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تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية ،وتتو افر
فيها األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشرالتالية :

أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها.
أال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ألي مجلة  ،أو مؤتمر في الوقت نفسه  ،ويتحمل الباحث كامل
املسؤولية في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.
أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:
 عنوان البحث.َّ
 اسم الباحث ودرجته العلمية ،والجامعة التي ينتمي إليها. البريد اإللكتروني للباحث.َّ
 ملخص للدراسة في حدود  150كلمة وبحجم خط .12 الكلمات املفتاحية بعد امللخص.أن تكون البحوث املقدمة بإحدى اللغات التالية :العربية ،الفرنسية واإلنجليزية
أن ال َ
يزيد عدد صفحات البحث على ( )20صفحة بما في ذلك األشكال والرسومات واملراجع والجداول
واملالحق.
ُ
َ
َ
ً
َّ
األخطاء اللغوية والنحوية واإلمالئية.
أن يكون البحث خاليا ِمن
ِ
وأحجامها على النحو اآلتي:
أن يلتزم الباحث بالخطوط
ِ
 اللغة العربية :نوع الخط ( )Traditional Arabicوحجم الخط ( )16في املتن  ،وفي الهامش نفس الخط معحجم (.)12
 اللغة األجنبية :نوع الخط (  ) Times New Romanوحجم الخط ( )14في املتن ،وفي الهامش نفس الخطمع حجم (.)10
 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم  16نقطة مثلها مثل النص الرئيس ي لكن مع تضخيمالخط.
أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج  Microsoft Wordفي نهاية كل صفحة.
أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.
عند إرسال الباحث ملشاركته عبرالبريد االلكتروني ،سيستقبل مباشرة رسالة إشعاربذلك .
تخضع كل األبحاث املقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي
بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.
ال تلتزم املجلة بنشركل ما يرسل إليها .
ً
حصرا على عنوان المجلة:
ترسل المساهمات بصيغة الكترونية
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االفتتاحية
الحمد لله رب العالمين الذي أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ،و
محمد وأزواجه وذُ َّريته،
صليت على آل إبراهيم ،وبارك على
َ
محمد وأزواجه وذُ َّريته ،كما
صل على
اللهم ِّ
َّ
َّ
حميد مجيد ،أما بعد:
باركت على آل إبراهيم؛ إنَّ ك
َ
كما
ٌ
يسر هيئة تحرير مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية أن تقدم للقارئ الكريم العدد الرابع
ً
بسمو أهدافنا ،وحرصنا على أن يكون اإلبداع طريقنا ،وإيمانا منا بأهمية العلم الذي
وإيمانا
واألربعين،
ّ
هو أساس النهضة والتقدم  ،قررنا أن نقدم لكم كل ما هو جديد ومميز.
وقد احتوى هذا العدد على دراسات متنوعة ومختلفة باختالف المتوجهين لها من ناحية التخصص ،وهذا
كله لتحقيق هدف أسمى أال وهو دفع البحث العلمي نحو تحقيق الجودة العلمية.
هذا و نأمل أن تتواصل مسيرة المجلة بعون الله وتوفيقه وثم بما يرفدنا به الباحثون من بحوث
وموضوعات في أعدادنا القادمة.

رئيس التحرير  /د.جمال بلبكاي
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الرضا عن العمل لدى أساتذة الجامعة:
ً
نموذجا
دراسة مقارنة بجامعة مولود معمري تيزي وزو
الباحث مباركي محند أور ابح/جامعة مولود معمري تيزي وزو ،الجزائر
9

ملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى وجود فروق في الرضا عن العمل لدى أساتذة الجامعة ،ولبلوغ هذه الدراسة أهدافها تم
عينة ّ
اختيار ّ
متكونة من ( )110أستاذا من كال الجنسين وباختالف الدرجة العلمية من جامعة مولود معمري بتيزي وزو ،ولجمع
املعطيات اعتمدنا على مقياس وصف العمل( )Job Descriptive Indexالذي وضعه سميث ( )Smithوكندال ()Kendall
وهولن( )Hulinسنة .1969
أظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق في الرضا عن العمل وهذا حسب الجنس ،ووجود فروق حسب الدرجة العلمية.
الكلمات املفتاحية :الرضا عن العمل ،محتوى العمل ،األجر ،العالقة مع الزمالء ،فرص الترقية ،نمط اإلشراف.

اإلشكالية:
يعتبر العمل ذو أهمية في استمرار الحياة و ّ
نموها ،فهو ذو قيمة عظيمة بالنسبة لألفراد كما هو كذلك بالنسبة للمجتمعات
واألمم ،فهي بالنسبة لألفراد وسيلة رئيسية إلشباع حاجاتهم وتحقيق توافقهم النفس ي و االجتماعي في العمل ،بحيث يقضون
معظم أوقاتهم ،و يحققون ذواتهم ،و يشعرون بقيمهم و أهميتهم ويشاركون في صناعة القرارات الخاصة بعملهم ويسهمون في
ّ
فيجدون أو يتكاسلون ،يتعاونون في بذل الجهد أو يتنافسون لتحقيق أقص ى ما لديهم  ،1كما يعتبر العامل
تنفيذ تلك القرارات،
إحدى عناصر العملية اإلنتاجية لتحقيق مستويات عالية من املبادرات واالبتكارات فرضاه عن هذا العمل يخلق له نوع من
الشعور باالرتياح و رغبة قوية في األداء على أحسن وجه ،حيث يعد الرضا عن العمل من بين الشروط ّ
الفعالة في أي مؤسسة
أو منشأة صناعية ،تجارية و حتى تعليمية.
فالرضا املنهي يعتبر قدرة العمل على إشباع الحاجات األساسية لدى اإلنسان و التي من شأنها أن تشعره بتحقيق ذاته ،كما
يتضمن التقدير و اإلنجاز و اإلبداع واحترام الذات بالعمل نفسه  ،2كما أشار (عبد الخالقّ )1983،
أن الرضا املنهي هو مفهوم
 1محمود فتحي عكاشة ،علم النفس الصناعي ،مطبعة الجمهورية ،اإلسكندرية ،بدون طبعة،1999،ص.113
 2كامل محمد عويضة ،علم النفس الصناعي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى،1996 ،ص .19
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ّ
يستمده العامل من مهنته و جماعة العمل التي يعمل معها و رؤسائه الذين
متعدد األبعاد يتمثل في هذا الرضا الكلي الذي
يخضع إلشرافهم ،و كذلك من املنشأة و البيئة التي يعمل فيهما و بالنمط التكويني للشخصية .1يعتبر موضوع الرضا عن العمل
واحد من القضايا ّ
املهمة ألصحاب العمل أو املشرفين أو العاملين أنفسهم وأيضا بالنسبة للباحثين واملهتمين لفهم سلوك
العمل ،والتعرف على القوى والعوامل التي ّ
تحرك طاقة العامل لبذل الجهد املتوقع وكذلك إحساسه بالراحة النفسية ،وقد
كان االتجاه السائد في فترة من الوقت ّ
أن ظروف العمل املادية ( الضوضاء ،اإلضاءة ،الحرارة ) وغيرها هي املحددات األساسية
ملدى تقبل العامل لعمله وبالتالي ملستوى إنتاجيته ،ولكن نتائج البحث والدراسة التي قام بها (إلتون مايو )1932 /1924 ،في
مصنع الهاوثورن أثبتت ّ
أن النواحي املختلفة لظروف العمل املادية ال تمثل أهمية كبيرة في مدى تقبل العامل لعمله وإنتاجيته
طاملا أنها تبلغ مستوى ّ
معينا فمثال درجة اإلضاءة ليست عامال جوهريا في رضا العامل عن عمله وإنتاجيته طاملا هناك مستوى
ّ
معقوال يسمح بالرؤية املريحة .فيما بعد انتقل تفسير املهتمين والدارسين إلى اتجاه أخر يؤكد أهمية جماعة العمال بمعنى
الزمالء والجو االجتماعي وعالقات العمل كأساس لتحديد مدى تقبل األفراد ألعمالهم ،بحيث ّ
أن العامل قد يكره جو العمل
املادي ويشعر من عدم الرضا عنهّ ،
ولكنه يحب عمله نظرا لعالقات الصداقة التي تربطه بزمالء العمل ،وكذلك فاألجر
وملحقاته من مزايا اقتصادية التي يحصل عليها العامل من خالل عمله له تأثير ال يقل أهمية عن رضاه عن عمله ،وهذا ما
ّ
توضح ّ
ّبينته الدراسة التي قام بها ( والكر و جست) ّ
أن مضمون العمل ليس هو املصدر األساس ي للشعور بالرضا إنما هو
حصيلة تفاعل العوامل التالية :الناس اآلخرون في العمل ،فرص التقدم ،املركز االجتماعي ،األجر ،استقرار وضمان العمل2
ولقد جاء التركيز على د اسة الرضا املنهي للعاملين من االفتراض القائل ّ
بأن الشخص الراض ي عن عمله أكثر إنتاجية من زميله
ر
غير الراض ي عن عمله و ال يزال هذا االفتراض قائما رغم تضارب نتائج الدراسات في هذا الصدد ،فبعض الدراسات توصلت
إلى وجود عالقة إيجابية بين الرضا عن العمل من جهة و اإلنتاجية من جهة أخرى مثل :دراسة (ليكرت ،تايلور و ويزس) في حين
ّبين بعضها عدم وجود هذه العالقة بشكل مباشر مثل( :دراسة فروم ،بيرد  ،فشر) (،الكساسبة و الحوا مدة ،3 )2000،كما
ّ
تتفاوت درجة الرضا عن العمل من فرد إلى أخر ،و هذا االختالف راجع إلى تصور الفرد عن مدى اإلشباع الذي يتصور بأنه
يحققه من عمله ،بحيث كلما كان تصور الفرد ّ
أن عمله يحقق له إشباعا كبيرا لحاجاته كانت مشاعره نحو هذا العمل إيجابية،
وكلما كان تصوره ّ
أن عمله ال يحقق له اإلشباع املناسب لحاجاته كانت مشاعره نحو هذا العمل سلبية.
ويعبر سلوك رضا الفرد عن العمل أو الوظيفة عن مستوى اإلشباع الذي تتيحه له العناصر أو الجوانب املختلفة للعمل .وهذا
اإلشباع ينتج درجة ّ
معينة من املشاعر الوجدانية لدى الفرد اتجاه عمله ،وهذه املشاعر قد تمثل محصلة كلية لشعور الفرد
اتجاه عمله ،أو قد تمثل مشاعر الفرد اتجاه جوانب وعناصر محددة لعمله مثل :درجة رضاه عن األجر ،أو درجة الرضا عن
اإلشراف ،درجة الرضا عن نوع و محتوى العمل وكذلك درجة الرضا عن الزمالء ،إذ ّ
أن الرضا العام عن العمل ّ
يتكون من
مجموع رضاه عن الجوانب الجزئية التي ّ
تتكون منها مشاعره4 .
وبالنسبة ملهنة التعليم ّ
فإنها تعتبر وظيفة أسمى و أعلى من أن تكون وظيفة رسمية ،و ّأنها إعداد لألجيال و بناء لألمة ،و في
ضوء التطوير لكافة جوانب العملية التعليمية يبقى األساتذة أهم الجوانب لهذه العملية ،و ّ
أن دورهم أساس ي في عمليات
 1عويد سلطان املشعان ،علم النفس الصناعي ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى،1994 ،ص .213
 2علي السلمي ،السلوك اإلنساني في اإلدارة ،مكتبة غريب للنشر ،بدون سنة ،ص .129
 3صادق سميح القاروط ،الجدية في العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى مديري املدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية ،مذكرة
مقدمة لنيل شهادة املاجستير في اإلدارة التربوية ،2006 ،ص .33
 4أحمد صقر عاشور ،إدارة القوى العاملة ،األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت،
،1983ص.52
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ّ
التطوير و التحسين ،إذ أنه يواجه األساتذة بالجزائر بشكل عام وفي تيزي وزو (جامعة مولود معمري) بشكل خاص من ظروف
ّ
ّ
عديدة تتعلق بطبيعة عملهم ،ما يمكن أن يتعلق باألجور و فرص الترقي ،اإلشراف و طبيعة العالقات مع الزمالء و كذلك طبيعة
العمل الذي يقومون به ،ومدى إحساسهم و شعورهم بالرضا اتجاه العمل الحالي.
وجاءت هذه الدراسة كمحاولة ملعرفة مدى وجود فروق في الرضا عن العمل لدى أساتذة الجامعة (جامعة مولود معمري)
بتيزي وزو ،وهذا ما دفعنا للقيام بهذه الدراسة لغرض اإلجابة على األسئلة التالية:
 هل هناك فروق في الرضا عن العمل بين األساتذة حسب الجنس؟ هل هناك فروق في الرضا عن العمل بين األساتذة حسب الدرجة العلمية (أساتذة محاضرين ،أساتذة مساعدين)؟ -2فرضيات الدراسة:
 هناك فروق في الرضا عن العمل بين األساتذة حسب الجنس. هناك فروق في الرضا عن العمل بين األساتذة حسب الدرجة العلمية (أساتذة محاضرين ،أساتذة مساعدين). -4أهداف البحث:
تكمن أهداف هذه الدراسة في معرفة مدى وجود فروق في الرضا عن العمل بين أساتذة الجامعة (جامعة مولود معمري تيزي
وزو) ،وهذا حسب ّ
متغير الجنس والدرجة العلمية.
 -5تحديد املفاهيم األساسية:
 الرضا عن العمل :سنتبنى في هذه الد اسة التعريف اإلجرائي الذي ّقدمه (  )Smith & alملفهوم الرضا عن العمل في مؤشر
ر
وصفه للعمل ( )JDIو الذي يقيس رضا العمال عن الترقية ،األجر ،اإلشراف ،الزمالء ،و العمل في حد ذاته.
 محتوى العمل :وهو مجموعة الظروف املادية و البيئية املحيطة باملوظف و التي لها أثر على إنجاز عمله بشكل ّفعال.
 األجر :و هو املبلغ الذي يتقاضاه العامل مقابل قيامه بالوظيفة. العالقة مع الزمالء :و هي مجموعة من الظروف السائدة بين املوظفين في مؤسسة معينة. فرص الترقية :وهي مجموعة من الفرص التي تتيحها املؤسسة ملوظفيها من أجل حفزهم على أداء عملهم و االستمرار فيه. نمط اإلشراف :وهي الطريقة التي يتخذها املشرفون أثناء تعاملهم مع املوظفين. اإلطارالنظري للدراسة:
حظي موضوع الرضا املنهي و ال يزال باهتمام بالغ من قبل الباحثين السلوكيين وخاصة علم النفس الصناعي و التنظيمي ،حيث
يعتبر الرضا عملية نفسية رئيسية تشكل محور أساس ي في املدخل النفس ي ،كما هناك عدد من املصطلحات التي شاع
استخدامها للتعبير عن املشاعر التي يشعر بها الفرد اتجاه عمله .فهناك الروح املعنوية و االتجاه النفس ي نحو العمل وهناك
أيضا الرضا عن العمل ،و هذه املصطلحات و إن اختلفت تفصيالت مدلوالتها ،إال أنها تشير بصفة عامة إلى مجموع املشاعر
الوجدانية التي يشعر بها الفرد نحو العمل الذي يشغله حاليا .وهذه املشاعر قد تكون سلبية أو إيجابية .و هي تعبر عن مدى
اإلشباع الذي يتصور الفرد أنه يحققه من عمله.
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 -1مفهوم الرضا عن العمل:
يعرف (علي عباس )2008،الرضا املنهي على أنه" :مدى رضا الفرد عن عمله" بمعنى وجود عوامل تؤثر بصورة إيجابية لبقاء
الفرد في عمله واالستقرار فيه وهذا يشمل كل من العالقات الحسنة مع املوظفين ،األجور والحوافز ،ظروف العمل ،السياسات
املتبعة في العمل 1
ّأما بالنسبة لـ (كامل محمد محمد عويضة )1996،فالرضا املنهي "عبارة عن قدرة العمل على إشباع الحاجات األساسية لدى
اإلنسان و التي من شأنها أن تشعره بتحقيق ذاته ،كما يتضمن التقدير واإلنجاز واإلبداع واحترام الذات وتحمل املسؤولية
واملنفعة التي تعود على الفرد من جراء القيام بالعمل نفسه"2 .
ومن جهة (محمد أحمد غالي )1971،فيعتبر الرضا املنهي على أنه":شعور العمال بالراحة ملا يعملون و يتحدد هذا املتغير بناء
على وضع املهنة االجتماعية و عالقات العمال ببعضهم وبرؤسائهم ،كما يتحدد أيضا على أساس ظروف و شروط العمل و في
ضوء األوضاع العامة للمهنة"3
ّ
يتبن لنا ّ
ومن خالل التعاريف السابقة ّ
أن الرضا عن العمل يتمثل في وجود عوامل في العمل تساعد العامل على إشباع حاجاته
األساسية من تقدير وإبداع واحترام الذات ّ
وتحمل املسؤولية اتجاه عمله ما يؤدي به إلى تحقيق ذاته.
 -2أنواع الرضا عن العمل:
هناك أسلوبان للنظر إلى الرضا عن العمل واملتمثالن في:
 -1-2األسلوب العام:
ويهتم بالرضا الكلي عن العمل ،وهنا نسأل الفرد عن رضائه بصفة عامة عن مهنته باستخدام أسئلة تكون إجابتها باإلثبات أو
النفي أو باستخدام مقاييس ذات عبارة واحدة.
 -2-2أسلوب الجوانب املتعددة:
وهو ينظر إلى الرضا املنهي على أنه مكون من مشاعر ،واتجاهات مرتبطة بعناصر املهنة ،فمثال قد ّ
يتكون الرضا املنهي الكلي من
الرضا عن الراتب ،ونوع العمل ،وظروفه ،وأسلوب اإلشراف ،والعالقات مع الزمالء ،وفرص الترقي والتقدم التي تتيحها
املؤسسة.
وعلى أي حال مازال الجدال كبيرا بين مؤيدي األسلوبين في النظر إلى الرضا املنهي ،فمؤيدو األسلوب العام مثل(سكاربيلو،
يحتجون ّ
ّ
بأن الرضا العام عن مهنة معينة هو الذي ّ
يهمنا فقط ،وهو أكثر من حاصل جمع
كامبل( ،)1983،شنايد)1983 ،
ّ
الرضا عن جميع جوانب املهنة ،أما مؤيدو أسلوب االهتمام بمكونات الرضا عن العمل أمثال (لوك( ،)1976 ،سميث ،كندال
ّ
فيحتجون بأن أسلوبهم يسفر عن قياس أفضل ،و أكثر تفصيال للرضا املنهي ،فالفرد الذي يشعر بالرضا عن
وهولين،)1969،
أحد أمور العمل (مثل الراتب) قد يشعر بعدم الرضا عن أمر أخر من العمل مثل (الرضا عن املشرفين ،و الزمالء

 1علي عباس ،إدارة املوارد البشرية األولية ،إثراء للنشر و التوزيع ،مكتبة الجامعة الشارقة ،الطبعة األولى ،2008 ،ص .137
 2كامل محمد عويضة ،1996 ،مرجع سابق ،ص .19
 3محمد أحمد غالي ،في علم النفس والصحة النفسية في مجال الصناعة( ،اضطرابات البعد االنفعالي لعمال النقل العام املشكلين) ،دراسة
ميدانية ،1971 ،ص .137
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والترقية...الخ) ،ويضيف أصحاب هذا األسلوب في النظر إلى الرضا املنهي بأنه األسلوب الذي يساعدنا في التعرف إلى تلك األمور
التي ال يشعر العاملون نحوها بالرضا والسرور ،و يمكننا بالتالي من تطويرها و تحسينها1.
 -3النظريات املفسرة للرضا عن العمل:
هناك العديد من النظريات التي تفسر ظاهرة الرضا أو عدم الرضا املنهي ،و تعد النظريات التي تناولت موضوع الدافعية و
الحوافز نظريات مفسرة للرضا املنهي ،و نذكر منها ما يلي:
 -1-3نظرية ماسلو:
قدم ( )Maslowتدريجا هرميا ملستوى حاجات اإلنسان و اعتبر الحاجة إلى تقدير الذات محل قمة الهرم و هي ترتبط بما يحفز
الفرد إلى اإلنجاز و اإلبداع و اإلنتاج ،و على ذلك فكلما حقق العمل إشباعا للحاجات كان العمل مرضيا عنه ،و ترتكز هذه
النظرية على جانبين رئيسيين هما:
أن العامل هو اغب اجتماعي الذي تعتمد حاجاته على ما يوجد لديه من حاجات أي ّ
ّ 
أن الحاجات التي لم يتم إشباعها بعد
ر
هي التي تؤثر على السلوكّ ،أما الحاجات التي تم إشباعها فال شك تكون بمثابة دافع العامل.
ّ 
أن هناك تريبا هرميا لحاجات العامل و إذا ما تم إشباع أحدها تظهر الحاجات األخرى التي لم يتم إشباعها.
 -2-3نظرية العاملين لـ ):)Herzberg
وهذه النظرية قام بوضعها ) )Herzbergوهي ترتبط باألساس بتطبيق نظرية ( )Maslowللحاجات في مواقع العمل حيث
ّ
حدد ) )Herzbergمجموعتان من العوامل:
 العوامل األولى :مرتبطة بمحتوى الوظيفة مثل :اإلنجاز ،التقدير ،العمل ذاته ،املسؤولية ،الترقية ،و هذه العوامل تعتبر
عوامل حيوية للعمل و عالقاتها باالتجاهات اإليجابية ،وقد أطلق عليها ) )Herzbergمصطلح الدوافع ،و هي التي تقود إلى الرضا
عن العمل.
 العوامل الثانية :و هي العوامل املرتبطة بمحيط العمل مثل :سياسة الشركة ،املرتب ،اإلشراف ،ظروف العمل ،زمالء العمل
ّ
و التي ترتبط باالتجاهات السلبية ،فإننا نجد ) )Herzbergقد أطلق عليها مصطلح الصحة و هي العوامل التي تقود إلى عدم
الرضا عن العمل2 .

 1رونالد ريو ،ترجمة فارس حلمي ،املدخل إلى علم النفس الصناعي و التنظيمي ،دار الشروق للنشر و التوزيع ,لبنان ،األردن ،الطبعة األولى،1999 ,
ص .268
 2عويد املشعان ،1994 ،مرجع سابق ،ص .228
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 ويوضح الشكل التالي مقارنة بين العوامل الوقائية والعوامل الدافعية حسب نظرية ).)Herzberg
العوامل الوقائية
العوامل الدافعية
مشاعر إيجابية عالية

منطقة الحياد
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مشاعر سلبية عالية

ّ
إن عوامل الوقاية برأي ( )Herzbergتسبب درجة عالية من عدم الرضا عندما ال تكون موجودة ّ
لكنها ال تؤدي إلى التحفيز
عند وجودها ،بينما العوامل الدافعية (الحافزة) تؤدي إلى تحفيز قوي ورضا تام عند توافرها ّ
لكنها ال تسبب الكثير من عدم
الرضا عند عدم توفرها.
 -3-3نظرية العدالة:
قدمت هذه النظرية من طرف ) )Adams,1963وتقوم هذه النظرية على مسلمة أساسية وبسيطة وهي رغبة األفراد في
الحصول على معاملة عادلة ،وقد وصف ) )Adamsعملية مقارنة العدالة على أساس العالقة بين نسبة املدخالت واملخرجات،
وتتمثل املدخالت في إسهامات الفرد للمنظمة مثل :التعليم ،الخبرة ،الجهد ،الوالء ،أما النواتج تتمثل فيما يحصل عليه الفرد
في مقابل ما ّ
قدمه من مدخالت مثل األجور ،تقدير اآلخرين ،العالقات االجتماعية ويعتبر تقييم الفرد ملدخالته ومخرجاته
مقارنة بمدخالت ومخرجات اآلخرين على بيانات موضوعية في جزء منها مثال مرتب الفرد وعلى إدراك الفرد في الجزء األخر مثل
مقارنة تقدير اآلخرين 1
 -4-3نظرية التوقع:
ّ
ومن أنصارها ) )Victor Vroom,1964و تقوم هذه النظرية على االفتراض التالي :يختار اإلنسان طريقة ما للعمل ,و ألنه
يتوقع نتائج أو عوائد معينة منه و مفتاح املتغيرات في نموذج ) )Vroomهو التكافؤ والذي يعني قوة رغبة شخص ما في حدوث
نتيجة معينة ،والعائد وهو نتاج أعمال معينة .ويرى (ّ )Vroom
أن الرضا ال يتحقق لدى الفرد نتيجة الوصول إلى هدف ما بقدر
ما هو نتيجة إدراك الفرد للجهد الذي بذله في سبيل تحقيق هذا الهدف.2
 -5-3نظرية التعزيزو تدعيم السلوك:
محور هذه النظرية العالقة بين املثير و االستجابة ،و ترى ّ
أن سلوك الفرد عبارة عن استجابة ملثير خارجي ،والفرد يستجيب
للسلوك الذي يعزز باملكافأة ليستمر ويتكرر ،بينما السلوك الذي ال يعزز سيتوقف وال يتكرر .وفي محتوى العمل يعني ّ
أن
السلوك واألداء يرتفعان إذا كانوا معززين ،وتتفاوت فاعلية املثير في إحداث السلوك املرغوب فيه عند األفراد حسب عدد
مرات التعزيز التي تصاحب ذلك السلوك ،وعلى قوة التأثير الذي يتركه وعلى اقتران التعزيز باالستجابة .3
 1محمد الحناوي ،راوية محمد حسن ،السلوك التنظيمي ،كلية التجارة جامعة اإلسكندرية ،1998 ،ص .163
 2عويد املشعان ،1994 ،مرجع سابق ،ص .230
Paul Spector , psychologie du travail et des organisations, traduction de Daniel Gilbert, traduit de la 4° édition, de Boeck,p230.
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 -6-3نظرية التعارض:
ّ
أدى التساؤل عما يتوقعه الفرد من عمله بالعديد من املهتمين بالسلوك البشري في مجال العمل إلى االقتناع بهذه النظرية
) .) Lawler,1973فعلى أساس هذه النظرية تحدد درجة رضا الفرد عن عمله بالفارق بين ما يحصل عليه بالفعل و مستوى
محدد يتخذ معيارا ملا يجب أن يحصل عليه.
و ينشأ عدم الرضا في العمل عندما يقل ما يحصل عليه الفرد عن املستوى املدرك أو الذي يعتقد الفرد بأنه املستوى املتفق
مع إمكانياته و قدراته .و يؤكد( لوك) بأن التعارض املدرك وليس التعارض الفعلي هو املهم ،وأن درجة الرضا تتحدد بالفارق
بين ما يريده الفرد وما يدركه بالنسبة ملا يحصل عليه وهذه هي إحدى االستنتاجات التي توصل إليها في تحليله للرضا الوظيفي1
 -4مظاهرالرضا عن العمل:
يرى (أشرف محمد عبد العاني )2001،على ّ
أن الرضا املنهي للعاملين يمكن أن يستدل من خالل بعض املظاهر التي تتصل
بسلوك العاملين في العمل ،و يمكن تسمية هذه املظاهر بنواتج الرضا عن العمل وهي:
ن ّ
إال من عمل ّ
عمال على درجة عالية من الرضا
 زيادة اإلنتاج و مستوى جودته ،حيث وفرة اإلنتاج و جودته ال يمكن أن يكوعن عملهم.
 قلة الفاقد و التالف من خدمات و مستلزمات اإلنتاج و هي تكون عادة من عمال راضين عن عملهم. انخفاض معدالت الغياب والشكاوى وندرة الصراعات واملنازعات في مجال العمل كلها مظاهر تدل على رضا واستقرارالعاملين.
 ّإن اإلبداع وتطوير العمل وتحسينه وانخفاض معدل دوران العمل كلها مؤشرات تدل على رضا العاملين إلى حد كبير من
عملهم.
 مشاركة العاملين في مختلف أنشطة املنظمة ،و خاصة املشاركة االختيارية إنما تعكس رضا العاملين عن عملهم بعكسالذين يرفضون عن املشاركة.
 استجابة العاملين السريعة و ّتقبلهم لكل إجراءات التعديل و التطوير وإدخال التكنولوجيا وغيرها في مجال العمل و
مشاركتهم الحقيقية لدفع تطوير العمل و نظمه تدل على مدى الرضا وقدره املرتفع لدى العاملين عن عملهم.
 الصورة الذهنية اإليجابية املحببة للمؤسسة أو املنشأة ونوعها ونوع العمل بها عن طريق األفراد العاملين ،تعد مؤشرا هاماللرضا عن العمل ،و خاصة ّ
أن هذه الصورة في أذهان ّ
العمال تؤدي دائما إلى أن يدافع العمال عن منظمتهم و أن يقفوا بجانبها
وأن يكون لهم والء وانتماء لها ،و هذا يعد مظهرا للرضا عن العمل 2
 الدراسة امليدانية:
 -1ميدان الدراسة:
ّ
تمثل ميدان الدراسة في جامعة مولود معمري بتيزي وزو ،حيث تم اختيار كليتين من هذه الجامعة و املتمثلة في كلية اللغات و
اآلداب و كلية العلوم االقتصادية.
 1حمدي ياسين ،علي عسكر ،حسن املوسوي ،علم النفس الصناعي و التنظيمي بين النظرية و التطبيق ،دار الكتاب الحديث ،الطبعة األولى،
 ،1999ص .126
 2أشرف محمد عبد الغاني ،علم النفس الصناعي أسسه و تطبيقاته ،املكتب الجامعي الحديث ،األزاريطة ،اإلسكندرية ،2001 ،ص .335

15

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 44يوليو 2018 -

 -2منهج الدراسة:
تختلف مناهج البحث العلمي باختالف املوضوع ومشكلة البحث ،ففي هذه الدراسة اعتمدنا على املنهج الوصفي الذي يتضمن
دراسة الحقائق الراهنة املتعلقة بظاهرة موضوع البحث ،وهو أنسب املناهج في العلوم االجتماعية واإلنسانية والذي يعتمد
على جمع املعطيات واملعلومات والحقائق من امليدان.
 -3عينة الدراسة:
شملت عينة الدراسة على ( )110أستاذا من كال الجنسين وباختالف الدرجة العلمية (أساتذة محاضرين /أساتذة مساعدين)،
ّ
حيث تم اختيار ( )67أستاذا من كلية اللغات واآلداب ،و ( )43أستاذا من كلية العلوم االقتصادية ،فمن حيث الجنس بلغ عدد
األساتذة الذكور ( )32أستاذ و ( )78أستاذةّ ،أما من حيث الدرجة العلمية فبلغ عدد األساتذة املحاضرين ( )26أستاذا ،و()84
ّ
بالنسبة لألساتذة املساعدين ،وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،باعتبار أنه في هذه الطريقة تكون أمام أفراد
مجتمع البحث فرص متساوية ليكونوا أعضاء في العينة.
 -4أدوات جمع البيانات:
نقصد بأداة البحث تلك الوسيلة العلمية التي يستخدمها الباحث في عملية جمع البيانات واملعلومات الخاصة ملوضوع البحث،
واعتمدنا في هذه الدراسة على مقياس وصف العمل( )Job Descriptive Indexكأداة لجمع البيانات ،وهو مقياس وضعه سميث
ّ
املتحدة األمريكية ،عندما حاول قياس رضا العمال عن:
( )Smithوكندال ( )Kendallو هولن( )Hulinسنة  1969في الواليات
الترقية ،األجر ،اإلشراف،الزمالء ومحتوى العمل .ويعتبر هذا املقياس من أكثر األدوات استعماال لقياس الرضا عن العمل،
حيث ّأنه يمكننا من معرفة مدى ارتياح العمال عن عملهم من خالل الوصف الذي ّ
يقدمونه عن عملهم أثناء اإلجابة عن
األسئلة ،كما ّ
أن هذا املقياس ّ
مكيف للواقع الجزائري في دراسة مقارنة بين العمال األمريكيين و العمال الجزائريين التي قام بها
ّ
ّ ّ
تبين أنه يتسم بالثبات ،حيث يتسم عامل العمل بثبات قدره ( )0.81أما ثبات عامل األجر فانه يقدر بـ
(محي الدين ،)1983 ،و
( ،)0.84و ثبات عامل الزمالء يقدر بـ ( ،)0.94و ثبات عامل الترقية يقدر بـ ( ،)0.70و أخيرا يقدر ثبات عامل اإلشراف بـ (.)0.84
يتضمن املقياس الذي استعملناه على ( )70أسئلة مغلقة ،حيث خصصت الصفحة األولى من املقياس لتعليمات هامة قدمنا
فيها شروح حول أهداف بحثنا ،أما الصفحة الثانية فقد خصصت للمعلومات الشخصية مثل الجنس ,الدرجة العلمية.أما
الصفحة الثالثة فقد تضمنت ( )16أسئلة خاصة بعامل الزمالء منها ( )9أسئلة معكوسة ،والصفحة الرابعة كانت مخصصة
لعامل الترقية حيث احتوت على( )9أسئلة ( )4منها معكوسة ،ونفس العدد من األسئلة ( )9كان واردا في الصفحة الخامسة
الخاصة بعامل األجر ،و كانت ( )5منها معكوسة ،والصفحة السادسة فخصصت للعامل الرابع وهو اإلشراف و احتوى على
( )18أسئلة منها ( )8أسئلة معكوسة ،أما الصفحة السابعة و األخيرة فاحتوت على عامل العمل و فيه( )18أسئلة ( )9منها
معكوسة.
و نشير أن كل جواب يعبر عن الرضا نقدره بـ ( )3عالمة ،أما الجواب الذي يعبر عن عدم الرضا فنقدره بـ ( )0عالمة ،و نعطي
عالمة واحد ( )1لالستفهام في حالة عدم وجود أي رأي للمستجوب.
 -5أدوات تحليل البيانات:
مما الشك ّ
أن كل بحث ميداني يتطلب استخدام أساليب إحصائية محددة وخاصة به فقد ّ
ّ
تعددت التقنيات اإلحصائية
بتعدد أغراض البحث ،وهذا من أجل الوصول إلى معالجة وتحليل البيانات بطريقة علمية وموضوعية ،وقد تم االستعانة في
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هذه الدراسة بالبرنامج اإلحصائي للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  )SPSS( version 08وقد استعملناه فيما يلي :التكرارات و
النسب املئوية ،املتوسط الحسابي ،اختبار ( )Tللفروق.
 -6عرض وتحليل النتائج :
سنقوم فيما يلي بعرض النتائج الخاصة بالرضا عن العمل املتحصل عليها من خالل اختبار الفرضيات التي انطلقنا منها
كمرحلة أولى ،ثم كمرحلة ثانية سنحاول التعليق عنها ومناقشتها.
 جدول رقم( :)1الفروق في الرضا عن العمل بين األساتذة حسب الجنس.العينة
املتغير

الجنس

التكرار

ذكور

32

املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري
68.18

قيمة –
ت-

الرضا عن
العمل
إناث

78

الداللة
مستوى
الداللة
اإلحصائية
الداللة
()P

18.14
1.55

59.55

17

0.12

0.05

غيردالة

29.10

يتضح من خالل الجدول رقم ( )1واملتعلق بالفروق في الرضا عن العمل بين الجنسينّ ،
أن الذكور فيقدر عددهم بـ ()32
ّ
عددهن بـ ( )78أستاذة واملتوسط الحسابي إلجاباتهم
وبمتوسط حسابي ( )68.18وبانحراف معياري (ّ ،)18.14أما اإلناث يقدر
على مقياس الرضا عن العمل يقدر بـ ( )59.55بانحراف معياري( ،)29.10ومن خالل النتائج األولية تم حساب اختبار ()T
للفروق ،حيث تم التوصل إلى ّ
أن قيمة ( )Tتقدر بـ ( )1.55وعند مقارنة قيمة ) (Pوالتي قدرت بـ ( )0.12بمستوى الداللة ()0.05
ّ
تبين لنا ّ
ّ
أن قيمة ( )Pأكبر من مستوى الداللة ( ،)0.05وبالتالي نستنتج بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا عن
العمل حسب الجنس.
ّ
ّ
املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة تتماش ى و النتيجة التي توصل إليها كل من (( ،)Remitzأنيل )1968،و (الصياد
إن النتيجة
وزمالئه )1987،الذين أظهروا من خالل دراستهم عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث في الرضا املنهي،
وكذلك تتماش ى و النتيجة التي توصل إليها (عويد سلطان املشعان) في دراسة الفروق بين الجنسين في الرضا املنهي وبعض سمات
الشخصية لدى العاملين في املجال الصناعي بالكويت ،حيث توصل من خالل هذه الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة
ّ
متغيرا فرعيا من ّ
متغير ظروف العمل من حيث كونه ّ
إال في ّ
إحصائية بين الذكور واإلناث في ّ
متغيرات الرضا
متغير الرضا املنهي
املنهي ،وهذا ما يعني ّ
أن اختالف الجنس ال يستتبعه اختالف في مستوى الرضا املنهي 1فمن حيث عدم وجود فروق جوهرية
حسب الجنس ،فيمكن إرجاع ذلك إلى العوامل الخاصة ببيئة العمل كون األساتذة يعملون في نفس الظروف وفي نفس
املؤسسة (الجامعة) ،و إلى العوامل الخاصة بالفرد ذاته الرتباط الرضا املنهي بهذين العاملين .ففي هذه الحالة فالرضا عن

 1عويد املشعان ،1994 ،مرجع سابق ،ص .337
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العمل يعبر عن طريق مستوى اإلشباع الذي تتيحه العناصر املختلفة للعمل ،وكذلك عن طريق عالقات العمال ببعضهم
وبرؤسائهم ،كما يتحدد أيضا على أساس ظروف وشروط العمل.
 جدول رقم( :)2الفروق في الرضا عن العمل بين األساتذة املحاضرين واألساتذة املساعدين.العينة
املتغير

الدرجة
العلمية

التكرار

محاضرين

26

املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري
95.92

قيمة –
ت-

32.45

الرضا عن
العمل

6.82
مساعدين

84

51.58

الداللة
مستوى
الداللة
اإلحصائية
الداللة
()P

0.00

0.05

دالة

11.89

يتضح من خالل الجدول رقم ( )2واملتعلق بالفروق في الرضا عن العمل بين األساتذة حسب الدرجة العلميةّ ،
أن األساتذة
املحاضرين يقدر عددهم بـ ( )26أستاذة واملتوسط الحسابي إلجاباتهم على مقياس الرضا عن العمل يقدر بـ ( )95.92بانحراف
معياري(ّ ،)32.45أما األساتذة املساعدين فيقدر عددهم بـ ( )84وبمتوسط حسابي ( )51.58وبانحراف معياري ( ،)11.89ومن
خالل النتائج األولية تم حساب اختبار ( )Tللفروق ،حيث تم التوصل إلى ّ
أن قيمة ( )Tتقدر بـ ( )6.82وعند مقارنة قيمة )(P
ّ
تبين لنا ّ
والتي قدرت بـ ( )0.00بمستوى الداللة (ّ )0.05
أن قيمة ( )Pأصغر من مستوى الداللة ( ،)0.05وبالتالي نستنتج بأنه
توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا عن العمل بين األساتذة املحاضرين واألساتذة املساعدين.
ّ
ّ
املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة تتماش ى والنتيجة التي توصلت إليها (سالمة )1999،حيث وجدت فروق ذات
إن النتيجة
داللة إحصائية بين درجات الرضا املنهي ألعضاء هيئة التدريس طبقا لدرجاتهم العلمية ،وكانت الفروق بين مجموعة املدرسين
و األساتذة لصالح مجموعة األساتذة .1كما تتفق كذلك و النتيجة التي توصل إليها كل من (منهي )1976،و(األنصاري)1978،
ّالذان بينا ّأنه كلما اد تعلم الفرد ادت درجة رضاه عن العملّ ،
وأن العاملين في مناصب إدارية مرتفعة كان رضاؤهم أعلى من
ز
ز
ّ
العاملين الذين يعملون في املستوى اإلداري األقل ،وأن الدرجة الوظيفية العليا ،غالبا ما توفر فرص إشباع أكثر ،وترفع من
مستوى التقدير الذاتي 2وهذا ما أكدته كذلك نتائج دراسة (شولتز( ،)1978،إنجالند و ستين( ،)1961،فروم.3)1964،
خاتمة:
ّ
ّ
تبين من خالل هذه الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا عن العمل حسب الجنس ،حيث يمكن إرجاع
ذلك إلى العوامل الخاصة ببيئة العمل كون األساتذة يعملون في نفس الظروف وفي نفس املؤسسة ،كما يمكن إرجاعها كذلك
 1إيناس فؤاد نواوي فلمبان ،الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى املشرفين التربويين واملشرفات التربويات بإدارة التربية والتعليم بمدينة
مكة املكرمة ،متطلب لنيل درجة املاجستير في قسم اإلدارة التربوية والتخطيط ،2009/2008 ،ص .136
2 Paul Spector, 1978, ibid, p238
 3عويد املشعان ،1994 ،مرجع سابق ،ص .247
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إلى العوامل الخاصة بالفرد ذاته الرتباط الرضا املنهي بهذين العاملين ،وعلى هذا األساس فالرضا عن العمل يعبر عن طريق
مستوى اإلشباع الذي تتيحه العناصر املختلفة للعمل ،وكذلك عن طريق عالقات العمال ببعضهم وبرؤسائهم ،كما يتحدد
أيضا على أساس ظروف وشروط العمل ،كما ّبينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا عن العمل لدى
ّ
األساتذة حسب الدرجة العلمية (األساتذة املحاضرين واألساتذة املساعدين) ويمكن إرجاع ذلك إلى أنه كلما زاد تعلم الفرد
ادت درجة رضاه عن العمل ،كما ّ
أن الدرجة الوظيفية العليا غالبا ما توفر فرص إشباع أكثر ،وترفع من مستوى التقدير
ز
ّ
الذاتي وهذا ما يبين وجود فروق بين عينة الدراسة.
قائمة املراجع:
 -1أحمد صقر عاشور ،إدارة القوى العاملة ،األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي ،دار النهضة العربية للطباعة
والنشر ،بيروت1983. ،
 -2أشرف محمد عبد الغاني ،علم النفس الصناعي أسسه و تطبيقاته ،املكتب الجامعي الحديث ،األزاريطة ،اإلسكندرية،
2001.
 -3إيناس فؤاد نواوي فلمبان ،الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى املشرفين التربويين واملشرفات التربويات
بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة املكرمة ،متطلب لنيل درجة املاجستير في قسم اإلدارة التربوية والتخطيط2009./2008 ،
 -4حمدي ياسين ،علي عسكر ،حسن املوسوي ،علم النفس الصناعي و التنظيمي بين النظرية و التطبيق ،دار الكتاب
الحديث ،الطبعة األولى1999. ،
 - 5رونالد ريو ،ترجمة فارس حلمي ،املدخل إلى علم النفس الصناعي و التنظيمي ،دار الشروق للنشر و التوزيع ،األردن،
الطبعة األولى1999. ،
 -6صادق سميح القاروط ،الجدية في العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى مديري املدارس الحكومية في محافظات شمال
الضفة الغربية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في اإلدارة التربوية2006. ،
 -7علي السلمي ،السلوك اإلنساني في اإلدارة ،مكتبة غريب للنشر ،بدون سنة.
 -8علي عباس ،إدارة املوارد البشرية األولية ،إثراء للنشر و التوزيع ،مكتبة الجامعة الشارقة ،الطبعة األولى2008. ،
 -9عويد سلطان املشعان ،علم النفس الصناعي ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى1994. ،
 -10كامل محمد محمد عويضة ،علم النفس الصناعي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى1996. ،
 -11محمد أحمد غالي ،في علم النفس والصحة النفسية في مجال الصناعة( ،اضطرابات البعد االنفعالي لعمال النقل العام
املشكلين) ،دراسة ميدانية1971. ،
 -12محمد الحناوي ،راوية محمد حسن ،السلوك التنظيمي ،كلية التجارة جامعة اإلسكندرية1998. ،
 -13محمود فتحي عكاشة ،علم النفس الصناعي ،مطبعة الجمهورية ،اإلسكندرية ،بدون طبعة1999. ،
14-Paul Spector , psychologie du travail et des organisations, traduction de Daniel Gilbert, traduit de la 4°
édition, de Boeck.
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القطيعة اإلبيستيمولوجية:قراءة في املشروع الجابري
د .وديع جعواني/كلية اآلداب مراكش ،املغرب
21

ملخص:
لقد كان الهدف املوجه لذا البحث هو تتبع أشكال القطائع في املشروع الجابري ،هذا املفهوم الغربي الذي تم اعتماده كسالح
في قراءة املعرفة العلمية من طرف باشالر .وهو مفهوم يختزل النزعة النقدية في فلسفة العلوم والفلسفة عموما .ولقد كان
الجابري ذكيا عندما اعتمده لكن لم يستعمله فقط في سياقاته الباشالرية ،بل اعتمده في قراءة مجاالت متعددة من املجتمع
العربي اإلسالمي.
اعتمد األنتلجنس ي املغربي املفهوم عندما انطلق من نقد النظام التربوي واألفكار املوجة لإلصالحات املتعددة باملغرب .ووظفه
في قراءة التراث ،ودعا إلى القطع مع القراءات التراثية له ،دون أن ينس ى الدعوة إلى نفس القطيعة مع الفكرة الطامحة إلى إحالل
العلمانية داخل املجتمع العربي بما هي فصل للدين عن الدولة .وكان مفهوم القطيعة قد وجد تطبيقا صارما له على مستوى
نقد الخطاب العربي ،سواء املعاصر أو الحديث منه ،وذلك من خالل نقد النزعة السلفية املؤمنة بأن الحل في الرجوع للتراث
ونقد النزعة التقدمية ،التي تختزل الحل في تتبع نفس مراحل تطور الغرب ،ومن أهمها فصل الدين عن الدولة.
الكلمات املفتاحية :القطيعة الجابرية -مفهوم القطيعة عند الجابري -الجابري وباشالر -الجابري والقطيعة مع التراث.
تقديم عام:
الجابري قامة فكرية مميزة في تاريخ الفكر العربي .تنوعت مجاالت مناوالته التنظيرية .حمله الهم الوحدوي واملشروع القومي
أكثر من اإلهتمامات القطرية .جعل من الفكر التراثي موضوعه األساس ي وهمه األول ،دراسة وتنقيحا ونقدا .واستحق أن يكون
فيلسوف الفالسفة العرب ،وقائد نقاد الثقافة والوعي العربي اإلسالمي .جعل من التاريخية منهجا في فهم ماض ي األمة ،واعتمد
املنهج الكانطي في القراءة ،وآمن بأخالق املعرفة الرشدية في االعتراف باآلخر ،وكان من دعاة التوفيق بين الدين والفلسفة ،وبين
الدين والسياسة .رجعي في صميمه ووحدي في توجهاته ومتفحص في قراءاته .سافر بالفكر العربي من الخلدونية إلى الرشدية
ومن الفلسفة اإلسالمية املشرقية إلى املغربية ،واعتبر عند الكثيرين عنصريا اللتزامه باللغة العربية كطريق للتوحد وتكوين
األمة والقومية املنشودة ،ويقول"إن عملية التعريب الشاملة يجب أن تستهدف ليس فقط تصفية اللغة الفرنسية...بل العمل
على إماتة اللهجات املحلية البربرية منها أو العربية الدارجة" .1ورغم ذلك كان مصلحا فكريا على خطى اإلصالحات اللوثرية،
شديد االلتزام.

