ماجيسًت غَت منشورة ، جامعة   التحوؿ من النظاـ العمومي إلى النظاـ الشراكة األجنبية و انعكاساتو على العمل و العماؿسامية فرفار ،  -ٚ
 .  ٕٙٓٓاٞتزائر ، كلية العلـو االجتماعية ، 
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، ا١تلتقى الدكرل متطلبات التأىيل للمؤسسات الصغرل  االستثمار األجنبي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة واقع و آفاؽعبد اجمليد أكنيس ،  -ٛ
 .   ٕٙٓٓتواصل ، اٞتزائر ، كالكربل يف الدكؿ العربية ، جامعة التكوين ادل

، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، جامعة  اتجاىات القيادات اإلدارية في البريد السعودي نحو تطبيق إدارة الجودة الكليةمفضي بن زعل الركيلي ،  -ٜ
 . ٕٕٓٓ نايف للدراسات األمنية ، الرياض ،

، رسالة إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية  أثر األنماط القيادية على تطبيقسادل سعود الرشيدم ،  - ٓٔ
  .  ٕٗٓٓ األردنية ، عماف ،  ماجستَت غَت منشورة ، اٞتامعة

-ٔٔ  Paul Frise,Quality management as a systematic management philosophy for use in 

nonprofit organization , PHD Thesis ,USA , 2004. 

-ٕٔ Elmaimani Bassam , Factors leading to successful application of improvement tools for 

quality management , PHD Thesis , USA , 2004 . 
-ٖٔ Marker Budgol  ,The implementation  An Action Orientation , pcific Grove California , 

USA , Brooks, Cole Publishing , 2005 . 
، رسالة ماجستَت ، إشراؼ بوٜتخم عبد الفتاح ، قسم تسيَت ا١توارد البشرية ،  تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحيةنبيلة كحيلة ،  -ٗٔ

  .  ٜٕٓٓ - ٕٛٓٓ جامعة منتورم ، قسنطينة ،
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 وعبلقتو باألمن النفسيالمناخ التنظيمي في ظل الشراكة األجنبية 

 جامعة باجي مختار ،عنابة، الجزائر/ رانية ىادؼ.أ

 
 :ملخص 

من النفسي لدل يندرج ىذا ا١تقاؿ ضمن ٤تاكلة نظرية ك عملية حوؿ طبيعة ا١تناخ التنظيمي السائد ٔتنظمة فرتياؿ يف ظل الشراكة األجنبية ك عبلقتو باأل   
التنظيمي يعترب من أىم ا١تتغَتات التنظيمية اليت تعمل على ٧تاح ا١تنظمات لتأثَته ا١تباشر على سلوكيات العاملُت ىيئة اإلطارات الوسطى،كوف ا١تناخ 

 .اخل...كإتاىاهتم كوهنم أساس العملية اإلنتاجية كالثركة اٟتقيقية للعمليات التنظيمية كالتوظيف ك التخطيط ك الرقابة ك االستقطاب
لعديد من الباحثُت يف السلوؾ التنظيمي ك اإلدارة على قيمة ىذا ا١تورد كطرؽ احملافظة عليو كآليات ٖتقيق أمنو النفسي كمطلب لذلك فقد انصب اىتماـ ا   

 .أساسي ك حاجة ال بد منها، ك خاصة يف زمن التحوالت ك ا١تتغَتات العاصفة اليت مست العديد من اإلدارات اٞتزائرية 
لتعرؼ على طبيعة العبلقة القائمة بُت نوع ا١تناخ التنظيمي السائد يف منظمة فرتياؿ يف ظل الشراكة األجنبية ك مستول ك على ىذا األساس تأٌب دراستنا ؿ

 .األمن النفسي من كجهة نظر ىيئة اإلطارات الوسطى

 .ا١تناخ التنظيمي ،الشراكة األجنبية ،األمن النفسي ،ىيئة القيادة الوسطى: الكلمات المفتاحية
 

Résumé : 

Cet article est rédigé dans lecontexte d‟essaye théoriqu pratique d‟étudier la nature de 

l‟environnement systématique qui existe dan s la socié e et té « fertiel », sous l‟association 

étrangère et sa relation avec la sécurité psychique de l‟organisation des cadres moyens, Parce que 

cet environnement est l‟un des variables systématiques importants, qu‟il fait partie de la réussite 

des organisations, dû à son influence directe sur le comportement des employés   et leurs 

directions, en tant qu‟ils sont la base d‟opération productive, et le vrais trésor des opérations 

systématiques comme l‟emploi, l‟organisation, la surveillance et la polarité… 

  Pour cela pas mal de chercheurs ont récemment intéressées par le comportement systématique 

et l‟administration que la valeur  de cette source, les moyens de son protection, et les 

mécanismes de la création de sa sécurité psychique, comme une demande fondamentale, et un 

besoin essentiel, surtout dans le moment des changements et transitions qui touchent autant des 

administrations algériens. 

  Dans ce cadre nous  avons rédigées cette étude pour démontrer la nature de relation qui existe 

entre le genre de l‟environnement systématique qui existe dans l‟organisation de « fertial » après 

le partenariat étrangère et le niveau de sécurité psychique de point de vue d‟organisation des 

cadres moyen.  
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 :  مقػدمة

اجملتمعات يف العقود الراىنة عدة تطورات يف ٥تتلف نواحي اٟتياة، ٘تثلت ىذه التطورات يف النمو عرفت    
مرحلة التصنيع كاعتماد أسلوب التنمية االقتصادم السريع كالتطور التكنولوجي ا٢تائل كدخوؿ العديد من الدكؿ النامية 

كالتطوير ٨تو مستقبل أفضل كىذه األخَتة سا٫تت على خلق نوع من ا١تنافسة كالتحدم بُت منظمات العمل ٔتختلف 
نشاطاهتا ١تسايرة مستجدات العصر كخاصة يف ضوء االستثمارات األجنبية اليت انتهجتها العديد من الدكؿ بعد 

كؽ اٟتر كىذا نتيجة للتدىور االقتصادم كاالجتماعي الذم خلفو االستعمار ككقعو السليب توجهها ٨تو اقتصاد الس
على ٥تتلف القطاعات اٟتيوية من أجل مواكبة متطلبات التنمية خاصة مع تزايد حاجيات السوؽ العا١تية كاحمللية ٦تا 

 كما ٭تملو من استعداد للتكيف مع استوجب على منظمات العمل البحث عن إدارة هتجر التقليد كتتعامل مع التغيَت
أحداثو كالعمل على هتيئة مناخ يتبلءـ مع متطلبات العاملُت كتوجهاهتم كقيمهم يف بيئة عمل يسودىا األمن 

كاالستقرار كٮتلو من كل أشكاؿ الضغوطات النفسية كاألمراض السيكوسوماتية من قلق كاكتئاب  حفاظا على  
لذا أصبح  البشرم كونو أساس العملية اإلنتاجية كحجر الزاكية لفعالية أية منظمة ، الصحة النفسية كاٞتسدية للمورد

  .من الضركرم االىتماـ با١تناخ التنظيمي الذم يعمل فيو الفرد ٔتا ٭تقق لو التوافق النفس مهٍت داخل ٤تيط عملو
عن طبيعة ا١تناخ التنظيمي السائد كتأٌب دراستنا ىذه كمحاكلة علمية كعملية ٖتاكؿ من خبل٢تا الباحثة التقصي    

" كعينة ْتث-عنابة–منظمة فرتياؿ "ٔتنظمة  جزائرية تتخذ من الشراكة األجنبية هنجا ٢تا يف تسيَتىا ١تختلف مواردىا 
حسب توجهات إطاراهتا الوسطى ،كحسب اإلجراءات كا٠تطوات النظرية كا١تنهجية  كعبلقتو ٔتستول األمن  النفسي

 : الدراسة فقد خلصت نتائجها إذل ما يلي اليت اقتضتها ىذه 
 .ا١تناخ التنظيمي السائد يف منظمة فرتياؿ يف ظل الشراكة األجنبية مناخ مفتوح  -
 .كجود مستول مقبوؿ من األمن النفسي كالطمأنينة  لدل ىيئة اإلطارات الوسطى يف بيئة عملهم -
 .األمن النفسي السائد يف منظمة البحثكجود عبلقة موجبة متوسطة بُت ا١تناخ التنظيمي كمستول  -
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 :اإلشكالية -ٔ

إف ٧تاح أم مؤسسة عامة كانت أـ خاصة تعتمد اعتمادا كبَتا على فاعلية العنصر البشرم كمستول أدائو للعمل    
ا١تنوط بو، ك تتوقف ىده الفعالية على مهارة العاملُت ك رضاىم عن العمل كذلك من خبلؿ توفَت بيئة عمل مشجعة 

ع التغَتات ا١تتبلحقة اليت يشهدىا العادل يف شىت نواحي ، كلكن ـ"با١تناخ التنظيمي "ك٤تفزة ىذا ما يصطلح عليو 
اٟتياة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية افرز ظهور عوامل جديدة يف بيئات العمل تتجلى يف مظاىر عدـ األمن 

ت نتيجة للضغوطات النإتة  عن متغَتات اٟتياة ك تأثَتىا السليب على سلوكيا.النفسي كعدـ االطمئناف ك السكينة
العاملُت كاليت كثَتا ما تتمظهر يف القلق كالتوتر، كاالكتئاب النفسي، كالتمرد، كالصراعات الداخلية ين الفرد كنفسو، 

كغَتىا من ا١تظاىر اليت تدؿ يف ٣تملها على ا٩تفاض معدؿ اإلحساس باألمن النفسي لدل ... كبُت الفرد كاآلخرين 
اسة اٟتالة النفسية للعاملُت ٔتختلف مستوياهتم كأعمارىم خاصة يف أكلئك األشخاص، كمن ًب أصبح من الضركرم در

ظل التطورات اٟتالية  كا١تيزة التنافسية كالسباؽ ا١تستمر الذم ٯتيز ا١تنظمات كخاصة تلك اليت اٗتذت من الشراكة 
راسة ا١تناخ التنظيمي األجنبية هنجا لتسيَت مواردىا كاالىتماـ بو كمورد بشرم لو حاجات تولد كتنمو ك تتطور ٢تذا فد

 .أصبح يف كقتنا الراىن حتمية ضركرية تقتضيها العملية اإلنتاجية من اجل احملافظة على البقاء كاالستمرارية
 :كعلى ىذا األساس جاءت مشكلة دراستنا كما يلي

ىيئة ىل توجد عبلقة بين المناخ التنظيمي السائد  في ظل الشراكة األجنبية و مستوى األمن النفسي لدى 
 اإلطارات الوسطى؟

 :كتندرج ٖتت غطاء ىدا التساؤؿ أسئلة فرعية تتمثل فيما يلي   
 ما طبيعة ا١تناخ التنظيمي السائد ٔتنظمة فرتياؿ ك األمن يف ظل الشراكة األجنبية؟-ٔ
 ما مستول األمن النفسي يف منظمة فرتياؿ يف ظل الشراكة األجنبية ؟-ٕ
٪تط القيادة، اٟتوافز، "طارات الوسطى ٨تو أبعاد ا١تناخ التنظيمي ا١تتمثلة يف ىل ىناؾ عبلقة بُت إتاىات اإل-ٖ

 ك مستول األمن النفسي يف ظل الشراكة األجنبية؟" االتصاالت، الربامج التدريبية
 :فرضيات الدراسة -ٕ

 :تنطلق ىذه الدراسة من الفرضية العامة التالية
ؿ الشراكة األجنبية و مستوى األمن النفسي لدى ىيئة توجد عبلقة بين المناخ التنظيمي السائد في ظ

 .اإلطارات الوسطى
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  :كتندرج ٖتت طياهتا الفرضيات  اٞتزئية اآلتية
 .الشراكة األجنبية ىناؾ إتاىات إ٬تابية لئلطارات الوسطى ٨تو ا١تناخ التنظيمي السائد ٔتنظمة فرتياؿ يف ظل  - 
 .ة من األمن النفسي ٔتنظمة فرتياؿ يف ظل الشراكة األجنبيةىيئة اإلطارات الوسطى تتمتع بدرجة عارل -
 :توجد عبلقة إرتباطية ا٬تابية لد ل ا٢تيئة الوسطى ٨تو ا١تناخ التنظيمي كاألمن النفسي من خبلؿ ا١تتغَتات التالية -
 .الربامج التدريبية.     -االتصاؿ التنظيمي .   -نظاـ اٟتوافز .   -٪تط القيادة-
 :راسةأىمية الد -ٖ
إف موضوع ا١تناخ التنظيمي ك عبلقتو باألمن النفسي لو أ٫تية كبَتة بالنسبة للمنظمة كالعاملُت على حد سواء   -

 :كتتمثل ىذه األ٫تية فيما يلي
التعرؼ على ماىية ا١تناخ التنظيمي السائد ٔتنظمة فرتياؿ ك خصائصو ك أبعاده ك نوعو ك ٖتليل عبلقتو ٔتستول  -

يساىم  يف إثراء ا١تعرفة العلمية لدل مسؤكرل ا١تنظمة على اختبلؼ مستوياهتم،كيزكدىم ٔتقومات األمن النفسي، 
ٖتليل كتشخيص ىذا ا١تناخ ، ك معرفة أىم العراقيل اليت تتصدر ىاجس األمن النفسي للعاملُت، ك البحث عن اٟتلوؿ 

 .ا١تناسبة ٢تا ك ىذا ما يضمن ٧تاح ا١تنظمة ك فعاليتها
 :دراسةأىداؼ اؿ -ٗ 

 :تسعى ىذه الدراسة لتحقيق األىداؼ التالية
 :التعرؼ على طبيعة ا١تناخ التنظيمي السائد با١تنظمة ٣تاؿ البحث ك خاصة فيما يتعلق باألبعاد التالية -

 .٪تط القيادة، اٗتاذ القرارات، نظاـ اٟتوافز، التدريب، االتصاؿ التنظيمي
 .للشراكة االسبانية ك أثارىا على ثقافة ك سلوكيات العاملُتالوقوؼ على انعكاسات اال٬تابية ك السلبية  -
 .إبراز العبلقة بُت ا١تناخ التنظيمي السائد ك بُت مستول األمن النفسي لدل ىيئة اإلطارات الوسطى -
 :مفهـو المناخ التنظيمي -
ليس ٘تة اتفاؽ بُت العلماء لتحديد مفهـو كاحد للمناخ التنظيمي، كالسبب راجع إذل اختبلؼ كجهاهتم كاجملاؿ    

كعندما يستخدـ يف اإلدارة فا١تناخ ... الذم يبحثوف فيو، فكلمة مناخ تعبَت ٣تازم يتعلق بالبيئة ك الطبيعة اٞتغرافية
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لية كما يفسرىا ك ٭تللها العاملوف فيها كاليت تظهر تأثَتىا على  التنظيمي ىو حصيلة لكل العوامل البيئية الداخ
 .ٕٔسلوكهم ك معنوياهتم ك بالتارل على أداءىم ك انتمائهم للمنظمة اليت يعملوف فيها

ك يشَت أيضا إذل القيم ك العادات، ك التقاليد، ك اإليديولوجيات، ك األذكاؽ ك الطبقات االجتماعية كتأثَتىا على    
 ٕٕ.اإلدارية ك سلوؾ العاملُت يف التنظيم العملية

ك ىو أيضا يربز االىتماـ بقضايا القول العاملة ك العناية هبا عن طريق تطوير األساليب كا١تناىج كحسن استخداـ  -
 .ٖٕتلك القول ك توظيفها ٔتا ٭تقق أىداؼ التنظيم

١تنظمة الداخلية كاليت يعمل الفرد من خبل٢تا أف ا١تناخ التنظيمي ٯتثل ا٠تصائص اليت ٘تيز بيئة ا( ٜٜ٘ٔ)كيرل ا١تغريب 
ٕٗفتؤثر على قيمو كإتاىاتو كآرائو 

. 

 :أبعاد المناخ التنظيمي -
ٗتتلف أبعاد ا١تناخ التنظيمي باختبلؼ بيئة العمل للمنظمات سواء كانت منظمات خدمية أك صناعية ،عامة أك 

ديد ستة أبعاد يف ٣تملها تعرب عن مكونات ا١تناخ خاصة كمن أجل ٖتقيق أغراض الدراسة  فقد عمدت الباحثة إذل تح
 .نظاـ اٟتوافز-التدريب–ا١تشاركة يف اٗتاذ القرارات –٪تط االتصاؿ –٪تط القيادة :التنظيمي كتكمن يف 

 :نمط القيادة( ا
ٕ٘تعرؼ القيادة عادة على أهنا عملية تأثَت على نشاطات اٞتماعة لتحقيق األىداؼ ا١ترسومة   

. 

                                                           
، ٗ، التنظيم اإلدارم اٟتكومي التقليد ك ا١تعاصرة ، مطابع دار الشرؽ ، الدكحة ج التطوير التنظيمي و قضايا معاصرةالكبيسي عامر بن خضَت ، . ٕٔ
 . ٕٗ، ص  ٜٜٛٔ،  ٔط

 
األردف،  .، دار الفكر للطباعة ك النشر ك التوزيع ، عماف  السلوؾ التنظيمي ، مفاىيم و أسس سلوؾ الفرد و الجماعة في التنظيمكامل ا١تغريب ،  . ٕٕ

 ٖٖٓ، ص  ٜٜٗٔ
 . ٔٗ، ص ٜٜٔٔ، القاىرة ، دار غريب للطباعة كالنشر ،  تطور الفكر التنظيميعلى السلمي ،  . ٖٕ

 .ٖٖٓكامل ا١تغريب ،مرجع سابق ،ص 

 
 .  ٖٔص . ٕٓٔٓ. ، دار اليازكرم العلمية للنشر ك التوزيع ، األردف ، عماف  القيادة اإلاريةبشَت العبلؽ ،  . ٕٗ

 
قسنطينة . ، ٥ترب التطبيقات النفسية ك الًتبية ، جامعة منتورم  ٕ، ط  مفاىيم أساسية في علم النفس االجتماعيلوكيا ا٢تامشي ، جابر نصر الدين ،  . ٕ٘
 . ٔ٘ٔ، ص  ٕٙٓٓ، 
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ٕٙجاءت من الفعل قاد الذم يعٍت أيضا كجو ك يسر ك تصدر ا١تقدمةك القيادة 
. 

كالنمط  ،ٕٚفمن خبلؿ القيادة يتمكن الفرد من يوجو ك يرشد ك يؤثر ك يضبط أفكار ك شعور أشخاص آخرين   
للعملية اإلدارية القيادم ا١تتبع يف ا١تنظمة من العناصر األساسية لنجاح اإلدارة كفعاليتها ، فالقيادة ٔتثابة القلب النابض 

كىي ال تقتصر على إصدار األكامر كالتعليمات للمرؤكسُت كفقط بل تعدل ذلك إذل ٖتفيز ا٢تمم كرفع الركح ا١تعنوية 
لدل العاملُت كإقامة جسور التواصل كالعبلقات اإلنسانية ا١تتبادلة بُت القائد كالعاملُت يف ا١تنظمة من أجل ٖتقيق 

 .األىداؼ ا١تنشودة
رل الباحثة أف النمط القيادم للمدير لو دكر يف ٖتديد طبيعة ا١تناخ التنظيمي،فالقائد األكتوقراطي ٭تد من لذا ت   

مبادرة العاملُت كٯتنعهم من ا١تشاركة يف اٗتاذ القرارات حيث يكوف ا١تدير متعصبان لرأيو كينزع إذل التفرد بو يف ٥تتلف 
يتجو ٨تو السلبية يف حُت أف القائد الدٯتقراطي يؤمن بأ٫تية العبلقات  العمليات اإلدارية ،٦تا ٬تعل ا١تناخ التنظيمي

اإلنسانية داخل ا١تنظمة كيتيح للعاملُت فرصة ا١تشاركة يف اٗتاذ القرارات ٦تا يتولد عنو خلق أجواء إ٬تابية يشعر فيها 
 . األفراد باألمن كالراحة النفسية  كاالنتماء للمنظمة

 :نمط االتصاؿ/ب
كاالتصاؿ الفعاؿ  ،ٕٛاالتصاؿ ىو عملية يقصد مصدر نوعي بواسطتها أثاره استجابة نوعية لدل مستقبل نوعي   

الذم يتيح للعاملُت فرص إبداء الرأم كتبادؿ األفكار كا١تعلومات كعلى ( النازؿ ك الصاعد)ىو االتصاؿ ذك االٕتاىُت 
ذم ٭تمل األكامر ك التعليمات من أعلى إذل أسفل كيؤدم اؿ( النازؿ)العكس من ذلك االتصاؿ ذك االٕتاه الواجد 

ك٦تا الشك فيو أنو ال ٯتكن إغفاؿ .بالفرد إذل ا٠تموؿ يف التفكَت باعتبارات أفكاره ك آراءه ال قيمة ٢تا لدل الرؤساء
ية كبالتارل سياسة االتصاالت يف ٖتديد مدل درجة اال٬تابية أك السلبية للمناخ التنظيمي مع ٥تتلف الفعاليات البيئ

٭تقق االستجابة ١تتطلبات البيئة ا١تتغَتة ،أما غياب قنوات االتصاؿ الفعاؿ بُت الرؤساء كا١ترؤكسُت كما يًتتب عليها 
من غياب أسس ا١توضوعية يف التعامل مع العاملُت كعدـ ترسيخ عبلقة مبنية على الثقة كالتقدير ،كل ذلك يؤدم إذل 

حباط للعاملُت كيقلل من إنتاجيتهم كإبداعهم بعكس استخداـ أنواع ككسائل أثر سليب ٮتلق مشاعر القلق كاإل
متعددة من االتصاالت  ذات الكفاءة كاٞتودة العالية كاليت بذاهتا ترفع من كفاءة العامل كفعاليتو كتنمي ركح التعاكف 

                                                           
 . ٕٔ، صٜٜٗٔ، دار اٟتكمة اليمانية، أسس علم النفس االجتماعي  أٛتد ٤تمد الزعيب ، . ٕٙ

 . ٕٔ، صٜٙٚٔ، اإلسكندرية، دار ا١تعرفة اٞتامعية، االتصاؿ في الخدمة االجتماعيةأبو ٧تا ٤تمد العمرم،  . ٕٚ

 .ٓٛٔ، صٕٓٓٓ، دار ا١تفكر العريب، القاىرة، الجوانب السلوكية في اإلدارة المدرسيةأٛتد إبراىيم، .   
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ا١تختلفة كاالىتماـ با١تعلومات كالتقارب بُت العاملُت ،ك٢تذا البعد أ٫تيتو للنظر يف مشكبلت ا١تستويات التنظيمية 
 .  ا١تقدمة من ا١ترؤكسُت كذلك لتحقيق نظم االنفتاح كاالنسياب الذم ٭تقق كفاءة نظاـ االتصاالت

 :المشاركة في اتخاذ القرارات/ج 
كيد ٯتثل االىتماـ بسياسة اٗتاذ القرارات جانبا حيويا يف تكوين البناء التنظيمي أل٫تيتو يف تطوير ا١تنظمات كتأ   

كتطوير دافعية األفراد ١تمارسة سلوكيات إبداعية لتعزيز قدرات ا١تنظمات على مواكبة عجلة النمو  استمرارية ٧تاحها،
كالتطور ا١تستمر ،كٮتتلف اٟتاؿ فيما إذا كاف ٪تط اٗتاذ القرار تسلطي أك مركزم ٔتا يؤدم إذل تكوين مناخ تنظيمي 

 .مسا٫تتهم يف التعامل مع ا١تشكبلت اإلدارية كيقلل من ركح التنافسغَت صحي ْتيث ٭تد من مبادرات العاملُت ك
ك٩تلص من ذلك إذل أف اٟترماف من ا١تشاركة يف اٗتاذ القرارات يؤدم إذل تكوين تصورات سلبية للمناخ التنظيمي 

ا تفتقر لدؼء العبلقات كاالتصاالت اإلنسانية كضعف ٫تمهم يف التقصي عن أسباب ا١تشكبلت اليت تواجهو
 .   ا١تنظمة ،ناىيك على أنو يهدد الطاقات اليت تبتدع البدائل ا١تلية كالعلمية ٟتلها

  :التدريب/د
كىو أف يشعر الفرد بأف اإلدارة ٖترص عليو ك تتمسك بو لكفاءتو، ك ذلك عن طريق تدريبو ا١تتكرر على ما ىو    

 ٜٕجديد أك ضركرم، األمر الذم يزيد من ثقتو بنفسو ك ٔتنظمتو
ينصرؼ مفهـو التدريب إذل كونو الوسيلة اليت من خبل٢تا يتم اكتساب األفراد العاملُت ا١تعارؼ كاألفكار الضركرية و

١تزاكلة العمل كالقدرة على استخداـ كسائل جديدة بأسلوب فعاؿ أك استخداـ نفس الوسائل بطرؽ أكثر كفاءة ٦تا 
٨تو األفراد كاألشياء كا١تواقف بطريقة جديدة ٦تا جعل العديد يؤدم إذل تغيَت سلوؾ كإتاىات األفراد يف التصرفات 

 .من ا١تنظمات تعيد النظر بربا٣تها التدريبية لغرض ٖتقيق العديد من ا١تزايا
كيهدؼ التدريب إذل بناء اإلنساف، كجعلو أكثر قدرة على العطاء عن طريق تزكيده بإمكانيات خاصة كقدرات     

كالتجاكب مع متطلبات عملو كٖتقيق معدالت األداء احملددة، كتنمي القدرات الفكرية،  جديدة، تيسر لو سبل التأقلم
كاليت تساعده على استخداـ ٚتيع طاقاتو، كمع ذلك فاف للتدريب حدكدا، أك جدكل معينة، ال يتعداىا فهو ال ٯتكن 

تيار، كما أف التدريب ال يوجد الفرد أف يعاجل، إال ٔتقدار ا١تشكبلت الناشئة عن سوء التنظيم، أك عنة طريق سوء االخ

                                                           
 .ٖٖٖ، صٕ٘ٓٓ، حورس للنشر ك التوزيع، اإلسكندرية، السلوؾ التنظيمي٤تمد الصَتيف،  . ٜٕ
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الذكي أك يزكده با١تواىب كاالستعدادات كإ٪تا يساعده على أف يصقل مواىبو العامة كيربز كيقدـ الفرص للتعليم، 
 .شريطة توفر الرغبة، أساسا لدل الفرد للتزكد با١تعرفة

احتياجاتو إذل تكوين مناخ تنظيم كعلى ىدا فاف التدريب يهدؼ إذا أحسن رسم سياستو ككضع برا٣تو كٖتديد  
 .مبلئم لؤلداء

 :نظاـ الحوافز/ و
إف تبٍت ا١تنظمة لنظاـ عادؿ من اٟتوافز سواء كانت مادية أك معنوية بطريقة مرضية من شأنو أف يساىم يف رفع    

تضعها إدارة  ،كأف نظاـ اٟتوافز اليتٖٓمعنويات العاملُت ك يدفعهم إذل بذؿ ٣تهود أكثر ك ٖتقيق الوالء للمنظمة
ا١تنظمة تعترب من عناصر ا١تناخ التنظيمي ا٢تامة ،كتشتمل أنظمة اٟتوافز ا١تادية كاليت تشتمل على الركاتب كاألجور 

كأف  كا١تكافآت كا١تشاركة باألرباح ،أما اٟتوافز ا١تعنوية فتتضمن ا١تديح كالشكر كالتقدير كالشعور باالستقرار الوظيفي،
تشعر العاملُت بأ٫تيتهم كبوضوح أىدافهم ،كما أف تطبيق أنظمة اٟتوافز اٞتيدة ٭تتاج إذل كجود أنظمة حوافز جيدة 

إدارة ٯتكن ٢تا من استخداـ ىذه اٟتوافز بشقيها اال٬تابية كاليت عن طريق تقدٯتها ١تستحقيها اجملدين يف ٖتقيق األعماؿ 
يها اال٬تايب كالسليب يعمل على إحساس العاملُت اليت يكلفوف هبا ،كأف كجود إدارة كفيلة على استخداـ اٟتوافز بشق

 .ٖٔبوجود مناخ تنظيمي صحي كا٬تايب يدفعهم للعمل كتنفيذ كل ما يصدر عن اإلدارة
 مفهـو الشراكة: ثانيا: 
تعترب الشراكة األجنبية من أىم ا١تواضيع اليت عرفتها التطورات االقتصادية ا١تعاصرة ،حيث كضعت ىذه ا١تعطيات    

أسس كمبادئ التعاكف كاالٖتاد يف ٣تاالت عدة ،لذا فإف بركز مفهـو الشراكة األجنبية أتى مصاحبا ٢تذه التغَتات إذ 
سًتاتيجيات جديدة للتعاكف ٧تد من بينها إسًتاتيجية الشراكة مع بداية القرف العشرين انتهجت الدكؿ سياسات كا

لكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو ما ا١تقصود بالشراكة األجنبية .كشكل من أشكاؿ التعاكف ا١تستمر بُت طرفُت أك أكثر
 بعنابة؟  "فرتياؿ "؟ كما ىي أىدافها  كخاصة يف منظمة البحث 

                                                           
دراسة استطبلعية في البنوؾ التجارية "العوامل المؤثرة في المناخ التنظيمي وعبلقتها باالبتكار،:،شاكر جار اهلل ،إياد فاضل التميمي . ٖٓ

 .ٙ٘،ص ٕٙٓٓ،العدد األكؿ،ٜاجمللة األردنية للعلـو التطبيقية ،اٞتلد ،"األردنية

، ٕٗٓٓ، أكتوبر ٗٔ، ٣تلة العلـو اإلنسانية، العدد الشراكة األورومتوسطية و أثرىا على المؤسسة االقتصادية٤تمد يعقوب، األخضر عزم،  . ٖٔ
 .ٕص
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أك أكثر من طرؼ ٤تلي أك أجنيب للقيم بإنتاج سلع جديدة أك تنمية  تعرؼ الشراكة على أهنا إشراؾ طرؼ آخر   
السوؽ أك نشاط إنتاجي أك خدمي آخر، سواء كانت ا١تشاركة يف رأس ا١تاؿ أك بالتكنولوجيا، فإف ىذا يعترب استثمار 

نيب ا١تشاركة يف مشًتؾ ك ىو من االستثمارات األكثر ٘تييزا من اتفاقيات أك تراخيص اإلنتاج حيت يتيح للطرؼ األج
 . ٕٖإدارة ا١تشركع

كتعرؼ أيضا بأهنا اتفاقية يلتـز ٔتقتضاىا شخصاف طبيعياف أك معنوياف أك أكثر على ا١تسا٫تة يف مشركع مشًتؾ  -
بتقدصل حصة من عمل أك ماؿ هبدؼ اقتساـ الربح الذم ينتج عنها أك بلوغ ىدؼ اقتصادم ذك منفعة مشًتكة 

 .ٖٖا١تبيعات  كاحتكار السوؽ أك رفع مستول
 :أىمية الشراكة األجنبية  -

تكمن أ٫تية الشراكة األجنبية يف سعيها إذل ٖتقيق عدة مزايا للدكؿ ا١تعنية على ا١تدل الطويل كذلك من خبلؿ    
إنشاء مناطق للتبادؿ اٟتر هبدؼ تقريب ا١تستويات ا١تختلة لتنمو بُت األطراؼ الداخلة يف الشراكة، ك مع مركر الوقت 

اإلنتاج للقطاعات اليت ٯتلك فيها كل بلد ميزة تنافسية، تعد  ك ٖترير التجارة فإف ذلك يؤدم إذل ٗتصيص عوامل
الشراكة كسيلة من كسائل استقطاب رؤكس األمواؿ األجنبية ك إحدل قنوات نقل ا١تعرفة التكنولوجية كٖتويل ا١تعارؼ 

 .كا١تهارات كا٠تربات من بلد متقدـ إذل بلد متخلف أك نامي
 . ٖٗت من خبلؿ تضييق الفجوة بُت الصادرات كالوارداتكما تساىم يف ٖتسُت حالة ميزاف ا١تدفوعا

 صيغ الشراكة األجنبية: 
 :ٯتكن استعراض أىم صيغ الشراكة فيما يلي-
 :الشراكة التجارية -ٔ

تتجسد ىذه الشراكة يف  ا١تؤسسات ا١تتوسطة كالصغَتة، ك ىذه الشراكة ىي عبارة عن عبلقة بُت ا١تموف كا١تنتج من 
 .بُت ا١تنتج ك الزبوف من جهة أخرلجهة ك عبلقة ٕتارية 

                                                           
 .ٚ، صٜٜٜٔ ، ندكة خاصة بالشراكة األجنبية، ا١تلتقى الثمن، كلية العلـو اإلنسانية ، اٞتزائر، ماممفهـو الشراكة و آلياتهامعُت أمُت السيد،  . ٕٖ

، مذكرة لنيل شهادة ا١تاجستَت، إشراؼ لزعر علي، ٗتصص اقتصاد ا١تعرفة ك الشراكة األورومتوسطية و المؤسسة االقتصادية الجزائريةبوعزيز ناصر،  . ٖٖ
 .ٚٔ، صٕٙٓٓالعو١تة، جامعة باجي ٥تتار، عنابة 

ٖٗ
Bruno PONSON : une typologie des partenariats nord sud IN, Van CHAN, B. PONSON et 

G HIRCH, partenariats des entreprises et modélisation, Pari : ed KARTHALAUF, 1999, page 6. 
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 :الشراكة الصناعية -ٕ
تتعلق بكافة أنواع التعاكف بُت مؤسستُت أك أكثر، سواء من نفس اٞتنسية أك من جنسيات ٥تتلفة حيث كل منظمة 

 .تشارؾ بنسبها يف إنتاج سلعة ما ّتزء من رأس ا١تاؿ ك العمل كالكفاءة

 :الشراكة المالية -ٕ
شراكة انتشارا ك أكثرىا مبلئمة، ك األحسن ٕتسيد الشراكة با١تعٌت ك ىي تتجسد من خبلؿ عدة يعد ىذا النوع من اؿ

 :ٖ٘صيغ
 :الشراكة المتساوية أو غير المتساوية -ٔ-ٖ

يف ىذا النوع من الشراكة ٯتكن للمؤسسة ك للدكؿ أف تشًتؾ مع خواص ٤تللُت أك أجانب حيث تكوف نسبة    
 :ر غَت متساكية، ك من أىم الدكافع إلنشاء ىذه الشركاتا١تشاركة يف رأس ا١تاؿ ا١تستثم

 .التهرب من القيود ك العوائق  -
 .اقتساـ األعباء ك األخطار -
 .إمكانيات دخوؿ أسواؽ جديدة اليت يصعب دخو٢تا بصفة فردية .-التعرؼ على الشبكات التجارية العا١تية -
تياؿ ضمن ىذا النوع من الصيغ، حيث تقدر نسبة ا١تسا٫تة ك تندرج الشراكة اٞتزائرية اإلسبانية يف منظمة فر -

؛ ما يعادؿ ثبلث أرباع الربح، كىذا % ٙٙما يعادؿ ربع الربح، فيما تقدر ا١تسا٫تة اإلسبانية بنسبة % ٖٗاٞتزائرية بػ 
 .حسب االتفاقية ا١تنصوص عليها بُت الطرفُت

 :األمن النفسي/ ثالثا
كمن أشهر ىؤالء " دافع األمن"لقد اىتم العديد من علماء النفس بدراسة دكافع السلوؾ اإلنساشل من بينها    

الذم قسم تلك الدكافع ك جعلها يف شكل ىرمي قاعدتو األساسية تتمثل يف اٟتاجات أبراىاـ ماسلو  الباحثُت
اٟتب كاٟتاجة إذل تقدير الذات، ٍب اٟتاجة إذل ٖتقيق الفسيولوجية ، تليها مباشرة اٟتاجة إذل اآلمن، ٍب اٟتاجة إذل 

إذل اٟتاجة إذل األمن ىي أكؿ الدكافع النفسية االجتماعية اليت ٖترؾ السلوؾ "  إريكسوف"الذات، كلقد أشار 

                                                           
 .ٔٛ، صٜٜٙٔ، ٕٔ، ٣تلة ْتوث كلية الًتبية، جامعة ا١تنوفية، العددالقيادة اإلدارية و عبلقتها باألمن النفسي للعاملين٤تمد جرب، . ٖ٘
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اإلنساشل ك توجهو ٨تو غايتو ، ك إذا اخفق الفرد يف ٖتقيق حاجتو إذل األمن فإف ذلك يؤدم إذل عدـ القدرة على 
 .ٖٙحرؾ كالتوجو ٨تو ٖتقيق األمن، ك الفشل يف ٖتقيق الذات قد يؤدم إذل اليأسالت

األمن النفسي بأنو شعور الفرد بأنو ٤تبوب ك متقبل من اآلخرين، لو مكانتو بينهم يدرؾ أف بيئتو  ماسلوكيعرؼ 
 .ٖٚصديقة كدكدة غَت ٤تبطة يشعر فيها بنذره با٠تطر كالتهديد ك القلق

 . ٖٛم أيضا األمن االنفعارل، األمن الشخصي، األمن ا٠تاصك يقاؿ لؤلمن النفس
 :تعريف األمن النفسي من منظور إسبلمي -

 .ىو شعور اإلنساف بالطمأنينة على نفسو، ك مالو، ك عرضو، ك عقلو، ك دينو
 :ٜٖيتضمن األمن النفسي جوانب متعددة تتمثل فيما يلي  -
 :الجوانب النفسية -ٔ

  الفرد بالصحة النفسيةيعرب عنها يف مدل ٘تتع. 
 :الجوانب الفلسفية -ٕ

 قائمة على فلسفة ك توجهات الفرد يف حياتو. 

 :الجوانب االجتماعية  -ٖ

 تتمثل يف عبلقة الفرد ٔتجتمعو   . 
 :الجوانب اإلنسانية -ٗ  

 .باعتبار األمن النفسي ٝتة إنسانية ٢تا تأثَتىا اإل٬تايب يف حياة الفرد    
 :المحتملة بين المناخ التنظيمي و األمن النفسيالعبلقة   -
تربز اٟتاجة إذل األمن النفسي من منطلق أف اإلنساف ٭تتاج إذل العيش يف سبلـ بعيد عن كل أشكاؿ  التهديد ك    

التوتر كالقلق ك رغبة الشعور باٟتب ك التقدير من قبل زمبلئو ك رؤسائو  يف العمل، كتلك األمور تساعد على ٖتقيق 
 .ألمن كاالستقرار النفسي الذين يؤدياف إذل اإلبداع كاالبتكار يف كل ٣تاالت العملا

                                                           
 .ٜٕٙ، صٜٜ٘ٔ، ٕ، جامعة عُت مشس، القاىرة، طالصحة النفسية و العبلج النفسيحامد عبد السبلـ زىراف،  . ٖٙ

 .ٜٕٚحامد زىراف، ا١ترجع نفسو، ص . ٖٚ

 .٘ٔٔ، صٜٜٜٔ، العدد األكؿ، ٘ٔ، ٣تلة جامعة دمشق، اجمللداألمن النفسي لدى الشباب الجامعي مستوياتعلي سعد،  . ٖٛ

 . ٕٓ، صٜٜٓٔ، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، الطبعة الثالثة، اٞتزائر، الباحث في المنهجية و كتابة الرسائل الجامعية دليلعمار بوحوش،  . ٜٖ
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يف حاجة إذل من يشكره ك يقدر لو جهده ك إخبلصو، ك يشجعو على االستمرار، ٦تا  فا١توظف ا١تخلص يف عملو  
كف غَت متوافق نفسيا كبالتارل يشعره بالتفاؤؿ يف ا١تقابل فإف ا١توظف الذم يعيش يف عزلة عن زمبلئو كرؤسائو فإنو يك

 .يؤثر على أدائو يف عملو، األمر الذم ٬تعلو يشعر بالتشاـؤ
 .ك من ٍب فإف كجود درجة عالية من الطمأ نينة النفسية ك األمن النفسي يف بيئة العمل قد ترسخ إ٬تابا بتوافقو فيها

نفسي ك خاصة يف تلك البيئات اليت يسودىا جو كمنو ٯتكن تلخيص العبلقة احملتملة بُت ا١تناخ التنظيمي ك األمن اؿ
 :االستثمارات األجنبية يف النقاط التالية 

توفر السياؽ النفسي االجتماعي الذم يشعر فيو ا١توظف باألمن ك االطمئناف، ك٬تد أثناء عملو االحًتاـ كالتقدير  -
 .كا١تساكاة يف ا١تعاملة

كمسؤكليات كل موظف كٯتنحو عددا من الصبلحيات  كجود نشاط إدارم يف العمل ٭تدد فيو اختصاصات -
كالسلطات ٦تا ٯتكنو من القياـ ٔتسؤكلياتو ككاجباتو ، ك يتيح لو حرية االتصاؿ مع من ىو أعلى منو ، ككذلك حرية 

 .التصرؼ لتمنحو فرصة تأكيد ذاتو 
ككجود . مع اٞتهد ا١تبذكؿ يف العمل ك . كجود راتب الئق يتماشى مع تكاليف اٟتياة ك متطلباهتا ا١تتزايدة باستمرار -

 .سياسة عادلة يف الًتقية ك نظاـ ا١تكافآت ك اٟتوافز 
 .إتاحة الفرصة لتحسُت مستواه العلمي ك الوظيفي ك ذلك عن طريق االلتحاؽ بالدكرات التدريبية -
 :منهج الدراسة  

يعترب ا١تنهج الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسة ا١تشكلة ك ذلك الكتشاؼ اٟتقيقة ،ك يتوقف اختيار نوع ا١تنهج 
الذم ٯتكن استخدامو يف معاٞتة تغَتات أم ْتث على طبيعة  كأىداؼ ا١تشكلة اليت يعاٞتها، كعلى اإلمكانيات 

اسة ذات طبيعة ترابطية هتدؼ للكشف عن العبلقة بُت طبيعة ا١تتاحة يف ٚتيع ا١تعلومات، كانطبلقا من كوف ىذه الدر
الوصفي التحليلي ا١تناخ التنظيمي كاألمن النفسي يف ظل الشراكة األجنبية فقد اعتمادنا على تطبيق األسلوب 

 .باعتباره أكثر مبلئمة ٢تذا النوع من الدراسات 

 : عينة الدراسة  -
، كذلك طبعا بعد " فرتياؿ بعنابةفرع " ٯتثل ٣تتمع ْتثنا ٚتيع اإلطارات الوسطى العاملُت ٔتؤسسة أٝتيداؿ    

 ٓ٘: إطارات كعليو قّدرت عينة البحث ب  ٓٔاستبعاد العينة اليت أجريت عليها قياس تباث األداة ك ا١تتكونة من 
 .  عامبل من اإلطارات الوسطى 
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 :أدوات جمع البيانات -
استخدمت فيها [ عرضا]بندا  ٖٙلقياس أبعاد ا١تناخ التنظيمي السائد ٔتيداف الدراسة ًب بناء استبياف ٯتثل      

الباحثة سلما كصفيا متدرجا مكونا من ٜتسة مستويات حسب سلم ليكارت   ا٠تماسَي، ك ذلك باختيار كاحد من 
كًب إعطاء ىذه ا١تستويات األكزاف التالية على ، {موافق بشدة، موافق، ٤تايد، غَت موافق بشدة}البدائل التالية 

 [ .٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔ]الًتتيب 
مقياس األمن ًب االعتماد على [ ىيئة اإلطارات الوسطى ]ك١تعرفة مستول األمن النفس لدل عينة البحث    

، حيث يعد ىذا ا١تقياس أحد مقاييس الصحة النفسية ا١تعركفة باسم مقياس الطمأنينة النفسية، الذم قاـ النفسي
بندا، يعرض على كل بند حالتُت على الفرد أف ٕٓ، يتكوف من فاروؽ عبد السبلـ، فهد الدليمبإعداده كل من 

 . ٮتتار منهما اليت يرل إهنا تناسب حالتو أكثر 
 :األساليب اإلحصائية

 :قد ًب استخداـ األساليب التالية 
 :األسلوب الكمي و الذي يعتمد على.ٔ
 .النسب ا١تئوية  -

 .مربع كا  -

 .معامل بَتسوف كمعامل ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستمارة -

 :األسلوب الكيفي. ٕ

 .يتمثل يف معاٞتة البيانات ك ٖتليلها ٖتليبل كيفيا ك كصفيا

 :اقشتهاتحليل نتائج الدراسة و من
بعد إتباع كل ا٠تطوات البحثية ك حُت تفريغ ك تبويب البيانات ك استقرائها، توصلت ىذه الدراسة إذل النتائج  -

 :التالية
ىذا ما تعكسو قيمة ا١تتوسط اٟتسايب العاـ للمحاكر [. مناخ اإلنتاج]كجود مناخ تنظيمي مفتوح تنظيمي مفتوح  -

 .      الفاصل بُت ا١تناخ ا١تفتوح كا١تناخ ا١تغلق لصاحل ا١تناخ ا١تفتوحكىي فوؽ اٟتد  ٖٛ.ٖا٠تمسة حيت بلغت 
كجود مستول مقبوؿ من األمن النفسي ك الطمأنينة لدل ىيئة اإلطارات الوسطى، كىذا ما تعكسو قيمة ا١تتوسط  -

 .، كىي أكرب من اٟتد الفاصل بُت األمن النفسي كعدموٙٓ.ٖاٟتسايب العاـ ا١تقدرة بػ 



 
 
 

 

 
 

ً  : 03العذد                                                                          البدث العلميحيل  مشهض   ٌ ؤحشٍش   2014 –اهخوبش/  

88 

 

أما فيما يتعلق بالكشف عن عبلقة ا١تناخ التنظيمي باألمن النفسي يف ميداف الدراسة لدل ىيئة اإلطارات الوسطى، -
كبعد القياـ با١تعاٞتة اإلحصائية، تبُت لنا كجود عبلقة إرتباطية متوسطة حيث بلغت قيمة معامل االرتباط العاـ ب 

راكة اإلسبانية ٕتتهد على خلق مناخ تنظيمي مبلئم لتحقيق ، كىذا ما يدؿ على أف منظمة فرتياؿ بعد الشٓٙ.ٓ
ك ذلك لبلوغ األىداؼ  ا١تتفق عليها ... مستول عاؿ من األمن كالصحة النفسية خاؿ من كل أشكاؿ التوتر ك القلق

كة أثناء عهدة الشراكة كإ٧تاز مهامها على أحسن كجو، ك بالتارل كسب رضا العامل من ناحية ك ضماف فعالية الشرا
 . كإستمراريتها من جهة أخرل

  : خاتمة 
من خبلؿ معاٞتة ىذا ا١توضوع ك بعد إجراء دراسة نظرية ك تطبيقية ًب التوصل إذل فكرة يف غاية األ٫تية ك تتمثل    

يف  أف ا١تناخ التنظيمي ألم منظمة عامة  كانت أـ خاصة لو تأثَت كبَت على الصحة النفسية لؤلفراد ك ىذا بدكره يزيد 
قامة عبلقات مع اآلخرين ك التوافق النفسي ك ا١تهٍت ك االنفتاح عن اإلحساس كالشعور بالطمأنينة ك النجاح يف إ

اآلخرين ك من ًب على أدائهم ألعما٢تم بعيدا عن كل أشكاؿ التصلب كخاصة يف ا١تنظمات ذات التسيَت األجنيب 
 .١تختلف مواردىا التنظيمية

 
 : قائمة المراجع 

، التنظيم اإلدارم اٟتكومي التقليد ك ا١تعاصرة ، مطابع دار  معاصرةالتطوير التنظيمي و قضايا الكبيسي عامر بن خضَت ،  -ٔ
 . ٜٜٛٔ،  ٔ، ط  ٗالشرؽ ، الدكحة ج

، مفاىيم ك أسس سلوؾ الفرد ك اٞتماعة يف التنظيم ، دار الفكر للطباعة ك النشر ك التوزيع ،  السلوؾ التنظيميكامل ا١تغريب ،  -ٕ
 .  ٜٜٗٔاألردف ، . عماف 

 .ٜٜٔٔ، القاىرة ، دار غريب للطباعة كالنشر ،  الفكر التنظيمي تطورعلى السلمي ،  -ٖ

 . ٕٓٔٓ. ، دار اليازكرم العلمية للنشر ك التوزيع ، األردف ، عماف  القيادة اإلداريةبشَت العبلؽ ،  -ٗ

ك الًتبية ، ، ٥ترب التطبيقات النفسية  ٕ، ط مفاىيم أساسية في علم النفس االجتماعي لوكيا ا٢تامشي ، جابر نصر الدين ،  -٘
 . ٕٙٓٓقسنطينة ، . جامعة منتورم 

 .ٜٜٗٔ، دار اٟتكمة اليمانية،  أسس علم النفس االجتماعيأٛتد ٤تمد الزعيب ،  -ٙ

 .ٜٙٚٔ، اإلسكندرية، دار ا١تعرفة اٞتامعية، االتصاؿ في الخدمة االجتماعيةأبو ٧تا ٤تمد العمرم،  -ٚ

 .ٕٓٓٓة، دار ا١تفكر العريب، القاىرة، أٛتد إبراىيم، اٞتوانب السلوكية يف اإلدارة ا١تدرسي -ٛ

 .ٕ٘ٓٓ، حورس للنشر ك التوزيع، اإلسكندرية، السلوؾ التنظيمي٤تمد الصَتيف،  -ٜ
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دراسة استطبلعية في البنوؾ "العوامل المؤثرة في المناخ التنظيمي وعبلقتها باالبتكار،:شاكر جار اهلل ،إياد فاضل التميمي  -ٓٔ
 .ٕٙٓٓ،العدد األكؿ،ٜاألردنية للعلـو التطبيقية ،اٞتلد ،اجمللة "التجارية األردنية

، ٗٔ، ٣تلة العلـو اإلنسانية، العدد الشراكة األورومتوسطية و أثرىا على المؤسسة االقتصادية٤تمد يعقوب، األخضر عزم،  -ٔٔ
 .ٕٗٓٓأكتوبر 

الثمن، كلية العلـو اإلنسانية ، اٞتزائر، ، ندكة خاصة بالشراكة األجنبية، ا١تلتقى مفهـو الشراكة و آلياتهامعُت أمُت السيد،  -ٕٔ
 .ٜٜٜٔمام 

، مذكرة لنيل شهادة ا١تاجستَت، إشراؼ لزعر علي، الشراكة األورومتوسطية و المؤسسة االقتصادية الجزائريةبوعزيز ناصر،  -ٖٔ
 .ٕٙٓٓٗتصص اقتصاد ا١تعرفة ك العو١تة، جامعة باجي ٥تتار، عنابة 

14- Bruno PONSON : une typologie des partenariats nord sud IN, Van CHAN, B. 

PONSON et G HIRCH, partenariats des entreprises et modélisation, Pari : ed 

KARTHALAUF, 1999. 
 .ٜٜٙٔ، ١ٕٔتنوفية، العدد، ٣تلة ْتوث كلية الًتبية، جامعة االقيادة اإلدارية و عبلقتها باألمن النفسي للعاملين٤تمد جرب، -٘ٔ

 .ٜٜ٘ٔ، ٕ، جامعة عُت مشس، القاىرة، طالصحة النفسية و العبلج النفسيحامد عبد السبلـ زىراف،  -ٙٔ

 .ٜٜٜٔ، العدد األكؿ، ٘ٔ، ٣تلة جامعة دمشق، اجمللدمستويات األمن النفسي لدى الشباب الجامعيعلي سعد،  -ٚٔ

، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، الطبعة الثالثة، اٞتزائر، الرسائل الجامعيةدليل الباحث في المنهجية و كتابة عمار بوحوش،  -ٛٔ
ٜٜٔٓ. 
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  دراسة ميدانية: الضغط المهني بالمساندة االجتماعية لدى المرأة العاملةعبلقة 
 ٕجامعة الجزائر؛ أستاذ مساعد/ فارس علي. و أ"  أ"أستاذ محاضر /  بحرينبيل . د

 
: ملخص

هتدؼ الدراسة اٟتالية إذل الكشف عن طبيعة العبلقة بُت الضغط ا١تهٍت كا١تساندة االجتماعية لدل ا١ترأة العاملة يف اٞتامعة  
سليم نعامة وأنور  متزكجة كعازبة، كٞتمع البيانات ًب استخداـ مقياس الضغط ا١تهٍت الذم أعده امرأة( ٕٚٔ)على عينة قوامها 

كبعد ا١تعاٞتة اإلحصائية  ،(ٕٓٔٓ)السيد محمد أبو ىشاـ ، كمقياس ا١تساندة االجتماعية الذم صممو (ٕٔٔٓ)جميل علي 
: أسفرت الدراسة على النتائج التالية

. كجود عبلقة ارتباطية سالبة بُت الضغط ا١تهٍت كا١تساندة االجتماعية لدل ا١ترأة العاملة يف اٞتامعة -ٔٓ
.  ىٍت لدل ا١ترأة العاملة تبعان ١تتغَت اٟتالة االجتماعيةكجود فركؽ يف مستول الضغط ادل -ٕٓ
.  كجود فركؽ يف مستول الضغط ا١تهٍت لدل ا١ترأة العاملة تبعان ١تتغَت طبيعة العمل -ٖٓ
. عدـ كجود فركؽ يف مستول الضغط ا١تهٍت لدل ا١ترأة العاملة تبعان ١تتغَت األقدمية -ٗٓ
عنو الًتاث السيكولوجي كالًتبوم كالدراسات السابقة يف ا١توضوع، كتوجت الدراسة يف األخَت كقد فسرت النتائج يف ضوء ما أسفر    

 .ّتملة من ا١تقًتحات
 

. الضغط ا١تهٍت، ا١تساندة االجتماعية، ا١ترأة العاملة :الكلمات المفتاحية

 
: مقدمة

٦تا الشك فيو أفَّ العمل ٯتثل ٤توران أساسيان يف حياة اإلنساف، حيث يعد راحتو النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية،    
، كىذا ما جعلو من أكثر اجملاالت ا١تسببة للضغوط،  كمن خبللو ٭تقق الفرد مطالبو كحاجاتو ا١تتزايدة يومان بعد يـو

اٞتزائرية ٘تارس بل شك دكران بارزان كىامان يف ٥تتلف ميادين العمل، إال أفَّ  كلقد أصبحت ا١ترأة. لتعقده كزيادة متطلباتو
الضغوط كالعوامل ا١تختلفة اليت ٘تر هبا جعلها تتعرض إذل الضغوط ا١تهنية ٔتستويات ٥تتلفة، األمر الذم يؤدم إذل 

ظر إذل ا١ترأة العربية بشكل عاـ كا١ترأة كبالن. تدشل انتاجيتها كعدـ رغبتها يف العمل، ٦تا يؤثر سلبان على أداء ا١تنظمة
اٞتزائرية بشكل خاص، ٧تد أفَّ ىناؾ العديد من الضغوط اليت تؤثر عليها، كاليت أدت بشكل أك بآخر إذل تعرضها إذل 

.  الضغوط ا١تهنية
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 ٣تاؿ كلقد احتل موضوع الضغط ا١تهٍت مكانان كبَتان لدل العلماء كالباحثُت يف ميداف علم النفس كخاصة يف   
الصناعة كالعمل، حيث اىتم الباحثوف يف ٣تاؿ السلوؾ التنظيمي ٔتوضوع الضغط ا١تهٍت ١تا لو من آثار سلبية على 

كهبذا يشكل العمل مصدران للضغوط كالتوترات اليت يشعر هبا العاملوف . سلوؾ األفراد كالعاملُت كإتاىاهتم ٨تو العمل
أك االحًتاؽ النفسي كعدـ التوازف اٞتسمي، األمر الذم يستدعي من  على ٥تتلف ا١تستويات، كالشعور باإلرىاؽ

. ا١تنظمات االىتماـ ٔتوضوع الضغط ا١تهٍت كالبحث عن اٟتلوؿ كاإلجراءات الكفيلة للقضاء عليو أك التخفيف منو
عن النظاـ  كلعل من بُت االسًتاتيجيات اليت ٗتفف من حدة ضغوط العمل ما يسمى با١تساندة االجتماعية اليت تعرب

الذم يتضمن ٣تموعة من الركابط كالتفاعبلت االجتماعية مع اآلخرين اليت تعمل على مساعدة الفرد على حسن 
كعلى ىذا األساس جاءت الدراسة اٟتالية لتفحص طبيعة العبلقة بُت الضغط ا١تهٍت . التكيف الشخصي كاالجتماعي

. عةكا١تساندة االجتماعية لدل ا١ترأة العاملة يف اٞتاـ
 

: إشكالية الدراسة -ٔٓ
نالت الضغوط بشكل عاـ اىتمامان كاسعان يف العقود الثبلثة األخَتة من القرف العشرين، كظل ىذا االىتماـ مستمران    

حىت كقتنا الراىن، كًب ذلك مع تطور اٟتياة كزيادة ا١تطالب اليت دفعت با١تنظمات كا١تؤسسات إذل تنظيم أشكاؿ 
أفَّ تعدد مصادر الضغوط، قد يًتؾ آثاران سلبية يف الفرد كيف ا١تنظمة على حد سواء، ٦تا يؤدم العمل ا١تختلفة، كما 

فأم مهنة تتعرض إذل مستول . إذل ا٩تفاض اإلنتاجية كتدشل مستول األداء الذم يعرب عن الفلسفة االقتصادية للدكلة
ا١تهنة يف السلم ا١تهٍت كتصنيفها، حيث  معُت من الضغوط، كىي ٗتتلف ْتسب ا١تكانة الوظيفية اليت تشغلها تلك

يعاشل العديد من العاملُت كالعامبلت يف معظم ا١تنظمات أنواعان كثَتة من الضغوط، قد تكوف نإتة من أسباب كثَتة 
منها ما يرجع إذل ظركؼ العاملُت أنفسهم، كمنها ما يعود إذل ا١تؤسسات اليت يعملوف هبا، كما ٗتتلف ىذه الضغوط 

 ٓٗ.درىا، فمنها ما يكوف ضغوطان نفسية أك اجتماعية أك إدارية أك مهنيةْتسب مصا
كتعد ضغوط العمل من ا١توضوعات ا٢تامة كالشائعة اليت يوليها العلماء كالباحثُت أ٫تية خاصة يف العصر اٟتارل، حيث 

. كمان بعد يـوأصبحت بيئة العمل أكثر تعقيدان من أم كقت مضى، كذلك بتزايد حاجات العاملُت كتطلعاهتم م
                                                           

دراسة ميدانية لدى الموظفين في مكتبة األسد الوطنية : الضغوط المهنية وعبلقتها باألداء الوظيفي، (ٕٔٔٓ)سليم نعامة كأنور ٚتيل علي  . ٓٗ
، جامعة تشرين الوطنية، دمشق، ص (٘ٓ)، العدد (ٖٖ)، ٣تلة جامعة تشرين للبحوث كالدراسات العلمية، سلسلة اآلداب كالعلـو اإلنسانية، اجمللد بدمشق

ٖٖٔ. 
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كبطبيعة اٟتاؿ رٔتا يتم إشباع بعض حاجات كرغبات العاملُت كالعامبلت، كلكن لن يتم إشباع حاجاهتم بشكل 
دائم، ٦تا يؤدم يف النهاية إذل توتر العبلقة بُت ا١تؤسسات كالعاملُت فيها، كتعرضهم إذل الضغوط ا١تهنية أك عدـ الرضا 

.  ؾ ا١تؤسسات، كبالتارل فإفَّ ذلك يؤثر يف قلة اإلنتاجية كا٩تفاض مستول الفاعليةا١تهٍت أك تدشل مستول االنتماء لتل
، شخصيتها كما يقوم ماديان  دخبلن  كألسرهتا ٢تا يوفر كاقتصادية، ١تا اجتماعية ضركرة ا١ترأة عمل كما يعترب

أفَّ انتشار ظاىرة خركج ا١ترأة للعمل أدل إذل حدكث  بالنفس، حيث كالثقة كاالطمئناف بااللتزاـ الشعور لديها كينمي
تغَتات عديدة يف حياة ا١ترأة على مستول توزيع األدكار كا١تهاـ داخل األسرة كخارجها، فتحمل ا١ترأة ألدكار متعددة 

عية ر على أكمل كجو، حيث أفَّ اٟتياة االجتماالوحدىا ينقص من مردكديتها، فهي ال تستطيع القياـ ّتميع األدك
للمرأة العاملة أصبحت معقدة بعدما ٖتملت مسؤكلية القياـ بدكرين ٥تتلفُت يستدعي كل كاحد منهما جهد عضلي 
كفكرم كبَتين باختبلؼ اجملتمع الذم تنتمي إليو كالثقافة اليت ٖتدد سلوكها كأدكارىا، إال أفَّ صعوبة تأدية الدكرين 

 ٔٗ.يةأكقعها يف مشاكل عديدة من بينها الضغوط ا١تهن
كقد ينشأ الضغط ا١تهٍت عادة من عدـ التوافق بُت الفرد كمهنتو، كبذلك تكوف الضغوط ٕتربة ذاتية ٖتدث اختبلالن    

شعور العامل ":الضغط ا١تهٍت على أنو (ٖٜٜٔ)محمود محمد حسني كيف ىذا الصدد يعرؼ  .نفسيان أك عضويان 
بعجز أو صعوبة في القياـ بأداء مهاـ وظيفتو الموكلة إليو للقياـ بها، وينتج من مواجهة ىذا الموقف حالة من 

الموقف الذي يؤثر فيو التفاعل بين ظروؼ " :فيعرفو على أنو( ٜٕ، ص ٜٔٛٔزىير الصباغ، ) أما". التوتر
 ".ية والبدنية، والتي قد تدفعو إلى تغير نمط سلوكوالعمل وشخصية العامل، والتي تؤثر على حالتو النفس

كمن ىنا لقي موضوع الضغط ا١تهٍت اىتمامان متزايدان من قبل الباحثُت، ١تا لو من انعكاسات سلبية على األفراد    
لق كتوتر كإتاىاهتم كأدائهم يف العمل كالتأثر با١تثَتات البيئية ا١تختلفة، كىذه الضغوط جعلت الفرد يعيش يف حالة ؽ

كانفعاؿ، ٦تا أثر يف صحتو كجسده، كبالتارل انعكس على مهاـ كظيفتو كعبلقتو مع العاملُت يف ا١تنظمة أك ا١تؤسسة 
  ٕٗ.اليت يعمل فيها

                                                           
  

ة ، جامع(ٖٓ)العدد ، ٣تلة آفاؽ علم االجتماع، إشكالية توفيق المرأة األـ العاملة بين األدوار األسرية والعمل الخارجي، (ٕٕٔٓ)٧تية مادكم  . 
 .ٔٙٔ .سعد دحلب البليدة، ص

مستوى ضغوط العمل عند معلمي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في األردف والمشكبلت الناجمة  ،(ٕٔٔٓ)عبلء ٤تمود ٛتايدة  .   
 .ٜٜٕ، اٞتامعة األردنية، األردف، ص (ٔٓ)، العدد (ٖٛ)دراسات العلـو الًتبوية، اجمللد عنها، 
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 من اإلنساف ٭تتاجو الذم األمن مصادر من ىامان  مصدران  تعترب Support  Socialاالجتماعية ا١تساندة فإفَّ  كبا١تقابل،   

 ترتبط االجتماعية ا١تساندة أفَّ  إذ عامة، بصفة األفراد حياة يف كبَتة أ٫تية لو أساسي متغَت فهو فيو، يعيش الذم عا١تو

    .ا١ترضية األعراض بزيادة يرتبط غياهبا أفَّ  كما النفسية، كالسعادة بالصحة

 أف للفرد يمكن أشخاص وجود مدى عن تعبر": بأهنا االجتماعية ا١تساندة (Sarason et al, 1983, p. 128) كيعرؼ   

 ,Cohen et at, 1986) عرفها كما. "الحاجة عند بجانبو ويقفوا ويحبوه بو يعتنوا أف وسعهم في أنهم ويعتقد فيهم، يثق

p. 963) التي الضاغطة الحياة أحداث من للتخفيف بو المحيطة البيئة ودعم بمساندة الفرد متطلبات تعني": بأهنا 

. "في مواجهة ىذه األحداث، والتكيف معها الفاعلة االجتماعية المشاركة من وتمكنو لها، يتعرض
كيتزكد الفرد با١تساندة االجتماعية من خبلؿ شبكة عبلقاتو االجتماعية اليت تضم كل األشخاص الذين ٢تم اتصاؿ    

ء العمل، كليست اجتماعي منتظم بشكل أك بآخر مع الفرد، كتضم ىذه الشبكة يف الغالب األسرة كاألصدقاء كزمبل
 ٗٗ. كل شبكات العبلقات مساندة ألهنا أحيانان تعتمد على دعم كصحة متلقي ا١تساندة

على أف العامبلت البلٌب فقدف ا١تساندة االجتماعية أثناء ا٠تربات ا١تؤ١تة  (Spielberger)كيف نفس السياؽ يؤكد    
اليت مرت هبن أتسمن بفقداف األمن الوظيفي كا٩تفاض الثقة بالنفس كالشعور بالقلق الدائم، كىذه العوامل ٣تتمعة 

 ٘ٗ. سا٫تت يف إ٬تاد ضغوط العمل لدل النساء العامبلت
سلوكها  يف كاضحة اليت تبدك الضغوط من الكثَت ٢تا يسبب قد كاجملتمع األسرة يف أدكار ا١ترأة تعدد كعليو فإف   

العمل ك٤تاكلة التكيف معها، كالنجاح كصراع األدكار كالظركؼ االجتماعية كالبيئية، إذل  فأعباء .كتعاملها مع اآلخرين
جانب الضغوط الشخصية ٕتعل ا١ترأة العاملة بأمس اٟتاجة إذل مساعدة احمليطُت هبا للتخفيف من حدة الضغوط 

ت الفعالة للتخفيف من حدة الضغط ا١تهنية كإمكانية التعايش معها، إذ تعترب ا١تساندة االجتماعية من االسًتاتيجيا
 ٙٗ .ا١تهٍت لدل النساء العامبلت كما تشَت إليو بعض الدراسات كالبحوث العلمية

                                                           
43 . Cutrona, C (1996), Social Support, Cauples, London, Sage Publication, Vol (01), p    
44

 . Lepore, S (1994), Social support encyclopedia of human behavior, Vol (04), p. 247. 
، ٣تلة الدراسات كما تذكرىا العامبلت المتزوجاتالمساندة االجتماعية ومواجهة أحداث الحياة الضاغطة ، (ٜٜٚٔ)علي عبد السبلـ علي  .   

 .ٕٔ، القاىرة، مصر، ص (رازل)، رابطة األخصائيُت النفسيُت ا١تصرية (ٕٓ)، العدد (ٚٓ)النفسية، اجمللد 
يف العلـو ، ٣تلة دراسات أىمية الدعم االجتماعي كإستراتيجية للتخفيف من الضغط المهني لدى اإلطارات النسوية، (ٕٕٔٓ)سامية سعدك  .   