-1الجابري ،محمد عابد ،أضواء على مشكلة التعليم باملغرب ،دار النشر املغربية ،الدار البيضاء ،ط ،١٩٧٣ ،١ص .١٤٦
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وكان من البديهي لحامل كل هذا الهم أن يقف له خصوم أفكار معاصرون ،كأركون وعبد هللا العروي وجورج طرابي ي وعلي
حرب وحسن حنفي وآخرون .جعلوا من غزارة نصوصه وكتاباته موضوع اهتمامهم األساس ي .ابتدأ مشروعه الفكري بدراسة
ظاهرة العصبية الخلدونية ،لينتقل بعد ذلك إلى االهتمام بقضايا التعليم من خالل مؤلفين في سبعينيات القرن املاض ي "أضواء
على مشكلة التعليم باملغرب  "١٩٧٣و"من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكالتنا الفكرية والتربوية  ،"١٩٧٧ثم فتح ورش فلسفة
العلوم من خالل باكورته "مدخل إلى فلسفة العلوم ،العقالنية املعاصرة وتطور الفكر العلمي  ،"١٩٧٦وهي نقطة التحول في
مساره العلمي ،ليصبح حامال ألول مشروع من نوعه في العالم العربي ،مشروع يتخذ من النقد واملراجعة األكاديمية وليست
اإليديولوجية منهجه .ويصدر كتابات بعد ذلك في ثمانيات وتسعينيات القرن العشرين تخص مراجعة التراث "نحن والتراث،
قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي  "١٩٨٠و"التراث والحداثة ،دراسات ومناقشات  ،"١٩٩١لكن أهم كتاباته تلك التي جعلت
من دراسة العقل العربي هما ،ومنها "تكوين العقل العربي  ،١٩٨٢وبنية العقل العربي  ،١٩٨٦والعقل السياس ي العربي
١٩٩٠والعقل األخالقي العربي  ."٢٠٠١وتناول مشروعه قضايا الوحدة والقومية من جهة أخرى" :املسألة الثقافية ،١٩٩٤
والخطاب العربي املعاصر  ،١٩٨٢ومسألة الهوية ،العروبة واإلسالم والغرب ١٩٩٥واملشروع النهضوي العربي ،مراجعة نقدية
١٩٩٦وحوار املشرق واملغرب  ،"١٩٩٠كما جعل من قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان ووحدة املغرب العربي والعلمانية أو
الدين والدولة محور دراساته.
لقد حلم الجابري بتحقيق العديد من املشاريع ،لكن كان نقد العقل العربي تكوينا وبنية ومنهجا وأخالقا أكثرها درسا وتناوال،
دون تجاهل املشروع املتعلق بقراءة النصوص الدينية "القران نموذجا" ،والذي خصه بثالثة مجلدات والعديد من املقاالت.
ويمكن أن نجد في كتاباته مشاريع أخرى ،منها ما هو مرتبط بالقضايا القومية ،ومنها ما يهتم بالتراث والحداثة العربية وشروطها.
ويعتبر من بين زعماء األنتلجنسيا العربية ،فهو املستهلم في عز املراجعة النقدية الغربية للتراث الفلسفي األوروبي وللعقالنية
العلمية لهذا املنهج ،ليطبق على ممارسات ومظاهر فكرية عربية ،وهو ما كان سببا في شهرته ،ويقول جورج طرابي ي هنا "لنقر
حاال بأن ما صنع مجد الجابري من وجهة نظر معرفية ليس من طبيعة سيكولوجية أو سوسيولوجية ،بل باألحرى من طبيعة
ابيستيمولوجية" ،1ويرى الباحث السوري عمر كوش 2أن الجابري يعتبر أحد أهم رموز اإلنسانيات العربية خالل الربع األخير
من القرن العشرين ،ملا قدمه من حفريات في طبقات النصوص التراثية والتأسيسية للحضارة العربية اإلسالمية.
إن مشروع الجابري قائم على نقد القراءة والتوظيف غير العملي للتراث ،نقد للفكر العربي املعاصر ،نقد للحداثة العربية في
صورتها املستوردة ،ونقد الديمقراطية في شكلها الغربي الرأسمالي املتوحش ،الذي ال يختلف عن االستغالل الطبقي والفئوي.
انتقد العلمانية لتوظيف قضية "الفصل بين الدين والدولة "كما تمت صياغتها في الغرب وفي املشرق العربي أيام الصراع بين
الشعوب العربية -خاصة املسحية منها -والحكام األتراك ،ووقف مليا عند املشروع النهضوي العربي والحوار بين املشرق
واملغرب ،ودعا إلى وضع قطيعة مع الفكر الفلسفي املتحجر و"العقل املستقيل" ،3ودعا إلى فكر فلسفي متحرر كما تمت
صياغته عند ابن رشد.
إن مشروع الجابري إذن تحضر فيه مفاهيم االبيسيتمولوجيا بشكل قوي ،وخاصة مفهوم القطيعة والعائق ،الذين ظهرا مع
فيلسوف العلم ،الفرنس ي غاستون باشالر .وإن كانت القطيعة أكثر حضورا ،سواء في قراءة العقل العربي من حيث التكوين

-1طرابي ي ،جورج ،نقد نقد العقل العربي ،دار الساقي ،بيروت ،ط  ،١٩٩٦ ،١ص .١٢
 -2كوش ،عمر ،أثر الجابري في الفكر العربي املعاصر ،منشور على موقع  ،www.aljazeera.net/..وتم الرجوع إليه في ٢٠فبراير .٢٠١٧
 -3كوش ،عمر ،نفس املرجع.
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والبنية أو من خالل القراءة التراثية للتراث أو القراءة الغربية له ،أو من خالل الحلول املستوردة ملشاكل التعليم في املغرب أو
من خالل الدعوة الساذجة إلى العلمانية في العالم اإلسالمي وفصل الدين عن الدولة.
-1الجابري ومفهوم القطيعة:
ظهر العديد من املفكرون العرب أصحاب مشاريع الدعوة إلى القطيعة باختالف القراءات ،فظهرت مع التاريخانية عند العروي
والسيميائية عند محمد مفتاح وعبد الفتاح كليطو والتفكيكية عند عبد الكبير الخطيبي والتأويلية عند ناصر أبو زيد والقراءة
البنيوية التكوينية عند الجابري وإدريس بلميح .1فالقراءة االبيستيمولوجية تقوم على نقد مبدأ االستمرارية وعلى املراجعة
الواعية للفكر واملناهج السابقة .ويعود أصل املفهوم إلى اإلبستيمولوجي الفرنس ي (غاستون باشالر ،Gaston Bachelard
 ،)١٩٦٢-١٨٨٤الذي صاغه في إطار تصوره لتاريخ العلوم ،حيث عارض النظرة االستمرارية لذلك التاريخ ،وقدم تصورا
انقطاعيا له .ويتخذ مفهوم القطيعة عند باشالر معنيين أساسين:
 القطيعة املعرفية بين املعرفة العلمية واملعرفة الشائعة ،األولى أساسها البرهان واألخرى تقوم على ما هو ذاتي وتقليدي،
ويقول "املرحلة املعاصرة بالتحديد تستنفذ القطع بين املعرفة العامية واملعرفة العلمية بين التجربة العامية والتقنية العلمية"2
 القطيعة املعرفية بين األنظمة املعرفية في التاريخ العلمي.
واعتمد باشالر النوع األول بسبب اهتماماته العلمية ،أما النوع الثاني فعرف به فالسفة آخرون ،من أمثال فوكو وألتوسير
والكوهن .ولقد استفاد الجابري من املفاهيم التي نحتها باشالر ،وخاصة مفهوم القطيعة وطبقه على الفكر العربي والتراث،
لكن الجابري اعتمد املفهوم بحذر ،ولم يوظفه توظيفا صارما ،وهنا يقسم إدريس هاني 3ثالثة مفكرين مغاربيين حسب نوع
القطيعة التي اعتمدوها ،العروي"صاحب القطيعة الكبرى" ومحمد أركون"القطيعة الوسطى" والجابري "القطيعة الصغرى".
وتأخذ القطيعة عند الجابري معنى الثورة العلمية كما هي عند غاستون باشالر وطوماس كون ،فهو بنيوي بامتياز .4ويقدم
الجابري تعريفه الخاص "القطيعة االبيستيمولوجية تتناول (الفعل العقلي) ،هذا األخير نشاط يتم بطريقة ما بواسطة أدوات،
وهي املفاهيم ،وداخل حقل معرفي معين ،قد يظل موضوع املعرفة هو هو ،ولكن طريقة معالجته واألدوات الذهنية التي
تعتمدها هذه املعالجة واإلشكالية التي توجهها والحقل املعرفي الذي تتم داخله ،كل ذلك قد يتغير ويختلف ،وعندما يكون
االختالف عميقا وجذريا أي عندما يبلغ نقطة الالرجوع ،النقطة التي ال يمكن الرجوع منها إلى الطريقة السابقة نقول هناك
قطيعة ابيستيمولوجية" .5فكيف وظف إذن هذا الفيلسوف العربي مفهوم القطيعة في قراءة التراث العربي فكرا وممارسة؟
-2القطيعة االبيستيمولوجية وإصالح التعليم باملغرب:
كان إصالح التعليم من بين االهتمامات األولى للمفكر "املركب" ،جعل من مهمته تقديم تحليل واف له ،في سبيل تقديم بدائل
للتغيير ،باعتباره عماد األمم ،ينتج النخب ويكون اإلنسان ،ويجعل من التطور في املستقبل أمرا ممكنا .دعا إلى إعادة النظر في
 -1حمداوي ،جميل " منهجية محمد عابد الجابري في التعامل مع التراث اإلسالمي" منشور على موقع http// :www.alukah.net(consulté le
)٢١ février ٢٠١٧
-2باشالر ،غاستون ،العقالنية التطبيقية ،ترجمة بسام الهاشم ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد  ،ط ،١٩٨٧ ، ١ص .١٨٨
 -3هاني ،إدريس "كيف جرى مفهوم القطيعة على التراث" بحث نشر على ثالثة أجراء في موقع http// :www.hespress.com(consulté le . .
٢١ février ٢٠١٧
 -4نفس املرجع.
-5الجابري ،محمد ،نحن والتراث ،قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي ،املركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط  ،١٩٩٣ ،٦ص .٢٠

23

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 44يوليو 2018 -

طرق ومداخل اإلصالح ،التي تقوم على الدراية البنيوية بالخلل أوال وقبل كل ش يء ،ألن ذلك وحده الكمين بوضع الحلول
اإلجرائية .ولذلك اهتم بالبناءات الفوقية املتحكمة في هذا النظام .وانطلق من التأكيد على أن من مظاهر التعليم باملجتمعات
الرأسمالية والبلدان التي تسير في ركبها عدة أمور ،منها:1
 الفصل التعسفي بين التعليم العام والتعليم املنهي ،فصل بين اليدوي والفكري..وهو فصل يعكس انقسام املجتمع إلى
طبقات.
 إقامة الحواجز بين مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والجامعي..وفق منطق البقاء لألصلح ،واألصلح في النظام الرأسمالي هو
من تمكنه طبقته من الوسائل واإلمكانيات لتجاوز الحواجز.
 تركيز التعليم الثانوي العالي في كبريات املدن ،حيث تعيش الطبقات امليسورة.
والبد من اإلشارة إلى أن الجابري في تناوله للنظام التعليمي املغربي يعود ويصف نموذجه املحتذى "النظام التربوي الفرنس ي"،
ويعتبر نشر االيدولوجيا البورجوازية وتعميمها وإحاللها محل السيادة في ثقافة املجتمع ككل من أهم خصائصه ،وينادي
ب"...ضرورة وضع قطيعة مع الطابع الطبقي للتعليم الفرنس ي في املغرب ذو الطبيعة الرأسمالية ،والذي ما زلنا نحتفظ
على ما هو جوهري فيه" .2فإلصالح التعليم البد من القطع مع كل التعديالت السطحية والساذجة ،التي تختزل في املغربة
والتعريب والتعميم ،بل البد من وضع قطيعة مع فكر غير واع عنه ،فاملغرب لم يستطع التخلص من املناهج الفرنسية وطريقة
تدبير املنظومة سواء من حيث املضامين أو من حيث املناهج ،خاصة وأن اللغة لعبت دورا أساسيا في جعل املغرب ال يستطيع
تغيير نظامه التربوي.
لقد عانى التعليم في املغرب من تأثيرات االستعمار ،والتبعية للنظام الفرنس ي ،وهو األمر الذي ال يمكن تجاهله "إن ما فعلته
البورجوازية الفرنسية في بالدها بشكل مقنع مستور ومموه فعلته (دولتها) في املغرب بشكل عار ومفضوح...بل أضافت مضمونا
استعماريا لذلك البورجوازي والتوجه الرأسمالي" .3ويرى أنه ما دامت بالدنا لم تعرف بعد أي تغيير جذري يحول الهياكل
االستعمارية إلى أخرى جديدة ،هياكل دولة وطنية تقدمية وشعبية ،فالتعليم الذي أقامته الحماية الفرنسية ما زال يحتفظ
بنفس البنيات واألساليب واملضامين مع تغييرات بسيطة سطحية ال تمس جوهره وال أسسه" .4ويضيف نعم لقد تمت مغربة
البرامج وأطر التعليم االبتدائي كله ،ولكن فقط بالشكل الذي مغربت به اإلدارة ويمغرب به االقتصاد ،إنها املغربة التي تحتفظ
بالجوهر وتكتفي بتغيير األسماء واملظاهر ،ويخلص"إن تعليمنا اآلن هيكال وأسلوبا ومضمونا صورة ال نقول طبق األصل بل
صورة مشوهة ومتخلفة من التعليم في فرنسا ،تماما مثلما أن البورجوازية املغربية التي يخدمها هذا التعليم هي صورة متخلفة
وهجينة من البورجوازية الفرنسية ،إن املدرسة املغربية الراهنة مدرسة رأسمالية متخلفة تعكس في تخلفها الرأسمالية
املغربية وبورجوازيتها الطفيلية الهجينة" .5وإلقامة القطيعة مع االستعمار السياس ي والفكري يجب استكمال التحرير والبناء
اإلشتراكي ،خاصة في ميدان الثقافة والتعليم ،وهذا لن يتم إال من خالل هدفين:

 ،1الجابري ،محمد عابد ،من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكالتنا الفكرية والتربوية ،املركز الثقافي العربي ،بيروت ،١٩٧٧ ،ص .١٦٩-١٦٨
 -2الجابري ،نفس املرجع ،ص .١٧٢
 -3الجابري ،محمد عابد ،من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكالتنا الفكرية والتربوية ،مرجع سابق ،ص .١٧٤
 -4نفس املرجع ،ص .١٧٦
-5املرجع نفسه ،ص .١٧٧
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 تعميم التعريب أو ما يسميه "استكمال التحرير" ،وذلك من خالل وضع القطيعة مع املشككين في قدرة اللغة العربية على
مسايرة املعارف والعلوم العصرية والتعبير عنها ،وأخرى مع الطريقة التي يتم اقتراحها للتعريب(تعريب صاعد من االبتدائي إلى
الجامعي) ،بل البد من اعتماد تعريب أفقي ،يكون فيه"الكل في حاجة إلى الكل" ،1وعلى التعريب أن يمس كل مناحي الحياة:
التعليم ،اإلدارة ،لغة الحديث واملنزل ،الفكر والثقافة ،ويقول "على أن التعريب العميق الشامل كما نتصوره...ليس مجرد
إحالل العربية محل اللغة الفرنسية في التعليم واإلدارة والوظائف املكتبية ،بل التعريب الذي يمتد بكل قوة وفعالية إلى مختلف
مرافق الحياة العامة".2
 دمقرطة التعليم أو ما يقصد به"البناء االشتراكي" ،من خالل تمكين جميع األطفال مهما كانت أحوالهم االجتماعية من
الوصول إلى أعلى مستوى من الثقافة العامة واألهلية املهنية التي تناسب ميولهم واستعداداتهم ،وذلك ال يتم إال من خالل: 3
 تمكين جميع األطفال من الحصول على أعلى حد ممكن من الثقافة العامة ذكورا وإناثا بدويين وحضريين؛
 تمكينهم من مزاولة ومتابعة التخصص الذي يتناسب مع استعداداتهم وميوالتهم وحاجات البناء االشتراكي املأمول؛
 تمكينهم على أساس املساواة من فرص إفادة الوطن واالستفادة من خبراته.
إن مفهوم القطيعة االبيستيمولوجية حاضر بقوة في معالجة الجابري لقضايا التعليم ،قطيعة يجب أن تقف في وجه الفكر
التربوي املغربي ،املتشبع بالفكر اللبرالي االستعماري ،الذي يكرس الطبقية والتمايزات حضرية/قروية وجنسانية بين
الذكور/اإلناث ،قطيعة تراجع األهداف الكبرى للسياسة التعليمية بعد االستقالل(املبادئ األربعة :التعميم،التوحيد ،املغربة
والتعريب) ،وتعيد النظر في موقف املعارضين للتعريب بداعي عرقلته للتطور واعتبار اللغة العربية ليست لغة العلوم ،ألن
بنياتها التركيبية جامدة ،بخالف لغة العلم املتطورة.
-3القطيعة ودعاة الفصل بين الدين والدولة:
إن القطيعة املعرفية أو اإلبيستيمولوجية التي تشبع بها الفكر الجابري لم تستثني الفكر العربي التقدمي الهادف إلى إحالل
نظام الئكي غربي في املجتمعات العربية اإلسالمية ،ولذلك قام فكره على نقد هذا الطرح ،وجعله أقرب إلى الخيال ،ألنه يحمل
في طياته نوعا من التعدي على الدين الشعبي والرسمي لغالبية األمة ،ويقول "وبخصوص...ثنائية الدين والدولة فإنها إذا طرحت
بمضمونها األصلي األوروبي ،الذي يفيد املطالبة بفصل الدين عن الدولة...فإن هذا الطرح سيفهم حتما على أنه (اعتداء على
اإلسالم) ومحاولة مكشوفة للقضاء عليه ،ويكمن زيف ثنائية الدين والدولة في الفكر العربي املعاصر في تمسك كل طرف بما
تعطيه مرجعيته معتبرا إياه الحقيقة الوحيدة الخالدة" ،ويقول كذلك "وإنما كانت ثنائية الدين/الدولة في الفكر العربي
املعاصر مشكلة مزيفة ألنها تغطي مشاكل الحاضر وتقفز عليها وتطرح بدال عنها مشاكل أخرى تجعل حلها شرطا للنهضة
وضرورة مستقبلية".4
فإذا سادت الدعوة إلى الفصل بين الدين والدولة داخل الفكر العربي املعاصر منذ منتصف القرن التاسع عشر كطريق
للحداثة والتطور ،فال حاجة إلى هذا األمر في اعتقاد الجابري من جهة ،ومن جهة أخرى من الصعب في مجتمعات تقوم فيها
-1محمد عابد الجابري ،أضواء على مشكلة التعليم باملغرب ،مرجع سابق ،ص .١٤٤
-2املرجع نفسه ،ص .١٤٦-١٤٥
-3نفس املرجع ،ص .١٥٣-١٥٢
-4الجابري ،محمد عابد ،الدين والدولة وتطبيق الشريعة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط ،١٩٩٦ ،١ص .٩٨
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السلطة على أسس دينية أن يتم تقبل مثل هذه القطيعة ،بل على العكس من ذلك البد من إقامة أخرى ابيستيمولوجية مع
الفكر الداعي إلى ذلك ،ألنه جاء من دوافع خارجية ،ناقلة للتجربة األوروبية الحداثية ،التي تنظر للدين كمعيق لتطور
املجتمعات ،وخاصة في أوروبا عصر النهضة ،ولقد كان بطرس البستاني من الداعين إلى ذلك في لبنان بهدف التخفيف من
األزمة الطائفية سنوات .1١٩٦٠
ويعتقد الجابري أن التخلص من هذا الزيف الذي تطرحه هذه الثنائية يكمن في الفصل بين مشكل العالقة بين الدين والدولة
ومشكل النهضة والتقدم والنظر إلى كل واحد منهما على أنه مستقل بذاته يخضع ملتغيرات عديدة ،إن لم يكن على رأسها نوع
التركيب االجتماعي ونوع من العالقات االجتماعية واالقتصادية السائدة ونوع من السلطة السياسية وطبيعتها ،2ويرى أن
مسألة العالقة بين الدين والدولة يجب أن تعالج على ضوء املعطيات الواقعية الخاصة بكل بلد على حدى.
ولقد اعتمد الجابري على املفهوم الباشالري إلقامة نوع من الفصل بين العلمانية وبين استعماالتها في العالم اإلسالمي ،حيث
أكد على أن ترجمة الالئكية إلى اللغة العربية لم يكن موفقا ،ألن الالئكية في أصلها اليوناني تعني اليكوس ،وهو ما ينتمي للشعب،
في مقابل كليروس ،التي تعني الكهنوت أو رجال الدين ،وبالتالي فالعلمانية ليس لها عالقة بالعلم بل كان حري اعتماد مصطلح
آخر ،هذا ويعتبر أن هذه الكلمة دخيلة عن واقع العرب ،ويقول "وفي رأيي يجب استبعاد العلمانية من قاموس الفكر القومي
العربي وتعويضه بشعار الديمقراطية والعقالنية ،فهما اللذان يعبران تعبيرا متطابقا عن حاجات املجتمع العربي".3
لقد تم رفع شعار العلمانية في منتصف القرن ١٩من طرف مفكرين مسحيين من الشام ،بعد ذلك من طرف مفكرين عرب
حملوا شعار "االستقالل عن األتراك" ،والتقى الفريقان في تيار العروبة ثم القومية العربية ،ويرى على أن العلمانية في املجتمع
العربي رفعت قبل اإلستقالل والحرية ،ثم ما لبثت ترفع في األقطار العربية كضرورة لحماية األقليات .فالداللة الحقيقية لشعار
العلمانية في إطار دولة الوحدة كانت مرتبطة في نظره ارتباطا عضويا بمشكلة حقوق األقليات الدينية ،وبالتالي فالعلمانية كانت
تعني بناء الدولة على أساس ديمقراطي عقالني وليس على أساس الهيمنة الدينية.4
إن موقف الجابري كان صارما تجاه الحاملين لدعوى العلمانية أو فصل الدين عن الدولة ،وطالب بالقطع مع هذا الفكر غير
املنتج في ظروف طبيعية وموضوعية داخلية ،بل جاء بتأثيرات خارجية مغلفة ،وفي إطار الصراع بين الدين املسيحي
واإلسالمي"الدولة التركية" ،وكان الدافع هو حماية حقوق األقليات .وأكد على أنه شعار سياس ي ليس إال ،أملته النزاعات حول
السلطة ،ويقول "لقد ظهر مفهوم فصل الدين عن الدولة في خضم الصراع اإليديولوجي بين األحزاب والتيارات الفكرية ،وهي
عبارة غير مستساغة إطالقا في مجتمع إسالمي ....مسألة العلمانية في العالم العربي مسألة مزيفة بمعنى أنها تعبر عن حاجيات
بمضامين غير متطابقة مع تلك االحتياجات ،الحاجة إلى االستقالل في إطار هوية قومية واحدة".5
وفي نفس السياق الذي انتقد فيه الفكر الذي يرى أنه من الضرورية فصل الدين عن الدولة كشرط للتقدم والحداثة ،هاجم
بشدة الفكر السائد عن السلفية ،حيث دعا إلى ضرورة القطع مع الدعوة إلى الحد من املد السلفي من جهة ،وإلى القطيعة مع
الفكر السلفي ،الذي يرى أن نموذج السلف الصالح كفيل بأن يمكننا من النجاح والتقدم ويقدم نقدا مزدوجا ،انطلق فيه

1نفسه.
 -2نفسه.
-3نفسه ،ص .١٠٨
 -4املرجع نفسه ،ص .١١٢
-5املرجع نفسه ،ص-ص .١١٣-١١٢
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من الصورة املشرقة للسلفي ،ويقول"صورته في أذهاننا هي معاداة املستعمر ومحاربة الشعوذة واستنكار زيارة األضرحة".1
ويضيف لم يكن هناك من لقب أشرف في عين حامله من لقب السلفي ،فلقد كان يفوق في اعتباره لقب الوطني ألن الوطنية
كانت جزءا مقوما للسلفية .وهو بذلك يدافع عن السلفية ،كفكر يقوم على استقامة السلوك والتجديد في الدين والعمل من
أجل املستقبل ،وذلك من خالل الدعوة إلى الرجوع إلى سيرة السلف الصالح .ويرفض باملقابل التصور السلفي املعاصر ،القائل
بأن التطور والتقدم يحتاج االلتزام بما تبعه السلف ،ومن دون اتخاذ األسباب الدنيوية للتقدم ،ويرى ضرورة وضع قطيعة مع
السلفية كحل ملشاكلنا ،ويقول "وبالتالي فالتجربة التاريخية لألمة العربية اإلسالمية تجربتنا الراهنة مع الحضارة املعاصرة ال
يكفي فيها استلهام نموذج السلف الصالح وحده ،فهذا النموذج كان كافيا لنا يوم كان التاريخ تاريخها".2
إن الجابري هنا يضع قطيعة مزدوجة ،األولى مع الفكر اإلقصائي للسلفية كسلوك واستقامة وتشبه بالسلف الصالح ،ويرى
أن النموذج الغربي العلماني هو الحل للتغيير الحداثي ،والثانية مع الفكر السلفي الذي يختزل التطور في النموذج التراثي ،وال
يأخذ باألسباب في سبيل التقدم ،ويقول "وإذن فالنموذج الذي يجب استلهامه من أجل إعادة بناء الذات...وتحصينها ضد
الذوبان واالندثار واالستالب ينبغي أال يكون من نوع النموذج –السلف الذي يقدم نفسه كعالم يكفي ذاته بذاته ،بل يجب أن
يشمل الجمع بين التجربة التاريخية ألمتنا واالستفادة من التجربة التاريخية لألمم التي تناضل مثلنا من أجل الوجود".3
-4القطيعة اإلبيستيمولوجية مع التراث:
ينطلق الجابري من طرح سؤالين 4غاية في األهمية ،كيف نحقق ثورتنا؟ ثم كيف نعيد بناء تراثنا؟
ينطلق من نظرة ترفض القراءات التبخيسية لحق التراث والتصور الساذج للحل من دون إعادة النظر فيه ،قراءة ال تعتمد إال
على النموذج الغربي املستورد واملستلب بكل توجيهاته ،ويقول "العالقة هنا جدلية ،مطلوب من الثورة أن تعيد بناء التراث،
ومطلوب من التراث أن يساعد على إنجاز الثورة...والفكر اليساري العربي املعاصر تائه في هذه الحلقة املفرغة ،باحثا عن منهج
للخروج منها" .5وبالتالي يعترف بأن األزمة داخلية مرتبطة باملمارسة وبنوعية التفكير وتوظيف املاض ي .ولذلك ينتقد الفكر
اليساري العربي ألنه يعتمد املنهج الجدلي ،كمنهج للتطبيق وليس كمنهج مطبق ،وبالتالي يستورد أحكاما جاهزة ،مثل الصراع
الطبقي والصراع بين املادية واملثالية والتواطؤ التاريخي وغيرها من املفاهيم املقولبة.
إن النقد العربي للتراث ال يعدو أن يكون مجرد نقد إيديولوجي لاليديولوجيا ،ويقول":إن نقد األطروحات عندما يغفل األساس
املعرفي الذي يقوم عليه هو نقد إيديولوجي لإليديولوجا ،وبالتالي فهو ال يمكن من إنتاج سوى إيديولوجيا ،أما نقد اإلنتاج
النظري أي (الفعل العقلي) فهو وحده الذي يمكن أن يكتس ي الصبغة العلمية ،ويمهد الطريق لقراءة علمية واعية" .6ويرى
الجابري أن القراءة العربية للتراث تقع تحت طائلة آفتين ،أولى مرتبطة باملنهج وتفتقر إلى الحد األدنى من املوضوعية ،وثانية

 -1املرجع نفسه ،ص .١٣٦
 -2الجابري ،محمد عابد ،الدين والدولة وتطبيق الشريعة ،مرجع سابق ،ص .١٤١
 -3نفسه.
-4الجابري ،محمد عابد ،نحن والتراث ،قراءة في تراثنا الفلسفي ،املركز الثقافي العربي ،ط ،٦بيروت ،ص.١٥
 -5املرجع نفسه ،ص.١٥
6الجابري ،نحن والتراث ،املرجع السابق ،ص.١٦

27

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 44يوليو 2018 -

من حيث الرؤية ،وتعاني كلها من غياب النظرة التاريخية" ،فالالتاريخية والإلفتقاد إلى املوضوعية ظاهرتان متداخلتان تالزمان
كل فكر يئن تحت ثقل أحد أطراف املعادلة التي يحاول تركيبها ،الفكر الذي ال يستطيع اإلستقالل بنفسه".1
إن الجابري يضع أصبعه على خلل داخل قراءة التراث ،سواء القراءة الدينية أو القومية أو اللبرالية اليسارية ،فكلها تعتمد
نفس املنهج (قياس الغائب على الشاهد) ،حيث يرى على أن هناك شاهد يقاس عليه الغائب .الغائب هو املستقبل كما ينشده
أو يتصوره كل اتجاه ،أما الشاهد فهو النزعة السلفية .ولذلك يرى ضرورة القطع مع الفهم التراثي للتراث ،ويقول "كان الهدف
من املالحظات السابقة إثارة االنتباه إلى القضية املنهجية األولى ،التي تواجه الفكر العربي املعاصر في محاوالته إليجاد طريقة
مالئمة للتعامل مع تراثه ،ليس االختيار بين هذا املنهج أو ذاك من املناهج الجاهزة ،بل فحص العملية الذهنية التي سيتم
بواسطتها ومن خاللها تطبيق املنهج".2
ويعتقد أن العقل العربي قد تشكل نتيجة عوامل من بينها املمارسة النظرية النحوية والفقهية والكالمية ،التي سادت في عصر
االنحطاط ،أسلوب قياس الغائب على الشاهد من دون مراعاة للشروط التي تجعل من القياس منهجا علميا "إننا نعتقد أن
الدعوة إلى تجديد الفكر العربي أو تحديث العقل العربي ستضل مجرد كالم فارغ ما لم تستهدف أوال وقبل كل ش يء كسر بنية
العقل املنحدر إلينا من عصر االنحطاط ...وأول ما يجب كسره عن طرق النقد الصارم هو ثابتها البنيوي الصارم ،القياس في
شكله امليكانيكي" .3ويرى كذلك أن إعادة النظر في التراث تحتاج ثالث ممارسات:4
ضرورة القطيعة مع الفهم التراثي للتراث؛فصل املقروء عن القارئ أو ما يسميه مشكلة املوضوعية؛وصل القارئ باملقروء أو مشكل االستمرارية.إن القطيعة مع الفهم التراثي للتراث ال يمكن أن تتحقق في نظر الجابري إال من خالل إعادة النظر في الثقافة السائدة ،فعندما
تكون تراثية ،فإن خطاب الحداثة فيها يجب أن يتجه أوال وقبل كل ش يء إلى التراث ،بهدف إعادة قراءته وتقديم رؤية عصرية
عنه ،5وهنا يطرح سؤاال عريضا ،ال يتوخى اإلجابة عنه ،ألنه مقتنع تماما بأن الحل ليس كما يقدمه دعاة العلمانية وال كما
يتصوره السلفيون املتحجرون .ويتساءل عن كيفية التحرر من سلطة التراث؟ .وكيف نمارس سلطتنا عليه؟
-5القطيعة والخطاب العربي املعاصر:
يعاني الخطاب العربي الحديث في نظر الجابري من اختالالت عديدة ،حيث يبدي تحفظه على مسألة تطور الفكر العربي خالل
املائة سنة املاضية ،فهو لم يسجل أي تقدم ملموس في أية قضية من قضاياه ،بل بقي سجين بدائل ويدور في حلقة مفرغة،6
خطاب لم يستطع أن يتحقق على أرض الواقع ،سواء فيما يتعلق بقضايا القومية أو العروبة أو الحداثة ،ألنه ينطلق من
مدخالت غريبة عن بنيته ،وينظر إلى التراث كله نظرة واحدة ،بل إن قضايا الديمقراطية والعقالنية هي األخرى لم تطرح كبدائل
للعلمانية ،وهنا ساهم التشابك بين قضية الديمقراطية ومسألة األهداف القومية في تشكل نوع من العائق أمام طرح قضية
-1املرجع نفسه ،ص .١٦
 -2الجابري ،نحن والتراث ،املرجع السابق ،ص .٢٠
 -3املرجع نفسه .
 -4املرجع نفسه ،ص-ص .٢٥-١٩
-5الجابري ،التراث والحداثة ،دراسات ومناقشات ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط  ،١٩٩١ ،١بيروت ،ص .١٧
-6الجابري ،محمد عابد ،الخطاب العربي املعاصر ،دراسة تحليلية نقدية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط  ،٥بيروت ،١٩٩٤ ،ص .١٩٤
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الديمقراطية طرحا جذريا ،هذا ومن جهة أخرى ،فإن الخطاب الفلسفي في الفكر العربي الحديث واملعاصر مندرج هو اآلخر
ضمن اإلشكالية العامة للخطاب النهضوي ،إشكالية األصالة واملعاصرة ،كما طبعت اإلشكالية ذاتها الخطاب السياس ي نفسه.1
ويدعو الجابري إلى قطيعة بين التالزم الضروري بين القضية ونقيضها ،أي بين أسباب التطور ومحددات التخلف ،بين
السلفية والحداثة وبين العلمانية والدولة الدينية ،فهذه الثنائية هي ما يجعل من الخطاب العربي سجين منطق ال يمكنه من
التغيير الفعلي ،ويقول":إن الطابع اإلشكالي لقضايا الفكر العربي الحديث واملعاصر يتجلى بصورة أكثر حدة في ذلك التالزم
الضروري بين القضية ونقيضها ..وهكذا فالنهضة تنتظم في الخطاب العربي املعاصر في عالقة تالزم مع مقولة السقوط ،سقوط
اآلخر".2
ويدعو الجابري إلى قطيعة مع الربط بين العديد من املتناقضات على مستوى الخطاب ،القطيعة بين األصالة ونقيضها ،ملا
لذلك من تأثير على مستوى الحلول املمكنة .وقطيعة مع العلمانية ،التي ال يتعلق األمر فيها بفصل الدين عن الدولة ،بل بإعادة
ترتيب العالقة بينهما بالشكل الذي يضمن في آن واحد حقوق أغلبية ابتلعتها "أقلية-نخبة" عصرية/مسيحية وحقوق أقليات
دينية وعرقية تطغى عليها أغلبية مسلمة .3وقطيعة مع الديمقراطية ،التي تطرح إما على أنها الشورى اإلسالمية بعد أن يتحدد
كيفها الجديد باالجتهاد ،وإما على أنها الجمع بين الديمقراطية اللبرالية(السياسية) والديمقراطية االشتراكية(االجتماعية)،4
ونفس ال يء للتالزم الضروري بين الوحدة واالشتراكية .وهنا البد من وضع قطيعة مع تعامل الفكر العربي مع ذاته "فشله في
إخفاء تناقضاته وإضفاء ما يلزم من املعقولية على نفسه...وبعبارة أخرى فشله في تبرير نفسه كخطاب ينظر إلى الحلم النهضوي
أو الوحدوي االشتراكي من خالل الشروط التي ترجح إمكانية تحقيقه".5
كخالصة لفكر القطيعة عند الجابري مع الخطاب العربي املعاصر ،يصل إلى ضرورة القطيعة مع التراث كشرط للتحرر ،لكن
ليس كل التراث بل التراث الذي ال يرى الحل إال في نموذج واحد –السلف الصالح-قطعا ،ويقول "وكذلك الشأن بالنسبة للتحرر
من التراث الذي نضعه هو اآلخر...كشرط لنهضتنا والتحرر من التراث ال يعني اإللقاء به في املتاحف...إن معناه امتالكه ومن
تم تحقيقه وتجاوزه" .6ومن جهة أخرى لن تتحقق شروط النهضة إال من خالل القطيعة مع النظر للغرب وغيابه كشرط
لنهضتنا ،فاآلخر الذي يجب أن نتحرر منه ليس ذلك الذي يقف في الطرف املقابل للنموذج الذي يحكمنا ،بل هما معا،
النموذج-السلف واآلخر-الخصم ،وبعابرة أخرى التراث والغرب...إن غياب اآلخر يجب أن يعني غياب سلطته علينا والتحرر من
كل رابطة سلفية تربطنا به.7

 -1الجابري ،املرجع نفسه ،ص .١٩٤
 -2املرجع نفسه ،ص .١٩٥
 -3املرجع نفسه.
 املرجع نفسه4 .-5نفسه ،ص .١٩٦
 -6الجابري ،الخطاب العربي املعاصر ،مرجع سابق ،ص .٢٠٥
-7نفسه.
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قائمة املراجع:
 الجابري ،محمد عابد ،أضواء على مشكلة التعليم باملغرب ،دار النشر املغربية ،الدار البيضاء ،ط.١٩٧٣ ،١
 الجابري ،محمد عابد ،من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكالتنا الفكرية والتربوية ،املركز الثقافي العربي ،بيروت.١٩٧٧ ،
 الجابري ،التراث والحداثة ،دراسات ومناقشات ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط  ،١٩٩١ ،١بيروت.
 الجابري ،محمد ،نحن والتراث ،قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي ،املركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط .١٩٩٣ ،٦
 الجابري ،محمد عابد ،الدين والدولة وتطبيق الشريعة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط.١٩٩٦ ،١
 الجابري ،محمد عابد ،نحن والتراث ،قراءة في تراثنا الفلسفي ،املركز الثقافي العربي ،ط ،٦بيروت.
 الجابري ،محمد عابد ،الخطاب العربي املعاصر ،دراسة تحليلة نقدية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،٥بيروت.١٩٩٤ ،
 باشالر ،غاستون ،العقالنية التطبيقية ،ترجمة بسام الهاشم ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد  ،ط ،١٩٨٧ ،١ص .١٨٨
 حمداوي ،جميل " منهجية محمد عابد الجابري في التعامل مع التراث اإلسالمي" منشور على موقع
http// :www.alukah.net (consulté le ٢١ février ٢٠١٧).
 طرابي ي ،جورج ،نقد نقد العقل العربي ،دار الساقي ،بيروت ،ط .١٩٩٦ ،١
 هاني ،إدريس "كيف جرى مفهوم القطيعة على التراث" بحث نشر على ثالثة أجراء في موقع)
http// :www.hespress.com(consulté le٢١ février ٢٠١٧ ).
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تبسيط السرد القصص ي للناطقين بغيرالعربية:الوظائف – اإلشكاليات– املعايير
د .هاني إسماعيل رمضان/جامعة غيرسون،تركيا
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ملخص:
ًّ
ًّ
لألدب دور مهم في تعلم اللغات وتعليمها ،وينبثق هذا الدور الفاعل من كون األدب ً
وحضاريا ،مما يسهم في رفع
ثقافيا
وعاء
الكفاءتين :اللغوية والثقافية للدارسين ،بيد أن النص األدبي تكتنفه بعض التحديات املتعلقة بلغته املجازية ،وخلفيته
الثقافية ،لذا جاءت فكرة تبسيط األدب للتغلب على هذه التحديات ،مما يسهم في تقريب النص األدبي للدارسين واتخاذه
قنطرة للعبور إلى النص األصلي.
وبالرغم من انتشار فكرة التبسيط في تعليم اللغات األجنبية وصدور السالسل املتخصصة إال أن املكتبة العربية للناطقين
بغيرها تفتقر هذا النوع من السالسل ،وهذا االفتقار هو الدافع الرئيس ي إلعداد هذا البحث ،إذ هدف البحث إلى تناول
استراتيجية التبسيط لألدب؛ من خالل تناول وظائف التبسيط وإشكالياته ،ومعاييره ،وبذلك انتهى البحث إلى جملة نتائج على
رأسها تحديد معايير إرشادية لعملية التبسيط.
الكلمات املفتاحية:تبسيط األدب ،الكفاية األدبية ،الكفاية اللغوية ،القصص للناطقين بغير العربية.
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مقدمة:
إن تقديم القصة إلى متعلمي العربية من الناطقين بغيرها يسهم بشكل بارز في تنمية الكفاءة االتصالية ،من خالل الحوارات
والعبارات التي تتناول املوضوعات الحياتية ،واملتضمنة في القصة ،باإلضافة إلى إكساب الكفاءتين اللغوية واألدبية ،ومن هنا
تبدو الحاجة ملحة إلى تبسيط السرد القصص ي ليكون قنطرة للمتعلم يعبر بها إلى واحة األدب العربي ،فيتذوق جمالياته،
ويستمتع بنصوصه بجانب تنمية حصيلته اللغوية.
السيما أن توظيف األدب املبسط في تعليم اللغات أمر تفتقر إليه املكتبة العربية ،بالرغم من انتشاره في تعليم اللغات األجنبية،
وبالرغم من تعدد الدراسات( )1التي تناولت األدب العربي للناطقين بغير العربية ،بصفة عامة ،والقصة بصفة خاصة ،فإن
الباحث لم يطلع على بحث يتناول تبسيط األدب للناطقين بغير العربية ،مع أهمية التبسيط في العملية التعليمية والعملية
اإلبداعية على حد سواء.
فإن كان السرد القصص ي باعتباره نصا أدبيا يواجه بعض اإلشكاليات لدى املتلقي العربي ،فإنهيواجه إشكاليات أكبر لدى
املتلقي/املتعلم األجنبي ،ويرجع السبب الرئيس ي في ذلك إلى اختالف الثقافات وتباين طبيعةاللغة ،وملا كان الهدف من تبسيط
القصص تعليميا تربويا من جانب ،وأدبيا فنيا من جانب آخر؛ فالجمع بين الهدفين يمثل تحديا آخر.
وعليه فإن هذا البحث يسعى إلى استقراء هذه اإلشكاليات التي تقف عائقا أمام تبسيط السرد القصص ي إلى غير الناطقين
بالعربية ،بعد تحديد وظائفه وآلياته ،مع املحاولة إلى وضع معايير وضوابط لهذا السرد تنطلق من خصوصية املتلقي ،وذلك
من خالل مباحث ثالث ،إضافة إلى املقدمة والخاتمة ،وهي:
 وظائف السرد القصص ي للناطقين بغير العربية. إشكاليات السرد القصص ي للناطقين بغير العربية. معايير السرد القصص ي للناطقين بغير العربية.أوال :وظائف السرد القصص ي للناطقين بغيرالعربية:
ً
ً
مستمدا هذه السلطة بصفته قارئا في املقام األول،
يفرض متعلم العربية من الناطقين بغيرها سلطته على النص األدبي،
متعلما في املقام الثاني ،فهو ّ
ً
متلق ذو خصوصية متفردة ،خصوصية تتطلب قراءة مغايرة ترعى هذه الخصوصية،
وبصفته
ٍّ

( )1منها على سبيل املثال:
 .1دراسة عبد الحكم راض ي :تدريس النصوص األدبية لطالب اللغة الثانية في املراحل املبتدئة ،مالحظات حول الصعوبات والحلول ،مجلة معهد
اللغة العربية ،جامعة أم القرى السعودية ،ع1982 ،1م ،ص.246- 231
 .2رشدي أحمد طعيمة :قضايا وتوجيهات في تدريس األدب العربي ،مجلة معهد اللغة العربية ،جامعة أم القرى ،ع1982 ،1م ،ص.289 – 247
 .3رؤى لسانية في تدريس القصة القصيرة للناطقين بغير العربية ،مجلة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) املجلد 2009 )1(23م ،ص .94 – 73
 .4محمود العشيري :من الكفاءة اللغوية إلى الكفاءة األدبية ،نحو منهجية لبناء مقررات في تعلم اللغة ارتكازا على النص األدبي ،أعمال مؤتمر
 Education of Arabic Language & Literature in Modern Societyجامعة هانكوك 23 ،نوفمبر 2013م ،ص .105 – 95
 .5فاطمة محمد العليمات ،ونزار مسند فبيالت :نحو رؤية منهجية في تدريس النص األدبي للناطقين بغير العربية ،مجلة املنارة للبحوث
والدراسات ،األردن ،مج  20ع2014 ،4م ،ص.244 – 225

32

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 44يوليو 2018 -

"فإن ال يء األساس ي في قراءة كل عمل أدبي هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه"( )1ولن يتم هذا التفاعل بين املتلقي/املتعلم إال
بقراءة تستنطق من النص األدبي البعدين اللغوي والجمالي في آن.
وبذلك يختلف املتلقي/املتعلم للعربية من الناطقين بغيرها ،عن املتلقي من أبناء اللغة ،فاألخير يسعى إلى قراءة تستجلي البعد
الجمالي وتستنطق تمظهراته الظاهرة واملستترة ،وال تقف على حدود الفهم األولية للنص ،بل تتجاوزها إلى تأويل النص" ،مما
يستدعي منه ممارسة عملية الفهم والتحليل والتفسير باللجوء إلى التأويل الذي يبني عليه مفهومه مما يؤدي إلى تعدد تأويالته
وتكثيف معناه"(.)2
وبالتالي فإنه يمكن – إجماال – تقسيم وظيفة السرد القصص ي ملتعلمي العربية من الناطقين بغيرها إلى وظيفتين كبريين ،هما:
 الوظيفة اللغوية التعليمية ،أو ما يصطلح عليه في تعليمية اللغة بالكفاية اللغوية. الوظيفة الجمالية الفنية ،وهي تندرج تحت مصطلح الكفاية األدبية.الوظيفة اللغوية:
السرد في أحد مفاهيمه هو "نقل الحادثة من صورتها الواقعة إلى صورتها اللغوية"( ،)3وهذه الصورة اللغوية في حد ذاتها هدف
رئيس ي للمتلقي الناطق بغير العربية ،إذ يسعى املتعلم إلى تحقيق الكفاية اللغوية  Linguistic Competenceمن خالل اكتساب
عناصر اللغة ،ومهاراتها ،متخذا من السرد القصص ي وسيلة إلى ذلك ،فالكفاية اللغوية "تجعلهم قادرين على فهم طبيعة اللغة
والقواعد التي تضبطها،
والنظام التي [كذا] يحكم ظواهرها والخصائص التي تتميز بها مكوناتها أصواتا ،ومفردات وتراكيب ومفاهيم"( )4ومن ثم ينتقل
املتعلم من "مرحلة تعلم القراءة إلى التعلم بالقراءة"()5
بذلك يسهم السرد القصص ي بشكل مباشر استمرارية التعلم والتعلم الذاتي ،وال سيما أن اكتساب اللغة عملية مستمرة
ً
مصدرا من مصادر الدخل اللغوي  LanguageInputالتيتشكل الحصيلة اللغوية
ومتطورة في آن ،لذا يعد السرد القصص ي
 Language Intakeعند املتعلم ،مما يسهم في إثراء مفرداته على املستوى الداللي واملستوى املعجمي ،وال سيما أن املتعلمين
للعربية يولون اهتماما كبيرا بتحصيل املفردات بشكل ملحوظ ،فقد أكدت إحدى الدراسات حرص متعلمي العربية الشديد
"على عنصر املفردات ،ونظرتهم إلى أن عنصر املفردات يمثل أهم عناصر اللغة عند اكتسابها"(.)6

( )1فولفغانغ إيزر :فعل القراءة نظرية جمالية التجاوب في األدب ،ترجمة حميد لحمداني ،الجاللي الكدية ،مكتبة املناهل ،فاس – املغرب،1995 ،
ص.12
( )2ليندة سماحي :سلطة القارئ وعالم النص ،مجلة إشكاالت في اللغة واألدب ع ،8ديسمبر  ،2015ص.293
( )3عزالدين إسماعيل :األدب وفنونه دراسة ونقد ،دار الفكر العربي ،2004 ،ص.104
( )4رشدي أحمد طعيمة :املرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،جامعة أم القرى ،سلسلة دراسات في تعليم العربية (،1986 )18
ص.61
( )5محمد عبد الخالق محمد :اختبارات اللغة ،جامعة امللك سعود ،1996 ،ص.281
( ) 6عبد هللا بن عبد العزيز الحسيني :اكتساب املفردات عند متعلمي اللغة العربية ،مجلة العربية للناطقين بغيرها ،معهد اللغة العربية بجامعة
أفريقيا العاملية ،السودان ،ع ،12يونيو ،2011ص.404
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وهو وجهة نظر تتفق مع رأي املتخصصين الذين يرون أن أول أهداف تدريس األدب بفروعه للناطقين بغير العربية هو "تنمية
الثروة اللغوية عند الدارسين ،واالرتقاء بها عن طريق اطالعهم على نماذج أدبية ذات مستوى رفيع"( ،)1ويترتب على زيادة الثروة
اللغوية ارتقاء املستوى الداللي وتجاوز املعنى الحرفي إلى املعنى اإلشاري بما يكتنفه من أبعاد ثقافية ،أو خلفيات معرفية ،مما
يؤهل املتعلم إلى اكتساب الكفاية الثقافية Cultural Competenceوالسيما "أن من املتعلمين من يظن بأن املعنى املعجمي
وحده يكفي لبيان معنى الكلمة ،غافلين – غير مدركين – لظالل املعنى املعجمي – املعنى الثانوي أو االجتماعي – الذي قد توحي
به الكلمة أو الجملة باختالف الثقافة والحضارة"(.)2
الوظيفة الجمالية:
ثمة وظيفة أساسية للسرد القصص ي – باعتباره عمال أدبيا – هي تحقيق املتعة الفنية واللذة الجمالية ،إذ إنها الغاية املقصودة
من األدب والفنون بصفة عامة ،ومن السرد بصفة خاصة.
هذه املتعة هي التي جعلت من األدب وسيلة تربوية تطهر النفس البشرية وتسمو بها ،فاملتعة في األدب متعة راقية ،متعة عقلية
وليست حسية« ،ألنها تأتي عن طريق نشاط سام ،وهو التأمل املنـزه عن الغرض"(.)3
وفي املقابل فإن منفعة األدب والفن منفعة ممتعة ،وإن جديته في التعليم جدية فنية "ألن جدية األدب تختلف عن جدية
الواجب الذي ال مناص من أدائه ،أو الدرس الذي ينبغي تحصيله ،فهي جدية جمالية"(ُ )4ت َ
درك بالشعور والعقل الباطني من
جانب ،وتكون طواعية ال إجبارية من جانب آخر ،وهو ما يجعل تأثيرها أعمق أثرا من التعليم املباشر" ،فإذا كان لعمل أدبي أن
يؤدي وظيفته بنجاح ،فإن صفتي املتعة والفائدة ال تقتصران على مجرد التالزم ،وإنما تندمجان كليا"(.)5
ومن ثم فإن تقديم السرد القصص ي للناطقين بغير العربية إن لم يجمع بين املتعة الفنية ،واملنفعة التعليمية ،فإنه يفقد
أهليته وجدواه ،وأصبح بمثابة نص من نصوص فهم املقروء ،وعليه فإن الوظيفة الجمالية (املتعة الفنية) هي الغاية
املقصودة ،بينما الوظيفة اللغوية (النفعية) هي وظيفة ضمنية غير مقصودة في ذاتها ،وهذه املعادلة بين طرفي املتعة واملنفعة
هي الدافع الرئيس ي لتبسيط السرد القصص ي للناطقين بغير العربية ،وذلك كي يتسنى للمتعلم الشعور باللذة الفنية أثناء
قراءته ،وال تقف تحديات السرد القصص ي عائقا أمامه.
وبالرغم بأن املتعة الفنية هي مقصد في ذاتها ،فإنها ليست املقصد الوحيد للسرد القصص ي ،فثمة وظائف أخرى تنبثق من
السرد القصص ي بوصفه نصا أدبيا ،فالنصوص األدبية ال تقتصر فقط على "تحقيق األهداف الجمالية الخالصة ،فهي بوابة
واسعة تقود إلى القيم الفكرية ،والثقافية ،التي تسكن هذه اللغة"()6وبالتالي يكون السرد القصص ي بوابة إلى الكفاية الثقافية
كما أشرنا آنفا ،حيث إن األدب "يعد املرآة العاكسة لثقافة األمة التي كتب عنها ،وأفضل طريقة للتوصل إلى فهم ثقافة أمة من

( )1رشدي أحمد طعيمة :املرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،ص.676
( )2محمد عايد القضاة ،وفاطمة محمد العمري :أثر اللغة األم في تعلم اللغة الثانية :العربية للناطقين بغيرها أنموذجا ،دراسات ،العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،األردن ،ملحق مج  ،2015 ،42ص.1171
( )3رنيه وليك ،وأوستن وآرن :نظرية األدب ،تعريب :عادل سالمة ،الرياض :دار املريخ ،2004 ،ص.46
( )4املرجع نفسه :ص.46
( )5املرجع نفسه ،ص.45
( )6محمود العشيري :من الكفاءة اللغوية إلى الكفاءة األدبية ،ص.101
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األمم هو أن ُيقرأ أدبها في اللغة التي كتبت فيها وليس منقوال أو مترجما إلى لغة أخرى ،ألن الترجمة تفقد العمل املترجم روحه
وجماله"(.)1
ثانيا :إشكاليات السرد القصص ي للناطقين بغيرالعربية:
يواجه املتلقي/املتعلم إشكاليات عديدة في السرد القصص ي تتراوح بين بنية السرد وتقنياته ،وبين لغة السرد ومستوياتها األدبية
والبالغية ،فإن كان النص السردي قد يمثل في أحيان كثيرة تحديا ألبناء اللغة بوصفه ًّ
نصا ًّ
أدبيا له خصوصية فنيه تحتاج إلى
فك شفراته ،فإن هذا النص السردي – عينه – يمثل تحديا أكبر للمتلقي/املتعلم للعربية من الناطقين بغيرها ،وبوصفه ًّ
نصا
لغويا يحتاج إلى فهمه أوال ،وبوصفه ًّ
نصا أدبيا يحتاج إلى فك شفراته – كاملتلقي من أبناء اللغة – من جانب آخر ،لهذا يمكن
أن نجمل اإلشكاليات التي تواجه املتلقي/املتعلم في السرد القصص ي في إشكاليتين رأسيتين هما :إشكالية اللغة بمستوياتها
املختلفة ،وإشكالية تقنيات السرد بأشكاله املتنوعة ،التي تتمظهر في صور عديدة من اإلشكاليات الفرعية ،بيد أن هذه الصور
ال تخرج عن هاتين اإلشكاليتين ،وتندرج تحت عباءتهما ،وهو ما سيتضح من خالل تناولهما بالتفصيل ،والتمثيل إلى بعض هذه
الصور فيما يأتي:
إشكالية اللغة:
يحتاج املتلقي/املتعلم إلى حصيلة لغوية كافية لفهم السرد القصص ي ،فمحدودية املعجم اللغوي للمتلقي/املتعلم تمثل
َّ
إشكالية واضحة أمام تلقيه للسرد واستيعابه له ،فكلما زادت املفردات الجديدة في السرد كلما زادت صعوبته وقلت نسبة
استيعابه مما ُيفقد السرد قيمته الجمالية ووظيفته الفنية.
وال تقتصر إشكالية اللغة على محدودية املعجم اللغوي للمتلقي/املتعلم ،بل تتجاوزها إلى مجازية اللغة ،وإدراك املتلقي/املتعلم
لإلشارات املجازية ،والدالالت الضمنية" ،فاملقدرة اللغوية قد تظل عاجزة عن فهم نصوص ذات طبيعة أدبية وفنية"( )2ملا
تحمله من دالالت مجازيه وإشارات غير لغوية.
تأمل قول املنفلوطي في العبرات" :وقف األمير أمام قصر الحمراء فرأى سماء تطاول السماء"( )3كيف للمتلقي/املتعلم أن يفهم
املقصود الداللي من سماء تطاول السماء ،إذا اقتصر فهمه على املعنى اللغوي للمفردات ،دون املغزى املجازي املبثوث بين ثنايا
املفردات؟ ال سيما أن أكثر اللغة – في األصل – مجاز ال حقيقة كما قرر ابن جني في الخصائص( )4وهذا املجاز "تزخر به عادة
لغة األدب ،ومصدر الصعوبة هنا افتقاد الخبرة اللغوية والحساسية املفضية إلى استنكاه املسالك العديدة التي تنساب خاللها
عملية التجوز"( )5ويزداد األمر صعوبة إذا كان املجاز يختلف مدلوله بين اللغة الهدف (العربية) واللغة األم للمتلقي/املتعلم،
فعلى سبيل املثال يرمز الحمار في الثقافة العربية املعاصرة إلى الغباء ،بينما يرمز في الثقافة الغربية إلى القوة والتحمل ،حتى
أنه صار ً
شعارا سياسيا في أمريكا.

( )1محمد عبد الخالق محمد :اختبارات اللغة ،جامعة امللك سعود ،1996 ،ص.281
( )2محمود العشيري :من الكفاءة اللغوية إلى الكفاءة األدبية ،ص.101
( )3مصطفى لطفي املنفلوطي :العبرات ،دار الهدى الوطنية ،بيروت( ،د.ت)  ،ص.65
( )4عثمان بن جني :الخصائص ،دار الكتب املصرية ،القاهرة( ،د .ت).447/2 ،
( )5عبد الحكيم راض ي ،تدريس النصوص األدبية لطالب اللغة الثانية في املراحل املبتدئة :مالحظات حول الصعوبات والحلول ،ص .235
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ومن ثم يقع املتلقي/املتعلم في سوء فهم لعدم إدراكه املعنى املجازي لرمز الحمار في السياق ،ال سيما أنه ال توجد عالقة منطقية
بين الرمز (الحمار) وداللته املجازية (الغباء) بل العالقة عالقة ُعرفية إذ إن "االستخدام الرمزي صيغة أو أسلوب ال يكون في
الدال فيه مشابها للمدلول ،بل تكون العالقة بينهما عالقة اعتباطية أو عالقة عرفية محضة"(.)1
إشكالية تقنيات السرد:
تنبع جماليات السرد القصص ي من تقنياته التي تشكله أدبيا ،وتميزه فنيا ،بتنوعاتها الشتى ،التي ترتكز على تشكيل فني للسرد
القصص ي عبر أدوات اللغة ،وآليات السرد ،مما يترتب عليه تماهي اللغة مع املبنى الحكائي ،وفيه يبدو املتن الحكائي وحدة لغوية
متداخلة األنماط ،ولقد أشار إلى ذلك ميخائيل بختين عند وصفه للرواية بأنها "ظاهرة متعددة في أساليبها متنوعة في أنماطها
الكالمية ،متباينة في أصواتها ،يقع الباحث فيها على عدة وحدات أسلوبية غير متجانسة ،توجد أحيانا في مستويات لغوية
مختلفة ،وتخضع لقوانين أسلوبية مختلفة"(.)2
وهذا التنوع والتباين في تقنيات السرد القصص ي يمثل إشكالية للمتلقي/املتعلم غير الناطق بالعربية ،فكي يتسنى له فهم
السياق في السرد ،ينبغي له أن يدرك التقنيات املتنوعة ،التي تسعى إلى توظيف جملة من أدوات السرد ،مثل التناص بأنماطه
العديدة :الدينية ،والتاريخية ،واالجتماعية ،التي تطلب من القارئ/املتعلم أن يكون لديه معرفة مسبقة باملحموالت الثقافية
للتناص ،حتى يتسنى له إدراك مدلوالتها في السياق السردي.
ومن تقنيات السرد التي قد توقع املتلقي/املتعلم في اللبس ،وتسبب له إشكالية من إشكاليات فهم املتن الحكائي؛ تقنية الراوي،
التي يختبئ الكاتب الروائي خلفها ،وبناء عليها تختلف زاوية رؤيته ،بين الرؤية من الخلف ،والرؤية مع ،والرؤية من الخارج،
ُ
"وكثيرا ما لجأ الك َّتاب الروائيون إلى تنويع الراوي لعالم في العمل الروائي الواحد ،وفق ما يقتضيه سياق السرد"( )3وينعكس
هذا التنويع على املتلقي/املتعلم ،الذي قد يقع في تشتيت ذهني بين أنماط الراوي في السرد ،مما ينتج عنه صعوبة في إدراك
العالئق بين الشخصيات والوظائف ،بالرغم من إدراك مدلوالت األلفاظ في املتن الحكائي.
وما ينطبق على تقنية الراوي ينطبق أيضا على الزمن في السرد ،وما ينتج منه من تقنيات فنية ،فإن الزمن في السرد "زمن خطي،
يخضع لنظام كتابة الرواية على أسطر صفحاتها ،في حين أن زمن الحكاية ،زمن متعدد األبعاد يسمح بوقوع أكثر من حدث في
آن واحد ،األمر الذي ينشأ عنه ظهور مفارقتين ،أو تقنيتين سرديتين ،هما :تقنية االسترجاع وتقنية االستباق (االستشراف)"()4
اللتان تتطلبان من املتلقي/املتعلم الوعي التام باملتن واملبنى الحكائيين في آن ،وإال سقط في ضبابية املتوالية السردية وتنوعاتها.
ثالثا :معاييرتبسيط السرد القصص ي للناطقين بغيرالعربية:
حتى يكون التبسيطقنطرة للسرد القصص ي العربي يعبر عليها املتعلم الناطق بغير العربية للنص األصلي؛ ال بد من وضع جملة
من املعايير التي ينبغي وضعها في االعتبار عند القيام بعملية التبسيط للنص األصلي ،على رأسها أن الهدف من تعلم اللغة هو
ّ
تذوقها والتفكير بها ،وليس التواصل بها فحسب ،وهو ما عبر عنه ابن فارس حين قال" :إن َ
كنت تريد أن املتكلم بغير اللغة
العربية قد ُيعرب عن نفسه حتى يفهم السامع مراده فهذا أخس مراتب البيان ،ألن األبكم قد ُّ
يدل بإشارات وحركات له على
ِ
( )1دانيال تشاندلر :معجم املصطلحات األساسية في علم العالمات ،ترجمة وتقديم :د .شاكر عبد الحميد ،أكاديمية الفنون – القاهرة ،ط،1
 ،2002ص.264
( )2ميخائيل بختين :الكلمة في الراوية ،ترجمة يوسف خالق ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق  ،1988ص.9
( )3يمنى العبد :تقنيات السرد الروائي في ضوء املنهج البنيوي ،دار الفارابي – بيروت ،ط ،2010 ،3ص.135
( )4آمنة يوسف :تقنيات السرد في النظرية والتطبيقية ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت ،ط ،2015 ،2ص.31
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أكثر مراده ثم ال ّ
يسمى متكلما"( )1وبناء على هذا الرأي يمكن استخالص أول معيار من معايير التبسيط ،أال وهو عدم تغليب
الوظيفة اللغوية (النفعية) على الوظيفة الجمالية (املتعة الفنية) فالغاية األسمى أن يقرأ املتعلم النص األصلي ويتجاوب معه،
وهو ما يجعل عملية التبسيط عملية فنية صعبة "إذ ال بد أن يتوفر في األدب املبسط املقومات األساسية لألدب األصلي ،سواء
أكان هذا األدب قصة أم مسرحية أم مجموعة من األشعار ،مع ضرورة االحتفاظ بالروح العامة للكاتب األصلي ،وما يتميز به
أسلوبه من مقومات خاصة"( )2ومن ثم فإن عملية التبسيط وما تتخذ من معايير تسعى إلى تقريب النص األصلي أكثر من
تجاوزه.
ومن املعايير التي تسهم في تبسيط النص األصلي للمتلقي/املتعلم دون اإلخالل – إلى حد ما – من مقومات النص األصلي؛
التقليل من املجاز والرمز والكنايات واألساليب البالغية ،خاصة تلك األساليب التي تميل إلى الغموض ،أو التي تحمل أكثر من
وجه للتأويل والقراءة ،فإن كانت هذه األساليب تتناسب مع املتلقي العربي بيد أنها تكون بمثابة عقبة كئود للمتلقي/املتعلم من
غير الناطقين بالعربية" ،وهنا يجب القول أن تلك الظواهر املشار إليها ،والتي ينسب إليها غموض العبارة األدبية وصعوبتها –
غالبا – أمام الطالب األجنبي ليست على درجة واحدة من الغموض ،بل إن الظاهرة الواحدة تتفاوت أمثلتها سهولة وصعوبة في
املواضع املختلفة ،كما أن أساليب األدباء على ذاته تختلف في مدى الحرص على هذه الظواهر :فالتشبيه – مثال – له صور
مختلفة ،بعضها أوضح من بعض ،كما أن التشبيه في عمومه أوضح من االستعارة ،واملجاز املفرد أبسط من املجاز املركب،
وصور الكناية تتفاوت ً
خفاء ووضوحا تبعا لبعد العالقات أو قربها"(.)3
ومن نافلة القول اإلشارة إلى أنعملية التبسيط ال بد أن تنحي األلفاظ الغريبة واملهجورة ،وأن تستعيض عنها باأللفاظ الشائعة
واملألوفة ،وبذلك يكون النص السرد أقرب إلى فهم املتلقي/املتعلم ،باإلضافة إلى أن املفردات الجديدة ستثري معجمه اللغوي،
وتفيد في تنمية كفاءته التواصلية ،وتجدر اإلشارة هنا إلى أن عملية التبسيط ال يقصد بها حصر املتعلم في قائمة املفردات
الشائعة أو املكتسبة سلفا ،بقدر ما تعني إثراء مفردات املتعلم بمفردات متداولة يمكن توظيفها تواصليا وأدبيا في آن ،حتى ال
يؤدي التبسيط إلى "الحد من املهارات القرائية وتجميدها ،وحصر املتعلم في قائمة املفردات التي يعرفها حسب"(.)4
وبما أن التبسيط هو قنطرة إلى النص األصلي فإن من املعايير التي ينبغي االلتزام بها "االحتفاظ بقاموس املؤلف األول ،وأسلوبه
قدر اإلمكان ،حتى إذا حاول املتعلم قراءة النص األصلي ال يجد تباين بين األسلوبين ،باإلضافة إلى أن تكون مفردات القصص
املبسطة ذخيرة يتقوى بها املتعلم في فهم واستيعاب مفردات النص األصلي"(.)5
وفي املحافظة على أسلوب املؤلف وقاموسه وسيلة من وسائل االرتقاء بمستوى املتعلم ،وردم الهوة التي قد يستشعرها املتعلم
عند التعامل مع النصوص السردية األصيلة ،فغاية التبسيط هي غرس الثقة عند املتلقي ،من خالل التعامل مع النص السردي
ُ
واستشعار لذته الفنية ،وقيمته الجمالية ،كما على املؤلف الثاني (امل َب ِ ّسط) أن يدرك أنه مجرد وسيط بين املؤلف األصيل
واملتلقي/املتعلم ،ومن ثم ال يحق له تحوير أو تحريف فكرة املؤلف.

( )1أحمد بن فارس :الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،تحقيق أحمد حسن بسج ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
1997م ،ص.19
( )2سهير أحمد محفوظ :تبسيط أدب الكبار لألطفال دراسة نظرية مع نماذج تحليلية ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،1991 ،ص.5
( )3عبد الحكم راض ي :تدريس النصوص األدبية لطالب اللغة الثانية في املراحل املبتدئة ،ص.243
( )4وليد العناتي :رؤى لسانية في تدريس القصة القصيرة للناطقين بغير العربية ،ص.80
( )5هاني إسماعيل رمضان :العبرات للمنفلوطي ،سلسلة األدب للجميع ،املستوى املتوسط ،دار تكين ،تركيا ،2017 ،ص.3
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وال يفوتنا اإلشارة إلى أهمية صياغة تركيب الجمل طبقا للتراكيب البسيطة ،التي ترتكز على الترتيب املنطقي للجملةال سيما في
املستويات األولى ،وتجنب التأخير والتقديم في أركان الجملة وعناصرها ،كي تكون الرتبة قرينة على فهم النص واستيعابه ،وأمن
اللبس.
معيارا ً
ً
مهما من
وإن كانت الرتبة في تركيب الجملة قرينة على أمن اللبس ،فإن ترتيب األحداث وسردها طبقا للترتيب الزمني يعد
معايير التبسيط ،التي تساعد املتلقي/املتعلمعلى فهم النص واستيعاب أحداثه ،وهو ما يعني استبعاد تقنيتي االسترجاع
واالستباق ،أو الحد منهما على أقل تقدير.
وفي ذات السياق فإن توظيف تقنيات السرد الكالسيكية ،التي ال تعتمد على التداخل والتماهي ،الذي يؤدي بدوره إلى الغموض
واإلبهام،تكون أنسب في عملية التبسيط ،فعلى سبيل املثال ،يجدر بمن يقوم بعملية التبسيط أن يعتمد تقنية واحدة من
تقنيات الراوي ،وأال يعدد أصوات الرواةفي القصة.
وإجماال يمكن القول بأن كل ما يؤدي إلى وضوح املعنى وبسط الفكرة دون تعقيد وغموض سواء على مستوى األلفاظ
ً
معيارا حاكما في عملية التبسيط شريطة أال يتجاوز فكرة النص
والتراكيب ،أو على مستوى التقنيات واألساليب الفنية يعد
األول.
خاتمة:
تتمركز أهمية السرد القصص ي في تقديم األدب العربي بجمالياته وقيمه للناطق بغير العربية في ثوب يتالءم مع مستواه اللغوي،
وهو ما يبدو سهال من الوهلة األولى ،بيد عند اإلمعان تتضح الصعوبة الكامنة في الحفاظ على هوية السرد باعتباره ًّ
نصا أدبيا
من جانب ،وإعادة صياغته بلغة وأسلوب ميسر يتناسب مع مستوى املتلقي/املتعلم.
وعليه استخلص البحث اإلشكاليات التي تواجه عملية التبسيط في عنصرين رئيسيين هما :اللغة والسرد ،ولتجاوز هاتين
اإلشكاليتين انتهى البحث بوضع جملة من املعايير التي تسهم – من وجهة نظر الباحث –في تبسيط النص األصلي دون تجاوز
املؤلف األول وأسلوبه ،من أهمها االتجاه إلى املفردات الشائعة ،والتراكيب البسيطة ،والتعابير الصريحة ،مع توظيف تقنيات
السرد الكالسيكية واستبعاد التقنيات التي تؤدي إلى الغموص والتأويل.
كما انتهى البحث إلى ندرة الدراسات واألبحاث – إن لم يكن عدمها – في مجال تبسيط األدب للناطقين بغير العربية ،وفي ذات
السياق ندرة األعمال املبسطة لهذه الشريحة املهمة التي تزداد ً
يوما بعد يوم.
لذا يوص ي الباحث بضرورة إجراء البحوث والدراسات النظرية من جانب ،وإصدار أعمال مبسطة لكالسيكيات األدب العربي
تكون موجهة للناطقين بغير العربية من جانب آخر ليستعان بها في تعليمهم العربية ،فمن املؤسف أن نرى حكايات األطفال
تقدم للبالغين والشباب الذين يدرسون العربية بدعوى أنها تناسب مستواهم اللغوي ،غاضين الطرف عن مستواهم العقلي
والفكري ،لذا فإن التبسيط ضرورة من ضرورات تعليم اللغة بصفة عامة واألدب بصفة خاصة.
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املشروع النهضوي في فكرجمعية العلماء املسلمين
قراءة في املصادرواملرجعيات
د.إبراهيم الهاللي/جامعة تلمسان ،الجزائر
41

ملخص :
تبنت جمعية العلماء املسلمين الجزائريين طروحات نهضوية تتوخى بسط قيم املشروع الحضاري املتكامل الذي يتأسس على
مقومات عدة  ،كالهوية – بما تحمله أيقوناتها من حموالت مفاهيمية متشعبة -وكذا رفض أي دخيل ثقافي يعطل مسارات هذه
الهوية الناجزة تاريخيا  ،ورجاالت الجمعية في نضالهم الحضاري  ،الفكري  ،االجتماعي  ،ومن خالل هذه الورقة البحثية
سنحاول رصد مختلف املرجعيات الفكرية والثقافية التي استقى منها رجاالت جمعية العلماء املسلمين الجزائريين طروحاتهم
النهضوية التي قدموها كمشروع لقيام أمة جزائرية ترتبط بماضيها بغية تأسيسها للمستقبل  ،وهذا بالرغم من تلك املقومات
التي كانت تحاول السلطات االستعمارية بسطها في دروب العمل النضالي للجمعية .
الكلمات املفتاحية  :جمعية العلماء – املشروع النهضوي – املصادر – املرجعيات – األسس واألهداف.
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تقديم :
كان مشروع جمعية العلماء النهضوي مبنيا على العقائد الراسخة في وجدان األمة الجزائرية ؛ عقائد ّ
تشبع بها القطر ّ
جراء
شيوع املذهب املالكي من جهة وكذا انتشار العقائد األشعرية من جهة أخرى  ،وقد أفضت ثقافة رجاالت الجمعية إلى انتهاج
والتماس سبل النهضة في كل ما ّ
يمت بصلة إلى الهوية الجزائرية املبنية على العروبة واإلسالم  ،حيث يقول الشيخ عبد الحميد
ابن باديس :
شعب الجزائرمسلم وإلى العروبة ينتسب
وقد رأى رجاالت الجمعية أن ّ
الهزات التي تعرض لها املجتمع الجزائري  ،اجتماعيا وثقافيا  ،إبان فترة االحتالل إنما هي نتاج
تظافر عديد الظروف التي أسهمت في رسم الوضع  /املشهد العام للحياة الجزائرية حينئذ  ،وأن الحل – كل الحل – يكمن في
ّ
العودة إلى النواميس الكبرى املشكلة منارات لالحتذاء واالتباع .
 -1اإلسالم مرتكزاملشروع النهضوي :
رأت جمعية العلماء املسلمين الجزائريين أن العودة لإلسالم هي النهج األقوم لحل تلك الشروخات الحضارية التي هزت املجتمع
الجزائري – اجتماعيا وثقافيا – وضربته ضربات موجعة في صميم عمقه الوجودي  ،مع التشديد على األطر العامة النتماء
األمة الجزائرية وانضوائها تحت راية " الهوية اإلسالمية "  ،حيث يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس في مقال له بعنوان " نحن
مسلمون وكفى "  " :إن اإلسالم الذي ندين به  ...هو دين جامع لكل ما يحتاج إليه البشر أفرادا وجماعات لصالح حالهم ومآلهم
 ،فهو دين لتنوير العقول وتزكية النفوس  ،وتصحيح العقائد وتقويم األعمال  ،فال يحتاج بعده إلى ما يتناحر عليه األوربيون
من مبادئ األحزاب وجمعيات ليس في استطاعة ش يء منها أن يصلح حالهم ال في السياسة وال في االجتماع  ،دع عنك األخالق
واآلداب  ،كما أنه ال يسلم واحد منها من قواعد منافية للفطرة أو مجانبة للعدل أو ضعيفة في العقل  ،فاملسلم بطبعة إسالمه
بعيد عن كل هذه الجمعيات واألحزاب ".1
فقد كانت نظرة جمعية العلماء مستمدة من أحكام الدين اإلسالمي  ،إذ كانت ترفض االشتراكية كتأسيس ملشروع نهضوي
فعال اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا  ،ولعلنا نلمح ذلك جليا في موقف الشيخ عبد الحميد بن باديس من قضية " أبي ذر الغفاري
"  ،حيث قال  " :فأبو ذر بمذهبه هذا في املال كان شاذا بين الصحابة – رض ي هللا عنهم – مخالفا إلجماعهم  ،ولم يتعرضوا له
في نظر واجتهاد إال خشوا من بثه الف تنة على الناس  ،وقد كان أبو ذر بمذهبه الشاذ هذا أو االشتراكي في املال من املسلمين في
أول عصور اإلسالم  ،وإن لم يعمل ملذهبه في سائر عصوره ".2
كما أن توجههم االجتماعي والثقافي كان في صميمه من متعلقات الشريعة اإلسالمية  ،كتابا وسنة  ،حيث يقول الشيخ عبد
الحميد بن باديس  ،في مقام التوجيه والنصيحة للفرد الجزائري  " :،هاك ما إن تمسكت به كنت إنسان املدنية ورجل السياسة
وسيدا حقيقيا يرمق من كل أحد بعين االحترام والعظمة  ...حافظ على صحتك  ،فهي أساس سعادتك وشرط قيامك باألعمال
النافعة لنفسك ولغيرك  ،نظف بدنك ونظف ثوبك  ،تبعث الخفة والنشاط في نفسك  ،إحذر كل متعلم يزهدك في علم من

1الشيخ عبد الحميد بن باديس  :نحن مسلمون وكفى  ،مجلة الشهاب ،ج ، 11م ، 10أكتوبر .1934
2الشيخ عبد الحميد بن باديس  ،مجلة الشهاب  ،ج ، 3م ، 11جوان .1935
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العلوم  ،كلها أثمرتها العقول لخدمة اإلنسانية ودعا إليها القرآن باآليات الصريحة  ...وكن أخا إنسانيا لكل جنس من أجناس
البشر ".1
كما أن الجمعية كانت تحاول دوما من خالل مشروعها ،العودة إلى األسس السليمة للمفاهيم اإلسالمية بعيدا عن التعقيد
ومالبسات الغموض  ،حيث عملت على الرجوع إلى املفهوم الديني " السلفي " الذي سار عليه السلف الصالح  ،وذلك من خالل
بث الدعامات الحقيقية للممارسات واالعتقادات الدينيية  ،وكذا محاربة الطرقية التي غيرت معالم هذا الدين ،والقبوع تحت
نير الخرافات املضللة التي يرفضها اإلسالم باعتباره دعوة للنهضة ولتلمس نهج الحضارة واملدنية والعمران  ،مصداقا لوظيفة
اإلنسان األسمى " الخالفة " .
وبالتالي قامت بتبسيط كل األحكام الفقهية وجعلها سهلة وواضحة  ،ذلك أن " التعقيد الذي أصاب املذاهب الفقهية هو أحد
األسباب التي دفعت الناس إلى التحلل منها واالنخراط في الطرق الصوفية التي أباحت لهم التحلل من التكاليف ".2
ّ
ثم بينت الجمعية أن اإلسالم هو دين هللا الذي دعا إلى األخوة اإلسالمية واإلنسانية  ،وهو الذي يوازن بين البشرية  ،وهو ال
يميز بين األجناس واأللوان  ،وهو من يفرض العدل بين كل األمم ويحرم الظلم  ،و " يمجد العقل ويدعو إلى بناء الحياة كلها على
التفكير وييسر دعوته بالحجة واإلقناع  ،ويترك ألهل كل دين دينهم بمضمونه ويطبقونه كما يشاءون " .3
ً
ً
فالجمعية باتخاذها الدين اإلسالمي مرجعا أساسيا ملشروعها النهضوي ،إنما كانت تبغي "تكوين األمة تكوينا صحيحا من حيث
األخالق الفاضلة والتفكير الصحيح  ،وذلك بمقاومة األوهام والرذائل  ،وبث روح الوئام والتفاؤل بين املتساكنين على خطة
اإلسالم ضمن الكتاب والسنة وأثر السلف الصالح ".4
ً
لقد كان الدين اإلسالمي عماداملشروع النهضة وأساسها الذي يقوم عليه  ،وذلك باعتبار أن رجاالت جمعية العلماء نظروا إلى
اإلسالم ليس من حيث هو مجموعة من الطقوس الشعائرية املتجلية في العبادات وحسب  ،وإنما رأوا فيه عقدا اجتماعيا
ومنظومة ثقافية ومدونة للتوجهات السياسية والحضارية  ،فنهلوا فكرهم الحضاري "من تراث الدين املعروف بقوته الخالقة
وبخصبه الثقافي  ،أو عن طريق تقدم اجتماعي ومادي يستعير من الغرب أحسن ما عنده من تقنيات ونماذج ثقافية،ما دامت
ال تتصادم مع العقيدة اإلسالمية وقيم اإلسالم".5
ويرجع اهتمام جمعية العلماء املسلمين الجزائريين بالدين اإلسالمي إلى كونه حقال خصبا لالشتغال الحضاري  ،فكرا وتصورا
 ،وقابليته أو أهليته املرجعية لتأسيس نموذج للنهضة املنشودة  ،باعتباره مدخال لتحقيق اإلصالح وإعادة صياغة الحالة العامة
للمجتمع الجزائري  ،اجتماعيا وثقافيا .
وقد راحت الجمعية تستمد مختلف توجهاتها النهضوية من تلك النماذج السلوكية واالعتقادية التي رسمها القرآن الكريم
والحديث النبوي الشريف  ،وذلك بغية العودة باإلنسان الجزائري إلى جذوره االنتمائية املركبة من أيقونتي " العروبة " و "
اإلسالم "  ،بعدما الحظته من واقع اجتماعي وثقافي مزر كان يتخبط فيه املجتمع الجزائري  ،حيث كان يبدو و" كأنه مجتمع
1أنظر  :مجلة الشهاب  ،س ، 3ع 23 ، 49أوت .1926
2حبيب غانم  :ابن باديس  ،ص .65-64
3مجلة البصائر  ،س ، 2ع 18 ، 71جوان .1937
4محمد ناصر بوحجام  :أبو اليقظان وجهاد الكلمة  ،ص  .42وكذلك  :مجلة الشهاب  ،ج ، 4م 11 ، 13جوان .1937
5كمال عجالي  :الطيب العقبي أديبا  ،رسالة دكتوراه الدولة في األدب الحديث  ،جامعة قسنطينة  ،معهد اللغة واألدب العربي  ، 1998-1997 ،ص
.362
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خارج لتوه من القرون الوسطى " ،1ومن ّ
ثم راح رجاالت الجمعية يحثون املجتمع الجزائري على االتحاد وفق االنتماء الناجز
تاريخيا  ،ونبذ كل بؤر االختالف والفرقة  ،حيث يقول الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي  ... " :واتخذنا من اإلسالم والعروبة
الجزائرية محورا للدعوة إلى االتحاد  ،وموئال نسوق إليه املتفوقين من أهله  ،ال تحريكا للعصبية الدينية أو الجنسية  ،ولكن
ألنها الجوامع الطبيعية لرجالنا العاملين  ،والصفات التي تربطهم باألمة  ،واألصول التي ائتمنتهم األمة على املطالبة بحقوقها
فيها".2
فاألمة الجزائرية تجمعها ربطات االنتماء اإلسالمي  ،وإن أي نهضة بهذا املجتمع ال يمكنها أن تتحقق إال في ظل اتحاد حقيقي
بين مجموع األفراد املشكلين لهذه األمة  ،فالوحدة استراتيجية اجتماعية ّ
رسخها اإلسالم ودعا إليها و" نهى عن ّ
التفرد وأمر
باتباع الجماعة  ،والعمل على التأليف بين القلوب املتباعدة  ،ألن في الوحدة قوة تساعد على ممارسة الدور اإلسالمي ذي البعد
التقدمي من أجل الخير العام الشامل " ، 3وهذا هو اإلسالم – كما يقول الشيخ البشير اإلبراهيمي – " متجليا في آيات القرآن ،
دين واحد جاء به نبي واحد من إله واحد  .وما ظنك بدين تحفظه الوحدة من جميع جهاته ؟  ...أليس حقيقة أن يجمع القلوب
التي فرقت بينها األهواء ،والنفوس التي باعدت بينها النزاعات  ،والعقول التي فرق بينها تفاوت االستعداد  ،بلى وهللا إنه لحقيق
بكل ذلك ".4
وإلى جانب الوحدة فإن النهضة ال يمكنها أن تتأسس وفق الفراغات الحضارية والتاريخية  ،بل إن " الخطوة التي ينبغي على
األمة أن تخطوها عن طريق كسب املدنية والتقدم هي أن تعود إلى ذاتها أوال  ،فتستقرئ تراثها الروحي والعقلي وتستلهم منه
الروح واألسلوب  ،وتستوعب أطوار تاريخها وتتحقق من عوامل رقيها وأسباب انحطاطها  ،وأن تنظر في الوقت ذاته مثل هذه
النظرة الناقدة الفاحصة في تراث األمم األخرى ومدنياتهم بما يخولها – وهي في مرحلة اإلفادة واالقتباس -أن تعرف ما تأخذ وما
ّ
املطعم بروح اإلبداع وفق
تدع من عطاءات الخبرة اإلنسانية املعاصرة " ،5ذلك أن مشروع النهضة يستلزم األخذ واالقتباس
تصور ات الهوية اإلسالمية والعقلية اإلسالمية التي ال ترفض التالقح والتثاقف ،ذلك أن اإلسالم قد جمع في بوتقته ثقافات
عدة انصهرت جميعها في ثقافة جامعة  ،بفضل تلك الخصائص التفاعلية التي يمتاز بها اإلسالم  ،حيث يقول الشيخ عبد
الحميد بن باديس  ... " :وبهذه األصول العظيمة أمكن اشتراك أمم كثيرة تحت راية اإلسالم في خدمة العلم واملدنية حتى ازدهرت
رياضهما وسمت صروحهما في الشرق والغرب واغترفت من معينهما أبناء اإلنسانية جمعاء".6
فالعودة إلى النموذج الحضاري اإلسالمي هي الدعامة التي يقوم عليها املشروع النهضوي في فكر جمعية العلماء  ،ذلك أن
االنسالخ عن الهوية التاريخية والثقافية والحضارية للمجتمع الجزائري ال يمكنها تقديم بدائل حقيقية لألزمات التي كان يعانيها
اإلنسان الجزائري إبان الحقبة االستعمارية  ،ذلك أنه " إذا كان بعض املسلمين في العصر الحديث قد حادوا عن تعاليم دينهم
ّ
الحنيف  ،ففقدوا بذلك عزهم وذهب ريحهم وتسلط على مصائرهم األجانب  ،فإن لهم من كنوز تراثهم ما من شأنه إذا رجعوا

سعد فهمي  :حركة عبد الحميد بن باديس ودورها في يقظة الجزائر  ،دار الرحاب  ،بيروت  ،لبنان  ،ط ، 1983 ، 1ص 1.90
محمد البشير اإلبراهيمي  :دعوة مكررة إلى االتحاد  ،عيون البصائر  ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  ،الجزائر  ،د.ط  ،د.ت  ،ص 2.336
أسعد السحمراني  :مالك بن نبي مفكرا إصالحيا  ،دار النفائس  ،بيروت  ،لبنان  ،ط ، 1986 ، 2ص 3.82

4محمد البشير اإلبراهيمي  :آثار الشيخ البشير اإلبراهيمي  ،جمع وتقديم  :أحمد طالب اإلبراهيمي  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بيروت  ،لبنان  ،ج ، 1ص
.90
5محمد بن سمينة  :أسس مشروع النهضة عند الشيخ عبد الحميد بن باديس  ،املضمون وصورة التعبير  ،ج ، 1منشورات املجلس اإلسالمي األعلى
 ،الجزائر  ،د.ط  ،د.ت  ،ص .181
املرجع نفسه  ،ص 6 .184
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إليه أن يعيد لهم الثقة بأنفسهم  ،فيسترجعوا ما ضاع منهم  ،ويزيدوا عليه بما يرفع عنهم إصرهم واألغالل التي كانت عليهم ،
ويهديهم بعوامل القوة وينير من أمامهم الطريق نحو االنعتاق والتقدم .
ّ
ّ
إن املقومات التي تنهض بها األمة ال يمكن أن تكون خارج أطر خصوصيتها التاريخية والحضارية والثقافية ،وذلك ما كانت تركز
عليه جمعية العلماء في الدعوة النهضوية  ،حيث يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس  :فنحن شعب ماجد عظيم يعتز بدينه ،
ً
ً
يعتز بلغته  ،يعتز بوطنه  ،يعتز بقومتيهال يستطيع أن يكون في الرقي واحدا من هذه الشعوب  ،وإن يفوق كثيرا من هذه الشعوب
 ،ولنا من تاريخه الحافل ما يجعلنا نؤمن بصدق معتقدنا فيه .
ويمكن القول أن الجمعية وبعد دراستها ألوضاع األمة الجزائرية خلصت إلى أن ال عالج يمكن أن يبرئ األمة من دائها ويعيد لها
عافيتها وعزتها وبمكنها من القدرة على استئناف دورها الحضاري ّ
الريادي  ،كاملنهج اإللهي ممثال في الكتاب و السنة وهدي
السلف الصالح .
وإذا كان املنهج ّ
الرباني هو األساس الذي تقوم به الحضارة اإلنسانية الراقية  ،فأن ذلك ال يعني أن العودة تعني القبوع في التراث
و االنطواء في املاض ي  ،وإنما يعني االنفتاح على مختلف أشكال النهوض الحضاري  ،ذلك أن " الحضارة اإلسالمية إنما قامت
وازدهرت على الوفاء بعنصر التوازن بين الروح واملادة  ،وال يخفى على أحد أن املدنية الحقة هي التي تنجح في نهوضها بهذا
التكامل بين املطالب الروحية و الحاجات املادية لإلنسان  ،ذلك أن رقي هذا اإلنسان ال يكتمل إال في ظل الوفاء بحاجته من
هاتين الناحيتين في توافق وانسجام .
وهي نظرة مستوحاة من معرفة رجاالت جمعية العلماء املسلمين باملرتكزات الفكرية واإليديولوجية ،التي تقوم عليها املشاريع
النهضوية في الفكر العاملي كالشيوعية و الرأسمالية وإن كانت آرائهم حولها مقتضبة حيث يرى علي مراد بأن " أحكامهم
الخجولة بشأن الصراعات االجتماعيةالتي تهز أوربا حول تطور الشيوعية وحول مصير الرأسمالية كانت نتيجة الخطأ في
الوصول للمعلومات الدقيقة إليهم ".1
ومنه يكون فكر جمعية العلماء النهضوي  /الحضاري مستمدا من رؤية إسالمية خالصة ؛ رؤية تتأسس انطالقا من النص
القرآني والحديث النبوي الشريف والنموذج الحضاري اإلسالمي  ،مع مزاوجة هذا التراث مع متطلبات العصر دون إفراط وال
تفريط  ،فالوسطية اإلسالمية هي النهج الذي رسمه رجاالت جمعية العلماء سبيال للنهضة ومرجعا للنزوع الحضاري .
 -2الحركات اإلصالحية في العالم اإلسالمي :
ّ
لقد شكلت حركات اإلصالح في العالم اإلسالمي  ،كمشروع حقيقي للنهضة  ،إفرازا لتلك التحوالت االجتماعية والثقافية
والسياسية التي عرفها العالم اإلسالمي إبان نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين  ،وهي الفترة التي عرفت انبثاق
خطابات " التنوير اإلسالمي الحديث" ؛ خطابات تأسست خصوصا مع حركة السيد جمال الدين األفغاني  ،الذي أسس أفكاره
انطالقا من رؤية باصرة ملختلف الدعاوى التي سبقته  ،وحاول بسط مفاهيمه اإلجرائية هو كذلك كمشروع للنهضة  ،إذ " لئن
كان محمد بن عبد الوهاب يرمي إلصالح العقيدة  ،ومدحت باشا يرمي إلى إصالح الحكومة واإلدارة  ،فالسيد جمال الدين
األفغاني يرمي إلى إصالح العقول والنفوس أوال ثم إصالح الحكومة ثانيا ويربط ذلك بالدين ".2