 .ٖٕٓ، جامعة اٞتزائر، ص(ٜٔ)اإلنسانية كاالجتماعية،  العدد 
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كيف سياؽ الدراسات اليت تناكلت العبلقة سواء إذا كانت بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة بُت الضغط ا١تهٍت كا١تساندة    
اليت أسفرت عن أ٫تية الدعم االجتماعي كإسًتاتيجية ( ٕٕٔٓ)سامية سعدو االجتماعية ٧تد نتائج دراسة 

حناف سليماف للتخفيف من الضغط ا١تهٍت لدل اإلطارات النسوية، كىي نفس النتيجة اليت أكدهتا نتائج دراسة 
اليت توصلت إذل دكر مصادر الدعم االجتماعي كاسهاماهتا يف التخفيف من ضغوط  (ٕٚٓٓ)أحمد البراشدي 

علي عبد السبلـ علي التعليم األساسي يف منطقة الباطنة جنوب، فضبلن عن نتائج دراسة  العمل لدل معلمي
اليت أسفرت عن أ٫تية ا١تساندة االجتماعية يف مواجهة أحداث اٟتياة الضاغطة كما تذكرىا العامبلت  (ٜٜٚٔ)

ط ا١تهٍت ببعض ا١تتغَتات ا١تتزكجات ىذا من جهة، كمن جهة أخرل، فهناؾ بعض الدراسات تناكلت العبلقة بُت الضغ
الشخصية كا١تهنية كمتغَت اٟتالة االجتماعية كطبيعة العمل كاألقدمية كغَتىا من ا١تتغَتات ذات الصلة اليت أكلتها 

.  الدراسة اٟتالية أ٫تية ١تا ٢تا من تأثَت يف مستول الضغط ا١تهٍت لدل ا١ترأة العاملة
تناكلت  -يف حدكد علم الباحثاف-يبلحظ القارئ عدـ كجود أم دراسة كيف ضوء الدراسات ا١تشار إليها سابقان    

العبلقة بُت الضغط ا١تهٍت كا١تساندة االجتماعية لدل ا١ترأة العاملة إال من خبلؿ الدراسات اليت تناكلت مدل أ٫تية 
ضركرة دعم النساء إٯتانان بكذلك . يف التخفيف من حدة الضغوط ا١تهنية أك الدعم االجتماعي ا١تساندة االجتماعية

مقارنة النساء  العامبلت اجتماعيان ١تواجهة الضغوط ا١تهنية، فضبلن عن تناكؿ ا١تعاش النفسي للمرأة العاملة من خبلؿ
بالرغم من أفَّ ىذه الفئة األخَتة أصبحت تشكل نسبة عالية من -ا١تتزكجات كالعازبات يف مستول الضغط ا١تهٍت، 

جاءت الدراسة اٟتالية الستقصاء طبيعة العبلقة بُت الضغط ا١تهٍت كا١تساندة  -اجملتمعات اليد العاملة النسوية يف كافة
: االجتماعية لدل ا١ترأة العاملة يف اٞتامعة، كىذا من خبلؿ اإلجابة على األسئلة التالية

امعة؟ ىل توجد عبلقة ارتباطية بُت الضغط ا١تهٍت كا١تساندة االجتماعية لدل ا١ترأة العاملة يف اجل-ٔٓ
ىل توجد فركؽ يف مستول الضغط ا١تهٍت لدل ا١ترأة العاملة تبعان ١تتغَت اٟتالة االجتماعية؟ -ٕٓ
ىل توجد فركؽ يف مستول الضغط ا١تهٍت لدل ا١ترأة العاملة تبعان ١تتغَت طبيعة العمل؟ -ٖٓ
؟ ىل توجد فركؽ يف مستول الضغط ا١تهٍت لدل ا١ترأة العاملة تبعان ١تتغَت األقدمية-ٗٓ
: فرضيات الدراسة -ٕٓ
. توجد عبلقة ارتباطية بُت الضغط ا١تهٍت كا١تساندة االجتماعية لدل ا١ترأة العاملة يف اٞتامعة -ٔٓ
. توجد فركؽ يف مستول الضغط ا١تهٍت لدل ا١ترأة العاملة تبعان ١تتغَت اٟتالة االجتماعية -ٕٓ
. ١تتغَت طبيعة العملتوجد فركؽ يف مستول الضغط ا١تهٍت لدل ا١ترأة العاملة تبعان  -ٖٓ
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. توجد فركؽ يف مستول الضغط ا١تهٍت لدل ا١ترأة العاملة تبعان ١تتغَت األقدمية -ٗٓ
: أىداؼ الدراسة -ٖٓ
: هتدؼ الدراسة اٟتالية إذل ٖتقيق ٚتلة من األىداؼ التالية   
.  اٞتامعةالكشف عن طبيعة العبلقة بُت الضغط ا١تهٍت كا١تساندة االجتماعية لدل ا١ترأة العاملة يف-ٔٓ
. الكشف عن طبيعة الفركؽ يف مستول الضغط ا١تهٍت لدل ا١ترأة العاملة تبعان ١تتغَت اٟتالة االجتماعية-ٕٓ
. التأكد من طبيعة الفركؽ يف مستول الضغط ا١تهٍت لدل ا١ترأة العاملة تبعان ١تتغَت طبيعة العمل-ٖٓ
. رأة العاملة تبعان ١تتغَت األقدميةالكشف عن طبيعة الفركؽ يف مستول الضغط ا١تهٍت لدل ادل-ٗٓ
: أىمية الدراسة -٘ٓ
: ٯتكن توضيح أ٫تية الدراسة من خبلؿ التأكيد على النقاط التالية   
إلقاء الضوء على العبلقة بُت الضغط ا١تهٍت كا١تساندة االجتماعية لدل عينة من النساء ا١تتزكجات كالعازبات  -ٔٓ

. العامبلت يف اٞتامعة اٞتزائرية
األسرة، كٚتاعة الرفاؽ كزميبلت العمل  ا١تساندة االجتماعية للمرأة اٞتزائرية العاملة خاصة من الزكج أكأ٫تية  -ٕٓ

. اليت تعترب كدعم يساعد على التخفيف من الضغوط ا١تهنية
اليت اىتمت ٔتتغَت الضغط ا١تهٍت كا١تساندة يف البيئة العربية عمومان،  -يف حدكد علم الباحثاف-قلة الدراسات  -ٖٓ
. ٦تا ٬تعل من األ٫تية ضركرة التعرؼ على نوعية العبلقة بُت تلك ا١تتغَتات ذل كجو ا٠تصوص يف اٞتزائركع
قد تفيد نتائج ىذه الدراسة يف ٖتقيق استقرار ا١ترأة اٞتزائرية العاملة، كذلك من خبلؿ اإلسهاـ يف التخفيف من  -ٗٓ

حدة الضغوط ا١تهنية اليت قد تتعرض ٢تا، من خبلؿ إشاعة ركح التعاكف كالعبلقات الودكدة كالبعد عن الصراعات 
.  الوظيفية

: تحديد مفاىيم الدراسة-٘ٓ
شعور العامل بعجز أو صعوبة في القياـ بأداء مهاـ وظيفتو ": يعرؼ الضغط ا١تهٍت بأنو :المهنيالضغط  -ٔ-٘

 ٚٗ ".الموكلة إليو للقياـ بها، وينتج من مواجهة ىذا الموقف حالة من التوتر
ضغط ا١تهٍت كيعرفها الباحثاف إجرائيان بالدرجة الكلية اليت ٭تصل عليها ا١تبحوث عند إجابتو على عبارات مقياس اؿ   

. ا١تستخدـ يف الدراسة اٟتالية
                                                           

  
 .ٜٔ،ص ، القاىرة، مصر(ٖٗ)، ٣تلة كلية الًتبية، العدد ضغوط العمل لدى المعلمين، (ٖٜٜٔ)٤تمود ٤تمد حسٍت   
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بأنها وجود أو توفر األشخاص الذين يمكن للفرد أف "تعرؼ ا١تساندة االجتماعية  :المساندة االجتماعية -ٕ-٘
 ٛٗ ".يثق فيهم، وىم أولئك الذين يتركوف لديو انطباعاً بأنهم في وسعهم أف يعتنوا بو، وأنهم يقدرونو ويحبونو

الباحثاف إجرائيان بالدرجة الكلية اليت ٭تصل عليها ا١تبحوث عند إجابتو على عبارات مقياس ا١تساندة كيعرفها    
. االجتماعية ا١تستخدـ يف الدراسة اٟتالية

كىي ا١ترأة ا١تتزكجة كالعزباء اليت تشغل منصبان أك مهنة يف التعليم اٞتامعي أك تعمل كمتصرفة  :المرأة العاملة -ٖ-٘
. اٞتامعةإدارية داخل 

: إجراءات الدراسة الميدانية
: منهج الدراسة -أوالً 
تعد الدراسة اٟتالية من البحوث الوصفية االرتباطية، حيث استخدـ الباحثاف ا١تنهج الوصفي ألنو يُوفر فهمان عن    

كبالتارل ًب تبٍت ىذا ا١تنهج ألنو يقـو بدراسة  .عبلقة الضغط ا١تهٍت با١تساندة االجتماعية لدل ا١ترأة العاملة يف اٞتامعة
 .متغَتات البحث كما ىي لدل أفراد العينة دكف أف يكوف للباحث دكر يف ضبط ا١تتغَتات موضوع القياس

:  حدود الدراسة -ثانياً 
: اقتصرت الدراسة اٟتالية على اٟتدكد التالية   
. رأة العاملة ا١تتزكجة كالعازبةًب إجراء الدراسة اٟتالية على ادل :لحدود البشريةا -
 (.ٕجامعة البليدة)ًب إجراء الدراسة اٟتالية ّتامعة لونيسي علي : الحدود المكانية -
 .ٕٗٔٓ -ًٖٕٔٓب إجراء الدراسة اٟتالية يف ا١توسم اٞتامعي  :الحدود الزمانية -

 : مجتمع الدراسة-ثالثاً 
، (ٕجامعة البليدة)زكجات كالعازبات يف جامعة لونيسي علي يشمل ٣تتمع الدراسة كافة النساء العامبلت ا١تت   

. كالذين ٯتثلوف اجملتمع اإلحصائي للدراسة اٟتالية
:  عينة الدراسة -رابعاً 
بعد تعذر بل استحالة تطبيق األسلوب العشوائي يف االختيار، كىذا لبلعتبار ا١تنهجي ا١ترتبط بالعشوائية ذاهتا،    

تكونت عينة الدراسة كاليت تقتضي منح نفس الفرص لكل مفردات اجملتمع اإلحصائي حىت ٗتتار ضمن عينة الدراسة، 
                                                           

48 . Sarason et al (1983), Assessing social support. The social support questionnaire, Journal of personality and 

social psychology, Vol (44) , N (01), p .  9  
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مشاركتهن يف الدراسة من خبلؿ اإلجابة عن ا١تقياسُت عاملة متزكجة كعازبة أبدين رغبتهن يف  امرأة( ٕٚٔ)من 
. ا١تستعملُت لتجميع البيانات، كعليو ٯتكننا القوؿ أننا اعتمدنا الطريقة العرضية يف اختيار أفراد العينة

. يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الحالة االجتماعية(: ٔٓ)الجدوؿ رقم 
ة النسبالتكرار متغير الحالة االجتماعية 

% ٔ٘.ٕٗ ٗ٘متزوجة 
% ٛٗ.ٚ٘ ٖٚعازبة 

% ٓٓٔ ٕٚٔالمجموع 
من ا١تبحوثات عازبات كحد أعلى، كبا١تقابل ٧تد %( ٛٗ.ٚ٘)أّف ما ٯتثل ( ٔٓ)نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ رقم    
. من ا١تبحوثات متزكجات كحد أدسل%( ٔ٘.ٕٗ)أّف 

العمل يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير طبيعة (: ٕٓ)الجدوؿ رقم 
النسبة التكرار متغير طبيعة العمل 

% ٖٗ.ٖ٘ ٘ٗأستاذة جامعية 
% ٙ٘.ٗٙ ٕٛمتصرفة إدارية 

% ٓٓٔ ٕٚٔالمجموع 
من ا١تبحوثات تعملن كمتصرفة إدارية كحد %( ٙ٘.ٗٙ)أّف ما ٯتثل ( ٕٓ)نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ رقم  

. كأساتذة جامعيات كحد أدسلمن ا١تبحوثات تعملن %( ٖٗ.ٖ٘)أعلى، كبا١تقابل ٧تد أّف 
يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير األقدمية (: ٖٓ)الجدوؿ رقم 

النسبة التكرار متغير األقدمية 
%  ٓٓ.ٖٚ ٚٗسنوات  ٘ٓأقل من 

% ٜٜ.ٕٙ ٓٛسنوات  ٙٓأكثر من 
% ٓٓٔ ٕٚٔالمجموع 

سنوات  ٙٓا١تبحوثات تزيد مدة عملهن عن من %( ٜٜ.ٕٙ)أّف ما ٯتثل ( ٖٓ)نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ رقم    
. سنوات كحد أدسل ٘ٓمن ا١تبحوثات تقل مدة عملهن عن %( ٓٓ.ٖٚ)كحد أعلى، كبا١تقابل ٧تد أّف 

: أدوات الدراسة: خامساً 
: ٞتمع البيانات قاـ الباحثاف باستخداـ األدكات التالية   
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: مقياس الضغط المهني-ٔ-٘
عبارة ( ٕٗ)ببناء مقياس الضغط ا١تهٍت، الذم يتكوف من  (ٕٔٔٓ)وأنور جميل علي سليم نعامة قاـ الباحثاف    

: أبعاد( ٛٓ)تتوزع على 
(. ٙ، ٘، ٗ، ٖ، ٕ، ٔ: )ٖتمل األرقاـ التالية( ٙٓ)الضغوط النإتة من العبء الوظيفي، كعباراتو -ٔ
(. ٔٔ، ٓٔ، ٜ، ٛ، ٚ: )التالية ٖتمل األرقاـ( ٘ٓ)الضغوط النإتة من عدـ كجود الدعم اإلدارم، كعباراتو -ٕ
، ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔ: )ٖتمل األرقاـ التالية( ٙٓ)الضغوط النإتة من عدـ كضوح األدكار كتعددىا، كعباراتو -ٖ

ٔٙ ،ٔٚ .)
(. ٖٕ، ٕٕ، ٕٔ، ٕٓ، ٜٔ، ٛٔ: )ٖتمل األرقاـ التالية( ٙٓ)الضغوط النإتة من االتصاؿ اإلنساشل، كعباراتو -ٗ
(. ٕٚ، ٕٙ، ٕ٘، ٕٗ: )ٖتمل األرقاـ التالية( ٗٓ)عملية تقوصل األداء الوظيفي، كعباراتو  الضغوط النإتة من-٘
(. ٖٔ، ٖٓ، ٜٕ، ٕٛ: )ٖتمل األرقاـ التالية( ٗٓ)الضغوط النإتة من ا١توركد ا١تادم، كعباراتو -ٙ
(. ٖ٘ ،ٖٗ، ٖٖ، ٕٖ: )ٖتمل األرقاـ التالية( ٗٓ)الضغوط النإتة من التطور ا١تهٍت، كعباراتو -ٚ
(. ٕٗ، ٔٗ، ٓٗ، ٜٖ، ٖٛ، ٖٚ، ٖٙ: )ٖتمل األرقاـ التالية( ٚٓ)الضغوط الناٚتة من بيئة العمل، كعباراتو -ٛ

غَت  ٔغَت موافق،  ٕأحيانا،  ٖموافق،  ٗ، موافق بشدة، ٘: )كيصحح ا١تقياس عبارة عبارة كفق البدائل التالية   
( ٕٓٔ)ف أف ٭تصل عليها ا١تبحوث على ىذا ا١تقياس ىي ، كانطبلقان من ذلك تكوف أعلى درجة ٯتك(موافق بشدة

. درجة( ٕٗ)درجة، كأقل درجة ٯتكن أف ٭تصل عليها ا١تبحوث ىي 
: كللتأكد من صبلحية ا١تقياس للتطبيق ًب حساب خصائصو السيكومًتية ا١تتمثلة يف كل من الصدؽ كالثبات   

لقياس صدؽ ا١تقياس، حيث ًب عرض ا١تقياس على استخدـ الباحثاف طريقة الصدؽ الظاىرم  :صدؽ المقياس - أ
عدد من أعضاء ا٢تيئة التدريسية بكلية الًتبية يف جامعة دمشق لبياف رأيهم يف صحة كل عبارة، كدرجة مبلئمتها 

كبناء على مبلحظات . للمجاؿ الذم تنتمي إليو، باإلضافة إذل ذكر ما يركنو مناسبان من إضافات أك تعديبلت
ـ استبعاد أم عبارة من ا١تقياس، كلكن ًب تعديل بعضها من حيث األسلوب كالصياغة، كبالتارل بلغ احملكمُت دل يت

 .عبارة( ٕٗ)٣تموع عبارات ا١تقياس ككل بصورتو النهائية 
: اعتمد الباحثاف يف حساب ثبات ا١تقياس على الطرؽ التالية :ثبات المقياس -ب
امل الثبات عن تطبيق ا١تقياس كإعادة تطبيقو على عينة قوامها ًب حساب مع :طريقة التطبيق وإعادة التطبيق -
(. ٕٛ.ٓ)عامبلن كعاملة بعد أسبوعُت، كقد أظهرت النتائج ٘تتع ا١تقياس بدرجة عالية من الثبات اليت بلغت ( ٕٓٔ)
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العبارات  قاـ الباحثاف بتقسيم عبارات ا١تقياس إذل نصفُت متساكيُت، ضم النصف األكؿ :طريقة التجزئة النصفية -
، كمعامل (ٖٛ.ٓ)الفردية، كضم النصف الثاشل العبارات الزكجية، حيث ًب حساب معامل االرتباط سبَتماف براكف 

(. ٔٓ.ٓ)كٚتيعها كانت دالة عند مستول الداللة ( ٙٛ.ٓ)االرتباط جيتماف 
: مقياس المساندة االجتماعية-ٕ-٘
 على تتوزع عبارة( 12) من يتكوف كالذم االجتماعية، ا١تساندة مقياس بإعداد Zimet & Canty, Mitchell (2000) قاـ   

: أبعاد( 03)

(. 11 ،8 ،4 ،3: )التالية األرقاـ ٖتمل كعباراتو ، Family Support العائلة من ا١تساندة - 

(. 12 ،9 ،7 ،6: )التالية األرقاـ ٖتمل كعباراتو ،Friends Support األصدقاء من ا١تساندة - 

(. 10 ،5 ،2 ،1: )التالية األرقاـ ٖتمل كعباراتو ،Others Support األخرين من ا١تساندة -3

أكافق  ٔأكافق، ٤ٕتايد،  ٖال أكافق،  ٕال أكافق بشدة،  ٔ: )بدائل( ٘ٓ)كيصحح ا١تقياس عبارة عبارة كفق  
. ، ك٘تثل الدرجة ا١ترتفعة على ا١تساندة االجتماعية ا١ترتفعة كالعكس بالعكس(بشدة

بتعريب ىذا ا١تقياس كعرض الًتٚتة كالنسخة األصلية على  (ٕٓٔٓ)السيد محمد أبو ىشاـ كقد قاـ  
. من أعضاء ىيئة التدريس ا١تتخصصُت يف اللغة اإل٧تليزية كعلم النفس، كًب تعديل صياغة بعض العبارات( ٗٓ)

. كل من الصدؽ كالثباتكللتحقق من صبلحية ا١تقياس للتطبيق ًب التأكد من خصائصو السيكومًتية ا١تتمثلة يف 
: صدؽ المقياس -أ

: كًب التحقق من االتساؽ الداخلي للمقياس بطريقتُت :طريقة االتساؽ الداخلي -
مبحوثان، حيث ( ٖ٘ٔ)حساب معامل االرتباط بُت كل عبارة كالبعد الذم تنتمي إليو على عينة تكونت من  -

( ٔٓ.ٓ)الة إحصائيان عند مستول ، كىي د(ٜٓ.ٓ، ٜٛ.ٓ)ا٨تصرت قيم معامبلت االرتباط بُت 
حساب معامل االرتباط بُت الدرجة الكلية للبعد كالدرجة الكلية للمقياس، حيث ا٨تصرت قيم معامبلت االرتباط -

(. ٔٓ.ٓ)، كىي ٚتيعها دالة إحصائيان عندل مستول (ٙٛ.ٓ، ٚٚ.ٓ)بُت 
: ثبات المقياس -ب
: ف أبعاد ا١تقياس، فكانت معامبلت االرتباط على الًتتيبًب حساب معامل ألفا كركنباخ لعبارات كل بعد ـ   
(. ٜٓ.ٓ)، ككانت قيمة معامل ألفا كركنباخ للمقياس ككل (ٛٛ.ٓ، ٘ٛ.ٓ، ٙٛ.ٓ)
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 باعتبارناأخَتان نشَت على أننا اعتمدنا ا١تقياساف يف صيغتهما العربية دكف إعادة النظر يف خصائصهما القياسية ك   
ننتمي إذل نفس السياؽ الثقايف كاٟتضارم، مع كل ما ٯتكن أف يوجد من خصوصيات ذات الطابع احمللي اليت ٬تب 
أف تؤخذ بعُت االعتبار عند ٖتليل كتفسَت البيانات، كىذا بعد تأكدنا من كضوح عبارات ا١تقياسُت كسبلمة لغتهما 

 .من عملية التطبيق التجرييب
: حصائيتقنيات التحليل اإل: سادساً 

: التالية اإلحصائية لتحليل البيانات اجملمعة ًب استخداـ األساليب   
...  ا١تعيارية اال٨ترافات اٟتسابية، ا١تتوسطات ا١تئوية، النسب التكرارات،: من كل يف كا١تتمثل :الوصفي اإلحصاء -

 من كذلك الفركؽ، لداللة" ت" اختبار ،Pearson بَتسوف االرتباط معامل: من كل يف كا١تتمثل: االستداللي اإلحصاء -

. SPSS االجتماعية للعلـو اإلحصائية اٟتزمة بربنامج االستعانة خبلؿ

 الميدانية الدراسة نتائج: سابعاً 

قبل عرض النتائج نشَت إذل أننا حرصنا أف تتم اإلجابة على ا١تقياسُت يف أحسن الظركؼ ا١تمكنة، كما تأكدنا من    
فهم أفراد العينة لتعليمة ا١تقياسُت، خصوصان ما تعلق با٢تدؼ من عملية القياس ٔتعٌت ضركرة أف تعكس إجابة 

ليو األمور يف الواقع ال كما يتمٌت أف تكوف عليو، كال ا١تبحوث ا١تطلوب يف كل عبارة من عبارات ا١تقياس ما ىي ع
كبعد االنتهاء من عملية التطبيق كالتأكد من احًتاـ أفراد العينة للتعليمة يف شطرىا ا١تتعلق . كما يتوقع أننا ننتظره

 اإلجابة عن باإلجابة على كل عبارة من عبارات ا١تقياس، كضركرة تفادم اإلجابة النمطية كاختيار ا٠تيار األكسط يف
كل العبارات مثبلن، قمنا بعملية التصحيح، ٍب شرعنا يف ا١تعاٞتة اإلحصائية لكافة البيانات اجملمعة للتحقق من صحة 

ٖتليل كمناقشة النتائج ا١تتعلقة بكل فرضية من فرضيات الدراسة يف ضوء  يلي فيماكعليو سنتناكؿ . فرضيات الدراسة
: م الذم يُفسر متغَتات الدراسةالدراسات السابقة كاإلطار النظر

: عرض ومناقشة نتيجة الفرضية األولى-ٔ-ٚ
توجد عبلقة ارتباطية بين الضغط المهني والمساندة االجتماعية لدى المرأة  تنص الفرضية األكذل على أنو   

االرتباطية  كللتحقق من صحة ىذه الفرضية ًب استخداـ معامل ارتباط بَتسوف لفحص العبلقة.العاملة في الجامعة
، كبُت الدرجات اليت حصلوا عليها على مقياس الضغط ا١تهٍتعلى مقياس  ْتوثُتبُت الدرجات اليت ٖتصل عليها ادل

: على النتائج التالية نا، حيث ٖتصلا١تساندة االجتماعية
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 الضغط المهني والمساندة االجتماعيةيوضح معامل ارتباط بيرسوف بين (: ٗٓ)الجدوؿ رقم 
القرار مستوى الداللة معامل االرتباط العينة المتغير 

دالة  ٔٓ.ٓ- ٕٖ.ٓ ٕٚٔ ا١تساندة االجتماعية -الضغط ا١تهٍت 
كجود عبلقة ارتباطية عكسية سالبة بُت الضغط ا١تهٍت كا١تساندة  (ٗٓ)الجدوؿ رقم نبلحظ من خبلؿ نتائج    

، ٔتعٌت (ٔٓ.ٓ)عند مستول الداللة ( -ٕٖ.ٓ)االجتماعية لدل ا١ترأة العاملة يف اٞتامعة، حيث بلغ معامل االرتباط 
ؿ إليها يف كتتفق النتيجة ا١تتوص. كلما زاد مستول الشعور با١تساندة االجتماعية كلما قل مستول الضغط ا١تهٍت

اليت أكدت على أ٫تية  (ٕٕٔٓ)سامية سعدو  الدراسة اٟتالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة كنتائج دراسة
الدعم االجتماعي كإسًتاتيجية للتخفيف من الضغط ا١تهٍت لدل اإلطارات النسوية، كىي نفس النتيجة اليت أكدهتا 

علي عبد السبلـ علي كنتائج دراسة  ،(ٕٚٓٓ)شدي حناف سليماف أحمد البراأيضان نتائج دراسة كل من 
كٯتكن تفسَت ىذه النتيجة يف ضوء الواقع االجتماعي كا١تعاناة اليت تعانيها ا١ترأة العاملة يف اجملتمع اٞتزائرم . (ٜٜٚٔ)

ين نتيجة العديد من العوامل كتعدد األدكار من خبلؿ التداخل بُت البيت كالعمل الذم يظهر من جراء التصادـ ب
فا١ترأة على غرار الرجل، . طموح ا١ترأة العاملة العائلية مع أىداؼ حياهتا ا١تهنية، حيث يصعب عليها التوفيق بينهما

ساعة ( ٓٗ)تؤدم عمل مضاعف، ٘تضي ما بُت ٙتاشل ساعات إذل عشر ساعات يوميان يف عملها أم ٔتعدؿ 
ذم ال ينتهي عند هناية الدكاـ الرٝتي، بل أهنا ٖتمل عبء أسبوعيان، ٔتعٌت أفَّ جل كقتها ٘تضيو كتقضيو يف العمل، اؿ

ك٫تـو العمل معها إذل ا١تنزؿ لتجدىا ٫تومان أخرل ككاجبات منزلية كأسرية تنتظرىا، فهي ال ترتاح إال لتناـ متأخرة 
كن كتنهض باكرة، فهن يسعوف إذل رضا احمليطُت هبن على حساب راحتهن كصحتهن النفسية كاٞتسدية، لكن ىذا صل
أف ٮتفف من خبلؿ ما تلقاه ا١ترأة العاملة من دعم كمساندة اجتماعية من طرؼ أفراد عائلتها أك زكجها أك حىت 

فا١تساندة االجتماعة تعترب كصماـ األماف ككإسًتاتيجية ناجعة تساعد على التخفيف من الضغط ا١تهٍت، . أبنائها
كيف ىذا الصدد يرل كل من . ة اليت تنسيها ىم كعبء العملحيث تشعر بنوع من الرضا كالطمأنينة كالسعادة النفسي

Coyne & Downey, 1991, p. 402))  َّاألحداث مواجهة يف أ٫تية ٢تا فيهم ا١توثق اآلخرين من االجتماعية ا١تساندة أف 

 & Turner) من كل أكدىا اليت الفكرة نفس كىي األحداث، ىذه عواقب استبعاد أك التخفيف خبلؿ من الضاغطة،

Maino, 1994, p. 203)  َّسعادة الفرد عن طريق الدكر ا١تهم الذم تلعبو  على مباشرة بطريقة تؤثر االجتماعية ا١تساندة أف
كمن ٍب  .السلبية النإتة عن ىذه الضغوط اآلثارحينما يكوف مستول الضغوط مرتفعان أك كمتغَت كسيط ٥تفف من 

 .تباطية بُت الضغط ا١تهٍت كا١تساندة االجتماعية لدل ا١ترأة العاملةنقبل فرضية البحث اليت تنص على كجود عبلقة ار
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: عرض ومناقشة نتيجة الفرضية الثانية-ٕ-ٚ
توجد فروؽ في مستوى الضغط المهني لدى المرأة العاملة تبعاً لمتغير الحالة  تنص الفرضية الثانية على أنو   

، بعد لداللة الفركؽ T testاالعتماد على ا١تعاٞتة اإلحصائية ًب  الفرضية ىذه صحة من كللتحقق .االجتماعية
على النتائج  ناالتأكد من التجانس بُت اجملموعتُت من خبلؿ حساب الفركؽ يف الدرجة الكلية للمقياس، حيث ٖتصل

 : التالية
لمتغير الحالة في مستوى الضغط المهني لدى المرأة العاملة تبعاً يوضح داللة الفروؽ : (٘ٓ)الجدوؿ رقم 

. االجتماعية
 المتغير

 

 

 

        المقياس

 العاملة المرأة

 المتزوجة

 45= ف

 العاملة المرأة

 العازبة 

 82= ف

 درجة

 الحرية

 

 الفروؽ

  ت
المحسو

 بة

 ت
 المجدولة

 مستوى

 الداللة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراؼ

 المعياري

  المتوسط

 الحسابي

 االنحراؼ

 المعياري
df     

 الضغط

 المهني
131.66 17.66 112.48 14.68 125 0.92 06.36 02.61 0.00 

كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف مستول الضغط ا١تهٍت تبعان  (٘ٓ)الجدوؿ رقم نبلحظ من خبلؿ نتائج    
=  dfعند ( ٔٙ.ٕٓ)كىي أكرب من ت اجملدكلة ( ٖٙ.ٙٓ)حيث بلغت قيمة ت احملسوبة  ١تتغَت اٟتالة االجتماعية،

، ٔتعٌت أفَّ الفركؽ دالة إحصائيان، حيث دل تتفق نتائج الدراسة اٟتالية مع ما (ٔٓ.ٓ)عند مستول الداللة ( ٕ٘ٔ)
، كٯتكن تفسَت ىذه النتيجة يف ضوء (ٕٕٔٓ)سامية سعدو توصلت إليو بعض نتائج الدراسات كنتائج دراسة 

كالوسط األسرم الذم يلعب دكراَ ال يستهاف بو يف كيفية إدراؾ الفرد حمليط عملو، فاٟتياة  احمليط االجتماعي
إذ أفَّ درجة كنوع مسؤكلية كل منهما . االجتماعية للمرأة العاملة متباينة، فيما إذا كانت ىذه األخَتة متزكجة أك عازبة

١ترأة العاملة ا١تتزكجة تعاشل من مشكلة أفَّ ا (ٕٛٓٓ)إحساف محمد الحسن ٗتتلف، حيث تؤكد نتائج دراسة 
تشتت جهودىا بُت العمل ا١تنزرل كالعمل ا١تهٍت فضبلن عن تربية األبناء كتلبية متطلبات أزكاجهن، ككل ىذا من شأنو 

أف يدخل ا١ترأة العاملة ا١تتزكجة يف صراع دائم إلحساسها بالتقصَت ٨تو أبنائها كزجها مقارنة با١ترأة العاملة غَت 
كنتائج  ،(ٕٓٔٓ)عبد الفتاح خليفات وشرين المطارنة تزكجة، كىي نفس النتيجة اليت أكدهتا نتائج دراسة ادل
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 من كثَت إذل ا١ترأة يعرض الذم األدكار صراع إذل يؤدم كأـ كزكجة ا١ترأة عمل أفَّ  على أكدت اليت Baruch (1987) دراسة

 الوضعية بُت دالة عبلقة كجود Neveu (1995) يبُت الصدد ىذا كيف. العازبة العاملة با١ترأة مقارنة النفسية االضطرابات

 كجود عن فضبلن  ا١تسؤكليات يف االجتماعية ا١تشاكل أساس على أيضان  ذلك تفسَت كٯتكننا بالضغط، الشعور كدرجة العائلية

ا١تلقاة على عاتقهن يف عملهن،  الكثَتة الواجبات يف تتمثل اليت اٟتياة متطلبات كزيادة األدكار صراع نتيجة الضغوط
كا١تسؤكليات اليت ٭تملنها بالنسبة ٟتياة أزكاجهن كأبنائهن، كمن ٍب ٯتكن اٟتكم على كجود فركؽ يف مستول الضغط 

. ا١تهٍت تبعان ١تتغَت اٟتالة االجتماعية
: عرض ومناقشة نتيجة الفرضية الثالثة-ٖ-ٚ
. العمل طبيعة لمتغير تبعاً  العاملة المرأة لدى المهني الضغط مستوى في فروؽ توجد أنو على الثالثة الفرضية تنص   

 بُت التجانس من التأكد بعد ،الفركؽ لداللة T test اإلحصائية ا١تعاٞتة على االعتماد ًب الفرضية ىذه صحة من كللتحقق

 : التالية النتائج على ٖتصلنا حيث للمقياس، الكلية الدرجة يف الفركؽ حساب خبلؿ من اجملموعتُت

في مستوى الضغط المهني لدى المرأة العاملة تبعاً لمتغير طبيعة يوضح داللة الفروؽ : (ٙٓ)الجدوؿ رقم 
 .العمل

 المتغير

 

 

 

 المقياس

 أساتذة) العاملة المرأة

( جامعية

 54= ف

 العاملة المرأة

( إدارية متصرفة)

 73= ف

 درجة

 الحرية

 

 الفروؽ

 ت
المحسو

 بة

 ت
 المجدولة

 مستوى

 الداللة

 المتوسط

الحسا
 بي

 االنحراؼ

 المعياري

  المتوسط

 الحسابي

 االنحراؼ

     df المعياري

 الضغط

 المهني
128.16 19.25 112.38 13.89 125 05.75 05.36 02.61 0.00 

 طبيعة ١تتغَت تبعان  ا١تهٍت الضغط مستول يف إحصائية داللة ذات فركؽ كجود (06) رقم الجدوؿ نتائج خبلؿ من نبلحظ   

 الداللة مستول عندdf ( =125 ) عند( 02.61) اجملدكلة ت من أكرب كىي( 05.36) احملسوبة ت قيمة بلغت حيث العمل،

 كنتائج الدراسات بعض نتائج توصلت ما مع اٟتالية الدراسة نتائج تتفق حيث إحصائيان، دالة الفركؽ أفَّ  ٔتعٌت ،(0.01)

 ٗتتلف كما العماؿ، لدل ا١تهٍت الضغط مستول يف العمل طبيعة متغَت تأثَت عن أسفرت اليت Turcotte( 1998) دراسة
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 داللة ذات فركؽ كجود عدـ إذل انتهت اليت (2009) صالح محمد فاروؽ أحمد دراسة نتائج توصلت ما النتيجة ىذه

 النتيجة تفسَت كٯتكن. الفيـو ٔتحافظة الصحية الرعاية بقطاع ا١تهنيُت لدل اليومي العمل ضغط مستول يف إحصائية

 عاتقها على ٖتملنها اليت الكبَتة ا١تهنية لؤلعباء نظراَ  كذلك اٞتامعيات، األساتذة تعيشو الذم الواقع ضوء يف إليها ا١تتوصل

 ضغط من كخارجها اٞتامعة داخل مسؤكليات عدة لديها اٞتامعية فاألساتذة كا١تسؤكليات، األدكار اختبلؼ عن فضبلن 

 كجهد كقت إذل ٖتتاج اليت ا١تيدانية كثالبح إجراء إذل باإلضافة االمتحانات يف كاٟتراسة الطلبة أكراؽ كتصحيح التدريس

 أفَّ  إال مهنية أعباء لديها أفَّ  ننفي ال اليت اإلدارية ا١تتصرفة أك بالسكرتَتة مقارنة ا٢تُت، باألمر ليس العلمي فالبحث كبَتين،

 الذم اٟتقيقي الواقع عن فعبلن  تعرب ألهنا منطقية جد إليها ا١تتوصل فالنتيجة. الصعوبة من الدرجة بنفس  ليس العمل طبيعة

 الزكج أك العائلة أفراد طرؼ من االجتماعي الدعم غياب يف ا١تهٍت الضغط من بنوع تشعر حيث اٞتامعية، األستاذة تعيشو

 ا١تهٍت الضغط مستول يف فركؽ كجود على تنص اليت البحث فرضية بقبوؿ ٨تكم ٍب كمن. العمل مكاف داخل الزمبلء أك

. العمل طبيعة ١تتغَت تبعان  العاملة ا١ترأة لدل

: عرض ومناقشة نتيجة الفرضية الرابعة-ٗ-ٚ
. األقدمية لمتغير تبعاً  العاملة المرأة لدى المهني الضغط مستوى في فروؽ توجد أنو على الرابعة الفرضية تنص   

 بُت التجانس من التأكد بعد ،الفركؽ لداللة T test اإلحصائية ا١تعاٞتة على االعتماد ًب الفرضية ىذه صحة من كللتحقق

 : التالية النتائج على ٖتصلنا حيث للمقياس، الكلية الدرجة يف الفركؽ حساب خبلؿ من اجملموعتُت

 .األقدمية لمتغير تبعاً  العاملة المرأة لدى المهني الضغط مستوى في الفروؽ داللة يوضح: (07) رقم الجدوؿ

 المتغير

 

 

 

 المقياس

 أقل العمل سنوات

 سنوات 05 من

 47= ف

 أكثر العمل سنوات

 سنوات 06 من

 80= ف

 درجة

 الحرية

 

 الفروؽ

 ت
المحسو

 بة

 ت
 المجدولة

 مستوى

 الداللة

 المتوسط

الحسا
 بي

 االنحراؼ

 المعياري

  المتوسط

 الحسابي

 االنحراؼ

 المعياري
df     

 الضغط

 المهني
109.31 15.99 124.83 16.83 125 0.33 -05.10 02.61 0.00 
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 طبيعة ١تتغَت تبعان  ا١تهٍت الضغط مستول يف إحصائية داللة ذات فركؽ كجود (06) رقم الجدوؿ نتائج خبلؿ من نبلحظ   

 الداللة مستول عندdf ( =125 ) عند( 02.61) اجملدكلة ت من أصغر كىي( 05.10)- احملسوبة ت قيمة بلغت حيث العمل،

 حسن وياسر مصطفى أبو نظمي دراسة نتائج أكدهتا اليت النتيجة نفس كىي إحصائيان، دالة غَت الفركؽ أفَّ  ٔتعٌت ،(0.01)

 نتائج إليو توصلت ما مع ٗتتلف كما ،(2010) المطارنة وشرين خليفات الفتاح عبد دراسة ونتائج ،(2011) األشقر

 & Smith دراسة كنتائج (2003) العمري اهلل عبد عبيد دراسة كنتائج (2009) صالح محمد فاروؽ أحمد دراسة

Bourake (1992)  كٯتكن( 2004 يوسف، سيد جمعة: عن نقبلً ). العمل ضغوط يف األقدمية متغَت تأثَت إذل انتهت اليت 

 نفس لو اٞتديد ا١توظف ألفَّ  ا١تهٍت، الضغط حدكث يف تأثَت لو ليس األقدمية متغَت أفَّ  كوف إليها ا١تتوصل النتيجة تفسَت

 الحميد وعبد حمدي علي من كل أكدىا اليت الفكرة نفس كىي كالواجبات، اٟتقوؽ كنفس القدصل ا١توظف امتيازات

بالضغوط المهنية وإنما ىناؾ متغيرات  -بمعنى األقدمية-ترتبط سنوات العمل  ال'': قو٢تما يف (2000) شاذلي
، كما يتعرض كل من النساء العامبلت اٞتدد "تنظيمية وشخصية تحوؿ دوف توافق العامل مع مهنتو ىأخر

متعددة  كمن ٍب فكل منهن يقمن بأدكار. كالقدامى إذل نفس الشركط كالظركؼ الفيزيقية السائدة داخل مكاف العمل
٨تكم برفض فرضية البحث اليت  ٍب ٕتعل منهن يف حالة من القلق كالتوتر كاالنفعاؿ نظران للمواقف الضاغطة، كمن

 .تنص على كجود فركؽ يف مستول الضغط ا١تهٍت تبعان ١تتغَت األقدمية، كنقبل بالفرضية الصفرية
: خاتمة

إفَّ التعامل مع الضغط ا١تهٍت ال يعٍت التخلص منو أك ٕتنبو كاستبعاده من حياة العامل، بقدر ما يعٍت أف يعيش    
كيتفاعل مع اآلخرين، ك٦تا الشك فيو أفَّ ا١ترأة العاملة تتعرض إذل ضغوط نإتة عن حالة من الصراع النفسي الناجم 

فا١ترأة العاملة سواء كانت متزكجة أك عزباء تدكر يف ثبلث . عليهاعن كيفية التوفيق بُت ٚتيع ا١تتطلبات ا١تفركضة 
دكائر مليئة بالعوائق كالعقبات، فهي تغادر البيت يف ساعة مبكرة صباحان لتواجو مشكبلت ا١تواصبلت كعبء 

كْتكم  االنتقاؿ إذل مكاف العمل، ٍب تعود بعد ساعات العمل لتواجو أعباء النظافة كترتيب البيت كإعداد الطعاـ،
الدعم ؼطبيعتها، فهي ٖتتاج إذل ا١تساندة االجتماعية كا١تعاملة اٟتسنة كالرقيقة من طرؼ احمليطُت هبا، كبالتارل 

االجتماعي يلعب دكران أساسيان يف إمكانية تعزيز كٖتسُت التوافق النفسي كاالجتماعي لديها، لتمكينها من مواجهة 
. الضغوط مهما كانت طبيعتها

توصل يف الدراسة اٟتالية إذل أ٫تية ا١تساندة االجتماعية للمرأة العاملة يف مواجهة الضغط ا١تهٍت، كمن ٍب كقد ًب اؿ   
. فا١ترأة العاملة بأمس اٟتاجة إذل مساعدة احمليطُت هبا للتخفيف من حدة الضغوط ا١تهنية كإمكانية التعايش معها
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اتيجيات الكفيلة بالتقليل من الضغوط ا١تهنية فضبلن عن توفَت فا١تساندة االجتماعية بأشكا٢تا ا١تختلفة من أىم االسًت
خدمات اجتماعية ٢تا من خبلؿ توفَت دكر اٟتضانة كتقليص ساعات العمل، ككذا القياـ ببعض النشاطات التوعوية 

.  كالتحسيسية اليت تبُت ضركرة االىتماـ بظاىرة الضغط ا١تهٍت
: مقترحات الدراسة

ق الدراسة اٟتالية من نتائج، فإنَّو ٯُتكن ا٠تركج ببعض االقًتاحات العملية، كذلك من خبلؿ يف ضوء ما انتهت إرل   
:  التأكيد على النقاط التالية

. تنظيم ندكات ككرشات عمل عن اسًتاتيجيات التكيف اال٬تابية مع الضغوط ا١تهنية -
. ٖتسُت ظركؼ العمل ا١تادية كالفيزيقية بالنسبة للمرأة العاملة -
. التأكيد على ضركرة ا١تساندة االجتماعية يف التخفيف من الضغوط ا١تهنية لدل النساء العامبلت -
، كتقدصل يد ا١تساعدة ٢تا بعدـ إجهادىا بأعماؿ (زكجتو)٤تاكلة الزكج فهم تعدد أدكار ككجبات ا١ترأة العاملة  -

 .يستطيع القياـ هبا لوحده دكف مساعدهتا
. ٔتا يتناسب كالتطور التكنولوجي ا١تعاصر رفع كفاءة ا١ترأة العاملة- 
. ٤تاكلة التخفيف ما أمكن من أعباء العمل اليت تزيد من الضغوط ا١تهنية اليت تتعرض ٢تا ا١ترأة العاملة -
. إعادة النظر يف سن تقاعد ا١ترأة العاملة، كذلك بتشريع الدكلة لقوانُت تتناسب مع الوضعية اٟتالية للمرأة العاملة -
 

: المراجع قائمة
: العربية باللغة المراجع -أوالً 

 للنشر كائل دار ا١تعاصر، اجملتمع يف ا١ترأة دكر عن ٖتليلية دراسة :المرأة اجتماع علم ،(2008) اٟتسن ٤تمد إحساف -01

. األردف كالطباعة، كالتوزيع

: المهنيين لدى اليومي العمل ضغط في والتنظيمية الشخصية المتغيرات أثر ،(2009) صاحل ٤تمد فاركؽ أٛتد -02

. الفيـو جامعة ،الصحية الرعاية قطاع على مطبقة دراسة

 للشخصية الكبرى والعوامل النفسية السعادة بين للعبلقات البنائي النموذج ،(2010) ىاشم أبو ٤تمد السيد -03

 بنها، جامعة ،(81) العدد ،(20) اجمللد الًتبية، كلية ٣تلة ،الجامعة طبلب لدى االجتماعية والمساندة الذات وتقدير

.  350-268: ص ص مصر،
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 القاىرة، ،1ط كالنشر، للطباعة ايًتاؾ والممارسة، التدريب نموذج: العمل ضغوط إدارة ،(2004) يوسف سيد ٚتعة -04

. مصر

 العمل ضغوط من التخفيف في وإسهاماتها االجتماعي الدعم مصادر ،(2007) الرباشدم أٛتد سليماف حناف - 0

. قابوس السلطاف جامعة ،جنوب الباطنة منطقة في األساسي التعليم معلمي لدى

. السعودية العربية ا١تملكة الرياض، ،(01) العدد ،(05) اجمللد لئلدارة، العربية اجمللة العمل، ضغط ،(1981) الصباغ زىَت - 0

 اإلطارات لدى المهني الضغط من للتخفيف كإستراتيجية االجتماعي الدعم أىمية ،(2012) سعدك سامية - 0
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 المدارس مديري لدى الوظيفي األداء في العمل ضغوط أثر ،(2010) ا١تطارنة كشرين خليفات الفتاح عبد -0 

. 642-599: ص ص ،(2-1) العدد ،(21) اجمللد دمشق، جامعة ٣تلة ،األردف جنوب إقليم في الحكومية األساسية

 العدد ،(16) اجمللد اآلداب، كلية ٣تلة ميدانية، دراسة: المعلمين عند العمل ضغوط ،(2005) العمرم اهلل عبد عبيد -  

. السعودية العربية ا١تملكة الرياض، سعود، جامعة ،(02)

 في الحكومية المدارس في الثانوية المرحلة معلمي عند العمل ضغوط مستوى ،(2011) ٛتايدة ٤تمود عبلء -  

: ص ص األردف، األردنية، اٞتامعة ،(01) العدد ،(38) اجمللد الًتبوية، العلـو دراسات عنها، الناجمة والمشكبلت األردف
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مهيمنة  وسلوكيات جديدة اجتماعية وضعيات: العربي الشباب
قراءة في تمثبلت الشباب التونسي  للمواطنة والمجتمع المدني 

 
تونس ،جامعة قرطاج /  فاتن مبارؾ.د

 
: ملخص

يعيش الّشباب الّتونسي كالعريب بصورة عامة، ٣تموعة من الّتحوالت يف طرؽ العيش كأساليب الّتفكَت كأ٪تاط الّسلوؾ، ٖتّوالت تنطوم    
يتعّرض اجملتمع الّتونسي كغَته من ... الّسائدةعلى تداخل بُت الّتقليدم كاٟتديث سواء على صعيد العبلقات االجتماعية أك الثّقافة أك القيم 

 كاٟتراؾ االجتماعي الذم غَّت يف خريطة الفئات العمرية كعّطل ا٠تربات ا١تهنية كأطاؿ يف فًتة الّدراسة كأّخر اجملتمعات ٟتالة من التغَّت 
داخل  بة منها اليت ٖتتّل بثقلها الّدٯتغرايف مكانة ىامةكأفرز تعبَتات حياتية أثّرت يف فئات اجملتمع خاصة الّشا الّدخوؿ يف اٟتياة الّنشيطة،

 .كما ٯتكن أف يفرزه كل ذلك يف مستول مؤشرات اإلعالة، كمن تغَّت على مستول القيم كا١تثل يف األسرة كاجملتمع. الّنسق اجملتمعي الّتونسي
من ا١تشكبلت  يبدك إذف، أّف اجملتمع الّتونسي ٔتا ٯتثلو من مؤّسسات اقتصادية كسياسية كإجتماعية أماـ كاقع خاص، ظهر يف ظّلو الكثَت    

كأصبح من الّضركرم البحث فيها، كيعّد موضوع الّشباب من ا١تواضيع اليت تناكلتها عّدة اختصاصات بالّدرس كالبحث كذلك لئلشكاالت 
كمن ا٠تطأ الّتعامل مع ىذه الفئة على أهّنا كحدة متجانسة كمنسجمة كمتساكية، بل إهّنا كتلة . ٌب يطرحها ىذا ا١توضوع بالّذاتالعديدة اؿ

تتباين من فئة ألخرل كمن ٣تتمع آلخر حسب ا١تستول الّتعليمي كالّثقايف كالوضع االجتماعي كاالقتصادم، ليس فقط بالنسبة للّشباب 
. للمجتمع الذم يعيشوف فيو كلكن أيضا، بالنسبة

 
 .التغَت االجتماعي ،ا١تواطنة ،اجملتمع ا١تدشل : تاحيةالكلمات المف

 
 : مقدمة

يعيش الّشباب الّتونسي كالعريب بصورة عامة، ٣تموعة من الّتحوالت يف طرؽ العيش كأساليب الّتفكَت كأ٪تاط الّسلوؾ،    
إال ،سواء على صعيد العبلقات االجتماعية أك الثّقافة أك القيم الّسائدة ٖتّوالت تنطوم على تداخل بُت الّتقليدم كاٟتديث

أّف الّشباب كْتكم خصائصهم كتطّلعاهتم كمركر نسبة ىامة منهم بالّتأىيل ا١تعريف كاالجتماعي، مرشحوف ألف يكونوا أكثر 
ساؤالت خاصة تتوّجو لفئة الّشباب ك١تا ت"لّتغَتات ىناؾ عّدة تساؤالت ٯتكن طرحها مشلت اجملتمع ككل كذه انظرا لوك،تأثرا
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ٯتكن أف يدفع بو الّشباب للّظهور على الّسطح من تغَتاتفي القيم كا١تواقف كالّتصّورات اليت تلّخص النظرة العامة ٢تذه الفئة 
فحالة الّتغَت كالّتعديل كاٟتركة الدائمة للمجتمعات اإلنسانية سواء كاف ذلك يف اٞتانب االقتصادم  .ٜٗ"ٕتاه اجملتمع

أكاالجتماعي أك الّسياسي أك الثّقايف ٕتعل اجملتمعات ٘تّر من حالة معّينة للبناء االجتماعي إذل حالة أخرل ٗتتلف 
العوامل ا١تتداخلة كا١تتشابكة بتداخل بعضها يف بعض فهي حالة من الّتعديبلت ك"باختبلؼ اٞتماعة كظركؼ نشأهتا، 

الّنظم من خبلؿ كمضموف  اٞتماعاتاليت تطرأ على أ٪تاط العبلقات االجتماعية كالّسلوؾ االجتماعي، كطبيعة بناء 
. كمن خبل٢تا تتجّسد ا١تبلمح العامة ألم ٣تتمع ٓ٘"فًتة معّينة من الزمن ْتيث ٯتكن مبلحظتها كتقديرىا

كاٟتراؾ االجتماعي الذم غَّت يف خريطة الفئات  الّتونسي كغَته من اجملتمعات ٟتالة من التغَّت  اجملتمع يتعّرض   
كأفرز تعبَتات حياتية أثّرت يف  الّدخوؿ يف اٟتياة الّنشيطة، العمرية كعّطل ا٠تربات ا١تهنية كأطاؿ يف فًتة الّدراسة كأّخر

كما ٯتكن أف ، داخل الّنسق اجملتمعي الّتونسي بثقلها الّدٯتغرايف مكانة ىامة فئات اجملتمع خاصة الّشابة منها اليت ٖتتلّ 
يبدك إذف، أّف . يفرزه كل ذلك يف مستول مؤشرات اإلعالة، كمن تغَّت على مستول القيم كا١تثل يف األسرة كاجملتمع

من  ص، ظهر يف ظّلو الكثَتاجملتمع الّتونسي ٔتا ٯتثلو من مؤّسسات اقتصادية كسياسية كإجتماعية أماـ كاقع خا
ا١تشكبلت كأصبح من الّضركرم البحث فيها، كيعّد موضوع الّشباب من ا١تواضيع اليت تناكلتها عّدة اختصاصات 

كمن ا٠تطأ الّتعامل مع ىذه الفئة  ،بالّدرس كالبحث كذلك لئلشكاالت العديدة اليت يطرحها ىذا ا١توضوع بالّذات
كمنسجمة كمتساكية، بل إهّنا كتلة تتباين من فئة ألخرل كمن ٣تتمع آلخر حسب ا١تستول على أهّنا كحدة متجانسة 

الّتعليمي كالّثقايف كالوضع االجتماعي كاالقتصادم، ليس فقط بالنسبة للّشباب كلكن أيضا، بالنسبة للمجتمع الذم 
كيف أثرت الوضعيات : كرئيسياإلشكالية ا١تطركحة يف ىذا البحث تتمثل يف سؤاؿ ىاـ لذلك فإّف  .يعيشوف فيو

االجتماعية الجديدة التي يعيشها المجتمع التونسي في مواقف وتصورات الشباب نحو مسألة المجتمع 
. المدني ومسألة المواطنة

 
 
 

                                                           
49-Galland, (Olivier), Roudet, (Bernard), Les jeunes Européens et leurs valeurs, Europe 
occidentale, Europe orientale, Paris, La Découverte, 2005, p.329. 

 .٘ص ،ٕٜٛٔ للكتاب، ا١تصرية ا٢تيئة ،والمجتمع الفرد في وأثرىا االجتماعية الّنظم تّطور اٟتميد، عبد حسُت -ٓ٘
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 : مظاىر الّتغير االجتماعي داخل المجتمع الّتونسي .1
 : مظاىر الّتغير االجتماعي في األسرة الّتونسية ٕ.ٔ

 إلرادة الّتغَت ىذا ٮتضع كال اجملتمع، صفات من أساسية صفة"ا١تصطلح يف معجم العلـو االجتماعية على أنّو كرد ىذا    
 داـ فما بعض، يف بعضها كيؤثّر بعض، يف بعضها يتداخل كسياسية كاقتصادية ثقافية كعوامل لتّيارات نتيجة أنّو بل معّينة،

 االنساف على ينعكس أثره اجملتمع يف تغَت ككل اإلنساشل الّتغَت معناه االجتماعي الّتغَت فإفّ  اجتماعيان، كائنان  االنساف
 الّنظم كيف(  اجملتمع حجم يف الّتغَتات متضمنا)  االجتماعي البناء يف تغَّت  إذف ىو االجتماعي فالّتغَت .ٔ٘بالّضركرة

أساليب حياهتم األسرية كاالقتصادية كالّسياسية  الّنظم اّليت تدفع بالفاعلُت إذل الّتعديل يف بُت االجتماعية، كالعبلقات
كاّٗتاذ مواقف جديدة تعكس عوامل كأساليب جديدة يف األفكار كالقيم االجتماعية كمن ىنا ٯتكن أف نبُّت أّف الّتغَت 

: االجتماعي ٭تدث على عّدة مستويات
كاألفعاؿ كاآلراء االٕتاىات يف الّتغَت مستول. 
جديدة ٦تارسة أك جديدة، فكرة يف متمثبل معُت ٕتديد بو ينتشر الذم كاألسلوب الطّريقة يف يتمثل أيضا فردم مستول . 
ا١تستول اجملتمعي كىو ٖتّوؿ اجملتمع من اٟتالة الّتقليدية إذل اٟتالة العصرية .

يف ٖتقيق  باعتبار أ٫تيتها كحيويتها"حظيت مؤّسسة األسرة يف تونس باىتماـ كبَت من طرؼ السلطة منذ االستقبلؿ    
كعندما نتحّدث عن . ٕ٘"االستقرار النفسي كاالجتماعي لكّل أفرادىا ك١تا تتيحو تبعا لذلك من استقرار اجتماعي كسياسي

السلطة يف تلك الفًتة فنحن نتحّدث عن ا١تسار االصبلحي كالّتحديثي الذم جاء بو الفكر البورقييب من أجل ٖتديث كّل 
لقد كاف التدخل من طرؼ . اخل اجملتمع كاليت من خبل٢تا ٯتكن أف نبٍت الدكلة الوطنيةا١تؤّسسات االجتماعية الفاعلة د

الّدكلة ىاما كحاٝتا رغم كل الّنقد ا١توجو ٢تا كالّتشكيك يف مدل فاعلية ىذا التدخل الذم مّس اٞتانب االجتماعي كالّديٍت 
ا١تستول : التونسية ٧تده ينقسم إذل مستويُت  كعندما ننظر ٢تذا الّتدخل الفوقي من طرؼ الدكلة على األسرة. كذلك

 ٗ٘"ا١تقّدسة للّنصوص جديدة قراءة ٙترة كىي"ا١تؤسس لفكرة ا١تساكاة تشريعيا  ٖ٘إذ تعترب ٣تلة األحواؿ الشخصية الّتشريعي

 . سياسية كإرادة ٖتديثية نزعة ذات

                                                           
. ٘ٙٔ، صٜ٘ٛٔ، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، معجم العلـو االجتماعيةإبراىيم مدكور ك٩تبة من الباحثُت،  - ٔ٘
. ٗٔنفس ا١ترجع، ص  - ٕ٘
 مكتسباهتم كعن عنهم للّدفاع الفعلي كاألساس ا١ترأة كاألسرة، حقوؽ ضماف لتأمُت احملورم القانوشل اإلطار تونس، كىي يف ٜٙ٘ٔ سنة أكتٖٔ يف صدرت -ٖ٘
 .الشريف كصف ٤تمد حدّ  على "الحقيقي الّتونسي فهي الدستور"
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إلعادة انتاج الّرموز الثّقافية كالقيم االجتماعية تعترب األسرة إحدل ا١تؤّسسات الرئيسية ، إذ ٧تابيةاإلكمستول الّصحة    
إعادة انتاج بنية اجملاؿ االجتماعي، بإعتبارىا فئة "لذؾ كاف االىتماـ هبا من طرؼ اٟتكومة الّتونسية ١تعرفتها بقدرهتا على 

ناىج التنموية االجتماعية لذلك كاف اتباع سياسية ٖتديد النّسل من ادل  ٘٘."اجتماعية ٕتمع بُت الّذاٌب كا١توضوعي كالّذىٍت
القّوة اليـو دل تعد بالكم كال بالعدد كال بكثافة الشعوب من "اليت هتدؼ إذل ا٠تركج من التخّلف بتهذيب الّنسل ألّف 

  ٙ٘."حيث أفرادىا
 : المبلمح الّديمغرافية المستقبلية لفئة الّشباب داخل المجتمع الّتونسي ٕ.ٕ
اليت اتبعتها تونس يف ٚتيع الشرائح االجتماعية ا١توجودة داخل اجملتمع، خاصة كأّف ىذه لقد أثّرت الّسياسة الّسكانية    

السياسة أصبحت ثقافة اجتماعية متبناة من ٚتيع أفراد اجملتمع كذلك ْتكم الّتغَتات االقتصادية كاالجتماعية كالثّقافية اليت 
لذلك فأّف الّتحديد اإلحصائي ١ترحلة الّشباب كإحدل  .طرأت كاليت أثّرت بشكل كاضح يف ا١تشهد الدٯتغرايف الّتونسي

الّشرائح االجتماعية ا١تهمة، سيمكننا من استقراء ا١تشهد الدٯتغرايف العاـ الذم يتعايش معو ىؤالء الّشباب، كاجملتمع 
فالطّفرة . سكاشلالّتونسي إحدل ىذه اجملتمعات اليت ٭تتّل فيها الّشباب نسبة ىامة من اجملوعة االجتماعية من ا٢تـر اؿ

الدٯتغرافية اليت عرفها اجملتمع كضعت أمامو إشكاال اجتماعيا كجب تناكلو بكّل جديّة كالبحث فيو كيف ٖتديداتو االقتصادية 
كالسياسية كاالجتماعية كيف كقعو داخل اجملتمع كيف عبلقتو بكّل ما ٭تدث من تغَتات كانتفاضات داخل البٌت كالقيم 

ح الثقايف كعبلقة ذلك بالدكلة كّتميع مؤّسساهتا كعبلقة ىذه اجملموعة ٔتجوع القيم كا١تبادئ اليت كعبلقة ذلك باالنفتا
. ٚ٘"جملتمع لو جذكره كتارٮتو كانتماءاتو اليت تأثرت ّتملة التغَتات الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية اليت أصابتو"تؤسس 

يف جانبها ا١تتعلق بالوفيات، ٍبّ بداية الّستينات يف جانبها ا١تتعّلق كرغم أّف تونس شهدت مبّكرا الّتحوالت الدٯتغرافية "
ىذا من شأنو أف يفرز إشكاالت اقتصادية كاجتماعية يف عبلقة . بالوالدات، فإّف البٌت الّدٯتغرافية مازلت ٟتّد اآلف بٌت شابة

. ٛ٘"بطبيعة احتياجات ىذه الفئة العمرية

                                                                                                                                                                                           
اٞتامعي،  النشر مركز ،المستقبل في المنشود واإلصبلح الماضي في اإلصبلح وبين والقضاء التشريع بين الشخصية األحواؿ ٤تمد الشريف، - ٗ٘

 .ٕٚٗص ،ٕٛٓٓ
. ٕٕٔ، صٕٔٔٓ، سراس للنشر، تونس بورقيبة والمسألة الدينيةآماؿ موسى،  - ٘٘
. ٜ٘، صٕٜٙٔعبلـ، ا١تطبعة الرٝتية، اإل، نشريات كزارة خطب الجزء التاسع والعشروفاٟتبيب بورقيبة،  - ٙ٘
. ٖٜٕ، صٜ٘ٛٔمصطفى ا١تصمودم، النظاـ اإلعبلمي اٞتديد، عادل ا١تعرفة، الكويت،  -ٚ٘
، كقائع ندكة الشباب ثقافة، بيت اٟتكمة،  "تحليل ديمغرافي ػ اجتماعي للشباب في تونس: التغيرات الديمغرافية االجتماعية"حساف قصار،  -ٛ٘

. ٘ٓٔتونس، ص 
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نس ٖتّوالت كانت موّجهة من طرؼ الّسياسة اٟتكومية بعد االستقبلؿ كاليت تدّخلت لقد عرفت الًّتكيبة العمرية يف تو   
كال ٯتكن أف ننكر أّف ىذا الّسلوؾ اإل٧تايب أصبح عفويا يتبّناه  عدد ال . بشكل مباشر يف أغلب ا١تؤّسسات االجتماعية

كىذا ما يظهر بوضوح من . اٟتاضر أك ا١تستقبل بأس بو من أفراد اجملتمع الّتونسي كأثّر يف الًّتكيبة الّسكانية بشكل كاضح
: ٜ٘خبلؿ الّرسم البياشل التّارل

 : (ٔ)رقم :رسم بياني
 

 
كبذلك  ٕٓٔٓسنة % ٚٙسنة فما فوؽ ىي اليت تشهد تطورا ملحوظا حيث بلغت  ٕ٘كٗٔنبلحظ أّف الفئة العمرية 

فإّف الًّتكيبة السكانية كما يظهر يف ىذا الرسم البياشل تركيبة شابة،  فليس من ا١تنطق  إذف أف نتجاكز ىذه الفئة كأف ال 
مح الّدٯتغرافية العامة للمجتمع الّسكاشل كأيضا بوصفها فئة اجتماعية ٖتتل نبحث فيها بوصفها تركيبة سكانية أثّرت يف ا١تبل

فاٟتراؾ . مكانة متميزة يف الّسياؽ العاـ ٞتميع  ا١تؤّسسات كالًّتكيبات االجتماعية كاالقتصادية كحىّت الّدٯتغرافية ا١تستقبلية
٥تتلفة رأينا من ا١تهم إبرازىا يف ىذا البحث ألهّنا االجتماعي الذم يعيشو اجملتمع الّتونسي خلق تركيبة سّكانية خاصة  ك

                                                           
59- Source: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the 

United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World 

Urbanization Prospects: The 2005 Revision, http://esa.un.org/unpp 

8%
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57%

تقسٌم سكان البالد التونسٌة حسبب الفئة العمرٌة

سنة 4ـ0 سنة 14ـ5 سنة 24ـ15 سنة فما فوق25
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٘تّثل قول ضغط على مؤّسسات اجملتمع ككل كىذا ما سنحاكؿ تفسَته إحصائيا باعتماد بعض الّدراسات اإلحصائية اليت 
: ٓٙأقيمت يف تونس كما يظهر يف الرسم البياشل ا١توارل

 
 : (ٕ)رقم :رسم بياني    

 

 
 ٕٕٓٓسنة  إذل سنة  ٕٓٔٓسنوات  أم من ٓٔسنة  بعد  ٕ٘-ٗٔ البياشل أّف الفئة العمريةيظهر يف ىذا الّرسم    

بالنسبة للفئة الثانية، أما % ٘,ٗٔك% ٗٔسنة ليصل كل مّنهما بالنسبة للفئة األكذل ٗٔ-٘ستتساكل مع الفئة العمرية
كىذا ما يعٍت أّف الًّتكيبة الّسكانية لنفس السنة ، % ٗٙسنة فما فوؽ فستسّجل ارتفاعا يصل نسبة  ٕ٘الفئة العمرية 

سنوات ا٩تفاضا  ٗ-ٓبدأت يف التحّوؿ كستسجل تغَتا كامبل ١تبل٤تها خبلؿ العشرية القادمة إذ ستسجل الفئة العمرية
كّل ىذه التحّوالت تظهر مدل تأثَت ىذه الفئات العمرية على الًّتكيبة الّسكانية يف اجملتمع ،يف نفس الّسنة% ٖ,ٚيصل 
كبالتارل فإّف فهم مرحلة الّشباب كاإلحاطة بأبعادىا ،ؾ عبلقتها ا١تباشرة بالّتحوالت الثّقافية كاالجتماعية ا١تصاحبةككذؿ

كمستوياهتا ا١تختلفة يتطلب اعتماد مقاربة متعّددة األبعاد تتناسب مع الطّابع ا١تتداخل ٟتياة الّشباب كسلوكهم كىو ما 
.  عضاء داخل اٞتماعة االجتماعيةيشّكل شخصيتهم اإلنسانية كأفراد كأ

 

                                                           
60- Source: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the 

United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World 

Urbanization Prospects: The 2005 Revision, http://esa.un.org/unpp 
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 : في المجتمع التونسي المجتمع المدني والسياقات المنتجة لقيم المواطنة .ٖ
كتزداد أ٫تية مفهـو "،يف تونس نقاشا حوؿ موضوع اجملتمع ا١تدشل كاإلشكاليات ا١ترتبطة بو  شهدت السنوات األخَتة   

يف الفًتة األخَتة كا١تتعلقة بتطور الدكلة ككذلك العبلقات الّناشئة بينها اجملتمع ا١تدشل نتيجة تلك الّنزاعات اليت ارتسمت 
، حيث ٕترم بلورة العبلقات الّضركرية بُت اجملتمع ا١تدشل كاجملتمع الّسياسي، كتبذؿ جهود فكرية لتأصيل ٔٙ"كبُت اجملتمع

 القانوف كرجاؿ كالّسياسيُت الجتماعيُتا لدل الّنطاؽ كاسع حيز ا١تدشل اجملتمع لعبارة أضحى لقد نظرم لتلك العبلقات،
 كتتمحور كاإلشكاؿ الغموض ببعض مصبوغ مفهـو فانو ذلك كرغم التنمية، يف مهم طرؼ الكثَتين اعتربه خاصة كقد

 مؤشر ا١تدشل اجملتمع منظمات كثرة أضحت ١تاذا كذلك، ليس كآخر مدشل ٣تتمع ىناؾ ىل: الّتساؤالت عديد حولو
 .ىاـ تنموم

الّضركرم يف إعتقادنا أف نطرح الّسؤاؿ حوؿ أ٫تية مكّونات اجملتمع ا١تدشل لدل الفئات االجتماعية كىل لديها  كاف من   
كال ٯتكن ،من ا١تكانة يف التصورات االجتماعية للشباب حىّت تلعب دكرا يف تشكيل آرائهم كمواقفهم االجتماعية كالسياسية

ذا ا١توضوع الذم ٯتّثل إحدل ا١تواضيع الغامضة كا١تهّمشة يف البعد ا١تعريف أف ٩تفي الصعوبة اليت إعًتضتنا عند طرحنا لو
 تراعي الفردية العناصر بُت الرابطة العبلقات فيو تصبح ٣تتمعي تطور عن يعرب" فهو ،لدل العديد من الّشباب الّتونسي

 ٯتكن إذ ،ٕٙ"كتغيَتىا كتطويرىا العبلقات ىذه فحص يف با١تسا٫تة ٢تا كتسمح بل استثناء، بدكف العناصر ىذه كل مصاحل
كلقد عرّب ،كالفعل كالفكر القوؿ مراكز بذلك فتتعّدد كسطها، تسيَت يف ا١تسا٫تة جهة، أك فئة أك اجتماعية تشكيلة لكل

عن بعض ما ٭تملونو من تصورات كمواقف حوؿ دكر اجملتمع ا١تدشل كمكوناتو يف ٖتقيق بعض من  ٖٙالشباب٣تموع 
االجتماعية كتشكيل اجملاؿ العاـ لؤلطر كاألبنية االجتماعية اليت يتعايشوف معها، كضمنها، كاليت تقـو بدكر ىاـ يف تشكيل 

رل من خبلؿ ما ًّب ترتيبو من طرؼ أفراد العّينة، نوعية األكلويات مستقبلهم االجتماعي كا١تهٍت كسنبلحظ يف اٞتدكؿ الّتا

                                                           
. ٕ، ص ٕٓٓٓسلسلة قضايا فكرية، بغداد،  ، منشورات طريق الشعب،"المجتمع المدني والديمقراطية"صاحل ياسر،  - ٔٙ

62-Cicchelli (V.), « Liens entre générations et médiation ou de quelques paradoxes dans 
l’analyse de l’autonomi des jeunes » texte présnté au troixiéme Rencontres Jeunes et sociétés, 
Marseille, Octobre 2007, http://jeunes-et-sociétés.cereq.fr/archives3.htm»,CNRS,  2003, p.20.
  