1علي مراد  :اإلصالح اإلسالمي في الجزائر  ،ص .300
2أحمد أمين  :زعماء اإلصالح في العصر الحديث ،مكتبة النهضة املصرية  ،القاهرة  ،ط،3ص .59
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فحركة السيد جمال الدين األفغاني إنما تنطلق من فلسفة " فهم الدين " ،ذلك أن املسلمين ما صاروا أمة إال بحسن فهمهم
لدينهم وما ضعفوا إال بانحرافهم وابتعادهم عنه  ،ذلك أنه يرى "أن خالص األمة من محنتها واستعادتها عزتها وكرامتها إنما يكون
برجوعها إلى قواعد دينها واألخذ بأحكامه على ما كان في بدايته وإرشاد العامة بمواعظه الوافية بتطهير القلوب وتهذيب األخالق
وإيقاد نيران الغيرة  ،وجمع الكلمة وبيع األرواح لشرف األمة " . 1ثم إن الشيخ األفغاني ليؤكد على هذه املقومات إذ يقول  " :ومن
طلب إصالح أمة شأنها ما ذكرناه بوسيلة سوى هذه فقد ركب بها شططا وجعل النهاية بداية ". 2
فالسيد جمال الدين األفغاني إنما يريد التأكيد على ضرورة فهم الدين فهما صحيحا  ،وأن على األمة أن تعيش وفق تعاليمه
 ،فضعف األمة اإلسالمية  ،على عهده  ،يعود باألساس –حسبه -إلى الجهل بروح أو جوهر هذا الدين .
وكذلك بالنسبةلحركة محمد بن عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية ؛ حركة انطلقت من تصحيح العقيدة ومحاربة ما شابها
من معتقدات وممارسات دخيلة ال تمت لإلسالم بصلة  ،وقد حاول محمد بن عبد الوهاب  ،متأثرا بالفكر الحنبلي وبكتابات
ابن تيمية  ،أن يعيد للعقيدة اإلسالمية صفاءها التي تميزت به عن غيرها من األديان السماوية األخرى .
وبالتالي هي الفكرة ذاتها التي آمن بها رجاالت جمعية العلماء املسلمين  ،حيث " كانت سبل العمل ومناهجه املتعددة واملتنوعة
أمام أعالم اإلصالح  ،غير أن تركيزهم كان منصبا على قضايا اإلصالح الديني قبل غيره  ،لجملة من العوامل  ،يأتي في مقدمتها
أن هذا اللون من اإلصالح منوط بأسمى ما يميز اإلنسان عن غيره من خصائص الوجدان والضمير  ،الرتباطه بعقيدته من نحو
وبفاعلية هذه العقيدة من نحو ثان في توجيه مسار أفكاره وسلوكياته نحو هذا االتجاه أو ذاك ومواءمته من نحو ثالث فطرة
اإلنسان املسلم وتوجهاته واهتماماته النفسية والفكرية املختلفة ". 3
ولقد ظهر تأثير الحركة الوهابية في فكر رجاالت الجمعية من خالل عديد املقاالت التي كتبها هؤالء ،تزكية ملساعي الدولة
السعودية  ،التي تبنت فكر ابن عبد الوهاب  ،حيث " تأتي أرض البقاع املقدسة  ،حيث بيت هللا الحرام بمكة ومقام الرسول
عليه الصالة والسالم باملدينة املنورة في مقدمة البالد اإلسالمية والتي أطال ابن باديس الوقوف عند عتباتها  ،فقد هتف من
األعماق معبرا عن عمق سروره بقيام دولة اململكة العربية السعودية  ،وعلى رأسها امللك ( عبد العزيز آل سعود الذي نهض
بنشر األمن في ربوع اململكة  ...وتطهير الدين من البدع وهداية الظاملين بالحسنى إلى الطريق املستقيم" . 4
وقد تركت هذه الحركات أثرها في فكر جمعية العلماء املسلمين  ،وظهر هذا التأثير جليا في الفلسفة النهضوية لرجاالتها ،
وذلك عن طريق اطالعهم على الصحف التي كانت تصدر باملشرق العربي كصحيفة " العروة الوثقى " وكذلك رحالتهم العلمية
نحو املشرق  ،أو أثناء زياراتهم للحجاز  ،في إطار أداء مناسك الحج .
خاتمة :
لم يكن املشروع النهضوي في فكر جمعية العلماء املسلمين مستمدا من حيثيات عارضة  ،وإنما كان يتأسس وفق أيقونات
انتمائية لألمة الجزائرية  ،أيقونات تحفظ ربطاتها الوجودية عبر مساراتها الحضارية الناجزة تاريخيا  ،فاإلسالم يمثل املرجعية

1محمد بن سمينة  :أسس مشروع النهضة عند اإلمام عبد الحميد بن باديس  ،ص .87
2املرجع نفسه  ،الصفحة نفسها .
3املرجع نفسه  ،ص .85
4املرجع السابق  ،ص .432
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األعلى للفكر الحضاري عند جمعية العلماء ؛ مرجعية تقوم على التوجيهات اإللهية واإلرشادات النبوية  ،وفق فهم رجاالت
الجمعية لرسالة اإلسالم التشريعية والحضارية .
كما أن الحركات اإلصالحية التي قامت باملشرق العربي كان لها حضورها املرجعي في املدونة الفكرية  /الفلسفية للجمعية ،
وذلك باعتبار أن كل هذه الحركات كانت تنبع من سراج واحد هو الهدي اإلسالمي ملسارات اإلنسانية وتوجهاتها .
قائمة املراجع :
 )1الشيخ عبد الحميد بن باديس  :نحن مسلمون وكفى  ،مجلة الشهاب ،ج ، 11م ، 10أكتوبر .1934
 )2الشيخ عبد الحميد بن باديس  ،مجلة الشهاب  ،ج ، 3م ، 11جوان .1935
 )3حبيب غانم  :ابن باديس ،مجلة البصائر  ،س ، 2ع 18 ، 71جوان .1937
 )4بوحجام أحمد ناصر :أبو اليقظان وجهاد الكلمة  ،ص  .42وكذلك  :مجلة الشهاب  ،ج ، 4م 11 ، 13جوان .1937
 )5عجالي كمال :الطيب العقبي أديبا  ،رسالة دكتوراه الدولة في األدب الحديث  ،جامعة قسنطينة  ،معهد اللغة واألدب
العربي . 1998-1997 ،فهمي سعد :حركة عبد الحميد بن باديس ودورها في يقظة الجزائر  ،دار الرحاب  ،بيروت  ،لبنان ،
ط. 1983 ، 1
 )6اإلبراهيميمحمد البشير :دعوة مكررة إلى االتحاد  ،عيون البصائر  ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  ،الجزائر  ،د.ط ،
د.ت.
 )7اإلبراهيمي محمد البشير :آثار الشيخ البشير اإلبراهيمي  ،جمع وتقديم :أحمد طالب اإلبراهيمي  ،دار الغرب اإلسالمي ،
بيروت  ،لبنان  ،ج. 1
 )8السحمراني أسعد :مالك بن نبي مفكرا إصالحيا  ،دار النفائس  ،بيروت  ،لبنان  ،ط ، 1986 ، 2ص .82
 )9بن سمينة محمد :أسس مشروع النهضة عند الشيخ عبد الحميد بن باديس  ،املضمون وصورة التعبير  ،ج ، 1منشورات
املجلس اإلسالمي األعلى  ،الجزائر  ،د.ط  ،د.ت .
 )10علي مراد  :اإلصالح اإلسالمي في الجزائر .
 )11أمين أحمد :زعماء اإلصالح في العصر الحديث ،مكتبة النهضة املصرية  ،القاهرة  ،ط.3
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القيادة األخالقية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية في
دولة الكويت من وجهة نظرهم
د .تهاني صالح العنزي
مدير إدارة البحوث التربوية -وزارة التربية -الكويت

د .صفوت حسن عبد العزيز
باحث -إدارة البحوث التربوية -وزارة التربية -الكويت

ملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع القيادة األخالقية في مدارس املرحلة الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين،
وتحديد مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلمين ،وأثر متغيرات (الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة واملنطقة التعليمية) في
ذلك ،والكشف عن العالقة بين القيادة األخالقية والرضا الوظيفي .واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة
ً
الدراسة من ( )457معلما ومعلمة من معلمي املرحلة الثانوية ،واشتملت أدوات الدراسة على استبانة القيادة األخالقية
كل على حدة جاءت بدرجة كبيرة ،وأن مستوى
واستبانة الرضا الوظيفي .وتوصلت النتائج إلى أن القيادة األخالقية ككل واألبعاد ٍّ
كل على حدة جاءت بدرجة كبيرة .كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
الرضا الوظيفي ككل لدى املعلمين واألبعاد ٍّ
إحصائية بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول الخصائص الشخصية األخالقية ملدير املدرسة تعزى ملتغير الجنس ،بينما
ال توجد فروق حول السلوكيات اإلدارية األخالقية والعالقات اإلنسانية؛ ووجود فروق حول الخصائص الشخصية األخالقية
ملدير املدرسة والسلوكيات اإلدارية األخالقية والعالقات اإلنسانية تعزى ملتغير املنطقة التعليمية ،بينما ال توجد فروق تعزى
ملتغير املؤهل العلمي وسنوات الخبرة .كما أظهرت النتائج وجود فروق حول بعض أبعاد الرضا الوظيفي تعزى ملتغيرات الدراسة
ً
وعدم وجود فروق حول بعض األبعاد ،كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا بين القيادة األخالقية
والرضا الوظيفي.
الكلمات املفتاحية :القيادة األخالقية،الرضا الوظيفي.
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مقدمة:
ً
حظيت القيادة باهتمام الباحثين واملهتمين واملسؤولين عن العمل اإلداري؛ نظرا ألهميتها في إنجاز املؤسسات ملهامها وتحقيقها
ألهدافها ،إذ يتوقف نجاح هذه املؤسسات أو فشلها على مدى النجاح الذي يحققه القادة في أعمالهم .وتيهئ القيادة العقالنية
ً
ً
جوا مريحا للعمل يساعد املرؤوسين على فهم طبيعة املهام املوكلة إليهم ،والقيام بكثير من العمليات واملمارسات اإلدارية (.)1
ومع بدايات القرن الحالي ظهرت الحاجة إلى أنماط قيادية تلبي حاجات املرؤوسين ،لذا تغيرت وجهات النظر عن سلوك القائد،
وأصبح التوجه في املؤسسات نحو قيادة أكثر أخالقية (.)2
ً
وتعد املبادئ األخالقية أداة القائد في عمله لتكون سلوكا وصفة أصيلة في ممارساته اإلدارية ،فأهمية أخالقيات القيادة تعود
إلى دورها في عملية اإلدارة الذاتية وتوجيه السلوك للقائد في مؤسسته ،وتحقيق املبادئ األخالقية كالعدل واملساواة واألمانة في
معاملة املوظفين ( .)3لذا ظهرت الحاجة لقادة أخالقيين بارعين في كل مستوى ،وأن مستقبل املجتمع يتوقف على هؤالء القادة
الذين يستطيعون ممارسة قيادة قوية تتضمن خدمة لآلخرين؛ ألن نجاح القادة يتوقف على مدى التزامهم األخالقي في تحقيق
ً ً
ً
أهداف املؤسسة ( .)4وتعد القيادة األخالقية نظاما فكريا قائما على قواعد وضعية تتضمن ما ينبغي عمله ،وتتمثل نقطة البداية
لفهم القيادة األخالقية في القيم التي تتحدد بقيم الشرف واألمانة والعدالة واالستقامة ،وتحميل اآلخرين مسؤولية
تصرفاتهم(.)5
وأشارت العديد من الدراسات إلى أن القیادة األخالقیة لها تأثير ضمني إيجابي على كل من العاملين واملؤسسة ،ویعد غیاب
ً
القیادة األخالقیة في املؤسسة سببا لفشلها في تحقیق أهدافها ،وقد یؤدي هذا الفشل إلى انهیارها؛ ألنه یضعف معنویات األفراد
ویفقدهم ثقتهم بالقائد ( .)6وتوصلت العديد من الدراسات إلى أن نجاح املؤسسات في تحقيق أهدافها ُيقاس بمجموعة من
املتغيرات منها الرضا الوظيفي ( .)7وأظهرت بعض الدراسات أن الرضا الوظيفي يتأثر بالعديد من العوامل منها :القيم،
االتجاهات ،الدافعية ،طبيعة العمل ،أنماط القيادة ،أسلوب العمل مع العاملين ،األمن الوظيفي ،أسلوب التحفيز ،أساليب
الرقابة (.)8

 1الحريري ،رافده عمر ( .)2008مهارات القيادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلدارية ،عمان ،األردن :دار املناهج للنشر والتوزيع.
2 Van D. (2011). Servant leadership: A review and synthesis، Journal of Management، 37(4)، 1228-1261.
3 Daft، R. (2003). Management. South–Western & College Publishing Co.
4 Prince، H. (2006). The haditha investigation، Dallas Morning News، Retrieved on June، 4، from http:
//www.utexas.edu/lbj/research/leadership.
5 Groner، D.M (1996). Ethical leadership: The missing ingredient، National Underwriter، 100(51)، 41-43.
6 Ruiz، P.C.، Martines، R. (2011).Improving the " Leader Follower" relationship: Top manager or supervisor? The ethical leadership
trickledown effect on follower top response، Journal of Business Ethics، 99(4)، 587-608.
 7رفش ،شهاب الدين حمد والربيعي ،محمد عباس خليل ( .)2015تأثير الرضا الوظيفي في نجاح املؤسسات ،مجلة جامعة بابل اإللكترونية ،متاح
على الرابط التاليhttp://repository.uobabylon.edu.iq/journal_view.aspx?dpp=5004 :
 8حويحي ،مروان أحمد ( .)2008أثر العوامل املسببة للرضا الوظيفي على رغبة العاملين في االستمرار بالعمل حالة دراسية على اتحاد لجان
العمل الصحي في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
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مشكلة الدراسة:
ً
ً
ً ً
تلعب القيادة دورا مهما في الرضا الوظيفي للعاملين إيجابا وسلبا ،وأشارت العديد من الدراسات إلى أن الرضا الوظيفي يتأثر
بأنماط القيادة مثل دراسة حويحي ( ،)1( )2008وتوصلت العديد من الدراسات إلى وجود عالقة ارتباطية بين النمط القيادي
كل من :الشريف ( ،)2( )2004سالم ( .)3( )2015ويالحظ ندرة الدراسات العربية واألجنبية
ومستوى األداء الوظيفي مثل دراسة ٍّ
التي تناولت العالقة بين القيادة األخالقية والرضا الوظيفي ،لذا تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على العالقة بين القيادة
األخالقية والرضا الوظيفي من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية في دولة الكويت ،وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما واقع القيادة األخالقية في مدارس املرحلة الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع القيادة
األخالقية تعزى ملتغيرات (الجنس ،املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،املنطقة التعليمية)؟
 .3ما مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظرهم؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى الرضا
الوظيفي تعزى ملتغيرات (الجنس ،املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،املنطقة التعليمية)؟
ً
 .5هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين القيادة األخالقية والرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية في دولة
الكويت؟
أهداف الدراسة:
 تحديد واقع القيادة األخالقية في مدارس املرحلة الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين. التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية في دولة الكويت. الكشف عن الفروق اإلحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع القيادة األخالقية ومستوى الرضا الوظيفيً
وفقا ملتغيرات (الجنس ،املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،املنطقة التعليمية).
 تحديد العالقة بين القيادة األخالقية والرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية في دولة الكويت.أهمية الدراسة:
ُ يمكن أن تساعد الدراسة ُ
ص َّناع القرار والسياسات في وزارة التربية بدولة الكويت في دور القيادة األخالقية في التأثير الضمني
اإليجابي على كل من العاملين واملؤسسة.
ُ يمكن أن تساعد الدراسة ُ
ص َّناع القرار والسياسات في وزارة التربية بدولة الكويت في طرق تحقيق الرضا الوظيفي لدى

 1املرجع السابق.
 2الشريف ،طالل عبد امللك ( .)2004األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين بإمارة مكة املكرمة ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،اململكة العربية السعودية.
 3سالم ،أحمد الصالح ( .)2015السلوك القيادي وعالقته بمستوى الرضا الوظيفي لدى العاممين في املؤسسات الوطنية :دراسة ميدانية
بإدارة بلدية الطريفاوي والية الوادي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة الشهيد حمه لخضر – الوادي،
الجزائر.
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املعلمين ودوره في نجاح العمل ومن ثم تحقيق األهداف.
 إفادة الباحثين إلجراء بحوث جديدة في هذا املجال من خالل االطالع على األدب النظري للدراسة وما ستتوصل إليه من
نتائج وتوصيات.
حدود ّ
الدراسة:
ِ
 الحدود البشرية :تضمنت عينة من معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية في دولة الكويت.
 الحدود املكانية :اشتملت على املناطق التعليمية الست في دولة الكويت.
 الحدود الزمانية :تم تطبيق ّ
الدراسة في العام الدراس ي 2018/2017م.
ِ
مصطلحات الدراسة:
 القيادة األخالقية:
هي التأثير في العاملين لتحقیق درجة عالیة من الكفاءة والفعالیةٕ ،وایجاد املناخ التنظیمي املنتج الذي یسوده التعامل ضمن
ً
اإلطار األخالقي ،وبما تسمح به القوانين واألنظمة ( .)1ويعرفها الباحثان إجرائيا بأنها قدرة مديري املدارس الثانوية في دولة
الكويت على التأثير في العاملين معهم ضمن إطار أخالقي یتوافق وینسجم مع القواعد واملعایير املجتمعیة ،وتقاس من خالل
االستبانة املستخدمه في الدراسة الحالية.
 الرضا الوظيفي:
هو طريقة شعور املوظف تجاه وظيفته ،وهو نتيجة إدراكه مدى النجاح الذي توفره هذه الوظيفة (.)2
ً
ويعرفه الباحثان إجرائيا بأنه مدى تقبل معلمي املرحلة الثانوية في دولة الكويت لعملهم مع جميع الظروف والشروط املتغيرة
في وزارة التربية ،ويعكس هذا الرضا شعور املعلمين تجاه ما يقومون به من أعمال ،ويقاس من خالل االستبانة املستخدمة في
الدراسة الحالية.
الدراسات السابقة :فيما يلي عرض لبعض الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة الحالية:
أجرى دراركة واملطيري ( )3( )2017دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى ممارسة مديرات املدارس االبتدائية للقيادة األخالقية
ودورها في تعزيز الثقة التنظيمية من وجهة نظر املعلمات ،وتكونت عينة الدراسة من ) (432معلمة تم اختيارهن بالطريقة
العشوائية ،وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي :جاءت جميع أبعاد محور القيادة االخالقية والثقة التنظيمية التي تمارسها عالية
ً
جدا من وجهة نظر املعلمات ،توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين متغيري القيادة األخالقية وجميع مجاالتها وبين

 1الطروانة ،تحسين ( .)2010األخالق والقیادة ،جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ،الریاض ،السعودیة.
2 Sodnombaljir، N. (2012). The Influence of Civil Servant’s P-O Fit On Job Satisfaction، Organizational Commitment And Turnover
Intention in of Mongolia- The Moderating Effect of Job Mobility. Master Degree of Business Administration، Ming Chuan
University، p14.
 3دراركة ،أمجد واملطيري ،هدى ( .)2017دور القيادة األخالقية في تعزيز الثقة التنظيمية لدى مديرات مدارس املرحلة االبتدائية بمدينة الطائف
من وجهة نظر املعلمات ،املجلة األردنية في العلوم التربوية.237-223 ،)2(13 ،
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ً
الثقة التنظيمية وجميع مجاالتها ،ال توجد فروق دالة أحصائيا بين أفراد عينة الدراسة حول مستوى القيادة األخالقية والثقة
التنظيمية تعزى إلى متغيرات (التخصص ،املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،املكتب اإلشرافي).
وهدفت دراسة أبو عبلة ( )1( )2015إلى التعرف على درجة تقدير املعلمين للقيادة األخالقية لدى مديريهم وعالقتها بالوالء
التنظيمي من وجهة نظر املعلمين في مدارس وكالة الغوث بمحافظة غزة ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت
عينة الدراسة من (ً )336
معلما ومعلمة ،واشتملت أدوات الدراسة على استبانة القيادة األخالقية واستبانة الوالء التنظيمي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقدير املعلمين للقيادة األخالقية لدى مديريهم كانت كبيرة ،وجاءت املجاالت بالترتيب التالي:
ً
سمات العمل اإلداري والفني ،يليه العالقات الشخصية ،وأخيرا مجال العمل الفرقي الجماعي ،وأن درجة تقدير املعلمين
ً
لوالئهم التنظيمي كانت كبيرة ،وال توجد فروق دالة إحصائيا بين تقديرات أفراد عينة الدراسة حول ممارسة القيادة األخالقية
لدى مديري املدارس تعزى ملتغيرات الجنس ،العمر ،املنطقة التعليمية ،سنوات الخدمة .بينما توجد فروق تعزى ملتغير املؤهل
ً
العلمي لصالح حملة املؤهل العلمي دبلوم .كما أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية موجبة دالة إحصائيا بين جميع مجاالت
القيادة األخالقية ومجاالت الوالء التنظيمي.
وهدفت دراسة اشتيه ( )2( )2015إلى التعرف على العالقة بين درجة تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف والرضا الوظيفي لدى
ً
املعلمين في املدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظرهم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )230معلما
ومعلمة ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي ،وتم جمع البيانات من خالل استبانة ،تضم ( )50فقرة تكونت من مجالين هما اإلدارة
باألهداف والرضا الوظيفي .وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلمين مرتفع ،عدم وجود فروق دالة
ً
ً
إحصائيا بين عينة الدراسة حول اإلدارة باألهداف والرضا الوظيفي تعزى ملتغير الجنس ،عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين
ً
عينة الدراسة حول اإلدارة باألهداف والرضا الوظيفي تعزى ملتغير املؤهل العلمي ،عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين عينة
ً
الدراسة حول اإلدارة باألهداف والرضا الوظيفي تعزى ملتغير سنوات الخبرة ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين عينة
الدراسة حول اإلدارة باألهداف والرضا الوظيفي تعزى ملتغير موقع املدرسة ،كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة
ً
إحصائيا بين اإلدارة باألهداف والرضا الوظيفي.
وأجرى العتيبي ( )3( )2013دراسة إلى هدفت التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية للقيادة األخالقية وعالقتها
بقيمهم التنظيمية من وجهة نظر املعلمين في دولة الكويت ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ()256
ً
معلما ومعلمة طبق عليهم استبانتين لجمع البيانات .وأظهرت النتائج أن الدرجة الكلية للقيادة األخالقية والقيم التنظيمية
ملديري املدارس الثانوية كانت مرتفعة ،توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية
للقيادة األخالقية وقيمهم التنظيمية.

 1أبو عبلة ،نور محمد أحمد ( .)2015القيادة األخالقية لدى مديري املدارس بوكالة الغوث في محافظة غزة وعالقتها بالوالء التنظيمي من وجهة
نظر املعلمين ،رسالة ماجستير غيرمنشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة.
 2أشتية ،أمية عبد هللا ( .)2015درجة تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى املعلمين في املدارس الحكومية في محافظات
شمال الضفة الغربية من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستيرغيرمنشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.
 3العتيبي ،أحمد بركي ( .)2013درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية للقيادة األخالقية وعالقتها بقيمهم التنظيمية من وجهة نظر املعلمين في
دولة الكويت ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم التربوية ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
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وهدفت دراسة الهندي ( )1( )2013إلى التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة األخالقية
ً
وعالقتها بدرجة تمكين معلميهم ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )379معلما ومعلمة طبق عليهم
استبانتين :األولى لقياس درجة ممارسة القيادة األخالقية والثانية لتحديد درجة تمكين املعلمين .وأظهرت نتائج الدراسة أن
درجة ممارسة مدیري املدارس الثانویة بمحافظات غزة للقیادة األخالقیة كانت بدرجة مرتفعة ،ودرجة تمكين املعلمين في
املدارس الثانویة بمحافظات غزة كانت بدرجة مرتفعة ،توجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0.05بين درجة ممارسة املدیرين القیادة األخالقیة ودرجة تمكين معلميهم.
وهدفت دراسة العرايضة ( )2( )2012إلى التعرف على مستوى ممارسة مديري املدارس الثانوية الحكومية في عمان للقيادة
األخالقية ،وعالقته بمستوى ممارستهم لسلوك املواطنة التنظيمية من وجهة نظر املعلمين ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي
التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )351
معلما ومعلمة ،واشتملت أدوات الدراسة على استبانة القيادة األخالقية واستبانة
سلوك املواطنة التنظيمية .وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة مديري املدارس الثانوية للقيادة األخالقية وسلوك
ً
املواطنة التنظيمية كان متوسطا ،هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية موجبة بين مستوى ممارسة مديري املدارس
الثانوية للقيادة األخالقية ومستوى ممارستهم لسلوك املواطنة التنظيمية.
وهدفت دراسة الشريفي والتنح ( )3( )2011إلى التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الخاصة بإمارة الشارقة
للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين املعلمين ،واتبعت الدراسة املنهج املسحي االرتباطي ،وتكونت عينة الدراسة من ()610
معلم ومعلمة طبق عليهم استبانتين :األولى لقياس درجة ممارسة القيادة األخالقية والثانية لتحديد درجة تمكين املعلمين.
وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مدیري املدارس الثانویة للقیادة األخالقیة كانت متوسطة ،توجد عالقة ارتباطية
ً
إيجابية دالة إحصائيا بين درجة ممارسة املدیرين القیادة األخالقیة ودرجة تمكين املعلمين.
وهدفت دراسة ( )4( ) ،Bowers2011إلى التعرف على العالقة بين درجة ممارسة مديري املدارس في الواليات املتحدة للقيادة
األخالقية ومستويات الكفاءة الجماعية من وجهة نظر املعلمين ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )209معلم .وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية قوية بين درجة ممارسة سلوك القیادة األخالقیة
والكفاءة الجماعية للمعلمين.
وهدفت دراسة ( )5( ) 2007،Karakoseإلى التعرف على تصورات املعلمين حول القيادة األخالقية للمديرين في تركيا ،واتبعت
ً
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )463معلما ،وتم جمع البيانات من خالل استبانة .وأظهرت

 1الهندي ،محمد فضل ( .)2013درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين معلميهم،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 2العرايضة ،رائدة هاني محمود ( .)2012مستوى القيادة األخالقية ملديري املدارس الثانوية الحكومية في عمان وعالقته بمستوى ممارسة سلوك
املواطنة التنظيمية من وجهة نظر املعلمين ،رسالة ماجستير غيرمنشورة ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،األردن.
 3الشريفي ،عباس عبد مهدي والتنح ،منال محمود محمد ( .)2011درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الخاصة في دولة اإلمارات العربية املتحدة
للقيادة التحويلية من وجهة نظر معلميهم ،مجلة علوم انسانية ،س ( ،)7ع ( ،)45أبريل.
4 Bowers (2009). Connection Between Ethical Leadership Behavior And Collective Efficacy Levels as Perceived by Teacher، PhD،
Colleague Education، Ashland University، USA
5 Karakose (2007). High school teachers ''perceptions regarding principals'' ethical leadership in Turkey، Asia Pacific Education
Review، 8 (3) PP 464 – 43
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ً
ً ً ً
نتائج الدراسة أن املديرين يظهرون سلوكا أخالقيا عاليا جدا في اإلدارة في مجال التواصل ،ويرى املعلمون أن مديريهم يظهرون
ً
ً
ً
ً
سلوكا مناسبا في مجال املناخ اإلنساني ،ويظهر املديرون سلوكا متوسطا في مجال صناعة القرار.
وهدفت دراسة ( )1( ) 2004،Josephإلى التعرف على العالقة بين ظروف العمل والرضا الوظيفي لدى املعلمين في املدارس
ً
الخاصة في الهند ،وتكونت عينة الدراسة من ( )120معلما ومعلمة من املدارس الخاصة ،واشتملت أدوات الدراسة على مقياس
الرضا الوظيفي ومقياس األداء الوظيفي .وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي مرتفع لدى
ً
ً
املعلمين ،ال توجد فروق دالة إحصائيا حول مستوى الرضا الوظيفي تعزى ملتغير الجنس ،توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا
بين مستوى الرضا الوظيفي وظروف العمل.
التعليق على الدراسات السابقة:
 اختلفت األهداف التي تناولتها الدراسات السابقة ،حيث هدفت بعض الدراسات إلى التعرف على درجة ممارسة القيادةكل من :دراركة واملطيري ()2017؛ أبو عبلة ()2015؛ العتيبي ()2013؛ الهندي ()2013؛ الشريفي والتنح
األخالقية مثل دراسة ٍّ
()2011؛ () 2011،Bowers؛ ( .) 2011،Karakoseوهدف بعض الدراسات إلى التعرف على العالقة بين األنماط القيادية
والرضا الوظيفي مثل دراسة الدوسري ( .)2013وهدفت بعض الدراسات إلى التعرف على درجة الرضا الوظيفي مثل دراسة
كل :الدوسري ()2013؛ ( .) 2004،Josephوهدفت بعض الدراسات إلى التعرف على العالقة بين القيادة األخالقية وبعض
ٍّ
املتغيرات.
 استخدمت بعض الدراسات السابقة املنهج الوصفي كمنهج للدراسة واالستبانة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة،كل من :دراركة واملطيري ()2017؛ الشهري ()2016؛ أبو عبلة ()2015؛ العتيبي ()2013؛ الهندي ()2013؛
مثل دراسة ٍّ
واستخدمت بعض الدراسات املنهج املسحي مثل دراسة الشريفي والتنح (.)2011
 تتفق الدراسة الحالية في استخدام املنهج الوصفي كمنهج للدراسة واالستبانة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة.إجراءات الدراسة
منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة الحالية علي املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته لطبيعة الدراسة وأهدافها ،ويمكن من خالله وصف الظاهرة موضوع
الدراسة وتحليل بياناتها وبيان العالقات بين مكوناتها ،واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.
مجتمع وعينة الدراسة:
ً
يتكون مجتمع الدراسة من معلمي املرحلة الثانوية في دولة الكويت والبالغ عددهم ( )13988معلما ومعلمة ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )503معلمين ومعلمات من مدارس املرحلة الثانوية بنسبة ( )%3.6من مجتمع الدراسة تتضمن مستويات
مختلفة من حيث الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة واملنطقة التعليمية ،وتم استرداد ( )482استبانة بعد التطبيق ،وتم
ً
استبعاد ( )25استبانة لعدم اكتمال استجاباتها ،وبذلك أصبحت عينة الدراسة تتكون من ( )457معلما ومعلمة.

1 Joseph، B. (2004). The Relationship among working conditions job satisfaction and teachers performance in private schools،

Under kottayam master kerala .
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أدوات الدراسة :اشتملت أدوات الدراسة على ما يلي:
 -1استبانة القيادة األخالقية :تم تصميم استبانة القيادة األخالقية بعد االطالع على بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع
الدراسة الحالية ،وتتكون من ثالثة أبعاد هي :الخصائص الشخصية األخالقية ملدير املدرسة وتضمن ( )10عبارات ،السلوكيات
اإلدارية األخالقية ملدير املدرسة وتضمن ( )10عبارات ،العالقات اإلنسانية ملدير املدرسة وتضمن ( )10عبارات ،وبذلك تكونت
ً
ً
االستبانة في صورتها املبدئية من ( )30عبارة .ولكل عبارة خمسة مستويات لإلجابة وفقا ملقياس ليكرت الخماس ي كالتالي :دائما
ً
ً
ً
ً
( 5درجات) ،غالبا ( 4درجات) ،أحيانا ( 3درجات) ،نادرا (درجتان) ،أبدا (درجة واحدة) ،وتم التحقق من صدقها وبلغ معامل
ثبات االستبانة ككل (.)0.87
 -2استبانة الرضا الوظيفي :تم تصميم استبانة الرضا الوظيفي بعد االطالع على بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع
الدراسة ،وتتكون من خمسة أبعاد هي :الرضا عن الذات ويضم ( )7عبارات ،الرضا عن طبيعة العمل وتضمن ( )6عبارات،
الرضا عن العالقة باملسئولين ويضم ( )6عبارات ،البعد االجتماعي ويضم ( )6عبارات ،تقييم املعلم ملهنة التدريس ويضم ()6
ً
عبارات ،وبذلك تكونت االستبانة في صورتها املبدئية من ( )30عبارة .ولكل عبارة خمسة مستويات لإلجابة وفقا ملقياس ليكرت
الخماس ي وتم التحقق من صدقها وبلغ معامل ثبات االستبانة ككل (.)0.80
املعالجة اإلحصائية:
تم إدخال البيانات بالحاسب اآللي من خالل الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  )SPSSوأجريت املعالجات اإلحصائية
التالية ،وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة :التكرارات  ،Frequencyالنسبة املئوية  ،Percentageاملتوسط الحسابي ،Mean
االنحراف املعياري  ،Standard Deviationتحليل التباين أحادي االتجاه  ،ANOVAاختبار  ،LSDاختبار ت .t- Test
نتائج الدراسة ومناقشتها:
يتناول هذا الجزء عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة بعد التحليل اإلحصائي للبيانات ،وفيما يلي عرض لهذه النتائج:
النتائج الخاصة بالسؤال األول :ما و اقع القيادة األخالقية في مدارس املرحلة الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر
املعلمين؟
تم حساب النسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ،وتوضحها الجداول
التالية:
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جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العبارة

يحترم مدير املدرسة جميع العاملين.
يحافظ مدير املدرسة على أسرار العمل.
ُ
يصدق مدير املدرسة الحديث مع املعلمين.
يتحلى مدير املدرسة بالصبر في إنجاز املهام.
ينجز مدير املدرسة املهام املوكلة إليه بإخالص
يتصرف مدير املدرسة في املواقف املختلفة بشجاعة.
يفي مدير املدرسة بالوعود التي يقطعها على نفسه.
يتميز مدير املدرسة بالوضوح في سلوكه وممارساته.
يستشعر مدير املدرسة املسئولية الكاملة تجاه العمل.
يحرص مدير املدرسة على أن يكون قدوة حسنة للمعلمين والطلبة.
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كبيرة
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الخصائص الشخصية واألخالقية
يالحظ من الجدول السابق أن الخصائص الشخصية واألخالقية ملدير املدرسة ككل جاءت بدرجة كبيرة ،حيث بلغ املتوسط
للبعد ككل ( 4.62من  )5واالنحراف املعياري ( ،)0.69كما يالحظ أن هذا ُ
الحسابي العام ُ
البعد يتضمن ( )10عبارات ،وأن درجة
ممارسة املهام الخاصة بجميع العبارات جاءت بدرجة كبيرة ،حيث ترواحت املتوسطات الحسابية للعبارات بين ()4.50 -4.50
وتقع هذه املتوسطات في الفئة الثالثة لدرجة ممارسة القيادة األخالقية ،وهي الفئة التي تشير إلى أن درجة ممارسة القيادة
األخالقية كبير .ويعزى ذلك إلى حرص مديري املدارس الثانوية على نجاح العمل وتحقيق خطط املدرسة ،لذا يتسمون بالعديد
من الصفات التي تجعلهم قدوة يحتذى بها داخل العمل وخارجه ،وتدفع املعلمين لبذل قصارى جهدهم ألداء املهام املكلفين بها
ونجاح العملية التعليمية وتحقيق األهداف التربوية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة دراركة واملطيري ( )2017التي توصلت إلى
ً
أن الخصائص الشخصية واألخالقية تمارس بدرجة عالية جدا لدى مديرات املدارس.

درجة
املمار
سة
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يالحظ من الجدول السابق أن السلوكيات اإلدارية واألخالقية ملدير املدرسة ككل جاءت بدرجة كبيرة ،حيث بلغ املتوسط
للبعد ككل ( 4.60من  )5واالنحراف املعياري ( ،)0.70كما يالحظ أن هذا ُ
الحسابي العام ُ
البعد يتضمن ( )10عبارات ،وأن درجة
ممارسة املهام الخاصة بجميع العبارات جاءت بدرجة كبيرة ،حيث ترواحت املتوسطات الحسابية للعبارات بين (.)4.68 -4.53
وتشير هذه النتيجة إلى حرص مديري املدارس الثانوية على نشر القيم بين العاملين في املدرسة ،والتأكيد على أهمية التزام
ً
املعلمين بأخالقيات مهنة التعليم لدور ذلك في العالقات بين املعلمين وبعضهم بعضا من ناحية ،والعالقات بين املعلمين
والطلبة من ناحية أخرى ،ودوره في تحقيق رؤية ورسالة املدرسة ونجاح العملية التعليمية وتحقيق األهداف املنشودة .وتتفق
هذه النتيجة مع دراسة أبو عبلة ( )2015التي توصلت إلى أن مديري املدارس يمارسون السلوكيات اإلدارية واألخالقية بدرجة
كبيرة.
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جدول (:)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول العالقات
اإلنسانية
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يالحظ من الجدول السابق أن العالقات اإلنسانية ملدير املدرسة ككل جاءت بدرجة كبيرة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام
للبعد ككل ( 4.06من  )5واالنحراف املعياري ( ،)0.73كما يالحظ أن هذا ُ
ُ
البعد يتضمن ( )10عبارات ،وأن درجة ممارسة املهام
الخاصة بجميع العبارات جاءت بدرجة كبيرة ،حيث ترواحت املتوسطات الحسابية للعبارات بين ( )4.68 -4.40ويرجع ذلك إلى
وعي مديري املدارس الثانوية بأهمية العالقات اإلنسانية في نجاح العمل ،لذا يحرصون على العالقات الجيدة مع املعلمين،
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ويحترمون العادات والتقاليد التي تحدد اإلطار العام لهذه العالقات .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو عبلة ( )2015التي
توصلت إلى أن مديري املدارس يمارسون العالقات اإلنسانية بدرجة كبيرة.
وجاءت أبعاد القيادة األخالقية ككل بالترتيب التالي :جاء في الترتيب األول الخصائص الشخصية واألخالقية ،يليه السلوكيات
ً
اإلدارية واألخالقية ،وأخيرا العالقات اإلنسانية بمتوسط حسابي ( .)4.06وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع العديد من
الدراسات التي توصلت إلى أن درجة القيادة األخالقية وجميع أبعادها لدى مديري املدارس قد جاءت بدرجة كبيرة ،مثل دراسة
كل من :دراركة واملطيري ()2017؛ أبو عبلة ()2015؛ العتيبي ()2013؛ الهندي ()2013؛ () 2011،Bowers؛ (،Karakose
ٍّ
كل من:
 .)2011في حين أظهرت بعض الدراسات أن درجة ممارسة القيادة األخالقية جاءت بدرجة متوسطة مثل دراسة ٍّ
العرايضة ()2012؛ الشريفي والتنح (.)2011
النتائج الخاصة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين استجابات أفراد
عينة الدراسة حول و اقع القيادة األخالقية تعزى ملتغيرات (الجنس ،املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،املنطقة التعليمية)؟
تم استخدام اختبار ( )tللعينات املستقلة وإجراء تحليل التباين أحادي االتجاه ) ،(One Way ANOVAواستخدام اختبار
شيفيه ملعرفة الدالالت اإلحصائية عند مستوى ( )0.05وأظهرت النتائج ما يلي:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول الخصائص الشخصيةاألخالقية ملدير املدرسة تعزى ملتغير الجنس (ذكور -إناث) لصالح الذكور ،وعدم وجود فروق حول السلوكيات اإلدارية
األخالقية ملدير املدرسة .وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة أبو عبلة ( )2015في عدم وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة
حول القيادة األخالقية تعزى ملتغير الجنس.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد القيادةاألخالقية ،وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة دراركة واملطيري ( )2017في عدم وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة حول
القيادة األخالقية تعزى ملتغير املؤهل العلمي ،وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة أبو عبلة ( )2015التي توصلت إلى وجود
فروق حول القيادة األخالقية تعزى ملتغير املؤهل العلمي.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول الخصائصالشخصية األخالقية ملدير املدرسة السلوكيات اإلدارية األخالقية ملدير املدرسة ،العالقات اإلنسانية ملدير املدرسة تعزى
ملتغير سنوات الخبرة .وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة دراركة واملطيري ( )2017ودراسة أبو عبلة ( )2015في عدم وجود
فروق بين أفراد عينة الدراسة حول القيادة األخالقية تعزى ملتغير سنوات الخبرة.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول جميع أبعاد القيادةً
األخالقية .وللتعرف على داللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة حول واقع القيادة األخالقية وفقا ملتغير املنطقة التعليمية تم
استخدام اختبار شيفيه  ،Scheffe Testأظهرت النتائج ما يلي:
 توجد فروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول الخصائص الشخصية األخالقية ملدير املدرسة بين منطقة العاصمة
ومبارك الكبير لصالح منطقة العاصمة ،وتوجد فروق بين منطقة حولي ومبارك الكبير لصالح منطقة حولي ،وتوجد فروق بين
منطقة الفروانية ومبارك الكبير لصالح منطقة الفروانية.
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 توجد فروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول السلوكيات اإلدارية األخالقية ملدير املدرسة بين منطقة العاصمة
ومبارك الكبير لصالح منطقة العاصمة ،وتوجد فروق بين منطقة حولي ومبارك الكبير لصالح منطقة حولي ،وتوجد فروق بين
منطقة الفروانية ومبارك الكبير لصالح منطقة الفروانية.
 توجد فروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول العالقات اإلنسانية ملدير املدرسة بين منطقة العاصمة ومبارك
الكبير لصالح منطقة العاصمة ،وتوجد فروق بين منطقة حولي ومبارك الكبير لصالح منطقة حولي ،وتوجد فروق بين منطقة
الفروانية ومبارك الكبير لصالح منطقة الفروانية ،وتوجد فروق بين منطقة الفروانية والجهراء لصالح منطقة الفروانية،
وتوجد فروق بين منطقة األحمدي ومبارك الكبير لصالح منطقة األحمدي .وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة أبو عبلة
( )2015التي توصلت إلى عدم وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة حول القيادة األخالقية تعزى ملتغير املنطقة التعليمية.
النتائج الخاصة بالسؤال الثالث :ما مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية في دولة الكويت من وجهة
نظرهم؟
تم حساب النسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ،وتوضحها الجداول
التالية:
جدول ( :)14املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول الرضا
عن الذات

يالحظ من الجدول السابق أن مستوى الرضا عن الذات ككل جاء بدرجة كبيرة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ُ
للبعد ككل
( 3.94من  )5واالنحراف املعياري ( ،)1.11كما يالحظ أن هذا ُ
البعد يتضمن ( )6عبارات جاءت بدرجة كبيرة ،حيث ترواحت
املتوسطات الحسابية للعبارات بين ( )4.53 -3.69وتقع هذه املتوسطات في الفئة الثالثة ملستوى الرضا الوظيفي ،وهي الفئة
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التي تشير إلى أن مستوى الرضا الوظيفي كبير .ويعزى ذلك إلى أن معلمي املرحلة الثانوية يشعرون بالرضا عن أدائهم في العمل
نتيجة الرضا عن اختيار مهنة التدريس ،وأن املناخ التنظيمي ملدارس املرحلة الثانوية يزيد من دافعتيهم نحو العمل ،كما تلعب
ً
ً
الخصائص الشخصية األخالقية والسلوكيات اإلدارية األخالقية ملديري املدارس دورا في ذلك ،مما انعكس إيجابا على
استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذا البعد .وهناك عبارة قد جاءت بدرجة متوسطة ،وهي العبارة رقم (.)3
جدول ( :)15املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول الرضا
عن طبيعة العمل
م

العبارة

ً
دائما

ً
غالبا

ً
أحيانا

ً
نادرا

ً
أبدا

8

أشعر باملتعة أثناء التدريس.

58.59

27.09

10.13

2.64

1.54

4.39

9

أحب حضور الدورات التدريبية.

47.47

29.01

15.82

4.84

2.86

4.13

1.03

10

نصابي من الحصص األسبوعية مناسب.

50.00

31.80

10.96

4.17

3.07

4.21

1.00

2

11

ً ً
ً
أتلقى إشرافا تربويا كافيا من كوادر مؤهلة.

46.81

29.89

14.07

7.03

2.20

4.12

1.04

5

كبير

12

يراودني في بعض األحيان شعور بعدم الذهاب إلى املدرسة.

26.59

16.48

22.64

21.32

12.97

3.22

1.38

6

متوسط

13

توفير اإلمكانات في املدرسة يساعدني على التدريس الجيد.

43.39

33.48

17.18

4.19

1.76

4.13

0.96

3

كبير

4.03

1.05

-

كبير

املتوسط الحسابي العام ُ
للبعد ككل

املتوس
ط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب
ً
وفقا
للمتوسط

مستوى
الرضا
الوظيفي

0.89

1

كبير

4

كبير
كبير

يالحظ من الجدول السابق أن مستوى الرضا عن طبيعة العمل ككل جاء بدرجة كبيرة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام
للبعد ككل ( 4.03من  )5واالنحراف املعياري ( ،)1.05كما يالحظ أن هذا ُ
ُ
البعد يتضمن ( )5عبارات جاءت بدرجة كبيرة ،حيث
ترواحت املتوسطات الحسابية للعبارات بين ( ،)4.39 -4.12ويعزى ذلك إلى أن معلمي املرحلة الثانوية لديهم مستوى كبير من
الرضا حول طبيعة العمل .وهناك عبارة جاءت بدرجة متوسطة ،وهي العبارة رقم ( ،)12وتعكس أن املعلمين قد يعانون من
اإلرهاق نتيجة كثرة املهام املكلفين بها.
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جدول ( :)16املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول الرضا
عن العالقة باملسئولين

63

يالحظ من الجدول السابق أن مستوى الرضا عن العالقة باملسئولين ككل جاء بدرجة كبيرة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام
للبعد ككل ( 4.03من  )5واالنحراف املعياري ( ،)1.05كما يالحظ أن هذا ُ
ُ
البعد يتضمن ( )5عبارات جاءت بدرجة كبيرة ،حيث
ترواحت املتوسطات الحسابية للعبارات بين ( ،)4.53 -3.73ويعزى ذلك إلى أن املدارس الثانوية يسودها عالقات جيدة بين
ً
مديري املدارس واملعلمين من جهة ،وبين املعلمين ومشرف املادة من جهة أخرى ،وقد انعكس ذلك إيجابا على دافعية املعلمين
نحو العمل وعلى مستوى رضاهم الوظيفي.
جدول ( :)17املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول البعد
االجتماعي
م

العبارة

ً
دائما

ً
غالبا

ً
أحيانا

ً
نادرا

ً
أبدا

20

يقدر أولياء األمور إنجازاتي في املدرسة.

38.63

36.20

16.34

6.62

2.21

4.02

21

ينظر املجتمع إلى مهنة التدريس نظرة احترام.

32.24

32.89

21.71

8.99

4.17

3.80

1.11

22

يقدر املجتمع العبء امللقى على عاتق املعلم.

27.69

27.91

22.86

14.73

6.81

3.55

1.23

23

تساعدني مهنة التدريس على زيادة عالقاتي
االجتماعية.

35.01

29.54

25.38

7.22

2.84

3.87

1.06

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب
ً
وفقا
للمتوس
ط

مستوى
الرضا
الوظيفي

1.01

2

كبير

4

كبير

6

متوسط

3

كبير
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24

يقدر املجتمع املحلي الدور الذي تلعبه
املدرسة في البيئة املحلية.

33.04

27.79

27.35

8.53

3.28

3.79

1.09

25

أتعاون مع أولياء األمور في حل املشكالت التي
يواجهها الطلبة.

42.20

30.77

19.12

6.81

1.10

4.06

0.99

3.85

1.08

املتوسط الحسابي العام ُ
للبعد ككل

5

كبير

1

كبير

-

كبير

يالحظ من الجدول السابق أن البعد االجتماعي ككل جاء بدرجة كبيرة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ُ
للبعد ككل (3.85
من  )5واالنحراف املعياري ( ،)1.08كما يالحظ أن هذا ُ
البعد يتضمن ( )5عبارات جاءت بدرجة كبيرة ،حيث ترواحت
املتوسطات الحسابية للعبارات بين ( ،)4.06 -3.79ويعزى ذلك إلى أن معلمي املرحلة الثانوية حريصون على حل املشكالت التي
يواجهها الطلبة ،لذا يتعاونون مع أولياء األمور لحل هذه املشكالت ،وقد انعكس ذلك على تقدير أولياء األمور إلنجازت املعلمين.
جدول ( :)18املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة تقييم املعلم
ملهنة التدريس
م

العبارة

ً
دائما

ً
غالبا

ً
أحيانا

ً
نادرا

ً
أبدا

26

مهنة التعليم لها أثر حاسم على مستقبل
األجيال.

68.20

23.46

6.14

1.75

0.44

4.57

27

تحث األنظمة والقوانين على احترام مهنة
التدريس.

48.58

26.91

14.44

7.88

2.19

4.12

1.06

28

أعتقد أن الحوافز املالية املرتبطة بعملي
مرضية.

30.85

23.63

19.91

10.28

15.32

3.44

1.41

29

أشعر أن مهنة التدريس ساهمت في إشباع
طموحاتى.

31.06

29.52

21.59

9.03

8.81

3.65

1.25

30

فرصة الحصول على الترقية في مهنة التدريس
أفضل من املهن األخرى.

28.95

18.64

21.49

11.62

19.30

3.26

1.47

31

لن أفكر في ترك مهنة التدريس حتى وإن قدر
لي العمل في وظيفة أخرى.

34.57

24.51

19.47

9.41

12.04

3.60

1.36

3.77

1.21

املتوسط الحسابي العام ُ
للبعد ككل

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

0.73

الترتيب
ً
وفقا
للمتوس
ط

مستوى
الرضا
الوظيف
ي

1

كبير

2

كبير

5

متوسط

3

متوسط

6

متوسط

4

متوسط

-

كبير

يالحظ من الجدول السابق أن تقييم املعلم ملهنة التدريس ككل جاء بدرجة كبيرة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام لل ُبعد
ككل ( 3.77من  )5واالنحراف املعياري ( ،)1.21كما يالحظ أن هذا ُ
البعد يتضمن عبارتين جاءت بدرجة كبيرة ،وهما العبارة رقم
( )26والعبارة رقم ( ،)27كما يتبين من الجدول السابق أنه يتضمن ( )4عبارات جاءت بدرجة متوسطة ،حيث ترواحت
املتوسطات الحسابية للعبارات بين ( .)3.65 -3.26وتعكس هذه العبارات أنه على الرغم من أن مستوى الرضا الوظيفي كبير
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لدى معلمي املرحلة الثانوية إال أنهم يرون أن الوظيفة لم تشبع طموحاتهم نتيجة أن الراتب ال يتناسب مع ارتفاع مستوى
املعيشة.
وجاءت أبعاد الرضا الوظيفي ككل ،بالترتيب التالي :جاء في الترتيب األول الرضا عن طبيعة ،يليه الرضا عن الذات ،ثم الرضا
ً
عن العالقة باملسئولين ،وأخيرا تقييم املعلم ملهنة التدريس .وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي توصلت إلى
كل من :اشتيه () 2004،Joseph( ،)2015؛ في حين توصلت بعض الدراسات إلى
أن مستوى الرضا الوظيفي كبير مثل دراسة ٍّ
كل من :الشهري ( ،)2016الدوسري (.)2013
أن مستوى الرضا الوظيفي متوسط لدى املعلمين ،مثل دراسة ٍّ
النتائج الخاصة بالسؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين استجابات أفراد
عينة الدراسة حول مستوى الرضا الوظيفي تعزى ملتغيرات (الجنس ،املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،املنطقة التعليمية)؟
تم استخدام اختبار ( )tللعينات املستقلة وإجراء تحليل التباين أحادي االتجاه ) ،(One Way ANOVAواستخدام اختبار
شيفيه ملعرفة الدالالت اإلحصائية عند مستوى ( )0.05وأظهرت النتائج ما يلي:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول الرضا عن الذات تعزىملتغير الجنس (ذكور -إناث) لصالح الذكور ،بينما ال توجد فروق حول الرضا عن طبيعة العمل والبعد االجتماعي ،وتقييم املعلم
ملهنة التدريس .وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة أشتيه ( )2015ودراسة ( ) 2004،Josephفي عدم وجود فروق بين حول
الرضا الوظيفي تعزى ملتغير الجنس ،وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة بقيعي ( )2015التي توصلت إلى وجود فروق بين
أفراد عينة الدراسة حول الرضا الوظيفي تعزى ملتغير الجنس لصالح اإلناث.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول تقييم املعلم ملهنة التدريستعزى ملتغير املؤهل (بكالوريوس -دراسات عليا) لصالح ذوي املؤهل بكالوريوس ،وعدم وجود فروق حول الرضا عن الذات
والرضا عن طبيعة العمل والرضا عن العالقة باملسئولين والبعد االجتماعي .وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة أشتيه
( )2015في عدم وجود فروق حول الرضا الوظيفي تعزى ملتغير املؤهل العلمي.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول الرضا عنالعالقة باملسئولين تعزى ملتغير سنوات الخبرة ،بينما توجد فروق حول الرضا عن الذات والرضا عن طبيعة العمل ،البعد
االجتماعي ،وتقييم املعلم ملهنة التدريس .وللتعرف على داللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة حول املحاور السابقة تم
استخدام اختبار شيفيه  ،Scheffe Testوأظهرت النتائج ما يلي:
 توجد فروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول الرضا عن الذات بين ذوي الخبرة ( 5-1سنوات) وذوي الخبرة (أكثر
من  10سنوات) لصالح ذوي الخبرة ( 5-1سنوات).
 توجد فروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول الرضا عن طبيعة العمل بين ذوي الخبرة ( 5-1سنوات) وذوي الخبرة
(أكثر من  10سنوات) لصالح ذوي الخبرة ( 5-1سنوات).
 توجد فروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول البعد االجتماعي بين ذوي الخبرة ( 5-1سنوات) وذوي الخبرة (أكثر
من  10سنوات) لصالح ذوي الخبرة ( 5-1سنوات) ،ووجود فروق بين ذوي الخبرة ( 10-6سنوات) وذوي الخبرة (أكثر من 10
سنوات) لصالح ذوي الخبرة ( 10-6سنوات).
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 توجد فروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول تقييم املعلم ملهنة التدريس بين ذوي الخبرة ( 5-1سنوات) وذوي
الخبرة (أكثر من  10سنوات) لصالح ذوي الخبرة ( 5-1سنوات) ،ووجود فروق بين ذوي الخبرة ( 10-6سنوات) وذوي الخبرة
(أكثر من  10سنوات) لصالح ذوي الخبرة ( 10-6سنوات).
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول الرضا عنالذات ،والرضا عن طبيعة العمل ،وتقييم املعلم ملهنة التدريس تعزى ملتغير املنطقة التعليمية ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
أشتيه ( )2015التي توصلت إلى عدم وجود فروق حول الرضا الوظيفي تعزى ملتغير املنطقة التعليمية.
 وجود فروق حول الرضا عن العالقة باملسئولين ،والبعد االجتماعي ،حيث بلغت قيم ( )Fاملحسوبة ()2.282( ،)5.491بنفس الترتيب ،والداللة اإلحصائية لها أصغر من ( .)0.0001وللتعرف على داللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة حول املحاور
السابقة تم استخدام اختبار شيفيه  ،Scheffe Testوأظهرت النتائج ما يلي:
 توجد فروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول الرضا عن العالقة باملسئولين بين منطقة العاصمة ومبارك الكبير
لصالح منطقة العاصمة ،وتوجد فروق بين منطقة الجهراء ومبارك الكبير لصالح منطقة الجهراء.
 توجد فروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول البعد االجتماعي بين بين منطقة العاصمة ومبارك الكبير لصالح
منطقة العاصمة ،وتوجد فروق بين بين منطقة الجهراء ومبارك الكبير لصالح منطقة الجهراء.
ً
النتائج الخاصة بالسؤال الرابع :هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين القيادة األخالقية والرضا الوظيفي لدى
معلمي املرحلة الثانوية في دولة الكويت؟
تم حساب معامالت االرتباط بين أبعاد القيادة األخالقية وأبعاد الرضا الوظيفي ،ومعرفة الدالالت اإلحصائية عند مستوى
داللة ) ،)0.01ورصدت النتائج في الجدول التالي:
جدول ( :)26معامالت االرتباط بين القيادة األخالقية والرضا الوظيفي
املتغير

القيادة األخالقية
الخصائص الشخصية السلوكيات اإلدارية العالقات
اإلنسانية
األخالقية
األخالقية

ُ
البعد
الرضا عن الذات

الرضا الوظيفي

**0.348
الرضا عن طبيعة العمل **0.403
الرضا عن العالقة
**0.368
باملسئولين
البعد االجتماعي
**0.335
املعلم

تقييم
التدريس
الرضا الوظيفي ككل

القيادة األخالقية
ككل

**0.365
**0.385

**0.421
**0.428

**0.405
**0.433

**0.327

**0.374

**0.377

**0.328

**0.335

**0.355

ملهنة

(**) دال عند مستوى داللة ))0.01
يتضح من الجدول السابق ما يلي:

**0.238
**0.412

**0.223
**0.397

**0.281
**0.452

**0.265
**0.449

66

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 44يوليو 2018 -

وكل من:
 توجد عالقة ارتباطية إيجابية بدرجة متوسطة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01بين الرضا عن الذات ٍّالخصائص الشخصية األخالقية (ر=  ،)0.348السلوكيات اإلدارية األخالقية (ر=  ،)0.365العالقات اإلنسانية (ر= ،)0.421
الدرجة الكلية للقيادة األخالقية (ر= .)0.405
وكل
 توجد عالقة ارتباطية إيجابية بدرجة متوسطة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01بين الرضا عن طبيعة العمل ٍّمن :الخصائص الشخصية األخالقية (ر=  ،)0.403السلوكيات اإلدارية األخالقية (ر=  ،)0.385العالقات اإلنسانية (ر=
 ،)0.428الدرجة الكلية للقيادة األخالقية (ر= .)0.433
 توجد عالقة ارتباطية إيجابية بدرجة متوسطة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01بين الرضا عن العالقة باملسئولينوكل من :الخصائص الشخصية األخالقية (ر=  ،)0.368السلوكيات اإلدارية األخالقية (ر=  ،)0.327العالقات اإلنسانية (ر=
ٍّ
 ،)0.374الدرجة الكلية للقيادة األخالقية (ر= .)0.377
وكل من:
 توجد عالقة ارتباطية إيجابية بدرجة متوسطة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01بين البعد االجتماعي ٍّالخصائص الشخصية األخالقية (ر=  ،)335السلوكيات اإلدارية األخالقية (ر=  ،)0.328العالقات اإلنسانية (ر= ،)0.335
الدرجة الكلية للقيادة األخالقية (ر= .)0.355
وكل
 توجد عالقة ارتباطية إيجابية بدرجة ضعيفة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01بين تقييم املعلم ملهنة التدريس ٍّمن :الخصائص الشخصية األخالقية (ر=  ،)238السلوكيات اإلدارية األخالقية (ر=  ،)0.223العالقات اإلنسانية (ر= ،)0.281
الدرجة الكلية للقيادة األخالقية (ر= .)0.265
 توجد عالقة ارتباطية إيجابية بدرجة متوسطة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01بين الدرجة الكلية للرضا الوظيفيوكل من :الخصائص الشخصية األخالقية (ر=  ،)412السلوكيات اإلدارية األخالقية (ر=  ،)0.397العالقات اإلنسانية (ر=
ٍّ
 ،)0.452الدرجة الكلية للقيادة األخالقية (ر= .)0.449
وتعكس النتائج السابقة الدور الذي تلعبه القيادة األخالقية ملديري املدارس في الرضا الوظيفي لدى املعلمين ،حيث تؤثر
القيادة األخالقية بشكل إيجابي على الرضا الوظيفي لدى املعلمين ،مما يعكس أهمية القيادة األخالقية في تحقيق الرضا
الوظيفي وسير العملية التعليمية وتوفير املناخ املناسب لنجاحها ،وتحقيق األهداف املنشودة بفاعلية .ومن النتائج السابقة
ً
نستخلص وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01بين القيادة األخالقية والرضا الوظيفي.
التوصيات:
من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية ،يوص ي الباحثان بما يلي:
 أن تهتم وزارة التربية في دولة الكويت بتعزيز القيادة األخالقية لدى مديري املدارس من خالل التأكيد عليها كجزء من تقييمً
ً
ً
ً
املديرين وترقيتهم ،واعتبار امتالك الضوابط األخالقية مكونا أساسيا لها ،ومعيارا أساسيا الختيار مديري املدارس.
ً
 ضرورة االهتمام بممارسة مديري املدارس الثانوية للقيادة األخالقية بجميع أبعادها ،نظرا ملا ثبت من أهميتها في رفع مستوىالرضا الوظيفي لدى املعلمين.
 تبني برامج تدريبية ملديري املدارس الثانوية تسهم في تنمية مستويات املعرفة بمتطلبات ممارسة القيادة األخالقية ،ودورهافي رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلمين.
 عقد دورات تدريبية وندوات وورش عمل لتوعية مديري املدارس الثانوية بأهمية القيادة األخالقية ودورها في رفع مستوىالرضا الوظيفي لدى املعلمين.
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ً
 توعية املشرفين التربويين بأهمية إعادة النظر في طرق تقييم أداء املعلمين حتى ال ينعكس ذلك سلبا على دافعيتهم نحوالعمل والرضا الوظيفي.
ً
 توعية املجتمع بأهمية تقدير العبء امللقى على عاتق املعلم حتى ينعكس ذلك إيجابا على الرضا الوظيفي.ً
 التأكيد على أهمية زيادة فرص الحصول على الترقية في مهنة التدريس مقارنة ببعض املهن األخرى.البحوث املقترحة:
امتداد ملا توصلت اليه الدراسة الحالية يقترح الباحثان إمكانية إجراء الدراسات التالية:
 إجراء دراسات وبحوث حول القيادة األخالقية وعالقتها بالرضا الوظيفي مع عينات أخرى تختلف عن عينة الدراسةالحالية.
 إجراء دراسات وبحوث حول دور القيادة األخالقية في الثقافة التنظيمية والوالء التنظيمي في مدارس املرحلة الثانوية فيدولة الكويت.
 إجراء دراسات وبحوث حول العالقة بين القيادة األخالقية وسلوك املواطنة التنظيمية لدى معلمي املرحلة املتوسطة فيدولة الكويت.
 إجراء دراسات وبحوث حول عالقة القيادة األخالقية بمتغيرات أخرى.قائمة املراجع:
املراجع العربية:
 .1أبو عبلة ،نور محمد أحمد ( .)2015القيادة األخالقية لدى مديري املدارس بوكالة الغوث في محافظة غزة وعالقتها بالوالء
التنظيمي من وجهة نظر املعلمين ،رسالة ماجستيرغيرمنشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة.
 .2أشتية ،أمية عبد هللا ( .)2015درجة تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى املعلمين في املدارس
الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستيرغيرمنشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة
النجاح الوطنية ،نابلس.
 .3بقيعي ،نافز أحمد عبد ( .)2015العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي وكالة الغوث
الدولية في منطقة إربد التعليمية ،املجلة األردنية في العلوم التربوية ،مج ( ،)11ع (.)4
 .4الحريري ،رافده عمر ( .)2008مهارات القيادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلدارية ،عمان ،األردن :دار املناهج للنشر
والتوزيع.
 .5حويحي ،مروان أحمد ( .)2008أثر العوامل املسببة للرضا الوظيفي على رغبة العاملين في االستمرار بالعمل حالة
دراسية على اتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين.
 .6دراركة ،أمجد واملطيري ،هدى ( .)2017دور القيادة األخالقية في تعزيز الثقة التنظيمية لدى مديرات مدارس املرحلة
االبتدائية بمدينة الطائف من وجهة نظر املعلمات ،املجلة األردنية في العلوم التربوية.)2(13 ،
 .7الدوسري ،حسين مرض ي ( .)2013األنماط القيادية وعالقتها بالرضا الوظيفي في الكلية التقنية بالخرج ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،اململكة العربية السعودية.

68

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 44يوليو 2018 -

 .8رفش ،شهاب الدين حمد والربيعي ،محمد عباس خليل ( .)2015تأثير الرضا الوظيفي في نجاح املؤسسات ،مجلة جامعة
بابل اإللكترونية ،متاح على الرابط التاليhttp://repository.uobabylon.edu.iq/journal_view.aspx?dpp=5004 :
 .9سالم ،أحمد الصالح ( .)2015السلوك القيادي وعالقته بمستوى الرضا الوظيفي لدى العاممين في املؤسسات
الوطنية :دراسة ميدانية بإدارة بلدية الطريفاوي والية الوادي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم االجتماعية
واإلنسانية ،جامعة الشهيد حمه لخضر – الوادي ،الجزائر.
 .10الشريف ،طالل عبد امللك ( .)2004األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين بإمارة مكة
املكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،اململكة العربية السعودية.
 .11الشريفي ،عباس عبد مهدي والتنح ،منال محمود محمد ( .)2011درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الخاصة في دولة
اإلمارات العربية املتحدة للقيادة التحويلية من وجهة نظر معلميهم ،مجلة علوم انسانية ،س ( ،)7ع ( ،)45أبريل.
 .12الشهري ،عبد هللا سعد سعيد ( .)2016دور النمط القيادي ملدير املدرسة في مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين في مدارس
إدارة التربية والتعليم بمحافظة النماص ،املجلة التربوية الدولية ،مج ( ،)5ع ( ،)12ج (.)2
 .13الطروانة ،تحسين ( .)2010األخالق والقیادة ،جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ،الریاض ،السعودیة.
 .14العتيبي ،أحمد بركي ( .)2013درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية للقيادة األخالقية وعالقتها بقيمهم التنظيمية من
وجهة نظراملعلمين في دولة الكويت ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم التربوية ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
 .15العرايضة ،رائدة هاني محمود ( .)2012مستوى القيادة األخالقية ملديري املدارس الثانوية الحكومية في عمان وعالقته
بمستوى ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية من وجهة نظر املعلمين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط
للدراسات العليا ،األردن.
 .16الهندي ،محمد فضل ( .)2013درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة األخالقية وعالقتها
بدرجة تمكين معلميهم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
املراجع األجنبية:
17. Bowers (2009). Connection Between Ethical Leadership Behavior And Collective Efficacy Levels as
Perceived by Teacher، PhD، Colleague Education، Ashland University، USA.
18. Daft، R. (2003). Management. South–Western & College Publishing Co.
19. Groner، D.M (1996). Ethical leadership: The missing ingredient، National Underwriter، 100(51)، 41-43.
20. Joseph، B. (2004). The Relationship among working conditions job satisfaction and teachers performance
in private schools، Under kottayam master kerala .
21. Karakose (2007). High school teachers ''perceptions regarding principals'' ethical leadership in Turkey، Asia
Pacific Education Review، 8 (3) PP 464 – 43
22. Prince، H. (2006). The haditha investigation، Dallas Morning News، Retrieved on June، 4، from http:
//www.utexas.edu/lbj/research/leadership.
?23. Ruiz، P.C.، Martines، R. (2011).Improving the " Leader Follower" relationship: Top manager or supervisor
The ethical leadership trickledown effect on follower top response، Journal of Business Ethics، 99(4)، 587608.
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24. Sodnombaljir، N. (2012). The Influence of Civil Servant’s P-O Fit On Job Satisfaction، Organizational
Commitment And Turnover Intention in of Mongolia- The Moderating Effect of Job Mobility. Master Degree
of Business Administration، Ming Chuan University، p14.
25. Van D. (2011). Servant leadership: A review and synthesis، Journal of Management، 37(4)، 1228-1261.
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أثرالكلمة املنطوقة االلكترونية على تحسين صورة العالمة التجارية :
دراسة حالة مجمع بالط الجزائر
أ.بوعامرعائشة/جامعة عمارثليجي،األغواط

أ.سعيداني محمد السعيد/جامعة غرداية
71

ملخص:
ّ
إن ظهور االنترنت و مواقع التواصل االجتماعي أعطى للكلمة املنطوقة بعدا جديدا أثار اهتمام الباحثين و دفعهم للتعرف على
مختلف املتغيرات التي تؤثر فيها خاصة ما تعلق بالصورة الذهنية للعالمة ،لذا حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية التعرف
على أثر الكلمة املنطوقة االلكترونية على تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالط ،وذلك من خالل توزيع  200استبانه تم
تحليلها باستخدام برنامج  ،SPSSو تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمهاّ :
أن أبعاد الكلمة املنطوقة االلكترونية و املتمثلة
في املصداقية ،الكثافة ،الجودة ،لها أثر في تحسين صورة العالمة التجارية  ،أما خبرة متلقي الكلمة املنطوقة االلكترونية فلم
يكن لها أثر في تحسين صورة العالمة ،كما خلصنا إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها :ضرورة االهتمام بأبعاد الكلمة
املنطوقة خاصة التي أظهرت الدراسة أثرها في تحسين صورة العالمة التجارية ،وكذا محاولة إدارتها إيجابا و لصالح املؤسسة.
الكلمات املفتاحية :الكلمة املنطوقة االلكترونية ،العالمة التجارية ،صورة العالمة التجارية ،مواقع التواصل االجتماعي.
تمهيد:
ّ
إن تزايد استخ دام االنترنت من قبل فئة واسعة من املستهلكين ،أدى بالباحثين و املسوقين على حد سواء لالهتمام بالفرص
التسويقية الجديدة التي تتيحها هته الوسيلة ،كما استدعى توجيه مزيدا من الجهود لبحث كيفية استغاللها في عملية التواصل
التي تشمل كل األنشطة التي تقوم بها املؤسسة عبر االنترنت من أجل التعريف بمنتجاتها و بخلق الشروط املالئمة واملشجعة
على الشراء ،ومن أهم املؤثرات التي تتحكم بشكل كبير في اختيار العالمة التجارية هي اتصاالت الكلمة املنطوقة االلكترونية
(.)E-WOM
و يصف مصطلح الكلمة املنطوقة االلكترونية االتصال من شخص آلخر الذي يتم في البيئة االلكترونية أو في البيئة التقليدية
املدعمة بالوسائل االلكترونية ،ويغطي االتصاالت عالية ومنخفضة الكثافة واألسس الرسمية وغير الرسمية على حد سواء،
كما ينظر إليها سواء كمؤثر مباشر الختيار العالمة عندما تكون نصيحة األصدقاء والزمالء املوثوقين سبب اختيار عالمة معينة
دون غيرها ،أو كمؤثر غير مباشر عندما تعزز وتدعم أو تعارض الرسائل التي نقلتها االتصاالت التسويقية الرسمية نصيحة
األصدقاء والزمالء املوثوقين.
هذا وتعتبر الكلمة املنطوقة من أهم وأكثر أدوات االتصال الشخصية مصداقية ،وهي غاية في األهمية في املرحلة األخيرة من
عملية اختيار العالمة كما ُيجمع املسوقون على أن هذه االتصاالت تعتبر من أهم وأقوى االتصاالت التسويقية في تبليغ
خصائص و مميزات السلعة أو الخدمة.
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إشكالية الدراسة:
تعد الكلمة املنطوقة من أقدم طرق التواصل و تبادل اآل اء حول املنتجات املختلفة  ،كما ّ
أن االهتمام بتوجيهها لصالح املؤسسة
ر
ّ
و تحويلها من السلبية إلى االيجابية وكذا دراسة و تحليل أثرها على املستهلك ليس باألمر الجديد ،إال أن املستجد في األمر هو
استخدامها عبر االنترنت خاصة مواقع التواصل االجتماعي ،األمر الذي أوجب علينا كباحثين العمل على إيجاد أبعاد و آثار
الكلمة املنطوقة االلكترونية على العالمة التجارية هذا من جهة ،من جهة أخرىّ ،
فإن األزمة الغذائية التي مر بها مجمع بالط
أثارت فضولنا ملعرفة أثر الكلمة املنطوقة على تحسين صورة العالمة التجارية ،لذا ارتأينا طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:
إلى أي مدى تؤثرالكلمة املنطوقة االلكترونية على تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالط؟
كما قمنا بطرح مجموعة من اإلشكاليات الفرعية كالتالي:
 ما مدى تأثيرمصداقية الكلمة املنطوقة االلكترونية على تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالط؟ ما مدى تأثيركثافة الكلمة املنطوقة االلكترونية على تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالط؟ ما مدى تأثيرجودة الكلمة املنطوقة االلكترونية على تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالط؟ ما مدى تأثيرخبرة متلقي الكلمة املنطوقة االلكترونية على تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالط؟فرضيات الدراسة:
من خالل اإلشكالية الرئيسية وكذا اإلشكاليات الفرعية يمكن طرح الفرضيات التالية:
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مصداقية الكلمة املنطوقة االلكترونية و تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالطعند مستوى معنوية .%5
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين كثافة الكلمة املنطوقة االلكترونية و تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالط عندمستوى معنوية .%5
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الكلمة املنطوقة االلكترونية و تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالط عندمستوى معنوية .%5
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين خبرة متلقي الكلمة املنطوقة االلكترونية و تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالطعند مستوى معنوية .%5
منهج الدراسة:
اعتمدنا في هذا املقال على املنهج الوصفي من خالل أسلوب املسح املكتبي في الجانب النظري وذلك بعرض مختلف املفاهيم
املتعلقة بالدراسة ،وأسلوب دراسة الحالة في الجانب التطبيقي من خالل إسقاط املفاهيم النظرية على مجمع بالط كحالة
للدراسة.
الدراسات السابقة:
من أجل تحديد محاور االستبيان قمنا باالعتماد على الدراسات السابقة و ما تم التوصل إليه من نتائج ،ومن أهم هذه
الدراسات نذكر:
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 .1دراسة ):(Yi-Wen Fan & all 2013
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهمية مصداقية الكلمة املنطوقة االلكترونية في التأثير على تبني املستهلك ،ومن اجل ذلك تم
بناء إستبانة مكونة من ستة محاور يمثل كل محور منها بعد من أبعاد الكلمة املنطوقة تم توزيعها عبر شبكة االنترنت ،وتم الرد
على  756منها ،و توصلت نتائج الدراسة أن مصداقية الكلمة املنطوقة عامل جد هام للتأثير على املستهلك لتبنى املنتجات،
خاصة إذا كانت عبر االنترنت ،أين تزيد درجة املخاطرة ،كما قدمت الدراسة توصية للمؤسسات بضرورة أن تولي االهتمام إلى
آراء املستهلكين لجعل هذه الكلمة أكثر مصداقية.
 .2دراسة ) :(Robert East and all 2008
جاءت هذه الدراسة بهدف قياس أثر الكلمة املنطوقة) االيجابية ،السلبية (على احتماالت شراء العالمة التجارية ،وقد خرجت
بمجموعة من النتائج أهمها ّ
أن هناك أثر إيجابي للكلمة املنطوقة على احتماالت شراء العالمة التجارية بحيث كان التأثير
االيجابي أكبر من التأثير السلبي بالنسبة للعالمات التجارية املعروفة ،حيث يظهر هذا التأثير في شكل تقديم للنصيحة ومشورة
قبل اتخاذ قرار الشراء.
 .3دراسة (بوقرة رابح :)2015
تناولت الدراسة دور الكلمة املنطوقة في تقييم عالمة الخدمة بحيث اعتمدت هذه الدراسة على تحليل  114إستبانة والتوصل
إلى ّ
أن الكلمة املنطوقة تنتشر بشكل كثيف و واسع بين العمالء كما تؤثر فيهم و في اتجاهاتهم و حتى في إدراكهم لقيمة الخدمة،
كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة االهتمام بإدارة و تحفيز الكلمة املنطوقة وكذا توجيهها ملصلحة
املؤسسة.
نموذج الدراسة:
قمنا في هذا املقال باالعتماد على أبعاد الكلمة املنطوقة االلكترونية التي حددها ( )Yi-Wen Fan& allسنة  2013كمتغيرات
مستقلة ،كما اتخذنا العوامل الديمغرافية للمستقص ى منهم كمتغيرات وسيطية و تحسين صورة العالمة التجارية كمتغير تابع
 ،وكان نموذج الدراسة كالتالي:
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هيكل الدراسة:
قمنا بتقسيم هذا املقال إلى أقسام كالتالي:
 .Iاإلطار النظري للكلمة املنطوقة االلكترونية؛
 .IIاإلطار النظري لصورة العالمة التجارية؛
 .IIIدراسة ميدانية ألثر الكلمة املنطوقة االلكترونية على تحسين صورة العالمة التجارية.
 .Iاإلطارالنظري للكلمة املنطوقة االلكترونية:
أوال :مفهوم الكلمة املنطوقة "". Word Of Mouth
تعتبر الكلمة املنطوقة من أقدم طرق تبادل املعلومات ،بحيث اعتمد عليها اإلنسان عبر العصور وحظيت باهتمام املسوقين
في نهاية الخمسينات من القرن املاض ي ،حيث حاول العديد من الباحثين تعريفها وتمييزها عن باقي االتصاالت التسويقية
األخرى ،ومن بين هذه التعاريف نذكر مايلي:
 .4تعريف الجمعية األمريكية للتسويق :الكلمة املنطوقة هي" قيام املستهلك بخلق و/أو توزيع معلومات متعلقة بالتسويق
إلى مستهلك آخر ".1قد تكون هذه املعلومات ايجابية أو سلبية تتعلق بكل الجوانب التسويقية قد تكون حول املنتج و خصائصه
أو الترويج ومدى فعاليته أو السعر ومدى مالئمته ،كما قد تتعلق بالتوزيع و نقاط البيع و قوى البيع...الخ.
 .5تعريف)  :(Robert East and all 2008عرف الكلمة املنطوقة بأنها"  :النصيحة غير الرسمية التي يتناقلها املستهلكون فيما
بينهم ،عن عالمة تجارية ،منتج أو خدمة ما ،وعادة ما تكون سريعة وتفاعلية ،كما تفتقر إلى التحفيز التجار"2يميز هذا التعريف
بين الكلمة املنطوقة و التي هي عبارة عن اتصاالت يقوم به العمالء ،أما تسويق الكلمة املنطوقة فهو عبارة عن اتصال تقوم به
املؤسسة لتشجيع العمالء على الحديث عنها مع باقي العمالء.
3
 .6تعريف )":(Womma and all 2006هي عملية اتصال بين مستهلك لديه معلومات و مستهلكين آخرين "يتضح من التعريف
أن الكلمة املنطوقة تكون بهدف نقل املعلومات و تبادلها بين املستهلكين.
من خالل مراجعة التعريفات السابقة يمكن أن نستنتج تعريف شامل للكلمة املنطوقة وهو أنها" :عبارة عن اتصال لفظي
املستقبل
ومستقبل حيث يدرك
(مرسل)
متصل ِ
تفاعلي ،وشخص ي وغير رسمي بين املستهلكين ،و غير مدفوع األجر أي بين ِ
ِ
ِ
املرسل مستقل عن املسوق  ،ويمكن أن يكون هذا االتصال بخصوص الجوانب التسويقية للمؤسسة".
بأن هذا ِ
الكلمة املنطوقة االلكترونية:
مع انتشار استخدام اإلنترنت في التسويق من جهة ،وتزايد عدد األشخاص املستخدمين لالنترنت بشكل عام و مواقع التواصل
االجتماعي بشكل خاص من جهة أخرى ،تزايد االهتمام بالكلمة املنطوقة و أصبح من الشائع استخدام املدونات ولوحات
الرسائل،والبريد اإللكتروني  ،ومواقع التواصل االجتماعي في تناقل أو تداول األحاديث بين املستهلكين ،وعليه فالكلمة املنطوقة

 - 1نجوى سعودي" ،األثر املباشر ملقدمات األحاديث املتداولة بين املستهلكين على نشاطها و طبيعتها" ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير ،تخصص
تسويق ،جامعة املسيلة ،غير منشورة  ،2010 ،ص .28.
2- Robert EAST & Kathy HAMMOND & Wendy LOMAX, "Measuring The Impact Of Positive And Negative Word Of Mouth On
Brand Purchase Probability", International Journal Of Research Marketing, Vol 25, 2008, p215
, Canadian Journal of "e-WOM Scale: Word-of-Mouth Measurement Scale for e-services context"Isabelle goyette & all, 3Administrative Sciences, Vol 27, 2010, P07.
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االلكترونية هي عملية اتصال بين املستهلكين تتم بصفة غير رسمية عبر مختلف وسائل التواصل باالنترنت ،ولعل أهمها و
أكثرها استخداما الفيسبوك ،واليوتوب.
ثانيا :خصائص الكلمة املنطوقة ()WOM
وفقا ) (Buttleتتميز الكلمة املنطوقة بمجموعة من الخصائص هي:1
 الطبيعة أو التفضيل  :تكون إما إيجابية أو سلبية بطبيعتها ،بمعنى أن تكون في صالح أو ضد املؤسسة؛ التركيز  :اعتمادا على نموذج األسواق الستة لتسويق العالقات )سوق العمالء ،سوق العاملين ،سوق األعضاء الجدد،سوقاملوردين ،سوق التحالفات ،سوق اإلحالة( تم استنتاج أن الكلمة املنطوقة يمكن أن تعمل في األسواق الستة الس ـ ــاب ـق ــة،
والحجة على هذا هي أنه وعلى سبيل املثال يمكن أن تؤثر الكلمة املنطوقة على قرارات االستثمار )أسواق التحالفات( ،كما
يمكن أن تكون مصدرا هاما للمعلومات في سوق األعضاء الجدد ،إضافة إلى أنها الشكل األولي للتصرف الذي تقدم وتبنى فيه
الثقافة التنظيمية ،بالتالي امتالك تأثير كبير على سلوك العاملين؛
 التوقيت :يمكن ترويج الكلمة املنطوقة سواء قبل أو بعد الشراء،حيث يمكن أن تعمل كمصدر مهم للمعلومات قبل الشراءوهو ما يعرف الكلمة املنطوقة املدخلة ،كما يمكن أن ينشر العمالء كأحاديث بعد تجربة الشراء أو االستهالك وهو ما يعرف
الكلمة املنطوقة املخرجة أو الناتجة؛
 التحريض أو الحث  :ال تتأصل جميع الكلمات املنطوقة من العمالء بحيث يمكن أن تقوم املؤسسة بتحفيز الحديث عنهاايجابيا ،إضافة إلى ذلك يمكن أن تكون الكلمة املنطوقة مقدمة سواء بتحريض أو بدون تحريض،كما يمكن البحث عنها وقد
ال يتم ذلك؛
ّ
 التدخل أو االعتراض  :رغم أن الكلمة املنطوقة يمكن أن تكون معممة تلقائيا )عفوية( ،إال أن عددا متزايدا من الشركاتتتدخل بشكل نشط لتحفيز وإدارة نشاط الكلمة املنطوقة املنظمة ،كما يمكن أن تعمل الكلمة املنطوقة التي يتم إدارتها في
املستوى الفردي أو التنظيمي.
ثالثا :أهمية الكلمة املنطوقة االلكترونية في مجال التسويق:
تتمثل أهمية الكلمة املنطوقة االلكترونية فيما يلي:2
 تسرع عملية اتخاذ القرار وتنشر املعلومات وتقلل من الخطر املصاحب للشراء. تقوم على بناء عالقات متينة وتمنح ميزة تنافسية. الحفاظ على السمعة والجهد و الوقت واملال. يوسع خصائص العالمة مثل الثقة والثبات. تكمن أهميتها في أنها تنقاد من طرف املستهلكين.كما تستمد أهميتها من املزايا التي تتمتع بها وهي الثقة العالية ،سرعة وصولها ،وقدرتها على اختراق ضوضاء اإلعالن ،وتحفز
على الشراء.
- Buttle, & all, ”Word of Mouth: understanding and managing referral marketing”, Journal of Strategic Marketing, Vol. 6,
1998,pp. 241-254
2 - Naylor & kleiser, "Negative Versus Positive Word-of-Mouth: An Exception To The Rule", Journal of Consumer Satisfaction,
Dissatisfaction, and Complaining Behavior, Vol. 13, 2000,pp. 26-36.
1
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رابعا :هيكل الكلمة املنطوقة
قدم ( )Buttleنموذجا شامال للكلمة املنطوقة بين املستهلكين ،يحتوي هذا النموذج على مجموعتين من املتغيرات ،داخلية
وخارجية كما هو موضح في الشكل التالي:
الشكل رقم  :-01-هيكل االتصال في الكلمة املنطوقة
76

البيئة اخلارجية
مناخ األعمال

احلوافز

السعي إىل

البيئة الداخلية

تقدمي

WOM
خمرجات

الشبكات االجتماعية

السعادة

السعي إىل

مؤثرات

التوقع :اإلدراك
سلوكات أخرى

WOM
مدخالت

تقدمي

عملية عدم حتقق التوقعات

عدم الرضا

الثقافة

الرضا

أخرى على

Source: Buttle, F. A, ”Word of Mouth: Understanding and Managing Referral Marketing” , Journal of
Strategic Marketing, Vol. 6. p. 10.
 متغيرات داخلية :وهي حاالت أو عمليات مرتبطة سواء بالسعي للكلمة املنطوقة املدخلة ،أو تقديم الكلمة املنطوقةاملخرجة ،وتعتمد هذه العمليات أساسا على مستوى رضا املستهلك ،حيث تكون الكلمة اإليجابية مصاحبة لألداء الذي يتجاوز
توقعات العميل ،في حين تصاحب األحاديث السلبية األداء األقل من املتوقع.
 متغيرات خارجية :وتمثل الظروف السياقية التي تؤثر على البحث عن الكلمة املنطوقة املدخلة ،أو إنتاج الكلمة املنطوقةاملخرجة ،وتتمثل هذه الظروف في العوامل التالية :الثقافة ،والشبكات االجتماعية ،والحوافز ،ومناخ األعمال.
خامسا :أبعاد الكلمة املنطوقة
تعتبر أبعاد الكلمة املنطوقة أهم محدد لها ،لذا فقد اعتمدنا عليها في بناء نموذج الدراسة وقد اخترنا اإلبعاد التي قدمها(Yi-
 2013 Wen Fan & allلتماشيها مع دراسة الحالة املختارة ،و تمثلت األبعاد فيما يلي:
 .1مصداقية الكلمة املنطوقة :تعتبر املصداقية أهم بعد للكلمة املنطوقة ملا لها من دور هام في تشكيل املواقف املبنية على
الثقة في املصدر الذي يمد املعلومات ،فحسب  Metzgerفمصداقية الكلمة املنطوقة تتمثل في " :مدى الحكم الصادر من
صاحب املعلومة ،وما ينطوي عليه من أحكام موضوعية عن جودة ودقة املعلومات ،نابعة من التصورات الشخصية والخبرة
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الذاتية"1:فالثقة عامل مهم في تقييم مصداقية الكلمة املنطوقة والتي تعتمد على مدى صدق املعلومات الصادرة من املصدر،
بحيث يجب أن تكون غير مضللة وغير خادعة وغير منحازة ،كما يجب أن يكون مصدر الكلمة املنطوقة معلوم.
.2كثافة الكلمة املنطوقة :و تعني كمية املعلومات التي يتلقاها املستهلكين من مصادر الكلمة املنطوقة سواء كانوا من أفراد
األسرة ،أصدقاء ،أو قادة الرأي...،الخ ،ولكثافة املعلومات دور هام في مساعدة املستهلكين في عملية اتخاذ القرار ،ويظهر ذلك
جليا بالنسبة للمنتجات االلكترونية التي تتميز بتكنولوجيات معقدة يجب أن يجمع عنها كمية معتبرة من املعلومات من أجل
اتخاذ قرار الشراء ،فعلى سبيل املثال من أجل شراء هاتف نقال يجب أن يمتلك املستهلك معلومات حول البطارية ،التطبيقات
املختلفة ،آلية التشغيل ،آلخر اإلصدارات...،الخ.
.3جودة الكلمة املنطوقة :إن جودة الكلمة املنطوقة تعني مدى جودة املعلومات التي توفرها و تقاس بمدى صحتها و مدى
توفرها على الجوانب املختلف املراد الوصول إليها ،فإذا كانت املعلومات.
.4خبرة الكلمة املنطوقة :تتمثل الخبرة في ذلك املصدر الذي يستطيع املستهلك االستعانة به للحصول على املعلومات
الصحيحة والدقيقة ،فمن املؤ كد أن صاحب هذه املعلومات سيكون جديرا بالثقة.
 .IIاإلطارالنظري لصورة العالمة التجارية:
أوال :مفهوم صورة العالمة التجارية
تعرف الصورة الذهنية في شكلها العام و البسيط على أنها " :التمثيل الذهني لشخص أو ش يء معين في ذهن األفراد."2
يحدد التعريف السابق املفهوم البسيط لصورة العالمة ،ونحدد مفهومها التسويقي الذي يعتبر األكثر شيوعا في الصورة
الذهنية املتعلقة باملؤسسة على أنها" :مجمل التصورات الذهنية العاطفية التي تكون في شكل قيمة مضافة للعالمة ،تجمع بين
قيم حقيقية و قيم مدركة (مكتسبات فطرية من أفكار ،أحاسيس ذاتية أو موضوعية ،إرادية و ال إرادية"3
من خالل التعريفين السابقين يمكن أن نخلص إلى ّ
أن العالمة التجارية هي بمثابة ختم يميز املنتج عن املنافسين ويحميه من
التقليد كما تمثل عقد بين املنتج والعميل يتضمن كل من الجودة املدركة والقيمة.
ثانيا :مكونات صورة العالمة التجارية
ّ
تتكون العالمة التجارية من أربع مكونات التي تمثل في نفس الوقت خصائص وهي:4
 شخصية العالمة :وهي تمثل الصفات الشخصية التي تظهرها العالمة و التي يجب أن تتوافق مع شخصية املستهلك ،في نفسالسياق فشخصية العالمة توافق الطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها املستهلك أو التي يرغب في اإلنتماء إليها.
 هوية العالمة :مجموعة الخصائص املتعلقة بالعالمة التي تجعلها مطلوبة و مرغوبة من فئة معينة من املستهلكين ،وتتحققالهوية من خالل مجموعة من العوامل هي:
أ .العوامل املحسوسة املتمثلة في املنتج و مكونات العالمة التي ترافقه؛
1- Miriam Metzger, "Making Sense Of Credibility On The Web: Models For Evaluating Online Information And Recommendations