 ٕٓٓعلى  التصورات واالنتظارات،: بتونس منظورا إليها من قبل شبابهاػ مؤشرات إحصائية مقتطفة من دراسة قامت هبا الباحثة يف تونس معنونة  ٖٙ
 .تونسشاب  يف 

http://jeunes-et-sociétés.cereq.fr/archives3.htm
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كسنحاكؿ أف نظهر أكلويات  مهمة اجملتمع ا١تدشل يف . اليت ٭تاكلوف إ٬تدىا كالتعايش معها ضمن اجملتمع الذم ينتموف إليو
 .دكؿ الّتارلاجملتمع حسب الفاعلُت الذين ًّب إستجواهبم بإعتماد متغَّت العمر كىذا ما سيظهر يف اجل

( ٖ: )جدوؿ رقم
حسب متغّير العمر  أولويات عمل المجتمع المدني داخل المجتمع

المشاركة  مقاومة المحسوبية المجموع
 الّسياسية

ضماف الشغل 
 لطالبيو

مهمة المجتمع          الفرص ؤتكاؼ
                               المدني

 الفئة العمرية

 سنة ٕٗ -ٕٓ ٘ٚ.ٛٔ ٕ٘.ٖٙ ٓٔ ٖ٘ ٓٓٔ

 سنة ٜٕ -ٕ٘ ٖٚ.ٕٔ ٚٗ.ٖٗ ٖٚ.ٕٔ ٖٔ ٓٓٔ

 سنة ٖ٘-ٖٓ ٕٖ.ٕٗ ٘ٗ.ٕٖ ٕٚ.ٜٕ ٔ٘.ٖٔ ٓٓٔ

 الدراسة الميدانية:المصدر
    

راء ا١تبحوثُت عندما أدخلنا متغَّت العمر أل٫تيتو  يف إعطاء صورة تقريبية ١تواقف الشباب  من آنبلحظ  أّف ىناؾ تباين يف 
٥تتلف الفئات العمرية ا١تكّونة لعينة البحث كقد تبُّت أّف أغلب الفئات العمرية تتفّق  تقريبا حوؿ أمرين إثنُت  األكؿ يتمثل 

% ٕ٘,ٖٙ٘تع ا١تدشل ىو ضماف الشغل لطالبيو  كىذا ما عرّب عنو يف أف من أكلويات ا١تهاـ اليت ٯتكن أف يظطلع بو ا١تج
فهذه الفئات االجتماعية ترل أف مساىهة مؤسسات اجملتمع ا١تدشل تتجّسد يف إ٬تاد . سنةٕٗ -ٕٓمن الفئة العمرية 

.  حلوؿ  لبعض األزمات ا١تصَتية يف مستقبل األفراد منها البطالة كأزمة التشغيل
 الذم اتفقت عليو الفئات االجتماعية ىو مبدأ تكافئ الفرص بُت ٚتيع الشرائح االجتماعية حيث يركف أما األمر الثاشل   

أّف مكونات اجملتمع ا١تدشل إف ٘تكنت من التحّرؾ ْترية داخل اجملتمع من خبلؿ الّنقابات كاألحزاب كغَتىا من الّتكتبلت 
لة يف ٥تتلف إتاىاتو كأف تضمن تعددية األقواؿ كاألفكار كتعطيهم االجتماعية فيمكن أف تكوف فعبل أطر راعية ٞتهاز الّدك

 .الفرصة للمشاركة يف اٟتياة االجتماعية
العمر ٯتكن أف يؤثّر يف مواقف ا١تبحوثُت فكّلما تقّدـ سّن  ٯتكن أف نستخلص من ىذه األرقاـ االحصائية  أّف  متغَّت    

حا على ا١تواضيع ا١تعيشية اليت ٗتصو كفرد كاليت ٗتّص اجملتمع ككل أيضا، الفرد زادت ٕتاربو يف اٟتياة كأصبح أكثر إنفتا
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١تسألة ا١تشاركة الّسياسية  كذلك  نسبية أعطت أ٫تيةاألكثر تقدما يف السن  لذلك نبلحظ أّف ىذه الفئات العمرية 
 يف ا١تشاركة على على أف يساعدىمك قادر فو للمجتمع، العاـ اجملاؿ تشكيل يف مهم إلعًتافهم بأّف اجملتمع ا١تدشل لو  دكر

 إطار تنتظم يف كالقانونية اليت كالثّقافية كاالجتماعية كاالقتصادية الّسياسية األبنية من ٣تموعة" خبلؿ من االجتماعية اٟتياة
 ذاؾ ىو ا١تدشل اجملتمع أفّ  القوؿ ٯتكن إذ. ٗٙ" االجتماعية كالّتكوينات القول بُت كا١تمارسات العبلقات من معّقدة شبكة
 سلوكو يف الضوابط من ٔتجموعة الفرد يلتـز حيث" .لو ا١تكونوف األفراد لو ينضبط معُت لنظاـ ا٠تاضع االجتماعي اإلطار
 درجة إذل توافق اليت اٞتماعية للحياة اٞتيد للسَت بالنسبة بأ٫تيتها عنده ٭تصل الذم لبلقتناع نظرا إرادم بشكل اليومي
، ككفقا لذلك فهو ٭تمل العديد من االنتظارات من ىذه ٘ٙ"كطموحاتو كأىدافو اجملتمع ىذا إذل ا١تنتمي الفرد مصاحل كبَتة

:  كىذا ما سنحاكؿ التحقّق منو يف اٞتدكؿ التارل .ا١تؤسسات يف ٣تتمعو
المجتمع المدني حسب متغير المهنة  إنتظارات الشباب من مكونات(: ٗ)جدوؿ رقم 

محاربة  المجموع
 الفساد

 التعّددية للثرواتتوزيع عادؿ 
 الحزبية

 تدعيم
المشاركة 
 االجتماعية

الشباب  إنتظارات
 المهنة

 طالب ٖٔ,ٖٚ ٕٕ,ٚٔ ٘ٛ,ٜٕ ٕٜ,ٗٔ ٓٓٔ

 عاطل عن العمل ٓٛ,ٖٕ - ٗٗ,ٗٗ ٙٚ,ٖٔ ٓٓٔ

 إطار - ٘ٗ ٘,ٚٔ ٘,ٖٚ ٓٓٔ

عامل يومي  ٓٗ - ٙٙ,ٕٙ ٖٗ,ٖٖ ٓٓٔ

 الدراسة الميدانية: المصدر
    

كقد حاكلنا أف هنتم ببعضها ك قد ٘تّكنا أف ٨تصر   انتظارات الّشباب من مكونات اجملتمع ا١تدشل حوؿ عديد ا١تسائلتدكر 
بعض من مواقف الشباب بإعتماد متغَّت ا١تهنة ك ذلك يف ٤تاكلة منا لرصد ٥تتلف اآلراء، كنلحظ من خبلؿ رصدنا 

                                                           
 .ٖٓ، ص ٜٜٚٔدمشق،  العرب، كتاب اٖتاد، والسياسة للدولة المدني المجتمع  الديٍت، توفيق -   

65- Muxel, (A.), L’expérience politique des jeunes, Presses des Sciences Po, Paris, 2001, p.23. 
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( ٗ)حسب نتائج اٞتدكؿ رقم كاراهتم حسب مواقعهم االجتماعية لئلجابات بأف أفراد العينة قد حّددكا البعض من إنتظ
نبلحظ أّف الفئات اإلجتماعية تعرّب عن مواقفها كإنتظاراهتا من خبلؿ مواقعم االجتماعية كمن خبلؿ ا١تكانة اليت ٭تتّلوهنا 

لذلك كانت . ا٠تاصة داخل ٦تجموعاهتم االجتماعية، فهم يصغوف مواقفهم من خبلؿ ما يكتسبونو من ٕتارهبم ا١تعيشية
أغلب الفئات االجتماعية ا١تكّونة لعينة الّدراسة رّكزت إىتماماهتا حوؿ ا١تشاركة االجتماعية ك٤تاربة الفساد كالّتوزيع العادؿ 

على خبلؼ . للثركات كدل يكن اجملاؿ الّسياسي من بُت االنتظارات اليت تأمل أف ٗتوض فيو من خبلؿ التعّددية اٟتزبية مثبل
الفئات االجتماعية ٧تد اجملموعة االجتماعية اليت ٘تتلك مكانة إجتماعية أفضل من خبلؿ ما ٘تتهنو كاليت ركزت ىذه 

(. أنظر اٞتدكؿ أعبله% )٘,ٖٚك٤تاربة الفساد اليت عرّبت عنها بنسبة % ٘ٗمواقفها حوؿ التعددية اٟتزبية كذلك بنسبة 
تظهر أ٫تية االفًتاض الذم أّسسنا عليو ْتثنا منذ اليداية كالذم يؤكد على  ىذه النتائح االحصائية اليت ًّب اٟتصوؿ عليها   

أّف ا١تكانة االجتماعية لؤلفراد ٯتكن أف تتدّخل بقوة يف ٖتديد مواقفهم كتبلور البعض من إنتظاراهتم من ا١تؤسسات 
اصة اليت تطرحها طبيعة اٟتياة ٯتكن أف نستنتج إذف، أّف االحتياجات الّشبابية اخل. االجتماعية اليت يعيشوف ضمنها

تنعكس على ىيئة استجابات ثقافية خاصة ١تنظومة من اٟتاجات كا١تشكبلت اليت "االجتماعية يف عمق الشر٭تة الّشبابية 
، كتشّكل ثقافة الّشباب كمضامينها كمنطلقاهتا كقيمها ٙٙ"تعًتض فئة الشباب كىي تنطوم على منظومة من القيم كا١تعايَت

ؿ األساسية لتحليل كضعيتهم  كإدراؾ قضاياىم من خبلؿ إدراؾ منظومة ا١تواقف كاالٕتاىات اليت تستجيب إحدل ا١تداخ
ا١تدشل، كحوؿ  إختلفت اآلراء بُت ٤تتلف ا١تبحوثُت حوؿ دكراجملتمع. لتطلعاهتم يف ا١ترحلة العمرية اليت ينتموف إليها
 اليت كالثّقافية كاالجتماعية كاالقتصادية الّسياسية ا١تؤّسسات من ٣تموعة ىو" إنتظاراهتم منو كلكّنهم إتفقوا تقريبا على أنّو

 سياسية أغراض منها ،ٚٙ"متعددة أغراض لتحقيق السياسي اجملتمع من نسيب استقبلؿ يف ا١تختلفة ميادينها يف تعمل
 كاالرتقاء االقتصادية ا١تصاحل عن كالّدفاع نقابية أغراض كمنها أكاٟتزيب الوطٍت، ا١تستول على القرار صنع يف كا١تشاركة

 ٚتعية، كل إتاىات كفق الثّقايف الوعي نشر إذل هتدؼ اليت الثّقافية كاٞتمعيات ثقافية أغراض كمنها ا١تعيشة، ٔتستول
 ا١تؤّسسات ٣تموع ىو إذف ا١تدشل فاجملتمع الّتنمية، لتحقيق االجتماعي العمل يف كا١تسا٫تة اجتماعية أغراض كمنها

. كاٟتكومة الّدكلة عن ٔتعزؿ كالّرمزية ا١تادية ا٠تَتات من الّتمكن لؤلفراد تتيح اليت كا١تنّظمات
 
 

                                                           
66- Roudet (B.), (Dir.), ibid., p.30. 

 .ٖٖ، صٕٔٓٓ، ٖٚٗ عدد ا١تستقل، جريدة ، "الديمقراطي واالنتقاؿ والدمقرطة الديمقراطية"أكنوش،  اللطيف عبد - ٚٙ
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  :مفهـو المواطنة ودوره في تشكل تصورات الشباب التونسي .ٗ
لقد حاكلنا أف نرّكز كذلك يف ىذا اٞتزء من البحث على مفهـو ا١تواطنة كدكره يف تأصيل بعض ا١تواقف لدل األفراد    

فهؤالء  .داخل ٣تتمع متغَت بشكل مستمر كمتأثر ٔتجمل الّتحوالت اليت تصيب العادل يف ٚتيع ٣تاالهتا يعيشوفالذين 
قد يبتعد عن الواقع كيقطع مع اٞتيل "الفاعلُت يشّكلوف ٣تتمع شاب يرل البعض من الباحثُت أهنم ٭تلموف بعادل مثارل 

كيبتعد هبم عن بعض ا١تفاىيم ا٢تامة اليت تساىم يف إظهار الّتصورات العاّمة   ٛٙ"الذم يسبقو كمع بقّية اجملموعة االجتماعية
ياسية ا٢تامة منها مفهـو ا١تواطنة كمكانتو ككيف للمجتمع ا١تدشل ١تختلف أطيافو كفئاتو حوؿ عديد ا١تسائل االجتماعية كالسّ 

كيكشف اٞتدكؿ الّتارل رأم العينة يف مفهـو ،٘تعأف ٯتارس دكرا ىاما يف تأصيل ىذا ا١تفهـو لدل ٣تموع ا١تشاركُت يف ا١تج
 .ا١تواطنة كمىت تتحّقق بشكل فعلي

الشباب  أغلبية أف ىنا نتبُّت ك ، اٟتّق يف التشغيل يف  ا١تواطنة معٌتأغلب ا١تعاشل اليت صاغها أفراد العينة  حوؿ  تركزت   
 ال الفعلية كا١تشاركة كا١تواطنة باٟتياة ـشعوره أفّ  أم" االقتصادية، ـمشاركتو خبلؿ من االجتماعية ـمشاركتو ٭تددكف

فمشكلة الّتشغيل " ،ٜٙ"اجملاالت ٚتيع يف ا١تشاركة إمكانية ـلو يضمن شغل من ـ٘تّكنو خبلؿ من إال تتحّقق أف ٯتكن
ا٠تطابات اليت تسّبب فجوة إجتماعية، جعلتهم يفقدكف الثّقة يف ٣تمل االصبلحات اليت تعد هبا الدكلة كخاصة 

كما ٯتكن مبلحظتو يف نفس اٞتدكؿ أّف .  ٓٚ"عدـ الثّقة ٖتّوؿ  ٔتركر الوقت إذل تشاـؤ كخوؼ من ا١تستقبل...الّسياسية
أفراد العينة قد إختلفوا يف بعض ا١تواقف كقد يعود ذلك إذل متغَّت ا١تستول الّدراسي الذم ٯتكن أف يؤثّر يف اإلختيارات 

٣تموعة من الشباب من ٢تم مستول جامعي يركف أف معٌت ا١تواطنة ٯتكن أف يتحّدد كذلك كاالنطباعات فنجد أّف ىناؾ 
يف حُت أّف بقية أفراد العينة قد إنقسموا بُت من يبحث % ٓٗمن خبلؿ الدفاع على حرمة الوطن كإستقبلليتو كىم ٯتثّلوف 

ا من ٢تم مستول تعليم ثانوم يركزكف على موضوع ممّ % ٓ٘عن اٟتّق يف الثركات الطبيعية كبُت اٟتّق يف الّتشغيل إذ ٧تد أّف 
.    من ٢تم مستول تعليم إبتدائي يعربكف على نفس ا١توقف% ٘,ٕٙالتشغيل ك

                                                           
68-Galland (O.), « Adolescence, post-adolescence, jeunesse, retour sur quelques 
interprétations », Revue Française de Sociologie, Vol 42, N°4, 2001, p. 637.   
69 - Galland (O.), Les jeunes Français ont-ils raison d’avoir peur ?,  Paris, Arrmand Colin, 
2009, p.160.  
70 - Bernard (R.), « Les valeurs des jeunes entre intégration et exclusion », in Economie et 
Humanisme, n°367, Institut Nationale de La Jeunesse et de L’Education Populaire, 2003 , p.230. 
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 يف اٟتق ضماف أم االقتصادية الّدكرة يف ا١تشاركة يف حقوقها ضماف خبلؿ من مواطنتها تتمحور اآلراء أغلب إفّ    
 من االجتماعية صوره تتحّدد الّتونسي اجملتمع أفّ  اإلشارة ٯتكن كىنا الوطنية، الثركة يف حقها خبلؿ من ككذلك الّتشغيل

 الفاعل ضمن إذا إال األحياف أغلب يف يتحّقق أف ٯتكن ال با١تواطنة الّشعور كحىّت  االجتماعية فئاتو ٘تكُت ٣تاالت خبلؿ
كلكن ىذا ال ينفي أّف   .معها يعيش اليت االجتماعية اجملموعة داخل كاقتصادية اجتماعية كمكانة دكر لو أفّ  االجتماعي

من لو مواقف ٥تتلفة مثلما ذكرنا من قبل كيعود ذلك إذل إرتفاع ا١تستول الّدراسي لبعض الفاعلُت كالذم يساعدىم على 
ة مواضيع مثل رصد ا١تواقف ٕتاه عدّ " كبالّتارل فإفّ . تفسَت األمور ٔتنظور ٥تتلف فنبلحظ تنّوعا يف إختياراهتم كمواقفهم

درجة االحساس باالنتماء كدرجة ا١تواطنة كاإلحساس هبا، ا متغَتات ستمّكننا من فّك شفرة عّدة مسائل  كعّدة مواقف 
.  ٔٚ"متعّلقة بالّشباب

أف ا١تواطنة قيمة من حيث الّسلوؾ كا١تمارسة كما أهّنا صبغة اجتماعية ال ٯتكن الّشعور هبا إالّ إذا ٘تّكن  الشباب يعي    
الفرد منهم من االندماج يف اٟتياة االجتماعية يف ٚتيع الّنواحي، كلكن الّتهميش كاإلقصاء الذم يتعّرض لو ٣تموع الّشباب 

٫تة رغم أّف أغلبهم زكاؿ تعليم عارل حسب تقديرىم  كحسب ما صّرحوا كعدـ ٘تّكنهم يف أحياف كثَتة من فرص عمل ـ
هبا يف عديد ا١تقاببلت ا١تباشرة اليت قمنا هبا ٬تعلهم يشعركف أهّنم قد ابتعدكا عن درجة ا١تواطن الذم يسهم يف الّدكرة 

نة من القيم كا١تبادئ ا١تهمة اليت ا١تواط"االقتصادية كاّلذم ٯتكن أف يؤسس حياة مستقلة، كلكنهم يف ذات الوقت يركف أّف 
من الواجب تدعيمها داخل اجملتمع كقد تسهم عديد ا١تؤّسسات االجتماعية الفاعلة داخل اجملتمع يف ذلك منها 

الّذاٌب  الوعي نفس الشباب أيضاٯتلك . ٕٚ"ا١تؤّسسات الّتقليدية كا١تدرسة كاألسرة كا١تؤسسات اٟتديثة كا١تؤسسة اإلعبلمية
 أجل من العمل يوميا ٯتارسوف الذين كىم شرعيتو، مصدر أّلهنم السياسي الّنظاـ أك بالكياف تتعّلق اليت ضاياتقريبا بالق

كلكن الوضعيات االجتماعية ا١تختلفة  .الّتمثيلية ا١تؤّسسات خبلؿ ، كمن مباشرة قراراتو اٗتاذ يف كا١تشاركة كمراقبتو صيانتو
اليت يعيشوهنا ىي اليت ٖتّدد ٢تم سقف أكلوياهتم كإختياراهتم، فتجدىم يبحثوف عن اٟتلوؿ لتحسُت معيشهم اليومي من 

اٞتانب االقتصادم على حساب اٞتانب الّسياسي أك ا١تدشل كلكن ذلك ال ٯتنع أّف ىناؾ من عرّب عن مواقف ٥تتلفة كذلك 
كقد حاكلنا أف نبحث يف . ٥تتلف ا١تستول الّدراسي الذم ٯتكن أف يساعدىم على ٖتديد األمور من جانب يعود إذل

 :بعض العوامل اليت ٯتكن أف تؤثّر يف تأصيل مفهـو ا١تواطنة لدل اجملموعة االجتماعية  كىذا ما سنوضحو يف اٞتدكؿ الّتارل

                                                           

71- Galland (O.), Roudet (B.),  Les jeunes Européens et leur valeurs, Europe Occidentale, Europe Orientale , Paris, 

La Découverte, 2005, p.340. 

       .ٖ٘، صٕٓٓٓ ،ٕٗٔ عدد الدكلية، السياسة ٣تلة ،"وإشكاليات قضايا العربي، الوطن في الديمقراطي التطور"توفيق،  حسُت -ٕٚ
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متغير العمر تأصيل مفهـو المواطنة حسب العوامل الساعدة في(: ٘)جدوؿ رقم   

المجمو
 ع

تفعيل مشاركة 
 الّشباب

رأي أفراد العينة  التوعية اإلعبلمية الّتربية األسرية والمدرسية
 الفئة العمرية

ٔٓٓ ٕ٘% ٔٛ,ٚ٘% ٘ٙ,ٕ٘% ٕٓ- ٕٗ 

ٔٓٓ ٖٗ,ٜٗ% ٕٔ,ٖٚ % ٖٗ,ٚٛ% ٕ٘- ٕٜ 

ٔٓٓ ٕٚ% ٖٕ,ٗٙ% ٗٓ,٘ٗ ٖٓ-ٖ٘ 

 الميدانيةالّدراسة : المصدر
 
نبلحظ من خبلؿ يف ىذا اٞتدكؿ أّف أغلب الفئات العمرية  إتّفقت حوؿ أ٫تية التوعية االعبلمية يف تأصيل مفهـو    

سنة تتفق مع بقية أفراد العينة  ٖ٘-ٖٓمن خبلؿ نفس اٞتدكؿ أّف الفئة العمرية األخَتة  الوقوؼ عنده ا١تواطنة، كما ٯتكن 
من بُت ا١تنتمُت ٢تذه الفئة % ٙٗ,ٕٖيف نفس ا١تواضيع كلكّنها أعطت أ٫تية كبَتة إذل الًتبية األسرية كا١تدرسية  إذ أّكد 

ىذا ا١تفهـو فهم يركف أّف األسرة كا١تدرسة تقـو بدكر ىاـ يف  العمرية أّف التنشئة االسرية كا١تدرسية تقـو بدكر مهم يف تأصيل
تأصيل مفهـو ا١تواطنة لدل اجملموعة االجتماعية باعتبارىا البيئة األكذل لتنشئة الفاعل االجتماعي، فهي ا١تؤّسسة 

كالوطنية كاحملطة  إلنسانيةاالجتماعية اليت تعٌت بالّتماسك االجتماعي لكوهنا مصدرا لتكوين الّشخصية كاالنتماء كا٢تويّة ا
إعداد الفرد نفسيان كجسميان كعاطفيان كاجتماعيان،  األسرة  كمن أىم أدكار. "األكذل اليت يتزكد خبل٢تا الفرد أىم أسس الًّتبية
كالعمل يف اجملتمع كتزكيده با١تهارات كا١تواقف األساسية اليت ٭تتاجها الفرد،  كذلك بواسطة تغذيتو باألسس الّسليمة للحياة

، كبذلك يستطيع الفرد أف يتعايش يف ٣تتمعو كيندمج فيو ٖٚ"عرب مزجها ٔتتطلبات ا١توقف ك٤تّددات الثّقافة اجملتمعية
جات الطفل كمتطلباتو من الرعاية القائمة على ٘تّثل البيئة األّكلية اليت يتوّجب عليها الوفاء ْتا"فاألسرة . إندماجا سليما

كحية يف كجدانو بالّصورة اليت تؤىلو اٟتب كالّتعاطف كاألمن الّنفسي كاالجتماعي، كبغرس ا١توركثات كالقيم اٟتضارية كالرّ 

                                                           
 ٕ٘ٓٓالعرب، الكتاب ، دمشق، إٖتادٛعدد سلسلة السياسي، الفكر ٣تلة ،"العربية التربية في والمواطنة االنتماء أزمة في دراسة"، اجمليدؿ اهلل عبد -ٖٚ
. ٔٔص ،

http://www.algazalischool.com/vb/showthread.php?t=7620
http://www.algazalischool.com/vb/showthread.php?t=7620
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أّما . ٗٚ"بيةليشب ناضجا كراشدا كقادرا على ٖتمل مسؤكلياتو ككاجباتو يف ا١تستقبل خالية من الشوائب أك الّتبعات الّسل
دل تعطي ىذا اٞتانب أ٫تية كربل على خبلؼ إختياراهتم األخرل لذلك فمن ( ٙأنظر اٞتدكؿ رقم )بقية الفئات العمرية 

ا١تهّم أف نتساءؿ عن درجة الّرضا كدرجة الثّقة اليت يكّنها الّشباب ١تؤّسسات الّدكلة حىّت نتمّكن من فهم تلك اآلليات اليت 
كلكي نفهم تلك اآلليات علينا أف نقيس درجة االندماج االجتماعي كدرجة ا١تواطنة كمتغَتين تربط االفراد فيما بينهم، 

ففعل االندماج كالقدرة على االندماج يعود أساسا إذل . ىامُت ٯتّكنانا من فهم الواقع اٟتقيقي الذم يتحّرؾ فيو الّشباب
.  عبلقاتو كىذا ما يدعم الثقة بالّذاتذلك الّشعور القّوم باالنتماء كالقدرة على مشاركة اآلخر قيمو ك

كا١تتمّعن جملموع ىؤالء الّشباب فسيبلحظ تلك الّسلوكيات ا١تهيمنة يف تصرفاهتم كمواقفهم نتيجة لوضعية إجتماعية    
يف  كاقتصادية كسياسية داخل اجملموعة االجتماعية اليت ينتموف إليها، فالظّركؼ احمليطة هبؤالء ىي اليت تؤثّر بشكل مباشر

تشّكل أرائهم كمواقفهم من أمور عديدة ٘تّس مشاكلهم أك ٘تّس اجملتمع الذم يعيشوف فيو كقد حاكلنا أف تتّبع أراء الّشباب 
حوؿ ٘تّثبلت ا١تستقبل لتونس كدكلة تنتمي إذل ٤تيط عريب إسبلمي دل تسلم كغَتىا من الّدكؿ من الّتأثَتات العا١تية يف 

يطرح موضوع الّشباب مسألة اآلفاؽ كا١تكانة اليت يفتحها اجملتمع لؤلجياؿ . كاالقتصادم٣تا٢تا االجتماعي كالّسياسي 
الّشابة، فعندما يشعر الّشاب أنّو يعيش يف ٣تتمع ٭تسن اإلنصات إليو كٯتنحو االىتماـ ا١تستحق كالرعاية البّلزمة، فإنو 

 . ينخرط ْتماس يف العمل الّسياسي، كالعكس صحيح
 :الخاتمة 

 عديد ٕتاه الشباب ٭تملها اليت ا١تواقف بعض فهم من مكنتنا ىامة إستنتاجات عّدة يف اٟتقيقة إذل  خلصنا لقد   
 بُت نفصل أف ٯتكن فبل. اجملتمع داخل الفئات من الّنوع ٢تذا  االجتماعية االنتظارات بعض رصد من ٘تّكنا كما ا١تسائل،
 ا١تستول االجتماعية، ا١تكانة ىنا كنقصد االجتماعية فالوضعية مواقفو، كبُت الفرد يعيشو الذم االجتماعي الواقع كضعيات
 االجتماعية الفئة ٢تذه اٟتياتية كا١تواقف التصورات بناء يف تؤثّر أف ٯتكن اليت ا١تتغَتات من كغَتىا...العمرية الفئة الّدراسي،

فبل ٯتكن أف ننكر أّف اجملتمع الّتونسي كاجو كال زاؿ يواجو عدة تغَتات اجتماعية قلبت عّدة موازين اجتماعية تقليدية 
.  كانت ىي ميزة اجملتمعات احملافظة

فاجملتمع الّتونسي يف حالة تغَت طرأت عليو عّدة مفاىيم كسلوكيات جديدة أثرت يف الفاعلُت االجتماعيُت لذلك من    
ىم أف هنتم هبذه الّتغَتات كأف نؤّسس لتفسَتات تساعد ىؤالء الفاعلُت على ٗتطي ىذه ا١ترحلة كتّكمنهم من االندماج ادل

بطريقة سليمة داخل اجملتمع، ففئة الّشباب قد ٘تثل خطرا اجتماعيا يف الظّاىر كلكنها ٯتكن أف تكوف كسيلة للّتطور 
                                                           

. ٕٓص،ا١ترجع السابق  - ٗٚ
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كقد خلصنا يف ىذا احملور إذل عّدة نتائج . من أف تستوعبهم بطريقة سليمةكالّتجديد إف ٘تكنت الدكلة ّتميع مؤسساهتا 
أحد كظائف اجملتمع ا١تدشل يف رأيهم  تقـو على ا٬تاد تسويات اجتماعية كإقتصادية كسياسية    :٨تاكؿ ايضاحها كالّتارل

تصادية كثقافية كإيكولوجية ،إذ يساىم بعّدة أنشطة اجتماعية كاؽ( ٘)كرقم ( ٗ)كيظهر ذلك خاصة يف اٞتدكلُت رقم 
كسياسية كعلمية إلخراج اجملتمع من أزماتو ا٠تانقة كمشاكلو ا١تاّدية كا١تالية كالبشرية كا١تعنوية احملبطة عن طريق رسم خطط 
 إصبلحية كتغيَتية جادة حاضرا كمستقببل لتحقيق التنمية ا١تستدامة كتطوير القدرات البشرية الّذاتية ٠تدمة اآلخر عن طريق

لقد خضنا يف مسألة ا١تواطنة مع أفراد العّينة بطرؽ ٥تتلفة إماّ من خبلؿ االستبياف أك .الدفاع عن حقوقو ا١تدنية كالّسياسية
من خبلؿ بعض ا١تقاببلت حىّت نفهم ا١تسألة بشكل أكضخ كقد حاكلنا أف نستقرأ ٣تمل التعبَتات اليت ٯتكن أف تبٍت لنا 

حصائية ككذلك النوعية أّف نفهم  األكلويات اليت ٭تملها ىؤالء األفراد يف معيشهم اإلئج مواقف كاضحة كلقد ساعدتنا النتا
ٯتكن تلخيصها كترتيبها فيما ىو مدشل  اٟتقوؽ من ٣تموعة ىي  اليومي كمن خبل٢تا تبٌت تّصوراهتم فا١تواطنة يف رأيهم

.  كسياسي كاقتصادم كثقايف
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مؤثرات التغير االجتماعي والواقع الزواجي بالجزائر 

( سير نحو الفردانية)

 الجزائر قسم العلـو االجتماعية جامعة أدرار، /  باشيخ أسماء .أ

 

 :ملخص

ُتشكل األسرة يف كل ٣تتمع النواة اٟتيوية فيو، اذ منها ترسم مبل٤تو كهبا تتحقق استمراريتو كضبطيتو، األمر الذم يعطي أ٫تية لآللية    
 ( .األسرة ) اليت عن طريقها تتكوف ىذه األخَتة 

اب ك لتحقيق حاجات سوسيونفسية أخرل، ىذه اآللية اليت نعٍت هبا ٖتديدا عملية الزكاج، الذم بو ٧تمع بُت طرفُت لغرض االنج   
دل تثبت على حاؿ كاحدة، بل دل يًتؾ العامل الزمٍت ٣تاال لبقاء الكثَت من  -الزكاج–إال أف الطقوسيات ا١تمارسة يف ىذا األخػَت 

 .عديدة  كعوامل أخرل....ا١تمارسات السابقة، كذلك بفعل الثورة التكنولوجية، كتغَت الذىنيات كا١تستويات االقتصادية 

فالتغَت االجتماعي كما ىو معلـو حتمية كل شيء يف اجملتمع كمنها الزكاج الذم ٨تاكؿ من خبلؿ ىذا ا١تقاؿ مناقشتو كذلك بتبع 
احملطات الزكاجية الكربل يف عبلقتها بتأثَتات التغَت االجتماعي يف ظل الواقع اٞتزائرم من االحتضاف األسرم اذل السلطة الفردانية 

 .للزكجُت

 

 :مقدمة

إف اختبلؼ ا١تمارسات الطقوسية الزكاجية من ٣تتمع آلخر دل ٯتنع من توحد ىذه اجملتمعات حوؿ أ٫تية ىذا    
ككتعبَت على ذلك ٗتصو بطقوس خاصة ٘تيزه عن أم حدث آخر عابر يف ا١تسار الفردم  -الزكاج –ا١توضوع 

كاجملتمعي، كذلك على اعتبار الزكاج ىو الرابطة العبلئقية اليت ٕتمع اٞتنسُت يف شكل مشركع يقره الوسط االجتماعي 
 .الذم يعيشاف فيو 
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يف ٥تتلف اجملاالت االقتصادية كالسياسية كالتكنولوجية ا ىو معركؼ أف اجملتمعات ٟتقتها العديد من التغَتات ممك   
كغَتىا، ككلها تغَتات انعكست ال ٤تاؿ على الواقع االجتماعي احملتوية فيو؛ كطقوسيات الزكاج كغَتىا ...كالثقافية 

من الطقوس األخرل عرفت تبدالت عديدة باإلضافة أك اٟتدؼ أك التعديل، األمر الذم نناقشو من خبلؿ ىذا 
ما ىي تفاصيل التغير االجتماعي الطارئة على الممارسات الزواجية : قاؿ كذلك باإلجابة عن االشكاؿ التارلادل

يف ( اٟتاضر/ا١تاضي)األمر الذم يتم  باعتماد ا١تنهج ا١تقارف الذم يتجسد بابراز فركقات التغَت في الواقع الجزائري؟ 
 مبحثُت أك٢تما عبارة عن مدخل عاـ حوؿ مفهـو كما قد ًب ىيكلة ا١تقاؿ يف احملطات الكربل للزكاج؛

 .الزكاج،كا١تبحث الثاشل يعرض ٤تطات الزكاج كما تغَت فيها من ٦تارسات اجتماعية

 :تعريفات الزواج (ٔ
ٗتتلف التحديدات التعريفية للزكاج باختبلؼ ا١تقاربة ا١تعرؼ من خبل٢تا فالتعريف االجتماعي ٮتتلف عن القانوشل    

عقد يتم بُت رجل كامرأة على الوجو »كعن الديٍت كىكذا، ففي التعريف القانوشل مثبل ٧تده يعرؼ على أنو 
 .٘ٚ«الشرعي

اليت تتم ٔتوجبها الرابطة الزكجية، فهي حسب ا١تشرع اٞتزائرم عقد ىذا التعريف الذم ًب الًتكيز فيو على الصيغة    
 .تتم بُت طرفُت اجتماعيُت، إال أف الزكاج شراكة ٢تا صبغتها ا٠تاصة*  شراكة* بُت جنسُت كأم 

ب رابطة مقدسة أك شرعية ٕتمع بُت الرجل كا١ترأة كاليت يًتتب عنها كظيفة اال٧تا »ك الزكاج يف تعريف آخر عبارة عن 
كيتوقف عليها بقاء النوع البشرم، كنستطيع أف نقوؿ أّف تتبع النسب القرايب يكوف عرب الركابط الزكاجية ا١تختلفة اليت 

فهذا التعريف كما  ٙٚ«تؤدم اذل ا٧تاب السلف للخلف الذم يصبح عرب الزمن األسرة كالعشَتة كالقبيلة كاجملتمع
 تكوين اجملتمع كاستمراريتو من خبلؿ اال٧تاب الذم ٭تدد بدكره نبلحظ حاكؿ الًتكيز على نواتج الزكاج كدكره يف

 .النسق القرايب لؤلسرة
عبلقة جنسية تقع بُت شخصُت ٥تتلفُت يف اٞتنس »كيف تعريف قريب من السابق ٧تده يعرؼ الزكاج على أنو    
خبل٢تا الشخصاف ا١تتزكجاف يشرعها كيربر كجودىا اجملتمع كتستمر لفًتة طويلة من الزمن يستطيع " رجل كامرأة "

 . ٚٚ«البالغاف ا٧تاب األطفاؿ كتربيتهم تربية اجتماعية كأخبلقية كدينية يقرىا اجملتمع كيعًتؼ بوجودىا كأ٫تيتها

                                                           
. ٙ، صٕٕٓٓاٞتزائر، ، دار ىومة، قانوف األسرةدالندة يوسف ،  ٘ٚ
. ٜٕٔ، ص ٕٓٔٓ، دار الكتاب اٟتديث، القاىرة، علم األنتروبولوجياعامر مصباح ،   ٙٚ
. ٕٛٔنفس ا١ترجع، ص  ٚٚ
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كحدة جنسية دائمة نسبيا بُت فردين أك أكثر على أف تكوف ىذه الوحدة مقبولة من الناحية  »كما يعد الزكاج أيضا 
االجتماعية، كمنهم من يعرفو بأنو النمط االجتماعي الذم على أساسو يتم االتفاؽ بُت شخصُت أك أكثر على 

 . ٛٚ«تكوين أسرة 
ليسا من المحاـر  -ة تقاـ بُت رجل كامرأة  من خبلؿ التعريفات ا١تذكورة أعبله ٧تد الزكاج ىو أساسا عبلؽ   

ْتيث تقـو ىذه العبلقة لدكافع عدة أ٫تها العبلقة اٞتنسية اليت تنظم عن طريق ىذا  -سبلمية اإلحسب الشريعة 
الزكاج كاإل٧تاب، كيكوف الزكاج ٔتباركة األىل ْتيث تقاـ لو احتفالية خاصة ٕتسيدا للبعد الديٍت كاالجتماعي لو 

 . ٪تط ثقايف يعًتؼ بو اجملتمعكذلك كفق 
 
 : أسباب اللجوء للزواج  (ٕ

ٗتتلف أسباب الزكاج من فرد إذل آخر كذلك باختبلؼ اعتقادات الفرد كتكوينو كتنشئتو كغَتىا من احملددات    
أف الناس يتزكجوف لعديد من األسباب ٣تتمعة أك لسبب كاحد أك أكثر كتتمثل ىذه  «بوماف»األخرل ْتيث يرل 
 :ٜٚاألسباب فيما يلي 

 .األماف االقتصادم. ٕ               .             باحل.ٔ
 .األماف العػاطفي. ٗ.            الرغبة يف حياة ا١تنزؿ. ٖ
 .الوحدةا٢تركب من . ٙ.             ٖتقيق رغبة الوالدين. ٘
 .ا٢تركب من أكضاع غَت مرغوب فيها يف منزؿ األسرة.  ٚ
 .كجود الصحبة كالصداقة. ٜ.      ٖتقيق مركز اجتماعي معُت. ٛ

 .ا١تغامرة كالفضوؿ ١تا يف الزكاج. ٓٔ
كباإلضافة اذل ىذه احملددات العشر اليت ال ٯتكن أف نقوؿ أهنا شاملة بل قد تتواجد غَتىا كعلى سبيل ا١تثاؿ اٟتث    

تناكحوا "فالشريعة االسبلمية مثبل هنت عن العزكبة كحضت على الزكاج كمن ذلك قوؿ الرسوؿ صلهم  »الديٍت 
أف الرسوؿ سأؿ عكاؼ بن  «ابن عبد البر»كيف دليل آخر حيث ركل   "تناسلوا فإني مباه بكم األمم يـو القيامة

ألك زكجة ؟ قاؿ ال قاؿ كال جارية؟ قاؿ ال قاؿ كأنت صحيح كموسر؟ قاؿ نعم كاٟتمد هلل فقاؿ لو : كداعة الباىلي

                                                           
 .ٜ٘، صٕٓٔٓ، دار ا٠تليج، األردف،  علم االجتػماع إلىالمدخل عصاـ ٤تمد منصور،  ٛٚ

 .ٔٔ، ص ٖٕٓٓاٞتامعة، االسكندرية، ، مؤسسة شباب تمعػاألسرة والمجرشواف، حسُت عبد اٟتميد   ٜٚ
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ما أنت إذف من إخواف الشياطُت إما أف تكوف من رىباف النصارل فأنت منهم، كإما أف تصنع ؾ:الرسوؿ صلهم 
نصنع، كإف من سنتنا النكاح شراركم عزابكم كأراذؿ موتاكم عزابكم، ك٭تك يا عكاؼ تزكج فقاؿ عكاؼ ال أتزكج 

 .  ٓٛ«حىت تزكجٍت من شئت فقاؿ الرسوؿ فقد زكجتك على اسم اهلل كالربكة كرٯتة بنت كلثـو اٟتمَتم
، كقد ٗتتلف موجهات الزكاج باختبلؼ اٞتنس فنجد ىنا أف اجملتمع االسبلمي من بُت موجهاتو للزكاج ىو الدين ذاتو

أيضا فكثَتا ما تلجأ الفتاة للزكاج ٕتنبا ١تا يصحب العنوسة من ضغوط اجتماعية، كرغبة يف اشباع غريزة األمومة، 
كبالنسبة رل الرجل تلحقو ضغوط أيضا كاهتامات اجتماعية سواء يف قدرتو البيولوجية عامة كقدرتو اٞتنسية خاصة أك 

ج لرد تلك اإلدعات، كما يعد الزكاج بالنسبة للرجل اثبات لرجولتو يف العديد من ااهتامية أخرل، ٦تا يدفعو لزكأحكاـ 
 .معاتتا١تج

ٍب أف الرجل كا١ترأة قبل الزكاج يبدكاف يف ا١تخياؿ االجتماعي أهنما قاصراف كغَت راشداف حىت كإف تقدـ سنهما يف 
يصبح يُنظر ٢تما بعُت النضج، كما ٧تد أف اجملتمع يعطي للمتزكج كقارا كىيبة  حُت تتغَت ىذه النظرة بعد زكاجهما أين

 .أكرب من غَت ا١تتزكج فالرجل ا١تتزكج أكثر ىيبة من غَته كا١ترأة بنفس الشيء
 :أنواع الزواج (ٖ
 ٯتكن االطار ىذا يف ك٨تن ا١توضوع هبذا احملفوفة كاالجتماعية الدينية االعتقادات باختبلؼ ٗتتلف عديدة أنواعلزكاج ؿ   

: شيوعا أكثرىا تعترب اليت التالية األنواع ذكر

 من يتزكج أف الشخص تقتضي اليت االجتماعية القاعدة كىو ENDOGAMIE األندكغاميا أيضا كيسمى: الداخلي الزواج

 القرابية االجتماعية دائرتو خارج من الزكاج للفرد يسمع ال ٔتعٌت   (القرابية اٞتماعة) إليها ينتسب اليت اٞتماعة داخل

 .األكذل بالدرجة

 خارج أشخاص من ا١ترأة أك الرجل زكاج بضركرة يقضي نظاـ كىو  EXOGAMIE األكزكغامية كيسمى: الخارجي الزواج

الزكاج  على ٬ترب قد أك ٚتاعتو خارج لو امرأة الرجل ٮتتار فقد اجباريا أك اختياريا الزكاج من النظاـ ىذا يكوف كقد ٚتاعتهم،
 .ٕٛمن امرأة خارج ٚتاعتو كقد تكوف ىذه اٞتماعة ٚتاعة قرابية أك قبيلة أك قرية

                                                           
 .ٓ٘، ص ٜٗٛٔ، الكويت، عادل ا١تعرفة، "دراسة مقارنة"الزواج عند العرب في الجاىلية واالسبلـ عبد السبلـ الًتمانيٍت،   ٓٛ
 .ٕٕٔ،ص ٜٜٜٔ، دار النهضة، بَتكت، األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربيةعبد القادر القصَت،   ٔٛ
 .ٖٓٔ، ص ٖٕٓٓب ب،  ، دار مدشل،مصطلحات علم االجتماعفاركؽ مداس،   ٕٛ
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كيف حقيقة األمر كلمة داخلي كخارجي كلمة غَت ٤تددة بدقة كدل يتم االتفاؽ عليها فماىي اٟتدكد اليت على اثرىا يتم 
ك أحيانا أخرل ( القبيلة)أك ( العائلة) ٖتديد ما ىو داخلي كما ىو خارجي، فأحيانا نشَت اذل زكاج داخلي من نفس

فمسألة التحديدية مرتبطة أساسا بالطرؼ اآلخر للمقارنة فعندما ( الثقافة)كأحيانا من نفس ( القرية)اذا كاف من نفس 
يكوف اٟتديث عن القبيلة يكوف مقابلها خارج القبيلة أم الزكاج من داخلها يسمى داخليا كمن خارجها فهو 

يكوف اٟتديث عن القرية يكوف نفس الشيء الزكاج من داخلها يعد زكاجا داخليا كمن خارجها يعد خارجي، كعندما 
زكاج خارجي كىكذا بالنسبة لغَتىا من ا١تتقاببلت ا١تمكن طرحها، من ذلك فما ٝتي أنو زكاج خارجي أحيانا قد 

 .يكوف داخليا يف مقاربة أخرل 
 :التغير االجتماعي والزواج أي عبلقة؟

  : ـ التغير االجتماعيمفهو  (ٔ

ٗتتلف ٖتديدات مفهـو التغَت االجتماعي باختبلؼ مقاربات التعريف فمثبل تعريفات ا١تاركسية ٗتتلف عن الوظيفية 
كعن غَتىا من ا١تقاربات األخرل كذلك لكوف لكل مقاربة افًتاضاهتا اليت ال ٗترج عنها ٖتديداهتا ا١تفاىيمية، كمع ىذا 

ـ مفهـو التغَت ا١تراد االشارة اليو يف ىذا ا١تقاؿ ؛ كمن بُت التعريفات ٨تاكؿ تقدصل بعض التعريفات اليت نرل أهنا ٗتد
ظاىرة اجتماعية ٭تدثو اجملتمع بقصد كيتغَت من حالة إذل حالة كفق »احملددة للتغَت االجتماعي ٧تده يعرؼ على أنو 

 .ٖٛ«خطة مدركسة كىو ٝتة مبلزمة للمجتمعات
رٮتي يف العبلقات بُت األفراد كاٞتماعات كالتنظيمات كالثقافات كل ما يشَت اذل التباين التا»كيعرؼ على أنو 

 .ٗٛ«كما يعرؼ بأنو التبدؿ يف أ٪تاط السلوؾ كالعبلقات االجتماعية كالنظم كالبناء االجتماعي...كاجملتمعات 
كونت  عندما قاـ أكجست ٜٔمنذ القرف  -التغَت االجتماعي –أما عن سوسيولوجيا التغَت ٧تده اىتم هبذا ا١توضوع 

 .٘ٛكسبنسر بتفسَت أسباب التغَت االجتماعي كنتائجو يف اجملتمعات
بذلك ٧تد أف التغَت االجتماعي ىو كل كضعية مستحدثة كدل تكوف موجودة من قبل ْتيث ىذه الوضعية استحدثت 

كف تغَتا ٞتوانب ،كال يكوف ىذا التغَت بالضركرة جدريا فقد يك( كغَتىا...اقتصادية،سياسية،دينية)بفعل عوامل ٥تتلفة 
كاحملافظة على جوانب، كما قد ٯتس كل الفاعلُت يف اجملتمع ك قد يعزؼ عنو البعض كيقبل عليو البعض اآلخر 

                                                           
 .٘ٔٔعصاـ ٤تمد منصور،مرجع سبق ذكره،ص   ٖٛ
 .ٖٖٔ،ص ٜٜٜٔدار الشركؽ، األردف،  مقدمة في علم االجتماع،ابراىيم عثماف،   ٗٛ
 .ٙٔٔعصاـ ٤تمد منصور ، مرجع سبق ذكره، ص   ٘ٛ
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ك٨تن من خبلؿ ىذا العرض ٨تاكؿ ١تسو ٖتديدا يف ا١تمارسات الزكاجية احملددة ٔتحطاتو ...( ا١توضة مثبل كألية لتغَت)
 . الكربل ا١تتعارؼ عليها اجتماعيا 

 :التغير االجتماعي في عملية االختيار الزواجي  (ٕ
تعترب »تعد عملية االختيار الزكاجي أكؿ ٤تطات الزكاج اليت تعد ٤تورية كقد يعلق عليها ٧تاح الزكاج كفشلو كما    

عملية االختيار الزكاجي ىي احملطة اليت يبدم فيها الفرد نية يف تغَت كضعو من أعزب إذل متزكج كىو ليس عملية 
اجتماعية حديثة العهد بل حدث يف التاريخ االنساشل كلو كىو سلوؾ اجتماعي يتضمن فردا ينتقي من ٚتلة من 

ا١تعركضُت لو قصد الزكاج ،كقد جعلت أعراؼ الشعوب كتقاليدىا الرجل ىو البادئ صراحة يف عملية التودد اذل ا١ترأة 
حىت أنو ىناؾ  ٙٛ«ر العبلقة فهي ليست سلبية دائما كما نظناليت تنتهي بالزكاج لكن ذلك ال ينفي دكر ا١ترأة يف تطوم

 :ٚٛمداخل نظرية حاكلت تفسَت عملية االختيار الزكاجي ٯتكن أف نذكرىا بإ٬تاز يف اآلٌب
كىي النظرية اليت ترل أف االختيار الزكاجي أساسو التجانس أم أف الفرد ٮتتار من الطرؼ الذم : نظرية التجانس

جتماعية كالعامة كيف ا٠تصائص أك السمات اٞتسمية أم أف يكوف ىناؾ تشابو بُت الشريك يشبهو يف ا٠تصائص اال
 .يف الدين كا١تستول التعليمي كاالقتصادم كيف السن كاٟتالة الزكاجية اذل جانب كجود تشابو يف الطوؿ كلوف البشرة

كف قرهبم أم ىؤالء اللذين يدرسوف كىو ميل األفراد اذل االختيار من ىؤكالء الذين يعيش: نظرية التجاورالمكاني
معهم يف مدرسة أك معهد كاحد أك يعملوف معا كغَتىا من أشكاؿ التقارب ا١تكاشل، كىذا ما ٯتكن أف نطلق عليو 
الفرصة االيكولوجية لبلختيار فهذه النظرية ترل أف االختيار يتم بُت ىؤكالء اللذين تتاح ٢تم فرصة مقابلة بعضهم 

 .بعض
يكوف االختيار ىنا على أساس القيمة اليت ٭تملها الفرد كاليت يعتربىا الفرد ا١تقبل على الزكاج ذات : نظرية القيمة 

أ٫تية كبَتة يف عملية اختياره كنتيجة لذلك إف الفرد ٮتتار شريكة حياتو من ىؤالء اللذين يشاركونو أك على األقل 
 .يقبلوف قيمو األساسية

 .الث ال يعٍت عدـ تقاطعها فالفرد قد يأخذ بالنظريات الثبلث يف عملية االختياركجود ىذه النظريات يف أشكا٢تا الث

                                                           
 .ٕٔٔعبد القادر القصَت، مرجع سبق ذكره، ص   ٙٛ
 .ٕٗٔنفس ا١ترجع، ص   ٚٛ
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كدخوؿ التغَت االجتماعي على عملية االختيار الزكاجي يعٍت أف ىناؾ ٤تطات تقليدية لبلختيار ٘تيزىا ٦تيزات معينة 
ذل مرحلتُت مرحلة ما قبل التغَت ك٤تطات معاصرة ٘تيزىا ٦تيزات أخرل كفيما يلي يتم عرض ذلك كذلك بتقسيم التغَت ا

 ".الصورة اٟتديثة"كمرحلة ما بعد التغَت " الصورة التقليدية"
بطبيعة اٟتاؿ فالزكاج مسألة ال ٗترج عن طقوسيات ( مرحلة ما قبل التغير) :االختيار الزواجي التقليدي: أوال

العريب عموما ٧تد أف االختيار الزكاجي لطا١تا اعترب كيف اجملتمع »اجملتمع كأعرافو اليت ٗتلع عليو ثوب القداسة كاأل٫تية، 
شأنا عائليا ٢تذا كاف يرتب من قبل الوالدين كاألقارب فاالختيار ىو من اختصاص الوالدين حيث تراعى فيو مصاحل 

اٗتاذ  األسرة كطموحاهتا كمفهوماهتا حوؿ اٞتماؿ كا١تاؿ كاألخبلؽ مسًتشدة بالتقاليد ا١توركثة كال تعطى للعرسُت فرصة
 .   ٛٛ«القرارات ا١تتعلقة بالزكاج

حيث يعد الزكاج أىم حدث يف حياة العائلة اٞتزائرية التقليدية نظرا لكونو »كال ٮتتلف الشأف كثَتا يف الواقع اٞتزائرم 
من ذلك جعلت مهمة الشركع فيو كإ٘تامو من ...القاعدة األساسية يف تكوين العائلة كٖتديد مكانتها داخل اجملتمع 

ا١تهاـ الرئيسية ا١تسندة للعائلة بدال من األفراد ا١تعنيُت باألمر خاصة كأف اآلباء يعتقدكف باختيارىم احملكم لزكجة ابنهم 
أك زكج ابنتهم يف عملية ا١تصاىرة سوؼ ٭تتفظوف ٔتهمات كبَتة مع أبنائهم كوجودىم بقرهبم كاٟتفاظ على مراكزىم 

 ٜٛ«االجتماعية كاالقتصادية
أف نستنتج أف األسرة اٞتزائرية التقليدية كانت عملية اختيارىا الزكاجي ٤تكم بثبلث ٤تكمات كربل  من ذلك ٯتكن

 :ىي
 .أف يكوف الزواج داخليا أي أف يتم اختيار الزوج أو الزوجة من داخل األطر القرابية (ٔ
 .أف تراعى المصلحة االجتماعية واالقتصادية لؤلسرة في الزواج (ٕ
 .ف للعائلة بعد الزواجضماف استمرار خدمات االب (ٖ

كلرٔتا يرجع سبب كجود ىذه احملكمات اذل أف ذلك يضمن للعائلة عديدا من النقاط ا١تفصلية يف ذىنية العائلة 
 :ٜٓالتقليدم فعلى سبيل ا١تثاؿ االنتقاء الزكاجي الداخلي يضمن مايلي

 .العلم بأخبلؽ الفتاة كعذريتها (ٔ

                                                           
 .ٕٗٔنفس ا١ترجع، ص  ٛٛ
 .ٓ٘، ص ٕ٘ٓٓدار ا١تعرفة، اٞتزائر،  الزواج والشباب الجزائري إلى أين؟،لبديرم، مليكة   ٜٛ
 .ٜٕٔعبد القادر القصَت، مرجع سبق ذكره، ص   ٜٓ
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 .عندما يزكج ابنتو بإبن أخيو أك ابن أختوالوالد يشعر بدرجة عالية من االطمئناف  (ٕ
 .أنو أكثر ضمانا كٕتنبا للطبلؽ يف حالة عدـ االنسجاـ (ٖ
 .قلة ا١تهر الذم يطلبو أىل الفتاة (ٗ
 .تركز الثورة كعدـ بعثرهتا يف حاؿ األسرة الغنية  (٘

إخبار عائلتو أك تذكَتىم فبل ٭تق للبالغ »من ذلك كٔتا أف العملية االنتقائية ىي من كظائف الوالدين بدكف منازع 
بضركرة تزك٬تو فالبنسبة للرجل ىم اللذين يقرركف موعد زكاجو كٮتتاركف الزكجة اليت ٯتكن أف يرتبط هبا ككذلك األمر 

بالنسبة للفتاة فبل ٭تق ٢تا ىي األخرل مفاٖتة أك مصارحة عائلتها حوؿ موضوع زكاجها أك الشخص الذم تود الزكاج 
 .ٜٔ«من قبل كالديها كأكلياء أمرىا منو فزكاجها أمر ٭تسم

نبلحظ من ذلك أف عملية االختيار الزكاجي كانت ٤تفوفة بكثَت من اٟتياء كاحملافظة كاالحتضاف األبوم ككاف القهر 
الدككاٯتي ىو اٟتاضر يف تلك العملية أين كل شيئ مفركض على الزكجُت من أطراؼ اجتماعية يرل اجملتمع أىليتها 

فكما يقوؿ عاطف غيث الفرد يف اجملتمعات العربية ال قيمة لو إال »كجود لصوتو إال ضمن األسرة لذلك، فالفرد ال 
يف العائلة فهو يعمل من أجل العائلة، كيتزكج من أجلها كينجب من أجل العائلة ك٢تذا كانت شخصية العائلة ىي 

ف عملية االختيار الزكاجي اليت عرفت ىذا كصورة عامة ع ٕٜ«اليت ٖتدد ٪تاذج سلوكو كتعُت ا١تسموحات كا١تمنوعات
 .تغَتات عديدة ٯتكن مبلحظتها بشكل جلي كىذا ما ٨تاكؿ توضيحو من خبلؿ االختيار الزكاجي العصرم

نعٍت ا١ترحلة اليت تلت ٚتلة التغَتات االجتماعية  كىنا( مرحلة ما بعد التغير) :االختيار الزواجي العصري: ثانيا
القيمية يف البناء االجتماعي الكلي حيث ىنا ٧تد تغَت يف عملية االختيار الزكاجي اليت كما كالتكنولوجية كاالتصالية ك

رأينا أهنا كانت عملية كالدية ٤تضة لنرل اآلف العكس من ذلك فقد ظهرت اآلف كسائط حديثة للزكاج حيث تغَت 
ذم جعل نظاـ الزكاج يعتمد على مبدأ األمر اؿ»الفاعلُت يف عملية االختيار من الوالدين اذل أصحاب الشأف أنفسهم 

 .ٖٜ«ا١تثالية الركمانتيكية 
للطرؼ اآلخر  الميل العاطفيفالشريكُت أصبحا ٫تا اللذين ٮتتاراف أنفسهما ْتيث أصبح أىم معيار لبلختيار ىو 

،كما أصبح األفراد ٬تدكف فضاءات بديلة للتعارؼ عن الوسط العائلي كاالنتقاء الزكاجي عن " اٟتب الركمنسي"

                                                           
 .ٔ٘مليكة لبديرم، مرجع سبق ذكره، ص   ٜٔ
 .ٕ٘نفس ا١ترجع، ص   ٕٜ
 .٘ٛٔ، ص ٜٕٓٓ، األردف،ٕ،دار كائل،ط لى علم االجتماعإالمدخل احساف ٤تمد حسن، عدناف سليماف األٛتد،   ٖٜ
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طريق مواقع األنًتنت فهناؾ مواقع عديدة للتعارؼ قصد الزكاج حيث يتم تواصل الطرفُت عن طريق ذلك ا١توقع كمن 
 :ىذه ا١تواقع ٯتكن أف نعرض النماذج التالية

 

    
 موقع قراف للزواجموقع البنت الحبلؿ للزواج       

حىت أنك عند دخوؿ ىذه ا١تواقع ٕتد العديد من التسجيبلت اٞتزائرية، ْتيث يتم فيها عرض مواصفات الطالب    
كا١تواصفات اليت يطلبها يف الشريك كعلى كل من تعجبو مواصفات شخص ما ترؾ رسالة تعارؼ لو توحي 

بلدىا، تفاصيل مشركع ا١توقع ، أىداؼ ) ف ما الحظتو أف ىذه ا١تواقع ال تعرب عن ىويتها صراحة بالتجاكب، ـك
بل تصف نفسها أف غرضها التوفيق اٟتبلؿ كمساعدة الطرفُت على التواصل لغرض الزكاج كتعرض ....( جدية للموقع

 .مواصفات األفراد مكتوبة مزكدة بصورة أك عن طريق فيديو يضعو الطالب أيضا
ككآلية أخرل لبلختيار الزكاجي أصبح اآلف ما يعرؼ باالختيار الزكاجي عن طرؽ اٞترائد ففي دراسة سوسيولوجية    
عبلنات توصلت للعديد من النتائج نذكر منها ما اإلحوؿ زكاج الشباب اٞتزائرم عن طريق  «لمليكة لبديري»

 :ٜٗيلي

التزك٬تية كتدخلها أصبح قائما فقط على أساس النصح كالتوجيو فقط األسرة اٞتزائرية ا١تعاصرة ٗتلت عن كظيفتها  -
 .أم التدخل الشكلي بدال من ا١تساعدة الفعلية 

                                                           
 .ٖٓٔمليكة لبديرم، مرجع سبق ذكره، ص   ٜٗ
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تساىم الوضعية االجتماعية كاالقتصادية كا١تادية لؤلفراد يف ٞتوئهم اذل االعبلنات عن طريق اٞترائد حيث ا١تقبلوف  -
عليها ىم من كضعهم متوسط أك ضعيف األمر الذم يتعذر عليهم ا٬تاد شريك بالشكل ا١تباشر فيستعُت هبذه 

 .الوسيلة
 طريق عن ٖتديدا كاالختيارية التزكجية العملية يف تدخلت ذاهتا نتاالنًت أف ٧تد السابقُت الوسيطُت عن النظر كبغض

 كتفاعلها اٞتنسُت التقاء أتاحت فضاءات فهي كغَتىا  facebook. Tweter االفًتاضية كاجملتمعات كا١تنتديات الدردشة

. افًتاضيا

كعد بالزكاج كلكل من الطرفُت »ىي مرحلة ثانية بعد االختيار كتعرؼ بأهنا  ا٠تطبة: التغير االجتماعي والِخػطبة  (ٖ
 .ٜ٘«العدكؿ عنها 

كخبل٢تا كانت ال تتاح الفرصة للخطيبُت أف  -يف األسرة التقليدية_ ٚتاال قصَتة إكيبلحظ أف فًتة ا٠تطبة كانت »   
يف  يلتقيا كيدرس كل منهما طباع اآلخر كعاداتو كميولو ألف التقاليد السائدة يف اجملتمع ال تتيح ىذه االتصاالت إال

حيث يكوف للوالدين خطبة الفتاة كال يرىا إذل يـو زفافها عند الذىاب اليو  ٜٙ«أضيق اٟتدكد كيف ا١تناسبات الرئيسية
 .يف موكبها، كيف بعض األحياف يتم أخذ صورة فتوغرافية تعرض على الشاب كأسرتو قبل ليلة زفها اليو

سنوات خطبة كرٔتا أكثر،  ٘أك  ٗ إذلثَت يف أحياف تصل أما يف الوقت اٟتارل فأصبحنا نرل أف فًتة ا٠تطبة تطوؿ ؾ
ْتجة الغبلء كأف التحضَت لزكاج يتطلب كقتا طويبل ألف األجر ٤تدكد نسبيا، كما ظهرت اآلف ٦تارسة أخرل أين يبقى 

زج بُت الرجل كا١ترأة على اتصاؿ كتعارؼ متواصل بينهما بنية الزكاج اذل أف يقرب ا١توعد اٟتقيقي لزكاجهما يتم ادل
ا٠تطبة كالعرس تفاديا لتكاليف كل كاحدة على حدة، كيف ا٠تطبة ىو يراىا كحىت أهنما ٮترجاف معا لبلستجماـ أك 

 .كدل يعد على الزكج رأيتها يف ليلة الزفاؼ فقط... التنزه
جاف حقها كما ٯتكن مبلحظتو أنو يف البداية كانت تقاـ احتفاالت خاصة للخطبة كطقوس معينة كيعطى ٢تا الزك   

من االىتماـ ،أما اآلف فإما أهنا ترفق مع الزكاج كما سبق الذكر أك يتم اجراء حفلة صغَتة جدا ٭تضرىا أفراد األسرة 
ا١تقربوف جدا كال يتم توسعتها ْتيث يتم خبل٢تا تلبيس خاًب ا٠تطبة ْتيث يلبس كل طرؼ اآلخر خا٘تو فُتلبس ا١ترأة 

من قالب اٟتلول بالتبادؿ أيضا فيقدـ الرجل للمرأة نصيبا تعمل ىي على قصو  الرجل كيلبس الرجل ا١ترأة كيأكبلف
ككضعو يف فاه الزكج كنفس الشيء بالنسبة ٢تا كىي ٦تارسات دخيلة على الواقع اٞتزائرم كلكن أصبحت أفعاال مسوقا 

                                                           
. ٙ، صمرجع سبق ذكرهدالندة يوسف ،  ٜ٘

 .ٕٙٔعبد القادر القصَت ،مرجع سبق ذكره، ص   ٜٙ 
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نبطة أساسا من الركمنسيات كغَت٫تا، فهي مست...٢تا يف الفضائيات التلفزية مثل ما يعرض يف بعض األفبلـ، كاألغاشل
الغربية يف عمومها؛ ىذا يف حُت ا٠تطبة التقليدية كانت ال تتم كذلك بل يتم تلبس العركس خاًب الزكج من طرؼ أمو 
أك أختو الكربل أك أحد النساء اللذين ٢تن كقار يف األسرة فا٠تطبة التقليدية كانت تتم يف نوع من اٟتشمة كاحملافظة 

 .ىا الكثَت من ا١تمارسات اٟتاليةيف طقوسها كليس يف
ىنا با١تهر ا١تقابل الذم يدفع للمرأة لغرض الزكاج كالذم أكصى االسبلـ  نقصد: التغير االجتماعي والمهور (ٗ

يف »بتيسَته على ا١تتقدـ كا١تهر قد عرؼ تغَت بتغَت البيئات كبتغَت اٟتقبات التارٮتية كما كاف يسود فيها ْتيث 
ا١ترأة  يشًتم الرجل كاف الراعية كيف اٞتماعات صيد، من ألبيها يقدـ   ا١ترأة ٔتا الرجل يشًتم كاف الصائدة اٞتماعات

ا١تاشية، كحُت استقر االنساف يف األرض كزرعها كأنشأ ا١تدينة أصبح ٙتن ا١ترأة غبلال أك  رؤكس من ألبيها ٔتا يقدـ
 .ٜٚ«رقيقا أك حيوانا،كبظهور النقد أصبح الثمن نقدا

ف النمط االقتصادم السائد خبلؿ اٟتقبات التارٮتية أثر بشكل جلي على طبيعة ا١تهر يف كل مرة بدأ من ذلك ٧تد أ
 .ذل النقودإمن غنيمة الصيد 
 غنيمة الصيد                 مرحلة الصيد                    : المرحلة األولى
 الماشية ورؤوس الغنم                  مرحلة الرعػي                 : المرحلة الثانية
 الغلة وقناطير الحبوب مثبل                    مرحلة الزراعة                : المرحلة الثالثة
 النقود                 المدينة العصرية             مرحلة:المرحلة الرابعة

ة بكر أكثيب، عاملة كغَت عاملة، طبقتها االقتصادية، كاآلف أصبحت ا١تهور ترتفع كتنخفض ْتسب خصائص الفتا   
 . كغَتىا من احملددات األخرل....ٚتا٢تا، ا١تكانة االجتماعية ألسرهتا

 :(العرس)التغير االجتماعي و حفل الزواج  (٘
بعد اتفاؽ الطرفُت كاألسرتُت يتم االعداد ا١تسبق ٟتفل الزفاؼ بشراء العركسُت ما ٭تتاجانو من لواـز العرس ٕتهيزا 

كالعرس اذل جانب كونو حفلة اجتماعية فهو حفلة دينية كشرعية كقانونية موقرة ٢تا صفاهتا »١توعد الزفاؼ، 
 .ٜٛ«ا االجتماعية كاألخبلقية اليت يقرىا اجملتمع كيتمسك بو

                                                           
 .٘ٗٔعبد السبلـ التمارمانيٍت، مرجع سبق ذكره، ص   ٜٚ
 .ٖٛٔاحساف ٤تمد حسن، عدناف سليماف أٛتد ،مرجع سبق ذكره، ص   ٜٛ



 
 
 

 

 
 

ً  : 03العذد                                                                          البدث العلميحيل  مشهض   ٌ ؤحشٍش   2014 –اهخوبش/  

138 

 

كما يعترب حفل الزفاؼ مثل ا٠تطبة اىتماما أنثويا بالدرجة األكذل كعادة ما تقع مسؤكلية االعداد للحفل على أسرة »
كترجع أ٫تية األنثى يف ...العركس كتكوف العركس عادة ىي الشخصية البلمعة كا١تهيمنة فهي ٤تط األنظار يف اٟتفل

منزؿ كالديها اذل منزؿ زكجها باإلضافة اذل أف ىذا اٟتفل يعترب احتفاال  حفل الزفاؼ إذل عدة أسباب منها أهنا ستًتؾ
كنفس الشيء بالنسبة لذكر كلكن االنثى قد ٖتظى باىتماـ أكرب من  ٜٜ«بدخوؿ األنثى اذل دكرىا ا٢تاـ كزكجة كأـ 

 .الذكر
كترتدم العركس فيو أهبى ما  أما عن الزكاج التقليدم الذم كانت تقاـ لو كليمة كبَتة ألىل الدكار أك الناحية   

حضرتو ٢تذا اليـو ككاف ىذا اٟتفل يقـو بنوع من التساند كا١تعونة ألىل العرس من األقارب كاٞتَتاف كاألحباب كيقاـ 
العرس على ايقاعات نسوية بأغاشل شعبية ٦تزكجة بالزغاريد كالتصفيق كقد يقاـ طلق الباركد أك ركوب ا٠تيل 

 .كاالستعراض هبا 
عل التغَت االجتماعي الراجع لعدة عوامل أصبح العرس أكثر كلفة ألف حفلة العرس أصبحت تقاـ يف قاعات كبف   

فحفل الزفاؼ »للحفبلت باىضة الثمن كما أصبح العرس آلية من آليات التباىي كالتعبَت عن ا١تكانة االجتماعية 
ف ثوب الزفاؼ كالنسيج الذم يصنع منو كاٟتائك يؤدم كظائف اجتماعية عديدة ترتبط غالبا با٢تيبة كاالعتبار ذلك أ

كأصبحت مظهرا من مظاىر التفاخر ...الذم قاـ بصنعو كلها أمور تتصل با١تكانة كا٢تيبة االجتماعية ألسرة العركسُت 
كالتباىي اليت ٖترص عليها بعض الطبقات اٞتديدة اليت ظهرت مؤخرا كاليت ٖترص على اقامة حفبلت الزفاؼ يف 

كقد ...نادؽ الكربل مع ما يصاحب ىذا من ثياب فاخر كفرؽ موسيقية كمطربُت مشهورين كموائد الطعاـ قاعات الف
يلجأ البعض لتحقيق ذلك اذل انفاؽ كل ما معهم من نقود أك رٔتا االستدانة على اعتبار أف حفل الزكاج ىو ليلة 

 .ٓٓٔ«العمر
ٟتقها أثر التغَت االجتماعي ْتيث كانت كما ذكرنا آنفا كما أف نوع األغاشل ا١توضوعة للعرس ٗتتلف بدكرىا كقد    

أهنا أغاشل نسوية شعبية أما اآلف فنجد أغاشل الرام ىي سيدة ا١توقف يف أغلب األعراس من خبلؿ اآلالت ا١توسيقية 
ا١ترشدات كما ) مع بقاء بعض العائبلت احملافظة على األغاشل الشعبية احمللية أك أغاشل الفرقة الدينية (   DJ)الضخمة 

ىذا فيما ( خاصة يف جهتو الغربية)كقد يبدكا الشماؿ اٞتزائرم أكثر تأثرا بعامل التغَت ( يسموف يف الوقع اٞتزائرم 
 .رنت بالشماؿ اٞتزائرم تبقى مناطق اٞتنوب ال زالت ٤تافظة نسبيا اذا ما قو

                                                           
 .ٜٙٔ، ص ٜٕٓٓا١تعرفة اٞتامعية، األزاريطة،  دار ،األسرة والحياة العائليةا٠تورل، سناء   ٜٜ

 .ٜٙٔنفس ا١ترجع، ص   ٓٓٔ
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كبطبيعة اٟتاؿ العرس ال ٮتلوا من ا١تأكوالت فبعد أف كاف الكسكس كاللحم كاٟتليب ىو مائدة غداء كعشاء    
ا١تدعوين أصبح اآلف يتجو األفراد اذل األطباؽ أك كما تسمى بالطاجُت كترفق معو ا١تشركبات كالفواكو كأنواع 

 ا١تائدة كألوهنا كديكور الصحن ا١تقدـ للمدعويُت،ىذا دكف أف ننكر ٤تافظة السلطات كما أصبح يهتم بطريقة تقدصل
 .الكسكس على مكانتو يف بعض مناطق اٞتزائر 

من ما سبق ٧تد أف ٦تارسات الزكاج بالرغم من ٤تتواىا الثقايف ا١تعمم يف اجملتمع، إال أف الوقت ا١تعاصر أصبح 
مارسات، بل كأصبح األفراد يتجهوف ٨تو ٤تاكلة ٖتقيق التميز الفاعلوف يضفوف ١تساهتم ا٠تاصة على ىذه ادل

االجتماعي ، فالكل يرغب يف اقامة زكاج دل يقم قبلو كأف يكوف زكاجو حدثا خاصا ال يشبو غَته من زكاجات 
إذل أصحاب الشأف ( الوالدين)أصدقاءه أك جَتانو أك حىت أقربائو، كذلك كلو راجع للتحوؿ سلطة الفعل من األسرة 

 .منسية كما تتبدل ٢تم يف منظورىم ا٠تاصكأنفسهم اللذين يضفوف على اٟتدث نوعا من الر
 

 :خاتمػة
إف التغَت االجتماعي حتمية ٣تتمعية البد منها كال ٯتكن انكارىا بأم حاؿ من األحواؿ كذلك لكوف االنساف    

يبحث عن آليات كأساليب لتكّيف مع  مفطور على حب التطور كٖتسُت ظركفو يف كل مرة، األمر الذم ٬تعلو دائما
 .مستجدات عصره بالصورة اليت ٖتقق لو رفاىية أكرب كاشباعات أحسن

كلرٔتا قد ٧تد أف الزكاج الزاؿ ٭تافظ على بعض اٞتزئيات التقليدية ،األمر الذم ال ٯتنع كجود الكثَت من التغَتات    
من االختيار الزكاجي، ٍب ا٠تطبة كا١تهور كحفلة العرس، بل كحىت الثياب كاألكل ا١تعد للزكاج،  أ ن ا١تستحدثة فيو بد

ككلها تغَتات اقًتحها األفراد االجتماعيوف بفعل النقل الثقايف كاالحتكاؾ كاالنفتاح على اآلخر بفعل تكنولوجيا 
لزكاجية ا١تختلفة، كاليت ًب من خبلؿ ما سبق من االتصاؿ كغَتىا من اآلليات اليت كرست فعل التغيَت يف ا١تمارسات ا

عناصر ٤تاكلة مناقشتها كطرح توصيفات ٢تا مربزين احملطات الكربل للزكاج دكف الدخوؿ يف بعض الطقوسيات الدقيقة 
اليت ٧تدىا ٗتتلف باختبلؼ ا١تكاف فنحن من خبلؿ العرض السابق ٍب الًتكيز على العموميات الزكاجية ا١تتفق عليها 

 ( . على األقل داخل اجملتمع اٞتزائر)ل اٞتميع لد
ككل ما ًب مناقشتو سابقا أبرز كيف كاف الزكاج شأنا عائليا من بدايتو اذل هنايتو ٍب تدخل التغَت االجتماعي بآلياتو    
ليبدأ  (كغَتىا....، عمل ا١ترأة  ٖتسن ا١تستول التعليمي يف اجملتمع ...تكنولوجيا االتصاؿ من فضائيات كأنًتنت)

..( االختيار، تفاصيل العرس) ثرىا دكر األسرة يف االنكماش فتنسحب األسرة من العديد من احملطات الزكاجية إعلى 
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كيتحوؿ بذلك الزكاج اذل حدث ٮتص الزكجُت بشكل مباشر كما األطراؼ االجتماعية األخرل إال تابعة كمكملة كيف 
عرسهما، فالزكاج بذلك قد انسلخ من ٤تتواه األسرم العائلي أحياف كثَتة مساعدة لتجسيد تصور الزكجُت حوؿ 

 .كذلك بفعل سيادة ا١تنطق الفرداشل يف النظرة ٢تذا الزكاج
 

 :قائمة المراجع
 .ٜٜٜٔ، دار الشركؽ، األردف، مقدمة في علم االجتماعابراىيم عثماف، (ٔ

 .ٜٕٓٓاألردف، ٕكائل،ط،دار المدخل إلى علم االجتماع احساف ٤تمد حسن، عدناف سليماف األٛتد،  (ٕ

  .ٖٕٓٓسكندرية، إل، مؤسسة شباب اٞتامعة ااألسرة والمجتمعحسُت عبد اٟتميد رشواف،  (ٖ
. ٕٕٓٓ، دار ىومة، اٞتزائر، قانوف األسرةدالندة يوسف ، (ٗ
 .ٜٕٓٓ،دار ا١تعرفة اٞتامعية، األزاريطة، األسرة والحياة العائليةسناء ا٠تورل،  (٘

 .ٕٓٔٓ، دار الكتاب اٟتديث، القاىرة، األنتروبولوجياعلم عامر مصباح ،  (ٙ
 .ٜٗٛٔعادل ا١تعرفة، الكويت، ، "دراسة مقارنة"الزواج عند العرب في الجاىلية واالسبلـ عبد السبلـ الًتمانيٍت،  (ٚ

 .ٜٜٜٔ، دار النهضة بَتكت ،األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربيةعبد القادر القصَت،  (ٛ
 .ٕٓٔٓ، دار ا٠تليج، األردف، جتماع اإللى علم إالمدخل  عصاـ ٤تمد منصور، (ٜ

 .ٖٕٓٓ، دار مدشل، مصطلحات علم االجتماعفاركؽ مداس،  (ٓٔ
 .ٕ٘ٓٓدار ا١تعرفة، اٞتزائر، الزواج والشباب الجزائري إلى أين؟،مليكة لبديرم،  (ٔٔ
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 البطالة وأثرىا على الفرد والمجتمع

 الجزائر قسم العلـو االجتماعية  ،جامعة تيارت ،  -أ-أستاذ مساعد  /  ىاشمي بريقل .أ
 

 

 :ملخص 

، ألنو كاإلنتاجكجيل الشباب ىو جيل العمل  ،كسياسية مشكلة اقتصادية، كما ىي مشكلة نفسية، كاجتماعية، كأمنية، البطالة   
عليو تلك د أف ترت إذلاٞتسدية بسبب الفراغ، السيما بُت الشباب يؤدم  ف تعطيل تلك الطاقةأك  ،القوة كالطاقة كا١تهارة كا٠تربة جيل

معّقدة، رٔتا أطاحت ببعض  مشاكل أساسية إذلكتتحوؿ البطالة يف كثَت من بلداف العادل  الطاقة لتهدمو نفسيان مسببة لو مشاكل كثَتة
يف نظر العاطلُت عن مشكلة  ا١تسئولوفا١تاؿ فهم كاالنتقاـ توجو ضد اٟتكاـ كأصحاب رؤكس  اٟتكومات، فحاالت التظاىر كالعنف

العادل من جيل الشباب، كبالتارل يعانوف  ىناؾ عشرات ا١تبليُت من العاطلُت عن العمل يف كل أ٨تاء أفّ  اإلحصاءاتكتؤكد  ،البطالة
 العلمية أّف للبطالة دراساتاؿكما تفيد أسرىم،  كاٟترماف، كٗتلف أكضاعهم الصحية، ك عجزىم عن ٖتمل مسؤكلية من الفقر كاٟتاجة

كما ، السكاف يعيشها اليت النفسية الصحة ١تستول ىاـ تعترب مقياس ٣تتمع أم يف العاطلُت فنسبة آثارىا السّيئة على الصحة النفسية،
 تتفاكت كما آلخر بلد من يتفاكت حجمها أف غَت العا١تية ا١تظاىر من فالبطالة ة كاالجتماعية،الصحة اٞتسدم علىأيضا ٢تا آثارىا 

 . ٣تتمعو من العاطل الفرد يتلقاىا اليت اإلنسانية درجة ا١تعاملة

 : كسنحاكؿ يف ىذه ا١تداخلة توضيح بعض النقاط العالقة كا١تتمثلة يف ما يلي   

 :أوال 

 ؟ قياسهاكيفية ك ىاكاقعمفهـو البطالة  -

 ؟  ما ىية األبعاد السوسيواقتصادية  للبطالة كأساليب التعامل معها -

  ؟ على الفرد كاجملتمعما ىي أسباهبا كاىم آثارىا  -

 :ثانيا  

 .النامية الدكؿ يف كاقع البطالة   -

 .كسبل عبلجها االقتصادميف الفكر  البطالة  -
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 . معاٞتتها أسباب البطالة يف اٞتزائر كطرؽ  -

 . كيف األخَت كضع أىم اإلجراءات كاالقًتاحات الواجب إتباعها ١تعاٞتة ا١تشكلة 

  

 :مقدمة 

 اليت نسانيةاإل درجة ا١تعاملة تتفاكت كما آلخر بلد من يتفاكت حجمها أف غَت العا١تية ا١تظاىر من البطالة تعترب   

 يعيشها اليت النفسية الصحة ١تستول ىاـ تعترب مقياس ٣تتمع أم يف العاطلُت نسبة ك ٣تتمعو، من العاطل الفرد يتلقاىا

 .السكاف

 يعٍت ف البطالة مشكلة عويصة تعاشل منها كل الشعوب على اختبلؼ مشارهبم كأجناسهم لكن ىذا الأمن ا١تعلـو    
 .ثارىا على اجملتمعآنو ليس ىناؾ حل ناجع للحد من أ

لكوهنا تشكل إىدار  اجملتمع اٞتزائرم ا١تشكبلت اليت تواجوخطر أالبطالة أصبحت تعد من  أفر اٞتدير بالذؾ   
تشكل بيئة خصبة لنمو اٞترٯتة  اثار اقتصادية ك اجتماعية كخيمة كمآلك من ذيتبع  مع ما ممل البشرالعنصر الع

من  عدادأكالتطرؼ كأعماؿ العنف كسببا رئيسيا يف ا٩تفاض مستول معيشة الغالبية العظمى من ا١تواطنُت كيف تزايد 
. البطالة مشكلة اقتصادية، كما ىي مشكلة نفسية، كاجتماعية، كأمنية، كسياسية، ؼطر الفقر ا١تطلقخيقعوف ٖتت 

كإف تعطيل تلك الطاقة اٞتسدية . كجيل الشباب ىو جيل العمل كاالنتاج، ألنو جيل القوة كالطاقة كا١تهارة كا٠تربة
    . عليو تلك الطاقة لتهدمو نفسيان مسببة لو مشاكل كثَتة ذل أف ترتدإبسبب الفراغ السيما بُت الشباب يؤدم 
ذل مشاكل أساسية معّقدة، رٔتا أطاحت ببعض اٟتكومات، فحاالت إكتتحوؿ البطالة يف كثَت من بلداف العادل 

التظاىر كالعنف كاالنتقاـ توجو ضد اٟتكاـ كأصحاب رؤكس ا١تاؿ فهم ا١تسؤكلوف يف نظر العاطلُت عن مشكلة 
    .لةالبطا

حصاءات أّف ىناؾ عشرات ا١تبليُت من العاطلُت عن العمل يف كل أ٨تاء العادل من جيل الشباب، كبالتارل اإلكتؤكد 
كما تفيد نفس ،يعانوف من الفقر كاٟتاجة كاٟترماف، كٗتلف أكضاعهم الصحية، ك عجزىم عن ٖتمل مسؤكلية اُسرىم

.  على الصحة النفسية، كما ٢تا آثارىا على الصحة اٞتسديةحصاءات العلمية أّف للبطالة آثارىا السّيئة اإل
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 ؟ثار الناٚتة عن ىذه الظاىرةاآلىم أما ىي ؟ نواعها أكما  ما ا١تقصود ٔتصطلح البطالةذف إ   

 ليات لعبلج مشكلة البطالة ؟آىل ىناؾ 

 الظاىرة ؟ما ىي التحدبات اليت تواجهها ا١تنطقة العريبة كاٞتزائر با٠تصوص من جراء ىذه 

 كيف ٯتكن تفسَت كٖتليل كاقع البطالة يف الدكؿ النامية كالوطن العريب من كجهة نظر السوسيواقتصاديُت؟

 : البطالة تعريف

 أف ىو اٟتقيقة كلكن، كالكايف الصحيح التعريف ىو يعمل ال من بأنو العاطل تعريف أف األكذل للوىلة يبدك قد   
 يعترب عمل عن يبحث من كل ليس أنو كما عاطبلن، يعترب يعمل ال من كل فليس دقيق، كغَت كاؼ غَت التعريف

  .العاطلُت دائرة من بكثَت أكرب تعترب يعملوف ال من فدائرة عاطبلن، أيضان 

 :أساسياف شرطاف ٬تتمع أف البد البطالة عن الرٝتية اإلحصاءات إعداد فعند 

 .لكا١ترض العجائز من كل العاطلُت دائرة عن ٮترج بالتارل ك العمل على قادران  يكوف أف -

 كاٞتامعات كا١تعاىد ا١تدارس يف الطلبة من كل العاطلُت دائرة من بذلك ٮترج بالتارل ك للعمل فرصة عن يبحث أف -
 .عنو يبحثوف ال كلكنهم العمل، سن يف ىم ٦تن

 نتيجة ٘تامان  أحبطوا ألهنم عنو يبحثوف ال كلكنهم العمل على القادرين األفراد الشرط ىذا ٔتقتضى أيضان  ٮترج كما
  .عمل على اٟتصوؿ يف السابق لفشلهم

 ٕتعلهم الثراء من عالية درجة على لكوهنم نتيجة عمل عن يبحثوف ال الذين أكلئك العاطلُت دائرة من ٮترج ككذلك 
  ٔٓٔ.العمل عن غٍت يف

 : اإلسبلمية الشريعة في البطالة مفهـو

 إطار يف منها اٟتد كمنهج منها الوقاية كطرؽ مفهومها كبينت ، البطالة مشكلة إذل الغراء اإلسبلمية الشريعة طنتؼ 
 فيما صلى اهلل عليو كسلم بقولو البطالة عن كهنى كالكسب العمل على أىلو اإلسبلـ حث فلقد لو ٧تد أف عز دقيق

                                                           
 .ٕٓص   ،ٜ٘ٛٔ، ،الرياض ،األمنية كالتدريب  ا١تركز العريب للدراسات ،العربي وعبلقتها بالجريمةفي العالم  البطالة: عاطف عجوة   - ٔٓٔ
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 أف من خير الناس عن بو فيستغني ، منو فيتصدؽ ، ظهره على فيحتطب أحدكم يغدو ألف)  ىريرة أبو ركاه
 .ٕٓٔ(  تعوؿ بمن وابدأ السفلى اليد من خير العليا اليد فإف ذلك منعو أو أعطاه رجبلً  يسأؿ

فإف العاطل عن العمل ىو كل شخص قادر على العمل كراغب فيو كيبحث عنو لمنظمة العمل الدولية طبقا ك •   
 .كيقبلو عند مستول األجر السائد كلكن دكف جدكل

 العمل منظمة أما ، رادتوإ عن خارج بسبب عليو قدرتو مع العمل من خلو العامل حالة" :بأهنا البطالة عرفت قد ك

 عنو ك الباحثوف فيو الراغبوف ك العمل سن يف ىم الدين األشخاص :"بأهنم العمل عن ا١تتعطلُت فقدعرفت الدولية

 ٖٓٔ"سناد اإل فًتة يف ٬تدكنو ال لكنهم

 : جرائياإل التعريف
 ٘ٔيقع يف دائرة القول ا١تنتجة أم يكوف عمره ما بُت  ،راغبا فيو باحثا عنو ،كل إنساف قادرا على العمل  ىي البطالة

ك ال تتوفر لديو فرصة للعمل كال ٯتلك رأس ماؿ نقدا كاف أك  ،سنة مدربا على العمل أم لو حرفة أك خربة ما ٓٙك
 .عينا

 : البطالة مشكلة أسباب

 نامي كاقتصاد االقتصاد ٪تو طبيعة إذل تعود ىيكلية أسباب إذل منها األكرب اٞتزء يف طالةالب مشكلة أسباب ترجع   
 العامة ا١توازنة يف كاالختبلؿ ا١تدفوعات ميزاف يف االختبلؿ يف تتمثل كخارجية داخلية ىيكلية اختبلالت من يعاشل

 .كاالستهبلؾ اإلنتاج كبالتارل كاالستثمار دخاراإل من كل بُت كبَتة فجوة كجود جانب إذل للدكلة،

 : البطالة أسباب

  : إذل البطالة أسباب اٟتديثة الدكؿ ترجع 

                                                           
دار الكتب  ، ٜٚٙ رقم ، حديث ا١تسألة عن النهي يف جاء ما باب -ٖتقيق أٛتد شاكر -الجامع الصحيح:أيب عيسى ٤تمد بن عيسى الًتمذم  -ٕٓٔ

 .ٕٕٙ ،ص بَتكت ،العلمية
 .ٕٕا١ترجع السابق ،ص: عجوة  عاطف  - ٖٓٔ
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التخلف االقتصادم يف الدكؿ النامية كىو اجتماعي ا١تنشأ،فكلما زاد التضخم السكاشل زادت نسبة البطالة  -
ف الزيادة السريعة يف النمو السكاشل كما ينشأ عن ذلك من خلل يف التوازف بُت قول العرض كالطلب أارتفاعا، ذلك 

 .ذل زيادة ٪تو القول العاملة إكسوؽ العمل ،فالنمو السكاشل يؤدم 

 التحويبلت مع خاصة للعاطلُت كظيفية فرص كجود عدـ إذل االقتصادية ا١توارد ندرة أدت االقتصادية ا١توارد ندرة -
 على إضافيان  عبئان  يشكل الذم األمر كىو ، الوطٍت االقتصاد على كانعكاساتو العا١تي االقتصاد هبا ٯتر اليت الكبَتة
 .  عمليات التنمية ٘تويل يف الدكلة

 ا١تختلفة بأنواعها مؤىبلت على اٟتاصلُت ا٠تر٬تُت من ىائلة أعداد فهناؾ ا٠تر٬تُت استيعاب عن العمل سوؽ عجز -
 .استيعاهبم  عن العمل سوؽ يعجز ذلك كمع

 .نتاج أك تنفيذ مشركعات جديدة اإلماكن أساليب كطرؽ العمل ،كعدـ التوسع يف أعدـ ٖتديث كتطوير  -

الشيء الذم ٭توؿ دكف كضع برامج للتدريب كالتكوين طبقا ١تا يتطلبو  ،انتشار األمية أك تدشل ا١تستول التعليمي -
. ستمرار يف ظل الطفرة التكنولوجيةسوؽ العمل ا١تتجدد كا١تتغَت با

جور متدنية كبدكف عقد كبدكف أشغاؿ مؤقتة كال ٖتتاج ٠تربات كبأعماؿ كأتوظيف كعمل بعض الشباب يف  -
 .مينات ٦تا يزيد يف تفاقم مشكلة البطالة أت

 ا١ترتبط بالوظيفة كيف مقابل ذلك ٘تجيد العمل الذىٍت ،انتشار ثقافة احتقار العمل اليدكم العضلي كاٟتط من شأنو -
. العمومية 

ف التوظيف قد توقف أك عدـ كجود مناصب مالية أك قلة مناصب الشغل أك عدـ توفر أالرد على طاليب العمل ب -
 ٗٓٔ.ا١تنصب يف االختصاص ا١تطلوب أك قلة ا٠تربة أك اشًتاط االعفاء من ا٠تدمة العسكرية

ذل تشغيل كامل للقول العاملة ا١تتاحة هبا حىت إرغم ما تتمتع بو الدكؿ العربية من موارد بشرية فهي دل تصل  -
 ٘ٓٔ.ٜٓٛٔعاطل عاـ  ٙٛٛٛذل إصل حجم البطالة هبا ك،حيث  الكويتبالنسبة للدكؿ خفيفة السكاف مثل 

                                                           
 . ٓٛٔ، ص ٕٜٜٔ -ٜٜٔٔ،رسالة ماجستَت ،معهد علم االجتماع ،جامعة اٞتزائر  خريجو الجامعة وسوؽ العمل: قاسيمي ناصر  - ٗٓٔ
 . ٚ، ص  ٜٜٛٔ، القاىرة ،مصر ، دار النهضة العربية ،د ط ،  أزمة البطالة وسوء استغبلؿ الموارد العربية: ا٠تضرم سعيد   - ٘ٓٔ
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يرل فيها إجحافا خصوصا عندما   ا١تستثمرألف ،عدـ قدرة القوانُت ا١تنظمة للشغل على التحفيز على االستثمار  -
كلذلك ٧تد بعض ا١تستثمرين  يكتفوف بتشغيل أفراد عائبلهتم كيرفضوف توسيع ،يقع اختبلؼ بُت العامل كرب العمل 

 .ألف ذلك يتطلب ا١تزيد من العماؿ كىذا يعٍت مزيدا من ا١تشاكل القضائية .مشاريعهم

 : أنواع البطالة 

 :ة خاصة تلك اليت عرفتها البلداف الرأٝتالية ك اليت نذكر منهاىناؾ عدة أنواع للبطاؿ

 : البطالة الدورية

تنتاب النشاط االقتصادم ّتميع متغَتاتو يف االقتصاديات الرأٝتالية فًتات صعود ك ىبوط ك اليت يًتاكح مداىا    
 ،اليت ٢تا خاصية التكرار ك الدكريةك ،ك اليت يطلق عليها مصطلح الدكرة االقتصادية ،الزمٍت بُت ثبلث ك عشر سنُت 

، ك اليت من ٦تيزاهتا األساسية إتاه  مرحلة الرواج أو التوسع: ك تنقسم الدكرة االقتصادية بصورة عامة على مرحلتُت 
التوظف ٨تو التزايد، إذل أف تصل إذل نقطة الذركة أك قمة الركاج، ك اليت تعترب نقطة ٖتوؿ ٍب يتجو بعد ذلك النشاط 

ك تبعا لدكرية النشاط ،بمرحلة االنكماشتصادم ٨تو ا٢تبوط ٔتا يف ذلك التوظف، كتسمى ىذه ا١ترحلة ؽاإل
.  ٙٓٔ قتصادم، فإف البطالة ا١تصاحبة لذلك تسمى بالبطالة الدكريةاإل

 : البطالة االحتكاكية

ة للعاملُت بُت ا١تناطق كا١تهن تعرؼ البطالة االحتكاكية ، على أهنا تلك البطالة اليت ٖتدث بسبب التنقبلت ا١تستمر   
ا١تختلفة، كاليت تنشأ بسبب نقص ا١تعلومات لدل الباحثُت عن العمل، ك لدل أصحاب األعماؿ الذين تتوافر لديهم 

كبالتارل فإف إنشاء مركز للمعلومات ا٠تاصة بفرص التوظف من شأنو أف يقلل من مدة البحث عن  .فرص العمل
 . ٚٓٔين عن العمل فرصة االختيار بُت االمكانيات ا١تتاحة بسرعة ك كفاءة أكثرالعمل، ك يتيح لؤلفراد الباحث

 

 

                                                           
 . ٖ، ص  ٖٕٓٓ، اإلسكندرية ، مصر ، منشأة ا١تعارؼ ،د ط ،  البطالة: عبد القادر ٤تمد عبلء الدين  - ٙٓٔ
 . ٖ٘،جدة ،ا١تملكة العربية السعودية ،دار الشركؽ ،د ط ، دت ، ص موسوعة المصطلحات االقتصادية: حسُت عمر  - ٚٓٔ
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 : البطالة الهيكلية

ا من قوة العمل بسبب تغَتات ىيكلية ٖتدث يقصد بالبطالة ا٢تيكلية ، ذلك النوع من التعطل الذم يصيب جانبن    
قتصاد الوطٍت، كاليت تؤدم إذل إ٬تاد حالة من عدـ التوافق بُت فرص التوظف ا١تتاحة كمؤىبلت كخربات العماؿ اإليف 

فهذا النوع من البطالة ٯتكن أف ٭تدث نتيجة ال٩تفاض الطلب عن . ا١تتعطلُت الراغبُت يف العمل كالباحثُت عنو
اليت كانوا يعملوف هبا، كظهور طلب على نوعيات  نوعيات معينة من العمالة، بسبب الكساد الذم ٟتق بالصناعات

فالبطالة اليت تنجم يف ىذه اٟتالة تكوف بسبب . معينة من ا١تهارات اليت تلـز النتاج سلع معينة لصناعات تزدىر
.  تغَتات ىيكلية طرأت على الطلب

طور التكنولوجي تسريح العماؿ حيث من النتائج ا١تباشرة للت. كما ٯتكن للتكنولوجيا أف تؤدم إذل بطالة ىيكلية   
 ،كبأعداد كبَتة ٦تا يظطرىم للسفر إذل أماكن أخرل بعيدة ْتثا عن العمل أك إعادة التدريب لكسب مهارات جديدة

باالضافة لؤلسباب السابقة ٯتكن أف ٖتدث بطالة بسبب تغَت ٤تسوس يف قوة العمل كالناتج أساسا عن النمو 
كؿ الشباب ك بأعداد كبَتة إذل سوؽ العمل كما يًتتب عنو من عدـ توافق بُت الدٯتغرايف ك ما ينجم عنو من دخ

. ٛٓٔمؤىبلهتم ك خرباهتم من ناحية، ك ما تتطلبو الوظائف ا١تتاحة يف السوؽ من ناحية أخرل

 فأك البد التكنيكي -العلمي التقدـ إف إذل تشَت اليت الفنية البطالة نوع ىو لو مقارب أك النوع ىذا جانب كإذل   
  .البطالة نشوء يف تأثَت لو التكنولوجي التطور فإؼ كبالتارل اجملتمع على جانبية آثارا يًتؾ

: باالضافة إذل األنواع السالفة الذكر للبطالة، ىناؾ تصنيفات أخرل للبطالة مثل

 : البطالة السافرة و البطالة المقنعة

،حالة التعطل الظاىر اليت يعاشل منها جزء من قوة العمل ا١تتاحة ك اليت ٯتكن أف تكوف لبطالة السافرةيقصد با   
كمدهتا الزمنية قد تطوؿ أك تقصر ْتسب طبيعة نوع البطالة ك ظركؼ االقتصاد . احتكاكية أك ىيكلية أك دكرية

عاطل عن العمل يف الدكؿ ا١تتقدمة حيث اؿ. كآثارىا تكوف أقل حدة يف الدكؿ ا١تتقدمة منها يف الدكؿ النامية. الوطٍت

                                                           
 . ٖ٘ا١ترجع نفسو ، ص : حسُت عمر  - ٛٓٔ
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٭تصل على إعانة بطالة ك إعانات حكومية أخرل ، يف حُت تنعدـ كل ىذه ا١تساعدات بالنسبة للعاطل يف الدكؿ 
. ٜٓٔالنامية

، فهي ٘تثل تلك اٟتالة اليت يتكدس فيها عدد كبَت من العماؿ بشكل يفوؽ اٟتاجة الفعلية البطالة المقنعةأما    
نتاج، ك بالتارل فهي عبارة عن اإلنتاج على حجم اإلكد عمالة زائدة ك اليت ال يؤثر سحبها من دائرة للعمل، أم كج

. ٓٔٔعمالة غَت منتجة

 : جباريةاإلختيارية و البطالة اإلالبطالة 

 إذل اٟتالة اليت يتعطل فيها العامل ٔتحض إرادتو ك ذلك عن طريق تقدصل استقالتو عن البطالة االختياريةتشَت    
إما لعزكفو عن العمل أك ألنو يبحث عن عمل أفضل يوفر لو أجرا أعلى ك ظركؼ عمل . العمل الذم كاف يعمل بو

. يف كل ىذه اٟتاالت قرار التعطل اختيارم ،أحسن، إذل غَت ذلك من األسباب

ألجر السائد، فهذه أما يف حالة إرغاـ العامل على التعطل رغم أنو راغب يف العمل ك قادر عليو ك قابل ١تستول ا   
ك ىذا النوع من البطالة يسود ،اٟتالة نكوف أماـ بطالة اجبارية ك مثاؿ على ذلك تسريح العماؿ كالطرد بشكل قسرم

  .كما أف البطالة االجبارية ٯتكن تأخذ شكل البطالة االحتكاكية أك ا٢تيكلية ،بشكل كاضح يف مراحل الكساد

 :الموسمية البطالة

 السنة من معُت فصل خبلؿ فيها اإلنتاج يقتصر اليت ا١توٝتية قتصاديةاإل األنشطة يف تظهر ما غالبان  البطالة كىذه   
 الفبلحُت يتعطل ما غالبان  مثبلن  الشتاء فصل ففي الصناعات بعض يف ككذلك الزراعي القطاع يف اٟتاؿ ىو كما،

 .ٔٔٔا١توٝتية االستهبلكية الصناعات كعماؿ

 

 

                                                           
 .  ٚٚ، ص  ٖٕٓٓ، القاىرة ، مصر ، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع ، د ط ،  االطراد والبيئة ومداواة البطالةاألشوح زينب صاحل ،  - ٜٓٔ
 . ٖٖ٘، ص ٕٓٓٓ، اإلسكندرية ،مصر ، الدار اٞتامعية ، دط ،  تقليل العمالة: ماىر أٛتد  - ٓٔٔ
  . ٗٔٔ، ص  ٜ٘ٛٔ، ٔمارات العربية ا١تتحدة ، دار القلم ، طاإل، ديب ، النظرية االقتصادية في اإلسبلـ : فكرم أٛتد نعماف  - ٔٔٔ
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 : البطالة عن الناجمة اآلثار

 لبلستقرار كاضحان  هتديدان  ٘تثل أهنا كما ، ٣تتمع أم يف االجتماعية األمراض ١تعظم رئيسيان  سببان  البطالة تشكل   
 كإ٪تا ، معيشتو مصدر من الشخص حرماف فقط تعٍت ال الواسع ٔتعناىا فالبطالة ،كاالقتصادم كالسياسي  االجتماعي

  . كجوده ّتدكل الشعور من حرمانو أيضان  تعٍت

 يف انتشرت اليت كاألخبلقية كالنفسية االجتماعية ا١تشكبلت معظم أف يذكر البطالة عن الناٚتة لآلثار إٚتاؿ كيف   
 يف ا١تشًتؾ العامل ىي البطالة كانت البطالة مشكلة من تعاشل اليت كاإلسبلمية العربية الدكؿ بعض يف األخَتة اآلكنة
 . خطرىا كاستفحاؿ خلقها

: تلخيص ىذه اآلثار يف النقاط التاليةك ٯتكن 

 : البطالة عن الناجمة االجتماعية اآلثار

 العمل تقسيم أك توزيع لسوء آخر كوجو كإجحافها، االجتماعية العبلقات سوء عن كتعبَت البطالة ظاىرة لنا تربز
 كالدكؿ الغنية الدكؿ بُت العا١تي ا١تستول كعلى كالوطٍت، احمللي ا١تستويُت على كالثركة، الدخل توزيع كسوء االجتماعي،

 معان  كأخبلقية كاجتماعية اقتصادية آفات تشكل اليت كاٟترماف كالقهر البطالة أف أيضان  لنا يتضح كبالتارل الفقَتة،
 احملافظ الفكر يزعم كما كالتقٍت، العلمي للتقدـ حتمية نتيجة ليست كٓتاصة التارٮتي، للتقدـ طبيعية نتيجة ليست
 يف أساسي كخلل كجور فساد عن ناٚتة ىي كإ٪تا كالتاريخ، العلم منطق ضد ا١تكتسبة كاالمتيازات ا١تصاحل عن ا١تدافع
 األصعدة، ٚتيع كعلى العو١تة ظل يف اليـو اٞتارية كلها االجتماعية-االقتصادية العملية يف السائد، االجتماعي النظاـ
 .ٕٔٔكاحمللية كاإلقليمية الدكلية

 كعدـ كاليأس باإلحباط العاطلوف يشعر حيث، كالنفسية االجتماعية اآلثار من ٣تموعة البطالة على ترتبت إذ   
 فًتة خبلؿ بطالة إعانة يتلقوف ال الذين العاطلُت صفوؼ يف كخاصة بأنواعها، اٞترٯتة فتنتشر للدكلة، االنتماء
 األضعف القطاعات على أشد( الكسب) العيش مصدر لفقداف نتيجة عنها ينجم كما البطالة كاقع كيكوف ،ـتعطلو

 اليت الطبقات ٨تو كالبغضاء باٟتقد الشعور كانتشار الفكرية اال٨ترافات لذلك أضف كالنساء، الفقراء كىم اجملتمع، يف
 تؤثر حيث جسيمان  ضررىا صار كلما التعطل فًتة طالت كلما انو بالذكر جدير ىو ك٦تا العيش، من ْتبوحة يف ٖتيا

                                                           
 . ٔٛا١ترجع السابق ،ص : ماىر أٛتد   -ٕٔٔ
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 كإتقانو العمل على التعود ميزة اإلنساف يفقد بل مهاراتو فتضمحل للعامل كالعقلية الفنية ا١تواىب على سلبيان  تأثَتان 
 .مستواه كينحط

 العمل عن كا١تؤقت الدائم التعطل حالة كتؤدم االجتماعي، بالتشرذـ يسمى ما حالة زيادة على البطالة كتساعد
 من ْتالة العمل عن ا١تتعطل الشباب غالبية إصابة على اقتصادية كضغوطات اجتماعية مشكبلت من يصاحبها كما

 كاٞتامعية، ا١تتوسطة الشهادات ٛتلة من الشباب لدل كخاصة بالنفس الثقة عدـ من كحالة ا١تزمن الشديد اإلحباط
 كٖتسُت الكرصل، العيش فرصة منحهم يرفض الذم اجملتمع من باالنتقاـ جديان  التفكَت إذل الشعور ىذا يدفعهم ٦تا

 إذل الشعور ىذا يدفعهم كأيضان  بالعمل ٖتصنهم خبلؿ من طموحاهتم كٕتسيد ذكاهتم كٖتقيق االجتماعية، أكضاعهم
 .أخرل ٣تتمعات إذل با٢تجرة جديان  التفكَت

 : الصحة النفسية جانب

كثَتان  ، إضافة إذل أف عند الفرد إذل التعرض لكثَت من مظاىر عدـ التوافق النفسي كاالجتماعي البطالة تؤدم حالة   
، يتسم كثَت من العاطلُت بعدـ  من العاطلُت عن العمل يتصفوف ْتاالت من االضطرابات النفسية كالشخصية فمثبلن 

يؤدم إذل اعتبلؿ يف الصحة النفسية كما ثبت أف العاطلُت  السعادة كعدـ الرضا كالشعور بالعجز كعدـ الكفاءة ٦تا
 ة هبدؼ اٟتصوؿ على عمل ٍب دل يتمكنوا من ذلك يغلب عليهم االتصاؼ ْتالة منالدراس عن العمل تركوا مقاعد

  البؤس كالعجز

 . العاطلوف عن العمل كيعد من أىم مظاىر االعتبلؿ النفسي اليت قد يصاب هبا

عماؿ أداء أبيلتزموف  بأكلئك الذينالعاطلُت عن العمل مقارنة  تظهر حالة االكتئاب بنسبة أكرب لدل:  االكتئاب -
عند الفرد ، ٦تا يؤدم إذل االنعزالية كاالنسحاب ٨تو  البطالة االكتئاب باستمرار كجود حالة ثابتة ، كتتفاقم حالة

كسائل بديلة تعينو على ا٠تركج من معايشة  عن ىذه إذل قياـ الفرد العاطل بالبحث الذات ، كتؤدم حالة االنعزاؿ
  . يف تعاطي ا١تخدرات أك االنتحار كاقعو ا١تؤدل ككثَتان ما تتمثل ىذه الوسائل

اإلنساف ركابط االنتماء االجتماعي ٦تا يبعث نوعان من اإلحساس كالشعور  العمل لدل لقيخ: تدني اعتبار الذات  -
 البطالة كيرتبط ىذا اإلحساس بسعي الفرد ٨تو ٖتقيق ذاتو من خبلؿ العمل ، كعلى عكس ذلك فإف با١تسؤكلية ،

 . بتدشل الذات كعدـ احًتامها حالة من العجز كالضجر كعدـ الرضا ٦تا ينتج عنو حالة من الشعورتؤدم بالفرد إذل 
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 : جانب الصحة الجسمية والبدنية

سببان لئلصابة بكثَت من األمراض كحالة  إف اٟتالة النفسية كالعزلة اليت يعانيها كثَت من العاطلُت عن العمل تكوف  
كالذم من ا١تمكن يؤدم إذل أمراض القلب أك اإلصابة  ،الكولسًتكؿ دـ  كارتفاعاإلعياء البدشل كارتفاع ضغط اؿ

  ٖٔٔ. إذل معاناة سوء التغذية أك االكتساب عادات تغذية سيئة كغَت صحية إضافة ،بالذْتة الصدرية

 :اآلثار األمنية و السياسية

بالوعود كاآلماؿ ا١تعطاة ٢تا كىي  تؤمننبلحظ أحيانا بعض الفئات العاطلة ك اليت يكوف قد نفذ صربىا كدل تعد    
كالتمرد، ك مع ذلك ال ٯتكن لومها كلكن ال يعٍت ذلك تشجيعها على ا١تس ٔتمتلكات الوطن  ترفع شعار التململ

٢تم العذر، فمقابل مرارة ظركفهم ىناؾ شواىد لفئات منغمسة يف ترؼ ا١تادة، كمن  كأمنو، كلكن البد أف نلتمس
حا٢تم متسائبل أين العدالة االجتماعية كاإلنصاؼ؟ كما أف سياسة العنف ا١تفرط يف مقابل  الطبيعي أف ينطق لساف

فهناؾ حاجة إذل التعقل كضبط ا١توقف كالنظر  ،األزمة حركة العاطلُت ال ٗتلق إال ا١تزيد من العنف كاالضطراب كتفاقم
العدالة  ، حيث أف مبدأ إرساء اآلخرين كبعُت تقصي األسباب يف ٤تاكلة لتفهم موقف إذل القضايا من منظور كاسع

راية ا١تطالبات بالوسائل السلمية ا١تشركعة، كما أهنا تلـز  االجتماعية ٘تلي على اٞتميع تكريس حق إبداء الرأم كرفع
 باٟتكومة باحًتاـ ىذه اٟتقوؽ كاتساع الصدر لآلراء ا١تختلفة، ألف ا١تواطن يف هناية ا١تطاؼ ال األطراؼ ا١تعنية متمثلة

على كرامتو كإنسانيتو يف كطنو، كىي من جوىر حقوؽ ا١تواطن كاليت ٬تب على  يطالب إال ْتق العيش الكرصل كاٟتفاظ
 .ا١تستضعف تكفلها كٖترص عليها، ال أف تتكالب عليها فتكوف ىي كالقدر ٣تتمعاف على ا١تواطن اٟتكومة أف

 :ر االقتصاديةااآلث

كيقوؿ ا٠ترباء  ،جم الفقر، الذم يعترب أيضنا من العوامل ا١تشجعة على ا٢تجرةإحدل نتائج ظاىرة البطالة زيادة ح   
بأف مشكلة ا٢تجرة إذل أكركبا تكاد تكوف مشكلة اقتصادية باألساس، فبالرغم من تعدد األسباب ا١تؤدية إذل ىذه 

ف الكبَت يف ا١تستول كيتضح ذلك من التبام ،قتصادية تأٌب يف مقدمة ىذه األسباباإلأف االدكافع  الظاىرة، إال
قتصادم بُت البلداف ا١تصدرة للمهاجرين، كالىت تشهد غالبنا افتقارنا إذل عمليات التنمية، كقلة فرص العمل، اإل

كا٩تفاض األجور كمستويات ا١تعيشة، كما يقابلو من ارتفاع مستول ا١تعيشة، كاٟتاجة إذل األيدم العاملة يف الدكؿ 

                                                           
 . ٔٛا١ترجع نفسو ،ص : ماىر أٛتد   - ٖٔٔ
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 من عدد % ٘ٔ  -ٓٔتقدر منظمة العمل الدكلية حجم ا٢تجرة السرية ٔتا بُت ا١تستقبلة للمهاجرين، حيث 
. مليوف شخص ٓٛٔالبالغ عددىم حسب التقديرات األخَتة لؤلمم ا١تتحدة حوارل .. ا١تهاجرين يف العادل

الطلب  أما فيما يتعلق باآلثار االقتصادية للبطالة على ا١تستول الكلي فالكل يعرؼ أف أىم مؤشر يف إتاىات   
كىكذا فإف  ،على العمل ىو ٪تّو االنتاج، ك بالتارل فإف تباطؤ النمّو االقتصادم يعٍت ارتفاعا يف معّدالت البطالة

الوضع يف ا١تنطقة العربية بصورة عامة ك منذ التسعينات تلخص يف ضعف أداء االنتاج مقارنة بنمو سريع يف القوة 
 القوة العاملة قد فاؽ الزيادة اليت طرأت على فرص التوظيف يف ا١تنطقة كما تبُت االحصائيات أف النمو يف ،العاملة
 .ٗٔٔالعربية

  :البطالة في الدوؿ النامية 

كثر أف معدالت نسبة البطالة فيها أتعترب مشكلة البطالة يف الدكؿ النامية من ا١تشكبلت ا١تستعصية ، كلذلك ٧تد    
كرب ىي مشكلة أف البطالة يف الدكؿ النامية تعد انعكاسا ١تشكلة أ،ذلك ا من الدكؿ ا١تتقدمة كالدكؿ الصناعية ارتفاعن 

 أفذل إضافة ،باإلٝتارل أحد تناقضات التقدـ الرأف البطالة يف حالة البلداف الصناعية تعرب عن أالتخلف يف حُت 
 .الببلد تضع نظما للحماية االجتماعية للعاطلُت 

ما يف حالة الدكؿ ،أسانية ١تعيشة العاطلُت إفعانات كمشركعات الضماف االجتماعي كىي توفر حدكدا دنيا إمثل    
 ٘ٔٔ.كمن ىنا تكوف البطالة معناىا اٞتوع كاٟترماف كا١تعاناة كالتسوؿ ،نظمة اٞتبائية األالنامية فبليوجد مثل ىذه 

 ٙٔٔ(من قوة العمل ) %  ٜٜٓٔسنة اٞتدكؿ التارل يوضح معدالت البطالة يف الدكؿ النامية حىت 

 ٜٜٓٔ ٜ٘ٛٔ ٜٔٛٔ الدولة
 ٛ.ٙٗ ٖ.ٙ٘ ٜ.ٜٖ النيجر

 ... ٘.ٕٕ ٛ.ٖ جزيرة شيشل
 ... ... ٖ.ٕٕ الصوماؿ

                                                           
 . ٖٛا١ترجع نفسو ،ص : ماىر أٛتد  - ٗٔٔ
 .ٕٔ، صٕٗٓٓ،ٔ،اإلسكندرية ، مصر ،دار الوفاء ،ط شكلة البطالةالحل اإلسبلمي لم: مرسي كماؿ الدين عبد الغٍت  - ٘ٔٔ
 . ٕٔنفس ا١ترجع ، ص : مرسي كماؿ الدين عبد الغٍت  - ٙٔٔ
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 ... ٔ.ٕٔ ... السوداف
 ٗ.ٖٔ ... ... تونس

 : النامية الدوؿ القتصاديات المميزة االقتصادية المبلمح

 اآلخر ّتوار منهما كل قطاعُت أساسيُت كجود أم ،االقتصادم ا٢تيكل ازدكاج ىو اعموـن  النامية الدكؿ ٯتيز ما أىم -

 . االنتاج كسائل يف ك التنظيم يف ٘تاما ٮتتلفاف لكنهما ك

 مرجع اتذ االستهبلكية أك االستثمارية سواء الصناعية السلع معظم أك فكل ا٠تارجية  التجارة على الكبَت االعتماد -

 . خارجي

 القول ٚتيع نشاط ك تفاعل من الناشىء ٯتثل الناتج القومي الدخل أف حيث ، للفرد القومي الدخل ا٩تفاض -

 . الدكلية ا١تقارنات عمل عند ا١تؤثر اذق استخداـ يف اٟترص التاـ مبلحظة مع اجملتمع يف قتصاديةاإل

 :البطالة في الوطن العربي

 ،العربية، حيث توجد هبا أعلى معدالت البطالة يف العادلتعترب البطالة إحدل أخطر ا١تشكبلت اليت تواجو الدكؿ    
قّدرت نسبة البطالة يف الدكؿ  ٕٗٓٓدر عاـ اصاؿكحسب تقرير جمللس الوحدة االقتصادية التابع ٞتامعة الدكؿ العربية 

ة يف ، أف متوسط نسبة البطاؿٖٕٓٓككاف تقرير منظمة العمل الدكلية قد ذكر يف عاـ  ،%ٕٓك  ٘ٔالعربية ما بُت 
%. ٖا ٔتعدؿ كتتزايد سنومن  ،%ٕ.ٕٔ، بينما بلغت النسبة يف العادل العريب يف العاـ نفسو % ٕ.ٙالعادل كصل إذل 

تقريبا من سكاهنا ىم دكف % ٓٙكما ٬تعل ىذه القضية من أكرب التحديات اليت تواجو اجملتمعات العربية، ىو أف 
. سن ا٠تامسة كالعشرين

 : ٖٜٜٔ -ٜٗٛٔالعربية خبلؿ الفترة معدالت البطالة في البلداف 

رقاـ يف األف متابعة معدالت البطالة يف البلداف العربية تعطي نسبا تقريبية كال ٘تثل اٟتقيقة الكاملة ، كقد تتضارب إ   
حواؿ البطالة أهنا متابعة أحياف ْتسب التصر٭تات اٟتكومية أك تلك اليت ٕتريها ا١تنظمات ا١تختلفة اليت من شاألبعض 

ضا فًتات أمف ىناؾ أكل بلد ، كما  ٌب فًتات ترتفع فيها نسبة البطالة للظركؼ اليت ٯتر هباأ العادل العريب ، كتيف
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،ك سوؼ يتضح لنا كيفية تفاقمت البطالة يف  ٜٔٛٔمن ابتداءن انقطاع ا١تتابعة ، كسوؼ ٨تاكؿ رصد ما تيسر لنا 
 .بعض الببلد على مركر الزمن 

ذل إارتفع ا١تعدؿ  الجزائر، كيف  ٜٜٔٔمن قوة العمل يف عاـ % ٛٔ.ٛذل إكصل معدؿ البطالة  األردفففي    
 مصركيف ٚتهورية  ٜٜٔٔعاـ % ٘ٔتونس ما أ،  ٕٜٜٔعاـ %ٙٔذل إارتفع  المغربكيف ،ٖٜٜٔعاـ % ٖ.ٕٗ

 ٚٔٔ. ٕٜٜٔ/ٜٜٛٔكلية لبحث العمالة بالعينة للفًتة األطبقا للنتائج % ٘.ٚٔذل إكصل معدؿ البطالة 

 ٛٔٔاٞتدكؿ يوضح معدالت البطالة يف بعض الببلد العربية

 المغرب تونس الجزائر األردف السنوات
1984 0.4 ... 12.9 ... 

1985 6.0 9.8 ... ... 

1986 8.0 ... ... ... 

1987 8.3 21.4 ... 14.3 

1988 8.3 12.6 ... 13.9 

1989 10.3 18.1 13.4 19.3 

1990 19.8 19.8 ... 15.4 

1991 18.8 20.7 10.0 17.3 

1992 ... 23.8 ... 16.0 

1993 ... 24.3 ... ... 

 . خطورة ا١تشكلة إذلذل اخرل، ٦تا يشَت إمن خبلؿ اٞتدكؿ نرل بشكل عاـ زبادة معدالت الطالة من سنة    

ذل  إد كصلت فقف معدالت البطالة بُت الشباب بلغت مستويات غَت مسبوقة أخَتة األحصاءات للسنوات اإلكتذكر 
لكنها % ٙ.ٕٛذل إسنة (ٜٔ-٘ٔ)ترتفع نسبة للشباب اليافع   لبنافكيف ،يف اٞتزائر  ٕٓٓٓعاـ % ٔ.ٗ٘

                                                           
 . ٖٕنفس ا١ترجع ، ص: ا١ترسي كماؿ الدين عبد الغٍت   - ٚٔٔ
 .١ٕٖترسي كماؿ الدين عبد الغٍت ، ص،نقبل عن كتاب اٟتل اإلسبلمي ١تشكلة البطالة  ٜٜٙٔالتقرير اإلقتصادم العريب ا١توحد لعاـ  - ٛٔٔ
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كتقارب  البحرينيف %٘ٙكتبلغ نسبة % ٖٛذل إكترتفع يف ا١تغرب % ٛ.ٚٔسنة اذل (ٕٗ-ٕٓ)تنخفض عند الفئة 
 .ٜٔٔ فلسطينيف %ٓٗ

لبلداف العربية، كتوضح إحصاءات منظمة العمل العربية مدل خطورة الواقع أف ظاىرة البطالة باتت تؤرؽ أغلب اك 
: ىذه الظاىرة على النحو التارل

مليوف عاطل  ٛٔمن إٚتارل القول العاملة العربية، أم ما يعادؿ حوارل % ٘ٔتصل نسبة البطالة حالينا إذل  -أ
يبحثوف عن العمل ك قادركف عليو ك ال ٬تدكنو، كيتوقع ارتفاع ىذا العدد بالنظر إذل أف حجم القػول العاملة العربية يف 

%  ٜ.ٖك %  ٔ.ٔما بُت  ٖٕٓٓ-ٕٓٓٓدؿ البػطالة يف الفًتة ففي الدكؿ العربية فرادل يًتاكح مع. ازدياد مطرد
 العراؽك الجزائريف %  ٕٛك %  ٕٙ، كما بُت قطرك البحرينك ماراتاإل، كالكويتٚتارل القول العاملة يف إمن 

كتعاشل فئة خرجي التعليم العارل من أعلى معدؿ للبطالة مقارنة بالفئات التعليمية األخرل، كاستفحلت . فلسطينك
، كثبلثة أضعاؼ البطالة بُت األردف ىذه الظاىرة يف العديد من الدكؿ العربية؛ حيث تبلغ معدالهتا الضعفُت يف

٦تا دفع بأعداد متزايدة من ىذه الفئة . مصر، كعشرة أضعاؼ يف المغرباألميُت يف اٞتزائر، كٜتسة أضعاؼ يف 
، فيما يقدر حجم ٕٓٔٓمليوننا يف العاـ  ٕ٘إذل كيتوقع أف يصل عدد العاطلُت عن العمل . للعمل خارج ٗتصصهم

مبليُت عامل سنوينا، كتقدر حجم األمواؿ البلزمة لتوفَت فرص عمل  ٖالداخلُت اٞتدد يف سوؽ العمل العربية بنحو 
. مليار دكالر سنوينا ٢ٔ٘تم 

ىؤالء تقريبنا ثبلثة أرباع غالبية العاطلُت عن العمل من الداخلُت اٞتدد يف سوؽ العمل، أم من الشباب، كٯتثل  -ب 
أما معدالت . يف الكويت، كما يزيد على الثلثُت يف مصر كاٞتزائر% ٗٛالعاطلُت عن العمل يف دكلة البحرين ك

% ٓٗيف مصر كاألردف كسورية كفلسطُت ك% ٓٙالبطالة بُت الشباب نسبة إذل القول العاملة الشابة فقد ٕتاكزت 
.  يف تونس كا١تغرب كاٞتزائر

؛ حيث يوجد هبا %ٛ.ٖٚتستحوذ دكؿ اٖتاد ا١تغرب العريب على اٞتانب األكرب من قوة العمل العربية بنسبة  -جػ 
، ٍب دكؿ مصر كاألردف كاليمن كالعراؽ، كهبا ٕٓٔٓمليوننا عاـ  ٚٗمليوف عامل، من ا١تتوقع زيادهتا إذل  ٘.ٖٖحالينا 
مبليُت  ٖ.ٛ، كدكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي، كهبا % ٚ.ٕٚبنسبة  ٕٓٔٓمليوننا عاـ  ٖ٘مليوننا تصل إذل  ٕ.ٕ٘

                                                           
  .ٜٕا١ترجع السابق ، ص: ا١ترسي كماؿ الدين عبد الغٍت  - ٜٔٔ
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مليوننا، على بقية  ٙ.ٕٕمن قوة العمل، فيما يتوزع الباقي، كىم %  ٖ.ٜمليوننا بنسبة  ٗ.ٔٔإذل  ٕٓٔٓتصل عاـ 
. ٕٓٔٓمليوننا عاـ  ٖٓالدكؿ العربية، كمن ا١تنتظر زيادهتم إذل 

يف الدكؿ ذات الكثافة السكانية العالية، ترتفع حدة الظاىرة؛ كتتفاكت معدالت البطالة من دكلة عربية ألخرل؛ ؼ   
كيف ا١تقابل . ايف سورم% ٛيف مصر، ك% ٜيف السوداف، ك% ٚٔيف اٞتزائر، ك% ٕٔيف اليمن، ك% ٕٓحيث تبلغ 

ألف عاطل عن  ٖٖٓتنخفض يف دكؿ ا٠تليج العريب ذات الكثافة السكانية ا١تنخفضة؛ ففي سلطنة عماف يوجد ٨تو 
. آالؼ فقط ٖألف، كيف الكويت يصل العدد إذل  ٓٓٚ، كيف السعودية ٨تو العمل

ك كذلك ترتفع معدالت البطالة ا١تقنعة يف ٚتيع الدكؿ العربية، كٗتتلف دكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي با١تقارنة مع بقية 
.  بُت ا١تواطنُت الدكؿ العربية يف كوف أف معدالت البطالة ا١تقنعة تتجاكز كثَتا معدالت البطالة السافرة

 :العربية  الدوؿ في والبطالة التشغيل تحديات

 توجد أف استطاعت فقد جديدة، كظائف استحداث يف النامي العادل مناطق أسبق من العربية ا١تنطقة أف غمبر   
 العربية، البلداف يف متوازف كغَت كاؼ، غَت أنو إال كبَت، إ٧تاز كىو جديدة، كظيفة مبليُت ثبلثة عن يزيد ما سنوينا
 فيها العامة البطالة معدؿُ  ٕتاكزَ  إذ العادل، مناطق بُت البطالة معدالت بأعلى ٤تتفظة عمومها يف ا١تنطقة كتبقى

 .%ٕ٘ معد٢تا ٕتاكز خاصة،إذ الشباب بُت البطالة يف ا١تعدالت أعلى ذات ا١تنطقة تبقى كما ،%ٗٔ

 :العربية  الدوؿ و الجزائر في البطالة تحليل

 حيث العا١تية ا١تعدالت عن البطالة لنسب العادم الغَت االرتفاع ىو العربية الدكؿ لبلقتصاديات ا١تميز الشيء لعل   
 البلداف يف البطالة معدالت لتطور متشائم تصور تقدصل ًب ،ٕ٘ٓٓ مارس لشهر العربية، العمل منظمة تقرير يف جاء

 العربية االقتصاديات على ٬تب كأنو العادل، مناطق ٚتيع بُت األخطر ىو للبطالة اٟتارل الوضع أف التقرير كيرل. العربية
 منصب مبليُت ٜتسة كخلق ،%ٚ إذل% ٖ من االقتصادم ٪توىا معدؿ كرفع دكالر، مليار ٓٚ حوارل استثمار
 . طبيعية أك مقبولة معدالت إذل البطالة نسب ٗتفيض يتم حىت عمل،

 عن مرتفعة بطالة نسب تعرؼ العربية الدكؿ كل فإف عادية، غَت ظركؼ تسود أين العراؽ ك فلسطُت استثنينا إذا ك   
 يف البطالة نسبة ترتفع حيث معتربة، موارد على تتوفر اليت البلداف لبعض بالنسبة ٤تَت أمر ىو ك العا١تية، ا١تعدالت
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 سنة يف% ٚ.ٖٕ للجزائر بالنسبة كذلك ك% ٙ.ٔٔ قطر كيف ،%ٕ.ٚٔ عماف كيف ،%٘ٔ حوارل إذل السعودية
ٕٖٓٓ. 