For Future Research", Journal Of The American Society For Information Science And Technology, Vol 58, N°13, 2007, p2078.
2 - Michel Ratie," l’image en marketing cadre théorique d’un concept multidimensionnel", France :centre de recherche en gestion
de toulouse , 2002 , p 03 .
3 - Michel ratier : l’image en marketing , op. cit .p10 .
- 4هاجر حمود" ،الصورة الذهنية للعالمة التجارية و سلوك املستهلك" ،جامعة الجلفة :مجلة آفاق للعلوم ،العدد  ،2017 ،07ص .276
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ب .العوامل املحسوسة املتمثلة في الدور االجتماعي و األخالقي للعالمة؛
ت .العوامل العاطفية املتمثلة في عالقة العالمة باملستهلك.
 سمعة العالمةّ :تتكون سمعة العالمة بناءا على املعتقدات و األحكام التي يصدرها املستهلكين تجاه العالمة بصفة خاصة و
املؤسسة بصفة عامة ،و تتعلق بفعالية التسويق ،نوعية و جودة املنتجات ،كفاءة التسيير...،الخ.
 القيم :ويقصد بها القيم التي تظهرها املؤسسة من خالل عالقاتها االتصالية سواء الداخلية (القيم التي تفرضها املؤسسة فيتعامالتها الداخلية) ،أو الخارجية وهي األهم من خالل الرعاية و الوصاية...،الخ.
ثالثا :أهمية العالمة التجارية
يرى كل من ( )Kotlerو ( )Duboisأن للعالمة التجارية أهمية تتمثل في:1
 العالمة املسجلة تحمي خصائص املنتج من التقليد؛ُ
 العالمة تسهل تعريف املنتج وتبسط ترتيب السلع. تنقل العالمة فكرة عن مستوى معين من الجودة املرتبطة باملنتج وتسمح بوالء العمالء. تسهل من إمكانية ترويج املنتج من خالل الكلمة املنطوقة واإلعالنات والتسويق املباشر. تسمح العالمة باستهداف قطاعات خاصة من السوق. يعطي اسم العالمة إمكانية الحصول على تاريخ وشخصية ورأسمال للعالمة. تستخدم العالمة ذات السمعة الجيدة لتسهيل تقديم وتسويق املنتجات الجديدة. .IIIدراسة ميدانية ألثرالكلمة املنطوقة االلكترونية على تحسين صورة العالمة التجارية.
من خالل الدراسة امليدانية سنحاول قياس أثر الكلمة املنطوقة االلكترونية على تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالط
الجزائر ،وجاء اختيار املؤسسة محل الد اسة بناءا على قراءات عديدة ،بحيث الحظنا ّ
أن الكلمة املنطوقة لعبت الدور الكبير
ر
أثناء أزمة التسمم التي حدثت سنة  ،2015وعليه قمنا بهذه الدراسة من أجل تجديد ذلك األثر بطرق علمية.
أوال :تقديم عام حول مجمع بالط الجزائر
نشأ مجمع بالط سنة  1970كمؤسسة لتحويل اللحوم ثم قامت املؤسسة بتطوير نشاطها الذي كان وحتى وقت قريب ميدانا
يعتمد على وسائل تقليدية إال أن هذه املؤسسة أضافت تجهيزات إنتاجية حديثة التكنولوجيا ،وبدأت في توسيع خطوطها
اإلنتاجية ،موازاة مع توسيع مزارعها ،إلى أن تحولت املؤسسة إلى مجمع له العديد من الفروع.
 صورة مجمع بالط الجزائر :أكدت مؤسسة بالط أن الصورة التي تريد ترسيخها في ذهن مستهلكيها هي عامل النظافة فياإلنتاج ،وهو عامل جد مهم في منتجات مثل هذه املنتجات التي تكون فيها الجودة في اإلنتاج قبل السعر ،حيث أن تمس بصحة
املستهلك وهذا الذي تعمل عليه مؤسسة بالط عن طريق نظافة املوزعين التابعين لها ،عن طريق اإلشهار وكذلك جودة
منتجاتها.
 أهداف مجمع بالط الجزائر:يهدف مجمع بالط من خالل نشاطه التجاري إلى مجموعة من األهداف نذكر أهمها:
 أن يصبح في مقدمة شركات تصنيع اللحوم املحلية واإلقليمية التي تحظى بثقة ورضا املستهلكين.1 - P.Kotler, B.Dubois," Marketing Managment", (Paris: Public Union ,9 Eme Edition, 1997), p 439
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 تقديم كافة منتجات اللحوم ذات الطعم املميز والتي تطبق فيها أعلى معايير الجودة والسالمة الغذائية من خالل استخدامأحدث وسائل التصنيع والرقابة وأساليب اإلنتاج املتطورة.
 تطوير فرق العمل وفق أحدث مناهج التطوير اإلداري والفني. توسيع قاعدة انتشار املؤسسة من خالل تقديم أفضل الخدمات للعمالء. منتجات مجمع بالط الجزائر:ملجمع بالط الجزائر خطوط إنتاجية مختلفة و كل خط إنتاجي به أذواق مختلفة أيضا لذا سنكتفي بذكر الخطوط اإلنتاجية
فقط ،وهي كالتالي:
 الكاشير :يعتبر من أشهر منتجات بالط ،مصنوع من لحم األبقار أو الدجاج الطازج يضاف اليه مزيج من التوابل الطبيعية. الباتي :تحتوي هذه التشكيلة من املنتجات على العديد من األذواق املتنوع وهي مصنوعة انطالقا من لحوم الدواجن الطازجةباإلضافة إلى التوابل الطبيعية التي تعطي املذاق الفريد لهاته املنتجات.
 املنتجات املحمرة واملدخنة :تشكيلة بالط من املنتجات املدخنة واملحمرة تعبر عن مدى حرص الشركة على تقديم أجودوألذ املنتجات املصنعة من أجود اللحوم وفق أرقى طرق التصنيع.
 النقانق :وتأخذ العديد من األذواق وتعمل املؤسسة أن تكون فريدة املذاق لكي تستطيع أن تنافس في هذا املجال. املعلبات واألطباق الجاهزة :تعتبر هذه التشكيلة الغنية ذات األذواق املتنوع والجودة العالية والتي تحتوي على العديد مناألطباق التي تعودت عليها العائالت املغاربية عموما والجزائرية خصوصا.
ثانيا:الدراسة امليدانية
 .1مجتمع و عينة الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع مستهلكي منتجات مجمع بالط ،الذين صعب علينا حصرهم لكثرة خطوط اإلنتاج باملؤسسة،
من جهة ،والمتناع املؤسسة بالتصريح عن عددهم من جهة أخرى.
أما عينة الدراسة فتم اختيارها عشوائيا و ّ
تكونت من  200مستهلك ملنتجات مجمع بالط أغلبهم من والية األغواط باإلضافة
إلى واليات أخرى يصعب حصرها ،كوننا اعتمدنا على االستبيان االلكتروني عبر الفيسبوك و االيميل ،باإلضافة إلى توزيع
مجموعة من االستبيانات بالطرق التقليدية.
 .2أساليب جمع البيانات و تحليلها
قمنا في هذه الدراسة باستخدام طريقة االستقصاء من خالل االستبيان في جمع املعلومات األولية حيث تم توزيع  120استمارة
بالطريقة التقليدية ( 20استمارة باللغة الفرنسية و  100استمارة باللغة العربية) ،والحصول على 80استمارة من االستبيان
االلكتروني.
أما بالنسبة لعملية التفريغ والتحليل اإلحصائي للبيانات و اختبار فرضيات الدراسة ،فتم االستعانة ببرنامج SPSS19.0
لتحليل بيانات الدراسة و اختبار الفرضيات:
 .3قياس ثبات أداة الدراسة
تم استخدام معامل " آلفا كرونباخ " لقياس ثبات أداة الدراسة و الجدول رقم ( )01يوضح ذلك:
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الجدول رقم ( :)01قياس أداة الدراسة
عدد الفقرات

ألفا كرومباخ

املتغير

الرقم
01

مصداقية الكلمة املنطوقة

3

0.718

02

كثافة الكلمة املنطوقة

3

0.902

03

جودة الكلمة املنطوقة

3

0.850

04

خبرة الكلمة املنطوقة

3

0.758

05

تحسين صورة العالمة التجارية

4

0.836

املجمـوع الكلي

16

0.920

80

املصدر :نتائج برنامج spss
يبين الجدول أن معامل " آلفا كرونباخ " أكبر من( )0.7بالنسبة لجميع محاور الدراسة ،ومعامل املجموع الكلي يفوق ()0.9
ومنه فأداة القياس تتمتع بالثبات فيما يخص عينة الدراسة.
 .4عرض خصائص عينة الدراسة
من أجل عرض خصائص العينة تم حساب التكرارات و النسب املئوية للمتغيرات الديمغرافية و كانت النتائج كما يوضحها
الجدول رقم ( )02التالي:
الجدول رقم ( :)02خصائص عينة الدراسة
املتغير
الجنس

السن

التكرار

النسبة

ذكر

92

%46

أنثى

108

%54

أقل من  20سنة

48

%24

من  20الى  29سنة

89

%44.5

من  30الى  39سنة

40

%20

من  40الى  49سنة

13

%6.5
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أكبر من  50سنة

10

%5

من15000دج إلى دج25000

49

%24.5

من26000دج إلى 40000دج

65

%32.5

أكثر من 40000دج

86

%43

أقل من  5ساعات

74

%37

من  5الى  10ساعات

95

47.5%

أكثر من  10ساعات

31

%15.5

81

املصدر :نتائج برنامج spss
يبين الجدول أعاله أن ما نسبته (  )%46من عينة الدراسة من الذكور و ( )%54من اإلناث ومنه نالحظ أن هناك تقارب بين
النسبتين مما يعطي الدراسة نوعا من الدقة ،أما فيما يخص السن فإن الفئة الغالبة هي من  20إلى  29سنة بنسبة ( ،)%44.5
هذا ما يفسر بأن أغلبية املستجوبين من الشباب كون هذه الفئة تكون أكثر ميال للمنتجات التي يقدمها املجمع ،بالنسبة للدخل
فنرى ّ
أن النسبة األكبر كانت لذوي الدخل املرتفع ( )%43ويمكن تفسير ذلك بكون معظم منتجات املؤسسة من الكماليات
التي ال يتمكن ذوو الدخل املحدود من شراؤها ،أما بالنسبة ملعدل استخدام االنترنت في األسبوع فكان من  5إلى  10ساعات
ألغلبية املستجوبين بنسبة (  ،)%47.5وهي فترة طويلة نسبيا وتدل على إمكانية تناقل اإلفراد للكلمة املنطوقة االلكترونية.
 .5عرض نتائج الدراسة:
من أجل معرفة اتجاه إجابات أفراد العينة على عبارات االستبيان تم حساب املتوسط الحسابي و االنحراف املعياري لكل عبارة
على حدى و هذا ما يوضحه الجداول من رقم ( )03إلى رقم (.)07
الجدول رقم ( : )03اتجاه إجابات أفراد العينة على عبارات مصداقية الكلمة املنطوقة االلكترونية
عبارات املحور األول

املقياس

أثق في مختلف مصادر املعلومات التابعة التكرار
ملؤسسة بالط عبر مواقع التواصل
النسبة
االجتماعي.
أصدق آراء األشخاص الذين يتكلمون لي التكرار
عن مؤسسة بالط عبر مواقع التواصل
النسبة
االجتماعي.

غير
مو افق
15
40

145

20.0

7.5

72.5

33

16

151

16.5

8.0

75.5

محايد

مو افق

املتوسط
2.53

2.59

االنحراف
املعياري
808.

758.

النتيجة
موافق

موافق
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أهتم بمدى امتالك األشخاص الذين التكرار
يحدثونني عبر مواقع التواصل االجتماعي
النسبة
عن مؤسسة بالط للمعلومات الصحيحة .
التكرار
نتيجة املحور األول
النسبة

33

7

160

16.5

3.5

80.0

38
6.33

456
76

2.64

751.

2.62

367.

106
17.66
َ
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موافق
موافق
82

من الجدول أعاله نرى أن العبارة األولى متوسطها املرجح يساوي إلى  2.53و هو يفوق  2.62و هو أقل من  3و بالتالي فإن اتجاه
إجابات املستقص ى منهم لهذا السؤال هو "موافق" ،أي أنهم يثقون في مختلف مصادر املعلومات التابعة ملؤسسة بالط عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،كما نرى أن كل العبارات األخرى من نفس املحور لها نفس االتجاه للعبارة "موافق" ،ونفس املالحظة
لنتيجة هذا املحور اتجاهها أيضا نحو املوافقة ألن املتوسط املرجح لهذا املحور هو  2.62وهو بين  2.34و  ، 3بالتالي يكون
االتجاه نحو املوافقة.
ّ
كما ّ
أن االنحراف املعياري للعبارات يتراوح ما بين  0.751و  0.808مما يدل على أن هناك تجانس بين إجابات املستقص ى منهم،
وعليه فنتيجة تحليل عبا ات املحور األول تظهر ّ
أن الكلمة منطوقة االلكترونية لها مصداقية لدى متلقيها.
ر
الجدول رقم ( : )04اتجاه إجابات أفراد العينة على عبارات كثافة الكلمة املنطوقة االلكترونية
عبارات املحور الثاني

املقياس

أنضم إلى املجموعات االلكترونية التي يتم التكرار
فيها تبادل خبرات املستهلكين حول
النسبة
املنتجات.
أبحث عن املعلومات حول مؤسسة بالط التكرار
لدى عدد كبير من األفراد الذين لديهم
النسبة
تجارب سابقة مع املؤسسة.
تؤثر األحاديث املتداولة بكثرة و بشكل كبير التكرار
على وجهة نظري حول مؤسسة بالط
النسبة
التكرار
نتيحة املحور الثاني
النسبة

غير
مو افق
49

محايد

مو افق

14

137

24.5

7.0

68.5

39

7

154

19.5

3.5

77.0

10
6.5
98
16.41

24
12.0
45
7.53

163
81.5
454
76.05

املتوسط
2.44

االنحراف
املعياري
.860

النتيجة
موافق

2.58

798.

موافق

2.75

565.

موافق

4.01

0.67

موافق

َ
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج الـ SPSS
من الجدول أعاله يتضح لنا أنه بصفة عامة هناك درجة موافقة على عبارات املحور الثاني و الذي يتمثل في كثافة الكلمة
ّ
املنطوقة ،وهذا ما يدل على أنه كلما زاد تعرض املستهلكين للكلمة املنطوقة كلما كانت أكثر تأثيرا ،فالتكرار له األثر البليغ في
آ اء و وجهات نظر املستهلكين ،كما نالحظ من الجدول ّ
أن اإلجابة على العبارة األخيرة أكثر تباينا مقارنة باإلجابات األخرى.
ر
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الجدول رقم ( : )05اتجاه إجابات أفراد العينة على عبارات جودة الكلمة املنطوقة
عبارات املحور الثالث

املقياس

املعلومات التي يمنحني إياها األفراد عبر التكرار
مواقع التواصل االجتماعي حول مؤسسة
النسبة
بالط دقيقة و واضحة.
تحققت من ما سمعت عن منتجات بالط التكرار
عند شرائي لها.
النسبة
مقارنة بمنتجات املؤسسات األخرى تعتبر التكرار
منتجات بالط أكثر املنتجات التي ُيتحدث
عنها بالتفصيل عبر مواقع التواصل النسبة
االجتماعي.
التكرار
نتيجة املحور الثالث
النسبة

غير
مو افق
0
50

150

25.0

0

75.0

28
14.0
39

4
2.0
0

168
84.0
161

19.5

0

80.5

117
19.5

4
0.66

479
79.83

محايد

مو افق

املتوسط

االنحراف
املعياري

النتيجة

2.5

.870

موافق

2.7

.700

موافق

2.61

.790

موافق

3.59

.550

موافق
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يتضح من الجدول أن املتوسط الحسابي العام للمحور الخاص بمتغير جودة الكلمة املنطوقة االلكترونية قدر ب ( )3.59من
بين خمس نقاط ،حيث وافق أفراد العينة اإلحصائية بشكل عام على ّ
أن للتفاصيل و الدقة و الوضوح التي تحملها الكلمة
املنطوقة االلكترونية دور في تعزيز تلك املعلومات،كما أن اإلجابة على العبارة الثانية أكثر تباينا مقارنة باإلجابات األخرى.
الجدول رقم ( : )06اتجاه إجابات أفراد العينة على عبارات خبرة متلقي الكلمة املنطوقة
غير
املقياس
عبارات املحور الرابع
مو افق
169
0
31
لدي معلومات ال بأس بها حول مؤسسة التكرار
2.69
بالط.
84.5
0
15.5
النسبة
176
0
24
سبق و أن اقتنيت منتجات بالط بناءا على التكرار
2.76
توصية أحد األصدقاء ،األقارب...،الخ.
88.0
0
12.0
النسبة
169
0
31
أعرف جيدا األفراد الذين يوصونني بشراء التكرار
2.69
منتجات بالط و أثق فيهم.
84.5
0
15.5
النسبة
514
0
86
التكرار
96.2
نتيجة املحور الرابع
85.66
0
14.33
النسبة
َ
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج الـ SPSS
محايد

مو افق

املتوسط

االنحراف
املعياري

النتيجة

.730

موافق

.650

موافق

.730

موافق

.573

موافق
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بناءا على نتائج الجدول السابق يتضح أنه هناك موافقة من طرف جميع املستقص ى منهم على ّ
أن خبرتهم السابقة حول
املؤسسة لها دور في تلقي الكلمة املنطوقة ،كما أن اإلجابة على العبارة رقم اثنين أكثر تجانسا مقارنة باإلجابات األخرى ،وفي
عمومها اإلجابات متجانسة أيضا.
الجدول رقم ( : )07اتجاه إجابات أفراد العينة على عبارات تحسين صورة العالمة التجارية
عبارات املحور الخامس

املقياس

أتحقق من مصداقية األحاديث املتداولة التكرار
حول مؤسسة بالط قبل أن أتخذ موقف .النسبة
تأثر األحاديث األكثر تداوال في تكوين التكرار
الصورة الذهنية ملؤسسة بالط لدي.
النسبة
يجب أن تتميز املعلومات التي اسمعها عن التكرار
مؤسسة بالط بالوضوح و الدقة حتى تأثر
النسبة
في.
لدي خبرة بمنتجات مؤسسة بالط تمكنني التكرار
من التفرقة بين املعلومات الصحيحة و
النسبة
الخاطئة عنها.
التكرار
نتيجة املحور الخامس
النسبة

غير
مو افق
40
20.0
33
16.5
39

محايد

مو افق

15
7.5
16
8.0
7

145
72.5
151
75.5
154

19.5

3.5

77.0

33

7

160

16.5

3.5

80.0

145
18.12

45
5.62

610
74.6

املتوسط

االنحراف
املعياري

النتيجة 84

2.53

.354

موافق

2.59

658.

موافق

2.58

598.

موافق

2.64

451.

موافق

2.63

99.3

مو افق

َ
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج الـ SPSS
من خالل الجدول أعاله نالحظ ّ
أن أبعاد الكلمة املنطوقة االلكترونية التي حددها

)(Yi-Wen & all 2013
 Fanواملتمثلة في املصداقية الجودة ،الكثافة ،وخبرة متلقي الكلمة املنطوقة االلكترونية و ربطها باملتغير التابع و هو تحسين
صورة العالمة التجارية أخذت نسب موافقة من قبل املستقص ى منهم ،أما عن االنحراف املعياري فقيمه تظهر ّ
أن العبارة األولى
األكثر تباينا.
 .6اختبارفرضيات الدراسة:
للتأكد من صحة الفرضية الرئيسة من عدمها والتي مفادها ّ
أن (هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد الكلمة املنطوقة
االلكترونية وتحسين صورة العالمة التجارية عند مستوى معنوية ( ،)α≤0.05البد من اختبار الفرضيات الفرعية التالية
وإثبات صحتها كما يأتي:
 .1هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مصداقية الكلمة املنطوقة االلكترونية و تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالط
عند مستوى داللة() α ≤0.05؛
 .2هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين كثافة الكلمة املنطوقة االلكترونية و تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالط
عند مستوى داللة() α ≤0.05؛
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 .3هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الكلمة املنطوقة االلكترونية و تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالط
عند مستوى داللة () α ≤0.05؛
 .4هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين خبرة متلقي الكلمة املنطوقة االلكترونية و تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع
بالط (.) α ≤0.05
و قد تم استخدام معامل التحديد ( )R.Squareالختبار الفرضيات و الجدول رقم ( )08يوضح النتائج:
الجدول رقم ( :)08اختبارفرضيات الدراسة
املتغيرات املستقلة

85

املتغير التابع

القيمة
االحتمالية

نموذج العالقة

مصداقية الكلمة
االلكترونية )(R

املنطوقة تحسين صورة العالمة
التجارية ()S

0.004

S=0.308R+4.435

الكلمة
كثافة
االلكترونية )(F

املنطوقة تحسين صورة العالمة
التجارية ()S

0.001

S=0.127F+8.498

الكلمة
جودة
االلكترونية )(I

املنطوقة تحسين صورة العالمة
التجارية ()S

0.002

S=0.007I+2.501

خبرة متلقي الكلمة املنطوقة تحسين صورة العالمة
التجارية ()S
االلكترونية )(D

0.099

S=-0.187D+2.522

املنطوقة تحسين صورة العالمة
التجارية ()S

0.001

S=0.105Q+2.351

الكلمة
أبعاد
االلكترونية )(Q

من خالل الجدول يتضح بأن هناك:
 عالقة طردية بين مصداقية الكلمة املنطوقة االلكترونية و تحسين صورة العالمة التجارية لها داللة إحصائية و منه نقبلالفرضية األولى إذن يوجد تأثير ملصداقية الكلمة املنطوقة االلكترونية و تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالط
 عالقة طردية بين كثافة الكلمة املنطوقة االلكترونية و تحسين صورة العالمة التجارية لها داللة إحصائية و منه نقبلالفرضية الثانية إذن يوجد تأثير لكثافة الكلمة املنطوقة االلكترونية و تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالط.
 عالقة طردية بين جودة الكلمة املنطوقة االلكترونية و تحسين صورة العالمة التجارية لها داللة إحصائية و منه نقبلالفرضية الثالثة إذن يوجد تأثير لجودة الكلمة املنطوقة االلكترونية و تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالط.
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 عالقة عكسية بين خبرة متلقي الكلمة املنطوقة االلكترونية و تحسين صورة العالمة التجارية و ليس لها داللة إحصائية ومنه نرفض الفرضية الرابعة إذن ال يوجد تأثير لخبرة الكلمة املنطوقة االلكترونية و تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع
بالط.
ّ
أن الكلمة املنطوقة االلكترونية لها أثر على تحسين صورة العالمة التجارية ملجمع بالط.
خاتمة:
ّ
إن تأثير الكلمة املنطوقة ليس بحديث النشأة بل هو أمر تم إثباته منذ القدم ،فاألفراد املحيطين باملستهلك لهم األثر البليغ في
تكوين صورة ذهنية عن عالمة محددة ،إال ّ
أن االهتمام به يتزايد يوما بعد يوم خاصة مع ظهور االنترنت و بتحديد مواقع
التواصل االجتماعي ،التي كان لها الدور الكبير في انتشار و توسيع نطاق الكلمة املنطوقة االلكترونية ،فتحول األثر من األفراد
املحيطين بالزبون إلى أفراد قد ال يعرفهم مطلقا ،وهو ما أعطى للمؤسسات فرصة إدارتها من أجل تحسين صورتها الذهنية،
وعليه ومن خالل دراستنا خلصنا إلى مجموعة من النتائج التي يمكن أن نذكر أهمها كالتالي:
 أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ألثر الكلمة املنطوقة االلكترونية على تحسين صورة العالمة التجارية إلى ّأن هناك أثر بين
املتغيرين ،هذا ما يدل على ّ
أن املستهلكين يعتمدون على الكلمة املنطوقة االلكترونية في تكوين صورتهم الذهنية حول املؤسسة،
خاصة املتناقلة منها عبر مواقع التواصل االجتماعي؛
 كما أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ّأن لألبعاد الثالث األولى للكلمة املنطوقة االلكترونية (املصداقية ،الجودة ،الكثافة)
أثر في تحسين صورة العالمة التجارية ،وهو ما يتوافق مع نتائج دراسة ) (Yi-Wen Fan & allأما البعد الرابع و املتمثل في خبرة
ّ
متلقي الكلمة املنطوقة فأظهرت النتائج أنه ليس لها أثر على تحسين صورة العالمة التجارية ،وهذا ما يتنافى مع نتائج دراسة
) ،(Yi-Wen Fan & allويمكن تفسير هذا االختالف بكون عينة الدراسة ،مكان و زمان تطبيقها مختلفين عن سابقتها.
و انطالقا من نتائج الدراسة ،يمكن تقديم بعض التوصيات في ما يلي:
 ضرورة االهتمام بالكلمة املنطوقة االلكترونية كأحد عناصر املزيج الترويجي االلكتروني ،باعتبارها من أنجع وسائلاالتصاالت الشخصية التي أثبتت النتائج أهميتها البالغة في تكوين الصورة الذهنية للعالمة التجارية ،وذلك راجع إلى ما تتمتع
به من املصداقية ،الثقة ،املرونة وسرعة التفاعل واالنتقال بين أوساط املستهلكين مقارنة بالوسائل االتصال غير الشخصية
 االهتمام بإدارة و تحفيز الكلمة املنطوقة االلكترونية ،من خالل تأسيس مجموعات خاصة باملؤسسة عبر مواقع التواصلاالجتماعي ،لوجود شريحة كبيرة تستخدمها.
 تخصيص ميزانية مستقلة للكلمة املنطوقة وتصميم حمالت خاصة بها سواء من خالل تقديم املكافآت للمستهلكين املوالين،أو منح أجور ألفراد يعملون على تكوين شبكات اجتماعية ونشر الكلمة املنطوقة ضمنها ،كما يمكن تدريب العاملين باملؤسسة
على إدارة الكلمة املنطوقة االلكترونية.
قائمة املراجع :
 .1نجوى سعودي" ،األثر املباشر ملقدمات األحاديث املتداولة بين املستهلكين على نشاطها و طبيعتها" ،مذكرة لنيل شهادة
املاجستير ،تخصص تسويق ،جامعة املسيلة ،غير منشورة .2010 ،
 .2هاجر حمود" ،الصورة الذهنية للعالمة التجارية و سلوك املستهلك" ،جامعة الجلفة :مجلة آفاق للعلوم ،العدد .2017 ،07
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ّ
التسامح  :املصطلح ،املبدأ في اإلسالم و الديانات األخرى
د .وريدة دالي خيلية/جامعة الجزائر3

89

ّ
ملخص:
التسامح ،من الكلمات الجميلة الراقية ،تذكر في كل املنتديات املحلية والعاملية ،ويدعى للتسامح في كل املنابر واملساجد
ً
ماضيا وحاضرا ،وتقام له امللتقيات والبرامج ،وتتناقل موضوعه وسائل اإلعالم السمعية البصرية.
والتسامح هو رغبة كل إنسان في وقتنا الحالي ،من أجل االرتقاء بقيمه اإلنسانية التي تتراجع لتقترب من السلوكات البربرية
في أعلى مستوياتها.
التسامح يحظى باهتمام كل املنظمات الدولية من خالل املواثيق واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،وتدعوا إلى تشجيع
التبادل الثقافات بين الشعوب والتسامح بينها.
كما أن املنظمات الدولية تركز على التعصب أكثر من التسامح ،وتعتبره سببا رئيسيا في نشوب الحروب ،وسببا في
ّ
االضطهاد الديني وسببا في املواجهات األيديولوجية العنيفة .التسامح هو أحد املبادئ اإلنسانية والدينية ،كما يمثل
فضـيلة مدنيـة وضـرورة سياسـية وأخالقيـة واجتماعيـة ،خاصـة في املجتمعـات ذات التنـوع السياسـي ،الـديني ،الطائفي
القـومي .وال يعد وجود التسامح ضرورة الزمة للمجتمعات التي تعـاني من نزاعات أو صراعات فحسب ،بل أن وجوده
ضرورة الزمـة لكل املجتمعات حتى في أوقات السلم .فخلـو املجتمـع مـن التسـامح ،يعـني معاناتـه مـن حالـة دائمـة مـن العنـف
والحـروب األهليـة والخارجيـة ،بمـا ال يـدع هذا املجتمـع وحضـارته يستقران ويزدهران ويستمران لوال إتباعهما التسامح
بأنواعه املختلفة ،طاملا أن تلك املجتمعات والحضارات ،ال تخلو من التنوعات املختلفة ،وال تعيش في عالم من لون واحد
وال شكل واحد.
الكلمات املفتاحية  :التسامح  ،املصطلح ،السالم.
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مقدمة :
ّ
التسامح هو أحد املبادئ اإلنسانية والدينية ،كما يمثل فضـيلة مدنيـة وضـرورة سياسـية وأخالقيـة واجتماعيـة ،خاصـة في
املجتمعـات ذات التنـوع السياسـي ،الـديني ،الطائفي القـومي .وال يعد وجود التسامح ضرورة الزمة للمجتمعات التي تعـاني من
نزاعات أو صراعات فحسب ،بل أن وجوده ضرورة الزمـة لكل املجتمعات حتى في أوقات السلم .فخلـو املجتمـع مـن التسـامح،
يعـني معاناتـه مـن حالـة دائمـة مـن العنـف والحـروب األهليـة والخارجيـة ،بمـا ال يـدع هذا املجتمـع وحضـارته يستقران ويزدهران
ويستمران ،لوال إتباعهما التسامح بأنواعه املختلفة ،طاملا أن تلك املجتمعات والحضارات ،ال تخلو من التنوعات املختلفة ،وال
تعيش في عالم من لون واحد وال شكل واحد.
تبلور مفهوم التسامح ومضـمونا وتطبيقا في عصرنا ،بشكل أكثر وضوحا ونضجا في الفكر اإلنساني الحديث واملعاصر.
إشكالية الدراسة :تطرح إشكالية الدراسة مدى االختالف والتو افق في تحديد التسامح كمصطلح و كمبدأ في اإلسالم و في
بعض الحضارات و الديانات.
ماهيـة التسـامح:
املعنى اللغوي واالصطالحي للتسامح:
املعنى الغربي للتسامح:
ً
تشتق كلمة التسامح  Toléranceفي االنكليزية من الكلمتين الالتينيتين  Tolereأي يعاني ويقاس ي ،و  Tolerantiaوتعني لغويا
التساهل1 .
وتستخدم  Toléranceفي اللغة االنكليزية بمعنى استعداد املرء لتحمل معتقدات وممارسات Kوعادات تختلف عما يعتقد به،
وتعني أيضا فعل التسامح نفسه ،وتشير  Tolérassionsبدرجة أكبر إلى التسامح الديني ،أي السماح بوجود اآلراء الدينية
وأشكال العبادة املتناقضة أو املختلفة مـع املعتقـد السـائد2.و كلمةTolérableصفة تعني :محتمل أو ممكن احتماله.
ويشير قاموس أكسفورد إلى أن3 :

 Tolerance .1تعني االستجابة أو املوافقة على اآلراء أو السلوك الذي ال توافقه أو تحبه.
 Tolerant .2تعني إمكانية قبول آراء وسلوك األفراد غير املتوافقين معهم.
 Tolerable .3تعني املوافقة وتحمل األفكار واملعتقدات البغيضة أو غير املستحبة لنا املكروهة.
 Tolerate .4تعني السماح لألفعال التي ال نوافقها ،بالتعايش معها لكن ال نشجعها.
 Toleration .5تعني السماح لآلراء واألفعال غير املرغوبة بالحدوث واالستمرار.

1عصام عبد هللا ،املقومات الفلسفية للتسامح الثقافي ،اإلمارات العربية املتحدة ،2005 ،ص.17
2املصدر نفسه ،ص.17
3املصدر نفسه ،ص.17
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ويرى "بيتر.ب .نيكولسون" أن اللغة االنكليزية تحوي على املفردة  Tolerationالتي تستخدم فيها لوصف املبدأ املعلن القائل:
ً
بأن علـى املـرء أن يكـون متسـامحا وتعـني في االسـتعمال العـادي فعـل ممارسـة التسـامح بالضـبط ،أو امليـل إلى أن يكـون املرء
ً
متسامحا وتسـتخدم كلمـة  Toleranceلوصـف فعـل التسـامح أو ممارسـته ،ووجـدت قبـل أن توجـد كلمة  ،Tolerationوكـل هذه
املفردات مشتقة من الفعل Tolerateونعت  Tolerantوالفاعل 1.Tolerato
فكلمة Tolerationمشتقة من الجذر الالتيني  tolérerالذي يعني التحمل أو املعاناة أو محاولة التعايش مع ما هو غير محبوب،
أو غير مرغوب فيه ،و نضطر على التعامل معه بإيجابية مجيرين على ذلك.
ً
ويفرق "محمد أركون" بين مفردة إباحـة التسامح  Tolerationالتي تعني طبقا لقاموس "ويبستر" إبداء تفهم أو تساهل إزاء
معتقدات أو ممارسات ،تختلف أو تتعارض مع معتقـدات الـذات أو ممارستها ،والقبول بالحياد عن معـايير معينة.
وتعني كلمة  Toléranceالسياسة التي تنتهجها حكومة ما ،وتبيح بموجبها ممارسة معتقدات دينية ،وعبادات غير معتمدة
رسمي.
ويشير قاموس "ليتره" الفرنس

ي في القرن التاسـع عشـر إلى األصـل الفلسـفي لهـذه التعبير في تعـارض آراء معينـة مـع آرائنـا2.

وعلـى الرغم مـن اخـتالف املفـردتين ،مـن حيث أصلهما الالتيني أو االنجليـزي إال إنهما تحمالن نفس املعنى ،أي (التحمل
ً
ً
والتعايش) مع أشياء غير محببة لنا أو غير مقبولة  ،وتحملنا نتيجة لذلك ،شيئا سلبيا ال نتوافق معه3،وأن تحملنا هذا وصبرنا
علـى اآلخـرين مـن أجـل التعـايش معهـم4.
وفي ضـوء ما تقدم فـإن كلمة التسامح ،تعني في اللغات الغربية القبول والتساهل ّ
وتحمل اآلراء واألفكار واملعتقدات املختلفة
عن آرائنا وأفكارنا ومعتقداتنا.
املعنى العربي للتسامح:
أما الجذر العربي ملعنى كلمة التسامح في اللغة العربية ،فيحتوي على فكرة املرونة ،وفكرة التساهل في خالف من الخالفات ،بل
والتنازل لشخص من األشخاص ،عن رأي أو أحقية أو ش يء كتعبير عن التهذيب ،واألخالقية االيجابية في التعامل معه.
ويقـول قـاموس "املـورد" أن هـذه الكلمة تعني5:

 -1تشتق كلمة التسامح Toleranceفي االنجليزية من الكلمتين الالتينيتين  Tolereأي يعاني ويقاس ي.
ً
لغويا التساهل..
 Tolerantia -2وتعني

1بيتر .ب .نيكولسون ،التسامح :كمثال أخالقي ،ع ن( :مجموعة باحثين) :التسامح بين شرق وغ رب ،ط ،١ترجمة :إبراھيم العريس ،دار الساقي
للطباعة والنشر ،بيروت ،١٩٩٢ ،ص.٢٩
2محمد أركون ،في التسامح :مقارنة بين األديان والعقل الحديث ،مجلة :قضايا إسالمية معاصرة ،العدد  ،28-37مركز دراسات فلسفة الدين،
بغداد ،2008 ،ص .56
3سمير الخليل ،التسامح في اللغات الغربية ،عن( :مجموعة باحثين) :التسامح بين شرق وغرب ،مصدر سبق ذكره ،ص – 6ص.7
4محمد مجتهد شبستری ،إشكالية التسامح ،عن( :مجموعة باحثين) :التسامح وجذور الالتسامح ،مصدر سبق ذكره ،ص.81
5منير البعلبكي ،قاموس املورد ،دار العلم للماليين ،بيروت  ،2005،ص .975
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وتستخدم  Toleranceفي اللغة االنجليزية بمعنى استعداد املرء لتحمل معتقدات وممارسات وعادات تختلف عما يعتقد به،
وتعني أيضا فعل التسامح نفسه ،وتشير  Tolerationبدرجة أكبر إلى التسامح الديني أي السماح بوجود اآلراء الدينية وأشكال
العبادة املتناقضة أو املختلفة مـع املعتقـد السـائد1.
يختلف معنى التسامح في اللغة العربية عن معناه في اللغات األجنبية ،فقد جاء في قاموس لسان العرب أن السماح والسماحة:
ً
وسماحا2.
الجود ،سمح سماحة وسموحة
واملسـامحة :املسـاهلة ،وتسـامحوا :تسـاهلوا ،وفي الحـديث الشـريف :يقـول اهللا عز وجل :اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبادي،
واإلسماح لغة في السماح بمعنى جاد وأعطى من كرم وسخاء3.
ثانيا .املعنى االصطالحي للتسامح:
ً
رغم اخـتالف الذي ملسناه بين املفهـوم اللغـوي للتسـامح عربيـا وغربيـا ،لكن أغلب البـاحثين والكتـاب العـرب املعاصـرين ،ال
يأخذون بمعاني التسامح ودالالتـه اللغويـة العربيـة مفضلين العمل بالرؤيـة الغربيـة الـتي تتجـاوز املعـنى اللغـوي األصلي للكلمة.
ً
تطور مفهوم التسامح إلى أن أصـبح يتضـمن -اصـطالحيا -عنصـرين أساسـيين:
أ-الحـق أيحـق الفـرد أو الجماعة في االختالف
ب-الواجـب :واجب الفرد أو الجماعـة في احـترام حـق الغـيرفي االخـتالف
ً
وقـد جـاء في قـاموس لتسـدلر 1745م أن :التسـامح "لـيس شـيئا آخـر غـير أن يحـاول املـرء التعامـل مـع اآلخـر بـروح سـلمية ،وأن
ً
ال يمنـع أحدا غيره من حقوقه الطبيعية ،وأن يتولى املرء بكل لطف دحض اآلراء الخاطئة التي تقـال على منابر الوعظ ،والتي
يكتبها القائمون على هذه املنابر ،وأن يجتهد املرء بكـل تواضـع ،ويحتمـل لتعلـيم غـيره مـا هـو أفضـل4.
وعرفت املوسوعة البريطانية التسامح بأنه :السماح بحرية العقل أو عدم الحكم على اآلخرين .5ويكشف هـذا التعريـف عـن
إحدى السمات العامة للتسامح وهي الحرية ولكن ليس املطلقة التي تولد التعصب..
ً
ً
ُويعرف التسامح اصطالحا كذلك على أنه" :رؤية متفهمة أو متحررة فكريا ،حيال العقائد واملمارسات املغايرة أو املضادة،
معاني عدة منها:
لعقائد الشخص املتسامح وممارساته ،ويأخذ مصطلح التسامح عند الصليبيين
ٍّ
األول :تحمل املرء بال اعتراض ،كل اعتداء على حقوقه الدقيقة ،بالرغم من قدرته على دفعه.
الثاني :احترام حرية اإلنسان في التعبير عن آرائه ولو كانت مضادة ألرائك.