 بُت ضعيفة تكوف تكاد العبلقة أف ٧تد فإننا العربية الدكؿ يف البطالة نسبة با٩تفاض النمو معدؿ ربطنا إذا ك   
 .العربية الدكؿ غالبية يف% ٖ إذل% ٕ بُت ما البطالة معدالت ا٩تفاض ك% ٙ ك% ٗ بُت ما للنمو العالية النسب

 على مباشرة يؤثر أمر ىو ك البطالة، نسبة يف عادم غَت ارتفاع من العربية البلداف تعاشل كبقيةاٞتزائر فهي  ماأ   
 سائد ىو ما عن كلية ٮتتلف مرتفعة بطالة نسب مع التعامل لعل ك اٞتزائرم، االقتصاد يف االنفتاح ك التنمية جهود

 .ٕٓٔمنخفضة ما نوعا بطالة معدالت تسود أين ا١تتطورة البلداف يف

 :رئيسيُت إتاىُت يبُت للجزائر بالنسبة البطالة ك النمو نسب ٖتليل ك

 .ٕٓٓٓ ك ٜٜ٘ٔ بُت ما الفًتة يف البطالة نسبة ارتفاع ك النمو معدؿ ارتفاع -

 .ٕ٘ٓٓ ك ٕٕٓٓ بُت ما الفًتة يف البطالة معدؿ يف نسيب ا٩تفاض ك النمو معدؿ ارتفاع -

 :االقتراحات 

 ؟ واجو ظاىرة البطالةـكيفية  

باعتبار كوف البطالة  تعد ٔتثابة قنابل موقوتة هتدد االستقرار يف العادل العريب، فإف ا١تطلوب كضع إسًتاتيجية عربية    
: شاملة يف ىذا الشأف منها آخذة يف االعتبار عدة أمور منها

دريب يف الدكؿ تأىيل الشباب حديثي التخرج من أىم التحديات اليت تواجو ا١تؤسسات كأنظمة التعليم كالت -
العربية، حيث يفتقر كثَت منها إذل العمالة ا١تتخصصة يف اجملاالت اليت ٭تتاجها سوؽ العمل، ٦تا يساعد يف سد 

 .الفجوة بُت العرض كالطلب على العمالة

ك ىنا ٯتكن االستفادة من ٕتربة بعض الدكؿ  ،خلق قاعدة معلوماتية قومية للوظائف ا١تطركحة كالباحثُت عنها -
غربية يف إنشاء بنوؾ قومية للتوظيف توفر قواعد معلومات ضخمة للوظائف الشاغرة يف القطاعُت العاـ كا٠تاص، يتم اؿ

                                                           
،مذكرة مكملة لنيل شهادة ا١تاجستَت ، إشراؼ الدكتور حسن رمضاف فحلة ، كلية  اآلليات الشرعية لعبلج مشكلة البطالة: ٤تمد دماف ذبيح  - ٕٓٔ

 . ٚٗ، غَت منشورة ،  ص  ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓجامعة باتنة ،العلـو االجتماعية كالعلـو االسبلمية،
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ٖتديثها يوميا، كتكوف متاحة من خبلؿ مواقع إنًتنت متخّصصة أك دليل شهرم يوزع ٔتقابل مادم رمزم على 
  . الباحثُت عن العمل

 كعدـ فقط، ا١تختصة األجهزة على حصران  صبلحيتها تقتصر ْتيث كتقنينها، يةاألجنب العمالة استقداـ عملية تنظيم -
 .بذلك تقـو اليت كا١تصادر اٞتهات تعدد

 .٤تددة مهن يف حصرىا خبلؿ من كذلك األجنبية العمالة استقداـ عملية ترشيد  -

كإزالة القيود التنظيمية كالقانونية اليت ستثمار يف الدكؿ العربية، اإلٖتسُت األداء االقتصادم العريب، كٖتسُت مناخ  -
مليار دكالر، كال شك أف عودة  ٖٓٓٛتوؿ دكف اجتذاب األمواؿ العربية يف ا٠تارج، كاليت يقدرىا بعض ا٠ترباء بنحو 

ىذه األمواؿ لبلستثمار يف الدكؿ العربية سوؼ يساىم يف كبح ٚتاح مشكلة البطالة، كيساعد على توفَت فرص عمل 
 .للشباب العريب ال حصر ٢تا

الوطن  يف كالفقر البطالة على كالقضاء ا١تستدامة التنمية ٖتقيق أجل من عنو غٌت ال أمر قتصادماإل النمو ٖتقيق إف -
 كأداة ا٠تاص القطاع يف ٪تو ىناؾ يكوف أف دكف ذلك ٖتقيق يتسٌت كلن ا١تستول، ضعف يبُت اٟتارل كالنمو العريب

 على الًتكيز كضركرة عقبات من يعًتضو ما كل كإزالة العمل، فرص كلتوليد االقتصادم للنمو كرئيسية أساسية
 .العمل عن  العاطلُت من ٦تكن عدد كربأ تشغيل هناأش من كاليت كا١تتوسطة الصغَتة ا١تشركعات

 عمالة كجود فأ كالشك ،العمل فرص من تزيد أف ٯتكن اليت البطالة مشكلة حل إذل تدفع ستثماراتاإل زيادة فإ -
 توسيع جلأ كمن أكلوية تسبقها ال أكلوية ىي كظائف فخلق بالعو١تة، يتسم عادل يف للمسا٫تة مفتاحا يعد متعلمة
 ىذه على للقضاء اإلسهاـ يف األجنبية االستثمارات ك ا٠تاص القطاع فيو يتمكن الذم ا١تناخ خلق من البد الفرص
  األجنبية الشركات ٔتنع كذلك اٞتديد، ستثماراإل قانوف يف للقبوؿ شرطا كضع من كالبد ،عمل صفر مُتأكت الظاىرة

 يف العمل سوؽ ٭تتاجها اليت ك ا١تتخصصة األجنبية العمالة على قتصاراإلك األجنبية العاملة األيدم استخداـ من
 .ا١تشاريع يف العاملة األيدم كثافة استخداـ على تعتمد  أف كعلى كطنية، كوادر كتدريب إعداد ٟتُت اٟتاضر الوقت

 كافة توفر تقـو متكاملة معلومات قاعدة كإ٬تاد ااقتصادمن  النشطُت بالسكاف متخصص مركز أك ىيئة إنشاء -
 ا١تستقبلية التصورات كبناء حاليان  بالظاىرة  ا٠تاصة الدراسات إعداد ك مسحية ْتوث كإجراء العمل سوؽ عن البيانات
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 فرص توفر لضماف اإلسًتاتيجية كضع يف كاإلسراع ا١تشكلة كجملاهبة بالعمالة خاصة سياسات كضع على تساعد كاليت
 .منها اٟتد كبرامج للظاىرة ا١تختلفة اآلثار كٖتليل مستقببلن  العمل

 لتعريف كثقافية فكرية ندكات كعقد االجتماعي األماف شبكات تدعيم يف ا١تدشل اجملتمع مؤسسات مسا٫تة ضركرة -
  .ا١تختلفة اإلعبلـ كسائل دكر أ٫تية ككذلك اٟتياة، جوانب ٥تتلف على البطالة حجم لتزايد السلبية باآلثار ا١تواطن

 عمل فرص ٣تاالت كزيادة اجملتمع يف فاعبل عضوا لتصبح العامة اٟتياة يف كمشاركتها قدراهتا كتوظيف ا١ترأة ٘تكُت -
 .مهدكرة كامنة طاقة باعتبارىا ا١ترأة

 ا١تعرفية البشرية كالقدرات ا١تهارات تنمية يف ا١تهٍت التعليم أ٫تية كبياف اٞتنسُت لكبل ا١تهٍت الفٍت التعليم تشجيع -
 طلب على طرأت اليت كالتحوالت ا٢تيكلية التغَتات ١تواجهة العمالة ٕتهيز يف ىاـ دكر لو كسيكوف للعمالة كالتقنية

 ٮتص فيما كخصوصا للفرد االقتصادم لتمكُت تدريب مراكز فتح يتطلب  العمل،كما سوؽ يف العاملة اليد
 .عمل على اٟتصوؿ يف يساعدىم كالذم  كاللغة اٟتاسوب

 فإف ا١تناطق يف كالتوزيع اٞتنسية، النوع، العدد، حيث من يف الوطن العريب للسكاف اٟتالية الًتكيبة الختبلؼ نظران  -
 الظركؼ تقتضيو ١تا كذلك للسكاف، شاملة مسحية دراسة إجراء على بالعمل ا١تختصة اٞتهات تقـو أف يتطلب الواقع

 .كالعلمي االجتماعي االقتصادم، األمٍت، باٞتانب منها يتعلق ما سواء الراىنة كالدكافع

 .فيو كاالستثمار التأىيلي التدريب كٓتاصة ا١تستمر، التدريب عملية دعم- 

 .الثانوية الشهادة دكف ىم ١تن كٓتاصة العاملة، للقول ا١تستمر التعليم عملية دعم-

 :خاتمة 

ف أسباب ذلك ،كما أف البطالة ىي بقاء الفرد ببل عمل كعجزه عن الكسب بغض النظر عن أكن القوؿ بصل   
رقاـ فبل ٣تاؿ للشك يف أذل ما ذكر من إتارٮتيا ٖتكمت فيها ظركؼ اجتماعية كاقتصادية كسياسية، كبالنظر  البطالة

ف البطالة قد ٕتاكزت ا٠تطوط اٟتمراء خاصة يف الوطن العريب ،فللبطالة انعكاساهتا على اجملتمعات ماديا كمعنويا أ
سراع إلكومات احرادا كأؼكعلى ٚتيع ا١تستويات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية ، ٦تا يتوجب على اٞتميع 
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 .عبلج مناسب ٢تا للنهوض باجملتمع كمؤسساتو ا١تختلفةاد إيجذل تدارؾ ا١تشكلة كاحتوائها عن طريق إ

 :المراجع قائمة 

 .ٜ٘ٛٔ، ،الرياض،األمنية كالتدريب  ا١تركز العريب للدراسات ،في العالم العربي وعبلقتها بالجريمة البطالة: عاطف عجوة  -

 رقم ا١تسألة، حديث عن النهي يف جاء ما باب -ٖتقيق أٛتد شاكر –الجامع الصحيح:أيب عيسى ٤تمد بن عيسى الًتمذم  -
 .بَتكت ،دار الكتب العلمية ، ٜٚٙ

، االسكندرية ،مصر ،مؤسسة شباب اٞتامعة  العولمة وآثارىا في البطالة والفقر التكنولوجي في العالم الثالث: عباس صاحل  -
 . ٕٗٓٓ،دط ،

 . ٕٜٜٔ -ٜٜٔٔجتماع ،جامعة اٞتزائر ،رسالة ماجستَت ،معهد علم اال خريجو الجامعة وسوؽ العمل: قاسيمي ناصر  -

 . ٜٜٛٔالعربية ، القاىرة،مصر ،دار النهضة العربية ،د ط ، أزمة البطالة وسوء استغبلؿ الموارد : ا٠تضرم سعيد   -

 . ٖٕٓٓ، االسكندرية ، مصر ، منشأة ا١تعارؼ ،د ط ،  البطالة :عبد القادر ٤تمد عبلء الدين  -

 .،جدة ،ا١تملكة العربية السعودية ،دار الشركؽ ،د ط ، دت المصطلحات اإلقتصاديةموسوعة : حسُت عمر  -

 .  ٖٕٓٓ، القاىرة ، مصر ، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، د ط ، االطراد والبيئة ومداواة البطالة األشوح زينب صاحل ،  -

 . ٖٖ٘، ص ٕٓٓٓ، دط ،  ، اإلسكندرية ،مصر ، الدار اٞتامعية تقليل العمالة: ماىر أٛتد  -

 . ٜ٘ٛٔ، ٔ، ديب ، االمارات العربية ا١تتحدة ، دار القلم ، ط النظرية االقتصادية في اإلسبلـ: فكرم أٛتد نعماف  -

 .ٕٔ، صٕٗٓٓ،ٔ،االسكندرية ، مصر ،دار الوفاء،ط الحل االسبلمي لمشكلة البطالة: مرسي كماؿ الدين عبد الغٍت  -

،نقبل عن كتاب اٟتل االسبلمي ١تشكلة البطالة ١ترسي كماؿ الدين عبد الغٍت ،  ٜٜٙٔريب ا١توحد لعاـ التقرير اإلقتصادم الع -
 . ٖٕص

،مذكرة مكملة لنيل شهادة ا١تاجستَت ، إشراؼ الدكتور حسن  اآلليات الشرعية لعبلج مشكلة البطالة: ٤تمد دماف ذبيح  -
 .، غَت منشورة  ٕٛٓٓ -ٕٚٓٓرمضاف فحلة ، كلية العلـو االجتماعية كالعلـو االسبلمية،جامعة باتنة ،
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 اإلستخدامات واإلشباعات اإلعبلمية لذوي االحتياجات الخاصة بالجزائر
 لغة وتحليل نقدي لوسائل اإلعبلـ: واتصاؿ تخصص  طالب دكتوراه إعبلـ/  بن سولة نورالدين. أ

 الجزائر مستغانم، ،جامعة عبد الحميد بن باديس
 

 :ملخص

أدل إدراؾ الفركؽ الفردية كالتباين االجتماعي بُت أفراد اٞتمهور ، كإدراؾ السلوؾ ا١ترتبط بوسائل اإلعبلـ إذل ظهور منظور جديد    
كابتداءا من هناية النصف األكؿ من القرف العشرين ظهر االىتماـ يركز على دراسة استعماؿ  للعبلقة بُت اٞتمهور ككسائل اإلعبلـ،

اٞتمهور لوسائل اإلعبلـ من أجل إشباع رغباهتم كتلبية حاجاهتم انطبلقا من اختيارات عدة ٘تنحها ٢تم الوسيلة اإلعبلمية، كمن بُت 
قوم لتنميتها كاستغبلؿ قدراهتا ىي فئة ا١تعوقُت ،كاليت اخًتناه لتكوف موضوع  الفئات االجتماعية اليت ٖتتاج إذل رعاية كاىتماـ كدفع

ىذه الدراسة تسعى ١تعرفة االستخدامات  ٔتعٌت أف  دراستنا نظرا ٠تصوصيتها يف اجملتمعات بصفة عامة كاجملتمع اٞتزائرم بصفة خاصة
كعن ماذا تريد اٟتصوؿ من التعرض للمضامُت اإلعبلمية؟ كيف  كاإلشباعات اإلعبلمية للفئات ذكم االحتياجات  ا٠تاصة اٞتزائرية ؟

ا١تقابل ىل استطاعت كسائل اإلعبلـ اٞتزائرية أف تليب كتشبع اٟتاجات اإلعبلمية ٢تاتو الفئة ؟ أـ أف فئة ذكم االحتياجات  ا٠تاصة 
 ٞتزائرم من تأدية كظائفو االجتماعية أماـ فئة ا١تعاقُتتلجأ لئلعبلـ الغريب كالعريب لتلبية احتياجاهتا اإلعبلمية ؟ أم ىل ٘تكن اإلعبلـ ا

 من خبلؿ توفَت ا١تضامُت اإلعبلمية اليت هتمهم كٕتذهبم؟ 

 
 .اٟتاجات كالدكافع   ،اإلستخدامات كاإلشباعات اإلعبلمية   ،ذكم االحتياجات  ا٠تاصة :الكلمات المفتاحية 

 
 : مقدمة

مشلت كسائل اإلعبلـ كعظمت دكرىا يف اجملتمع ،أضحى اإلعبلـ ضركرة ال  نظرا للتطور ا١تذىل للتكنولوجيا كاليت   
ٯتكن االستغناء عنها يف ظل أىداؼ اٟتكومات اليت تسعى للرفع من مستول ٥تتلف الفئات االجتماعية ثقافيا 

. كعلميا ، كٖتسُت أكضاعها اجتماعيا كاقتصاديا كتنمية السلوكيات كالقدرات الفردية 
اإلعبلـ يف اجملتمعات راجع إذل قدرتو على استيعاب اىتمامات كحاجات الفئات االجتماعية، األمر  إف تعاظم أ٫تية

الذم دفع با١تؤسسات اإلعبلمية الكربل يف الدكؿ الغربية كبعض الدكؿ العربية إذل خوض غمار التخصص من خبلؿ 
. الًتكيز على مضامُت إعبلمية ٤تددة لتلبية حاجات فئات ٤تددة 
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٘تع ليس شيئا كاحدا، بل ىو كل مركب من شرائح اجتماعية كثَتة متباينة الصفات كاألكضاع كاألفكار فا١تج   
كاألىداؼ كاالٕتاىات، كبالتارل يكوف لزاما على كسائل اإلعبلـ أف تقـو بصياغة رسائل إعبلمية مناسبة ٠تصائص 

. كاإلعبلمية كل شر٭تة مستهدفة يف إطار ٖتقيق أىداؼ ككظائف العملية االتصالية 
كمن بُت الفئات االجتماعية اليت ٖتتاج إذل رعاية كاىتماـ كدفع قوم لتنميتها كاستغبلؿ قدراهتا ىي فئة ا١تعوقُت    

،كاليت اخًتناه لتكوف موضوع دراستنا نظرا ٠تصوصيتها يف اجملتمعات بصفة عامة كاجملتمع اٞتزائرم بصفة خاصة، 
اجات كاالستخدامات اإلعبلمية للفئات ا٠تاصة اٞتزائرية كمدل قدرة كتلبية حيث تسعى الدراسة يف البحث عن احل

اإلعبلـ اٞتزائرم لتلك اٟتاجات من خبلؿ تبٍت قضاياىم كتناك٢تا قصد ٖتسُت صورهتم كمكانتهم االجتماعية، أك 
    .ٔتعٌت آخر مدل قياـ اإلعبلـ اٞتزائرم بدكره ككظائفو إتاه الفئات ا٠تاصة

كاليت تكوف  ٟتاجة لدراسة حوؿ ا١تضامُت اإلعبلمية اليت ٕتذب فئة ذكم االحتياجات  ا٠تاصة اٞتزائرية كعليو تظهر ا
حسب خصائصهم سواء ا٠تصائص ا١تشًتكة بينهم كبُت الفئات األخرل، أك ا٠تصائص اليت تنفرد هبا ىده الفئة عن 

صة تسعى إلشباعها من خبلؿ ا١تضامُت بقية الفئات، كاليت تفرض عليها اىتمامات تسعى إل٬تادىا كحاجات خا
ٔتعٌت أف ىذه الدراسة تسعى ١تعرفة االستخدامات كاإلشباعات اإلعبلمية للفئات ذكم االحتياجات  اإلعبلمية، 

ا٠تاصة اٞتزائرية؟ كعن ماذا تريد اٟتصوؿ من التعرض للمضامُت اإلعبلمية؟ كيف ا١تقابل ىل استطاعت كسائل اإلعبلـ 
 كتشبع اٟتاجات اإلعبلمية ٢تاتو الفئة؟ أـ أف فئة ذكم االحتياجات  ا٠تاصة تلجأ لئلعبلـ الغريب اٞتزائرية أف تليب

كالعريب لتلبية احتياجاهتا اإلعبلمية؟ أم ىل ٘تكن اإلعبلـ اٞتزائرم من تأدية كظائفو االجتماعية أماـ فئة ا١تعاقُت من 
خبلؿ توفَت ا١تضامُت اإلعبلمية اليت هتمهم كٕتذهبم؟ 

فقد أدل إدراؾ نتائج الفركؽ الفردية كالتباين االجتماعي بُت أفراد اٞتمهور، كإدراؾ السلوؾ ا١ترتبط بوسائل    
اإلعبلـ إذل ظهور منظور جديد للعبلقة بُت اٞتمهور ككسائل اإلعبلـ، ككما سبق الذكر فقد أدل ىذا إذل التحوؿ من 

ء كاختيار الرسائل كا١تضامُت ا١تفضلة من كسائل اإلعبلـ ،كابتداءا فكرة اٞتمهور كعنصر سليب إذل عنصر فاعل يف انتقا
من هناية النصف األكؿ من القرف العشرين بدأ االىتماـ يركز على دراسة استعماؿ اٞتمهور لوسائل اإلعبلـ من أجل 

اهتا ،كدل يعد ىناؾ إشباع رغباهتم كتلبية حاجاهتم انطبلقا من اختيارات عدة ٘تنحها ٢تم الوسيلة اإلعبلمية يف حد ذ
حديث عن اآلثار اليت ٗتلفها كسائل اإلعبلـ بقدر ما فتحت الدراسات الباب أماـ مسألة اختبلؼ االستعماالت 

بُت اٞتمهور، إذ ال حظ النقاد أنو ٬تب النظر إذل اٞتمهور من منظور فردم، كذلك يف حدكد االختبلفات بُت 
كمن ًب فإف استخداـ كسائل اإلعبلـ مرىوف  كونة للشخصية يف حد ذاهتا،االستجابات الناٚتة عن الفركؽ الفردية ادل



 
 
 

 

 
 

ً  : 03العذد                                                                          البدث العلميحيل  مشهض   ٌ ؤحشٍش   2014 –اهخوبش/  

163 

 

بالتباين يف اٟتاجات كالدكافع،اليت ما ىي يف األساس إال ٣تموعة من القول النفسية اليت تساعد على ٖتديد سلوؾ 
ة الوسيلة ٟتاجة أك اٞتمهور ،كيفسر التباين يف سلوؾ التعرض بالكثافة الشديدة أك التعرض احملدكد نتيجة عدـ تليب

 اجملتمع يف األفراد سلوؾ كٮتتلف االجتماعي، السلوؾ من جزء ىو االتصارل السلوؾؼٕٔٔحاجات لدل الفرد ،
 ىتماماتاك مصاحل تتدخل  كما اجتماعية، أك فردية أك دٯتغرافية سواء كانت فرد ، كل كخصائص ٝتات باختبلؼ
إذل أف خصائص األفراد األكلية تؤثر على عادات اتصا٢تم كىذه كىنا نشَت ٕٕٔاإلعبلـ، لوسائل تعرضهم يف اٞتمهور

: ا٠تصائص األكلية تتمثل يف 
أف ىناؾ ارتباطا إ٬تابيا بُت مقدرة الفرد الذىنية كدرجة استيعابو   HOVLANDىوفبلند حيث أكد  :التعليم . أ

إذ أف ٚتهور كسائل اإلعبلـ ا١تطبوعة ٭تتاج إذل قدر معُت من ا١تهارات ،كلكن أم شخص تقريبا  ،للرسالة اإلعبلمية
. ٔتعٌت أف ىناؾ ارتباط بُت التعامل مع اٞتريدة أك اجمللة كدرجة التعليم ٯتكنو أف يكوف ٚتهور الراديو كالتلفزيوف،

ترفيهية أكثر من ا١تواد اٞتادة،كما تبينت أيضا بينت األْتاث أف األفراد الصغار يفضلوف ا١تواد اؿ( :السن)العمر . أ
كجود ارتباط سليب كاضح بُت صغر السن كسنوات مرحلة الشباب كاالىتماـ بالشؤكف العامة، فاألفراد يف سن الشباب 

يكونوف عادة أقل اىتماـ بالشؤكف العامة ،كتشَت الدالئل إذل انو كلما ارتفع السن ٖتوؿ االىتماـ من ا٠تياؿ إذل 
. كضوعات غَت ا٠تياليةادل
فاإلختبلؼ بُت الرجاؿ كالنساء لو أ٫تية كبَتة حيث كشفت الدراسات أف النساء أقل اىتماما بالشؤكف : الجنس  . أ

إذل قراءة ا١تواد غَت  الذكورالعامة مقارنة بالرجاؿ، فاإلناث ٯتلن على قراءة القصص ا٠تيالية يف اجملبلت ، يف حُت ٯتيل 
 .ا٠تيالية 

على طبيعة السلوؾ  تأثَتفا٠تصائص البيولوجية كمكونات الشخصية اإلنسانية ٢تم  :بيولوجيةالخصائص اؿ . ب
أف البنياف العضوم للجسم يؤثر على طبيعة سلوكو كتصرفاتو كنظرتو إذل نفسو كنظرة اآلخرين إليو،  إذ اإلنساشل،

فقد يولد شخص ناقص التركيب البيولوجي أو مشوه ك٭تدد طبيعة العبلقة القائمة بينو كبُت غَته من األفراد ، 
باآلخرين ،فاالنعكاسات التي تظهر في سلوؾ الفرد  إنما مردىا إلى  االجتماعيةالخلقة، وىنا يؤثر في عبلقاتو 

تكوينو البيولوجي ،وىدا ما يجعل التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة أمرا بالغ األىمية على مستوى 
                                                           

،٣تلة اإلذاعات العربية،اٖتاد اإلذاعات العربية،العدد " من دراسات التأثير إلى دراسات التلقي"تطور دراسات جمهور وسائل اإلعبلـحناف شعباف ، ٕٔٔ
 .ٓٚ -ٜٙص  ،ٕٕٔٓ. ٕٓ

 .ٚٗص ،ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ،مذكرة ماجيسًت،جامعة اٞتزائر،البيت في الماكثات النساء وجمهور العربية التلفزيونية الدراماٝتَتة بلغيثية ، ٕٕٔ
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بالنقص مما يدفع دو  إحساسف خبلؿ وسائل االتصاؿ  الجماىيري، فاإلعاقة تولد االتصاؿ الشخصي، ـو
الحاجة الخاصة إلى االنسحاب من العبلقات االجتماعية وتعويضها بالطريقة االصطناعية من خبلؿ وسائل 

 ٖٕٔ.االتصاؿ  الجماىيري
تسمح ... ٞتنس ،اٟتالة العائلية ا ٔتعٌت أف كل مستخدـ لديو ٝتات خاصة، فا٠تصائص السوسيودٯتوغرافية كالسن،

كيتم  تشكيل اٞتمهور من خبلؿ ٝتة  أك ٣تموعة ٝتات  بتفسَت السلوكات الفردية يف عبلقتها باإلعبلـ،
من جهة أخرل أدت  ...خاصة،كجمهور األطفاؿ، ا١تسنُت، األشخاص ا١تعاقُت كا١تقارنة بُت ٚتهور النساء كالرجاؿ 

ذل التنويع يف كسائل اإلعبلـ كالتنويع بُت الطلب كاٟتاجة للمعلومة،كىدا يعٍت ٕتدد يف إ االستخداـا١تنفعة ا١ترجوة من 
أف ا١تنتجات كا٠تدمات اإلعبلمية تقـو  ذإ االستخدامات كا١تستخدمُت،فبل يوجد ٚتهور كاحد بل عدة ٚتاىَت،

 ٕٗٔ.بتقسيم كتصنيف ا١تستخدمُت إذل ٚتاىَت متعددة 
يف البحوث العلمية اإلعبلمية باٞتزائر اليت تتناكؿ فئة ا١تعاقُت اٞتزائريُت  كعبلقتها  افتقارمن خبلؿ ما سبق الحظنا    

باإلعبلـ اٞتزائرم، على العكس من ذلك يف بلداف ا٠تليج كاألردف  كغَتىا من الدكؿ العربية كحىت األجنبية، إذ يوجد 
سواء من ا١تنظور الًتبوم  الـ من ٥تتلف الزكايا،دراسات تتناكؿ عبلقة فئة ذكم االحتياجات  ا٠تاصة بوسائل اإلع

التعليمي، أك من  منظور مسؤكلية كسائل اإلعبلـ إتاه فئة ذكم االحتياجات  ا٠تاصة من خبلؿ تسليط الضوء على 
. قضاياىم أك غَتىا من الزكايا اليت عاٞتتها األْتاث العلمية

:  االٕتاهكفيما يلي نعرض ٣تموعة من الدراسات اليت تصب يف نفس 
أصبحت الدراسات حوؿ االستخدامات كاإلشباعات كتقليد يف ْتوث :دراسات حوؿ االستخدامات واإلشباعات 

 : اإلعبلـ كاالتصاؿ يف السنوات األخَتة ،كسنعرض البعض منها فيما يلي 
ات استخدامات الشباب السعودي الجامعي للمضموف السياسي للمدوف «بعنواف أسامة غازي المدنيدراسة  (ٔ

فيها الباحث على منهج ا١تسح الوصفي  اعتمدكىي دراسة كصفية : ٕ٘ٔ »اإللكترونية و اإلشباعات المحققة منها
DESCRIPTIVE SURVEY   ،ٕٓ٘كأداة ٞتمع ا١تعلومات لعينة من ٣تتمع دراسة مشكل من  كاالستبياف 

                                                           
 .ٓٓٔ – ٜٗ،ص ٕٗٓٓ،ٔ،الدار ا١تصرية اللبنانية ،طبعة  اإلعبلـ والمجتمعمٌت سعيد اٟتديدم ، سلول إماـ على، ٖٕٔ

124
 Yves f.le Coadic :usages et usagers de l‟information. édition nathan,paris.1997.p p 74-75. 

٣تلة كلية إستخدامات الشباب السعودي للمضموف السياسي للمدونات اإللكترونية واإلشباعات المحققة منها،غازم ا١تدشل ، أسامة ٕ٘ٔ
 .ٜٕٓٓجواف ،ٕٙالعدد ،جامعة حلواف ،اآلداب
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مفردة من الشباب اٞتامعي السعودم، كًب سحب العينة عن طريق توزيع دعوة للمشاركة يف دراسة عن شبكة 
بالكليات اٞتامعية ٔتدينيت جدة كمكة، كقد ارتكز الباحث يف دراستو على نظرية اإلستخدامات  االنًتنت

 .كاإلشباعات
استخداـ المرأة اإلماراتية للقنوات رقة  بعنواف من جامعة الشا فوزية عبد اهلل العليدراسة ميدانية للباحثة   (ٕ

كىي دراسة استطبلعية  تتبلور مشكلتها يف معرفة مدل تعرض ا١ترأة اإلماراتية للقنوات الفضائية بدولة اإلمارات 
ات يف الفضائية كتلبية احتياجاهتا يف اٟتصوؿ على ا١تعلومات كا١تعرفة كالًتفيو ، كالدكر الذم ٯتكن أف تؤديو تلك القنو

 .تزكيد ا١ترأة اإلماراتية ٔتا ٯتكنها من إشباع حاجاهتا كدكافعها 
مفردة مشلت النساء  ٕٓٓكقد اعتمدت الباحثة على منهج ا١تسح من خبلؿ القياس ا١تيداشل لعينة مكونة من 

تلفة كمزجت ٥تتلفة كمستويات علمية كعمرية مخ كاقتصادية اجتماعيةالعامبلت كربات البيوت باإلمارات، من طبقات 
. كأداة ْتث يتم توزيعو على ا١تبحوثُت كقمن ٔتؤله االستبياف استخداـبُت الريف كاٟتضر، كقد ارتأت الباحثة 

واإلشباعات   لبلنترنتجامعة دمشق  أساتذةاستخداـ «  ٖتت عنواف الدكتورة بارعة حمزة شقيردراسة  (ٖ
 :  ٜٕٓٓالعدد األوؿ والثاني سنة  ٕ٘المجلد  مجلة جامعة دمشقمنشورة  ٕٙٔ» المحقة منها

٢تا كاإلشباعات  استخدامهمكدكافع  لبلنًتنتجامعة دمشق  أساتذةالدراسة يف معرفة مدل استخداـ  كتتحدد مشكلة
 . االستخداـاحملققة من كراء ىذا 

جامعة دمشق لئلنًتنت  أساتذة استخداماتاتبعت الباحثة خبلؿ دراستها على منهج ا١تسح للكشف عن 
جامعة  أساتذةيف  يتمثلضمن ٣تتمع دراسة  QUESTIONNAIR االستبيافكاإلشباعات احملققة منها معتمدة على أداة 

دمشق يف ا١تراحل العمرية ا١تختلفة ،الكليات العملية كالنظرية ،ا١تراتب العلمية ا١تختلفة، ككانت العينة عشوائية ١تئة 
غَتات كالعمر كطبيعة الكلية، ا١ترتبة العلمية، مستول إتقاف اللغات األجنبية، ا١تستول مفردة موزعة على عدة مت

. ، ا١تهمة اإلداريةكاالقتصادم االجتماعي
 ٕٚٔ.كقامت الباحثة بدراستها يف ضوء نظرية اإلستخدامات كاإلشباعات

 : (المعاقين)دراسات حوؿ فئة ذوي االحتياجات  الخاصة 
                                                           

 ،ٜٕٓٓ،العدد األكؿ كالثاشل ، ٕ٘دمشق،٣تلد  ٣تلة جامعة: استخداـ أساندة جامعة دمشق لبلنترنت واإلشباعات المحققة منهابارعة ٛتزة شقَت،  ٕٙٔ
 .ٙٙٗ -ٚ٘ٗص 

   
 .ٗٚٗ -ٔٚٗص  ،مرجع سابق،بارعة ٛتزة شقَت 
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السمات المميزة لشخصيات المعاقين سمعيا وبصريا :"بعنواف نتيل ومحمد وفائي  إبراىيمأسعد دراسة رامي  (ٗ
 .ٖتت إشراؼ اٞتامعة اإلسبلمية ،غزة ،فلسطُت ،"وحركيا في ضوء بعض المتغيرات 

ما السمات ا١تميزة لشخصيات ا١تعاقُت ٝتعيا كبصريا كحركيا يف ضوء بعض :انطلق الباحثاف من اإلشكالية التالية 
ت ؟ ا١تتغَتا

الدراسة للكشف عن أىم السمات ا١تميزة لشخصيات ا١تعاقُت ٝتعيا كبصريا كحركيا يف ضوء بعض  ىدفت   
. كالسن، كا١تستول التعليمي كنوع اإلعاقة ٝتعية، بصرية، حركية، ا١تتغَتات كىي اٞتنس،

من ٣تتمع البحث  %ٓٔمعاؽ كىي ٘تثل نسبة  ٚٚ٘كقاـ الباحثاف بتوزيع استمارة على عينة قصدية مشكلة من 
 ٕٛٔ.معاؽ حركي  ٕٚٔمعاؽ بصرم،ٖٕٔمعاؽ ٝتعي،  ٕٜٔمنهم  ،( العدد الكلي للمعاقُت )الكلي 

كتوصل الباحثاف من خبلؿ الدراسة إذل ٖتديد ٚتلة من السمات ا٠تاصة بكل فئة من فئة ا١تعاقُت حسب نوع    
كمن ًب  فيها ا١تعاقوف ىي العدكانية بشكل كبَت،على رأس ىده السمات اليت اشًتؾ  حركيا، اإلعاقة ٝتعيا، بصريا،

 ٜٕٔ.كالتفاؤؿ كالثقة باآلخرين كاألمن كالطمأنينة ا٠تجل، تلتها ٝتات الثقة بالنفس،
 :دراسات حوؿ اإلعبلـ وذوي االحتياجات  الخاصة 

الخاصة اتجاىات اإلعبلميين السعوديين نحو ذوي االحتياجات  " :بعنواف  لعلي بن شويل القرنيدراسة  (٘
 "دراسة مسحية عن الصورة واالىتمامات في وسائل اإلعبلـ السعودية:

أك ٔتعٌت آخر  حيث تناقش الدراسة العبلقة بُت كسائل اإلعبلـ كموضوعات كقضايا ذكم االحتياجات  ا٠تاصة،   
اإلعبلمية يف ا١تملكة العربية السعودية ٨تو األشخاص ذكم االحتياجات   األسرةتسعى الدراسة لتقصي إتاىات 

 .للتعرؼ على عبلقة ىده االٕتاىات بالصورة اليت ترٝتها كسائل اإلعبلـ عن ىده الفئة ا٠تاصة،
مفردة من األسرة اإلعبلمية ٔتا فيو  ٔٗٔاعتمد الباحث من خبلؿ دراستو على ا١تنهج ا١تسحي على عينة بلغت 

. الـ ا١تقركء كا١تسموع كا١ترئي با١تملكة السعودية اإلع
كتوصلت الدراسة إذل أف اىتماـ كسائل اإلعبلـ با١تملكة السعودية يف ٣تملو ٤تدكد ، كيأٌب التلفزيوف يف مقدمة    

على ( ديةاٞتس)الوسائل اليت هتتم ك تعطي اىتماما هبده الفئة ،تليها الصحافة ٍب االنًتنت ، كتقدمت اإلعاقة اٟتركية 

                                                           
٣تلة اٞتامعة اإلسبلمية ،ا في ضوء بعض المتغيراتا وحركيً ا وبصريً المميزة لشخصيات المعاقين سمعيً غزة، .كفائي  ٤تمدرامي أسعد ابراىيم نتيل ،  ٕٛٔ

 .٘ٚٛص . ٕٚٓٓ.غزة ،فلسطُت،(اإلنسانيةسلسلة الدراسات )
 .ٜٛٔ -ٖٜٔص ،مرجع سابق،٤تمد كفائي  رامي أسعد إبراىيم نتيل ، ٜٕٔ

 



 
 
 

 

 
 

ً  : 03العذد                                                                          البدث العلميحيل  مشهض   ٌ ؤحشٍش   2014 –اهخوبش/  

167 

 

باقي اإلعاقات ،كتقدمت موضوعات الوقاية من اإلعاقة على باقي ا١توضوعات األخرل يف اىتمامات كسائل اإلعبلـ 
 ٖٓٔ.السعودية 

االحتياجات اإلعبلمية والثقافية للمعاقين من برامج « : ٖتت عنواف إبراىيمسهير صالح  دراسة للباحثة (ٙ
حيث تتبلور مشكلة الدراسة يف التعرؼ على احتياجات ا١تعاقُت ا١تصريُت اإلعبلمية على قنواتو :»ٖٔٔالتلفزيوف

الدراسات يف الوطن العريب من حيث  أكائلالتلفزيونية الثمانية األرضية ،كىي دراسة األكذل من نوعها يف مصر كمن 
 .تناك٢تا لدكر كسائل اإلعبلـ يف حياة ا١تعاقُت 

سات الوصفية اليت هتدؼ إذل ٖتديد احتياجات ا١تعاقُت من الربامج التلفزيونية  معتمدة على كىي دراسة من الدرا
: ا١تنهج ا١تسحي من خبلؿ 

. مسح لعينة من الربامج التلفزيونية  -

 .مسح ٞتمهور ىده الربامج كا١تشكل من ا١تعاقُت ا١تصريُت -
 :التعليق على الدراسات السابقة 

كىي الدراسات ا٠تاصة باالستخدامات  أقساـمن خبلؿ عرضنا للدراسات السابقة كاليت قسمناىا إذل ثبلث    
، كدراسات متعلقة كاالجتماعيكاإلشباعات، الدراسات ا٠تاصة بفئة ذكم االحتياجات  ا٠تاصة من ا١تنظور النفسي 

ستخداـ كسائل اإلعبلـ كمضامينها ا١تختلفة، باإلعبلـ كا١تعاقُت، يتبُت ىناؾ عوامل كمتغَتات تتدخل يف عملية ا
كغَتىا  ،ك٣تموع ىده ا١تتغَتات يولد ٪تط معُت من اإلستخدامات على غرار السن، ا١تكانة االجتماعية، اٟتالة العائلية

،ككل ٣تموعة من ا١تتغَتات ٗتلق  ٪تط استخدامات ٥تتلف عن  ٣تموعة أخرل من ا١تتغَتات مثبل فئة إناث ماكثات 
ت ٗتتلف عن فئة الذكور العاملُت، كفئة الذكور البطالُت ٗتتلف عن الفئتُت السابقتُت كفئة األطفاؿ ٗتتلف عن باليب

٢تا ٪تط معُت ك٥تتلف من اإلستخدامات باختبلؼ االحتياجات   اجتماعيةالفئات السابقة كما إذل ذلك ،فكل شر٭تة 
صل إليو ركاد نظرية االستخدامات كاإلشباعات يف علـو اإلعبلـ االجتماعية كالنفسية كالثقافية لتلك الفئة، كىذا ما تو

راسة من د لذلك ٧تد أف كل تقليد يف دراسات اٞتمهور، أصبحكاالتصاؿ يف منتصف القرف العشرين، كالذم 
الدراسات السابقة ا١تتعلقة باالستخدامات كاإلشباعات قامت على شر٭تة معنية أم على ٣تموعة من ا١تتغَتات اليت 

                                                           
دراسة مسحية  عن الصورة كاالىتمامات يف كسائل اإلعبلـ ،عوديُت ٨تو دكم االحتياجات ا٠تاصةاتجاىات اإلعبلميين الس،علي بن شويل  ٖٓٔ

 .ٕص ،ٕٚٓٓ،٦تلكة البحرين،كتبة اإللكًتكنية ادل ،"اإلعبلـ كاإلعاقة "للجمعية ا٠تليجية لئلعاقة عن ْتث مقدـ للملتقى السابع : السعودية
 .ٛٙٔ -ٜ٘ٔص ، ٔٓعدد ،٣تلة الفن اإلذاعي ،االحتياجات اإلعبلمية والثقافية للمعاقين من برامج التلفزيوف،سهَت صاحل إبراىيم.  ٖٔٔ

 



 
 
 

 

 
 

ً  : 03العذد                                                                          البدث العلميحيل  مشهض   ٌ ؤحشٍش   2014 –اهخوبش/  

168 

 

استخداـ الشباب السعودي للمضموف اليت تبحث يف ٪تط  غازي المدنيتلف عن غَتىا، على غرار دراسة تخ
استخدامات حوؿ  فوزية عبد اهلل العلي، كدراسة السياسي للمدونات اإللكترونية واإلشباعات المحققة منها

أساتدة جامعة حوؿ استخداـ  يربارعة حمزة شقبدكلة اإلمارات ،كدراسة  المرأة اإلماراتية للقنوات الفضائية
. واإلشباعات المحققة  لبلنترنتدمشق 

 كاالجتماعييف نفس السياؽ إطبلعنا على الدراسات ا١تتعلقة بفئة ذكم االحتياجات  ا٠تاصة من ا١تنظور النفسي    
، أم من زاكية ا٠تصائص النفسية كاالجتماعية لفئة ا١تعاقُت ،كشف لنا عن كجود فوارؽ نفسية كاجتماعية ٢تاتو الفئة 

عن غَتىا من الفئات األخرل، أم أف اإلعاقة تفرض ٝتات نفسية كاجتماعية معينة ك٥تالفة عن األشخاص الغَت 
٪تط استخدامات ىاتو الشر٭تة للوسائل اإلعبلمية كفق  معاقُت، األمر الذم شجعنا يف دراستنا أكثر للتعرؼ عن

إضافة إذل متغَت اإلعاقة ،كلقد تطرقت بعض الدراسات ٢تذا على غرار ( إخل...سن ، جنس ) الذكرا١تتغَتات السابقة 
، كدراسة االحتياجات  اإلعبلمية والثقافية للمعاقين من برامج التلفزيوف: " حوؿ  إبراىيمسهير صالح دراسة 

دراسة  :اتجاىات اإلعبلميين السعوديين نحو ذوي االحتياجات  الخاصة :"حوؿ  علي بن شويل القرنيؿ
غَت أف ىده االخَتة تناكلت العبلقة بُت اإلعبلـ  ،"مسحية عن الصورة واالىتمامات في وسائل اإلعبلـ السعودية

تناكلتها من جانبُت، منظور كسائل  براىيمإسهير صالح كاإلعاقة من منظور ٦تارسي مهنة اإلعبلـ يف حُت أف دراسة 
.  االستبيافاإلعبلـ من خبلؿ ٖتليل برامج تلفزيونية، كمنظور فئة ا١تعاقُت لتلك الربامج من خبلؿ 

: كعليو ٘تيزت دراستنا عن الدراسات السابقة ٔتا يلي 

كربطتها ٔتتغَت  اخل،..نس تناكلت ا١تتغَتات ا١تستخدمة يف ْتوث االستخدامات كاإلشباعات على غرار السن، اجل -
 .اإلعاقة

 .ْتثت يف ٪تط االستخدامات كاإلشباعات لفئة ا١تعاقُت من منظور ا١تعاقُت أنفسهم من خبلؿ توزيع استمارات  -

 .ٖتديد ا١تتغَت اٞتغرايف باٞتزائر ، حيث أهنا هتتم با١تعاقُت اٞتزائريُت فقط ، كعبلقتهم باإلعبلـ اٞتزائرم  -
ماىي استخدامات فئة ذكم االحتياجات ا٠تاصة لئلعبلـ اٞتزائرم : كاآلٌب  إشكالية ىده الدراسةتتبلور كعليو 

؟كىل يشبع اإلعبلـ اٞتزائرم حاجاهتا اإلعبلمية ؟ 
: كتنطوم ىده اإلشكالية على أسئلة فرعية ىي كالتارل 

  ؟ما ىي ا١تضامُت اإلعبلمية اليت ٕتدب فئة ذكم االحتياجات  ا٠تاصة اٞتزائرية 
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 ما ىو موقع فئة ذكم االحتياجات  ا٠تاصة من اإلعبلـ اٞتزائرم خارج نطاؽ ا١تناسباتية؟* 
 ىل ا١تعاؽ اٞتزائرم يتابع ا١تضامُت اإلعبلمية اٞتزائرية أـ أنو يلجأ لئلعبلـ األجنيب كالعريب؟ 
 ماذا يتوقع ا١تعاؽ اٞتزائرم من كسائل اإلعبلـ ؟ 

 :الدراسة  أىداؼ
 :إذلهتدؼ الدراسة 

 ٖتديد اٟتاجات اليت تدفع ا١تعاقُت باٞتزائر ١تتابعة ا١تضامُت اإلعبلمية. 
  ترفيهية، تعليمية، اٞتزائرية كحسب ٣تا٢تا االحتياجات ا٠تاصة ترتيب ا١تضامُت اإلعبلمية كفق اىتماـ فئة ذكم

 .اخل ،تربوية، إخبارية ثقافية،
 ٞتزائرم لئلعبلـ ا ٖتديد نسبة متابعة فئة ذكم االحتياجات  ا٠تاصة. 
  ٖتديد كبلورة اإلشكاليات ا١تتعلقة باإلعبلـ كا١تعاؽ .
  تأسيس قاعدة علمية للتعمق يف أْتاث الحقة تتناكؿ دكر كأ٫تية اإلعبلـ إتاه ا١تعاقُت. 

 :uses & gratifications مقًتب االستخدامات كاإلشباعات -
االتصالية، بل أف األفراد ىم الدين ٭تددكف  ترل ىده النظرية أف اٞتمهور ليس ٣ترد عنصر سليب يف العملية   

كعليو فإف أفراد  ا١تضامُت اإلعبلمية اليت يتلقوهنا كاليت يعتقدكف أهنا ىي اليت تليب حاجاهتم النفسية كاالجتماعية،
 اٞتمهور مشاركوف فاعلوف يف عملية االتصاؿ اٞتماىَتم كىم يستخدموف كسائل االتصاؿ اليت تليب أىدافهم ا١تتوقعة،

كما ٮتتلف استخداـ كسائل االتصاؿ اٞتماىَتم كفقا لتنوع التفاعل االجتماعي كاٟتاجات النفسية كاالجتماعية 
كالناس يقوموف، باستعماالت كاعية كإرادية لوسائل اإلعبلـ  بغية اٟتصوؿ على ٕٖٔ،لؤلفراد  كالفركؽ الفردية بينهم

 ٖٖٔ...اخل سلية،للت أشياء خاصة نصيحة مثبل، معلومة ،مساعدة، للًتفيو،

                                                           
مقدمة إذل ا١تلتقى السابع للجمعية ا٠تليجية    »عبلقة تفاعلية ومسؤوولية متبادلة:اإلعبلـ واإلعاقة  «بعنواف   الدكتور خالد القحصكصفت كرقة *

أم أهنا تناكؿ قضايا اإلعاقة ْتسب ا١تناسبات اليت يتم عقدىا  أسلوب كسائل اإلعبلـ يف التعامل مع قضايا ا١تعاقُت با١تناسباتية، ، ٕٛٓٓلئلعاقة يف مارس 
 .ـ هبا اٞتمعيات دات الصلة با١تعاقُتكاألنشطة اليت تقو

 .ٕٚص ،ٕ٘ٓٓ،مكتبة دنانسي.مقدمة إذل علم االتصاؿ.عبد الرحيم دركيش ٕٖٔ
 .ٖٗص ، ٖٕٓٓ،دار الفجر للنشر كالتوزيع ،مفاىيمو،نظرياتو، وسائلو:االتصاؿ  ٖٖٔ
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حيث أهنا تساءلت عن كيفية استفادة اٞتمهور من كسائل االتصاؿ  بنظرية المنفعةق النظرية كذلك ذكيطلق على ق
اٞتماىَتم لتحقيق الكثَت من اإلشباعات كالتعلم عن النفس كعن اآلخرين كالتعلم كيفية التصرؼ يف ٥تتلف 

ق النظرية يعترب اٞتمهور نشط من خبلؿ ٖتديد اإلشباعات اليت ذق كيف ،ا١تواقف،كاالسًتخاء كالنسياف كلقضاء الوقت 
 ٖٗٔ.يريد اٟتصوؿ عليها

 يف ساىم كقد النفس، كعلم الوظيفي التيار من ١تزيج نتيجة ىو اإلشباعات االستخدامات ٪توذج فإف ،willet حسب
 ، LIHU KATZ كاتز إليهو أْتاث غرار على ا١تاضي القرف من األربعينيات خبلؿ كدراسات أْتاث عدة النموذج ىدا ظهور
  إريك كارؿ ،DENIS MCQUAIL دينيس ،    GOUREVITCH كورفيتش ،FOULKS فولكس ،JAY BLUMER بلومر جاي

 تسعى كانت اليت الدراسات من كغَتىا   ،WILBUR SCHRAMM شراـ ويلبر ، KARL ERIK ROSENGREN روزنغرين
على خبلؼ الدراسات اليت سبقتها كاليت كانت تركز على  للكشف عن دكافع األفراد إلستخدامهم كسائل اإلعبلـ،

كانعكست النظرة ا١تعتادة  ٖٚٔ،اآلثار الناٚتة من العملية االتصالية كٕتعل ا١ترسل ىو ا١تتحكم كا١تتلقي ىو ا١تتحكم فيو
. لوسائل اإلعبلـ ، اليت تبحث فيما تفعل كسائل اإلعبلـ  باٞتمهور، إذل ماذا يفعل اٞتمهور بوسائل اإلعبلـ 

ق األْتاث حاكلت ربط توقعات االستهبلؾ كاللذة ك ا١تتعة ك األثر من  خبلؿ مؤشرات كمية،كىي أْتاث قائمة ذق   
تيار، مع األخذ يف اٟتسباف حاجات كتطلعات اٞتمهور، كعليو فوسائل اإلعبلـ تكوف على مبدأ االنتقائية أك االخ

 ٖٛٔ.ٔتثابة  خدمات عمومية أين يقـو اٞتمهور باستخداـ انتقائي 
كحاكلت ٕتاكز نظريات  لقد جاءت نظرية االستخدامات اإلشباعات ٥تالفة ١تا توصلت إليو نظريات التأثَت ا١تباشر،   

لك أف تأثَت كسائل اإلعبلـ ال ٯتكن أف يكوف قوم كمباشر لوجود عقبات ذ ،ٜٖٔ باشرة أك احملدكدالتأثَتات الغَت ـ
كقد ٓٗٔ.ELIHOU KAATZ كاتزكلوجود تداخل ، كألف عملية التأثَت تستغرؽ كقت حسب ما أكده إليهو 

تيار اإلستخدامات اإلشباعات أنو  gurevitch كورفيتش  ك،  BLUMER، بلومر   kaatzكاتز كصف 
                                                           

 .ٕٚص ،مرجع سابق.عبد الرحيم دركيش ٖٗٔ
135
  Dany therrien.le phénomène facebook usages et gratification : mémoires de maitrise. 

Faculté des arts ,université ottawa.canada.2012 p p 24-30. 
136
  Eric maigret.soiologie de la communication et des médias.2

eme
 édition. Armand colin.p71. 

137
  Dany therrien.ouvrage précedent.p p 24-30. 

138
 Eric maigret. ouvrage précedent.p71. 

 .ٚٙٔ،بَتكت،ا١تنظمة العربية للًتٚتة،ص ٖ،طبعة تاريخ نظرية اإلتصاؿأرماف كميشاؿ ماتبلر،ترٚتة نصر الدين العياضي ،الصادؽ رابح،. ٜٖٔ
140
 armand, michèle mattenart.histoire des theories de la communication.casbah editions.pp 87-
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 لينين٤تاكلة لشرح ظاىرة من خبلؿ الكيفية اليت يستخدـ فيها الفرد كسائل االتصاؿ لتلبية حاجاتو كأىدافو، كحسب 
فإف ٪توذج االستخدامات اإلشباعات يسمح للباحث يف ميداف اإلعبلـ كاالتصاؿ بإجراء دراسات من خبلؿ 

. ية ، القنوات ،الرسائل كا١تضامُت االتصالية اإلشباعات النفسية االحتياجات  كالدراسات النفس
 كاتز إليهو لػ تعود  uses & gratifications اإلشباعات االستخدامات تسمية إعطاء يف الفضل أف إذل اإلشارة ٕتدر

ELIHOU KAATZ  االتصاؿ نظريات من ىامة قاعدة أصبح النمودج ىذا نشأة كمنذ ، مػ1959 سنة .    

 
 :اتمةخ
كخبلصة ١تا سبق ذكره، فإف ضركرة تثمُت الرصيد العلمي يف حقل اإلعبلـ باٞتزائر تقتضي القياـ بدراسات أكثر    

تعمقا للتعرؼ على العبلقة اليت تربط بُت اإلعبلـ كفئة ذكم االحتياجات  ا٠تاصة، كاستخدامات ىده الفئة لئلعبلـ 
،١تا يلعبو اإلعبلـ من دكر ىاـ يف اجملتمع، كيؤديو من كظائف للربط بُت  يف ٤تاكلة للرفع من قدراهتا كٖتسُت أكضاعها

٥تتلف األنظمة االجتماعية ،كرغم أف دراساتنا ىده ىي من الدراسات الوصفية إال أننا نسعى من خبل٢تا إذل تأسيس 
 اإلعبلـ كفئة ذكم قاعدة علمية، ٯتكن أف تكوف ا١تنطلق ألْتاث الحقة أكثر تعمقا للتعرؼ أكثر عن العبلقة بُت

 .االحتياجات  ا٠تاصة 
 

 :قائمة المراجع 
 اإلذاعات ٣تلة،" التلقي دراسات إلى التأثير دراسات من"اإلعبلـ وسائل جمهور دراسات تطور، شعباف حناف ( 

 .2012، 02 العربية،العدد اإلذاعات العربية،اٖتاد

 .1،2004 ،طبعة اللبنانية ا١تصرية ،الدار والمجتمع اإلعبلـعلى، إماـ ،سلول اٟتديدم سعيد مٌت ( 

3) Yves f.le Coadic :usages et usagers de l’information. édition nathan,paris.1997. 
 واإلشباعات اإللكترونية للمدونات السياسي للمضموف السعودي الشباب إستخدامات، ا١تدشل غازم أسامة ( 

 .2009 ،جواف26 حلواف،العدد جامعة اآلداب كلية ،٣تلةمنها المحققة

 25 دمشق،٣تلد جامعة ٣تلة: منها المحققة واإلشباعات لؤلنترنت دمشق جامعة أساتدة استخداـشقَت، ٛتزة بارعة ( 

 .2009، كالثاشل األكؿ ،العدد

                                                           
141
 Dany therrien. Ouvrage précédent. p 24-30. 
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 بعض ضوء في وحركيا وبصريا سمعيا المعاقين لشخصيات المميزة ،غزة، كفائي ،٤تمد نتيل ابراىيم أسعد رامي ( 

 . 2007،فلسطُت، ،غزة(اإلنسانية الدراسات سلسلة) اإلسبلمية اٞتامعة ،٣تلةالمتغيرات

 الصورة عن  مسحية راسة،د الخاصة االحتياجات ذوي نحو السعوديين اإلعبلميين اتجاىات باإللكًتكنية، علي ( 

 كاإلعاقة اإلعبلـ" عن لئلعاقة ا٠تليجية للجمعية السابع للملتقى مقدـ ْتث: السعودية اإلعبلـ وسائل في واالىتمامات

 .2007البحرين، ،٦تلكة اإللكًتكنية ،ا١تكتبة"

 . 01 ،عدد اإلذاعي الفن ،٣تلةالتلفزيوف برامج من للمعاقين والثقافية اإلعبلمية االحتياجاتإبراىيم، صاحل سهَت ( 

 .2005نانسي، مكتبة ،االتصاؿ علم إلى مقدمةدركيش، الرحيم عبد (9

 .2003، كالتوزيع للنشر الفجر ،داروسائلو ،مفاىيمو،نظرياتو، االتصاؿ (0 

11)  Dany therrien.le phénomène facebook usages et gratification : mémoires de maitrise. Faculté des arts, 
université ottawa.canada.2012  

12) Eric maigret.soiologie de la communication et des médias.2eme édition. Armand colin. 
 . اإلتصاؿ نظرية تاريخ.رابح ،الصادؽ العياضي الدين نصر ماتبلر،ترٚتة كميشاؿ أرماف (3 

14) Armand, michèle mattenart.histoire des theories de la communication.casbah editions. 
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 تاريخ تُػْنُبْكتو منذ نشأتها إلى غاية القرف الحادي عشر الهجريّ 
 دراسة ثقافية تاريخية

 ،الجزائرتيزي وزو -جامعة مولود معمري /  الحاج بنيرد. د
 

 :ملخص 

مشارل مارل دكرا ىاّما يف الّساحل اإلفريقي، كشّكلت ٫تزة كصل بُت الغرب اإلسبلمي كبُت إفريقيا جنوب  تُنبكتو لقد لعبت مدينة     
 الّصحراء، كمع ذلك فإّنٍت دل أقف على دراسة ٥تّصصة ٢تا، كإ٪ّتا ذُكرْت تبعا ِلما يُعرؼ بالّسوداف الغريب، كىذا ما جعلٍت أقـو هبذه

طا٢تا من اإل٫تاؿ كالّنسياف، فحاكلت أف أٚتع اإلشارات ا١توجودة يف ٥تتلف الكتب كالّدراسات، كأف الّدراسة ٤تاكلة لنفض الغبار عّما 
، كأىّم عوامل تأسيسها؛ كىي عامل ٕتارّم الشتهارىا (القرف ا٠تامس ا٢تجرمّ )أضعها ٖتتها اجملهر، فذكرت موقعها كتاريخ نشأهتا 
كعامل سياسي ٘تّثل يف انطبلؽ دعوة ا١ترابطُت من . ا١تشرؽ كا١تغرب كاألندلس بتجارة الّذىب كالرّقيق كا١تلح، فقصدىا الناس من

كما ساىم . ، ككانت منطقة تنبكتو حينها من أىّم مراعيهم كأراضيهم(١تتونة كجدالة كمسوفة)الّتكركر على سواعد أمازيغ صنهاجة 
 .ركر كغانة، ك٤تاربة الوثنّية يف تلك الببلدالعامل الّديٍت يف نشأهتا، كىو الّرغبة يف نشر اإلسبلـ يف إقليم الّتك

كذكرنا يف ىذا البحث أّف تُنبكتو تناكبت عليها تقلّبات كثَتة، فعرفت أزىى أيّامها يف عهد ٦تلكة السُّنغام يف القرف الّتاسع      
ذم اعتٌت بالعلماء كأكرمهم، كما ا٢تجرم كما بعده؛ يف عهد الّسلطاف موسى َمْنسا اّلذم شّيد ا١تساجد، كيف عهد األسكيا ٤تّمد اؿّ 

أهّنا عرفت نكبات كثَتة، أ٫ّتها نكبة سلطاف مارل ُسٍّت علي اّلذم حارب علماء تنبكتو كشّردىم، ٍبّ يف هناية القرف العاشر ا٢تجرّم 
 .لّتنصَت مع االستعمار اٟتديثعلى يد الّسعدّيُت اّلذين قضوا على إشعاع تُنبكتو، كىذا ما فتح اجملاؿ كاسعا أماـ الوثنّية، ٍبّ ٛتبلت ا

      

 :مقّدمة 

جوىرة "من أىّم مدف الّساحل يف ا١تاضي كاٟتاضر كرٔتا يف ا١تستقبل، لّقبها ا١تستكشفوف بػ  وتُ ؾْ بُ فْ تُ عّد مدينة تُ       
، كقد مثّلت ىذه ا١تدينة منذ نشأهتا بؤرة صراع كمركز ثقافة كاّطبلع، كأثّرت فيما حو٢تا كتأثّرت ىي أيضا ٔتا "الّصحراء

يف القرنُت العاشر كاٟتادم عشر ا٢تجريُت، كمع مراكز اإلشعاع الثقايف كاٟتضارم خصوصا  حو٢تا، فغدت من أىمّ 
راسات كدل تنل نصيبها اس، كدل ٖتظ بالكثَت من الدّ عامة النّ  فذلك بقيت ىذه ا١تدينة مغمورة عند ا١تثقفُت فضبل ع

ككّل ما ىنالك أهنا معلومات مبثوثة ىنا كىناؾ كمتفرقة بُت بطوف الكتب، حاكلنا ٚتع ما من البحث األكادٯتي، 
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جاءت ىذه ؼ نا اٞتهد كاٟتّظ لذلك، ٍب نّسقنا بينها كأبدينا مبلحظاتنا حو٢تا كلما عّن لنا يف ذلك رأم أك فكرة،أسعف
. ا طا٢تا من اإل٫تاؿ كالنسيافالّدراسة القصَتة ٤تاكلة لنفض الغبار عمّ 

ة، نوعا من ا١تخاطرة العلميّ ؿ يف اجملهوؿ، ككغّ راسة ضربا من التّ ك٢تذا كاف التجّرؤ على اختيارىا موضوعا للدّ       
نوات ظر أيضا لشّح ا١تصادر يف ذكرىا، كلوال األحداث اليت شهدهتا يف السّ ة ا١تراجع يف ىذا اجملاؿ، كبالنّ ظر لقلّ بالنّ 

. األخَتة رٔتا دل يسمع هبا أحد
للحسن بن ٤تمد الوزاف الفاسي الشهَت بليوف  "وصف إفريقيا"كقد كقفت على بعض أخبارىا يف كتاب       

ف يف رحبلت كبو ىذا خريطة جغرافية كملخصا تارٮتيا اعتمده الرحالة األكركيبا؛ كيعّد كت(ىػٜٚ٘ت حوارل )اإلفريقي 
/ ىػٙٙٓٔت )لعبد الرٛتن بن عبد اهلل السعدم التنبكيت  "تاريخ السوداف"استكشافهم للمنطقة، ككتاب 

كتب الًتاجم اليت ألفها علماء ا١تنطقة لنتعرؼ على علومهم كرحبلهتم؛ على دنا يف ىذا البحث ، كما اعتم(ـٙ٘ٙٔ
كيعد من أشهر  ؛(ـٕٚٙٔ/ىػٖٙٓٔت )ألٛتد بابا التنبكيت  "بتطريز الديباج نيل االبتهاج"بالذكر كتاب  ك٩تصّ 

أْيضا كقفت كنو الباحث يف الًتاث، يستغٍت عٯتكن أف ال اليت علماء ا١تنطقة كما يعد كتابو من أىم كتب الًتاجم 
ت )أليب عبد اهلل الطالب ٤تمد بن أيب بكر الصديق الوالٌب  "فتح الشكور في معرفة علماء تكرور"على كتاب 

، إضافة إذل بعض الكتب العامة يف التاريخ كبعض "نيل االبتهاج"، كىو كتاب متأثر إذل حد بعيد بكتاب (ىػٜٔٔٔ
المغرب  االستقصا ألخبار دوؿ"، ككتاب (ىػٛٓٛت)البن خلدكف  "العبر"تفرقة ككتاب ة ادلارٮتيّ راسات التّ الدّ 

، كأيضا بعض الّدراسات اليت ٖتدثت عّما يُعرؼ (ـٜٚٛٔ/قٖ٘ٔٔت )ألٛتد بن خالد الناصرم  "األقصى
 .بالّسوداف الغريب

لتصحيفات كالتحريفات فوقع من لعبد الرٛتاف الّسعدم ىو كثرة ا "تاريخ الّسوداف"كما ُيبلحظ على كتاب       
أخذ منو يف ذلك، ك٢تذا فهو ْتاجة إذل إعادة التحقيق، كونو ُحّقق يف كقت مبّكر على يد ا١تستشرؽ ىوداس يف 

 .  مدرسة اللغات الشرقية بفرنسا
     :إشكالية البحث

االنكسار كالتأخر عن دكرىا مىت تأّسست مدينة تنبكتو؟ كماىي مراحل االزدىار يف تارٮتها؟ كما ىي مظاىر      
الريادم يف منطقة الساحل؟ كما عبلقتها ٔتختلف األقطار كخصوصا بشماؿ إفريقيا؟ 

.  ىذه ىي األسئلة اليت ٨تاكؿ اإلجابة عنها يف ىذا البحث    
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 :  موقع مدينة -ٕ
 :كلمة تُػْنُبْكتو - أ

، كمعناىا ٮتّص العجوز "بكتو"ك" تُت"كلمتُت مكّونة من  كلمة أمازيغية بالّلهجة الّصنهاجية" تُػْنُبْكتو "كلمة 
 . ٕٗٔ أك خاصٌّ بالعجوز، ألهّنا كانت أرضان ِمْلكان لعجوز من طوارؽ إٯتقشرف

بضّم التاء ا١تثّناة كسكوف الّنوف كضّم الباء ا١توّحدة " تُػْنُبْكُتو"كلمة ( ىػ ٜٚٚت )كقد ضبط ابن بطوطة 
 .ٖٗٔكبعدىا كاككسكوف الكاؼ كضّم الّتاء ا١تثّناة الثّانية 

يف ( ىػ ٓٗٓٔت )ببل كاك يف األخَت كأيب العباس ا١تقرم " تُػْنُبْكت"كيكتبها غَت كاحد من ا١تؤّرخُت كالعلماء 
، كمرتضى "خبلصة األثر"صاحب ( ىػ ٔٔٔٔت )، ك٤تمد أمُت احمليب "أزىار الرّياض يف أخبار القاضي عياض"

فهرس "يف ( ىػ ٕٖٛٔت )ّم بن عبد الكبَت الكّتاشل ، كعبد احل"تاج العرس"يف ( ىػ ٕ٘ٓٔت )الزَّبيدم 
 .ٗٗٔ"الفهارس

، كذلك ظاىر نتيجة قلب النوف ميما اللتقاء الّنوف الّساكنة ٘ٗٔبا١تيم بدؿ النوف" ٘تبكتو"كمنهم من يكتبها 
با١تيم " ٘تبكتو"، ك٢تذا ترٚتها الدكتور زكي ٧تيب ٤تمود "Timbuctu"بالباء، كمنو أيضان  أُخذ ا١تقابل بالفرنسية 

 .ٙٗٔ(ـ ٜٔٛٔت )لويلياـ جيمس " قّصة اٟتضارة"عند ترٚتتو لكتاب 
 :إقليم تُػْنُبْكُتو - ب

يقع إقليم تُػْنُبْكتو يف الشماؿ الغريب لدكلة مارل حاليا ٔتحاذاة اٞتنوب اٞتزائرم كشرؽ موريتانيا، يف منطقة مًتامية       
اإلفريقي اّلذم يضّم دكؿ موريتانيا كجنوب اٞتزائر كمشاؿ مارل األطراؼ كسط الّصحراء الكربل فيما يُعرؼ بالّساحل 

 .كالّنيجر كتشاد كليبيا إذل غاية سواحل احمليط األطلسي، كرّٔتا بسبب ذلك أُطلق على ا١تنطقة تسمية منطقة الّساحل
الرببرية  ألّف قبائل صنهاجة ٛٗٔ، كباسم صحراء صنهاجةٚٗٔككانت تُعَرؼ ىذه ا١تنطقة قدٯتا باسم التكركر      

 . ٜٗٔأكثر من عّمرىا كأشهر من ذُكر هبا

                                                           
. ٗٙص ، ٖٖىػ، العدد ٔٔٗٔ، ٣تلة البياف، السنة ا٠تامسة، ربيع اآلخر حملة تنصير الّطوارؽ: انظر - ٕٗٔ
. ٖٛ٘ص ، ٕ، ج رحلة ابن بّطوطة: انظر - ٖٗٔ
. ٗٔٔ/ٔ، كفهرس الفهارس "تيت"ماّدة  ٔٚٗ/ٗ، كتاج العركس ٛٗٗ/ٗ، كخبلصة األثر ٚ٘/ٖ أزىار الرياض: انظر - ٗٗٔ
، كالفكر الّسامي يف تاريخ الفقو اإلسبلمي، ٜٖٚص  ٔىػ، ج  ٘ٓٗٔ -ٔ، إبراىيم األبيارم، مؤّسسة سجل العرب، طالموسوعة القرآنية: انظر - ٘ٗٔ

 .ٕٖٙص ، ٕىػ، ج  ٙٔٗٔ  –ٔبَتكت، ط  –٤تمد بن اٟتسن اٟتجوم، دار الكتب العلمية 
 .ٕ٘ص  ،ٖٕ، ج ٜٛٛٔيركت، ب –، كلياـ جيمس، ترٚتة زكي ٧تيب ٤تمود كآخركف، دار اٞتيل قّصة الحضارة: انظر - ٙٗٔ
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إقليم الّتكركر بأنّو إقليم كاسعه جّدا ٯتتّد شرقا إذل ( ػق ٜٔٔٔت )كقد َعّرؼ ٤تمد بن أيب بكر الصديق الُوالٌب       
، كمشاال إذل (جنوب مارل)، كجنوبا إذل بيط (احمليط األطلسي) ٓ٘ٔ، كمغربا إذل ْتر بٍت زناقية(أدرار اٞتزائرية)أْدغاغ 
 .ٔ٘ٔ(مشاؿ موريتانيا)أدرار 
كالببلد الواقعة يف أرض الّسوداف شديدة اٟترارة إال أّف هبا شيئا من الرطوبة بسبب هنر الّنيجر، ككّل األقاليم       

ا اجملاكرة ٢تذا الّنهر صاٟتو جدا للزراعة، كتنمو فيها اٟتبوب بكثرة، كتوجد من ا١تاشية أعدع ال ُٖتصى، كيوجد فيو
       ٕ٘ٔأيضا أنواع ا٠تضر إال أّف الفاكهة فيها قليلة أك منعدمة

أّما مدينة تنبكتو فتتوّسط ىذا اإلقليم كٖتتّل موقعا اسًتاتيجيا فيو، فا١تاّر من مشاؿ التكركر إذل جنوبو أك من شرقو إذل 
غربو البّد أف ٯتّر على تنبكتو، كخاّصة أنو ٯتّر هبا هنر الّنيجر ٍبّ ينحٍت جنوبا إذل مدينة غاك بنحو ثبلٙتائة كعشرين 

 .  إذل احمليط األطلسي فتقع مدينة ُكالتة ا١توريتانية على اٟتدكد مع اٞتزائر بنحو ذلككيلومًتا، كأّما يف الطريق 
 : تأسيس مدينة تُػْنُبْكُتو -ٖ

رابطُت       
ُ
، كدل نر ٬ُٖٔ٘تمع ا١تؤرخوف على أف مدينة تنبكتو تأّسست يف القرف ا٠تامس ا٢تجرم أثناء قياـ دعوة ا١ت

كيبدك أنّو اعتمد على ما ، ٗ٘ٔىػ ٓٔٙمن أهنا تأّسست سنة ( ىػ ٗٔٗٔت )من شّذ إال ما ذكره إبراىيم األبيارم 
ىػ على هنر  ٓٔٙذكره اٟتسن الوزّاف الشهَت بليوف اإلفريقي بأّف مدينة تُػْنُبْكُتو بناىا ملك مارل منسا سليماف سنة 

 .٘٘ٔالّنيجر
كالقاىرة، كمن ٙتّة إذل الشاـ كاٟتجاز، لقد كانت منطقة تنبكتو معربا للقوافل بُت غرب إفريقيا كمشا٢تا كبُت ُكالتة    

ك٢تذا كانت ٤تبل للبدك الرحل كخاّص بعض فركع صنهاجة كلمتونة كجدالة كمسوفة؛ إذ يذكر ا١تؤّرخوف بأهّنا كانت 

                                                                                                                                                                                           
 .ٕٙ، ٤تمد بن أيب بكر الصديق الوالٌب، ص فتح الشكور في معرفة أعياف علماء التكرور: انظر - ٚٗٔ
. ٛٗٔص ، ٕ، اٟتسن بن ٤تمد الوزاف، ج وصف إفريقيا: انظر - ٛٗٔ
. ٛٗٔص  ٕنفسو، ج : انظر - ٜٗٔ
. الظاىر أف كلمة زناقة ٖتريف لنطق كلمة صنهاجة - ٓ٘ٔ
.  ٕٙ، ص فتح الشكور: انظر - ٔ٘ٔ
. ٚٚص  ٔ، اٟتسن بن ٤تمد الوزاف، ج وصف إفريقيا: انظر  - ٕ٘ٔ
مصطفى مسعد، عمادة البحث العلمي  فريقيا،إأثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب في حركة عثماف بن فودي اإلصبلحية في غرب : انظر - ٖ٘ٔ