1املصدر نفسه ،ص.17
2شوقي أبو خليل ،تسامح اإلسالم وتعصب خصومه ،ط ،3منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ،طرابلس1428 ،ھـ ،ص.41
3املصدر نفسه ،ص.42
4ثائر عباس النصراوي ،التسامح الديني في مدرسة النجف األشرف ،عن( :مجموعة باحثين) :التسامح في الديانات السماوية ،بيت الحكمة،
بغداد 2010،ص .116
5حميد نفل النداوي ،ثقافة التسامح وجدلية العالقة بين أالنا واآلخر ،املجلة السياسية والدولية ،العدد  ،٨كلية العلوم السياسية ،الجامعة
املستنصرية  ،2008،ص.144
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الثالث :هو أن يحترم املرء آراء غيره ،العتقاده إنها محاولة للتعبير عن جانب من جوانب الحقيقة
الرابع :التسامح هو قبول طرق تفكير اآلخر ،وطرق حياته مختلفة عما لديه هو من طرق تفكير وحياة.
ً
لو تحققت هذه املعاني ،ألصبح مبدأ التسامح مبدأ تو افقيا ً،الغرض منه ليس األخذ باملمنوعات ولكن الوصول إلى
التو افقات.
كما يقدم " اندريه الالند" André Lalande1عدة تعريفات ملفهوم التسامح منها:
أ -التسامح هو"استعداد عقلي أو قاعدة سلوكية قوامها ترك حرية التعبير عن الرأي لكل فرد حتى ولو كنا ال نشاطره الرأي".
ب -التسامح هو "احترام ودي آلراء اآلخر ،وذلك باعتبارها مساهمة في الحقيقة الشاملة ويأتي هذا املعنى ،مع االعتراف بأن أي
ً
طرف من أطراف التعامل(الفردي أو الجمعي) ال يمتلك الحقيقة املطلقة ،وإنما يمكن أن يكون جزءا منها ،وهو مع اآلخر يعد
ً
تكميلي أو يمتلك جزءا آخر منها".
عموما ،التسامح هواملوقف االيجابياملتفهم للعقائد واألفكار ،يسمح بتعايش الرؤى واالتجاهات املختلفة على أساس شرعية
ً
اآلخر سياسيا ودينيا ،وعليه فـالتسامح هو امتزاج بين الفكر واألخالق ،وتعبير عن موقف فكري من جهة ،وموقف أخالقي
من جهة أخرى.
أ-املوقف األخالقي :يحدد طريقة التعامل ،مع املفاهيم واألفكار املغايرة على مستوى العمل.
ب-واملوقف فكري :يحدد طريقة التعامل مع املفاهيم واألفكار املغايرة على مستوى النظر
عندما يصبح للتسامح كل القوة والفاعلية والتجلي ،يتحول إلى موقف إنساني ثابت ،والتزام أخالقي راسخ ،ومصدرا
لالستلهام.
فالحكمة تتغلب على التعصب والتسامح هو حكمة
وملنطق يتغلب على العنف والتسامح هو منطق
والشجاعة تتغلب على التهور والتسامح هو شجاعة
والحرية تتغلب على التكفيروالتسامح هو حرية.
بهذا اإلدراك ينبغي أن نتعامل مع التسامح ومنه ،أي من فكرة الترابط بين الفكر والسلوك كمنظومة تكاملية ملعنى التسامح،
ليتبين ان التسامح هو" استعداد نفس ي وسلوك ناتج عن هذا االستعداد ،لتفهم آراء ومو اقف اآلخرين املغايرين لنا في
االعتقاد والتصرف.
من خالل البحث في مفهوم التسامح ومعانيه ،توصلنا إلى مالحظات مهمة ينبغي عرضها:
أوال :التساهل -في رأينا -ال يراد معنى التسامح ،ألن التساهل يعني :أن تترك اآلخر لشأنهم دون االكتراث له ،أو االهتمام به ،أال
يعني هذا تخليا وتملصا؟
1اندريه الالند بالفرنسية ): André Lalandeفيلسوف فرنس ي ( )1963-1876ولد في ديجون ،ودرس في عدة مدارس ريفية ،إلى أن انتقل إلى مدرسة
أنري الرابع ،فدار املعلمين العليا ما بين  1883و  .1888نال شهادة في الفلسفة عام  ،١٨٨٨وشهادة الدكتوراه في اآلداب عام  .1899وفي سنة 1909
ً
ً
ً
صار أستاذا مساعدا في الفلسفة بالسوربون ،وأستاذ كرس ي عام  ،١٩١٨ثم عمل أستاذا بالجامعة املصرية .تخرج على يديه الفوج األول من طالب
َ
قسم الفلسفة .ألف "املعجم الفلسفي" املعروف بمعجم الالند.
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ً
ثانيا:التحمل ال يتوافق مع التسامح أيضا ،ألنه يقيم حدود بين الطرفين :الذات واآلخر والتسامح تعامل على أساس أن اإلنسان
يجب أن يمارس عالقته باآلخر ،من خالل عدم زعمه أنه يمتلك كل الحقيقة املطلقة ،أو أن يتفرد بامتالكها.
فالتحمل يرادف امتالكية الحق بالنسبة للذات ،والتعامل مع اآلخر على انه ال يمتلكه ،ولكنه يتحمله بالرغم من ذلك ،أما مع
التسامح فأمر مختلف ،إذ انه يقوم على افتراض تعددية امتالك الحقيقة أو عدم الجزم بامتالكها بالنسبة لطرف على حساب
اآلخر
ً
ثالثا :هنالك تقاطع واشتراك بين التسامح واالعتراف بحقوق اآلخرين ،واالعتراف بهم أوال وما يفهم من معنى التسامح هو اللين
في تقبل اآلخر على جميع مستوياته الوجودية والفكرية والسلوكية ،وأسوأ ما يمكن أن يتصور هو أن ال نتسامح في وجود اآلخر
ً
ً
= اإلنسان ،وذلك عادة ما يتم عبر االنتماء لدائرة دينية ضيقة الفهم ،تتخذ من ترسانة التعصب درعا لها ،ومن التخلف منهجا
داعما لها ،التي ترى نفسها هي من يستحق الوجود ،ومن يحمل الفكر السليم فالتسامح يبنى على فكرة (تقبل االختالف)
و(التعددية)
التسامح ليس منة أو هبة يتفضل بها أحد على غيره ،أنه حق تنتزعه املجتمعات ،حينما تنخرط بفعالية االختالف متعدد
املستويات واملعاني ،وعلى األساس نفسه من االختالف والتنوع ،فـإننا كبشر ال نمتلك الحقيقة املطلقة ،وإنما هي موزعة بين
البشر ،وتحتاج إلى إنصات وتواصل مستمر بينهم.
ً
وتكمن فكرة التسامح في قبول اعتبار اآلخر صاحب حق كامل في أن يكون مختلفا و كل عملية تسامح تقود إلى االعتراف
بحق اآلخرأن يعتقد ،وان يقول ،وان يفعل ،ما يوازي أو يالئم هذا االعتراف.
ويرى "جون لوك" أن عدم التسامح ورفض اآلخر املختلف واملغاير ،يؤدي الحروب والنزاعات .ف ــ" االختالف من طبيعة البشر،
َ ُ َ
َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ
الن َ ُ َّ ً َ
اح َد ًة َوال َي َزالون
ومن مقتضيات العقل ،ومن ضروراته االجتماع .قال هللا تعالى" :ولو شاء ربك لجعل
اس أمة و ِ
َ ْ ُ ُّ ُ ْ َ ً َ َ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ َّ َ ُ ُ ْ
ُ َْ َ
َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ
ض كلهم ج ِميعا أفأنت تك ِره الناس حتى يكونوا
مخت ِل ِفين"(/ 118سورة هود) ،وقوله تعالى" :ولو شاء ربك آلمن من ِفي األر ِ
ْ َ
ُمؤ ِم ِنين"( /99سورة يونس).
االختالف هو مشهد من مشاهد الحياة اليومية ،لذلك نحتاج إلى التسامح ،لكي ال يتحول االختالف إلى تباعد بين النفوس،
وزرع األحقاد ،والنزاعات ،البد من التسامح حتى يصبح االختالف رحمة بين الناس ،ويضفي على حياة الناس متعة العيش.
ً ً
إذ إن إشاعة أجواء السلم والتسامح ،والقبول باآلخر وجودا ورأيا ،هي السالح الفعال في القضاء على ظاهرة العنف البشري.
وعليه يجب االنتقال من فكرة االختالف الذي يقتض ي العنف من خالل تفعيل مفهوم التسامح بشكل عملي إلى جعله مشروعا
ً
للتعارف واالعتراف االختالف ليس سببا للجفاء والتباعد والتباين في وجهات النظر ،ال يلغي الجوامع املشتركة بين بني اإلنسان،
وتعدد االجتهادات ليس مدعاة للنبذ والنفي ،وإنما كل هذا يؤسس لالنخراط في مشروع التعارف والفهم املتبادل.
ّ
ّ
مو ّ
ّ
والس ّ
والترفع عن ّ
الصغائر ُّ
البشرية إلى مرتبة
بالنفس
التسامح مفهوم يعني العفو عند املقدرة ،وعدم ّرد اإلساءة باإلساءة،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
كافة ّ
الرسل واألنبياء واملصلحين؛ ملا له من دور
وأهمية كبرى في
اجتماعي دعا إليه
أخالقي
أخالقية عالية ،والتسامح كمفهوم
ّ
تحقيق وحدة ،وتضامن ،وتماسك املجتمعات ،والقضاء على الخالفات ّ
والصراعات بين األفراد والجماعات ،والتسامح يعني
ّ
ّ
اإلنسانية العامة.
أساسية لحقوق اإلنسان ،والديمقراطية والعدل ،والحريات
احترام ثقافة وعقيدة وقيم اآلخرين ،وهو ركيزة

94

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 44يوليو 2018 -

املفهوم االصطالحي الحديث:
التسامح ال يعني الالمبـاالة وعـدم االكـتراث ،الـدالين على تجاهـل اآلخر وإهماله ،واتخاذ موقف سلبي منه ،بل يعني موقفا ذا
طابع إيجابي1,
ً
ً
اعتمد املؤتمر العام ملنظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في دورته الثامنة والعشرون في باريس سنة  1995تعريفا شامال
للتسامح ،تضمنه اإلعالن الذي أصدرته املنظمة ووضحته ضمن عدة مواد:
املادة األولى:

 احترام وقبول التنوع واالختالف عبر االنفتاح واملعرفة وحرية الفكر والضمير واملعتقدات ،والتسامح ليس أخالقيا فقطبل سياس ي وقانوني ،وهو فضيلة تسهم في إحالل ثقافة السلم محل ثقافة الحرب.
 التسـامح ال يعـني التسـاهل والتنـازل ،بـل هـو اتخـاذ موقـف ايجـابي ُيقـر بحـق اآلخـر في التمتـع بحقوقـه ،وهـو ممارسـة يجـبعلى الدول والجماعات واألفراد األخذ به.
 التسامح مسؤولية تشـكل عمـاد حقـوق اإلنسـان والتعدديـة بمـا فيهـا التعدديـة الثقافيـة والديمقراطيـة وحكـم القـانون،وينطـوي التسامح على نبذ االستبداد والدوغماتية ،ويثبت املعايير التي تنصب عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان.
 التسامح ال يعني قبول الظلم االجتماعي أو تخلي الفرد عن معتقداته والتهاون بها ،بـل يعـني تمسـكه بمعتقداتـه وقبولـهتمسـك اآلخرين بمعتقداتهم وهو إقرار بحق الفرد في العيش بسالم.
املادة الثانية :تحث على دور الدولة في نشر التسامح عبر األخذ باملواثيق والتشريعات الدولية ،وتشـريع القـوانين الداخليـة
بموجـب مبـادئ العدل واملساواة ،وعدم تهميش كافة الفئات املستضعفة.
املادة الثالثة :توضح األبعاد االجتماعية للتسامح والتي تؤكد على البحوث والدراسات العلميـة ودور الـتعلم والصـحافة واإلعـالم
ً
في نشـر التسـامح ،وضـرورته للعـالم ،بعـد أن أصـبح أكثـر انـدماجا بفعل العوملة.
املادة الرابعة :أكدت على أهمية التعليم ،وتشجيع املناهج الدراسية على تعليم حقـوق اإلنسـان ومعرفـة أسـباب العنـف
والخوف من اآلخر و الالتسامح.
املـادة الخامسة :نصت على االلتزام بالعمل عبر مجـاالت التربية والتعليم والثقافة واالتصال املادة السادسة :حددت يوم
السادس عشر من تشرين الثاني من كل عام لالحتفال به كيوم عاملي للتسامح ،واتخاذ الترتيبات الالزمة لنشره بكل اللغات,
ويحدد محمد عابد الجابري املعنى االصطالحي الحديث للتسامح ،بأنه ال يعني أن يتخلى املرء عن قناعته ،وال أن يكـف عن
إظهارها والدفاع عنها والدعوة لها ،بل يعني االمتناع عن استعمال أية وسيلة من وسائل العنف والتجريح ،أي التسامح هو
احـترام اآلراء وليس فرضها2.
أي أن التسامح يعني :احترام الحق في االختالف ،والحق في التعبير الديمقراطي ،والقدرة على تحمل الرأي اآلخر ،والصبر على
أشياء ال يحبها اإلنسان وال يرغب فيها ،و أبعد من ذلك قد يصبر على ما يعتبره مناقضة ملنظومته الفكرية واألخالقية.

1ناجي البكوش وآخرون ،دراسات في التسامح .املعھد العربي لحقوق اإلنسان ،تونس ،1999 ،ص.12
2محمد عابد الجابري ،قضايا في الفكر املعاصر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1997 ،ص.28
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أي أن نعيش نحن واآلخرون في عـالم واحـد يضمنا رغم اختالفاتنـا ،ويتجلى ذلك في االستعداد لتقبل وجهات النظر املختلفة،
في السـلوك والـرأي رغم عدم موافقـتنا عليهـا.
ويعرف محمد أركون التسامح بأنه :االعتراف للفرد املـواطن بحقـه في أن يعبر داخل الفضاء املدني عن كل األفكار السياسية
والدينية الفلسفية التي يريدها وال أحد يستطيع أن يعاقبه علـى آرائـه إال إذا حاول فرضها بالقوة والعنف علـى اآلخـرين1
ويعـرف ماجـد الغرباوي التسـامح بأنه :موقـف ايجـابي متفهم مـن العقائد واألفكـار ،يسـمح بتعايش الـرؤى واالتجاهات املختلفة
ً
ً
ً
دينيا....،وحرية التعبير عن آرائه وعقيدته2
بعيدا عن االحتراب واإلقصاء على أساس شرعية اآلخر املختلف سياسيا،
وعليه فإن التسامح يعني قبول واحترام وتقدير التنوع الثري لثقافات عاملنا ،وأنماطه التعبيرية املختلفة ،وطرق تحقيق كينونتنـا
اإلنسـانية ،فهـو تناسق في االخـتالف ،وهـو ليس واجـب أخالقـي فقـط ،بل وواجـب سياسـي وحقوقي أيضـا ،وهـو فضيلة تعمـل
على إحالل ثقافة السالم محل ثقافة الحرب ،وهو ليس مجرد إقرار ،وال مجرد تنازل أو
تجاوز ،بل هو موقف فعال مدعوم باالعتراف بـالحقوق العامليـة لإلنسـان ،والحريـات األساسـية لآلخـرين3.

لـذلك ال يتحقـق التسـامح إال بـاحترام حريـة اآلخـر ،وطـرق تفكـيره وسلوكه ،وآرائه السياسية والدينية .ألن الفكر نفسه يتم
التعبير عنه في الواقع ،عبر ممارسات وسلوكيات تتعلق بإقرار حرية املعتقد لإلنسان الفرد واآلخرين ،وتفعيل التباين في الرأي
والثقافـة والفكـر واملعرفة
خالصة القول ،أن التسامح يعني:
 -1االعتراف باآلخر واحترام حقوقه ومصالحه.
 -2تكريس مبدأ الحوار مع اآلخر بدال من العنف واإلكراه.
 -3تحريـر اإلنسان من دوافع الثأر والشر ،ومنحـه الحريـة والقدرة على اإلصالح في الحاضر ،والتطلع املتفائل إلى املستقبل.
 -4تجسيد قيم املواطنة وتعزيز للهوية الوطنية.
أنواع التسامح:
يمكن تصنيف التسامح من حيث أنواعه إلى:
-1أنواع التسامح من حيث طبيعته:
ميز "جون لوك" بين نوعين من التسامح:
أ-تسامح شكلي (مظهري)  :التسـامح الشـكلي ،هـو أن تـترك املعتقـدات والشعائر الدينية أو املذهبية األخرى وشأنها ،ونقيضـه
هـو إرغـام أصـحاب تلـك املعتقـدات األخـرى (غـير الـدين أو املـذهب الرسمـي أو السائد) على الخضوع لهيئـة دينية في الدولة أو

1محمد أركون ،قضايا في نقد العقل الديني (كيف نفھم اإلسالم اليوم) ،ط ،٢ترجمة وتعليق :ھاشم صالح ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت،
 ،2000ص.243
2ماجد الغرباوي ،التسامح ومنابع الالتسامح (فرص التعايش بين األديان والثقافات) ،ط ،1مؤسسة عارف للطباعة ،بغداد ـ النجف ،2008 ،ص.20
3ياسين بن علي ،مفهوم التسامح بين اإلسالم والغرب ،ط ،1دار الدعوة اإلسالمية للنشر ،طرابلس  ،2006،ص.13
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ً
الكنيسة .ويكون التسامح شكليا (مظهريـا ) حين يعتقد رجال السلطة والسياسة ،ويتصرفون على أساس امتالكهم الحقيقة
لوحدهم  ،واآلخرين أتباع باطل لكـنهم يصـبرون علـيهم اضـطرارا1.
ب-تسامح موضـوعي (جـوهري) :أما التسامح املوضوعي ،فال يقتصر على مجرد ترك األديان واملذاهب األخـرى ،وعقائـدها
ً
وشـعائرها وشـأنها ،بـل هـو أساسـا اعـتراف ايجـابي بأنها عقائـد دينيـة أو مذهبيـة ممكنـة لعبـادة هللا.2
ويتحقق التسامح املوضوعي (الجوهري) باالعتراف بحقوق اإلنسان عن اقتناع ،وإيمان حقيقيين ،وتأكيد النصوص الدستورية
أو ما هو بمسـتواها ،علـى ايجابيـة االخـتالف في األمـور السياسـية ،الثقافيـة ..واالحترام الحقيقـي ولـيس املؤقـت املصـلحي الـذي
يـرتبط بمصلحة سياسية معينة ويزول بزوالها3.
ويقدم "محمود حمدي زقزوق" تصنيفا ممـاثال ألنـواع التسـامح مـن حيـث طبيعتـه لكنـه يطلق عليها:
أ -التسـامح االيجابي :التسامح االيجابي هو التسامح الذي ال يشعر صاحبه بأنـه يتفضـل به على أحد ،وإنما هـو حق لجميع
األشخاص دون استثناء بغض النظر عن أديانهم وأحوالهم ومعتقداتهم ومذاهبهم4.
وال يقف التسامح االيجـابي عند حد الكف عن إتيان ما فيه تشدد أو تضيق على اآلخـر أو انتهاك لحقوقه ،بل ويزيد عليه إتيان
سلوك فكري/قولي/عملي فيه إكرام لآلخر واحترام حقوقه والتعاون معه أو العفو عنه والتنازل لـه وحـب الخـير لـه والـدفاع عنـه
وعـن حقوقه5.
ويمكن أن نستنتج من ذلك التسامح الشكلي السلبي هو تسامح اضطراري ،أو إجبـاري ،ألنـه ال يتأسـس علـى قناعـة املتسامح إن
التسامح وقبوله به إراديا واختياريا وال عن قناعة حقيقية لذلك فإنه يعده من املندوبات ويقبل به اضطرارا ال اختيارا ألسباب
تفرضها عليه البيئة املحيطة به ،ومن ثم فإنه ال يتمسك بـه ويمكـن أن يتخلـى عنـه حاملـا أمكنـه ذلـك ،وأن التسـامح املوضوعي
االيجابي هو تسامح اختياري ألنه يتأسس على قناعة وقبول إراديين اختياريين وإيمان حقيقي من املتسامح بتسامحه ،ومن ثم
تمسكه به ورفضه التخلي عنه.
ب -التسـامح السـلبي :يبدو أن التسامح السلبي ،متطابقا مع التسامح الشكلي (املظهري) إذ ال ينشأ عن عقيدة حقيقيـة بـل
تمليه ،أو تفرضه الظروف السياسية واالجتماعية التي توضح أن عدم التسامح سيؤدي إلى شرور كبيرة.
وبـذلك يكـون الكـف عـن فرض كل مـا فيـه تشـدد أو تضـييق علـى اآلخـر ،أو انتهـاك لحقوقـه في أدنى مستوياته ،وبمجرد الالمباالة
ً
به واالنعزال عنه أو االمتناع عن التفاعل معه إال للضرورة القاهرة وفي أضيق الحـدود ،بتحمـل اإلنسـان اضطر ًارا ملا هو مختلف
عما يرضاه
ويوافق عليه ،مما ليس فيه مساس مباشر بشخصه ،أو حرمانه من سلوك أو سمات أو ثقافة اآلخر الذي يتفاعل معه.

1حسن السيد عز الدين ،بحر العلوم ،املجتمع املدني في الفكر اإلسالمي ،ط ،١مركز النجف للثقافة والبحوث  ،2008،ص.130
2جون لوك ،رسالة في التسامح ،ترجمة وتعليق :عبد الرحمن بدوي ،مركز دراسات فلسفة الدين ،بغداد ،2006 ،ص.8
3املصدر نفسه ،ص.84
4محمد أركون ،قضايا في نقد العقل الديني (كيف نفھم اإلسالم اليوم) مصدر سبق ذكره ،ص.201
5مؤسسة املنصور الثقافية ،في مفهوم التسامح أفكار أوليةwww.ALmansur.com ،
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وال يقوم هذا التسامح على اقتناع وإيمان حقيقيين بمبـدأ وقيمة التسامح مع اآلخر ،بل يقوم على الضعف والعجز عن
الالتسامح مع اآلخر ،أو الخـوف مـن عاقبـة أو تكلفـة الالتسـامح معـه1.
وينشـأ مثـل هـذا التسـامح السـلبي ،عن تصور يفيد بأن من يجري التسامح معهـم ،ال يستحقون بالفعل أن ُيمنحوا تلك الحقوق
األساسية التي يلتزم املجتمع املدني بتقديمها لكل مواطنيـه ويعني ذلك ،أنهم ال يتمتعون بنفس الحقوق املمنوحة لألعضاء
اآلخرين في املجتمع2.
وبخالف ذلك  ،يبـدو الثاني (التسـامح االيجابي) متطابقـا مع التسامح املوضـوعي (الجوهري) إذ ينشـأ عن عقيدة حقيقيـة ،ويكون
أكثـر من مجرد قبول بالتعايش مع املعتقدات و الحضـارات
األخرى ،بل واحترامها والتعاون معها أيضا بكل ما يترتب على ذلك من الحفاظ الناجح على حقوق اإلنسان العامة وبخاصة
الحرية الدينية3.
أنواع التسامح من حيث استمراريته:
يكون التسامح من حيث استمراريته على نوعين:
-1التسامح الدائم :أي استمرار الطرف املتسامح في تسامحها مع اآلخر املختلف ولو تغـيرت الظـروف ،ويتطـابق هذا النوع مع
التسامح املوضوعي الجوهري االيجابي االختياري.
-2التسامح املؤقت :أي تخلـى الطرف املتسامح عـن تسـامحه في ظـروف معينـة.
ويتطـابق هـذا النـوع مـع التسـامح الشـكلي املظهـري السـلبي االضـطراري.
وقـد طرح "إراسم" في عام 1526م وللمرة األولى ،فكرة اعتماد تسامح مؤقت ولكن شرعي فقد اتسم منهجه بالتسامح وحرية
الضمير ،ولكن بشكل مؤقت من أجل السالم األهلي والسالم العاملي ،وردع الحركات الثوريـة ،بـالرغم مـن أن الفكـرة قد وجدت
تطبيقها العملي قبل ذلك4 .
أنواع التسامح من حيث أبعاده:
يمكن أن يصنف التسامح من حيث نطاقه إلى نوعين أساسيين:
-1التسامح الداخلي :يتم تبنيه وتطبيقه داخليا في نطاق دولة واحدة أو مجتمع واحد.
-2التسامح الخارجي :يتم تبنيه وتطبيقه خارجيا في نطاق دول أو مجتمعات متعددة.
وغالبا ما يكون التسامح الخارجي انعكاسا للتسامح الداخلي وتجسيدا له على الصعيد الخارجي.
أنواع التسامح من حيث نطاقه:
ُيمكن أن ّ
يصنف التسامح من حيث نطاقه ،أو درجة اتساعه وشموله ،إلى نوعين أساسيين:
1في مفھوم التسامح أفكار أولية ،مصدر سبق ذكره ،ص.1
2ستيفن م .ديلو  ،مصدر سبق ذكره  ،ص56
3محمود حمدي زقزوق ،مصدر سبق ذكره ،ص.198
4جوزيف لوكلير ،مصدر سبق ذكره،ص.163
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-1التسامح العام :يتسع وتمتد حدوده ليشمل كل املكونات املجتمعية في مجتمع واحد أو دولة واحدة أو إقليم واحد ،أو يشمل
كل العالم ودوله ومجتمعاته.
-2التسامح الخاص :يضيق التسامح وتقتصر حدوده ،مجتمع واحد أو دولة واحدة أو إقليم واحد أو يقتصر في املجتمع الواحد
أو الدولة الواحدة ،أو اإلقليم الواحد أو العالم على جماعة أو طائفة أو قومية أو حزب أو مكون دون آخر.
ويتحقق التسامح في الدولة الواحدة ذات الطبيعة التعددية السياسية واالجتماعية واالقتصـادية والدينيـة والعرقيـة ،إذا
ً
ً
اسـتطاع املجتمـع التعايش مع تعدديته إيجابيا وسلميا ،عبر تبنيه قيم الحوار الوطني الـداخلي القـائم علـى االحـترام املتبـادل،
ً
واألنصـاف والعـدل ،ونبـذ التعصب والكراهيـة 1وأن يشمل هـذا الحوار ،كل موضوع يقسم الفرد واملجتمع سواء كان سياسيا
ً
ً
فكريا  ،ألن نجاح الحوار وفعاليته يكمنـان في شموليتـه واستيعابه الحاجة العامة2
ثقافيا أو
وكلما ساد الحوار والتسامح الداخلي ،كلما أمكن أن يتحقق الحـوار والتسـامح العـاملي ألنـه يقوي النسـيج الـداخلي في كـل بلد،
وهـو السـبيل االسمـي واألرقى ،لضـبط االخـتالف
املـذموم ،وتفعيل قيم التعاون والتآلف والتكاتف ،وبخالف ذلك ،فإن غلق باب الحوار يعني غياب املشاركة والتعددية
والتسامح3.
ً
ً
وقد بات املجتمع العاملي اليوم يضع قيودا على غياب التسامح على املستوى الوطني ،بعد أن بات مدركا لحقيقة أنه األساس
الذي يقوم عليه التسامح ،ومن ثم التعايش الفعـال على املستوى العاملي4.
حيث يعد تحقيق التسامح الداخلي واالنفتاح على الثقافات املحلية ،شرطا لتحقيق التسامح على املستوى العاملي وبين
الثقافات األخرى ،وعلى العكس فإن االعتقاد بامتالك ثقافة معينة للحقيقة يؤدي بها إلى رفض الثقافات األخرى واالنغالق
عنها5.
أنواع التسامح من حيث موضوعه:
وتشمل املواضيع التي يتناولها التسامح:
-1التسامح الفكري:
ً
يقصد بالتسامح الفكري احـترام اآلراء واألفكـار املخالفـة وفقـا آلداب الحـوار وعـدم التعصـب ،فاالجتهـاد واإلبـداع حـق لكل إنسان
بغض النظر عن لونه ،جنسه ،دينه6.

 1أشرف عبد الوھاب ،مصدر سبق ذكره ،ص.20
2عبد الستار الهيتي ،الحوار (الذات مع اآلخر) ،ط ،١وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،2004 ،ص.112-109
3عبد هللا علي العليان ،حوار الحضارات في القرن الحادي والعشرين..رؤية إسالمية للحوار ،ط ،١املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت
 ،2004،ص.193
 4أشرف عبد الوھاب ،مصدر سبق ذكره ،ص.20
5عبد الستار الهيتي ،الحوار (الذات مع اآلخر) ،ط ،1وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،2004 ،ص.112-109
6ھناء محمد حسن ،مصدر سبق ذكره ،ص.96
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ونقيض التسامح الفكري هو الالتسامح الفكري الذي يعـني حجـب وتحـريم حق التفكير واالعتقاد والتعبير بفـرض قيود
وضوابط تمنع ممارسة هذا الحق ،بـل وتنزل عقوبات بالذين يتجرؤون على التفكير خارج ما هو سائد سواء أكان ذلك بقوانين
ّ
مقيدة أو عبر ممارسات قمعية1 .
-2التسامح الثقافي:
يقصد بالتسامح الثقافي قبول واحترام القيم ،والتقاليد والتوجهات الثقافيـة املختلفة ،وعدم التمسك بالقيم والتقاليد
والتوجهـات الثقافية الخاصـة ،وتأييد كل رغبة في التجديد أو أي شكل أو نمط للتغيير2.
ويعبر التسامح الثقافي عن قبول واحترام الخصائص املختلفة لثقافات األخرى في العالم وألشكال التعبير املختلفة الخاصة
بكـل منها ،أو ألساليبها املختلفة في الحياة.
إذ يعني التسامح التجانس مع االختالف ،وهو يـزداد مـع املعرفـة وانفتـاح العقـل علـى العـالم وزيـادة االتصـاالت والتفـاعالت مع
الثقافـات األخـرى ،فضـال عـن حريـة التفكـير واملعتقـدات واملمارسـات ،ومـن ثم فـإن التسـامح يعـبر عـن اتجـاه نشـط ينشـأ ويـزداد
باالعتراف بالحقوق اإلنسانية الكلية والحريات األساسية لآلخرين3 .
ويكمن املنطلق األساس للتسامح الثقافي في القـدرة علـى احتواء التباين بروح نقدية ،ورفض مختلف أشكال التعصب ،ألن
التباينات في املجتمع املتعدد ليست تباينـات في اآلراء بـل تباينـات ثقافية ،والتباينات في اآلراء متحركة بحيث إن معارض اليوم
ً
قد يكون حليف الغد في حين إن التباينات الثقافية لهـا حـدود مرسـومة تتميز بالصالبة واالستمرار والدوام دون أن تكون حتما
نزاعية4.
-3التسامح االجتماعي:
ً
يقصد بالتسامح اجتماعيا االستعداد لتقبل وجهات النظر املختلفة ،فيما يتعلق باختالفات السلوك والـرأي ،ولكـن دون
املوافقة عليها بالضرورة ،ويرتبط التسامح االجتماعي بسياسات الحرية في ميدان الرقابة االجتماعية 5.وهو اعتراف باآلخر على
ً
ـدا عـن التفاضـل العنصـري .ألن العنصـرية والعرقيـة والعـدوان تتنـافى مـع مبـدأ التسـامح6 .
أسـاس إنسـاني بعي
ويرجع تعرض املرأة ملمارسـات اإلقصـاء والتهمـيش ،إلى مجموعـة مـن القيـود الـتي تفرضـها الظـروف السياسـية واالجتماعيـة
واالقتصادية التي تجـذرت بسـبب التخلـف الثقـافي الـذي ينتمـي لتلـك الظـروف ويعـبر عنهـا ،ويطمـح التسـامح هنـا إلى انتشـال املـرأة
من قيود العادات والتقاليد الالشرعية والالإنسانية خاصة في املجتمعات الذكورية التي تحكمها السلطة األبوية.

1عبد الحسين شعبان ،مصدر سبق ذكره ،ص.57
2املصدر نفسه ،ص.60
3املعجم العلمي للمعتقدات الدينية ،ترجمة وتعريب :سعد الفيشاوي،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاھرة ،2007 ،ص.236
4املعجم العلمي للمعتقدات الدينية ،ترجمة وتعريب :سعد الفيشاوي ،الھيئة املصرية العامة للكتاب ،القاھرة ،2007 ،ص.236
5ناھدة عبد الكريم ،مصدر سبق ذكره ،ص.260
6ماجد الغرباوي ،مصدر سبق ذكره ،ص.250
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-4التسامح الديني:
يقصد بالتسامح الديني ،قبول واحترام املعتقدات الدينيـة واملذهبيـة األخـرى املختلفـة واملخالفـة ،والتسـامح تجـاه معتنقيهـا ،
واالعتراف بحق املرء في تبني أية ديانة أو مذهب وتظهر ضرورة هـذا النـوع مـن التسـامح ،في الظـروف الـتي تسـيطر فيهـا حركـة
دينيـة معينة علـى املجتمـع ،وتضـطهد أصـحاب املعتقـدات الدينيـة أو املذهبيـة األخـرى1 .
وبـذلك فـإن التسـامح الـديني ،هـو التسـامح بـين الـرؤى الدينيـة لألديان املختلفـة ،أو مـع الرؤى املذهبيـة األخرى داخـل الـدين
الواحد ،وأن يفهـم الفـرد أو يتفهم أو حـتى أن يطبق وجهات نظر فرد آخر على نفسه ،لكنه مطالب بأن ال يتـدخل في الشـعائر
الدينيـة لآلخـر ويكفـل التسـامح الـديني للجميـع ،حـق ممارسة معتقداتهم الدينية واملذهبيـة2.
ويـرى جـون رولـز أن التسـامح الـديني لـيس فكـرة سياسـية ،لكـن التعبـير عنهـا يمكـن أن يـتم من داخل عقيدة دينية أو غير دينية
(سياسـية)3.
ووفقـا لـذلك ،فـإن جميـع االختالفـات الدينيـة بـين الشـعوب هـي إرادة هللا ،سـواء أكان االختالف في العقائد الدينية بـين األفـراد
في نفـس املجتمـع ،أو بيـنهم وبـين أفـراد املجتمعـات األخـرى ،وعليـه فـإن العقـاب علـى االعتقاد الخطأ ،أمر مرجعه إلى هللا وعلى
املجتمعـات ذات األديـان املختلفـة  ،أن تحـترم بعضـها الـبعض ،فاإليمـان بالـدين أمـر فطـري في كل البشر كما يعتقد رولز4 .ولكل
األديـان واملـذاهب مـن منظـور التسـامح الـديني ،حـق ممارسـة شـعائرها وطقوسـها أي التعـايش بحرية ودون تعصب.
وإذ تحفظ ممارسة التسامح ثبـات التـوازن االجتمـاعي داخـل الجماعـة ،فإنهـا تعطـي للدولـة شـرعيتها كدولـة ،أي كإدارة للشـؤون
العامة للجماعة /بما في ذلك العالقات بين األديان واملذاهب الدينية5 .
التسامح في بعـض الحضارات والديانات:
يؤكد كلود ليفي شتراوس ،عدم وجود حضارة عاملية باملعنى املطلق ،ألن مثـل هـذه الحضـارة في الحقيقـة ،هي ائـتالف ثقافـات
ذات أبعاد عاملية ،فكل ثقافة لها هويتها األصلية6
والحضارات ال تتصـادم أو تتصـارع ،مـا دامـت تسـعى إلى منهـاج سـلمي آمـن.
فالحوار هو طريق مناسب لكل حضـارة فال بد من أن تركز على األسلوب اإلنساني في املواجهة أي أسلوب االعتراف باآلخر
واحترامه7.

1املعجم العلمي للمعتقدات الدينية ،ترجمة وتعريب :سعد الفيشاوي،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاھرة ،2007 ،ص.236
 2حسن عجيل حسن ،أھمية التسامح واالحترام املتبادل في املجتمع في إشاعة ثقافة الالعنف ،عن( :مجموعة باحثين) :ثقافة الال عنف في التعامل
مع اآلخر ،مصدر سبق ذكره ،ص.393
3جون رولز ،مصدر سبق ذكره ،ص.202
4املصدر نفسه ،ص.124
5برھان غليون ،نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة ،ط ،1املركز الثقافي العربي ،بيروت ،1990 ،ص.84
6مايكل أنجلو ،مصدر سبق ذكره ،ص.394
7محمود عكام ،الحوار الثقافي والحضاري في خدمة ّ
السالم ،ع ن( :مجموعة باحثين) :الحوار الحضاري والثقافي أھدافه ومجاالته ،مكة املكرمة،
 ،2005ص.311
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ويسعى حـوار الحضارات إلى إيجاد بيئة دولية سلمية ومسـتقرة ،تقوم على أساس االحترام املتبادل واملساواة بين الثقافـات
والحضارات املختلفـة ،وعدم ازدراء اآلخر والحط من شأنه واالعتراف بوجود تباينات واختالفات بين الحضارات والثقافـات بما
يعكس حقيقة خصوصية ظروف نشأة وتطور كل حضارة.
ارتبطت مسألة التسامح بالقضية الدينية ،وأول من كتب في هذا املجال هو الفيلسوف "جون لوك" ،فقد ربط مقولة التسامح
باملسألة الدينية بوصفها الحل العقالني الوحيد ،ملشكلة الخالفات التي نشأت داخل الديانة املسيحية التي تمثل الدين الرئيس ي
في الثقافة الغربية.
ّ
والتسامح في الدين ،هو احترام حرية التعبير ،واالنفتاح الفكري تجاه الذين يمارسون ديانات وعقائد دينية مختلفة عما نمارس.
وقد تعرض "عبد الرحمن بدوي" لفكرة التسامح الديني بالتفصيل في مقدمته لرسالة "جون لوك" في موضوع التسامح ،إذ
قدم عرضا وتحليال ألهم األفكار في التسامح الديني.
هنالك نوعان من الرؤى الدينية:
الرؤية األول :يرى أن األديان متساوية ،وإنها ممتلكة للحق على التساوي واملماثلة ،فهؤالء يؤكدون على التسامح الن كل دين
من األديان يمثل الحق.
الرؤية الثانية :تعتقد هذه الرؤية ،بنسبية الدين أو النسبية الدينية ،التي تعتقد بأن كل دين يكشف عن جزء أو جانب من
الحق ،يؤمن أصحابها بفكرة التكامل الديني ،إذ أن األديان كلها ضرورية من أجل تحصيل الحق بأكمله1.
إال أن مسألة التسامح فيها قدر كبير من املحذور في حالة قربها أو بعدها عن الدين ،فبمستوى ما للمتطرفين الدينيين من أثر
في العنف و الالتسامح ،ورفض اآلخر وعدم االعتراف به
وعارض البعض من رجال الدين في العصر الوسيط وخاصة مع الفكر الكنس ي املسيحي بالذات فكرة التسامح ،فقد كان هنالك
رجال دين كبار يحاربون التسامح الديني وأي تساهل معه ،ليس فقط األديان األخرى ،بل مع املذاهب الدينية املسيحية األخرى،
ومنهم من دعا إلى عدم التسامح مع البروتستانت(ألنهم يمثلون اإلصالح أو التغيير) ألنه يجد أن الكاثوليك هم الحقيقة املطلقة
التي ال يساورها أو يجاورها باطل ،وأنهم الوحيدون الذين يستحقون االحترام ،وعلى العكس.
ومما يستهجن على(لوك) هو استثناء الكاثوليك من التسامح في رسالته حول التسامح ،ألنهم يدينون بالوالء للبابا ومللك فرنسا
حينها ،وكأنها جاءت بالضد من فكرة االستهجان املقابلة للبروتستانت من الكاثوليك.
وهذه الفكرة(أي مسألة الوقوف بالضد من مبدأ التسامح) لم تقتصر على الفكر الكنس ي ،بل تجد كثيرا من الرموز الدينية
اإلسالمية هي األخرى ،ال ترى الحق إال فيها ومنها ومعها ،أما الباقي فهم في ضالل ،ال بل يجب – عند البعض  -قتلهم وإلغاءهم
على مستوى الفكر والسلوك والوجود أيضا.
أوال :التسامح في الحضارة الهندية(البوذية).
ساد الحضارة الهندية ،دستور عـرفي سمـح بتعـايش االختالفـات ،واجتمـاع التناقضـات في فضـاء حضـاري تميـزه وحـدة روحـه
الثقافيـة-الحضارية2.

1عامر الوائلي ،مصدر سبق ذكره ،ص.289
2عبد الرضا الطعان وآخرون ،موسوعة الفكر السياس ي القديم ،ج ،1ط ،1دار الجنان للطباعة والنشر،عمان ،2010 –2009 ،ص.88
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وأفسـح التسامح حيال الثقافـات األخرى ومدركاتها ،املجـال أمام تبلور روح االحـترام لالختالفات الفردية في مجاالت الحياة
املتنوعة ،واالسـتعداد للقبول بتعايشها في فضاء ثقافي واحد /ممـا انعكس في صورة فكر سياس ي ،غابت عنه روح التعصب،
ونزعة اتهام اآلخر بالعصيان وشق عصا الطاعة ،وأنظمة سياسية كان للمجالس االستشارية فيها دور في إدارة شؤون السلطة،
واملجتمع وصنع قراراتها1 .
وتميزت الفلسفة الهندية السيما البوذية منها بالتسامح واملحبة وعدم األذية و الالعنـف والشـفقة وعدم التعصب واالنفتـاح
العـاملي اإلنسـاني الشـامل،فالبوذيـة نظـام وأسـلوب حيـاة قـائم علـى املحبـة والتطهـير والتسـامح واملحبـة وهي عقيدة حيـة وليسـت
فلسـفة أو ديـن بـاملعنى الخـاص للكلمـة بـل طريقـة خاصـة في العبـادة فهـي قـوة للترفـع عـن الشـكليات ومـا جمد في طقوس ميتة
وحركات رتيبة تبعد عن الجوهر كلما سما الدين وتعمق إيمـان املتـدين وسـلم سـلوكه وأصـبح اقـرب إلى التصـوف والروحانيات2.
ويتجلى تميز البوذية بالتسامح في تحذير بوذا من التعصب ألن ُـه ُيعمـى عـن الحـق.
لـذلك فقـد ع ّـد التعصـب أعـدى أعداء الدين ،فدعا أتباعه إلى املحبة الشاملة لسائر الخلق فهي أهـم وأفضـل األعمـال الحسـنة
لـدى الجماعـة البوذيـة.
وكـان بـوذا يدعو إلى السالم و الخـير والوئـام ،واإلعـراض عـن االحتقـار والتعصـب وسـوء النيـة وعـدم اإلسـاءة لآلخـر ،ويوصـي
بالتسـامح والحلـم الصبر والعدل والعفـو ،ويرى بأن مقابلة اإلساءة باإلساءة خطأ ،فإصالح الخاطئ هي بعدم العنف واإلساءة
بل بالصبر والحلم3.
وتنص الوصية البوذيـة األولى علـى الرأفـة بالكائنـات الحيـة حـتى الحيوانـات منهـا ،فمـن حيـث املبـدأ ،يجـب أن ينسـحب حب
القريب حتى على الحيوانات أيضا ،ونص املرسوم الثاني عشر الصادر عن (اتوكي) على احترام خصوصيات اآلخـرين ،ومراعـاة
التنوع خاصة الـديني ،وأن علـى املـرء أن ال يظهـر محاسـن دينـه ،ألن في ذلـك ضـررا بالـديانات األخـرى بـل أنـه يفعـل شـرا فيهـا فهـو
أذى كبير4.
ونصت التعاليم البوذية ،على تفادي عشرة عيوب منهـا تنقيـة القلـب مـن الحقـد والكـره حـتى نحـو األعـداء ،والتعامـل بطيب مع
الكائنات الحية5.
ً
وكان من نصائح بوذا" :ال تدع كلمة الشر تخرج من بين شفتيك ،ابـق محبـا للخير ،ودودا مليئ ا بالحب ،ال تغمـر الحقد بل ِأحط
من ال يحب الخير بالنوايا الطيبة وسعة الصدر النقيـة من غضب وكره...فكونوا رؤوفين...فالكره لن يقطع دابر الكره أو
العنف...إن التسامح وقبول اآلخر هما التنسك األعظم...فاإلنسان الرحيم القلب محبوب من الجميع"6.
أما الغضب والتعنت والتعصب والكذب ومديح الذات واحتقار اآلخر والغطرسـة والنوايـا الشريرة فهي التي تدنس اإلنسان.

1املصدر نفسه ،ص.98
2املصدر نفسه ،ص ،181 –180ص.244
3املصدر نفسه ،ص.168
4أ .س .ميغوليفس كي ،أسرار اآللھة والديانات ،ط ، ١ترجمة :إحسان ميخائيل اسمق ،دار عالء الدين للنشر والطباعة دمشق ،2009 ،ص.183
5املصدر نفسه ،ص.99
6املصدر نفسه ،ص.194
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ويكمن وراء موقـف البوذيـة هـذا ،احترامهـا للخالفـات في املجـاالت املختلفـة في الحيـاة وهـي الخالفـات الـتي تميـز الثقافـات
البوذيـة ،والبوذية متسامحة حيال كـل الديانات ،فعلى الرغم مـن اختالف البوذيين فيما بيـنهم ،إال إنهم
يعترفون ببعضهم  ،ويعترفون حتى بغير البوذيين ،وال ينظرون إليهم على أنهم أدنى منهم1 .

ً
وكان تسـامح بـوذا مـع املـرأة في البدايـة ،بـالنظر إليهـا نظـرة شـك بقـدرتها ونواياها حـتى تردد كث ًـيرا في قبولهـا ضمن أتباعـه وجماعته،
لكنـه قبلهـا فيما بعـد بإلحاح مـن ابـن عمه وأحـد من الحواريين املفضلين لديه (انتدا) ،ومن خالته ماهابراجاباتي2..
ً
وتعامل مع الرقيق بشكل حسن ،إذ يوص ي قانون (مانو) بمعاملة العبد معاملة حسنة ،ويعد اإلسـاءة إلـيهم ظلمـا مـن قبـل
السـيد ،فالعبـد ضـل سـيده ،وعلـى السـيد أن يصـبر عليـه ولـو أصـابه منـه مكـروه.
ثانيا :التسامح في الحضارة الصينية (الكونفوشيوسية):
تؤمن الفلسفة الصـينية الكونفوشيوسـية ومنذ القدم ،بفكرة التجانس بين املختلفين ،حيث ترى أن األشياء املختلفة تكمـل
ً
بعضها البعض ،مما يخلـق وضعا متجانسا ،وهي ال تستبعد قدرة اآلراء املختلفة على الوصول إلى الحقيقة ،ألن من خصائص
الفلسفة الصينية التأكيد علـى التكامـل ال التنـاقض .حيـث تنظـر إلى الخالفـات علـى أنهـا تكامليـة وليسـت تناقضـية ،ومـن ثم
ً
ُ ً
فإنها تشكل كال واحدا.
وتعد فكرة االعتدال واملحبة واحترام القـيم ،مـن صـميم الفلسـفة الكونفوشيوسـية ممـا يسـاعدها علـى تحقيق التعايش السلمي
بين الحضارات ،وهي تدعو إلى أن تكون (الدنيا أسرة) أي الوحدة على أسـاس التعـايش السـلمي واالحـترام املتبادل.
ويعتقد كونفوشـيوس أن مـا يجعـل البشـر إنسـانيين علـى نحـو فريـد هـو أل (جـين) أي حـب البشـر وطيبـة القلـب ،فالقدرة على
الحب تشكل جوهر اإلنسانية ،وقد فهم أتباع كونفوشيوس أن العيش وفقا لجين يقتض ي تطوير طيبة قلب املرء اإلنسانية
ويقظة الضـمير3.
وكانت قاعدة كونفوشيوس الشهيرة" :عامل اآلخرين بما تحب أن يعاملوك به" أو"اال تفعل باآلخرين ما ال تريد أن يفعلـوه بـك"
وهـي تنطـوي علـى الـدعوة لالبتعـاد عـن األنانيـة ومعاملـة اآلخـرين بمعاملـة متبادلـة علـى أسـاس املحبة واالحترام4.
لذلك اعتقد كونفوشيوس أن الحكومة الصالحة هـي الـتي تحقـق السـعادة للشـعب ،وهـي الخـير وليسـت املنفعـة أو املصلحة،
وأن معامالت الناس ال بد أن تسير على مبدأ تبادل املعامالت أو املعاملة باملثل .فيجب أن يمتنع الفرد أن يفعل لآلخرين ما ال
يريد لآلخرين أن يفعلوه به ،وال بد من تربية الناس تربية جيدة ،وتثقيفهم على روح التضامن.

1جون كولر ،الفكر الشرقي القديم ،ترجمة :كامل يوسف حسين ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،سلسلة عالم املعرفة ،الكويت،1990 ،
ص.309
2جون كولر نفس املرجع، 1990.ص .309
3جون كولر مرجع سابق ،ص334
4جون كولر مرجع سابق ،ص.226
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ثالثا -التسامح في الحضارة اليونانية:
ُيعتقد أن الحضارة اليونانية لم تعرف التسامح في وجهته الدينية ،فتعددية اآللهة لديهم لم تمنعهم من التعامل مع من ينكـر
وجودها بأقصـى درجات الالتسامح ،بـالحكم عليه املوت بشـرب السم 1 .ولكـن فولتير يعتقد ،أن اإلغريـق كانوا يحترمون الديانات
واالختالفات األخـرى وإن تعرضوا لالنتقاد إلعدامهم سقراط بسبب آرائه ،إال أنه كان ضحية أعدائه من الشعراء والخطباء
السفسـطائيين ولـيس ضـحية للتعصـب ،وقـد نـدم أهـل أثينـا علـى عملهـم ذلـك،حـتى أن مـاليطس املسـئول األول عـن هـذا الحكم،
ً
ً ُ
تمجيدا لسقراط2 .
ُحكـم عليه باملوت بسـبب تلك املظلمة وأن معبدا قد شيد
رابعا :التسامح في الحضارة الرومانية:
ً
ً
ًً
ّ
فكرا سياسيا مختلفا  ،وهاتان املرحلتان هما:
تبي ُن دراسة الفكر السياس ي الروماني ،أنه مر بمرحلتين مختلفتين أثمرتا
املرحلة األولى :الفكر السياس ي في مرحلة الجمهورية :شهدت هذه املرحلة ظهور أفكار سياسية متغايرة ونابعة من مؤثرات
وتيارات معينة هي:
 -1تيـار التعصـب القـومي األعمـى للجـنس الرومـاني واالنغـالق علـى الـذات القوميـة ومثـل هـذا التيـار (كـاتون) الـذي قضـى
بترمـيم جميع املدارس اإلغريقية الفلسفية التي كانت منتشرة في روما ،وشدد في الوقت نفسه علـى احـترام الشـعوب األخـرى،
ً
ًً ًً
كبيرا على الدولة الرومانية ،لذلك
وعـدم التـدخل في شؤونها ،ومعاملتها جميعا بالعدل ،ما عدا قرطاجة التي كان يرى فيها خطرا
دعا الرومان إلى معاملتها بقسوة وحذر.
 -2تيار الفكر اإلنساني املنفتح علـى الشعوب كافة ،مثلـه القائد سكيبيون واملفكران اإلغريقيين األصل "بانتيوس" و
"بوليـب" ،حيث عمل سكيبيون على تهدئة نزعة التعصب الروماني بدعوته إلى املساواة ،ومعاملة الشعوب األخرى بالطيبة
واالحترام.
وأكدت كتابات سكيبيون على:
أ -إلنسان كائن بشري طبيعي دون تمييز عن اآلخرين بسبب اللون ،الجنس ،والتأكيد على أخوة البشر.
ب -املبادئ األخالقية البسـيطة كاملحبة والتـآخي ،والتخلص من شرور العصبية العنصرية املنافية لألخالق الفاضلة واملساواة
بين البشر3 .
 -3التيارالعملي :ومثلـه شيشـرون الـذي عمـل علـى التوفيـق بـين واقعيـة بوليـب ومثاليـة بـانتيوس ،كـان مـن أنصـار املسـاواة بـين
الشعوب ،وال يرى من تضاد بين املصالح الخاصة والعامة ،وال يمكن أن تعمل إحداهما ضـد األخـرى ،إال إذا دمـرت نفسـها،
فـاملجتمع لديه نوعان:
األول :يجمع ويوحد األشخاص الخيرين الذين تجمعهم الصداقة.
ً
الثاني :الوطن األكثر قدسية الذي يريده أن يكون وطنا عادال .