 .ٜٕٗىػ، ص  ٔٔٗٔ  –ّٕتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية، الرياض، ا١تملكة العربية السعودية، ط 
. ٜٖٚص  ٔٔ، ج الموسوعة القرآنية: انظر - ٗ٘ٔ
. ٛٙٔص  ٕ، اٟتسن الوزّاف، ج وصف إفريقيا: انظر - ٘٘ٔ
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طريقان للّتجارة من مدينة غاك كما دكهنا من ببلد غانا إذل ا١تغرب كالقاىرة كالّشاـ كاٟتجاز، كبأهنا كانت ٤تبل للظعن 
 .  ٙ٘ٔبأهّنم ثلث سّكاف الرببر يف ا١تغرب( ىػ ٛٓٛت )ّؿ كالًتحاؿ لقبائل صنهاجة، كيقّدرىم ابن خلدكف كاحلِ 
كيبدك أّف بداية االستقرار هبا كاف يف أكاسط القرف ا٠تامس ا٢تجرم، كبالضبط عند نزكؿ ا١ترابطُت األكائل هبا، فنزؿ    

، فوفد عليو كثَت من ٚ٘ٔعلى مقربة من تُػْنُبْكُتو( ـ ٚ٘ٓٔ/ىػ ٜٗٗت )بأحوازىا الشيخ ا١تصلح عبد اهلل بن ياسُت 
أشراؼ ىذه ا١تنطقة فبلغوا ألفا، كبدأبتغيَت ا١تنكر ك٤تاربة البدع كالعادات الوثنية يف تلك الّنواحي، فحارب جدالة يف 

قبائل صنهاجة  ىػ، ٍب سار لقتاؿ ١تتونة حىت أذعنوا للطاعة ٍب مسوفة حىت خضعت ٨ٖٗٗتو ثبلثة آالؼ مقاتل سنة 
كقد قّدر عدد قبائلهم . ٛ٘ٔكلها، كهبم سار إذل الشماؿ يف صحراء موريتانيا كسجلماسة كأغمات با١تغرب األقصى

 .ٜ٘ٔبنحو سبعُت قبيلة يعيشوف حياة البدك كالرعي يف ٗتـو الصحراء
يرىا من قبائل صنهاجة كنرل بأّف انطبلؽ دعوة ا١ترابطُت من ىذه ا١تنطقة، كظهور دكلتهم على سواعد ١تتونة كغ   

كاف لو األثر األكرب يف تكّوف ٕتّمع سّكاشل مستقّر با١تنطقة، كعمدتو قبائل مسوفة بعد أف انتقل إخواهنم اللمتونيوف 
كيزيد ىذا الطرح جبلء أّف ا١تؤّسسُت ١تدين تنبكتو ىم . مع عبد اهلل بن ياسُت إذل ا١تغرب األقصى ٍب إذل األندلس

 . ٓٙٔلصنهاجية، كىم أغلب سكاهناالتوارؽ كىم مسوفة ا
تأّسس على مبادئ الّدين ذات ا١ترجعية السُّنّػّية بعقيدة  –على حّدتعبَت ابن خلدكف  –كىذا التجّمع الّساذج    

األشعرم كا١تذىب ا١تالكي كا١تنهج الّصويف، تأثرا بدعوة ا١ترابطُت؛ حيث دل تُعبد فيها األكثاف كالُسجد فيها لغَت 
 . ٔٙٔ"تاريخ الّسوداف"ّدتعبَت صاحب الّرٛتاف على ح

بأهّنا نشأت على يد توارؽ إٯتقشرف يف القرف ( ـٙ٘ٙٔ/ىػ ٙٙٓٔت )كيذكر عبد الرٛتاف التنبكيت الّسعدم    
ا٠تامس ا٢تجرّم، فاختاركا موضع تنبكتو على ضفاؼ هنر الّنيجر، ٍبّ اجتمع إليهم من كّل ببلد من مصر كفزّاف 

 .ٕٙٔكفاسكغدامس كتوات كدرعة كسوس 
                                                           

. ٙٚٔص  ٙ، ج تاريخ ابن خلدوف: انظر - ٙ٘ٔ
، كاألنيس ا١تطرب بركض ٕٖٓص  ٕ، ج ٜٜٚٔ  –ٗالقاىرة، ط  –، ٤تمد عبد اهلل عّناف، مكتبة ا٠تا٧تي دولة اإلسبلـ في األندلس: انظر - ٚ٘ٔ

.  ٕٙ، ص ٖٗٛٔكارؿ نونربغ، مطبعة أكبسالة، : القرطاس يف أخبار ملوؾ ا١تغرب كتاريخ مدينة فاس، أبو اٟتسن علي بن عبد اهلل ابن أيب زرع الفاسي، ٖتػ
 .ٖٖٓص  ٕ، ج دولة اإلسبلـ في األندلس: انظر - ٛ٘ٔ
  .ٕٓ، ص ٜٔٛٔأككتاؼ ىوداس، مكتبة أمريكا كالشرؽ، باريس، : ، عبد الرٛتن بن عبد اهلل السعدم، ٖتػتاريخ الّسوداف: انظر -ٜ٘ٔ

. ٜٕٙص  ٗ، ج رحلة ابن بطوطة: انظر - ٓٙٔ
 .ٕٔنفسو، ص : انظر - ٔٙٔ
. ٕٔنفسو، ص : انظر - ٕٙٔ
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كيذكر بأّف بناءىا كاف بسيطا يف البداية، فكانوا يبنوف باألشواؾ كاٞترائد، ٍبّ ٖتّولوا إذل بناء أسوار قصار ْتيث من    
كقف يف خارجها يرل ما يف داخلها، ٍبّ بنوا ا١تسجد اٞتامع ْتسب ذلك، ٍبّ مسجد سانُكرم كذلك، كما ثبتت 

ة العصر الذىيب ١تدينة تُنبكتو، كما تكامل بناؤه إال يف أكاسط القرف العاشر يف عمارتو إال يف القرف الّتاسع، كىي بدام
 .  ٖٙٔعهد حاكمها أسكيا داكد

 :عوامل نشأة مدينة تُػْنُبْكُتو -ٗ
                                                                                                         اجتمعت ٣تموعة من العوامل اليت أّسست ١تدينة كبَتة يف قلب صحراء الّتكركر، أ٫تها عامل ٕتارم،                                   

 :سنحاكؿ توضيح كّل عامل على ِحدة. كسياسي، كديٍت
 :العامل الّتجاري - أ

ا١تنطقة كانت ملتقى يُعترب العامل الّتجارم أىّم عامل يف نشوء مدينة تنبكتو يف القرف ا٠تامس ا٢تجرّم، فهذه    
القوافل ا١تتجهة من مناجم الّذىب يف غانا كغَتىا مركرا بغاك إذل الّشماؿ الغريب بإّتاه سجلماسة كدرعة كمراكش 

 .كفاس كتلمساف، كبإّتاه الّشرؽ ٨تو توات كميزاب ككرقلة كتونس طرابلس كالقاىرة ٍب ببلد اٟتجاز كالّشاـ
 يف القرف ا٠تامس ا٢تجرّم الذين نشطت بفضلهم التجارة يف اٞتنوب، فهم كخصوصا بعد ظهور دكلة ا١ترابطُت   

يعرفوف ا١تنطقة جيدا؛ إذ منها خرجوا كمنها تكّونت نواة دكلتهم، فعملوا على تأمُت الّسبل، فتنّوعت الّسلع ككثرت 
 .  ٗٙٔغاؿحركة القوافل، كخصوصا ٕتارة الّترب كالّذىب القادـ من غانة كضفاؼ هنر الّنيجر كالّسٍت

كيضاؼ إذل ذلك ٕتارة الرّقيق كالعبيد، كىي ٘تثل إحدل أىّم ا١تعامبلت التجارية يف ببلد الّسوداف، ٦تّا ٭تّرؾ ٫تم    
( ـ ٙٙٔٔ/ ىػٜ٘٘ت)ٕتار ٥تتلف األصقاع ٨توىا، كىي ٕتارة رائجة جدا منذ القدصل، كما يقوؿ الشريف اإلدريسي 

 .٘ٙٔ"سنة أمم كأعداد ال ُٖتصىيف كّل  -أم الرّقيق  -كيُباع منهم :" 
 ٙٗٗفاستعملهم ا١ترابطوف يف جيوشهم، ككانوا ٦تّن سا٫توا يف نصر معركة الزالقة قرب طَُلْيطلة قرب األندلس سنة    
، كبالّتارل ٘تّكنوا من إطالة ُعمر العصر اإلسبلمي باألندلس لقركف أخرل، ك٢تذا أيضا نتفّهم ركاج ٕتارة العبيد يف ٙٙٔىػ

 .األقصى ُخصوصا، كأّف ذلك من آثار كنتائج سياسة دكلة ا١ترابطُت منذ عهودىم األكذلا١تغرب 

                                                           
. ٕٕ -ٕٔنفسو، ص : انظر - ٖٙٔ
. ٕٙٗ، اٟتمَتم، ص الروض المعطار: انظر - ٗٙٔ
 ٔىػ، ج ٜٓٗٔ  –ٔبَتكت، ط  ،، أبو عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن عبد اهلل الّشريف اإلدريسي، عادل الكتب نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ - ٘ٙٔ
. ٓٔٔص 
 .ٖٚٙص ، ٗ، ج نفح الطّيب: انظر - ٙٙٔ
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كمشلت الّسلع اآلتية من اٞتنوب إضافة إذل ما ذُكر الّشّب كجلود اٟتيوانات ا١تفًتسة كغَتىا، فعّم الثّراء ىذه        
ؾ حياة الظعن كالًّتحاؿ ْتثا عن ا١تاء كالرزؽ ا١تنطقة كساعد ا١تسوفّيُت كغَتىم من قبائل صنهاجة على االستقرار كتر

 .ككئل مواشيهم
كأّما ا١تواد ا١تصّدرة ٨تو اٞتنوب فتمثّلت يف ا١تلح خصوصا، ككاف يُعترب ا١تاّدة األكذل للمقايضة كالّتبادالت        

اجة قد يُقايض مع الّذىب الّتجاريّة عندىم، كيُّدخر منو الكثَت باعتباره مادة اسًتاتيجية للّسودانّيُت، كيف كقت احل
كيصّدر إليهم كذلك الّنحاس كالّزجاج كخشب الّصنوبر كبعض ا١تواد . ٚٙٔبا١تثل، ككاف نقد منطقة غاك ىو ا١تلح

 .ٛٙٔالغذائية كالقمح الذم ٭تتاجو أىل تُنبكتو كغَتىا
رفقة مدينة ُكالتة، كىذا يف ككانت مدينة تُنبكتو من أىّم ا١تدف التجارية بالغرب اإلسبلمي يف منطقة الصحراء        

ـّ هبا فهاجر إليها الكثَت من  القرف الرابع عشر ا١تيبلدم ٦تّا أّدل هبا إذل االستقرار كالثّراء كنشوء مناخ ثقايف كعلمي ىا
 . العلماء

 :عامل سياسي - ب
ا١ترابطُت قامت على سواعد يتمّثل العامل الّسياسي يف قياـ دكلة ا١ترابطُت انطبلقا من أحوازىا، كالٮتفى أّف دكلة 

أشراؼ صنهاجة، فبعد إقامة ا١تصلح عبد اهلل بن ياسُت بُت أظهرىم، كتأسيسو لرباط يف الّصحراء، فالتّف حولو ٚتع 
من سادات قبائل ١تتونة كمسوفة كجدالة، كىذا ا١توضع اّلذم انقطع فيو عبد اهلل بن ياسُت كأصحابو كاف فيما يُرّجح 

، كىذا الرّباط اٞتديد اّلذم دل يألفو قوـه دأبوا على اِٟتّل ٜٙٔهنر الّنيجر على مقربة من تنبكتوجزيرة تقع يف منحٌت 
كالًّتحاؿ جعلهم يتجّمعوف بعدما كانوا متفرّقُت، كيستقّركف بعدما ألفوا كثرة التنقل، كخاّصة بعد قياـ عبد اهلل بن 

كالوثنيُت كالظلمة، كىذا بطبيعة اٟتاؿ أّدل إذل تكتل الّناس ياسُت باألمر با١تعركؼ كالّنهي عن ا١تنكر، ك٤تاربة البدع 
استعدادا لؤلخطار احملدقة هبم، فإّما أف ينضّموا إذل صفوفو، كإّما أف يستعّدكا ١تواجهتو فيضطّركف بدكرىم أيضا إذل 

للطاعة ٍب مسوفة  ىػ، ٍب سار لقتاؿ ١تتونة حىت أذعنوا ٖٗٗالّتكّتل، فحارب جدالة يف ٨تو ثبلثة آالؼ مقاتل سنة 
حىت خضعت قبائل صنهاجة كلها، ٍبّ صّوب ا١ترابطوف أعينهم إذل امرباطورية غانا فتوّجهوا إذل الّشرؽ ٨تو منحٌت 

ـ، كخاضوا معارؾ قاسية ىناؾ خسركا فيها أحد أىّم ا١تؤّسسُت لدعوهتم، كنشر تعاليم ٙ٘ٓٔ/ ىػ ٚٗٗالّنيجر سنة 

                                                           
. ٜٕٙص ، ٕ، كرحلة ابن بطوطة، ج ٔٚٔص  ٔ، ج نزىة المشتاؽ: انظر - ٚٙٔ
. ٖص ، ٕ، كاالستقصا ألخبار دكؿ ا١تغرب األقصى، الناصرم، ج ٗٔص  ٕ، ياقوت اٟتموم، ج معجم البلداف: انظر - ٛٙٔ
.  ٕٖٓص ، ٕ، ج دولة اإلسبلـ في األندلس: انظر - ٜٙٔ
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فتضاعف عددىم كزاد رصيد بيت ا١تاؿ بأمواؿ الزكاة، كىو األمر اّلذم جعلهم اإلسبلـ على منهج ا١تذىب ا١تالكي، 
، فوصلوا سوس كأغمات، ك١تا ضاؽ هبم ٓٚٔيواصلوف ٛتلتهم، كبدأكا يزحفوف جهة الّشماؿ ناحية سجلماسة كأحوازىا

، ٔٚٔكه يف الّصحراءـ، ككقع اختيارىم عليها ألهنا مناسبة ١تا ألف ٜٙٓٔ/ ىػ ٕٙٗا١تكاف اختّطوا مدينة مراكش سنة 
ك٢تذا نعتقد بأّف مدينة تُنبكتو بُنيت يف كقت بناء مدينة مرّاكش، ألهّنم ذكركا بأّف جدالة ك١تتونة بنوا مدينة مراكش، 

، ك٢تذا فبناؤىا مرتبط أساسا ٕٚٔبينما بقي إخواهنم مسوفة بالتكركر كذكركا بأهنم بنوا مدينة تُنبكُتو يف نفس ا١ترحلة
 .طُت، كاهلل أعلمبقياـ دكلة ا١تراب

 :العامل الّديني   -ج
تقّدـ بأّف رباط ابن ياسُت امتّد تأثَته إذل كّل ببلد الّتكركر، كأّف الّصنهاجّيُت استبدلوا حياة الكدح كالعنت كالًّتحاؿ    

إذل ببلد ا١تغرب ْتياة البذخ كاالستقرار، كأنو بقي فئاـ من الّصنهاجّيُت ٔتواطنهم يف ببلد التكركر بعما انتقل إخواهنم 
األقصى كاألندلس، فبٌت من بقي منهم من صنهاجة مسوفة ما ٭تتاج إليو ا١تقيم من دكر كمساجد، فشّذت عّمن 

ما دّنستها عبادة : "... جاكرىا من مدف الّسوداف اليت عمرت بالديانات الوثنية، ككما يقوؿ عبد الّرٛتاف الّسعدم
ك٢تذا نراىم . ٖٚٔ" الّرٛتاف، مأكل العلماء كالعابدين، كمألف األكلياء كالزّاىديناألكثاف، كال ُسِجد على أدٯتها قّط لغَت

 .اعتنوا بناء ا١تساجد كوهنا ُدكر عبادة كتعليم كقضاء، كىدا ىو الّدكر األساسي اّلذم اطّلعت بو مساجد تُػْنُبْكتو
 :بناء المساجد -

كأشهرىا مسجداف؛ األكؿ ىو ا١تسجد اٞتامع الذم يقع  الشّك بأّف ا١تساجد كالكتاتيب كانت كثَتة ٔتدينة تنبكتو،   
يف كسط ا١تدينة مسجد مبٍّت : "يف كسطها بناه ملك مارل منسا موسى، كقد كصفو ليوف اإلفريقي عند زيارتو ٢تا، كقاؿ

ذل البناء ، كيبدك أنّو إذل غاية زمن اٟتسن الوزّاف قد تعّرض إٗٚٔ"باٟتجر ا١ترّكب بالّطُت كاٞتَت على يد مهندس أندلسي
عّدة مرّات، األكذل على يد ا١تسوفيُّت باألخشاب كجرائد الّنخل، ٍبّ على يد ا١تلك منسا موسى، ٍبّ يف زمن الوزّاف أك 

                                                           
كما بعدىا، كقياـ دكلة  ٛٙٔص ت،.القاىرة، د  ، دار الكتاب اإلسبلمي، أبو عبيد البكرم، المغرب في ذكر ببلد إفريقية والمغرب: انظر - ٓٚٔ

 .كما بعدىا ٜٗٔ، ص ٜٚ٘ٔ ، ٔا١ترابطُت، حسن أٛتد ٤تمود، مكتبة النهضة ا١تصرية، ط
، ٖٜٛٔ،ٖبَتكت، ط ،إحساف عباس، دار الثقافة : ، ابن عذارل ا١تراكشي، ٖتػالبياف المغرب في ذكر ببلد إفريقيا واألندلس والمغرب: انظر - ٔٚٔ
. ٕٓ -ٜٔص ، ٗج 

. ٕٓ، ص تاريخ السوداف: انظر - ٕٚٔ
. ٕٔنفسو، ص : انظر - ٖٚٔ
. ٘ٙٔص ، ٕ، اٟتسن الوزاف، ج وصف إفريقيا - ٗٚٔ
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على أطراؼ ا١تدينة، كقد اجتمع فيو  ٍ٘ٚٔبّ ُبٍت بعد ذلك مسجد سانُكرم. قبلو على يد ىذا ا١تهندس األندلسي
ّتى صار مركزا ثقافيا إسبلميا حقيقيا لدراسة العلـو اإلسبلمية كاللغوية كالّدينية، الغرباء يف بادئ األمر، ٍبّ عبل شأنو ح

كيعّد أكؿ جامعة ٔتنطقة الصحراء صار يضاىي كبار جامع العادل اإلسبلمي كاألزىر كالقركّيُت كالزّيتونة، كٗترج منو 
كابرا عن كابر، ككاف منهم العبلمة أٛتد  علماء تنبكتو كفقهاؤىا، كاشتهرت فيو عائلة ٤تمد آقيت اليت توارثت العلم

أدركت من صاٟتي سنُكرم من ال : "، كقد نُِقل عن القاضي ٤تمد الكابرم أنّو قاؿ(ىػ ٖٙٓٔت )بابا التػُّْنُبْكيت 
 .ٙٚٔ"كرضي عنهم أٚتعُت -صّلى اهلل عليو كسّلم–يقّدـ عليهم يف الّصبلح أحده إال أصحاب رسوؿ اهلل 

الّسلطاف منسا اٟتاج موسى صاحب مارل يف كسط مقربة، كىذا بعدما رجع من اٟتّج ك٘تّلك تنبكتو، كقد بناه أيضا    
 .ٚٚٔىػ ٜ٘ٛكبعد ذلك توذّل القاضي العاقب بن ٤تمود آقيت إعادة بنائو فوّسعو سنة 

 : مرحلة االزدىار -٘
عصر االزدىار الفكرم  بداية( ـٖٖٚٔ-ـٕٖٔٔ)يُعّد عصر ملك مارل منسا موسى يف القرف الثّامن ا٢تجرّم    

كاٟتضارم يف ما يُعرؼ بالّسوداف الغريب، كيف عهده أصبح اإلسبلـ راسخ األركاف، كساعده على ذلك ُشهرة ىذا 
ـ برحلتو الّشهَتة إذل  ٕٖٗٔ/ ىػ ٕٗٚالّسلطاف يف كل العادل اإلسبلمي يف ذلك الوقت، كخصوصا بعد قيامو سنة 

 ىذه الّرحلة اآلالؼ من رعاياه، كقاـ بصرؼ أمواؿ طائلة أّدت بو إذل اإلفبلس مّك ألداء فريضة اٟتّج، كقد رافقو يف
عند نزكلو ٔتصر، فلجأ إذل االقًتاض من أحد ّٕتار اإلسكندريّة يُدعى سراج الّدين اإلسكندرم، كالّذم ٟتق بو فيما 

نبكتو، كما تبُّت مدل الّتقول كأخبلؽ بعد السًتداد أموالو، كىذه اٟتادثة تدّؿ على مدل االرتباط بُت ّٕتار ا١تشرؽ كت
كقد مشلت ٦تلكة مارل يف عهد منسا موسى ببلد الّتكركر . ٛٚٔا١تلوؾ كالّرعّية اّليت حُسنت أحوا٢تا يف ىذه ا١ترحلة

كالّصحراء الكربل، ٍبّ أخذت ىذه الّدكلة يف اال٨تطاط يف بداية القرف ا٠تامس عشر ا١تيبلدم، كفقدت سيطرهتا على 
 .ٜٚٔتنبكتوالّتكركر ك

 

                                                           
. سانكرم: سانكورم، كأحيانا: سنكرم، كأحيانا: يكتب أحيانا - ٘ٚٔ
 . ٕٚ، ص تاريخ الّسوداف: انظر -ٙٚٔ

 .ٓٔٔص ك، ٚ٘، ص نفسو: انظر - ٚٚٔ
. ٕٓنفسو، ص : انظر  - ٛٚٔ
. ٕٔنفسو، ص : انظر - ٜٚٔ
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َغاي -  :  ٓٛٔمملكة ُسنػْ
يرل ا١تؤرخوف بأّف ٦تلكة ُسْنغَاْم أك امرباطوريّة ُسْنغام من أقول ا١تمالك اإلسبلمية اليت قامت بالّسوداف الغريب، كامتّد 

 ٔٛٔنفوذىا إذل جنوب الّصحراء ككصلت إذل كانو بنيجَتيا زيادة إذل كّل إقليم الّتكركر، كٖتّولت يف عهد ملكها ُسٍّت 
كازدادت قّوهتا كأ٫تيتها بعد ٣تيئ . ٕٛٔإذل امرباطورية عظيمة( ـ ٕٜٗٔ-ـ  ٗٙٗٔ)علي يف القرف الّتاسع ا٢تجرم 

األسكيا اٟتاج ٤تمد الذم انقلب على ابن اٟتاكم الّسابق ُسٍّت علي، كقد بذؿ جهذا كبَتا يف نشر اإلسبلـ يف ا١تدف 
كعمرت ا١تساجد، كعبل شأف العلماء كصارت ٢تم مكانة مرموقة  الوثنية جنوب الّصحراء، كما أِمنت يف عهد الّسبل،

يف ببلط اٟتكم كيف تنظيم شؤكف العاّمة، كىذا األمر ىو اّلذم أّدل إذل رغبة الناس يف العلم كتنافسهم يف الّتحصيل، 
مد كصلت ىذه كيف عهده بلغت مدينة تُػْنُبْكتو الغاية يف العلم كاٟتضارة، كيف عصر ابنو أسكيا داكد بن اٟتاج مح

كقد ظّلت مدينة تُػْنُبْكُتو طيلة القرنُت ا٠تامس عشر كالّسادس عشر مركزان . ٖٛٔا١تدينة إذل ذركهتا يف البناء كالّتشييد
 .عظيمان لتلّقي العلـو اإلسبلمية يف الّسوداف الغريب كعمـو إفريقيا

أسواؽ الذىب كالعبيد، كاليت تُدّر أرباحا طائلة، ك٢تذا تعّددت ا٢تجرات الكثَتة إليها طلبا للثّراء باعتبارىا من أىّم 
ٕتعل التجار يتجّشموف الّصعاب كا١تشاؽ للوصوؿ إليها، أك رغبة يف العلم كالتعّلم كالدعوة إذل دين اإلسبلـ، أك ىجرة 

 .أىلها إذل غَتىا من البلداف طمعا يف علم أك فرارا من مكركه
ىيب جانبها فراسلها الّسبلطُت كاألمراء، كقد كجدنا بأّف الّسلطاف ٤تمد كيبدك أهّنا يف بداية شأهنا ذاع صيتها ك   

( ـ ٕٛ٘ٔ/ ىػ ٖٜٗت )أرسل إذل األسكيا اٟتاج ٤تمد سلطاف ُسنػَْغام ( ىػ ٖٜٔت )الوطاسي ا١تعركؼ بالربتغارل 
 . ٗٛٔعشرة سنة كفدا ىاما هبدايا، كاف فيهم اٟتسن بن ٤تمد الوزاف الّشهَت بليوف اإلفريقي؛ ككاف غبلما ذا ستّ 

 :ىجرة علمائها إلى غيرىا من البلداف - أ
اختلفت دكاعي ىجرة علماء تُنبكتو كطلبتها إذل عواصم العادل اإلسبلمي، فقد تكوف لطلب العلم كزيارة العلماء    

كغالبا للحج، كقد تكوف أيضا طلبا لؤلمن أك فرارا من مكركه أك يؤخذكف إلكراىا لغَتىا من ا١تدف؛ كما حدث مع 

                                                           
. سنغي، كسونغام، كسنغام، كبالصاد فيهم أيضا: ُتكتب - ٓٛٔ

  ٔٛٔ. سن، كصن، كصوشل كسوشل أيضا: تكتب ىذه الكلمة -
. ٕٔ، ص تاريخ الّسوداف: انظر - ٕٛٔ
 .ٕٕنفسو، ص : انظر - ٖٛٔ

 .ٕٚٔ -ٔٚٔص  ٔكصف إفريقيا، اٟتسن الوزّاف، ج : انظر -ٗٛٔ
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مع خيار علماء أىلو حُت أُخذكا مصّفدين إذل مرّاكش يف عهد الّسلطاف ا١تنصور ( ىػ ٖٙٓٔت )أٛتد بابا التػُّْنُبْكيت 
 .-كسيأٌب مزيد حديث عن ذلك –( ىػ ٕٔٓٔت )أٛتد الّسعدم 

 :الهجرة إلى الحّج والمشرؽ -
تتّبع ٚتيع ىؤالء ٦تّا التسمح بو ىذه الّدراسة، رحل إذل ا١تشرؽ علما كثَتكف من أىل تُػْنُبكتو، فأفادكا كاستفادكا، ك   

 :كلكن ال بأس بالّتمثيل
إذل " نيل االبتهاج"جّد أٛتد بابا صاحب ( ىػ ٖٜٗت )فقد رحل اٟتاج أٛتد بن عمر بن ٤تمد آقيت التػُّْنُبْكيت  -

كغَت٫تا، فاستفاد ( ىػ ٜ٘ٓت )كخالد بن عبد اهلل األزىرم ( ىػ ٜٔٔت )ا١تشرؽ للحّج، فلقي اٞتبلؿ السُّيوطي 
 .٘ٛٔمنهم كرجع إذل بلده لئلفادة كالّتدريس

كمنهم كالد أٛتد بابا الذم التقى باللقاشل كاألجهورم كعبد الّرٛتاف بن أٛتد ا١تغريب الطرابلسي الّشهَت بالتاجورم  -
اد منهم كغَتىم، كاستف( ىػ ٜٜٚت )، كابن حجر ا١تكي كالفاكهاشل ك زين بن أٛتد بن يونس اٞتيزم (ىػ ٜٓٙت )

 .ٙٛٔكأجازكه، ٍبّ رجع إؿ بلده كاستفاد منو أىل تُنبكتو، كمنهم ابنو أٛتد بابا
كأخوه ٤تمد بَػْغُيع، رحبل إذل اٟتّج، كلقيا الّناصر اللقاشل ( ىػ ٜٛٚت )كمنهم الفقيو أٛتد بَػْغُيع بن ٤تمود الّتنبكيت  -

لّتدريس، كاستفاد منهم طلبة تنبكتو، كمنهم أٛتد كالّتاجورم كغَت٫تا فاستفادا منهم، ك١تا رجعا إذل تنبكتو جلسا ؿ
 .بابا

كمنهم ا١تتصّوؼ أبو بكر بن أٛتد بن عمر بن ٤تمد آقيت التػُّْنُبْكيِت عّم أٛتد بابا نزيل ا١تدينة ا١تنّورة مع كافّة  -
  .ٚٛٔىػ، كىو شيخ ألٛتد بابا يف العربية كغَتىا ٜٜٔعيالو، كسكنها إذل أف تُػُويّف هبا سنة 

ؿ إذل ا١تشرؽ زمن أيب القاسم الّنويرم يف أكاسط ا١تائة الّتاسعة الفقيو عبد العزيز الّتكركرم، ككاف عا١تا ك٦تّن رح -
  .ٛٛٔٔتختصر خليل استفاد منو أىل مصر، كقد نقل عنو اٟتطاب يف شرح ٥تتصر خليل

خذ عن اٟتاج أٛتد بن عمر الّشهَت بأَْيَد أٛتد، أ( ىػ ٖٜٙت )كمنهم الفقيو ٤تمد بن أٛتد بن أيب ٤تمد الّتازخيت  -
الّتنبكيت ببلده، ٍبّ انتقل إذل تكدة بالتكركر فلقي هبا ٤تمد بن عبد الكرصل ا١تغيلي كحضر دركسو، ٍبّ شّرؽ صحبة 

الفقيو ٤تمود بن عمر، فلقي القلقشندم كالّسنباطي كٚتاعة، فأخذ عنهم علم اٟتديث كٝتع كركل، كلقي اللقانيُت 
                                                           

 .ٕٚ، ص فتح الشكور: انظر - ٘ٛٔ
 .ٕٛٔ، ص جنيل االبتها: انظر -ٙٛٔ

. ٕٖ، كتاريخ الّسوداف، ص ٔ٘ٔ، ص نفسو: انظر - ٚٛٔ
 .ٕ٘ٚنفسو، ص : انظر -ٛٛٔ



 
 
 

 

 
 

ً  : 03العذد                                                                          البدث العلميحيل  مشهض   ٌ ؤحشٍش   2014 –اهخوبش/  

184 

 

جازه من أىل مّكة أبو الربكات الّنويرم كغَته، كاجتهد حىت صار من ٤تّصلي العلماء، ٍبّ الشمس كالّناصر أخاه، كأ
 .ٜٛٔقفل إذل الّسوداف فنزؿ بلدة كشن، كأكرمو صاحبها ككاله قضاءىا

كمنهم قاضي تنبكتو الفقيو أبو احملاسن ٤تمود بن عمر بن ٤تمد آقيت ا١تسويف الّصنهاجي، عادل الّتكركر، كرل  -
ىػ، ككاف أكثر إقرائو من ا١تدّكنة كالّرسالة كا١تختصر يف الفقو ا١تالكي؛ كلو تقاييد عليو؛ كعنو انتشر  ٜٗٓالقضاء عاـ 

ىػ فلقي الّسادات كالقلقشندم كاللقانّيُت  ٜ٘ٔإقراء ٥تتصر خليل يف كالتة، كألفية ابن مالك يف الّنحو، حّج عاـ 
 .ٜٓٔىػ ُٜ٘٘كيفي سنة كغَتىم، ٍبّ رجع إذل تنبكتو كلـز اإلفادة إذل أف تُ 

، أخذ عن ا١تغيلي عند دخولو لببلد الّسوداف، كرحل (ق ٜٜٔت )كالفقيو العاقب بن عبد اهلل األنصمٍت ا١تسويف  -
، "أجوبة الفقَت عن أسئلة األمَت: "إذل ا١تشرؽ فأخذ عن اٞتبلؿ الّسيوطي، لو أجوبة على األسكيا اٟتاج ٤تمد ٝتّاىا

، كىو من شيوخ "اٞتواب اجملدكد عن أسئلة القاضي ٤تمد بن ٤تمود: "٤تمود ٝتّاىا كأجوبة أخرل للقاضي ٤تمد بن
 . ٜٔٔأٛتد بابا

يُعّد ناصر الّدين ٤تمد بن حسن اللقاشل من أىّم شيوخ علماء تُنبكتو، كقد دارت عليو الفتول ٔتصر، : تنويو -
بكتو، منهم أٛتد بن أٛتد التنبكيت كالد أٛتد كقد أخذ عنو الكثَت من علماء تن. كاُستفيت يف الّنوازؿ من ٚتيع األقطار

بابا، كالقاضي العاقب األنصمٍت اّلذم أجازه ٚتيع ما ٬توز لو، كالفقيو اجملّدد ٤تمد بَػْغُيع أىّم شيوخ ألٛتد بابا، كأخوه 
    .  ٕٜٔأٛتد بغيع كغَتىم كثَت

 :الّرحلة إلى والتة من إقليم الّتكرور -
من مسجدىا سانُكرم إذل كالتة بسبب االضطرابات اّليت شهدهتا يف عهد ملك مارل  فّر الكثَت من علماء تُػْنُبْكُتو

 :ُسٍّت علي؛ بعد ٛتلتو على مدينة تُػْنُبْكتو إلخضاعو لسلطتو
من أبرزىم ٤تمد آقيت ا١تسويف جّد الفقهاء كالقضاة بتنبكتو، رحل يف القرف الثّامن من تنبكتو إذل كالتة منافرة  -

 . ٖٜٔك٥تافة أف يتناسل بعض أبنائو معهم، ٍبّ رجع إليها بعدما أسّن، فارٖتل مع عيالو كسكنها لبعض أىلها ككالهتا،

                                                           
 .ٓٗ -ٜٖ، كتاريخ الّسوداف، ص ٚٛ٘ نفسو، ص: انظر -ٜٛٔ
 .ٜٖ -ٖٛ، كتاريخ الّسوداف، ص ٛٓٙ، ٚٓٙ نفسو، ص: انظر -ٜٓٔ
 .ٔٗ، ص تاريخ الّسوداف :انظر -ٜٔٔ
 .ٜٔ٘، ص نيل االبتهاج: انظر -ٕٜٔ
 .ٖٙ، ص تاريخ الّسوداف: انظر -ٖٜٔ
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، كابن أختو اٟتاج أٛتد، كالفقيو ٤تمود بن (ىػ ٕٕٜت )منهم ا١تختار بن أندغ ٤تمد التػُّْنُبْكيِت الّشهَت بالّنحوم  -
 .عمر بن ٤تمد آقيت

اّلذم كاف بوالتة ٍبّ ىاجر ( ىػ ٓ٘ٓٔت )٤تمد التػُّْنُبْكيت ٍبّ الوالٌب ٍبّ تلتها رحبلت أخرل منها رحلة ٤تمد بن  -
إذل تنبكتو، كيف فتنة ُسٍّت علي رجع إذل كالتة كهبا تُػُويّف، كدخل إليها القاضي عمر بن ٤تّمد آقيت الّصنهاجي 

 .ٜٗٔىػ ٘ٛٛالّتنبكيت، ٍبّ رجع ابنو الفقيو ٤تمود بن عمر إذل تُػْنُبْكُتو سنة 
 ٛٛٛت بعد )ر إذل ُكالتة بببلد الّتكركر الفقيو ا١تؤرّخ أبو العّباس عبد اهلل بن أٛتد بن سعيد الّزّمورم ك٦تّن ىاج -

 .ٜ٘ٔ، فأقرأ أىلها كلقي فقهاءىا كأثٌت عليهم يف العلم ٍبّ رجع إذل بلده(ىػ
 :الّرحلة إلى المغرب -

كُمراكش كغَتىا، منهم الفقيو ٥تلوؼ بن علي ىاجر الكثَت من علماء تُػْنُبْكُتو إذل مدف ا١تغرب لطلب العلم، كفاس 
، أخذ بتنبكتو عن عبد اهلل بن عمر آقيت الّرسالة كغَتىا، ٍبّ سافر إذل (ىػ ٜٓٗت بعد )بن صاحل البلبارل الّتكركرم 

كغَته بفاس، كدخل ببلد الّسوداف كأقرأ أىلها كجرل لو ( ىػ ٜٜٔت )الّشماؿ فأخذ عن ٤تمد بن أٛتد ابن غازم 
كازؿ كأْتاث مع الفقيو العاقب األنصمٍت، ٍبّ عاد إذل تُػْنُبْكُتو بعدما طّوؼ الببلد كجلس للّتدريس، ٍبّ ٖترّكت ىناؾ ف

 .ٜٙٔىػ ٫ٜٗٓتّتو فعاد إذل ُمرّاكش كأقرأ هبا إذل أف ُسّم ىناؾ فمرض كرجع إذل تُنبكتو فمات هبا بعد 
بعض علماء الّتكركر، منهم عثماف بن عمر ( ىػ ٓٗٓٔت )كأجاز أبو العّباس أٛتد بن ٤تمد ا١تقرم الّتلمساشل  -

 .ٜٚٔ، كلو إجازات كتب اٟتديث ك٥تتصر خليل كغَتىا(ىػ ٕٛٔٔت )الّتكركرم 
 :الّرحلة إليها من باقي األقطار - ب
كفد إذل تُنبكتو الكثَت من علماء األقطار، فجاءكىا رغبة يف نشر العلم، أك ١تا ٝتعوا من ثرائها كمكانة العلماء عند    
٢تا، أك دعوة من سبلطينها لبلستفادة منهم، أك لؤلمر با١تعركؼ كالّنهي عن ا١تنكر؛ كما حدث مع الشيخ ٤تمد أه

 (.ىػ ٜٗ٘ت )مب عبد الكرصل ا١تغيلي 
 
 

                                                           
. ٚٚٔ، ص فتح الّشكور: انظر - ٜٗٔ
 . ٕ٘ٚ -ٖٕٗ، ص ؿ االبتهاجني: انظر - ٜ٘ٔ
 .ٙٗٔ، ص تح الّشكورؼ، كٛٓٙ، ص نيل االبتهاج: انظر -ٜٙٔ
 .ٜ٘ٔ -ٜٔٔ نفسو، ص: انظر - 9 
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 :الّرحلة من الحجاز إلى تُنبكتو -
من اٟتّج، فسكن  مع الّسلطاف ُسٍّت موسى حُت رجع( ىػ ٓٔؽ )كفد على تُػْنُبْكُتو عبد الرٛتاف الّتميمي اٟتجازم 

تُنبكتو كأدركها حافلة بالفقهاء الّسودانّيُت، ك١تا أتاىا كجدىم أكثر منهم علما كفقها، فرحل إذل فاس كتفّقو هبا ٍبّ 
رجع إذل تنبكتو فجلس للتدريس، ككاف الفقيو الّصاحل ٭تِت الّتادلسي إذا جاءه الطّلبة أرسلهم إليو، كلو هبا عقب 

 .ٜٛٔمنهم حفيده القاضي حبيب
 :الّرحلة من توات إليها -

رحل إليها الكثَت من طلبة العلم بتوات إذل تنبكتو، فصار ٢تم هبا صيت، كصاركا من أىّم مكونات اجملتمع التنبكيت، 
 .فمنهم العلماء كالّصلحاء كاألئّمة

بكتب ، لو مكتبة عامرة خصوصا (ىػ ٖٛٔٔت )فرحل إليها عل سبيل ا١تثاؿ أٛتد بن عمر اٟتماشل التواٌب  -
 .ٜٜٔالتصّوؼ، من ا١تتصّوفة اّلذين استوطنوا تنبكتو

، كاّلذم صار إماـ ا١تسجد اٞتامع كسط تُنبكتو، (ىػ ٖٜ٘ىػ كقيل سنة  ٕٕٜت )كمنهم أيضا أبو القاسم التواٌب  -
ف ُحِكي بأنّو ، ك١تا ُدؼِ -صّلى اهلل عليو كسّلم-ككاف مشهورا بإطعاـ الطّعاـ، كأكثر طعامو للمّداحُت، لشّدة ٤تلتو للّنيّب 

 . ٕٓٓأكؿ من ُدِفن يف ا١تقربة اٞتديدة، كقيل إّف معو يف تلك ا١تقربة ٜتسُت رجبل من أىل توات
كمن أىل سوؼ شرقي توات رحل إليها أٛتد بن آؾ الّسويف اللغوم الفقيو الّنحوم، أخد عن عبلمة تُػْنُبْكُتو ٤تمد  -

 .  ٕٔٓبَػْغُيع الّتنبكيت
 :الّرحلة من جنج إليها -

، رحل (ىػ ٖٜٚت )ليها من فضبلء جنج بإقليم الّتكركر الفقيو صّديق بن ٤تمد تغل اٞتنجي ٍبّ التنبكيت كرحل إ
إليها بعدما درس عنده أحد الطّلبة يف جنج، ٍبّ انتقل إذل تُػْنُبْكُتو لبلستزادة، ك١تا رجع فاؽ شيخو صديق اٞتنجي يف 

ؿ إذل تنبكتو كصادفها يف أزىى أيّامها، فأخذ عن علمائها ضّيعنا عمرنا باطبل، كارتح: بعض ا١تسائل، فقاؿ الّشيخ
 .منهم الفقيو القاضي ٤تمود بن عمر كغَته حىّت صار إماما باٞتامع الكبَت كسط تُنبكتو

                                                           
 .ٔ٘، كتاريخ الّسوداف، ص ٙٚٔنفسو، ص : انظر -ٜٛٔ
 .ٖٗ -ٕٗنفسو، ص : انظر -ٜٜٔ

 .ٓٚ نفسو، ص: انظر - ٕٓٓ
 .ٓ٘ نفسو، ص: انظر -ٕٔٓ
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، كىذا يدّؿ ٕٕٓكعندما ذىب غلى اٟتّج اجتمع بالفقها منهم ٤تمد البكرم الّصّديقي، فجعل يسألو عن فقهاء تنبكتو
 . كتو يف ا١تشرؽ خبلؿ تلك الفًتةعلى شهرة علماء تنب

 :الّرحلة من األندلس إليها -
لقد كانت عبلقة األندلس بببلد الّسوداف كثيقة منذ حكم األُموّيُت، كىذا قبل بناء مدينة تنبكتو، كقد انتقل إليها 

الح، ؛ كىو من بيت علم كثركة كص(ىػ ٚٗٚت )عدد من علماء األندلس كأدبائها؛ منهم أبو إسحاؽ الّساحلي 
ذىب إذل اٟتّج كيف طريق رجوعو دخل ببلد الّسوداف فاستوطنها، كأصبح لو جاه عظيم عند سلطاهنا، فبٌت ا١تساجد 

 . ٖٕٓالكثَتة هبا
رحل إليها الكثَت من أعياف األندلس بداية من القرف الثّامن ا٢تجرّم، فقد َقِدـ إذل التكركر اللغوم النحوم أبو اٟتسن 

يف القرف الثامن ا٢تجرم، فأقرأ أىلها القرآف، ٍبّ انتقل منها ( ىػ ٕٗٚت )األنصارّم األندلسي علي بن أٛتد بن ٤تمد 
 .ٕ٘ٓ(ىػ ٗٓٛت )، كىو كالد سراج الّدين ابن ا١تلقن ٕٗٓإذل القاىرة فأخذ عن ٚتاؿ الّدين اإلسنوم

 :الّرحلة من فاس إليها -
؛ كىو عبد الّرٛتاف بن علي بن أٛتد القصرم الفاسي ك٦تّن رحل إذل الّسوداف من أىل فاس العبلمة أبو ٤تمد ُسقَُّْت 

، أخذ العلم ببلده ٍبّ شّرؽ فأخذ اٟتديث عن أصحاب ابن حجر كالقلقشندم كغَته، كيف رجوعو (ىػ ٜٙ٘ت )
ىػ،  ٕٜٗدخل إذل ببلد الّسوداف ككصل كانو، كعّظموه كأعطوه ماالن جزيبل، كبقي ىناؾ مّدة ٍبّ رجع إذل فاس سنة 

 . ٕٙٓىػ ٜٙ٘امة جامع األندلس ٍبّ ُعزؿ، كبعدىا أكّب على ركاية اٟتديث كإقرائو إذل أف تُػُويّف سنة كتوذّل إـ
 :رحلة محمد بن عبد الكريم المغيلي إلى تُػْنُبْكُتو -
١تا انتقل ا١تغيلي من تلمساف إذل توات كاستوطنها صادؼ سيطرة اليهود على توات كمعظم طرؽ الّصحراء، فصاركا    

 الّتجارة، فتعاظمت ثركهتم كاشتّدت شوكتهم فأعلنوا بدعهم، كبنوا الِبَيع كأعلنوا شعائرىم، فقاـ عليهم يتحّكموف يف
ا١تغيلي كحارهبم كىّدـ بيعهم، كنازعو يف ذلك الفقيو العصنوشل قاضي توات، كراسلوا يف ذلك علماء فاس كتلمساف 

نسي رسالة ُيصّوب فيها رأم ا١تغيلي، ككافقو عليها اإلماـ كتونس، فكتب اٟتافظ أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اٞتليل الت

                                                           
 .٘٘ٔ -ٗ٘ٔ نفسو، ص: انظر -ٕٕٓ
 .ٗٓٗ، علي بن ٤تمد عّناف، ص انبعاث اإلسبلـ في األندلس: انظر -ٖٕٓ
 .ٜٚٔ، ٜٙٔ نفسو، ص: انظر -ٕٗٓ

 .ٕٙٔص ، ٕ، ابن حجر، ج الغمر بأبناء العمر باءإف: انظر - ٕ٘ٓ
 .ٕ٘ٙ -ٕٗٙ، ص االبتهاجنيل : انظر -ٕٙٓ
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، كحُت كصل جواب الّتنسي كمعو كبلـ السنوسي لتوات أمر ا١تغيلي أتباعو (ىػ ٜ٘ٛت )٤تمد بن يوسف الّسنوسي 
ديح فلبسوا ألمة اٟترب، كقصدكا بَِيَع اليهود فهّدموىا، كأمر بقتل من يعًتض طريقهم، كنظم ا١تغيلي قصائد يف ادل

ـّ اليهود كمن ناصرىم  .الّنبوم كذ
ٍبّ دخل ببلد الّسوداف كاجتمع بأىلها كانتفعوا بو، كشّجعهم على القياـ باألمر با١تعركؼ كالّنهي عن ا١تنكر كاتّباع    

أحكاـ الّشرع، ككصل كانو، ٍبّ رجع إذل غاك كاجتمع بصاحبها األسكيا اٟتاج ٤تمد، كتوذّل فيها منصب مستشار يف 
ملكها اّلذم عّينو ٦تثبل لو، كأّلف لو تأليفان أجابو فيو عن مسائل تتعّلق بالّسياسة الّشرعية كتنظيم الّشؤكف  ببلط
 . ٕٚٓالعاّمة

كبعدىا اجتمع بالفقيو القاضي أيب احملاسن ٤تمود بن عمر التنبكيت بُتنبكتو، كحينها بلغو مقتل ابنو على يد يهود    
كجودين ىناؾ، فأنكر عليو القاضي ٤تمود بن عمر؛ إذ دل يفعلوا شيئا، فرجع عن توات، فانزعج كأمسك أىل توات ادل

ىػ، ك٦تّن استفاد منو من أىل توات  ٜٗ٘ذلك كأمر بإطبلقهم، ٍبّ رجع إذل توات فأدركتو ا١تنّية هبا، فتُػُويّف ىناؾ سنة 
 . ٕٛٓالّتازخيت غَتىمأَْيَد أٛتد كالعاقب األنصمٍت ك٤تمد بن عبد اٞتبار الفيجي ك ٤تمد بن أٛتد 

 : مرحلة االنكسار أو نكبات تُػْنُبْكُتو -ٙ
كانت مدينة تُنبكتو ٘تثل مركزا ٕتاريا كثقافيا ىاّما يف منطقة الّساحل بداية القرف الثّامن ا٢تجرم إذل القرف اٟتادم     

دفة من الغزاة، بيد أّف عشر ا٢تجرم، كبلغت أكج ازدىارىا يف القرنُت التاسع كالعاشر ا٢تجرّيُت، ك٢تذا كانت مستو
أكرب ا٢تجمات اّليت تعّرضت ٢تا يف ىذه ا١ترحلة ٛتلة ُسٍّت علي سلطاف مارل يف بداية القرف الّتاسع ا٢تجرم، كٛتلة 

 .أٛتد ا١تنصور الّذىيب سلطاف الّسعدّيُت با١تغرب األقصى يف هناية القرف العاشر كبداية القرف اٟتادم عشر
 (: حملة ُسّني علي)الّنكبة األولى  - أ

كىي ٛتلة ُسٍّت علي سلطاف مارل على تُػْنُبْكتو لضّمها ١تملكتو ك٤تاربة ا١تناكئُت لو، كيسّميو عبد الرٛتاف الّسعدم    
بالظادل " فتح الّشكور"، كيسّميو صاحب ٜٕٓبالظّادل األكرب كالفاجر األشهر، كيسّميو با٠تارجي( ت)الّتنبكيت 

كاف متسّلطا جّبارا سّفاكان للّدماء، تسّلط على العلماء بالقتل كاإلىانة كاإلذالؿ، كاشتهر يف اآلفاؽ ، ٕٓٔالفاجر
( ىػ ٜٜٙت )بذلك، كقد استشهد الّسعدم على شهرتو ٔتا نقلو اٟتافظ ٤تمد بن عبد الّرٛتاف العلقمي ا١تصرم 

                                                           
 .ٕٕ، ص تاريخ الّسوداف: انظر -ٕٚٓ
 .ٛٚ٘ -ٚٚ٘، ص نيل االبتهاج: انظر -ٕٛٓ
 .٘ٙ، ص تاريخ الّسوداف: انظر -ٜٕٓ
  .ٚٚٔ، ص فتح الشكور: انظر -ٕٓٔ
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عنا أّف رجبل ظهر بالّتكركر يقاؿ لو سٍّت علي سم: "للسيوطي قولو" اٞتامع الّصغَت"تلميذ الّسيوطي من شرحو على 
كمكث يف اٟتكم ٨توا من ٙتاف . ٕٔٔ"ىػ ٕٜ٘ىػ، كتُػُويّف يف  ٜٙٛأىلك العباد كالببلد كدخل يف الّسلطنة سنة 

كعشرين سنة فاشتغل كالغزكات كفتح البلداف ككّسع ٦تلكة مارل، كحارب صنهاجة يف إقليم التكركر كلو، كيف الرّابع من 
ق دخل مدينة تُػْنُبْكُتو كأحدث فيها فسادا كبَتا، فحّرؽ دكرىا كخّرهبا كقتل منها خلقان كثَتا،  ٖٚٛب سنة شهر رج

ك١تا عِلم أمَتىا بقدكمو أحضر ألف ٚتل كرّحل فقهاء جامع سنُكرم،كمشى هبم إذل ُكالتة، كقاؿ إّف شأهنم أىّم 
 :كىذا يدّؿ على ثبلثة أشياء. ٕٕٔعنده
كانوا مستهدفُت من ىذه اٟتملة، كخصوصا أهنم معركفوف بصبلبتهم كشّدة إنكارىم على أّف فقهاء سنُكرم  -

 .سبلطُت زماهنم
أّف عدد ىؤالء الفقهاء كاف كثَتا، كأهّنم كانوا ٯتلكوف ثركة كبَتة، احتاجوا إذل ألف ٚتل ليفّركا مع ٦تتلكاهتم  -

 .ككتبهم، كما يدّؿ أيضا على اٟتركة العلمية ا١تعتربة آنذاؾ
كانة العلماء عند أمراء تنبكتو كانت عظيمة؛ فهم الثّركة اٟتقيقية اّليت كانت ٘تلكها تنبكتو؛ فاٟتفاظ على ـ -

 .حياهتم أىّم من اٟتفاظ على مدينة تنبكتو ذاهتا
ككاف منهم الفقيو عمر بن ٤تمد آقيت ا١تسويف الّصنهاجي كأكالده الثبلثة؛ أٛتد كىو أكربىم سّنا، كعبد اهلل،    

، كمشى معهم خا٢تم الفقيو الّنحوم ا١تختار بن أندغ ٤تمد، كأدركوا اإلماـ (ٜتس سنوات)كد كىو أصغرىم ك٤تم
ك١تا كاف ٢تم اشتغاؿ بالعلم كانوا ٯتنعوف أبناءىم من اللعب ". الّشفا"الّزّمورم بوالتة فاستفادكا منو كأجازه كتاب 

على حرماهنم من اللعب، كبعدما رجعوا إذل تنبكتو خلوا كركوب ا٠تيل كاٞتماؿ، فأعوزىم ذلك عند الفرار كندموا 
 .بينهم كبُت الّلعب

كاشتغل سٍّت علي بقتل من بقي من الفقهاء بتنبكتو أك دل يسعفو الفرار، كعمد إذل إىانتهم كزعم أهنم أحباب    
ٛتد، كاّٗتذ بناهتم جوار الّتوارؽ كخاّصتهم فأبغضهم لذلك، ككاف من بُت قتبله الفقيو ٤تمود بن أندغ ٤تمد كأخوه أ

 . ٖٕٔٙتذ قتلهّن ٚتيعا، كسجن كالدة الفقيو ٤تمود السيدة ِستَّ بنت أندغ ٤تمد، أحد أىّم كجهاء تنبكتو

                                                           
 .٘ٙ، ص تاريخ الّسوداف: انظر -ٕٔٔ
 .ٙٙ نفسو، ص: انظر -ٕٕٔ
 .ٙٙ نفسو، ص: انظر -ٖٕٔ
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كبعد رحيل الفقهاء قّلد ُسٍّت علي القضاء للقاضي حبيب بن عبد الّرٛتاف الّتميمي، فأحسن إليو كأكرمو، كدل يزؿ    
 ٕٗٔىػ خرج من بقي منهم إذل كالتة أيضا، فلحق هبم عاملو ُكيْ  ٘ٚٛإذل سنة  يُهُت فقهاء سنُكرم كينّكل هبم

ا١تختار ٤تمد بن نض، كمات يف ذلك خيارىم، كتتّبع من دل تسقفو النجاة قتبل كتشريدا، كتفرّقوا بُت قُرل الّسوداف، 
 . ٕ٘ٔعلى ببلد التكركر كلها كتعّرض الّتوارؽ كالفبلنيوف لبطش سلطاف مارل؛ إذ ىم أكرب ا١تستهدفُت من ىذه اٟتملة

ىػ خرج  ٘ٛٛكبعد استقرار األكشاع بتنبكتو لسلطاف مارل رجع بعض الفقهاء من كالتة، ففي شهر شعباف سنة    
ـّ كالده عمر بن ٤تمد آقيت فقد تويّف  الفقيو ٤تمود من كالتة كرجع إذل تنبكتو، كرجع أيضا خالو ا١تختار النحوم، كأ

 .  ٕٙٔاهلل يف كالتة ككذلك ابنو عبد
كبقي شرّه مستطَتا بُت قُرل الّسوداف، فلم يهدأ لو باؿ حىّت دّكخ إقليم الّتكركر، كأحدث فيو الّنهب كالّتخريب    

ىػ بعدما حارب الّزغرانّيُت كالفبلنيُت كغَتىم من أمم التكركر، فخلفو ابنو أبو بكر  ٜٛٛكالفساد، إذل أف تُػُويّف سنة 
د بن أيب بكر الطورم أحد قيادات ُسٍّت علي، كبعد معارؾ كثَتة بينهما تغّلب الّطورم ككقع ا٠تبلؼ بينو كبُت ٤تم

على سٍت أبو بكر ك٘تّلك ما تركو سٍّت علي، كتلّقب باألسكيا ٤تمد، كفرّج اهلل بو عن ا١تسلمُت الكركب، كأزاؿ بو 
صاحب العلماء، كاستفتاىم فيما يلـز من عنهم الببلء كا٠تطوب، كاجتهد بإقامة مّلة اإلسبلـ، كإصبلح أمور األناـ، ك

 . ٕٚٔأمور اٟتّل كالعقد
ىػ مشى األسكيا اٟتاج ٤تمد إذل اٟتّج، فحّج البيت مع ٚتاعة من أعُت كّل قبيلة،  ٕٜٓكيف صفر سنة        

العلماء  فتصّدؽ ٔتاؿ كثَت يف اٟترمُت، كاشًتل حديقة با١تدينة ا١تنّورة كحّبسها على أىل التكركر، كلقي الكثَت من
كالفقهاء منهم اٞتبلؿ السيوطي، كاستفتاىم كتربّؾ هبم، كقفل راجعا إذل غاك، فأعلن اٞتهاد على الوثنّيُت يف الّسوداف 

 .ٕٛٔكدّكخ الببلد، كيف عهده أمنت الّسبل كاسًتجعت تُنبكتو دكرىا العلمي كاٟتضارم
تنتو إال ْتملة أٛتد ا١تنصور الّسعدم على ببلد  كخلفو أبناؤه يف اٟتكم كصارت بينهم صراعات كمطاحنات، دل       
 .التكركر

 

                                                           
 .معناه الوارل أك النائب -ٕٗٔ
 .ٚٙ نفسو، ص :انظر -ٕ٘ٔ
 .ٜٙ، كتاريخ الّسوداف، ص ٚٚٔ، ص فتح الّشكور: انظر -ٕٙٔ
 .كما بعدىا ٓٚ، ص تاريخ الّسوداف: انظر -ٕٚٔ
 .ٖٚ، ٕٚ نفسو، ص: انظر -   
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 (:  حملة المنصور الّسعدي)الّنكبة الثّانية  - ب
ببلد الّسوداف كانت مرتبطة يف أذىاف أىل العصر الوسيط بتجارة الّذىب كالرّقيق، ككانت ا١تعلومات كأخبار    

، ككانت أخبارىا تُػْغرم الّسبلطُت طمعا يف خَتاهتا كثركاهتا، كخاّصة بعد رحلة ٜٕٔالّسوداف تنتقل عن طريق الّتّجار
ىػ، كاّلذم كزّع ذىبا كثَتا يف رحلتو تلك، ك١تا آنس الّسلطاف ا١تنصور  ٕٜٓاألسكيا اٟتاج ٤تمد إذل اٟتّج سنة 

على الربتغاليُت كا١تناكئُت يف  الّسعدم يف نفسو القّوة كاستتّب لو أمر ا١تغرب األقصى، كخصوصا بعد انتصار دكلتهم
ىػ، ال زالت نفسو ٖتّدثو بالغزك كتوسيع ٦تلكتو، فامتّدت عينو إذل جهة اٞتنوب، ألهّنا  ٜٙٛمعركة ا١تلوؾ الّثبلثة سنة 

طريدة سهلة باإلضافة إذل ما ذُكر عن ثركاهتا ككثرة العبيد كاٞتوارم هبا، فبل زاؿ ا١تنصور يتحُّت الفرص، إذل أف كانت 
 . ىػ فجّهز جيشا من ا١ترتزقة كجعل عليهم القائد األندلسي جودار باشا ٜٜٜنة س
كالّسبب ا١تباشر ٢تذه اٟتملة ىو أّف السلطاف الّسعدم أرسل إذل األسكيا إسحاؽ ليسّلمو خراج الّذىب ٔتنطقة    

عـز على غزك الّسوداف بعدما تغاز، فلم يوافق األسكيا على ذلك بل قّبح لو الكبلـ يف اٞتواب، فلّما كصلو اٞتواب 
ىػ أرسل إليهم جيشا كبَتا مسّلحا بأسلحة نارية، كمعهم األطباء كالّصّناع كالكثَت  ٜٜٜكاف مًتّددا، كيف فاتح سنة 

كأثناء ىذا . ٕٕٓمن ا١ترتزقة األندلسّيُت كالربتغالّيُت كاألتراؾ، ك١تا دخلوا تنبكتو كجدكىا أكثر عمارة كأمنا كعافية كرخاء
اضطربت األكضاع كشاعت الفوضى، كصار الّناس يأكل بعضهم بعضا يف ٚتيع األمكنة طوال كعرضا، باإلغارة  الغزك

 .ٕٕٔكاٟترابة عل األمواؿ كالّنفوس كالرّقاب، فعّم ذلك الفساد كانتشر، كبالغ كاشتهر
ضفاؼ هنر الّنيجر، ككانت كقد توّجو الباشا جودار  إذل غاك حملاربة جيش األسكيا إسحاؽ سلطاف السُّنػَْغام على    

ىػ، كا١توافق للثاشل عشر من شهر مارس  ٜٜٜمعركة توندييب يـو األربعاء الّسادس عشر من شهر ٚتادل األكذل سنة 
ـ مشاؿ مدينة غاك، كقد كاف جيش الّسعدّيُت مكّونا من حارل ثبلثة آالؼ مقاتل ٭تملوف أسلحة نارية  ٜٔ٘ٔسنة 

كيا كبَتا لكّنو يقاتل بأسلحة بدائية من اِٟتراب كالّسهاـ كالّسيوؼ، فكاف الّنصر كالباركد، بينما كاف جيش األس
 . حليف الّسعدّيُت كدخلوا مدينة غاك، كفّر األسكيا جنوبا إذل الغابات، ككاف يناكشهم من ىناؾ

كأقاـ مهرجانان عظيما، ك١تا بلغ السّلطاف الّسعدم خرب الّنصر فرح فرحا عظيما، فأخرج الّصدقات كأعتق الرّقاب        
كنظم الّشعراء قصائدىم كرفعوا أمداحهم، كأجازىم ٔتا ٖتّدث الّناس عنو زمانا طويبل، كأرسل الُغزاة إذل ا١تنصور هبديّة 

                                                           
 .ٖٗ -ٖٖص  ٔ، اٟتسن الوزاف، ج وصف إفريقيا: انظر -ٜٕٔ
 .ٕٗٔ ، صتاريخ الّسوداف :انظر -ٕٕٓ
 .ٖٗٔ نفسو، ص: انظر -ٕٕٔ
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فيها عشرة آالؼ مثقاؿ ذىبا كمائتاف من خيار الرّقيق كغَت ذلك، ٍبّ أردفوا لو هبدايا أخرل فيها أٛتاؿ من الّذخائر، 
ٛتبل من الّترب، كأربعة سركج ذىبا خالصا، كألف كمائتاف من متخَّت الرّقيق كغَتىا، ك١تا كصلتو ىذه ا٢تدايا  فيها أربعوف

  . ُٕٕٕسّر سركرا عظيما، كألجل ذلك لُقيب بالّذىيب، ألهّنم دل يشهدكا الّذىب اّلذم شهدكه أيّاـ كاليتو
قبوؿ، فثاركا عليهم عّدة مرّات، ككاف بسبب ذلك خراب كدل يكن أىل تنبكتو ينظركف إذل الغزاة بعُت الّرضا كاؿ   

ىػ جرل قتاؿ بُت أىل تنبكتو كالقائد مصطفى الًتكي عامل الّسعديُت، فأّدل إذل ىبلؾ  ٓٓٓٔتنبكتو، ففي سنة 
ىػ، كدل يستتّب األمر للّسعدّيُت يف ٘ٓٓٔالّناس كاحًتاؽ الّدكر، كتكّرر ذلك يف عّدة مناسبات كما حدث سنة 

كر لكثرة الّثورات عليهم من التوارؽ كقبائل صنهاجة كالّسودانّيُت، ٍبّ تواذل كالة الّسعديُت على ببلد الّسوداف التكر
فهّددكىم كفّتشوا دكرىم، كحشدكا الّناس يف جامع سنكرم للمبايعة، ككّزعوىم ْتسب ، كأكرىوا الّناس على بيعتهم

حلف التواتيوف كالفزانيوف كالوجليوف يف اليـو األّكؿ ا١توافق للثّاشل قبائلهم يف جامع سنكرم لذلك يف أيّاـ معلومات، ؼ
ىػ، ٍبّ حلف الوالتيوف كالوادانيوف كمن كاالىم يف اليـو الثّاشل ا١توافق للثّالث  ٕٓٓٔكالعشرين من شهر ٤ترـّ سنة 

أسركىم ٚتيعا؛ فريق أُسر يف تنبكتو كالعشرين، كأّما الفريق الثّالث فهم العلماء كالفقهاء، فأحضركىم يف اليـو الثّالث ك
ككاف بينهم فيما يظهر العبلمة ٤تمد بَػْغيع، كفريق آخر أُخرج من البلد كأُخذ إذل مرّاكش بطلب من الّسلطاف 
الّسعدم، كقد قُتل منهم الكثَت كالفقيو أٛتد ُمْعيا، ك٤تمد األمُت بن ٤تمد بن ٤تمود، ك٤تمد ا١تختار بن ُمْعيا 

 . ٖٕٕكغَتىم
دخل الباشا ٤تمود ديارىم كرفع ٚتيع ما فيها من األمواؿ كا١تتاع كاألثاث، كهنب أتباعو ما اّتصل هبم، ككشفوا  ٍبّ    

عوراهتم كجّردكا حرائرىم كفعلوا هبّن الفواحش، ٍبّ ٚتعوا كبار فقهاء تُػْنُبْكتو كأخذكىم مصّفدين باألغبلؿ إذل ُمرّاكش، 
فص عمر بن ٤تمود، دخلوىا أّكؿ شهر رمضاف، كعندما رأل القاضي عمر بن منهم أٛتد بابا كالفقيو كالقاضي أبو ح
الّلهّم كما شّوشونا كأخرجونا من ببلدنا فشّوْشهم كأخرْجهم من : "٤تمود مدينة ُمرّاكش دعا عليهم، كقاؿ

 .ٕٕٗ"ببلدىم
 
 

                                                           
 .كما بعدىا ٕٔٔص  ٘، ج ألخبار دوؿ المغرب األقصىاالستقصا : انظر - ٕٕٕ
. ٜٙٔ، ص تاريخ الّسوداف: انظر - ٖٕٕ
 .ٖٚٔ نفسو، ص: انظر - ٕٕٗ
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 :محنة آؿ أقيت -
االجتماعية كالّسياسّية كالّدينية ١تدينة تُػْنُبْكتو، نستطيع اعتبار أسرة آؿ آقيت ا١تسوفية الصنهاجية نواة اٟتياة    

فأجدادىم مسوفة ىم من بنوا ىذه ا١تدينة، كقد توارثوا العلم أزيد من قرنُت، ككانوا أىل اليسار كالّسؤدد ال يبالوف 
، ك١تا دخلها بالّسلطاف فمن دكنو، بل ال يقطع أمرا دكف مشورهتم إلىم أىل القضاء كاإلمامة كالفتيا بببلد الّسوداف

ىػ، سئمت العاّمة من الغرباء كحاربوىم، فكتب ا١تنصور  ٕٓٓٔالباشا ٤تمود أبقاىم على حا٢تم إذل أف كانت سنة 
إذل عاملو ٤تمود بالقبض على الفقهاء كأىل الرّأم فيهم، كقضى بتغريبهم إذل ُمرّاكش، فألقى القبض على ٚتاعة كبَتة 

ا مصّفدين إذل ُمرّاكش كمعهم حرٯتهم، كانتهبت ذخائرىم ككتبهم، ككاف أٛتد بابا ، كٛتُِلوٕٕ٘منهم كاف فيهم أٛتد بابا
 .ٕٕٙأقّل عشَتتو كتبا هنُِب منو ألفه كسّتمائة ٣تّلد

ىػ بشرط بقائهم يف  ٗٓٓٔكأكدعهم ا١تنصور الّسجن كدل يطلق سراحهم إال يف اٟتادم كالعشرين من رمضاف سنة    
ك١تا دخل الفقيو أبو العّباس على : "... نصور الّذىيب معاتبة كمناظرة، قاؿ الّناصرمُمرّاكش، كجرت بُت أٛتد بابا كادل

ا١تنصور بعد تسر٭تو من الّسجن كجده يكّلم الّناس من كراء حجاب على طريقة خلفاء بٍت العّباس كمن تشّبو هبم، 
، كأنت قد تشّبهت "أك من كراء حجابكما كاف لبشر أف يكّلمو اهلل إال كحيا : "إّف اهلل تعاذل يقوؿ: فقاؿ الّشيخ

فقاؿ لو . برّب األرباب، فإف كانت لك حاجة يف الكبلـ فانزؿ إلينا كارفع عّنا اٟتجاب، فنزؿ ا١تنصور كرُفعت األستار
أّم حاجة لك يف هنب متاعي كتضييع كتيب كتصفيدم من تنبكتو إذل ىنا، حىّت سقطت عن ظهر اٞتمل : الّشيخ

. أردنا أف ٕتتمع الكلمة، كأنتم يف ببلدكم من أعياهنا، فإف أذعنتم أذعن غَتكم: لو ا١تنصوركاندّقت ساقي؟ فقاؿ 
صّلى –قاؿ الّنيّب : فهبل ٚتعت الكلمة بتُػْرؾ تلمساف فإهّنم أقرب إليك مّنا؟ فقاؿ ا١تنصور: فقاؿ الّشيخ أبو العّباس

ال : "ذاؾ زمافه كبُعد، قاؿ ابن عّباس: فقاؿ أبو العّباس. ث، فامتثلنا اٟتدم"اتركوا الًّتؾ ما تركوكم: "-اهلل عليو كسّلم
ك١تا ُسرّح أبو العباس تصّدر لنشر العلم كىرع إليو . ٕٕٚ"فسكت ا١تنصور كانفّض اجمللس" تًتكوا التػُّْرؾ كإف تركوكم

 ٕٔٓٔصور سنة الّناس لؤلخذ عنو، كقد كاف أبو العّباس يتشّوؽ إذل بلده كيسكب العربات عند ذكرىا، ك١تا مات ا١تن
ىػ كخلفو ابنو زيداف ٝتح ألىل تُنبكتو بالّرجوع إذل كطنهم، ك١تا خرج أٛتد بابا من مراكش قاصدا بلده شّيعو عيوف 

على ما جرت " إّف اّلذم فرض عليك القرآف لراّدؾ إذل معاد: "طلبتها، فأخذ بعضهم بيده عند الوداع، كقرأ قولو تعاذل

                                                           
. ٜٕٔص  ٘، ج االستقصا ألخبار دوؿ المغرب األقصى: انظر - ٕٕ٘
 .ٕٖٙص  ٕ، ج الفكر الّسامي: انظر - ٕٕٙ
. ٖٓٔص  ٘االستقصا، ج  - ٕٕٚ



 
 
 

 

 
 

ً  : 03العذد                                                                          البدث العلميحيل  مشهض   ٌ ؤحشٍش   2014 –اهخوبش/  

194 

 

ال رّدشل اهلل إذل ىذا ا١تعاد، كال : ع ا١تسافر فَتجع سا١تا، فانتزع الّشيخ يده بسرعة، كقاؿبو العادة من قراءهتا عند كدا
 .  ٕٕٛىػ ٖٙٓٔرجعٍت إذل ىذه الببلد، ٍبّ ٟتق بتنبكتو فاستقّر هبا إذل أف تُػُويّف سنة 

 :نتائج البحث
نت معربا للقوافل الّتجاريّة، كموضعا سا٫تت عّدة عوامل يف تأسيس مدينة تُػْنُبْكُتو، أبرزىا العامل الّتجارم حيث كا -

ىاّما للظّعن كالّرعي بالّنسبة لقبائل صنهاجة، كما كاف للظّركؼ الّسياسية يف القرف ا٠تامس ا٢تجرم دكر يف نشوء 
ٕتّمع ديٍت هبذه ا١تنطقة، كنقصد بالّتحديد دعوة ا١ترابطُت اّليت تبلورت كانطلقت من ببلد الّتكركر اعتمادا على سواعد 

 .ائل صنهاجةقب
شّكلت قبيلة مسوفة الّصنهاجية الّنواة األكذل ٢تذا الّتجّمع السكاشل، كىم توارؽ إمقشرف، فيما كاف ألبناء  -

عمومتهم من ١تتونة كجدالة عصُب تكوين دكلة ا١ترابطُت يف ُمرّاكش، ك٢تذا يُرّجح أّف بناء مدينة تُنبكتو كاف با١توازاة 
ا الّلفيف أيضان صدل بعيد ا١تدل من ببلد الّسوداف الغريب إذل طليطلة باألندلس، مع بناء مدينة مرّاكش، ككاف ٢تذ

شّكلت عصبّية كاحدة، كاف من نتائجها بقاء ا١تسلمُت األندلس ألربعة قركف أخرل بعد أف كصل الوىن إذل دكيبلهتا، 
 .ـ ٙٛٓٔ/ ىػ ٜٚٗككاف ذلك بالطّبع إثر معركة الّزالقة سنة 

ـّ ظهر مع حلوؿ القرف الثّامن ا٢تجرّم، شّكل التنوّع  - اإليثٍت بُتنبكتو حركّية ىاّمة لتكوين مناخ فكرم كثقايف ىا
كاكتملت أجزاؤه يف القرنُت الّتاسع كالعاشر ا٢تجرم، ٘تّثل يف توارؽ صنهاجة كقبائل الّسوداف، كعرب األزكاد كبعض 

ذل ا١تهاجرين من مصر كاٟتجاز كاألندلس من الفقهاء البيوتات من الّنسب الّشريف كالعًتة الطّاىرة، باإلضافة إ
  . كالعلماء كالّتّجار

بدأ الّدكر العلمي كالثقايف كالّديٍت لتنبكتو يربز مع حلوؿ القرف الثّامن ا٢تجرم، خصوصا مع بداية قدـك العلماء  -
، كأيضا (ىػ ٚٗٚت )حلي ، كاألديب أيب إسحاؽ الّسا(ىػ ٕٗٚت )كاألدباء إليها، كأيب اٟتسن األندلسي الّنحوم 

 .رحلة طلبتها إذل اٟتّج كا١تشرؽ كا١تغرب
كصلت مدينة تُػْنبْكتو إذل دكرىا الرّيادم يف القرنُت الّتاسع كالعاشر ا٢تجرّيُت، كقد مثّلت مركزا علميا كٕتاريا رائدا  -

لت مدينة تنبكتو نقطة انطبلؽ يف منطقة التكركر، كىذا الّدكر نافسها فيو مدينة كالتة لكنها دل تبلغ مبلغها، كما مثّ 
 .كمركز إشعاع لنشر اإلسبلـ يف أعماؽ إفريقيا، ٦تّا جعلها تقع ٖتت أطماع الغزاة

                                                           
 .ٖٓٔ، ٜٕٔ ص ٘ج نفسو، : انظر - ٕٕٛ
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اجورم كالقلقشندم كالتّ  يوطيين كالسّ قاشلّ كانت ركاؽ ا١تغاربة ٔتصر، كأّف اللّ  العلمّية كالّدينّية غالب مرجعيتهم فّ إ -
استقبللية فكرية إف صّح شبو  اإلفريقي، ٍبّ صار ٢تم يف القرف العاشر احللسّ كانوا أىّم أسانيد علماء تنبكتو كمنطقة ا

 . عدم ٍب الفرنسيالغزك السّ  كقد اىتموا بالّتأليف كنسخ ا١تخطوطات كشرائها اليت ضاع الكثَت منها بسبب التعبَت،
الفقهاء كالعلماء، مثل  كاف مسجدىا سنُكرم ٯتّثل جامعة حقيقّية للّدراسات  العليا آنذاؾ، ٗترّج منها كبار -

 [الّرجز: ]اّلذم لقبو تلميذه أٛتد بابا ٔتجّدد  العصر، بقولو( ىػ ٗٓٓٔت )العبلمة ٤تمد بَػْغُيع 
 .ٜٕٕوعاشر القروف فيو قد أتى     محّمٌد إمامنا وىو الفتى

نكبتاف اثنتاف؛ تعّرضت تنبكتو لنكبات عديدة؛ إذ كانت مستهدفة بسبب ثرائها كبسبب علمائها، كانت أ٫ّتها  -
فتنة سلطاف مارل ُسٍّت علي يف هناية القرف الّتاسع ا٢تجرم اّلذم تسّلط على علماء سنُكرم تقتيبل كتشريدا، كٛتلة 

 .ىػ ٜٜٜالّسعدّيُت  عليها سنة 
اسعا تعترب ٛتلة الّسعدّيُت على تنبكتو ٤تطة بارزة يف تارٮتها، كاليت قضت على اٟتركة العلمية هبا، كفتحت اجملاؿ ك -

للفوضى كعودة الوثنية إذل عمـو الّسوداف، كىذه اٟتملة دل تضعف تنبكتو فحسب، بل أضعفت ا١تغرب كّلو ٦تّا فتح 
   .اجملاؿ كاسعا لؤلطماع األكركبية با١تنطقة، كخصوصا إسبانيا كفرنسا

  
 :قائمة المراجع -
، مصطفى مسعد، عمادة فريقياإة في غرب أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب في حركة عثماف بن فودي اإلصبلحي  -

 .ىػػ ٔٔٗٔ  –ٕالبحث العلمي ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية، الرياض، ا١تملكة العربية السعودية، ط
مصطفى السقا كإبراىيم : ، أبو العباس شهاب الّدين أٛتد بن ٤تمد ا١تقرم التلمساشل، ٖتػأزىار الرياض في أخبار القاضي عياض -

 .ٜٖٜٔاألبيارم كعبد العظيم شليب، مطبعة ٞتنة التأليف كالًتٚتة كالنشر، القاىرة، 
جعفر الناصرم : ، ٖتػ(ىػٖ٘ٔٔت )، أبو العباس أٛتد بن خالد الناصرم الدرعي الّسبلكم االستقصا ألخباردوؿ المغرب األقصى -

 .ت.ك٤تمد الناصرم، دار الكتاب، الدار البيضاء، د
حسن حبشي، ٞتنة إحياء الًّتاث : ، ٖتػ(ىػ ٕ٘ٛت )، أبو الفضل أٛتد بن علي ابن حجر العسقبلشل العمرإنباء الغمر بأبناء  -

 .ٜٜٙٔاإلسبلمي، مصر، 
 . ٕ٘ٓٓ، ٔ، علي بن ٤تمد الكتاشل، دار الكتب العلمية، بَتكت، طانبعاث اإلسبلـ في األندلس -
: ، أبو اٟتسن علي بن عبد اهلل ابن أيب زرع الفاسي، ٖتػمدينة فاساألنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوؾ المغرب وتاريخ  -

 .ٖٗٛٔكارؿ نونربغ، مطبعة أكبسالة، 

                                                           
. ٚ٘ص  ٖ، ا١تقرم، ج أزىار الّرياض: انظر - ٜٕٕ
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بَتكت،  ،إحساف عباس، دار الثقافة : ، ابن عذارل ا١تراكشي، ٖتػالبياف المغرب في ذكر ببلد إفريقيا واألندلس والمغرب -
 .ٖٜٛٔ،ٖط

 .ت.بَتكت، د -٤تمد بن ٤تمد اٟتسيٍت ا١تعركؼ ٔترتضى الزَّبيدم، دار ا٢تداية، أبو الفيض تاج العروس من جواىر القاموس -
 .ٜٔٛٔأككتاؼ ىوداس، مكتبة أمريكا كالشرؽ، باريس، : ، عبد الرٛتن بن عبد اهلل السعدم، ٖتػتاريخ الّسوداف -
عبد اهلل الطّنجي الّلواٌب الّشهَت بابن  ، أبو عبد اهلل ٤تمد بن(رحلة ابن بطوطة)تحفة الّنظّار في غرائب األمصار وعجائب األسفار  -

 .ىػ ٚٔٗٔ، أكادٯتية ا١تملكة ا١تغربية، الرباط، (ىػ ٜٚٚت )بطوطة 
 .ٖٖىػ، العدد ٔٔٗٔ، ٣تلة البياف، السنة ا٠تامسة، ربيع اآلخر حملة تنصير الّطوارؽ -
، دار صادر، بَتكت، (ق ٔٔٔٔت )احمليّب ، ٤تمد أمُت بن فضل اهلل بن ٤تّب الّدين خبلصة األثر في أعياف القرف الحادي عشر -

 .ت.د
 .ٜٜٚٔ ، ٗالقاىرة، ط  ،، ٤تمد عبد اهلل عّناف، مكتبة ا٠تا٧تي دولة اإلسبلـ في األندلس -
: ، أبو زيد عبد الّرٛتن بن ٤تمد ابن خلدكف، ٖتػديواف المبتدإ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الّشأف األكبر -

 .ٜٛٛٔ، ٕ، دار الفكر، بَتكت، طخليل شحادة
إحساف عّباس، مؤّسسة ناصر للثّقافة، : ، ٖتػ(ىػ ٜٓٓت )، أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل اٟتمَتم الّروض المعطار في خبر األقطار -

 .ٜٓٛٔ -ٕبَتكت، ط
٤تمد إبراىيم الكّتاشل ك٤تمد حجي،  دار الغرب : ٖتػ ، ٤تمد بن أيب بكر الصديق الوالٌب،فتح الشكور في معرفة أعياف علماء التكرور -

 .ٜٔٛٔ، ٔاإلسبلمي، بَتكت، ط
 .ىػ ٙٔٗٔ ، ٔبَتكت، ط  ،، ٤تمد بن اٟتسن اٟتجوم، دار الكتب العلمية الفكر الّسامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي -
 .ٜٛٛٔبَتكت، ،، كلياـ جيمس، ترٚتة زكي ٧تيب ٤تمود كآخركف، دار اٞتيل قّصة الحضارة -
 .ٜٚ٘ٔ ، ٔ، حسن أٛتد ٤تمود، مكتبة النهضة ا١تصرية، طقياـ دولة المرابطين -
 .ٜٜ٘ٔ، ٕ، دار صادر، بَتكت، ط(ىػ ٕٙٙت )، أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الّركمي اٟتموم معجم البلداف -
 .ت.دالقاىرة،  ،، أبو عبيد البكرم، دار الكتاب اإلسبلمي المغرب في ذكر ببلد إفريقية والمغرب -
 .ىػ ٘ٓٗٔ ،ٔ، إبراىيم األبيارم، مؤّسسة سجل العرب، طالموسوعة القرآنية -
 ، ٔبَتكت، ط  ،، أبو عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن عبد اهلل الّشريف اإلدريسي، عادل الكتب نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ -

 .ىػٜٓٗٔ
: ، أبو عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد ا١تقرم التلمساشل، ٖتػالخطيبنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لساف الّدين ابن  -

 .ٜٛٙٔ، ٔإحساف عباس، دار صادر، بَتكت، ط
 . ٜٜٛٔ،ٔ، أٛتد بابا الّتنبكيت، منشورات كلية الّدعوة اإلسبلمية، طرابلس، طنيل االبتهاج بتطريز الّديباج -
رٚتو عن الفرنسية ٤تمد حجي ك٤تمد األخضر، دار الغرب اإلسبلمي، ت ،الّشهَت بليوف اإلفريقي ، اٟتسن بن ٤تمد الوزافوصف إفريقيا -

 .ٖٜٛٔ، ٕبَتكت، ط
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 مظاىر الحضارة النيوليتية بمنطقة الطاسيلي ناجر

 قسم التاريخ وعلم اآلثار،جامعة باتنػة ، الجزائر/ بعيطيش عبد الحميد. أ
 

 :صملخ

ٖتتوم الصحراء اٞتزائرية على الكثَت من ا١تبلمح األثرية اليت تؤكد العبلقة العميقة بُت اإلنساف كالوسط الطبيعي الذم كاف سائدا يف    
الفًتة النيوليتية، كلعل من بُت ىذه ا١تبلمح، تلك النقوش كالرسومات الصخرية ا١تنتشرة يف أرجاء الصحراء خاصة ٔتنطقة الطاسيلي ، 

ع تارٮتها إذل آالؼ السنُت، فجميع الدراسات اليت تناكلت موضوع النقوش كالرسومات الصخرية ُٕتمع على أف منطقة كاليت يرج
الطاسيلي مثبل كانت منذ القدـ ملتقى اٟتضارات اإلنسانية، بدليل كجود معادل أثرية تدؿ على استمرارية حضارية با١تنطقة، كيعود 

" النيولييت"كر ما قبل التاريخ، كما شهدت أكج ازدىار ٢تا يف مرحلة العصر اٟتجرم اٟتديث أك تاريخ االستيطاف البشرم هبا إذل عص
(Néolithique)(ٔ)  ـ، كىذا ما جعلها مركزا رئيسيا ٟتضارة كبَتة مشلت الصحراء الوسطى كامتد إشعاعها إذل باقي .ؽ ٓٓٓٛحوارل

 . أجزاء إفريقيا خبلؿ فًتة ما قبل التاريخ

بنا التساؤؿ عن تصور اٟتياة اليومية ٢تذا اإلنساف من خبلؿ مشاىد الرسـو الصخرية اليت خلفها لنا باعتبار أف الفن  كىنا يذىب   
ىو ا١تعيار الرئيسي لتطور اجملتمعات كونو نتاج تفتق الذىن البشرم، كمقارنة ىذه ا١تشاىد بذىنية الشعوب البدائية يف عصرنا للحصوؿ 

 .كىذا ما سنجيب عنو من خبلؿ ىذه الدراسةعلى نتائج يف ىذا الشأف، 

 

 : مشكلة الدراسة

كشفت اٟتفريات األثرية يف الصحراء اٞتزائرية على آثار مادية ككتابات صخرية يرجع تارٮتها إذل فًتة العصر    
اٟتجرم القدصل، ٦تا أكحى إذل الباحثُت بأف ذلك دليبل إما على كثافة نسبية يف عدد السكاف، أك أف أكلئك الناس قد 

 ىذه األماكن الصحراكية ا٢تامة اليت استوطن فيها اإلنساف أقاموا لفًتة طويلة من الزمن يف ذلك ا١تكاف، كمن بُت

                                                           
كتعٍت اٟتجارة  ٍب  (lithos)كتعٍت اٞتديد ك  (nios)أك العصر اٟتجرم اٟتديث  مشتقة من الكلمة اإلغريقية  (néolithique) النيوليتي (ٔ)

 .أصبحت ٔتعٌت العصر اٟتجرم اٟتديث
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البدائي منطقة الطاسيلي اليت تقع يف اٞتنوب الشرقي من اٞتزائر، كاليت عرفت حضارة كبَتة مشلت الصحراء الوسطى 
 .كامتد إشعاعها إذل أجزاء من إفريقيا

من الناحية جزء منها كىي الصحراء، ؼعن أكرب نتحدث  فإ٪تا، اٞتزائريف  فنحن إذا ٖتدثنا عن الوسط الطبيعي   
:  عدة أسباب منها راجع إذل كذلك ، اٞتيولوجية، ال نعلم عن الصحراء إال القليل

أف علـو األرض نشأت يف أكركبا، كىي القارة الوحيدة اليت ليست فيها صحراء، لذلك دل يهتم العلماء األكائل  :أوالً 
 .جاء بعدىم أخذ عنهم بتضاريس األراضي اٞتافة، كمعظم من

 .كال يقصد دراستها إال قلة من العلماء ،أف الصحراء كاسعة كيصعب الًتحاؿ فيها :ثانياً 

يغطي سطح الصحراء خليط من فتات الصخور كالرماؿ، كيصعب على اٞتيولوجي ٖتديد أصل الركاسب  :ثالثاً 
ما قبل التاريخ، فإف مساحة ا١توقع، كمكاف  ، كإف كنا ٧تهل األحداث اليت أثرت على حياة ٚتاعاتكتاريخ تطورىا

تأسيسو، كطبيعة ٥تتلف أجزائو ا١تكونة، ٯتكن أف تعطينا مؤّشرات حوؿ تركيبة اٞتماعة اليت سكنتو كبنيتها االجتماعية 
 .كعبلقتها بالطبيعة

التاريخ مسألة  ك٢تذا فإف طبيعة قياـ ٪تو حضارم يف الصحراء اٞتزائرية كبا٠تصوص يف منطقة الطاسيلي فيما قبل
يصعب أف نتتبعها بدرجة ملحوظة ، ذلك أف عملية تأريخ البقايا األثرية الصحراكية ا١تبكرة تثَت إشكاليات متباينة، 

ناخية الكربل اليت نتجت عنها العصور اٞتليدية األكربية كالفًتات اليت بُت العصور اٞتليدية دل ُٖتِدث يف 
ُ
فالدكرات ا١ت

٣ترد تقّلبات يف كميات سقوط األمطار، كما أف الّتغَّتات اليت طرأت على اٟتياة اٟتيوانية كانت مشاؿ إفريقيا أكثر من 
 .من التدرج ْتيث ال تفيد اٟتفريات إال فائدة قليلة يف معرفة تاريخ ما يُعثر عليو

قليلة كتفتقر يف ك١تا كانت دراسة التاريخ اٟتضارم من أعقد فركع الدراسات القدٯتة كاٟتديثة، كا١تراجع الزالت 
معظمها إذل الّتعميق كالتحليل، كما أف اآلثار اليت أُمكن العثور عليها كانت غالبيتها يف حالة بالية بعد أف دّمرهتا 

 .  كشوىتها عاديات الطبيعة
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 :(2)الموقع الجغرافي والفلكي لمنطقة الطاسيلي نآجر

منطقة اساكف ) الكبَت يف اٞتنوب الشرقي من اٞتزائر، ٭تدىا من الشماؿ العرؽ الشرقي منطقة الطاسيلي ناجرتقع    
، كمن اٞتنوب منطقة عيسو كإين الزكا ا١تتاٜتة للحدكد النيجَتية، كمن الغرب عرؽ أمقيد، كمن (نيغرغارف كبوراغت

  (3).الشرؽ إف أزاؽ كمنطقة فزاف الليبية

 منطقة ضمن ا١تناطق بعض إدراج يف االختبلؼ بسبب اٟتقيقية حدكدىا ديدتحأما فلكيا فقد اختلفت األْتاث يف 

° 20 ك° 5 طوؿ خطي كبُت مشاال،° 28 ك° 21 عرض دائرٌب بُت ٭تددىا بشي العيد إبراىيم الباحث ٧تد فبينما الطاسيلي،

 كبُت العرض، لدكائر بالنسبة مشاال° 30 ك° 23 بُت ٭تددىا( Dubief.J)  دكبياؼ جوف الباحث ٧تد ،(4)غرينيتش خط شرؽ

. (5)الطوؿ ٠تطوط بالنسبة شرقا° 14 ك° 5

 الصادر 168 رقم الوزارم القرار ٔتوجب أنشأت اليت للطاسيلي الوطنية اٟتظَتة إقليم نفسها ىي الطاسيلي منطقة كتعترب

 :لذم جاء يف ا١تادة الثالثة منوا ـ1972 جويلية 26 بتاريخ

 :كحدكدىا اٞتغرافية ىي -رجزآ سيلىطا -تدعى  اليتا٢تضبة  أراضى  -الوطنيةسيلى طاحظَتة اؿ  -تشمل" 

-مع اٞتماىَتية العربية لليبية اٟتدكدمالشريط : من الشرؽ. 
- تافساست غربا كادماٟتدكد مع ٚتهورية النيجر حىت  :الشرقيمن اٞتنوب. 
نوار، كٯتتد  -علوتُت  يفباٞترؼ  تلتقيحىتيسلك حدىا جباؿ ايدمبو : الغريبالشماؿ  إذل :الغريبمن اٞتنوب  -

  .أمقيد إذلىذا اٞترؼ 

                                                           
السلسلة اٞتبلية اليت يغطيها السواد، أما آجر فقد اختلفت اآلراء حوؿ معناىا، فبينما يعرفا الباحث إبراىيم  العيد بشي  ّتلد  الطاسيليتعٍت كلمة  (ٕ)
كأقرنوىا  بالنهر أك  (Lhote) كىنرم لوت  (Leredde)٧تد ٢تا معٌت آخر يف الدراسات األجنبية عند كل من لورد " رأس األقرع "أك " الثور ا١تسلوخ"
 :لبحَتة كا١تعٌت الثاشل ىو ا١تنتشر أكثر يف، الدراسات أنظر كذلك ا

Leredde (C), Etudes Ecologique et Phylogéographies du Tassili et Nil, Alger 1957, TII, p47; 
Dubief (J) L'Ajjer Sahara central, édition Karthala, France, 1999; Lhote (H), A la découverte des 
fresques de Tassili, Paris, 1958.                                                                                   

 .ٕٛ، ص ٜٕٓٓ، ٔ، دار اٟترب، جتاسيلي ناجر، البنية الجغرافية والحضارية٤تمد العيد بشي،   (ٖ)
 .ٕٛنفسو، ص   (ٗ)

( ) Dubief (J) , op cit, p 25.   
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ا١تعبد  أمقيد -ليػزلإيكوف حد اٞتبل ىو منطقة التماس بُت ا٢تضبة كا١تكثبات ٬تسده طريق : من الشماؿ -
 .غربا، كطريق اليزل تارات غَت ا١تعبد شرقا

 مليوف بػثمانية مقدرة مساحة بذلك تشكل كىي (6)، "اٟتظَتة يف كتدمج متاٜتة مناطق كتيهوداين ادمَت مكثبات تشكل -

. ـ1982 عاـ العا١تي الًتاث قائمة يف أدرجت كقد ،(مربع كلم ألف ٙتانُت أم) ىكتار
 :جيومورفولوجية الطاسيلي

 ٖتت ما السهل تسمى بلورية قاعدة على ترّسبت الرمادم، اٟتجر من الصخرية بكتلها تضاريسيا الطاسيلي منطقة كتتميز

 ، (les Payes cristallien) ا١تتبلور األرضي النجد باسم أخرل دراسات يف كيعرؼ ، (Pleine infratassilienne) الطاسيلي
 نتوء شكل يأخذ جيولوجي تكوين كىو قدٯتة، مائية جملارم اٞتافة البطوف تشكل كبَتة أكدية هبا تتقاطع اليت اٞتباؿ ىذه

كٯتكن رؤيتو من خبلؿ األقمار الصناعية،  الليبية ا١تسالك ىضبة غرب سهل يف كيتواجد اٞتنوب، إذل الشماؿ من ٯتتد
 (ٚ).كيبدك أف ىذه ا١ترتفعات ٘تثل حدكد طبيعية كإثنية كثقافية بُت سكاف الطاسيلي كإقليم فزاف اللييب

 اٞتيولوجي الزمن قبل) الكامربم قبل ما حقبة إذل تعود كأهنا التكوين قدٯتة الطاسيلي منطقة أف إذل الباحثُت بعض كيذكر

 يف كىو ا٢توقار، منطقة ذلك يف ٔتا اٞتزائرم اٞتنوب من كاسعة مساحة كتشمل سنة مليوف 600 ْتوارل مؤرخة كىي ،(األكؿ
 ضمن يدرجها من الباحثُت من ىناؾ أف كما ، (Admer) كآدمَت Amadror)) أمادركر سهوؿ يف ٦تثل الطاسيلي منطقة

 يف كا١تنطقة. سنة مليوف 370ك سنة مليوف 550 بُت األكؿ اٞتيولوجي الزمن إذل يعود الذم (Paléozoïque) الباليوزكيك حقبة
 (8).أقساـ ثبلثة العمـو

 كاقع كىو ، (Cambro-Ordivicien) األردكفيٍت الكامربم حقبة إذل تكوينو يعود:(Tassili interne)الداخلي الطاسيلي -1

. (9)الطاسيلي لسهوؿ السفلية كا١تنطقة للهوقار ا١تتبلور النجد بُت

 Dovonien) األسفل كالدكفيٍت ( Silurien) السيلورم حقبة بُت ما تارٮتو يعود : (Tassili externe) الخارجي الطاسيلي -2

inférieur) ، إيغرغارف كادم فيها يقع اليت كا١تنطقة للطاسيلي الداخلي األخدكد بُت ٯتتد كىو .( Ighargharen )(10)  

                                                           
 .ٕٜٚٔجويلية  ٕٙمن اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية ا١تؤرخ  يف  ٛٙٔقرار   (ٙ)

( ) Dubief (J), op cit, p 25.  
( ) Ibid,  pp335-338.   
(9) Ibid. p331.  
( 0) Ibid. p332 
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 كىو سنة، مليوف 420 حوارل السيلورم حقبة إذل تارٮتو يعود:(Sillon intra Tassilienne) الطاسيلي أسفل األخدود -ٖ

 الطاسيلي أكدية معظم فيو كتصب ا٠تارجي الطاسيلي كقاعدة الداخلي الطاسيلي قاعدة يف يقع منخفض عن عبارة

. (11)الداخلي

 : خبلؿ العصر النيوليتي الطاسيلي منطقة
عرفت منطقة مشاؿ إفريقيا تغَتات مناخية يف عصور ما قبل التاريخ، ك٘تيز العصر النيولييت منها با١تناخ الرطب بعد    

الؼ سنة، كىي ٗتتلف حسب ا١تناطق، كىذه ا١تعطيات آ ٛمرحلة طويلة من اٞتفاؼ استمرت رٔتا إذل حدكد 
من خبلؿ دراستهم للًتسبات النهرية كالبحرية يف العديد من مناطق مشاؿ إفريقيا، كا١تعلومات حصل عليها العلماء 

كينظر الباحثوف يف عصور ما قبل التاريخ إذل ىذه الفًتة على أهنا نقطة ىامة كحاٝتة يف تاريخ اإلنساف، كأهنا ٔتثابة 
با من موارد ا١تياه، ٍب سرعاف ما فرضت ثورة فنية كفكرية يف حياتو، ْتيث بدأ إنساف ىذا العصر يستقر يف ٚتاعات قرم

عليو الضركرة إذل ضماف غذائو، فاستأنس اٟتيواف، كعرؼ الزراعة، كاخًتع الفخار، كأخَتا بدأ التطور الفكرم كالديٍت 
 .(ٕٔ)لئلنساف

ية األلفية كتعود فًتة العصر اٟتجرم اٟتديث يف الصحراء اٞتزائرية من حدكد األلفية الثامنة قبل ا١تيبلد إذل غا    
ا٠تامسة قبل ا١تيبلد، كقد أصبح ا١تناخ مثاليا يف ىذه الفًتة، باستثناء مرحلة صغَتة تعرضت فيها ا١تنطقة مرة أخرل إذل 

، ٍب تلتها مراحل مناخية متذبذبة، كعموما فإف ىناؾ اختبلؼ بُت الباحثُت (ـ.ؽ ٓٓ٘ٗك ٓٓ٘٘ما بُت ) اٞتفاؼ 
حراء الكربل بصفة عامة، كالبد على الباحثُت من مواصلة الدراسة كالبحث يف حوؿ ا١تراحل الرطبة كاٞتافة يف الص

ىذا اجملاؿ، ألننا ال نعلم إف كنا يف قمة تدىور ا١تناخ، أك أف ذلك قد مػّر أك دل يأت بعد، كأننا ال ندرم بعد الكيفية 
 (ٖٔ).اليت هبا طرأ التصحر
 :حيوانات الطاسيلي

سيلي يف العصر اٟتجرم اٟتديث بصفة عامة على الزراعة كتربية اٟتيوانات، فمعظم لقد اعتمد اقتصاد إنساف الطا   
البقايا اٟتيوانية تنتمي إذل أنواع مستأنسة، كال يُعرؼ حىت اليـو ما ىي ا١تراحل األكذل اليت سبقت استئناس ىذه 

                                                           
(  ) Ibid. p332. 
( 2) Burroughs (W.J),op cit, p278;  Aumassip (G), "la recherché Préhistorique en Algérie, but et 

méthodes", Revue de Préhistoire et d'Archéologie culturelle, N:01,CRAPE, Alger,1983, pp 29,30.       
 ،ـٜٓٛٔلتحرير تاريخ إفريقيا العاـ اليونسكو إعداد اللجنة العلمية الدكلية  ،المنهجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا من كتاب تاريخ إفريقيا العاـ (ٖٔ)

 .ٜٔ٘ص
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تئناس اٟتيواف أخذت مباشرة اٟتيوانات، كعلى أم حاؿ ىناؾ عدد من النظريات اليت تنادم بأف ا٠تطوة األكذل الس
من ٦تارسة الصيد، ىذه النظرية تعتمد على أف النساء أحدثن تقدما ملحوظا يف الزراعة، األمر الذم ترتب عليو كجود 

فائض من الطعاـ ٝتح بإطعاـ اٟتيوانات اٞتائعة، كبازدياد اقًتاب اٟتيوانات كمبلئمة حياهتا للواحات ا١توجودة يف 
ؿ فرصة معرفة عاداهتا، األمر الذم جعلهم ٭تاكلوف تركيضها بدال من قتلها كمن ٍب بدؤكا الصحارم أعطت للرجا

 .يربوهنا
كيف ٣تاؿ دراستنا ىذه البد أف نبحث باختصار النواحي البيولوجية الستئناس اٟتيواف، فاٟتيوانات اليت كّونت    

لت إذل منطقة الطاسيلي كانت يف العادة أصغر بكثَت القطعاف األكذل يف مواطن الزراعة كتلك اٟتيوانات الربية اليت دخ
من اٟتيوانات ا١تفًتسة ا١تنتشرة ّتانب ا١تنطقة، كالتفسَت ا١تقبوؿ الذم كضعو الباحثوف، ىو أنو مهما اختار اإلنساف 
ر أقزاـ اٟتيوانات من بُت اجملموعات ا١تتوحشة، إال انو استطاع أف يستمر يف هتجُت حيوانات أصغر كأضعف كأكث
كداعة، كمعظم التغَتات اٞتسمانية اليت طرأت على ىذه اٟتيوانات عند استئناسها كانت راجعة الختيار اإلنساف 

 .سبلالت معينة
كلعل من األ٫تية ٔتكاف اإلشارة أف ىناؾ ما يشَت إذل أف الصحراء اٞتزائرية إ٪تا كانت يف العصر اٟتجرم اٟتديث    

من ا٠تراؼ كا١تاعز كالثَتاف كالبقر، فضبل عن اٟتصاف كاٞتمل كاٟتمار، ىذا كقد  مسكونة بقـو من الرعاة، ٢تم قطعاف
 .دلت الرسـو الصخرية مدل انتشار اٟتيوانات يف ىذه ا١تنطقة

ففي الفن الصخرم ُجّسدت أنواع من  البقر كىي ذات قركف ٥تتلفة، فأبقار ٢تا قركف متوازية، كأخرل ذات قركف على 
 األسفل، إذل مّتجهة قركف ذات أبقار ٢تم (Gramantes)(14) اٞترامنت أف إذل ىَتكدكت يشَت األخَتة ىذه كعن األماـ،

.  رعيها يف الوراء إذل ترجع فهي لذلك األماـ، إذل السَت حاكلت كلما األرض يف تغرس ْتيث

م بواد (Tissalatine) تيساالتُت منطقة يف ٧تده ما كىذا الفيل، نذكر الصخرية ا١تشاىد يف ا١تمثلة اٟتيوانات بُت كمن
 .(ٙٔ)رٝتا أما بقاياه األثرية فهي قليلة ٙٛ، كيف نفس ا١تنطقة عثر على رسومات لوحيد القرف بلغ عددىا (٘ٔ)جرات

                                                           
يف  متمركزين يف ا١تنطقة ا١تمتدة بُت جل نفوسة كجهات الفزاف اٟتالية إذل الطاسيلي كيبدك أهنم أحفاد الشعب احملارب الذم استعمل العربات اكانو  (ٗٔ)

 :تنقبلتو كحركبو، أنظر
 Herodote, Histoire, IV, 183, texte trad. par: E. Legrand, ed- les belles lettres, Paris 

 1948                                              
( 5) Sèbe (A), Tikatoutine 6000 ans L'art rupestre Saharien, collection Tagoulmoust imprimé en 

Italie par:  Antegraphica Silva, 1991, p 182.                                                                                 
( 6) Le Quellec ( J.L),Symbolisme et art rupestre du Sahara, ed- Harmattan, France,1998 p130. 
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 In) قزاـ كعُت (Admer) أدمَت عرؽ يف لو بقايا على كعثر تزاريفت، تُت ٔتنطقة رسومات يف ُجّسد فقد النهر فرس أما   

Guzzam) زكا كإف (In Azoua) (17).جرات ككاد 

 صورة ٧تد هبا ُجّسدت اليت الغريبة ا١تشاىد كمن الطاسيلي، مناطق من العديد يف للنعامة عديد مشاىد لدينا الطيور كمن   

 رٝتت التجسيد كنفس كبَتة، بقركف لنعامة أخرل كصورة أرجل، بأربعة نعامة صورة ككذلك زرافة برأس كلكن نعامة جسم

 تيمنزكزتن يف رؤكس بثبلثة كزرافات تزاريفت تُت يف برأسُت كزرافات الرؤكس الثنائية األبقار منها، نذكر أخرل حيوانات بو

(Timanzouzten) (18).فقط قدمُت ك٢تا  

 اليت كالقردة الوحشي، اٟتمار الفهد، األسد، الغزاؿ،: منها أخرل حيوانات جسدت فقد ا١تذكورة اٟتيوانات ىذه إذل إضافة

 كبقاياه جرات، ككاد (In Itinan) إتيناف إف كهوؼ يف اجملسدة كالتماسيح (Tin Tzarift) تزاريفت تُت كهوؼ يف جسدت

 يف السباحُت مشهد يف ٣تسدة فهي األٝتاؾ أما ،(19)الطاسيلي جنوب (Wan Rachla) راشلة كاف منطقة يف عليها عثر اليت
. (Safar) صفار كمنطقة تزاريفت تُت

 :عبلقة إنساف الطاسيلي ببيئتو
غَت أف الرسـو  الكثَت من اآلثار منها مادة غزيرة من الفخار، الطاسيلي تركت الشعوب اليت تعاقبت على منطقة   

اسيلي ابتداء من طعلى جدراف الكهوؼ ىي اليت صنعت الشهرة العا١تية لل الصخرية الكثَتة كاجملسدةا١تلونة ك النقوش 
رسم ك صورة ًب  ٓٓٓ٘ٔىناؾ أكثر من ، ك "برينانس" الفرنسي كتشافها من طرؼ ا١تبلـز األكؿتاريخ ا ٖٖٜٔعاـ 

. إحصاؤىا إذل يومنا ىذا 
٘تتد ىذه الرسـو عرب الزمن حسب عدة فًتات أك عهود تعكس كل كاحدة منها حياة حيوانية معينة تتميز بنمط 

: ىي الفًتات كىذه٥تتلف 

: القدصل اٟتجرم العصر فًتة إذل كتعود األقدـ كىي: (Naturiste) الطبيعية الفترة -1

.  اٟتيوانات ا١ترسومة يف ىذه الفًتة كثَتة جدا كتتناسب مع مناخ رطب :المسماة بالقديمة أو العتيقة الفترة -2
األىم من حيث كىي  سنة قبل ا١تيبلد، ٓٓ٘ٔسنة قبل ا١تيبلد إذل  ٓٓٓٗ٘تتد ىذه الفًتة من  :فترة رعاة البقر -ٖ

 .كمشاىد من اٟتياة اليومية ،قطعاف األبقارك عدد الرسـو احملفوظة اليت تتميز برسـو لؤلشخاص

                                                           
( 7) Le Quellec ( J.L), 1993 p133. 
( 8)  Lhote (H),"les peintures parietal d'epoque Bovidienne du Tassili eléments sur la magie et 

la religion" , J.S.A, 1966, vol 36, N1, p 17.                                                              
( 9)   Le Quellec ( J.L), 1998 p144. 
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 سببتصادؼ اندثار العديد من األنواع اٟتيوانية ب كىي العصر اٟتجرم اٟتديث هنايةتغطي الفًتة  :فترة الخيوؿ -ٗ
(.  ؿ مستأنسة موصولة بعرباترسـو ٠تيوؿ متوحشة كخيو)اٞتفاؼ كما تتميز بظهور اٟتصاف

.  بدأت يف القركف األكذل من العهد ا١تيبلدم تتصادؼ مع ظهور اٞتمل: فترة الجماؿ -٘
٘تلك اٟتيوانات كالنباتات ىنا خصائص ٘تيزىا عن غَتىا كىي تعود إذل فًتات ما قبل التاريخ عندما كانت منطقة 

ىذا الوسط عاش أناس كأنواع مرتبطة با١تاء مثل الكركدف كأنواع يف ؼ ،اسيلي أكثر رطوبة بكثَت ٦تا ىي عليو اآلفطاؿ
كما تشهد كتدؿ على  مندثرة من ا١تنطقة منذ بضعة آالؼ من السنُت مثل اٞتاموس، الفيل، كحيد القرف ك الزرافة،

. كالرسومات النقوش ذلك

 (Safar) صفار منطقة ففي الطاسيلي، منطقة يف الزراعة ٦تارسة على تدؿ اليت الصخرية الرسـو من العديد ىناؾ أف كما   

 ألف اٟتبوب بذر يقوموف ىم كرٔتا مذراة، بشكل الطويل القصب من نوعا ٭تملوف األشخاص من ٣تموعة الرسـو جّسدت

ٯتثل رجبلف  ثاشل كمشهد ،(20)أرجلهم على اٟتبوب بدرس يقوموف جالسوف كذلك أشخاص يوجد الرسم ىذا أسفل
عبلكة على ىذا ىناؾ مشهد آخر يف منطقة جبارين ٯتثل نساء يضعن أقنعة برؤكس  (ٕٔ)منهمكاف يف خدمة األرض،

 أكنرحات منطقة يف ٧تد أننا كما ،(22)الزراعة لربّات اإلنساف تقديس إذل يوحي رٔتا مشهد كىو سنابل،الطَت ك٭تملن 

(Oinarhat) أشخاص، أربعة ٬تسد ا١تنطقة نفس يف كذلك آخر كمشهد الزراعة، يف يعملوف أشخاصا يبُت آخر مشهدا 

 .(ٖٕ)ثة منهم يعملوف يف األرض كالرابع يوّضح ٢تم طريقة العملثبل
 :ك٧تد يف الفن الصخرم ا١تمثل يف الرسومات العديد من ا١تشاىد اليت تعرب عن البيئة الطاسيلية نذكر منها

شخصا يضعوف أقنعة كىم ينظركف إذل  ٕٓكيضم ا١تشهد ما يقارب من رسومات ٘تثل راقصُت يف منطقة جبارين  -
 .(ٕٗ)السماء، ٦تا يدؿ على طقوس استدرار ا١تطر كاستعطاؼ اآل٢تة من اجل خصوبة الطبيعة كاخضرار األرض

                                                           
( 0) Lhote (H),1958, p80.   
( 1) Ibid, p134 . 
( 2) Ibid, p 80.   
( 3) Dieterlen (G), Hampaté (A), Bâ, " Les Fresques d'epoque Bovidienne du Tassili et les 

tradition des Paul" ,J.S.A,  vol, 36 n.1, p 149   .                                                                      
موضوع رسم يف منطقة ال تزيد مساحتها عن  ٓٓٓ٘من أغٌت مناطق الطاسيلي بالرسومات الصخرية، ذلك أهنا ٖتوم أكثر من  منطقة جبارينتعد   (ٕٗ)

 :مربع، أنظر مًت ٓٓٙ
Lhote (H), 1958, p82, 134 
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 أسفل كيف حقيقتها، ٬تهل أدكات ك٭تملوف يرقصوف أشخاص ستة ك٬تّسد (Tin Tazarift) تتزاريفت تُت يف مشهد -

 .(25)مكتملة غَت حيوانات صور تظهر ا١تشهد

 .(26)كالكؤل ا١تاء عن ْتث رحلة يف كماشيتهم قبيلتهم يصطحبوف ٤تاربوف ٯتثل (Djebarine) جبارين يف مشهد -

 يشَت حيث كالعيوف، ا١تراعي عن ْتث عملية يف الّرماة من ٣تموعة كذلك ٯتثل ، (Ozéneare) أكزينارم يف مشهد -

 (27).بعيد من األراضي إذل بيده ا١تقدمة يف الذم الشخص

   (28).الوحشي اٟتمار يهاٚتوف الصيادين من جملموعة مشهدا ٯتثل ، (Timenzouzine) ٘تنزكزين يف مشهد -

 الطاسيلي إنساف عبلقة الياد مارسيا الباحث ٭تلل حيث ، (Vénus) الفينوسات منطقة لرسومات بالنسبة األمر ككذلك

 مثل فاٟتقل الّنسوية، با٠تصوبة متضّمنة األرض خصوبة كأف با٠تصوبة، ٣تسدة عبلقة بأهنا الرسـو ىذه خبلؿ من باألرض

 (29).اٞتنسي بالفعل ٯُتثَّل أصبح الزراعي كالعمل ا١ترأة،

 منطقة يف مشهد ٧تد ا١تشاىد ىذه بُت كمن ١تاشيتهم كا١تاء الكؤل عن ْتثا السكاف تنقبلت عن ا١تشاىد بعض كتعرب

 ٯتثل صفار يف آخر كمشهد (30)ا١تراعي، عن ْتثا ا١تتنقلة قبيلتهم ٟتماية حراسة كضعية يف احملاربُت من ٣تموعة ٯتثل جبارين

 (32)،تيسوكام إيدك من كل يف أخرل كمشاىد ،(31)األعداء من كمراعيهم حيواناهتم ْتماية يقوموف احملاربُت من ٣تموعة

 (33).األشخاص بُت صراع ٘تثل تزاريفت كتُت أبنهر، كتُت كإتيناف،

 بعضها، عبادة إذل دفعتو اٟتيوانات تكاثر يف الصياد فرغبة كثَتة، فهي كاٟتيواف باإلنساف ا١تتعّلقة الصخرية الشواىد أما

 تيكادكدكماتُت منطقة رسومات ا١تشاىد ىذه بُت كمن كالزيادة، النماء على الكبَتة القطعاف مشاىد كتدؿ

(Tekadedoumatin)كما  (ٖٗ)النحات مشهدا من الّرعاة ٬تتهدكف يف جعل األبقار تأٌب يف خط كاحد ، حيث جسد ،
٘تثل  (Ihran)٧تد رسومات ألبقار ذات أثداء كبَتة يف تُت تزاريفت تدؿ على ا٠تصوبة، كمشاىد أخرل يف إيهرف 

                                                           
( 5) Le Quellec (J.L), Symbolisme et Art rupestre du Sahara, ed- Harmattan, Paris, 1993,p187 
( 6) Lajoux (J.D), Tassili N Ajjer, Art rupestre de Sahara Préhistorique, Ed- du Chêne, Paris 1977,  

p134.                                                                                                            
( 7) Ibid. pp 126, 127.     
( 8)  Lhote (H),vers d'autres Tassili, nouvelles découvertes au Sahara, ed- Arthaud, 2eme édition. 

Paris,     1976, p144.                                                                                                                               
( 9) Lhote (H),1958 p134.  
(30) Lajoux (J.D),op cit, 136.  
(31) Ibid,,134.  
(32) Lhote (H),1958,p70.   
(33) Lhote (H),1962,p 112 
(34) p144. Lhote (H),1976, 
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د يف منطقة انالودماف قطعاف كبَتة من األبقار كاألغناـ، كرسومات أخرل تعرّب عن التكاثر اٟتيواشل كما ىو ٣تسّ 
  (ٖ٘).كإيهرف

كقد اصطاد صيادك الطاسيلي بعض اٟتيوانات الربية كالغزاؿ كالثَتاف كحيوانات أخرل بواسطة السهاـ كالنباؿ،   
استطاعوا استئناس بعض منها، فمعظم البقايا اٟتيوانية اليت عثر عليها يف ا١تنطقة تنتمي إذل أنواع مستأنسة من األغناـ 

 .  أف ٚتيع ىذه اٟتيوانات قد استأنست استئناسا كامبل كالثَتاف كالكبلب، غَت أننا ال نستطيع أف ٧تـز
كما طور رعاة البقر الطاسيلي طريقة لًتبية ا١تاشية، كانت تدىش دائما من ال يعرفها، إذ يبدك أف اٟتضارة البقرية قد 

 .(ٖٙ)بلغت يف ذلك العهد أكجها فاكتسبت فنا راقيا يتعلق بطرؽ تربية ا١تاشية اليت تتطلب تعلما طويبل
كما تطلع إنساف الطاسيلي إذل تامُت حياتو االقتصادية فّتطلع إذل القول الطبيعية اليت تتحكم يف إنتاج ٤تصولو 

 .الزراعي فإتو إذل ٕتسيم ىذه القول يف صورة جديدة من اآل٢تة كآ٢تة األمومة اليت كانت رمزا لفكرة ا٠تصوبة كاإلنتاج
اىر ا١تميزة يف ا١ترحلة األكذل من العصر اٟتجرم اٟتديث الذم يتميز كقد كاف تشييد القرل الثابتة ىو إحدل ا١تظ

باالقتصاد الزراعي، كىناؾ ما يشَت إذل أف ا١تبلجئ كا١تباشل الطينية دل تتغَت يف الصحراء أثناء ىذه الفًتة، غَت أهنا 
 .توسعت كانتشرت حوؿ موارد ا١تياه، كىو توسع دل تعرفو الصحراء طيلة عصورىا السابقة

 :المح الفكر الديني النساف الطاسيلي من خبلؿ الفن الصخريـ
عرؼ اإلنساف العبادة كالدين منذ القدـ، فأخذ يبحث عن آ٢تة ٖتميو كتقيو شر ا١تخاطر كٕتلب لو ا١تنافع، يلجأ    

طقة الطاسيلي إليها عند الشدائد كاحملن، فكاف ال بد لو من اسًتضائها كتقدصل القرابُت ٢تا، كقد عثر الباحثوف يف من
على العديد من اآلثار اليت تعطي دالئل كاضحة على كجود نوع من الفكر ديٍت، ٘تثلو آ٢تة كحيوانات مقدسة ككائنات 

أسطورية كطقوس كفكر سحرم ركحاشل أيضا، فقد عثر الباحثوف على العديد من اآلثار ا١تمثلة يف الرسومات 
 :ف بُت ا١تعبودات ٧تدكالتماثيل اٟتيوانية اليت تدؿ على العبادة ـك

مًت  ٖٓمًت كيغطي مساحة تقدر ب  ٕ٘.ٖمنها مشهد اإللو الكبَت يف صفار الذم يبلغ علوه  :آلهة ذكرية -
اإللو ) كيظهر جليا أف ا١تشهد كلو يدكر حوؿ الشخصية ا١تركزية  (ٖٚ).مربع ك٭تيط بو شحصيات صغَتة كحيوانات

كالعديد من النسوة يطلنب منو أف ٯتنحهن أكالدا، فأيديهن مرفوعة بالدعاء، أما اٟتيوانات اليت تظهر يف ا١تشهد ( الكبَت
 (ٖٛ).ليكوف بيتا لئللو فتمثل القرابُت اليت تقدـ لئللو الكبَت، كما أف اٞتدار ا١تنقوش ًب اختياره بعناية فائقة

                                                           
(35)  p120. Lhote (H),1958, 

 .ٕٔٙا١ترجع السابق، ص  ،المنهجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا (ٖٙ)
(37) Lhote (H),1958, p20. 
(38) Ibid, p 192. 



 
 
 

 

 
 

ً  : 03العذد                                                                          البدث العلميحيل  مشهض   ٌ ؤحشٍش   2014 –اهخوبش/  

207 

 

كمن بُت ا١تعبودات اإللو الكبَت الصياد يف منطقة صفار كذلك، كىو ذك قركف كزكائد مع كجود حلقات حوؿ    
الذراعُت كالساقُت ٭تمل يف إحدل يديو عصى طويلة كيف يده األخرل ٝتكة، كىي من ا١تشاىد اليت ٘تثل ا٠تصوبة 

ف ا١تناطق ا٢تامة على غرار منطقة صفار كأكنرحات اليت تنتشر فيها ا١تشاىد كتعد منطقة كادم جرات ـ (ٜٖ)الذكرية،
مشهدا جنسيا تشًتؾ فيو شخصيات عديدة تدكر حوؿ ( Ahana)كتتضح من مشاىد صخرة أىانا  (ٓٗ)اٞتنسية،

  (ٔٗ).شخصية مركزية، ٘تثل كائنا أسطوريا ٯتكن أف يكوف إلو القوة الذكرية أك إلو ا٠تصوبة
ٯتثل امرأة عمبلقة تضع قناعا ك٢تا قرناف عظيماف  :نثوية مثل مشهد السيدة البيضاء في أونرحاتاآللهة األ -

تشرؼ على ا١تشهد كلو، كالشخصيات األخرل الصغرل ىي امرأة ذات قركف كأشخاص يعملوف يف األرض كآخركف 
كما أف  (ٕٗ).يشجعوهنم، فوجود القركف دليل على أف ا١ترأة من اآل٢تة الكربل ألف القركف تدؿ على السلطة كالقوة

( Tamrit)من ا١تشاىد كالتماثيل اليت ٘تثل نساء كتقديس ا٠تصوبة كا١ترأة، منها مشهد يف منطقة تامريت ىناؾ العديد 

  (44).معُت نسق يف جالسة كامرأة يرقصن نسوة أربعة ٯتثل جبارين يف آخر كمشهد (43)عاريتاف، امرأتاف ٯتثل جانيت شرؽ

 :المقدسة األسطورية والكائنات الحيوانات -

( (Ihren Tahilahi تاىيبلىي ايهرين منطقة فيبل خاصة ا١تناطق من العديد يف األبقار ٧تد الكائنات ىذه ضمن كمن   

 ٖتمل اليت البيضاء السيدة مثل األنثوية لآل٢تة رموزا قركهنا كأصبحت ،(Tin Hinkaten) ىنكاتن تُت كموقع ا١تسالك كمنطقة

 (45).ا٠تصب ربة ٔتثابة كتعترب كبَتين قرنُت رأسها فوؽ

 تيساالتُت منطقة يف آخر كفيبل أمتار، ستة طولو جرات كادم يف الفيلة ٧تد الصخرية ا١تشاىد يف ا١تمثلة اٟتيوانات بُت كمن

(Tissalatine)، القرف كىو بكثرة يف  كحيد حيواف يوجد كما (46)األسطورية، اٟتيوانات من تكوف قد اللوف بيضاء كفيلة
مشهد، كيبدك أف ٢تذا اٟتيواف دكر يف اٞتانب األسطورم بدليل كجود كائنات إنسانية  ٜٔٔكادم جرات حوارل 

                                                           
(39)   Hachid (M), Tassili Najjer Au Source de l'Histoire il ya  50 siecle avant les Pyramides, ed- 

Mediterranean.Paris 1998, p297.      
( 0) Ibid, p 266. 
( 1) Lhote (H), Les Gravures Rupestre de sud Oranais, mémoire de C.R.A.P.E, N°16. Paris,1976,p 

101. 
( 2) Sèbe (A),Tikatoutine 6000 ans ,l'Art rupestre Saharien, collection Tagoulmouste, Silva, 

1991,p 26.  
( 3) Lhote (H),1958,p 56. 
( 4) p116. Lajoux (J.D), op cit, 
( 5) Hachid (M), Op cit, p 146.   
( 6) Ibid, p 211.  
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 ىذا مقابل يديو رافعا جالسا مصليا ٯتثل كا١تشهد الليبية، بفزاف إمرينت عرؽ يف( Rhino) رىينوا منطقة يف القرف كحيد برؤكس

 (47). اٟتيواف

: الصخرية الرسومات مشاىد خبلؿ من الدينية الطقوس

 ا١تعربة ا١تشاىد تكثر أين الطاسيلي إنساف لدل بكثرة ٧تده ما كىذا البدائية اجملتمعات حياة يف ىامة مكانة الدينية للطقوس

: منها نذكر الطقوس ىذه عن

 صغَت كرأس كبَت بطن ذك غامضة شخصية حوؿ يدكركف الراقصُت من ٣تموعة يبُت( Tin Tekelt)  تاكلت تُت يف مشهد

 .السماء إذل مرفوعتُت كيديو كقركف

 خيوطا ٘تثل بالرموز غٍت كا١تشهد السهاـ، رؤكس ٭تملوف مقنعُت راقصُت يبُت( Tin tzareft)  تزاريفت تُت يف مشهد

 (48). سحريا طابعا تعطي دكائر كأنصاؼ

 (49).طقوسية برقصات يقوموف كالنساء الرجاؿ من ٣تموعة ٯتثل( Safar) صفار منطقة يف مشهد

 عجوز إذل فتاة يدفعاف ساحراف أهنما يبدكا رجلُت ك٘تثل األكاكوس يف( Uan Tamouat)  تاماكت أكاف منطقة يف مشهد

 تكوف قد برية حيوانات تلمس شخصيات ٘تثل أخرل كمشاىد العجوز، ىذه من الدينية األسرار تعلم توضح رٔتا كبَت

 (50).اٟتيوانات أماـ الشجاعة الشباب إلعطاء( (Initiation التلقُت طقوس عن معربة

 على تدؿ كأقنعة كرموزا سحرية رقصات ٯتثل ،(Matalan Amazar) أمازار كماتاالف( In Awanrhat)  أكنرحات يف مشهد

 كلو قناعا يضع( Personage Ithyphalique) قضيبية شخصية ٯتثل ا١تكاف نفس يف آخر كمشهد السحرة، هبا يقـو طقوس

 (51).طقوسي كضع يف أنو يبدك منفرجتُت ساقاه كقركنا، كبَتة آذاف

 :الرمزية في الفن الصخري
ظهرت الرمزية منذ القدـ أين قاـ اإلنساف األكؿ بالتعبَت عن آرائو برموز معينة، فالرمز عبلمة عن شيء ما، كجوىره    

ففي ا١تشاىد  (ٕ٘)ات ٥تتلفة تبعا لنظرة الباحثُت كقراءاهتم للرموز،غَت كاضح بالنسبة لغَته، فهو قد ٭تمل معاشل كتفسَت

                                                           
( 7)  Sèbe (A), Op cit, p182.   
( 8) Hachid (M), Op cit, p 214.   
( 9) Dieterlen (G) et Hampaté (A), Bà" les Fresques d'epoque Bovidienne du Tassili et les 

tradition des Paul" , J.S.A, vol: 36.N: 01.                                                                  
( 0) Hugot (H.G), Le Sahara avant le Désert, ed- Héspérides. Paris, 1974, p159.                                       
( 1) Lajoux (J.D), op cit, p 55     
( 2) Gourhan ( A.L), Les religionsde la Préhistoire (Paleolithique), presses universitaire de 

France, 1964, p148.                                                                                                                   
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الصخرية للطاسيلي ٧تد رموزا تعرب عن مظاىر دينية كأساطَت، كبعض من ىذه الرموز ٯتكن تفسَتىا بسهولة 
الفًتة، كدل لوضوحها، بينما رموزا أخرل تبقى غامضة لعدـ معرفة الباحثُت ٔتعتقدات ك٪تط تفكَت اإلنساف يف تلك 

تكن رسوماتو عمبل تلقائيا بل كانت تتم كفق طقوس معينة نابعة عن معتقداتو الركحانية، كمن بُت الرموز كالصور 
 :ذات الدالالت ٧تد

فاللوف األٛتر مثبل كاف يرمز إذل استمرارية اٟتياة، كىذا ما نبلحظو يف العديد من رسـو اٟتيوانات  :استعماؿ األلواف
كاستعمل كذلك اللوف األبيض بارتباطو بالشخصيات األسطورية كاآل٢تة  (ٖ٘).عمبلقة كاألركية كالزرافاتمثل الظباء اؿ

كاألركاح مثل مشاىد الشخصيات الساْتة يف أكنرحات، كمشاىد أخرل ٟتيوانات ككائنات أسطورية باللوف األبيض 
 .ما ىو كاضح يف موقع تُت ىناكنتاظافة إذل اللوف األصفر الذم لو عبلقة بطقوس الدفن ؾ (ٗ٘).يف صفار

( Théranthropes) اٟتيوانات برؤكس أقنعة فهناؾ ا١تقنع، الرأس عن تعرب الصخرية الرسـو من فالعديد :األقنعة استعماؿ

مغايرا مثل ٛتاية  انطباعا يعطي أف ٯتكن كرٔتا (55).األسطورم الكائن أك اٟتيواف يشبو مظهر لنفسو للشخص يعطي ْتيث
ا١تقنع من القول أك األركاح الشريرة أثناء الطقوس أك اٟتصوؿ بشكل مؤقت على صفات الكائن الذم ٯتثلو 

 (ٙ٘).القناع

 :خاتمة 
دلت األْتاث األثرية كال تزاؿ على أف الشماؿ اإلفريقي من أقدـ ا١تناطق اليت استقر فيها اإلنساف كمارس ٥تتلف    

تليب حاجياتو كيف احتكاكو الطويل ببيئتو، فتشَت ا١تعطيات األثرية انو ٕتاكز مرحلة القنص كالقطف إذل األنشطة اليت 
استئناس اٟتيواف ٍب الزراعة يف كقت مبكر، كقد استطاع إنساف الطاسيلي يف التكيف ا١تدىش مع شركط البيئة ا١تتقلبة 

ٟتاسم كقوة مؤثرة يف التطور اإلنساشل، ىذا اإلنساف الذم كالقاسية فنحن الزلنا بعيدين عن إدراؾ ضغط تلك البيئة ا
استطاع التكيف كعاش كتطور عرب التحوالت ا١تناخية الكبَتة، كمن الواضح أف كل ذلك قد حصل بفعل قدرات 

ير فكرية استثنائية ٘تاما،حيث تعترب نقوشو اليت خلفها خطوة ىامة يف تطور قدراتو التعبَتية سرعاف ما كصلت إذل التعب
 .بالرموز كالكتابة قبل العصر التارٮتي، كىي على أية حاؿ مصدر رئيسي للتعرؼ على الفكر اإلنساشل كقتذاؾ

 
                                                           

( 3) Hachid (M), Op cit, p 148. 
( 4) Ibid, p 218.. 
( 5) Ibid, p 200.  
( 6) Le Quellec (J.L), Op cit, p 269. 
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 ناجر مشاهد من الرسومات الصخرٌة بمنطقة الطاسٌلً
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 :قائمة المراجع 
 ٍب  اٟتجارة كتعٍت (lithos) ك اٞتديد كتعٍت (nios) اإلغريقية الكلمة من مشتقة  اٟتديث اٟتجرم العصر أك (néolithique) النيوليتي (1)

 .اٟتديث اٟتجرم العصر ٔتعٌت أصبحت
 العيد  إبراىيم الباحث يعرفا فبينما معناىا، حوؿ اآلراء اختلفت فقد آجر أما السواد، يغطيها اليت اٞتبلية السلسلة الطاسيلي كلمة تعٍت (2)

 (Lhote)  لوت كىنرم (Leredde) لورد من كل عند األجنبية الدراسات يف آخر معٌت ٢تا ٧تد"  األقرع رأس" أك" ا١تسلوخ الثور" ّتلد  بشي

:  كذلك أنظر الدراسات يف، أكثر ا١تنتشر ىو الثاشل كا١تعٌت البحَتة أك بالنهر  كأقرنوىا

Leredde (C), Etudes Ecologique et Phylogéographies du Tassili et Nil, Alger 1957, TII, p47; Dubief (J) L'Ajjer Sahara 
central, édition Karthala, France, 1999; Lhote (H), A la découverte des fresques de Tassili, Paris, 1958.                                                                                   

 .82ص ، 2009 ،1ج اٟترب، دار ،والحضارية الجغرافية البنية ناجر، تاسيلي م،بش العيد ٤تمد  (3)
 .82 ص نفسو،  (4)
(5) Dubief (J) , op cit, p 25.   
 .1972 جويلية 26 يف  ا١تؤرخ اٞتزائرية للجمهورية الرٝتية اٞتريدة من 168 قرار  (6)
(7) Dubief (J), op cit, p 25.  
(8) Ibid,  pp335-338.   
(9) Ibid. p331.  
(10) .Ibid. p332 
(11) Ibid. p332. 

(12) Burroughs (W.J),op cit, p278;  Aumassip (G), "la recherché Préhistorique en Algérie, but et méthodes", Revue de 
Préhistoire et d'Archéologie culturelle, N:01,CRAPE, Alger,1983, pp 29,30.       

 العاـ إفريقيا تاريخ لتحرير الدكلية العلمية اللجنة إعداد، العاـ إفريقيا تاريخ كتاب من إفريقيا في التاريخ قبل ما وعصر المنهجية  (13)

 .591ص 1980 ،االيونسكو،
 استعمل الذم احملارب الشعب أحفاد أهنم كيبدك الطاسيلي إذل اٟتالية الفزاف كجهات نفوسة جل بُت ا١تمتدة ا١تنطقة يف متمركزين كانوا  (14)

: أنظر كحركبو، تنقبلتو يف العربات

  Herodote, Histoire, IV, 183, texte trad. par: E. Legrand, ed- les belles lettres, Paris 1948                                             (15) Sèbe 
(A), Tikatoutine 6000 ans L'art rupestre Saharien, collection Tagoulmoust imprimé en Italie par:  Antegraphica Silva, 
1991, p 182.                                                                                 

(16) Le Quellec ( J.L),Symbolisme et art rupestre du Sahara, ed- Harmattan, France,1998 p130. 
(17) Le Quellec ( J.L), 1993 p133. 
(18) Lhote (H),"les peintures parietal d'epoque Bovidienne du Tassili eléments sur la magie et la religion" , J.S.A, 1966, 

vol 36, N1, p 17.                                                              
(19) Le Quellec ( J.L), 1998 p144. 
(20) Lhote (H),1958, p80.   
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(21) Ibid, p134  
(22) Ibid, p 80.   
(23) Dieterlen (G), Hampaté (A), Bâ, " Les Fresques d'epoque Bovidienne du Tassili et les tradition des Paul" ,J.S.A,  vol, 

36 n.1, p 149                                                                         
 تزيد ال منطقة يف رسم موضوع 5000 من أكثر ٖتوم أهنا ذلك الصخرية، بالرسومات الطاسيلي مناطق أغٌت من جبارين منطقة تعد  (24)

  .Lhote (H), 1958, p82, 134  : أنظر مربع، مًت 600 عن مساحتها
(25) Le Quellec (J.L), Symbolisme et Art rupestre du Sahara, ed- Harmattan, Paris, 1993,p187 
(26) Lajoux (J.D), Tassili N Ajjer, Art rupestre de Sahara Préhistorique, Ed- du Chêne, Paris 1977,  

p134.                                                                                                            
(27) Ibid. pp 126, 127.     
(28)  Lhote (H),vers d'autres Tassili, nouvelles découvertes au Sahara, ed- Arthaud, 2eme édition. Paris, 1976, p144.                                                                                                                               
(29) Lhote (H),1958 p134.  
(30) Lajoux (J.D),op cit, 136.  
(31) Ibid,,134.  
(32) Lhote (H),1958,p70.   
(33) Lhote (H),1962,p 112 
(34) p144. Lhote (H),1976, 
(35) p120. Lhote (H),1958, 

 .612 ص السابق، ا١ترجع إفريقيا، في التاريخ قبل ما وعصر المنهجية (36)
(37) Lhote (H),1958, p20. 
(38) Ibid, p 192. 
(39)   Hachid (M), Tassili Najjer Au Source de l'Histoire il ya  50 siecle avant les Pyramides, ed- Mediterranean.Paris 1998, 

p297.      
(40) Ibid, p 266. 
(41) Lhote (H), Les Gravures Rupestre de sud Oranais, mémoire de C.R.A.P.E, N°16. Paris,1976,p 101. 
(42) Sèbe (A),Tikatoutine 6000 ans ,l'Art rupestre Saharien, collection Tagoulmouste, Silva, 1991,p 26.  
(43) Lhote (H),1958,p 56. 
(44) p116.    Lajoux (J.D), op cit, 
(45) Hachid (M), Op cit, p 146.   
(46) Ibid, p 211.  
(47)  Sèbe (A), Op cit, p182.   
(48) Hachid (M), Op cit, p 214.   
(49) Dieterlen (G) et Hampaté (A), Bà" les Fresques d'epoque Bovidienne du Tassili et les tradition des Paul" , J.S.A, vol: 
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 الحيواف في التفكير األسطوري العربي
 .جامعة تلمساف كلية العلـو االنسانية واالجتماعية،/  مصطفى بوخاؿ. أ

 
 :ملخص

لقد شغف العرب منذ القدـ باٟتيواف ك ضجت بو أشعارىم ك أمثا٢تم ك تشبيهاهتم حىت أصبح عنصرا ىاما يف بنية التفكَت    
فبل يتحدث العريب عن الشجاعة دكف ذكر األسد ك ال يتطرؽ اذل أساليب ا١تكر ك ا٠تديعة بدكف التفكَت يف . االسطورم العريب

بناء ٪تاذج حيوانية شكلت مادة خصبة لؤلمثاؿ كاٟتكم ك اٟتكايات كما رفع اٟتيواف اذل مرتبة  ك ا١تخياؿ العريب ساىم يف. الثعلب
 .اآل٢تة يف العصورالغابرة 

ك ىذه احملاكلة تتجو اذل ْتث العبلقة بُت العقل العريب ك اٟتيواف من خبلؿ مساءلة اللقاءات االكذل يف تاريخ البشرية حيث يتتلمذ 
ك أثره يف ٥تيلة االنساف ك كعيو ٍب بداية  -عليو السبلـ –االنساف على يد اٟتيواف، باالضافة اذل حضور اٟتيواف على منت سفينة نوح 

 .نتاج ا٠ترايف ك األسطورم العريب كذلك ٔتحاكرة ا١تقوؿ العريب القدصلالتأريخ لبل
 :الكلمات المفتاحية

 . األسطورة ، الرمز،اٟتيواف، ا١تعٌت، التأكيل،ا١تثل، ا٠ترافة، اٟتكاية، الداللة، التناص،ا١تقارنة

 
 :توطئة

استطاع اٟتيواف أف يشغل ٥تّيلة اإلنساف منذ العصور الغابرة، كلعّل أّكؿ ٤تطّة تستوقفنا يف مسَتة اٟتياة البشرية ىي   
مشهد من مشاىد بداية ا٠تليقة، يشاء القدر فيها أف يتتلمذ اإلنساف على يد اٟتيواف كيفقو التعامل مع جسد فارؽ 

انيها منبئة هبوؿ ا١توقف الذم كاجهو اإلنساف أماـ ظاىرة ا١توت كسلوؾ اٟتياة، كقد صورت ىذه اٟتادثة يف أٚتل مع
فبعث اهلل غرابا يبحث يف األرض لَتيو كيف يوارم سوءة أخيو :"... الغراب إتاه ىذه الظاىرة، يف قولو عز كجل

 ٖٕٓ..."يا كيليت أعجزت أف أكوف مثل ىذا الغراب فأكارم سوءة أخي؟ فأصبح من الّنادمُت : قاؿ

يف حادثة الّطوفاف قبل أف يًتؾ بصماتو على  -عليو الّسبلـ–كيأىب ىذا اجملتمع اٟتيواشّل أف يغادر سفينة نوح    
نفسية اإلنساف كتفكَته حىّت غدا يواجو الطّبيعة كأسرارىا متوّسبل باٟتيواف ليفّسر ما خفي عليو من معانيها إذل درجة 

ّٗتّيلية األكذل أكصافا ك قول خارقة ارتقت إذل مراتب اآل٢تة  على مّر أنّو كىب ٢تذه اٟتيوانات يف خضم مغامراتو اؿ
 .العصور 

                                                           
 .ٖٔسورة ا١تائدة، اآلية  - ٖٕٓ



 
 
 

 

 
 

ً  : 03العذد                                                                          البدث العلميحيل  مشهض   ٌ ؤحشٍش   2014 –اهخوبش/  

216 

 

 :العقل العربي في مرحلتو األسطورية -ٔ
فسَت الظواىرالطبيعية، شأهنا تدل تنج البيئة العربّية من ا١تمارسات الطفولية للعقل البشرم يف ساحة ا٠تياؿ كميداف    

فيها  الحيواف، فقد عرفت أنواعا شىت من األساطَت كا٠ترافات ناؿ الفارسية كدية اليونانية، الهنيف ذلك مثل نظَتهتا 
أّف العرب لم  "الّسهم األكرب إالّ أنّنا نواجو صعوبات ٚتّة لتأكيد ىذا الطّرح خاّصة أماـ باحثُت متعّصبُت يزعموف 

، مع أّف ٖٕٔ" عتمد الخياؿ الواسعيعرفوا األساطير، ذلك أنّهم لم يكونوا من أصحاب الملكات الخبلّقة  الّتي ت
إطبللة سريعة على جواىر الّشعر اٞتاىلّي تنسف ىذا ا١توقف من أساسو، كلعّل الّسبب يف ىذا ا١توقف الّشاّذ ىو 

عدـ فهم طبيعة العقلية العربية كمقارنتها ٔتا أبدعو اليوناف كالفرس  من خياالت  كقد رّد األستاذ أٛتد أمُت على ىذه 
أّما ضعف ا٠تياؿ فلعّل منشأه أّف الّناظر يف شعر العرب ال يرل فيو أثرا  للّشعر القصصّي كال : " ق الّشبهة بقوؿ

ك٨تن مع ... الّتمثيلّي، كال يرل ا١تبلحم الّطويلة اليّت تشيد بذكر مفاخر األّمة كإلياذة ىومَتكس كشاىنامة الفردكسيّ 
فالفخر . ىذا الّضرب أحد مظاىر ا٠تياؿ، ال مظهر ا٠تياؿ كّلو اعتقادنا قصور العرب يف ىذا الّنوع من القوؿ نرل أفّ 

 .ٕٖٕ"كاٟتماسة كالوصف كالّتشبيو كاجملاز، كّل ىذا ك٨توه من مظاىر ا٠تياؿ
كا١تعّوؽ اآلخر الّذم يواجهنا فيما طرحناه سابقا ىو شّح ا١تصادر اليّت تنَت مغارات ا٠ترافات كبقايا لؤلساطَت اليّت    

الّصخور كاأللواح عن طريق الّنقوش أك يف بطوف الّصحف ك الكتب، فأّما األكذل فًتجع ندرهتا يف دّكنت سواء على 
نًتكبولوجية  ا٠تاّصة باٞتزيرة العربية، كأّما الثّانية فسبب قّلتها ضياع الكثَت منها ك٩تّص ألقّلة البحوث كالّدراسات ا

با٢تمذاشل الّذم ضاعت منو ٙتانية أجزاء كاملة كقد اكتشف  حملّمد اٟتسن بن داككد ا١تشهور" اإلكليل"بالذّكر كتاب 
 ٖٖٕ"الّذم يصف فيو قبلع اليمن القدٯتة كقصورىا كجانبا كبَتا من حياهتا االجتماعية  كمعتقداهتا"اٞتزء الثّامن منو ك

ا العادل أٚتع منذ يتحّدث فيو ا٢تمذاشل عن قبائل اليمن ٦تلكة سبأ كٛتَت اليّت داف لو"كاٞتزء العاشر من نفس الكتاب 
كيذكر أّف اٞتزء الّسابع من بُت األجزاء ا١تفقودة يتناكؿ  فيو الكتاب األساطَت كا٠توارؽ  ٖٕٗ" األلف الثّالثة قبل ا١تسيح

 . لليمن الغابرة -اٟتكايات ا١تستحيلة  –

                                                           
 .ٛٚص ، ٕٓ، ط (ٜٜٚٔ)، دار العودة، بَتكت، دراسة حضارية مقارنة –األساطير  :زكيكماؿ أٛتد  - ٖٕٔ
 .ٖٙص ، ٓٔ، ط (ٜٜٙٔ)،لبناف  ،دار الكتاب العريّب، بَتكتفجر اإلسبلـ، : أٛتد أمُت - ٕٖٕ
 .ٕٕص ، ٕٓ، ط ٖٜٛٔ، دار ابن خلدكف، بَتكت الفلكلور و األساطير العربية: شوقي عبد اٟتكيم - ٖٖٕ
 .ٕٕنفسو، ص  - ٖٕٗ
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لك كذّل الباحثوف كجوىهم من أجل ذ. كهبذا فنحن أماـ فقداف حلقات كثَتة من الًّتاث ا٠ترايّف كاألسطورّم العريبّ    
شطر اٟتضارتُت الّلتُت ٘تاّستا مع جزيرة العرب كنعٍت هبما مدنّية الفرات كمدنّية النيل، كالشّك أّف العرب اختلطوا هبذه 

ا١تؤّرخوف يف أنساب العرب إذل أّف العريّب كالفينيقّي كاألشورّم كالبابلّي من أب " الّشعوب منذ غابر األزماف كما يشَت 
الّتفتيش عن جذكر األساطَت "كمن ٍبّ كاف الّلجوء إذل  ٖٕ٘"د يؤيّد ذلك الّتشابو يف تركيب أجسادىم كعاداهتمكاح

 . ٖٕٙ"اليّت توافرت عنهم بعض الّنصوص كالّنقوش –البابليُت، األشوريُت، الكنعانيُت  -العربّية عند ىؤالء الّشعوب 
على قنوات منابعو األكذل عند الّسومريُت البّلساميُت الّذين فاٞتسم األكرب من أساطَتنا كفلكلورنا أمكن العثور "

توارثهم األكائل من بابليُت كأشوريُت كسوريُت كفينيقيُت لبنانيُت كعربيُت كعرب من شبو اٞتزيرة من مشاليُت 
 ٖٕٚ"كجنوبيُت

كالركاة من العرب كغَت كركاه العلماء كالكتاب "كهبذا فنحن نغرؼ من معُت أساطَتنا كفلكلورنا العريب ٦تا كتبو    
العرب، مثل كىب بن منبو، كاآللوسي، كعبيد بن شرية اٞتر٫تي، ككعب األحبار، ك٤تمد بن إسحاؽ، كالدمَتم، 

كمن الكتب اليت حفظت  ٖٕٛ..."كاألزرقي، كالبلخي، كالقزكيٍت، كا٢تمذاشل، كالطربم، كابن قتيبة، كابن الندصل كغَتىم 
البياف كاٟتيواف للجاحظ، كالتيجاف لوىب بن منبو، كاإلكليل للهمذاشل  : ا٠ترافاتلنا تراثا ىائبل  من اٟتكايات ك

كىو مليء –كتاب األياـ الذم ألفو أبو عبيدة معمر بن ا١تثٌت "كحياة اٟتيواف الكربل للدمَتم كبلوغ اإلرب لؤلكسي ك
 .ٜٖٕ"ٍب نثره يف ٣تموعة النقائض بُت جرير كالفرزدؽ –باألساطَت كاٟتكايات ا٠ترافية

 :الحيواف في األساطير العربية القديمة -ٕ
إف ا١تتتبع ٞتل األساطَت كا٠ترافات العربية ٬تد أهنا كانت على اتصاؿ باٟتيوانات، كىذا ليس بالغريب، إذا أمعنا    

النظر يف طبيعة حياة العريب  االجتماعية  يف حلو كترحالو كبيئتو الصحراكية ا١تفتوحة كا١توحشة اليت جعلتو يألف 
حيوانات فيحبها كيصفها يف شعره، كأخرل يستوحش منها فيتوىم كجودىا ٍب يضفي عليها أكصافا كأشكاال غريبة 

 .تناثرت أخبارىا يف الشعر اٞتاىلي  كا١تدكنات العربية ا١تذكورة آنفا

                                                           
 .٘ٔ، ص ٖٜٛٔ ،، مطبعة ٞتنة الّتأليف ك الًّتٚتة، القاىرةاألساطير العربية قبل اإلسبلـ:عبد ا١تعيد خاف - ٖٕ٘
، لبناف ،بَتكت  ،ٔطنظرات يف الّنقد ك القّصة ك األسطورة ك األدب الّشعيّب، ا١تؤّسسة اٞتامعّية للّنشر ك الّتوزيع، -أّولية الّنصّ : طبلؿ حرب - ٖٕٙ

 .ٔٔٔص  (ٜٜٜٔ)
 .ٕٔص  شوقي عبد اٟتكيم، ا١ترجع السابق، - ٖٕٚ
 .ٕٕنفسو، ص  - ٖٕٛ
 .ٙٚص  أٛتد كماؿ زكي، ا١ترجع السابق، - ٜٖٕ
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خلق األرض على  إف اهلل: "كمن األساطَت العربية أسطورة ا٠تلق القريشية نسبة إذل قبيلة قريش يف مكة، فهي تقوؿ   
حوت ، كاٟتوت يف ا١تاء ، كا١تاء على ظهر صفاة ، كالصفاة على ظهر ملك ف كا١تلك على صخرة كالصخرة يف 

 .ٕٓٗ..."الريح

كا١تبلحظ أف العرب األكائل استهوهتم اٟتيوانات الضخمة كالوحشية ا٠تارقة فانطبع ذلك يف ٥تيلتهم كطقوسهم    
خرافة قريشية متأخرة أف إبليس تغلغل إذل اٟتوت الذم على "كأساطَتىم، ففي كانبنت على ذلك بعض معتقداهتم 

أتدرم ما على ظهرؾ يا لوتيا من األمم الدكاب كالشجر كاٞتباؿ كغَتىا، انك لو : ظهر األرض، فوسوس إليو، كقاؿ
رب كمعتقداهتم كقد نطق اٟتيواف ٔتا حبلت بو ٥تيلة الع  ٕٔٗ"نفضتها أك ألقيتها عن ظهرؾ، لكاف ذلك أريح لك

 -عليو السبلـ–ما فسر بو سليماف "حوؿ قضايا كجودية طا١تا أعيت العقل البشرم مثل ا١توت كالقضاء، كيشبو ذلك 
، ٕٕٗ"يا بن آدـ عش ما شئت فإنك ميت:" كالنسر يقوؿ" إذا نزؿ القضاء عمي البصر: "حديث ا٢تدىد حُت يقوؿ

كلقب بذلك  -عليو السبلـ–ْتادثة بلقيس ملكة سبأ مع النيب سليماف  كيتواتر ذكر ا٢تدىد يف ا١تأثور العريب الرتباطو
إّف القنزعة اليت على رأسو ثواب من اهلل تعاذل ما كاف من برّه ألمو ١تا ماتت جعل قربىا على "أبو األخبار، كزعموا 

 : كيف ذلك يقوؿ الشاعر أمية بن أيب الصلت ٖٕٗ"رأسو، فهذه القنزعة عوض عن تلك الوىدة
 غيم وظلماء وغيم سحابة      أزماف كفن واستراد الهدىد               

 فبنى عليها في قفاه يمهد         يبقى القرار ألمة يحبها               
 في الطير يحملها وال يتأودمهدا وطيئا فاستقل بحملو                   
 من أمو يجزى بصالح حملها    ولدا وكلف ظهره ال تفقد              
 ٕٗٗفتراه يدلح ماشيا بجنازة       فيها ما اختلف الجديد المسند              

ألّف عقلك : "حُت قاؿ ٕ٘ٗكمثل ىذه ا٠ترافة ذكرت قبل ألف عاـ على لساف إيزكب يف مسرحيات أريسطو فانيس   
 ،كلدت قبل األرض ٍب مرض أبوىا كمات:  يتعود التفكَت  يف إيزكب إذ يقوؿ عن القربةأعمى  ال يساؿ عن شيء دل

                                                           
 .ٗٗٔص  شوقي عبد اٟتكيم، ا١ترجع السابق، - ٕٓٗ
 .ٗٗٔ، نفسو - ٕٔٗ
 .ٔٔٔنفسو، ص  - ٕٕٗ
 .ٜٗ٘ص ، ٖٓج /ٔٓمج  ،بدكف تاريخ ،، دار صعب، بَتكت لبنافالحيواف اٞتاحظ، - ٖٕٗ
 .ٜٗ٘ص  ،نفسو - ٕٗٗ
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فقامت بكل الفركض ا١تمكنة إلرقاد جثتو ،كلكنها دل تستطع أف تقّدـ لو قربا يف أم مكاف، ألّف األرض دل تكن قد 
 أف تدفن أباىا يف رأسها، فيا ٢تا كأخَتا ساقتها اٟتاجة ا١تلحة عندما جاء اليـو ا٠تامس إذل ،كجدت حىت ذلك الوقت

 .ٕٙٗ..."من ٥تلوقة مسكينة 

ىذا التشابو بُت أرسطو فانيس كأمية بن أيب الصلت كاٞتاحظ إذل أصل عراقي  داود سلـوكيرجع الباحث األستاذ    
 تذكرنا أسطورية عوادل إذل ٭تيل الّصلت أيب بن أمّية نصّ  من األكؿ البيت إف كالعجيب منهم كل منو استقىقدصل 

 الشعيب ا١تأثور يف ٧تدىا ال إ٬تابية رمزية ا٢تدىد ليمنح معها يتوحد كىو األكذل الوجود بدايات ٖتكي اليت اليونانية بالنصوص

 القرف يف كانت" OISEAU D' HUPPE ا٢تدىد طائر" الفرنسية العبارة ك الوسطى القركف يف األبلو للطائر يرمز" حيث الفرنسي

 ٕٚٗ."رجةالّدا اللغة يف تدخل أف قبل عامية كلمة كانت حيث" DUPE غر" تعٍت عشر ا٠تامس

 بسمو، ك٭تلق األعارل يف كيطَت جدا عاؿ سكناه موقع العقاب" مثل كىوكالنسر ككل طائر ىو رمز اإلعبلء الركحي    

 أسطورة كٖتكي ،   "الشايف الرعد ىو" ZEUS    زيوس" كعقاب الرعد، طائر العقاب يعترب ،... العادل مناطق من العديد كيف

 زيوس فنزؿ  جبل على للقنص يوما فخرج اٞتماؿ بديع كاف ، طركادة ملك طرطوس ابن الساقي غيمز أفّ " يونانية أسطورة

ك يف  ٕٓ٘" نسر فاختطفو إذل السماء ، فأقاـ يف أك١تب كاٗتذه زيوس ساقيا لو ، ك٢تذا ٝتي الدلو  هبيئة  –األرباب رب–
" الشعرل"ك" سهيل "كانت ىي ك" الغميصاء " أف "نفس ىذه األجواء ٭تلق التفكَت األسطورم العريب ليحكي لنا 

يف ٣ترة كاحدة ، فا٨تدر سهيل ك الشعرل كعرب اجملرة إذل اليمن، كبقيت الغميصاء كحيدة تبكي حزنا على فقدىا 
  ٕٔ٘"ائما يف السماء أسيفة موجعة حىت غمصت عيناىا ككذا تبدك د –اليت كانت تعشقو–سهيل 

                                                                                                                                                                                           
١تع اٝتو يف الشعر ا١تسرحّي حيث اّٗتذه سبلحا رىيبا يف الّنقد الّسياسّي ك  ـ.ؽ (ٖٙٛ-٘ٗٗ)شاعر يوناشّل : أك أريسطوفاف -أريسطوفانيس - ٕ٘ٗ

 .ٕٓٙص ، ٕٓط   ( (ٜٗٛٔ) ،لبناف ،ا١تعجم األديّب، دار العلم للمبليُت، بَتكت: ينظر جّبور عبد الّنور. ) االجتماعيّ 
ٕٗٙ - ،  .٘ٛص، ٔط ،(ـٖٕٓٓ)،مؤسسة ا١تختار، القاىرة  ،األدب المقارف في الّدراسات المقارنة الّتطبيقية داككد سلـو
 .ٕٕٓ، ص ٔٓط ، ٕٜٜٔ، ترٚتة عبد ا٢تادم عّباس، دار دمشق، سورية، األدياف والحياةو الّرموز في الفنّ : فيليب سرينج - ٕٚٗ
  Myriam Philibert: Dictionnaire des)   كبَت اآل٢تة يف األك١تب، ك إلو الّسماء يف األسطورة اليونانية  –ZEUS -زيوس - ٕٛٗ

Mythologies, Ed maxi livre, France 2002, P 280 )                                                                      
 .ٚٚٔص  ا١ترجع السابق، ،فيليب سرينج - ٜٕٗ
 .ٕٔص  ا١ترجع السابق، ،عبد ا١تعيد خاف - ٕٓ٘
 .ٜٗص  ا١ترجع السابق، ،أٛتد كماؿ زكي - ٕٔ٘
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 ا٠تلصاء من األخوين بُت يقع قد: "يقاؿ حُت األمثاؿ مضرب إذل اٞتباؿ كأعارل النجـو مستول من األسطورة ىذه كتنزؿ   

 أفّ  العربية األسطورية ا١تصادر تشَت اليوناشّل، الّساقي لغيمز حدث ما كمثل    ..." الغميصاء ك العبور الشعريُت بُت كقع ما

 ا١تبكر للفكر عرضت اليت اٟتديثة األْتاث كتدؿ ،   "كوكبا كمسخت  السماء إذل فصعدت حسناء امرأة كانت الّزىرة

 عرضناىا اليت األسطورية الرمزية ىذه مثل يف يظهر إ٪تا –كىناؾ ىنا –البشرم العقل عمليات يف الّتشابو مدل أفّ  لئلنساف
 مع النسر رمزية تتوحد اليونانية، األسطورة يف اإلغريق آ٢تة كبَت بزيوس كيتوحد اٞتباؿ أعارل إذل النسر يتعاذل فحينما ،   

 مؤلف بوصفو البحث ىذا مدخل يف ذكره سبق الذم عاد بن لقماف اٟتكيم بطلها كاف كاليت العربية األسطورة يف الدىر

 يهبو أف ربو لقماف يدعو حيث مثَت، بتفصيل منبو بن لوىب التيجاف كتاب يف قصتو"  كردت كقد  -fabuliste –خرافات

:  بقولو العمر طوؿ

 الّلهم يا رّب البحار الخضر          واألرض ذات النبت بعد قطر                               

 ٕ٘٘"أسألك عمرا فوؽ عمر                    

كال سبيل إذل ا٠تلود فاخًت إف شئت أف قد أعطيت ما سألت، "كاستجاب اهلل لدعائو إذ ٝتع يوما ىاتفا يناديو    
. سبعة بقرات من ظبيات عفر، يف جبل كعر، ال ٯتسها قطر، كإف شئت بقاء سبعة أنسر، كلما ىلك نسر أعقبو نسر

ٔتعٌت الدىر، بل أف " لبد"كفسر راكم ىذه القصة "  لبد"ككاف سابع النسور يدعى  ٕٙ٘"فكاف اختياره بقاء النسور
ألبد ،كمازاؿ ىذا ا١تعٌت متواتر إذل اآلف على شفاه سكاف ا١تناطق الريفية من الغرب با" لبد"لقماف نفسو عرؼ 
فحُت كافت ا١تنية ذلك النسر السابع، كسقط مشرفا على ا١توت، كدل يطق ". " دائما"ٔتعٌت " لبدة"اٞتزائرم ٖتت لفظ 

" اهنض لبد أنت األبد:كناداه أف ينهض، كتفسخ ريشو، ىاؿ لقماف  ىوال عظيما، ككقع موتو منو موقعا جسيما، 
ٕ٘ٚ. 

                                                           
 .ٙٙٗص  ،(ـٕٗٓٓ)  ،لبناف، ، دار الفكر، بَتكت أساس الببلغة ،الز٥تشرم جار اهلل - ٕٕ٘
 ٖٔ، عن عبد ا١تعيد خاف، ا١ترجع الّسابق، ص ٗٔص / ٖ، مج البدء و الّتاريخ: أبو زيد البلخيّ  - ٖٕ٘
 .ٓ٘ص  ا١ترجع السابق، ،أٛتد كماؿ زكي :ينظر - ٕٗ٘
 .ٖ٘، ص ٜٜٛٔ، ا١تؤّسسة الوطنية للكتاب، اٞتزائر الميثولوجيا عند العرب: ينظر عبد ا١تالك مرتاض - ٕ٘٘
 .ٖ٘، ص نفسو - ٕٙ٘
 .ٗٔٔص ا١ترجع السابق، ،شوقي عبد اٟتكيم - ٕٚ٘
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كتزداد أحواؿ اٟتيوانات كأكضاعها كثاقة بتفكَت كمعتقدات العرب قدٯتا، فطائفة منهم تزعم أف النفس طائر 
فإذا مات أك قتل دل يزؿ مطيفا بو متصورا لو صورة طائر يصدح على قربه، فإف كاف قتل "ينبسط يف جسم اإلنساف 

 :اسقوشل فإشل صدية، كيف ىذا قاؿ شاعر جاىلي: ا٢تامة على قربهكدل يؤخذ بثأره، نادت 
  ٕٛ٘"يا عمرو إال تذر شتمي و منقصتي    أضربك حتى تقوؿ الهامة اسقوني 
 :بداعات أخرى للمخيلة العربيةإالغوؿ والسعبلة و -ٖ

يقرر  عبد المعيد خافكمن تصّوراهتم اليت مؤلت أشعارىم كأخبارىم، اٞتن كا٢تواتف كالغوؿ كالّسعبلة، كالباحث    
أف اٞتن كالغوؿ كأشباه ذلك ما ىي إال صنف من اٟتيواف يف تصور العرب القدماء كيعزز ىذا الرأم صاحب معجم 

 : اٟتيواف الذم يرجع كل ىذه ا١تخلوقات العجيبة اليت سلبت عقوؿ العرب إذل قركد حُت يقوؿ
الّركايات الغريبة كعّدكىا من اٞتّن أك ا١تتشيطنة كما الغوؿ  للقركد يف أساطَت العرب شأف كبَت ، فكانوا يرككف عنها" 

  ٜٕ٘.." كالّسعبلة، كالقطرب كالبعيم إالّ قركدا
كارتبطت الغوؿ يف التفكَت العريب القدصل بالتغوؿ أم التلوف كالتغَت ٦تا يؤدم إذل ا٠توؼ كالتوىم لذلك يذىب    

كيتلوف يف ضركب الصور كالثياب ، ذكرا كاف أك  اسم لكل شيء من اٞتن يعرض للسفار،"اٞتاحظ إذل أنو 
 : كيف ىذا يقوؿ كعب بن زىَت ٕٓٙ"أنثى
 فما تدـو على وصل تكوف بو       كما تلوف في أثوابها الغوؿ      

 :كالغوؿ مصدر الشر كالفناء كما قاؿ شاعر ٣تهوؿ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ٕٔٙال بأس بالبيت إال ما صنعت بو       تبني وتهدمو ىدما لك الغوؿ 

يزعموف أف اهلل تعاذل  قد ملك الشياطُت كالعمار أف يتحولوا يف أم صورة شاءكا، إال الغوؿ فإهنا  كعامة األعراب"    
 :كيف ىذا ا١تعٌت يقوؿ شاعر ٣تهوؿ"تتحوؿ يف ٚتيع صورة ا١ترأة كلباسها إال رجليها فبلبد أف يكونا رجلي ٛتار

  ٕٕٙوحفر العنز في ساؽ مدملجة     وجفن عين خبلؼ اإلنس في الطوؿ   

                                                           
 .ٙٗص  ا١ترجع السابق، ،عبد ا١تعيد خاف - ٕٛ٘
 .ٖٔلبناف، ص  ،ط، بَتكت /معجم اٟتيواف، دار الرّائد العريّب، بدكف ت: أمُت معلوؼ - ٜٕ٘
 .ٖٕص  ا١ترجع السابق، ،عبد ا١تالك مرتاض - ٕٓٙ
 .٘٘ٗ، ص ٙٓج / ٕٓمج  ا١ترجع السابق، ،اٞتاحظ - ٕٔٙ
 .ٖٓٔص  ا١ترجع السابق، ،عبد ا١تالك مرتاض - ٕٕٙ
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 ا٠ترايف اٟتيواف ذلك" MINOTAURE"    با١تينوطور" يسمى ما ٖتت اليونانية األسطورية البيئة يف نظَت التصور ك٢تذا   

.  رجل نصف األعلى كنصفو  عجل نصف األسفل نصفو الذم

 :كقد فرقت األساطَت ك ا٠ترافات العربية بُت الغوؿ ك السعبلة على ٨تو ما قاؿ الشاعر    
 أف عينيها وساخرة مني ولو

 رأت ما رأت عيني من الهوؿ جنت
 أبيت بسعبلة  وغوؿ بقفرة

 ٕٗٙإذا الليل وارى اللحن فيو أرنت 

السعبلة نوع من ا١تتشيطنة  مغايرة للغوؿ كأكثر ما تكوف السعبلة يف الغياض كىي إذا ظفرت " فكاف ٦تّا زعموا أف 
 .ٕ٘ٙ" بإنساف ترقصو كتلعب بو كما يلعب القط  بالفأر 

كأعجب ما أبدع العقل األسطورّم العريّب ما توارثتو األخبار ك ا١تدكنات العربية عن الشق ك النسناس ، فكاف ٦تّا    
، ك ٕٙٙ"ناس كبنتاس كنسناس ، كقالوا كجوىهم على نصف كجوه الّناس: أف اٟتيواف الّناطق ثبلثة أجناس "زعموا 

األسفار فيفزعو كّرٔتا يقتلو كما ىو مشهور يف األشعار  الّشّق من ا١تتشيطنة صورتو نصف آدمي يظهر لئلنساف يف 
 :نازؿ شّقا منازلة شديدة بعد أف خاطبو الّشّق قائبل  ٕٚٙكا١تركيات أّف علقمة بن صفواف

  علقم إّني مقتوؿ           وإّف لحمي مأكوؿ"    
 أضربهم بالمسلوؿ         ضرب غبلـ مشموؿ     

 بهلوؿ رحب الّذراع                   
 :بقولو  صفواففرّد عليو 

 يا شّق ىا ما لي و لك             اغمد عّني منصلك      

                                                           
 Dictionnaire de: ينظر. ) زيوس اآل٢تة كبَت ابن  –Minos  –مينوس زكجة ىي ك عشقتو، عجل مع باسيفام اٞتميلة لقاء نتيجة كلد خرايفّ  حيواف: ا١تينوطور - ٖٕٙ

Mythologie ، 187 ص سابق، مرجع  .)
. 87 ص السابق، ا١ترجع زكي، كماؿ أٛتد -    
 .٘ٔص  السابق، ا١ترجع معلوؼ، أمُت -    

 .٘ٗٔص  ا١ترجع السابق، ،شوقي عبد اٟتكيم - ٕٙٙ
ج / ٕا١ترجع الّسابق، مج  ،اٟتيواف اٞتاحظ،:ينظر قّصة مقتلو يف) ىو علقمة بن صفواف بن أمّية بن حرب الكنتٍّت جّد مركاف بن اٟتكم يف اٞتاىلية  - ٕٚٙ
 (.ٛ٘ٗ، ص ٙٓ
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 تقتل من ال يقتلك                           
 ٕٛٙ."فضرب كّل واحد منهما صاحبو ، فخّرا مّيتين

 يونانيُت لفظُت من" MONOCOLUS كٝتاه الركماشل لبلنيوس الطبيعي التاريخ كتاب"  يف الشق ذكر يرد آخر جانب من ك   

 نلحظ ك السطر، أم"SATYRUS" النسناس بلنيوس كٝتى    "عضو" COLUS" ك كاحد" MONO" من أم شق معنا٫تا

.  القدٯتة العربية ا١تخيلة إبداعات دكف ٦تن غَته أك اٞتاحظ حيواف يف جاء مع األكصاؼ ىذه تناصّ  جليا

نرل الباحثُت عن "كاٞتّن أهّنا من حيواف ْتسب الّتفكَت ا٠ترايّف العريّب ، لذلك إّف منتهى القوؿ يف الغوؿ كالّسعبلة    
 .ٕٓٚ"إّف الغوؿ حيواف شاذّ : معٌت اٞتّن عند العرب أدخلوه يف نوع من اٟتيواف متأثّرين بفكرة البادية كقالوا

نو شخصا مسخ، كما إف بعضهم ال يأكل الضب معتقدين أ: كقد شغف العرب القدامى بظاىرة ا١تسخ حىت قيل   
ال أدرم لعلو من القركف اليت مسخت : كقاؿ " ركل أف أحد ا٠تلفاء رفض أف يأكل ضبا قدـ لو كالضب ٤تلل أكلو ،

كالظاىر أف فكرة ا١تسخ كانت منتشرة يف جزيرة العرب كيؤيد ىذا ما يركيو ا١تقريزم من مشهد خرايف يليق  ٕٔٚ..."
يسكنوف القفر يف " الصيعر " يقاؿ ٢تم " حّدث عن قـو يف بوادم حضر موت باألجواء األسطورية اليونانية  حُت يت

أكدية ، كفرقة منهم تنقلب ذئابا ضارية أياـ القحط، كإذا أراد أف ٮترج أحدىم من مساخل الذئب إذل ىيئة اإلنساف 
 .ٕٕٚ" كصورتو  ٘ترغ باألرض كإذا بو يرجع بشرا سويا 

ادات مواد ٟتكايات كقصص امتازت با١تتعة كاٞتمالية على ٨تو ما نلفيو يف كىكذا غدت مثل ىذه األخبار كاالعتق   
 . يف الليلة األكذل من كتاب الليارل ٖٕٚ" الّتاجر  كالعفريت"مشاىد ألف ليلة كليلة من خبلؿ حكاية 

 : الطوتمية في المخياؿ العربي القديم-ٗ
يف كجهتها  ٕٗٚ" الطو٘تية" اكتسب اٟتيواف عند العرب القدامى  قداسة  جعلت بعض الباحثُت يؤمنوف بوجود  

 :الدينية كيف بعض مظاىرىا على األقل كىي

                                                           
 .ٜ٘ٗ، ص  ٙٓج /ٕٓمج  ا١ترجع السابق، ،اٞتاحظ - ٕٛٙ
  .ٙٔص ا١ترجع السابق، ،أمُت معلوؼ - ٜٕٙ
 .ٖٚص ا١ترجع السابق، ،عبد ا١تعيد خاف - ٕٓٚ
 .ٕٛٔص ا١ترجع السابق، ،شوقي عبد اٟتكيم - ٕٔٚ
 .ٓ٘ص ا١ترجع السابق، ،عبد ا١تعيد خاف - ٕٕٚ
 .ٜٓ، صٔٓلبناف، بدكف تاريخ، ج  ،ألف ليلة ك ليلة، دار الفكر، بَتكت  -ٖٕٚ
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 .القبيلة تتسمى باسم اٟتيواف -
 .القبيلة تتخذ حيوانا أبا ٢تا كتعتقد أهنا سبللة منو -

كمن ا١تشهور أف العرب كانت تتسمى بأٝتاء  اٟتيوانات سواء األشخاص أك القبائل، ك قريش أشهر قبائل العرب    
بنو أسد، بنو ضب، بنو فهد، بنو كلب ،بنو حداء، :كمن القبائل  ٕ٘ٚ" طو٘تها اٟتوت"كيقاؿ أف " اٟتوت " ٔتعٌت 

قوؿ الباحث  عبد ا١تعيد خاف، األكؿ أف ىذه األٝتاء  بنو نعامة كغَتىم كثَت، كيف تأكيل ىذه األٝتاء رأيُت على حد
مثاؿ ذلك أف بٍت كلب اٗتذكا لقبهم عن شخص تارٮتي معلـو  كىو كلب " ىي ألقاب ألشخاص تارٮتية معركفة، 

كالرأم الثاشل مفاده أف ٢تذه األٝتاء معاشل دينية ٢تا عبلقة بعبادة اٟتيوانات، كيف . ٕٙٚ"بن كبرة بن ثعلبة جد قضاعة 
داللة ىذه األٝتاء فإهنم كانوا يسموف األكالد باسم اٟتيواف ظنا منهم أنو ٭تفظهم  من أعُت اإلنس ك اٞتن ، كىذا ما 

دل تسموف أبناءكم بشر األٝتاء ٨تو كلب كذئب ، كعبيدكم أحسنها ٨تو " فقد قيل ألعرايب " بالنقَت " يسمونو 
 .ٕٚٚ" ، كعبيدنا ألنفسنا  إ٪تا نسمي أبنائنا ألعدائنا:مرزكؽ  كرباح ؟ فقاؿ 

كتأكيد للرأم الثاشل فإف بعض قبائل العرب تسمت بأٝتاء آ٢تة كبٍت ىبلؿ كمشس كبدر ك اٟتيوانات اليت تسمى هبا    
 .البعض اآلخر ىي يف األصل كانت معبودة عندىم

قلت مرة : " ة حُت يقوؿ يركم اٞتاحظ حادثة  تشَت إذل االعتقاد بالعبلقة بأب حيواشل كما ىو معركؼ يف الطو٘تي   
أبينها كبينكم قرابة ؟ قاؿ نعم، خؤكلة، :لعبيد الكبليب كقد أظهر من حّب اإلبل كالّشغف  هبا ما دعاشل إذل أف قلت 

اهلل ال ٯتسخ : مسخك اهلل  تعاذل بعَتا ، قاؿ: قلت لو . إشل كاهلل ما أعٍت  البخاٌب كلكٍّت أعٍت العراب اليت ىي أعرب
ىذا ك يزداد  تضخم االعتقاد األسطورّم العريّب  ٕٛٚ." ..كرة كرصل، كإ٪تا ٯتسخو على صورة لئيم اإلنساف على ص

بالقوؿ بوجود نسب مع اٞتّن الذم كصفوه  كصفا حيوانيا فقالوا عن بلقيس ملكة سبأ أهنا من نسل اٞتن،  كما أف 
ا حركب بٍت سهم الذين كانوا قد قتلوا ابن منو"حركبا طويلة دامية كقعت بُت قبائل اٞتّن كقبائل اإلنس من العرب، 

امرأة من اٞتن، عقب حجو ك طوافو بالبيت فوقعت الوقيعة ، كقتل اٞتن من بٍت سهم خلقا كثَتين، ككاف أف هنضت 

                                                                                                                                                                                           
األساطَت  ،عبد ا١تعيد خاف: ينظر. ) الّطوًب حيوانا أك نباتاالطوًب كلمة يراد هبا كائنات ٖتًتمها ك تقّدسها بعض القبائل ا١تتوّحشة، ك قد يكوف  - ٕٗٚ

 .( ٘٘العربية، ص 
 .ٗٗٔص ا١ترجع السابق، ،شوقي عبد اٟتكيم - ٕ٘ٚ
 .ٚٙص  ا١ترجع السابق، ،عبد ا١تعيد خاف ينظر، - ٕٙٚ
 .ٜٙنفسو، ص  - ٕٚٚ
 .ٚٓص ا١ترجع السابق، ،عبد ا١تعيد خاف - ٕٛٚ
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بٍت سهم كحلفاؤىا كمواليها كعبيدىا، كركبوا رؤكس اٞتباؿ كشعاهبا ، فما تركوا حية كال عقربا كال خنفساء كال ىامة  
 . كقيل أف اٞتن ضجت ٔتا حدث فطلبت كساطة قريش كانتهى النزاع  ٜٕٚ..." ل األرض، إال قتلوىا تدب عل

 :الخاتمة
بعد ىذه اٞتولة يف فضاء ا١تخياؿ العريب، نبلحظ حضوراٟتيواف بقوة يف التفكَت األسطورم العريب، تشهد بذلك    

األسطورم اٟتيواشل انتقل من العصر اٞتاىلي إذل العصور جل أشعار العرب كأمثا٢تم كحكاياهتم، كما أف ىذا االرث 
االسبلمية التالية، اذ ساىم يف اثراء الرمزية اٟتيوانية للمخيلة العربية كأغٌت أدب اٟتيواف يف ا١تراحل اليت أعقبت عصر 

 .البداكة العربية األكذل
 قد العريب كا٠ترايف األسطورم الًتاث يكوف أف عيالطيب من فكاف مفتوحة، بيئة يف كتطور ترىب العريب ا١تخياؿ أف كٔتا   

 األمثاؿ بعض يف جليا ذلك نلحظ ك٨تن. كا٢تندية الفارسية اليونانية، مثل أخرل بيئات مع العربية البيئة تداخل نتيجة تشكل

 يف الشق ظاىرة مثل األخرل، البيئات يف نظَتاهتا مع صعيد من أكثر يف تتناص نلفيها اليت كاالعتقادات كاٟتكايات
. اليونانية ا١تيتولوجيا يف Monocolusك العربية األسطورة

ف ضخامة ا١تنتج الفولكلورم كاألسطورم الذم خلفو العقل العريب كالذم دكف يف األشعار كاألمثاؿ كاٟتكايات إ   
عاش مرحلتو كرسم على الصخور كيف ا١تغارات يؤكد على حيوية العقل كسعة ا٠تياؿ العريب، كما يوحي أف العريب 

كما أف اٟتيوانات اليت تربت يف . األسطورية ا٠تاصة بو كاليت تتميز عن األجواء األسطورية اليونانية أك ا٠ترافات ا٢تندية
العربية رغم مشاركتها  حظَتة التداكؿ يف األداب الشعبية عرب األمثاؿ كاٟتكايات قد أعطت صبغة األصالة لؤلسطورة

ية بفعل التأثَت كالتأثر، كٯتكننا أف نقرأ ذلك بوضوح يف حكايات ألف ليلة كليلة اليت تعد يف بناء أساطَت كخرافات عادل
 .نص أسطورم عا١تي بامتياز تتواجد فيو البصمة ا٠ترافية العربية كىي ضاربة يف جذكر التفكَتاألسطورم العريب القدصل

 
 :قائمة المراجع

 .ـٜٜٙٔبَتكت، لبناف ، ، دار الكتاب العريب، فجر اإلسبلـأٛتد أمُت، -ٔ
 .ٜٜٚٔ، دار العودة، بَتكت ، لبناف ،  -دراسة حضارية مقارنة  -األساطيرأٛتد كماؿ زكي، -ٕ
 .، دار الرائد العريب، بَتكت ، لبناف ، بدكف تاريخ معجم الحيوافأمُت معلوؼ، -ٖ
 .،دار الفكر، بَتكت ، لبناف  ، بدكف تاريخألف ليلة وليلة -ٗ

                                                           
 .ٕٗٔص ا١ترجع السابق، ،شوقي عبد اٟتكيم - ٜٕٚ
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 .ـٜٛٙٔؿ، بَتكت ، لبناف، ، دار اٞتيالحيوافاٞتاحظ، -٘
ٙ- ،  .ٖٕٓٓ، مؤسسة ا١تختار، القاىرة ،األدب المقارف في الدراسات التطبيقية المقارنةداككد سلـو
 .ـٕٗٓٓ، دار الفكر، بَتكت ، لبناف ، أساس الببلغةالز٥تشرم جاراهلل،   -ٚ
 .ٖٜٛٔ، دار ابن خلدكف، بَتكت ، لبناف، الفلكلور واألساطير العربيةشوقي عبد اٟتكيم، -ٛ
، ا١تؤسسة اٞتامعية   -نظرات في النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعبي –أولية النص طبلؿ حرب، -ٜ

 .ـٜٜٜٔللدراسات، بَتكت ، لبناف ، 
 .ـٜٜٛٔ، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، اٞتزائرالميتولوجيا عند العربعبد ا١تالك مرتاض، -ٓٔ
 .ـٖٜٛٔٞتنة التأليف كالًتٚتة، القاىرة، ، مطبعة األساطير العربية قبل اإلسبلـعبد ا١تعيد خاف، -ٔٔ
 . عبد ا٢تادم عباس/ـ، تٕٜٜٔ، األدياف كاٟتياة، دار دمشق ، سوريا ، الرموزفي الفنفيليب سرينج، -ٕٔ
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 مشهض حيل البدث العلمي

 حخماعيتكعم العلوم ؤلاوعاهيت  الا

ت معابلت حيل اكشؤ العىٍو  

"  اللشاءة: " ؿػل بدث علمي خٌو موغـوع أل

حماٌ بلبياي . ؤ: إعذاد    -ظش س طالبي، د: إششاؾ 

اسة موكع اإلاشهض   jilrc.com: للدسجيل ًشجى ٍص

 

 

: جمهيذ 

حعخبر اللشاءة مً أهم مُادًً الخعلم إن لم جكً أهمها على ؤلاطالق  رلك أنها جمثل إحذي هىافز اإلاعشفت    

مع هزه ألاهمُت  -وال عجب  هخاج الجيغ البششي،و أداة مً أدواث الخثلُف التي ًلف بها ؤلاوعان على  ،

أن ًكىن ألامش ألاول مً هللا عض وحل لشظىله ألامين و أمخه بعذه مىحها هحى اللشاءة،حُث ًلىل عض مً  -

اكشأ باظم سبك الزي خلم،خلم ؤلاوعان مً علم،اكشأ وسبك ألاكشم، الزي علم بالللم،علم ؤلاوعان ":كائل

 .(1. )ظىسة العلم 5-1آلاًاث ".ما لم ٌعلم

عىاًت  واإلاعلىماث، فلذ حاءث باإلاعشفت لإلحاطت ألاظاظُـت واإلاعشفت والىظُـلت فاللشاءة جمثل عماد العلم   

  هبلها اظخمذث ألنها أهبل الفىىن، الصحُحت اللشاءة جضال إر ال .ألامـش بذاًت مىز إجلانها على بالتركيز اإلاشبين
ً
أوال

م اللشآن مً وأخيًرا . الكٍش

إن الغشض ألاظاط مً العلم هى العمل، واللشاءة و اإلاطالعت هي أحذ كىىاث جحصُل العلم، فاإلاطالعت    

عخخذمه في  ىلذه، َو فهم ما ًلشأ، ٍو ت، ًخفاعل اللاسئ معها، فُلشأ بشكل ظلُم، ٍو عباسة عً عملُت فكٍش

يخفع به في مىاكف حُاجه  .حل ما ًىاحهه مً مشكالث، ٍو

اللشاءة : ًىظم  مشكض حُل البحث العلمي، معابلت أفظل بحث علمي حىل مىطىعومً هزا اإلاىطلم  

 للمحاوس الخالُت 
ً
: وفلا
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 .ماهُت اللشاءة و حعلُمها -

 .طشق حعلُم اللشاءة -

 .أهمُت اللشاءة -

  ( .اإلاطالعت) أظالُب جىمُت مهاساث اللشاءة  -

. فىائذ اإلاطالعت واللشاءة -

 أظباب العضوف عً اللشاءة -

 .دوس اإلاطالعت في بىاء الفشد واإلاجخمع -

خ اإلاحذدةللشاغبين في اإلاشاسكت جلذًم أبحاثهم وفم الششوط الع•  : إلاُت اإلاخعاسف عليها و في الخىاٍس

: شش ط ألابدار اإلالذمت  مواضـاتها  -1

. أن ًكىن البحث في مىطىع اإلاعابلت باللغت العشبُت أو الفشوعُت -

ا أصُال لم ٌعبم وششه بأي شكل مً ألاشكال
ً
  .ًجب أن ًكىن البحث اإلالذم بحث

. جلبل اإلاشاسكاث الفشدًت فلط  -

الاظم والللب، الشجبت العلمُت، اإلاؤظعت )الباحث اإلاعلىماث الخالُت بعذ عىىان بحثه مباششة أن ًزكش  –

ذ ؤلالكترووي، سكم الهاجف (. الجامعُت، البًر

. العلمُت مع البحث  أن ًشفم الباحث ظيرجه الزاجُت -

تفشوعُت أو )أن ًشفم الباحث ملخصين للبحث أحذهما باللغت العشبُت وآلاخش بلغت مغاًشة  - ، (اهجليًز

 .بحُث ال ًخعذي كل ملخص ثماهُت أظطش كحذ أكص ى

. مشاعاة اإلاىهج العلمي في كخابت اإلالاالث والبحىث العلمُت -

. صفحاث( 10)صفحت بما فيها كائمت اإلاالحم، وال ًلل على ( 20)أن ال ًخجاوص عذد صفحاث البحث  –

 12في الهامش، وبحجم ( 11)اإلاتن، وفي ( 14)، بملُاط (Traditional Arabic)أن ًكىن هىع الخط  -

Times New Roman وجباعذ ( ظم2)وأن جكىن هىامش الىسكت مً حمُع الجهاث  .إرا كان باللغت ألاحىبُت

 (.ظم1)بين ألاظطش

ذ الالكترووي الخالي - : جشظل ألابحاث باإلاىاصفاث اإلازكىسة أعاله حصشا على البًر

   competitions@jilrc.com 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A9&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwomen.alwazerh.com%2Ft3348.html&ei=JrQBUueVNYqR4ATzj4DQBA&usg=AFQjCNGUwGz6LZXlZjZxzd1SNxVsarHUNw&bvm=bv.50310824,d.bGE
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A9&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fforum.maktoob.com%2Ft908465.html&ei=JrQBUueVNYqR4ATzj4DQBA&usg=AFQjCNHRBqLLr8cgmhrzgRjTm_FgatiR9A&bvm=bv.50310824,d.bGE
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A9&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fforum.maktoob.com%2Ft908465.html&ei=JrQBUueVNYqR4ATzj4DQBA&usg=AFQjCNHRBqLLr8cgmhrzgRjTm_FgatiR9A&bvm=bv.50310824,d.bGE
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A9&source=web&cd=17&cad=rja&ved=0CGIQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fvb.maharty.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D5493&ei=trQBUtKLCKuO4gS-nYHgBQ&usg=AFQjCNFUryNa9Pnu9bzVKXu6LfrTB4YvKw&bvm=bv.50310824,d.bGE
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A9&source=web&cd=17&cad=rja&ved=0CGIQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fvb.maharty.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D5493&ei=trQBUtKLCKuO4gS-nYHgBQ&usg=AFQjCNFUryNa9Pnu9bzVKXu6LfrTB4YvKw&bvm=bv.50310824,d.bGE
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A9&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CHkQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.study4uae.com%2Fvb%2Fstudy4uae129%2Farticle147745%2F&ei=JrQBUueVNYqR4ATzj4DQBA&usg=AFQjCNEuNNNpqbMOJKWUKjOachFjzXbafA&bvm=bv.50310824,d.bGE
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A9&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CHkQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.study4uae.com%2Fvb%2Fstudy4uae129%2Farticle147745%2F&ei=JrQBUueVNYqR4ATzj4DQBA&usg=AFQjCNEuNNNpqbMOJKWUKjOachFjzXbafA&bvm=bv.50310824,d.bGE
mailto:competitions@jilrc.com


 
 
 

 

 
 

ً  : 03العذد                                                                          البدث العلميحيل  مشهض   ٌ ؤحشٍش   2014 –اهخوبش/  

229 

 

خ -2  :الخواٍس

خ اإلادذدة ؤدهاه : حسجيل اإلاشاسهت  إسظاٌ البدث في الخواٍس

 2014  -12  –16:  آخش مهلت للدسجيل في اإلاعابلت- 

 2015 -02  –16آخش مهلت إلسظاٌ ألابدار  -

خ ؤلاعالن عً الىخائج -  2015  –04  –16:  جاٍس

 

 :الجوائـض -3

ً باإلاش ًلذم اإلاشهض  ألا لى جبت للمشاسهين الـائٍض

 .اإلاشاسهت مجاها في مؤجمشاجىا  جظاهشاجىا العلميت اإلالبلت

 .الحطٌو على شهاداث مشاسهت

الحطٌو على سظائل جضهيت 

 

 

  

 ً   2014باإلاعابلت خالٌ ظىت ؤظماء الـائٍض

دور غرف :  فلسطٌن والذي شارك ببحث تحت عنوانإدرٌس جرادات، من  .د

فً المدارس الحكومٌة الفلسطٌنٌة فً تأهٌل الطلبة -التربٌة الخاصة-المصادر

 فئة األساتذة/ األولىذوي صعوبات التعلم وقد تحصل على المرتبة  

العنونة :  الباحث عٌسى ماروك من الجزائر والذي شارك ببحث تحت عنوان

تحصل حنٌن للشعر وقد … حنٌن للوطن : فً رواٌة حنٌن لعفاف السمعلً 

 فئة الطالب/ األولىعلى المرتبة  
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"Physicalism: a critical approach" 
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Abstract  
             Mind-Body problem has been considered for so long a puzzle in the philosophy of mind. 

Out of the many answers Modern Philosophy provided for the question concerning the ways the 

mental world and the physical world can be related came the answer provided by the physiclists. 

Very soon, the distinguished answer provided by physicalism immerged not only as a 

replacement to dualism but also to be viewed as one of the most reliable approaches to Mind-

Body problem. In this paper, I call into question the credibility of the answer provided by 

physicalism. I argue that philosophical physicalism gained credibility and common acceptance 

from outside reasons related to epistemological and historical concerns more than being related 

to the philosophical merit per se.  

 

 :ملخص 

كلعل أحد أىم األجوبة ا١تقًتحة ٟتل . لطا١تا اعتربت عبلقة العقل باٞتسد أحد األلغاز الفلسفية األكثر اشكالية يف فلسفة العقل   
سريعا اعتمدت . ىذا اللغز ك لكيفية التواصل بُت العادل العقلي ك العادل اٞتسدم كاف اٞتواب الذم قدمتو ا١تدرسة الفلسفية الفيزيائية

األكساط األكادٯتية ىذا اٟتل ك الذم ما لبث أف تطور ال ليلغي القوؿ بثنائية العقل ك اٞتسد فحسب بل ليحتل مكاف الصدارة 
ىذا البحث ٤تاكلة للبحث عن حقيقة اٞتدارة الفلسفية لعبلقة العقل ك اٞتسد من منظور النزعة . بوصفة اٟتل األمثل ك األكثر جدارة

اكلة للكشف عن العوامل التارٮتية ك االبستمولوجية اليت ضمنت للنزعة الفيزيائية الشعبية يف األكساط الفلسفية ك الفيزيائية اٟتديثة ك مح
 .األكادٯتية على حد سواء

 .عبلقة العقل باٞتسد، فلسفة العقل، ثنائية العقل ك اٞتسد ،ا١تدرسة الفلسفية الفيزيائية :كلمات المفتاحية اؿ

  

         Physicalism provides a widely accepted answer to the mind-body problem. It 

is the answer that simply "reduces everything to interactions amongst elementary 

„particles" ((Richard J. Campbell and Mark H. Bickhard, p10). In fact, Modern 

philosophy of mind  is known for making this dramatic shift from dualism to 

physicalism. For the majority of philosophers of mind, dualism is an old dated 
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fashion that doesn't fit any more our contemporary image of the world. In his 

paper, “Physicalism and human sciences”, David Papineau wrote: 

           A hundred years ago most educated thinkers had no doubt those non-

physical processes occurred within living bodies and intelligent minds.  Nor was 

this an anti-scientific stance:  the point would have been happily agreed by most 

practicing scientists of the time.  Yet nowadays anybody who says that minds and 

bodies involve non-physical processes is regarded as a crank. This is a profound 

intellectual shift.  (Papineau, David,2009). 

  However, despite the popularity of physicalism; simplest observations can 

be good enough to raise suspicions and questions whether physicalism can be the 

final answer one can provide to the mind-body problem. In their paper, 

“Physicalism, emergence and downward causation”, Richard J. Campbell and 

Mark H. Bickhard  refer to the following simple observation : 

Just a little reflection on the differences between a living body and a dead corpse 

calls into question this lumping together of everything non-mental as „physical‟. 

We all know that right from the time of death (whatever are the criteria for 

determining that time, and whether or not death is instantaneous or occurs over a 

shortish period) the corpse begins to disintegrate. It literally disappears, unless the 

natural process of disintegration is artificially suspended – by freezing, embalming, 

or placing in formalin. Obviously, there is something to being a living organism 

that is more than the assemblage of atoms and molecules.( Richard J. Campbell 

and Mark H. Bickhard) 

But, if this was the case, and if our simple observation can‟t guarantee any specific 

physical assertion, what reasons do we have to adopt physicalism? What made 

physicalism that popular?  First and in order to be able to answer this question I 

will start by explaining physicalism itself. 

i.What is physicalism? 

             Physicalism is defined as the thesis that the mental facts depend on the 

physical facts. Roughly speaking, when the talk is about physicalism, we should 

expect the mention, explicitly or implicitly of two levels of entities and properties: 

mental and psychical. Barbara Montero defines physicalism as the 

following,Physicalism is typically thought to tell us what the fundamental 

properties of the world are like as well as tell us how all higher level features of the 

world relate to such properties: the fundamental properties are physical, according 
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to physicalism, and all other properties are determined, in some significant sense, 

by the fundamental physical properties. (Montero, Barbara, 2006) 

                 Physicalism then, in a way or another, has been one of the dominant 

views in metaphysics and philosophy of mind  in the latter part of the 20th century. 

According to this view, mental phenomena were interpreted as being identical with 

states and processes in the brain. But as Richard J. Campbell and Mark H. 

Bickhard make clear, the tricky part about physicalism was to explain how can 

mental properties be dependent on physical properties without being simply 

reducible to them,to explain how it is that mental properties and events are not 

reducible to physical properties and events, but are nevertheless dependent upon 

them. Mental concepts may not be able to be defined in terms of physical concepts, 

but what might look like an emergent, causally efficacious property at the mental 

level actually „supervenes‟ on a person‟s physical properties and powers. (Richard 

J. Campbell and Mark H. Bickhard). 

ii.Physicalism as viewed by physiclists:  

In this section I explain why do physiclists believe in physicalism, and what are the 

main arguments in favor of  physicalism: 

1. The scientific argument (the completeness of physics): 

          With no doubt the scientific explanation has dominated all other kinds of 

explanations. With the advent of our new scientific theories we have excluded all 

kinds of magical and supernatural causes and there is no more room left for 

explaining any phenomenon by appealing to unknown or mysterious reasons. More 

importantly, as a result to this scientific tendency, metaphysics like any other 

academic approach started to increasingly borrow its methods as well as its 

primacies from natural science. Eventually, the result was the advent of 

physicalism as the most plausible thesis amongst all the other competing ones. 

Many nowadays argue that metaphysics should not be approached in a way 

different from science but should rather be thought of as continuous with it. This is 

what Daniel Stoljar calls “The Argument from Methodological Naturalism”.The 

argument which concludes by the assertion that it is rational to believe in 

physicalism. 

Peter Slezak describes Physicalism today as the following, 

  Although Dualism is certainly the most widely held view laymen, it is nowadays 

dismissed by most philosophers as not merely implausible, but utterly without 

scientific merit and, therefore, no longer deserving to be taken seriously among the 

contending theories of mind. (Slezak,2000) 
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However, this is still a general argument; to be more specific, the scientific 

argument in favor of physicalism has taken the name of what was called “the 

completeness of physics”: the claim that physics forms a closed system, more 

precisely, the claim that when we start by a physical effect, we never have to leave 

the realm of the physical explanation to find a fully sufficient cause for that effect.  

David Jon Spurrett wrote, 

 The history of science since the nineteenth century shows clearly that the 

empirical credentials of the view that the world is causally closed at the level of a 

small number of purely physical forces and types of energy is stronger than ever, 

and the credentials of emergent is correspondingly weaker. (Spurrett,1999) 

               As he explains "The Completeness Thesis is one of a small number of 

things about which those who call themselves physicalists are in broad agreement" 

(Spurrett,1999). The notion of the completeness of physics goes back to Papineau. 

This notion served physicalists as the following: as I have mentioned before, 

physicalism includes the epistemic division of entities and properties in to two 

levels; the level of the physical ones, and the level of the non-physical properties, 

including the mental ones. The later are considered to be determined by physical 

ones. But this requires the physical properties to be themselves determined by any 

mental ones. Therefore, as David Jon Spurrett puts it, “The „best case scenario‟ for 

the set of determining properties is that it be causally self-sufficient, that is to say 

„complete‟” (Spurrett,1999) 

        In fact, the relation between the notion of the completeness of physics and 

physicalism is strong that we can even claim that the primary asset to physicalism 

came from this notion. David Jon Spurrett observed this connection, where he 

wrote, 

 If the Completeness Thesis turns out to be indefensible, then, this would do 

serious damage to the credibility of any form of physicalism. If on the other hand it 

turns out to be strongly justifiable this fact would be a source of support for the 

wider physicalist project, no matter what outstanding problems remained to be 

solved for that project. (Spurrett,1999) 

           To elaborate more what we mean by argument of the completeness of 

physics let's see the following formulation was offered by David Jon Spurrett, 

which I found to be quite useful, "A science X is complete iff X is capable of 

fixing the likelihood of X-type events solely by reference to prior X-events and X-

laws"(Spurrett,1999).  But if this is the main thesis of the completeness of physics, 

how does it assert physicalism? David Papineau, in an attempt to answer this 
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question, refers to the need for an argument, which can enable us to get from the 

completeness of physics itself to the imperialist physicalist conclusion that 

everything is physical. However, the general shape of such an argument as he puts 

it is something like the following, 

 if the completeness of physics is right, and all physical effects are due to physical 

causes, then anything that has a physical effect must itself be physical. Or, to put it 

the other way round, if the completeness of physics is right, then there is no room 

left for anything non-physical to make a difference to physical effects, so anything 

that does make such a difference must itself be physical. (Papineau, The rise of 

physicalism,2000) 

           As Papineau makes clear, the rise of physicalist doctrines in the second half 

of this century “is due to contemporary agreement on the completeness of physics” 

(Papineau, The rise of physicalism,2000). However, for this main reason –I argue- 

we can doubt the originality of the answer physicalism provides to the mind-body 

problem. The completeness of physics which become a fashion in today's academic 

research turned physicalism into the most appropriate most plausible candidate to 

solve the mind-body problem not because of what physicalism itself provided for 

the philosophy of mind but because of the domination of physicalism as a new 

fashion in our modern research.  

2.The empirical argument :  

             This argument depends on the empirical observation that, all human 

mental phenomena are dependent on neural phenomena. Andrew Melnyk says,“we 

never catch the human mind at work without also catching the human brain at 

work” (Andrew, Melnyk, 2007). All mental states, processes and activities found 

to be accompanied by neural activity of that takes place simultaneously in the 

person's brain. As Andrew Melnyk explains, In the numerous studies that support 

this finding, a brain-imaging technique is applied to the brain of a human 

experimental subject who has been subjected to some stimulus (e.g., spoken words, 

objects placed in the hand) or instructed to perform some mental task (e.g., to read 

silently, to clench a fist). What is found in the studies is that in each subject 

distinctive regions of the subject's brain are especially active when a particular 

stimulus is presented or mental task performed. In addition, it is not controversial 

that Alcohol, narcotics, some drugs can affect, cripple, or even destroy one's 

capacity for rational thought and other brain activities. In fact, this empirically 

observed dependence of the mental on the neural was simply explained by Melnyk 

as many others as a physicalism about the human mind. These empirical evidences 
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turned what was once considered as immaterial mental phenomena to material 

phenomena that has basis in the nervous system, most notably in the brain and its 

complex array of interconnected neural networks. The main problem for such 

tendency in the behavioral and brain sciences is their calling into question the 

notion that we need appeal to anything beyond or above the brain and body – an 

immaterial soul, for instance – to explain behavior and experience, whether normal 

or abnormal.  

3.The argument from  simplicity : 

             Although the scientific tendency to prefer the simplest theory, when more 

than one is available, is a traditionally rooted tendency that can be traced back even 

to the very first beginning of the emergence of the scientific theories, when 

scientific explanation separated from magical, supernatural and even religious 

explanation, the strongest fortification for this tendency came from the later 

notable place occupied by the evolutionary explanation which in a way or another 

succeeded in eliminating the most of the other competing explanations –at least for 

a while - . 

               The primitive version of the scientific bias towards choosing the simpler, 

goes back the 14th century, with the formulation of Occam's Razor. Leibniz, 

referred to the elusive connection between simplicity and truth by means of a direct 

appeal to the grace of God, Since God is omnipotent and infinitely kind, it follows 

that the actual world is the most elegant truth.  

               Later on, the success of the Darwinian approach to explanation in biology 

formed the main support to the argument in favor of simplicity in science. Broadly 

speaking, the natural selection‟s main proposal was the claim of explaining the 

complex variety by the appeal to the simple idea of the natural selection. 

Darwinism as Rosenberg explains is simply,“the thesis that the diversity, 

complexity and especially the adaptatedness which organic phenomena manifest is 

solely the result of successive rounds of random variation and natural selection.” 

(Rosenberg) 

          According to the theory of the natural selection, all the biological complexity 

and diversity can be explained by the struggle for survival which Darwin proposed 

in the “Origen of species” where we read;  

A struggle for existence inevitably follows from the high rate at which all organic 

beings tend to increase. Every being, which during its natural lifetime produces 

several eggs or seeds, must suffer destruction during some period of its life, and 

during some season or occasional year, otherwise, on the principle of geometrical 

http://www.bbsonline.org/
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increase, its numbers would quickly become so inordinately great that no country 

could support the product. Hence, as more individuals are produced than can 

possibly survive; there must in every case be a struggle for existence, either one 

individual with another of the same species, or with the individuals of distinct 

species, or with the physical conditions of life. (Darwin, The origin of species,p36) 

       In fact, simplicity played a double role in the natural selection proposal, 

first; this easily observed simplicity in which the explanation takes place in the 

natural selection theory, was one of the strongest claims of this theory‟s supporters 

in their debate with their main opponent theory, namely, the intelligent design 

theory, which on the other hand suspected in the first theory‟s ability to reduce the 

complicity of the biological phenomena level that can be as simple as the natural 

selection. On the other hand, the success of the evolutionary project as the main 

scientific project in the nineteenth the twentieth centuries backed up the notion that 

the answer to our main questions, even those metaphysical ones can be found in 

simplicity which turned to became the main scientific virtue that any scientific 

proposal should seek.  

                The echo of this tendency when applied on the main problem of the 

philosophy of mind; I mean the mind- body problem, was the bias towards 

choosing what can be interpreted as the simplest theory among other competing 

suggestions, and what can be simpler than physicalism!. As Kevin T. Kelly 

explains, 

  Simplicity” is understood in a variety of ways in different contexts. For example, 

simpler theories are supposed to posit fewer entities or causes, to have fewer 

adjustable parameters, to be more “unified” and “elegant”, to posit more 

uniformity or symmetry in nature, to provide stronger explanations, or to be more 

strongly cross-tested by the available data. (Kelly,2007) 

 Now, obviously, the physical approach to the mind-body problem satisfies all 

these conditions more than any other candidate. Consequently, one way of 

explaining the tendency for preferring physicalism, I claim here is by reducing it to 

the organized as well as the justified scientific bias towards simplicity.  In all 

cases, it is still worthy and somehow useful to refer to the problematic nature of 

using simplicity as an accredited ground for any justifiable preference for some 

theories over others when all are available .In his paper, “What is the Problem of 

Simplicity?” Elliott Sober correctly asks the following question, “If simplicity is 

used to justify choosing theory X over theory Y, then it must be shown that the 

greater simplicity of theory X makes it more plausible.” (Sober, 2002) 
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           Any ways, it seems as if something like preferring the simplest has in a way 

or another something to do with physicalism. Roughly speaking, and forgive me if 

it appears as a kind of an over implication to the whole body-mind problem, 

eliminating one of the both sides of the conjunction, I mean by reducing it to the 

other, will consequently be sufficient for the elimination of all the problems that 

are more related to the other part and in some since it can lead to the elimination to 

the problems that are more related to the connection between the two sides, 

namely, the body on the one hand and the mind on the other. But, solving the 

mind-body problem in favor of the simplest happens on the coast of the credibility 

of the answer physicalism provides. With no doubt physicalism guarantees a more 

accurate less tricky way of getting out of the problem. It can eliminate the 

possibility of  drifting away with supernatural, spiritual and even magical 

proposals which threatens with no doubt the reliability of any scientific theory. 

But, unfortunately  this elimination leaves us with the question what if the solution 

to the mind-body problem entails more than the limited circle of plausible answers  

entailed by physicalism? 

Conclusion: 

            In sum, the main purpose of this paper was to answer the question 

regarding the physicalism observable dominance in philosophy of mind  in the 

second half of the 20
th

 century. For the purpose of answering the question three 

arguments were discussed. First; the scientific argument, more precisely; the 

completeness of physics, Second; the empirical argument and finally; the argument 

from simplicity. 
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