1عبد السالم الترمانيني ،مصدر سبق ذكره ،ص.55
2جون كولر ،مصدر سابق  ،ص.370 –369
3املصدر نفسه ،ص338 –326
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وتأثر شيشرون بفكرة القانون الطبيعي التي جاءت بها الرواقية ،والتي تؤسس للقول بوحدة الجنس البشري ،وتسـاوى جميـع
األفراد بغض النظر عن جنسهم وعن دينهم1.
ورأى شيشرون أن القانون الطبيعي ،هو القانون الذي يحقق املساواة للناس ،ويجب على القوانين الوضعية أن تستخدمه
عن الحديث عن أهمية املحبـة ،كـرابط اجتمـاعي وسياسـي في تفكير آباء الكنيسة2 .
ً
وأبدى سنيكا نوعا من التسامح تجاه املساواة الروحية ,العتقاده باملساواة بين العبد والسيد فبالـروح الـتي تمتـزج فيها الطبيعـة
اإللهيـة والروح اإلنسـانية ،وأن أهـم ما يملكـه اإلنسـان هو القـدرة علـى التغلب علـى الخـوف واملوت  ،وتميزه بالصبر
والشفقة...لكنه اعتقد في الوقت نفسه ،بوجود فروق طبيعية في املكانة االجتماعية لألفراد ،وهذا يدل على سعيه للتوفيق بين
موقفه ،وبين املمارسات السائدة في عصره3.
ويعـني هـذا أن تسـامح سـنيكا كـان تسـامحا جزئيـا ولـيس شـامال ،إليمانـه بالتمييز االجتماعي بما يـدفع باتجـاه الالتسـامح
االجتمـاعي ،وهـو مـا يعـود إلى تـأثره بواقـع رومـا الـذي عاشـه فـالفكر ال ينفصـل عـن الواقع بل يؤثر فيه ويتأثر به.
وإذا كانـت الحضـارة الرومانيـة قـد بـدأت بالتسامح علـى املسـتوى العملـي ،فإنهـا لم تنته بـه فقـد صـدر مرسـوم التسامح مع
ً
ً
املسيحيين ( 313-33م) أوال ،ثم بين املسيحيين ثانيا ،ويمكن تلمس التسـامح عنـد الرومـان في نصـوص القـانون الـذي تميـزوا
بـه ،وعـرف بعدله 4.ولكن بعـض القوانين ،عرف بقسـوته في معاملة األجانب أو العبيد ،إال أن الرومان كانوا يدعون إلى السلم
العاملي ،وتنظيم عالقتهم العاملية مع الشعوب األخرى.
وكانت القوانين الداخليـة الخاصـة بـاملواطنين ،ال تميـز بـين الفقـراء واألغنيـاء /بـل تحترمهم لكونهم مواطنين.
ولكن الواقـع يشـير إلى التمييـز الطبقـي في الحضـارة الرومانيـة ،الـتي لم تعـترف للعمـال بحقـوق املواطنـة ،وحتى املسـاواة أمـام
القضـاء .فطبقـت علـيهم قـوانين خاصـة5.
إال أن فـولتير يـرى أن الحضـارة الرومانيـة ،عرفـت التسـامح إلى ابعـد الحدود خاصة مع الديانات األخرى (اليهود ،املصريين
القدماء ،)..فكانوا يعدون التسـامح البنـد األكثـر قدسـية في القـانون املنـظم لشـؤون األمـم.
وعرف الرومان بتسامحهم مع املسيحيين واليهود ،قبل أن يتخـذوا املسـيحية ديانـة رسميـة لهـم ،بـل أن اليهود هم اللذين تآمروا
على القديس بولس وبـأمر مـن يهـودي صـدوقي.
وحـتى عنـدما قمـع الرومـان اليهـود ،سـرعان مـا عـاد هؤالء إلى مناصبهم العليا في الدولة.

لكن هذا التسامح ،كان في عهد الجمهورية الرومانية القديمة ،واإلمبراطوريـة الرومانيـة األولى ،إذ انقلبـت السياسـة الرومانيـة
ً
ً
فيمـا بعد إلى سياسة غير متسـامحة سياسيا ،ولكن ليس دينيا .فكان الرومان ينظرون إلى اليهود على إنهم مجرد طائفة ،أما

1عمر الحي ،مصدر سبق ذكره ص.347
2علي عبد املعطي محمد ،مصدر سبق ذكره ،ص.113
3املعجم العلمي للمعتقدات الدينية ،مصدر سبق ذكره ،ص.572
4عالء كاظم مس عود ،مفهوم التسامح في الفلسفة الحديثة ،رسالة ماجستير (غي ر منشورة) ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،2008 ،ص .22
5عماد خليل إبراھيم ،مصدر سبق ذكره ،ص.22
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املسيحيين فتعرضوا لالضطهاد لسبب سياس ي وليس ديني ،حيث كانت معتقداتهم تمنعهم من املشاركة في االحتفال الشكلي
البحت ،لعبادة اإلمبراطور ،وهو ما نظر إليه الرومان كعصيان مدن1.
ولكن اإلمبراطـور "كسـميانوسغـاليريوس" أصـدر في عـام 371م مرسوم التسامح مع املسيحيين ،والذي عرف باسم (مرسوم
نيقوميديا)2.
خامسا :التسامح في الدين اإلسالمية :
ّ
اآلخر في القرآن ليس مشروع حرب ،بل هو مشروع تعارف وفكر ،ودعوة وسالم وأخوة وتعاون وحسن ظن ودعاء بالخير .وعليه
ً
فال يجوز أن يفهم التسامح الذي جعل له اإلسالم أساسا راسخا لتنظيم العالقة بين املسلمين وغيرهم أو بينهم ،على أنه نوع
من االنفالت و الالمسؤولية ،بل هو التسامح الذي ال يلغي الفوارق واالختالفات والخصوصيات.
إن اإلسالم الذي جاء به رسول اإلنسانية محمد صلى هللا عليه وعلى اله وسلم وقدمه ذلك التقدم امللحوظ حمل بين طياته
قوانين عدة مهمة عملت على نشره في شتى أرجاء العالم األكبر.فمن أشهر هذه القوانين املهمة التي كان لها الدور األكبر،
ً
والطائل في تقدم املسلمين في مختلف امليادين هو قانون :اللين والالعنف والتسامح الذي أكدت عليه اآليات املباركة فضال عن
األحاديث الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السالم.
ففي القرآن الكريم هناك أكثر من آية ،تدعو إلى اللين والسلم ونبذ العنف والبطش
َ
َ َ َ
َ
ْ
َّ
ْ ْ
َْ َ ْ َ
يل َرِّب َك ِبال ِحك َم ِة َوامل ْو ِعظ ِة ال َح َسن ِة َو َج ِادل ُه ْم ِبال ِتي ِه َي أ ْح َس ُن) .ويقول"َ :و ِإذا خاط َب ُه ْم
يقول سبحانه وتعالىْ " :اد ُع ِإلى َس ِب
ِ
َ
َّ َّ
ل ُ
َ َُ َ ُ َْ َ ْ َ
"خ ْذ ْال َع ْف َو َو ْأ ُم ْرب ْال ُع ْرف َو َأ ْعر ْ
ْ َ ُ َ َ ُ َ ًَ
ض َع ْن
اب ِإال ِبال ِتي ِه َي أ ْح َس ُن" ويقو :
ِ
الج ِاهلون قالوا سالما".ويقول( :وال تج ِادلوا أهل ال ِكت ِ
ِ
ِ
ْ
ال َج ِاه ِل َن".
ً
أما التسامح من وجهة نظر السنة النبوية ،فإنه يتشارك مع ما جاءت وحملته هذه اللفظة لغويا فأن معنى التسامح هو التساهل
ً
واملساهلة في كل جوانب الحياة ،لذلك جاء قول الرسول األكرم محمد صلى هللا عليه وعلى اله وسلم ":رحم هللا امرئ سمحا
إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتض ى "إن سيرة الرسول محمد صلى هللا عليه وعلى اله وسلم وأهل بيته عليهم كانوا أبرز ّ
تجل ومصداق
ٍّ
لسلوك منهجية السالم والتسامح في األمة؛ فالرسول األكرم صلى هللا عليه وعلى اله وسلم قائد الحركة السلمية الالعنفية
األولى في تاريخ العالم.
إن ديننا اإلسالمي هو دين التسامح واملحبة والسالم .وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل االجتماعية واملحاسن اإلنسانية،
ً
والسالم مبدأ من املبادئ التي عمق اإلسالم جذورها في نفوس املسلمين ،وأصبحت جزءا من كيانهم ،وهو غاية اإلسالم في
األرض.
اإلسالم والسالم يجتمعان في توفير السكينة والطمأنينة ،وال غرابة في أن كلمة اإلسالم تجمع نفس حروف السلم والسالم،
وذلك يعكس تناسب املبدأ واملنهج والحكم واملوضوع ،وقد جعل هللا السالم تحية املسلم ،بحيث ال ينبغي أن يتكلم اإلنسان
املسلم مع آخر قبل أن يبدأ بكلمة السالم ،حيث قال رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم "السالم قبل الكالم" وسبب ذلك أن
السالم أمان ،وال كالم إال بعد األمان :وهو اسم من أسماء هللا الحسنى.

1عالء كاظم سعود ،مصدر سبق ذكره ،ص.22
2ولتر ،مصدر سبق ذكره ،ص.74
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ً
ً
ومما ال شك فيه ،أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،جاء سالما ورحمة للبشرية وإلنقاذها وإخراجها من الظلمات الى النور ،حتى
ً
يصل الناس جميعا إلى أعلى مراتب األخالق اإلنسانية في كل تعامالتهم في الحياة.
ومن املعروف أن العالم بأسره وخاصة العرب قد شهد حروبا كثيرة في زمن نشأة الرسول وقبل بعثته ،فكانت القبائل العربية
تتقاتل فيما بينها أو مع القبائل األخرى بسبب أو بدون سبب ،وقد جاء اإلسالم الحنيف ليخرج الناس من هذه الحياة السيئة
والصعبة ،وينقلهم إلى حيث األمن واألمان والسكينة ،وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم حريصا على إبعاد الناس تماما عن
الحروب وعن كل ما يؤدي إليها ،وكان صلى هللا عليه وسلم أيضا يبحث دائما عن الطرق السلمية والهادئة للتعامل مع املخالفين
له.
ً
إقرار السالم ال يعني انتفاء الحرب تماما ،بل إن الحرب وضعت في الشريعة إلقرار السالم وحمايته من املعتدين عليه ،وقد أمر
هللا سبحانه وتعالى املسلمين املؤمنين بأن يقاتلوا في سبيله ،وهللا هو السالم ،وأمرهم بأن يقاتلوا املعتدين وينصروا املعتدى
عليهم اآلمنين املساملين.
إن السالم بمفهومه السلمي هو أمنية ورغبة أكيدة يتمناها كل إنسان يعيش على هذه األرض ،فالسالم يشمل أمور املسلمين
في جميع مناحي الحياة ويشمل األفراد واملجتمعات والشعوب والقبائل ،فإن وجد السالم انتفت الحروب والضغائن بين الناس،
وعمت الراحة والطمأنينة والحرّية واملحبة واملودة بين الشعوب.
ً
ً
وفي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،عدة قواعد وأحكام ينبني عليها مفهوم السالم ،مما يشكل للمسلمين قانونا دوليا
يسيرون عليه ،وهذه القوانين والشروط الواجب توفرها حتى يتحقق السالم تظهر في املساواة بين الشعوب بعضها البعض،
فاإلسالم ُي ّ َّ
َ
واحد ،فهم إخوة في
أصل
ٍّ
قرر أن الناس ،بغض النظر عن اختالف معتقداتهم وألوانهم وألسنتهم ،ينتمون إلى ٍّ
ِ
َ
ُ ُّ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
ى
ل
لعربي على أعج ِم ٍّي إال بالتقو "
اب ،ال فضل
اإلنسانية ومنه قو
النبي صلى هللا عليه وسلم" :كلكم آلدم ،وآدم من تر ٍّ
ٍّ
ِ
كما أن الوفاء بالعهود ،ومنع العدوان ،وإيثار السلم على الحرب إال للضرورة وإقامة العدل واإلنصاف ،ودفع الظلم ،من
أحد ً
أحد على حق أحد ،وال يظلم ٌ
القواعد األساسية لتحقيق السالم بين الشعوب واملجتمعات ،فال يعتدي ٌ
أحدا ،فاإلسالم
ٍّ
يسعى دائما إلى استقرار األمة اإلسالمية ،كما يسعى إلى استقرار عالقات املسلمين باألمم األخرى.
إن أثر اإلسالم في تحقيق السالم العاملي يتجلى في تعزيز التعايش السلمي وإشاعة التراحم بين الناس ونبذ العنف والتطرف بكل
صوره ومظاهره ،وكذلك في نشر ثقافة الحوار الهادف بين أتباع األديان والثقافات ملواجهة املشكالت وتحقيق السالم بين
مكونات املجتمعات اإلنسانية وتعزيز جهود املؤسسات الدينية والثقافية في ذلك.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
إن للسالم العاملي شأنا عظيما في اإلسالم ،فما كان أمرا شخصيا وال هدفا قوميا او وطنيا بل كان عامليا وشموليا ،فالسالم هو
ً
األصل الذي يجب أن يسود العالقات بين الناس جميعا فاملولى عز وجل ،عندما خلق البشر لم يخلقهم ليتعادوا أو يتناحروا
ً
ويستعبد بعضهم بعضا وإنما خلقهم ليتعارفوا ويتآلفوا ويعين بعضهم بعضا ،فاإلسالم يدعو الى استقرار املسلمين واستقرار
غيرهم ممن يعيشون على هذه األرض.
ويكشف لنا التاريخ أن جميع الحضارات كانت تواقة من أجل تحقيق السالم العاملي.
السالم ضرورة حضارية ،طرحها اإلسالم منذ قرون عديدة من الزمن ،باعتباره ضرورة لكل مناحي الحياة البشرية ،ابتداء من
ً
وانتهاء بالعالم أجمع ،فيه يتأسس ويتطور املجتمع.
الفرد
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وقد حان الوقت لنقف على عتبات املجتمع الدولي ونقود أجيالنا إلى لغة الحوار ونصرخ بصوت عال ال للحروب ال لإلرهاب ال
للقتل ال للدمار وال للعنف.
قائمة املراج ــع:
 .1محمد أركون ،في التسامح :مقارنة بين األديان والعقل الحديث ،مجلة :قضايا إسالمية معاصرة ،العدد  ،28-37مركز
دراسات فلسفة الدين ،بغداد.2008 ،
 .2عصام عبد هللا ،املقومات الفلسفية للتسامح الثقافي ،اإلمارات العربية املتحدة.2005 ،
 .3محمد مجتهد شبستری ،إشكالية التسامح ،عن( :مجموعة باحثين) :التسامح وجذور الالتسامح.
 .4بيتر .ب .نيكولسون ،التسامح :كمثال أخالقي ،ع ن( :مجموعة باحثين) :التسامح بين شرق وغ رب ،ط ١ترجمة :إبراھيم
العريس ،دار الساقي للطباعة والنشر ،بيروت.1992 ،
 .5سمير الخليل ،التسامح في اللغات الغربية ،عن( :مجموعة باحثين) :التسامح بين شرق وغرب.
 .6منير البعلبكي ،قاموس املورد ،دار العلم للماليين ،بيروت .2005،
 .7حميد نفل النداوي ،ثقافة التسامح وجدلية العالقة بين أالنا واآلخر ،املجلة السياسية والدولية ،العدد  ،٨كلية العلوم
السياسية ،الجامعة املستنصرية .2008،
 .8محمد عابد الجابري ،قضايا في الفكر املعاصر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.1997
 .9ناجي البكوش وآخرون ،دراسات في التسامح .املعھد العربي لحقوق اإلنسان ،تونس.1999،
 .10ثائر عباس النصراوي ،التسامح الديني في مدرسة النجف األشرف ،عن( :مجموعة باحثين) :التسامح في الديانات السماوية
،بيت الحكمة ،بغداد.2010،
 .11ثائر عباس النصراوي ،التسامح الديني في مدرسة النجف األشرف ،عن( :مجموعة باحثين) :التسامح في الديانات السماوية
،بيت الحكمة ،بغداد.2010،
 .12شوقي أبو خليل ،تسامح اإلسالم وتعصب خصومه ،ط ،3منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ،طرابلس1428 ،ھـ.
 .13محمد أركون ،في التسامح :مقارنة بين األديان والعقل الحديث ،مجلة :قضايا إسالمية معاصرة ،العدد  ،28-37مركز
دراسات فلسفة الدين ،بغداد.2008 ،
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االتصال التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي:
دراسة ميدانية بمؤسسة الجرارات الفالحية  ETRAGبوالية قسنطينة
د .بوبنديرة عبد العزيز ،جامعة عبد الحميد مهري ،قسنطينة 2
111

ملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي لدى عمال مؤسسة الجرارات الفالحية
بوالية قسنطينة ،وكذلك التعرف على نوع وأسلوب االتصال السائد باملؤسسة ووسائل االتصال املستخدمة ،باإلضافة إلى
التعرف على مستوى األداء الوظيفي ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم
االستبيان كأداة لجمع البياناتّ ،
وتكونت عينة الدراسة من 103عامل.
وبعد التحليل اإلحصائي للبيانات توصلت الدراسة إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي في
مؤسسة الجرارات الفالحية ،وأن مستوى األداء في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة مرتفع ،وأن االتصال األفقي
واالتصال النازل هما األكثر استعماال في املؤسسة ،وأن أسلوب االتصال املعتمد في مؤسسة الجرارات الفالحية هو مزيج بين
االتصال الكتابي واالتصال الشفوي ،كما تستخدم املؤسسة وسائل اتصال تقليدية (التقارير اللوحات االشهارية) بينما يقل
استخدام املؤسسة لوسائل االتصال الحديثة .
الكلمات املفتاحية :االتصال التنظيمي ،األداء الوظيفي.
مق ــدمة:
يعتبر االتصال عملية حياتية ديناميكية تمس كل قطاعات املجتمع  ،تتمثل في نقل واستقبال املعلومات والفهم من
شخص إلى أخر ،أو من جماعة إلى أخرى ،وقد جلب التطور الكبير في وسائل االتصال في نهاية القرن العشرين بداية القرن
الحادي والعشرين مميزات عديدة غير مسبوقة ،حيث ساهمت سهولة انسياب املواد االتصالية واملعرفية في العالم في تضاؤل
الحدود والحواجز ،وأصبح العالم أشبه بقرية صغيرة مترابطة األجزاء ،كما أدى النمو املطرد والتنوع املتواصل لوسائل اإلعالم
الجديدة إلى املزيد من دقة االتصاالت بكافة أنواعها  ،مما زاد من فعالية الرسائل االتصالية واختصار الوقت والجهد واملال
وأتاح الفرصة لالستفادة من مميزات االتصاالت بصفة عامة ،واالتصاالت في املنظمات بصفة خاصة أو ما يعرف باالتصال
التنظيمي داخل املنظمات.
إن أهمية االتصاالت التنظيمية تكمن في أثرها الفعال على األداء الوظيفي في املنظمات سواء كانت إنتاجية أو خدماتية
 ،ألن فهم مضمون الرسالة يتوقف على عدة عوامل منها ظروف املوقف والغرض من االتصال واالتجاه الفكري السائد في
املنظمات والحالة النفسية لطرفي االتصال ،ومهارات االتصال مما يتطلب مراعاة املدخل السلوكي عند إجراء أي اتصال
لالستفادة من مميزات االتصال الفعال في رفع مستوى األداء ،وتزداد أهمية االتصاالت التنظيمية في املنظمة نظرا للدور
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الحيوي التي تقوم به املنظمات بصيغتها االقتصادية أو الخدماتية في تحقيق الرفاهية وتوفير حاجيات املجتمع املتطورة
واملتزايدة دوما ،وهذا يتطلب رفع مستوى األداء الوظيفي للفاعلين في هذه املنظمات ملواجهة كل تحديات هذا العصر الجديد
والذي يتطلب السرعة والدقة والتخطيط الجيد في نقل وتفهم األوامر والتعليمات من اإلدارة العليا إلى العاملين لتسيير عمل
املنظمة والتحكم به ،فضال عن اإلحاطة بكل املشكالت وتطوراتها واملعوقات التي تحد من قدرة العاملين في أدائهم.
ونظرا لتعاظم دور االتصاالت اإلدارية أو التنظيمية في العصر الحديث ،وزيادة املشكالت العالئقية في املنظمات فقد ترتب
على ذلك زيادة الحاجة التصاالت تنظيمية فعالة في املنظمات تبعا ملا تتيحه تقنيات االتصال من مميزات تساهم بفعالية في
رفع مستوى األداء الوظيفي للعاملين.
 1ـ اإلشكالية:
يعتبر االتصال عملية اجتماعية وضرورة من ضرورات استمرار الحياة االجتماعية ،تخدم في املحل األول وظيفة التكامل
االجتماعي بين األفراد والجماعات ،واملؤسسة باعتبارها جماعة من األفراد تجمعهم أهداف مشتركة ،وتحكمهم قواعد ولوائح،
تجعلهم يتبادلون املعلومات والبيانات واألفكار ،ومن هنا ال يمكن تصور أي تنظيم دون االتصاالت التي تتم بداخله ،وقد
أصبحت العملية االتصالية من أهم املواضيع التي يهتم بﻬا الباحثون عند د اسة السلوك اإلنساني في التنظيمات ،كما ُت َ
عد
ر
العملية االتصالية أيضا من أبرز املسائل التي تشغل املؤسسات الحديثة.
فاالتصال كما يعرف هو عملية تفاعل بين طرفين من خالل رسالة معينة قد تكون فكرة خبرة ،مهارة أو أي مضمون اتصالي
آخر ،عبر قنوات اتصالية ينبغي أن تتناسب مع مضمون الرسالة بصورة توضح تفاعال مشتركا بينهما ،وبالتالي فاالتصال في
املنظمات يكون بين املرؤوسين والرؤساء والعمالء واتصال بين الزمالء أنفسهم ،فاالتصال عملية رئيسية وضرورية وحيوية في
بناء عالقات إنسانية وظيفية جيدة داخل التنظيم ،فهي تحافظ على تدفق وانسياب املعلومات فترتفع بالتالي كفاءة العمال،
فاالتصال الفعال هو ضمان حياة أي تنظيم وفعاليته.
إن عملية االتصال ُت َ
عبر عن إحدى املهارات األساسية التي ينبغي على اإلدارة االهتمام بها من أجل التكامل والتنسيق بين
مختلف جهود العاملين ،مما يؤدي إلى ارتفاع معنوياتهم وبالتالي تحسين أدائهم ،وبالتالي تحقيق األهداف املنشودة ،حيث يعتبر
األداء املحور األساس ي الذي تنصب حوله جهود املدراء كافة كونه يشكل بامتياز أهم أهداف املؤسسة ،إذ أن معظم املؤسسات
ُ
تتوقع أن تؤدي مواردها البشرية الوظائف التي أسندت إليها بفعالية ،وبالتالي تقييم أدائهم لكي تظهر مكامن قوى وضعف
األفراد ،فاألداء العالي الجيد الذي هو نتاج جهد سواء كان عضلي أو فكري قام ببذله فرد أو مجموعة النجاز معين للوصول
أو تحقيق أهداف مسطرة سلفا ،مبني على استغالل املوارد املتاحة أو مدخالت املؤسسة بأقل تكلفة وإنتاجية عالية مع
الحفاظ على صحة وراحة العامل ،هذا ما يعطي للمؤسسة مكانتها في السوق بطبيعتها االقتصادية أو الخدماتية ويضمن لها
البقاء واالستمرار والتميز ضمن الشركات الناجحة.
إذن فمحاولة معرفة العالقة القائمة بين االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي عند العمال التنفيذيين محور دراستنا هذه التي
نقف فيها على واقع االتصاالت التنظيمية في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة ،وتحديد مدى عالقتها بأداء العمال
في هذه املؤسسة.
ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
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هل توجد عالقة بين االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي لدى العمال التنفيذيين في مؤسسة الجرارات الفالحية؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية التالية:
ما نوع االتصال السائد في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة؟ ما هو أسلوب االتصال السائد في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة؟ ما هي وسائل االتصال املستخدمة في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة؟ ما مستوى األداء في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة؟ 2ـ فرضيات الدراسة
 1-2الفرضية العامة:
توجد عالقة ارتباطية بين االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة.
 2-2الفرضيات الجزئية
 توجد عالقة ارتباطية بين نوع االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة.
 توجد عالقة ارتباطية بين أسلوب االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة.
 توجد عالقة ارتباطية بين وسائل االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة.
 3ـ أهمية الدراسة
تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية املوضوع الذي تتناوله وهو موضوع االتصال التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي ،ملا
لهما من دور في العمليات اإلدارية والتنظيمية وعالقة ذلك بالفعالية التنظيمية ،وهذا من خالل الدور الذي يلعبه االتصال
التنظيمي ضمن العملية التنظيمية ألي منظمة إنتاجية أو خدماتية كانت في تلبية الحاجات النفسية واالجتماعية للعمال
والتي َ
تمدهم بالشعور بالتعاون واالنتماء والتماسك ،مما يؤدي إلى زيادة رضاهم عن العمل وبالتالي ارتفاع معنوياتهم ،وهو ما
ينعكس إيجابا على مستوى أدائهم الوظيفي وإنتاجيتهم وبالتالي تحقيق األهداف املسطرة الفردية منها والجماعية للمنظمة.
كما تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة إلقاء الضوء على العالقة بين االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي ،وبالتالي إعطاء
صورة واضحة للمسؤولين عن إدارة املوارد البشرية عن واقع وأهمية االتصال التنظيمي داخل املؤسسة ،وتأثيره على األداء
الوظيفي للعمال.
 4ـ أهداف الدراسة
 الكشف عن العالقة بين االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي لدى العمال التنفيذيين في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية
قسنطينة.
 التعرف على نوع االتصال التنظيمي السائد في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة.
 التعرف على طبيعة االتصال التنظيمي السائد في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة.
 التعرف على وسائل االتصال التنظيمي املعتمدة في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة.
 التعرف على مستوى األداء في مؤسسة في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة.
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 5ـ مصطلحات الدراسة
5ـ  1االتصال :يعرف أحمد ماهر االتصال بأنه عملية مستمرة تتضمن قيام أحد األطراف بتحويل أفكار ومعلومات معينة
إلى رسالة شفوية أو مكتوبة ،تنقل من خالل وسيلة اتصال إلى الطرف اآلخر1
ويعرفه أندروي سيزالقي ،مارك واالس بأنه "العملية التي يتم بموجبها نقل وتبادل املعلومات''.2
ويمكن تعريفه إجرائيا أنه عملية تبادل املعلومات وإرسال املعاني واألفكار بين شخصين أو أكثر وذلك بهدف إيصال
املعلومات الجديدة لآلخرين أو التأثير في سلوكهم سواء كانوا أفرادا أو جماعات ،أو تغيير هذا السلوك وتوجيهه وجهة معينة
من أجل تماسك العالقات االجتماعية واإلنسانية بين األفراد وتعزيزها لتحقيق أهداف اجتماعية أو إنسانية.

االتصال التنظيمي :هو العملية التي يتم عن ريقها إيصال معلومات مختلفة بين األعضاء في جماعات العمل للحفاظ على
الوضع الحالي للمنظمة أو إحداث تغيرات ،وبعبارة أخرى ال بد من هدف للعملية االتصالية وإال اعتبرت ضوضاء ال فائدة منها''3
.
ويعرفه الباحث إجرائيا أنه عملية إدارية واجتماعية ونفسية داخل املنظمة ،تساهم في نقل وتحويل اآلراء واألفكار عبر
القنوات الرسمية مستهدفة خلق التماسك بين وحدات ومكونات البناء التنظيمي للمنظمة وتحقيق أهدافها.
 نوع االتصال :ويقصد به في هذه الدراسة اتجاه االتصال ،وقد تم تصنيفها إلى ثالثة جهات :اتصال صاعد ،اتصال نازل،
اتصال أفقي.
 أسلوب االتصال :ويقصد به في هذه الدراسة الكيفية التي يتم بها االتصالّ ،
وقسمه الباحث إلى قسمين :اتصال كتابي،
اتصال شفهي.
 األداء الوظيفي:
األداء هو األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وإدراك الدور واملهام والذي،بالتالي يشير إلى درجة تحقيق وإتمام
املهام املكونة لوظيفة الفرد "4
يرى عاطف محمد عبيد" :أنه مدى مساهمة العاملين في انجاز األعمال التي توكل إليهم ومدى سلوكهم وتصرفاتهم أثناء العمل
وعلى مقدار التحسن الذي يطرأ على أسلوبهم أثناء أداء عملهم " 5
ويعرفه الباحث إجرائيا أنه ذلك النشاط أو املهارة أو الجهد املبذول من طرف الفرد سواء كان هذا الجهد عضليا أو فكريا
من اجل إتمام مهام الوظيفة املوكلة له ،حيث يحدث هذا السلوك تغييرا بكفاءة وفعالية يحقق من خالله األهداف املسطرة
من قبل املنظمة.

 1أحمد ماهر :السلوك التنظيمي مدخل بناء املهارات ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية 1997، ،ط ،6ص .24
 2سيزالقي ووالس :السلوك التنظيمي واألداء ،ترجمة جعفر أبو القاسم ،معهد اإلدارة العامة ،السعودية ،1991 ،ص .632
 3مارس هنا ،أثر االتصال التنظيمي الرسمي على دافعية اإلنجاز لدى العمال من خالل آراء إطارات ومنفذي املؤسسة ،2008 ،ص 44
 4محمد سعيد أنور سلطان ،السلوك التنظيمي ،الدار الجامعية الجديدة  ،االسكندرية ،2003 ،ص .219
 5عاطف محمد عبيد ،إدارة األفراد من الناحية التطبيقية  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1964 ،ص .13
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6ـ الجانب التطبيقي
6ـ  1املنهج املستخدم :استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،والذي يهتم بدراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع
ووصفها وصفا دقيقا ،والتعبير عنها تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا.
كما يهدف أيضا إلى دراسة العالقات القائمة بين الظواهر املختلفة ،إن املهمة الجوهرية للبحث الوصفي هي أن يحقق الباحث
فهما أفضل للظاهرة موضوع البحث حتى يتمكن من تحقيق تقدم كبير في حل املشكلة 1
6ـ  2مجتمع الدراسة :يتمثل مجتمع الدراسة في جميع عمال مؤسسة الجرارات الفالحية  ETRAGبقسنطينة  ،والبالغ عددهم
1321عامل.
6ـ  3عينة الدراسة :قام الباحث باختيار عينة عشوائية بسيطة بنسبة  % 10من املجتمع األصلي أي  103عامل.
6ـ  4أدوات جمع البيانات
اعتمدت الدراسة على االستبيان كأداة أساسية في الدراسة ،باعتباره الوسيلة األنسب واألكثر شيوعا في الحصول على
املعلومات من أجل اإلجابة على األسئلة املطروحة ،وتحليل البيانات في ضوء فرضيات الدراسة ،حيث قام الباحث بتصميم
استمارة تكونت من ثالثة أقسام:
القسم األول :يتعلق بالخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة.
القسم الثاني :يتعلق باالتصال التنظيمي ،وضم  26بند ،تم تقسيمه إلى ثالثة محاور:
املحور األول :نوع االتصال ،وعدد بنوده تسعة ،من  1إلى .9
املحور األول :أسلوب االتصال ،وعدد بنوده تسعة من  10إلى .18
املحور األول :وسائل االتصال ،وعدد بنوده ثمانية من  19إلى .26
القسم الثالث :يتعلق باألداء التنظيمي ،وضم  18بندا خصص لقياس مستوى األداء التنظيمي داخل مؤسسة الجرارات من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
6ـ 5عرض ومناقشة نتائج الدراسة
2ـ  1عرض النتائج
2ـ 1ـ  1عرض النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما نوع االتصال السائد في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية لنوع االتصال والجدول التالي يوضح ذلك :

 1إخالص محمد عبد الحفيظ ،مصطفى حسين باهي ،طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في املجاالت التربوية والنفسية والرياضية ،مركز
الكتاب للنشر ،ط ،2مصر ،ص 83
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 جدول رقم ( :)01نوع االتصال السائد في مؤسسة في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينةالرقم

البع ــد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

1

االتصال النازل

2.29

0.42

2

2

االتصال الصاعد

1.89

0.55

3

3

االتصال األفقي

2.30

0.47

1
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يتضح من خالل الجدول رقم ( )01أن االتصال األفقي واالتصال النازل هما األكثر استعماال في مؤسسة الجرارات الفالحية
بوالية قسنطينة ،حيث بينت النتائج تقاربا بين هذين النوعين من االتصال ،وجاء االتصال األفقي في املرتبة األولى بمتوسط
حسابي بلغ ( )2.30وبانحراف معياري قدره ( ،)0.47يليه االتصال النازل بمتوسط حسابي( )2.29وانحراف معياري ()0.42
وجاء االتصال الصاعد في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي( )1.89وانحراف معياري ( )0.55والشكل رقم ( )01يوضح ذلك:

نوع االتصال
2,5
2
1,5
1
0,5
0
االتصال االفقي

االتصال الصاعد

االتصال النازل

شكل رقم ( :)01نوع االتصال السائد السائد في مؤسسة في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة.من خالل النتائج املوضحة أعاله يتبين أن مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة تعتمد االتصال النازل بصفة رسمية
في املؤسسة ،وذلك للدور الذي يلعبه االتصال النازل في إيصال املعلومات والتعليمات من املسؤولين واملشرفين إلى العمال
التنفيذيين ،بحيث تنساب السلطة من أعلى إلى أسفل ،أي من املستويات اإلدارية العليا إلى مستويات التنفيذ عبر مختلف
املستويات الفاصلة بينهما ،ويتم ذلك في شكل أوامر وتعليمات وتوجيهات وقرارات ،وذلك من أجل تقديم املعلومات الالزمة عن
املهمات وتوفير املعلومات عن التطبيقات واإلجراءات التنظيمية املتبعة داخل املؤسسة وأيضا إمداد املرؤوسين بالتغذية
الرجعية عن آدائهم.
وكذلك الحال بالنسبة لالتصال األفقي الذي يستخدم بدرجة كبيرة داخل مؤسسة الجرارات الفالحية ،والذي يتم بين األفراد
الذين يكونون في نفس املستوى اإلداري مثلما يحدث بين اإلطارات أو بين املشرفين أو بين العاملين كل على حدا ،والذي يتم
بصفة رسمية من أجل زيادة درجة التنسيق بين مختلف املصالح والدوائر اإلدارية واإلنتاجية  ،كما يمكن أن يتم هذا النوع من
االتصال بصفة غير رسمية خاصة بين العمال التنفيذيين من أجل التشاور والتنسيق فيما بينهم في أداء األعمال واملهمات
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املنوطة بهم باإلضافة إلى إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية لديهم ،وهذا نظرا لقلة وضعف اعتماد االتصال الصاعد في
مؤسسة الجرارات الفالحية بقسنطينة الذي يتبين من استحابات أفراد عينة البحث ،وهذا بالرغم مما لهذا النوع من االتصال
من أهمية بالغة في إيصال مشاكل العمال وانشغاالتهم واقتراحاتهم لإلدارة واملسؤولين ،مما يتيح للعاملين فرصة توضيح
أفكارهم وطرح مشاكلهم للقيادات العليا قصد اتخاذ القرارات املناسبة  ،وبالتالي تحقيق أهداف اإلدارة وأهداف العمال معا
في نفس الوقت.
وعليه فإن ضعف استخدام هذا النوع من االتصال يؤدي بالعمال إلى اللجوء إلى االتصال الغير الرسمي واملتمثل في األفقي من
أجل إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية لديهم ،وكذا تبادل اآلراء واالنشغاالت ومختلف املشاكل املتعلقة بالعمل ،وهذا ما
يمكن أن يفسر التواجد الكبير لالتصال األفقي داخل مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة.
2ـ 1ـ  2عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :ما هو أسلوب االتصال السائد في مؤسسة في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية
قسنطينة ؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية ألسلوب االتصال والجدول رقم ( )02يوضح ذلك:
 جدول رقم ( :)02أسلوب االتصال املعتمد في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينةالرقم

البع ــد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

1

االتصال الشفهي

1.92

0.40

2

2

االتصال الكتابي

2.16

0.39

1

يتضح من خالل الجدول أن االتصال الكتابي هو األسلوب األكثر استعماال في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة،
بمتوسط حسابي بلغ ( )2.16وانحراف معياري قدره ( ،)0.39يليه االتصال الشفهي بمتوسط حسابي ( )1.92وانحراف معياري
( ،)0.40والشكل رقم ( )02يوضح ذلك:
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2,2
2,15
2,1
2,05
2

118

1,95
1,9
1,85
1,8

االتصال الشفهي

االتصال الكتابي

شكل رقم ( :)02أسلوب االتصال املعتمد في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة
من خالل النتائج املبينة أعاله يتضح أن املسؤولين في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة يعتمدون بصفة أكبر على
االتصال الكتابي ،وهذا ملا يتميز به هذا األسلوب من دقة ومصداقية في نقل املعلومات ومختلف القرارات التعليمات ،فهو
یعمل على إثبات املعلومات واألوامر والتعلیمات كتابة لضمان نقلها وسهولة الرجوع إليها ،أما االتصال الشفوي فيتم
استخدامه بدرجة أقل من االتصال الكتابي داخل املؤسسة ،ويكون ذلك خاصة بين العمال فيما بينهم من أجل التنسيق
والتشاور حول كيفية أداء العمل ،وكذا من أجل السرعة في نقل املعلومات.
2ـ 1ـ  3عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث :ما هي وسائل االتصال املستعملة في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية
قسنطينة ؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية لوسائل االتصال و الجدول رقم ()03يوضح ذلك :
 جدول رقم ( :)03وسائل االتصال املستعملة في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينةالرقم

البند

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

1

تستخدم املؤسسة االعالم اآللي في االتصال.

2.04

0.80

3

2

تتصل بك اإلدارة عن طريق الهاتف

1.95

0.79

4

3

تستخدم املؤسسة االتصال عن طريق االنترنيت.

1.54

0.72

7

4

تستعمل املصالح جهاز فاكس لالتصال ببعضها

1.69

0.71

6

5

تعتمد املؤسسة اللوحات االشهارية في اإلعالن

2.09

0.68

2
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6

تعتمد املؤسسة على االتصال التقليدي (تقرير ،مقابلة)

2.14

0.68

1

7

تعتمد املؤسسة على تكنولوجيا االتصال الحديثة

1.82

0.73

5

يتبن من خالل الجدول أن أكثر وسائل االتصال استعماال هي وسائل االتصال التقليدي واملتمثلة في التقارير واملقابالت
الشخصية بمتوسط حسابي بلغ ( )2.14وانحراف معياري ( ،)0.68يله اللوحات االشهارية بمتوسط حسابي( )2.09وانحراف
معياري ( ، )0.68ثم يأتي اإلعالم اآللي في املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )2.04وانحراف معياري ( ،)0.80يليه الهاتف بمتوسط
حسابي( )1.95وانحراف معياري( ،)0.79ثم وسائل تكنولوجيا االتصال الحديثة بمتوسط حسابي( )1.82وانحراف معياري
( ،)0.73ثم جهاز الفاكس بمتوسط حسابي( )1.60وانحراف معياري( ، )0.71وأخيرا االنترنيت بمتوسط حسابي()1.54
وانحراف معياري ( ،)0.73والشكل رقم ( )03يلخص هذه النتائج:
2,5
2

1,5
1
0,5
0
تستخدم
تعتمد المؤسسة تستعمل
تعتمد
تعتمد المؤسسة
المصالح جهاز المؤسسة
اللوحات
على تكنولوجيا المؤسسة على
االشهارية في فاكس لالتصال االتصال عن
االتصال الحديثة االتصال
طريق
ببعضها
االعالن
التقليدي
االنترنيت.
(تقرير ،مقابلة)

تستخدم
تتصل بك
المؤسسة
اإلدارة عن
طريق الهاتف االعالم اآللي
في االتصال.

شكل رقم ( :)03وسائل االتصال املستعملة في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة
من خالل هذه النتائج نستنتج أن وسائل االتصال األكثر استعماال داخل مؤسسة الجرارات الفالحية بقسنطينة هي وسائل
االتصال التقليدية واملتمثلة خاصة في التقارير ،اللوحات االشهارية ،بينما يقل استخدام املؤسسة لوسائل االتصال الحديثة
بالرغم ما تتميز به هذه األخيرة من سرعة وحداثة ومصداقية ،ويمكن إرجاع ذلك إلى تكاليف التجهيزات الحديثة وعدم التكوين
على كيفية استخدامها ،باإلضافة إلى الجهل بأهميتها وضرورتها في ضمان االتصال التنظيمي الفعال.
2ـ 1ـ  4عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع :ما مستوى األداء في مؤسسة في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية لألداء الوظيفي و الجدول التالي يوضح ذلك :
 جدول رقم ( :)04مستوى األداء في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينةالرقم البع ــد
1

األداء الوظيفي

املتوسط الحسابي
2.67

االنحراف املعياري
0.21

مستوى األداء الوظيفي
مرتفع
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من خالل يتبين أن مستوى األداء مرتفع ،حيث بلغ املتوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة ( ،)2.67بانحراف
معياري( .)0.21
2ـ 1ـ  5عرض ومناقشة الفرضية الجزئية األولى  :والتي نصها " توجد عالقة ارتباطية بين نوع االتصال التنظيمي واألداء
الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة "
للتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين املتغيرين والجدول رقم ( )05يوضح ذلك:
جدول رقم( :)05معامل االرتباط بين نوع االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية
قسنطينة.
االرتباط

معامل االرتباط

الداللة

نوع االتصال التنظيمي

0.04

غير دالة

األداء
يتبين من الجدول رقم ( )05أن معامل االرتباط بيرسون بين متغيري نوع االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي قدر ب ـ ( )0.04وهي
قيمة تدل على عدم وجود عالقة ارتباطية بين نوع االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية
قسنطينة ،وهو ما يدل على عدم تحقق الفرضية الجزئية األولى.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى نوع االتصال السائد في املؤسسة وهو االتصال النازل باإلضافة إلى االتصال األفقي ،فبالرغم
من أهمية هذين النوعين من االتصال في السير الحسن لنشاطات املؤسسة ،إال أنه ال يمكن إغفال الدور الذي يلعبه االتصال
الصاعد في إيصال انشغاالت العمال واقتراحاتهم لإلدارة ،وكل املشاكل التي تعترض أدائهم ،وبالتالي العمل على إيجاد الحلول
املناسبة واتخاذ اإلجراءات والتدابير املالئمة ،مما يساهم في الرفع من معنويات العمال من خالل إدراكهم باهتمام اإلدارة بهم
وشعورهم بمشاركتهم في كل نشاطات املؤسسة ،مما يؤدي إلى تحسين إنتاجيتهم ورفع مستوى أدائهم ،وعليه يمكن إرجاع هذه
النتيجة إلى ضعف اعتماد مؤسسة الجرارات الفالحية وعدم إعطائها االهتمام الكافي بهذا النوع من االتصال.
2ـ 1ـ  6عرض ومناقشة الفرضية الجزئية الثانية :والتي نصها " توجد عالقة ارتباطية بين أسلوب االتصال التنظيمي واألداء
الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة "
للتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب معامل ارتباط " بيرسون " بين متغيري أسلوب االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي،
والجدول رقم ( )07يوضح ذلك
جدول رقم( :)07معامل االرتباط بين أسلوب االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية
قسنطينة.
االرتباط
أسلوب االتصال التنظيمي

معامل االرتباط

الداللة
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*0.23

األداء الوظيفي

دالة

* دالة عند مستوى الداللة 0.05
يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بيرسون بين متغيري أسلوب االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي قدر ب ـ ()*0.23
وهي قيمة تدل وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أسلوب االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية
بوالية قسنطينة ،وبالتالي تحقق الفرضية الجزئية الثانية ،بمعنى انه كلما زاد استخدام أسلوب االتصال التنظيمي في مؤسسة
الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة بنوعيه الكتابي والشفهي زاد معه مستوى األداء.
ويعزوا الباحث هذه النتيجة إلى أهمية االتصال التنظيمي ودوره الحيوي في نجاح التنظيم وتحقيق أهدافه من خالل التنسيق
بين أعضائه وتقسيم العمل بينهم ،ووضع معايير مقبولة ومتفق عليها لألداء ،مع ضمان تغذية راجعة عن أداء كل فرد من أفراد
التنظيم ،مما يساهم في تحسين مستوى األداء الفردي والجماعي داخل التنظيم ،أما ضعف هذه العالقة فيمكن بأن األداء له
عالقة بمتغيرات تنظيمية متعددة ،من بينها األجر ،ظروف العمل ،نوع الوظيفة وغيرها من املتغيرات التنظيمية التي تساهم في
تحسين مستوى األداء في املنظمة.
2ـ 1ـ  7عرض ومناقشة الفرضية الجزئية الثانية :والتي نصها " توجد عالقة ارتباطية بين وسائل االتصال التنظيمي واألداء
الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة "
للتحققق من صحة هذه الفرضية تم حساب معامل ارتباط "بيرسون" بين متغيري وسائل االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي،
والجدول رقم ( )08يوضح ذلك
جدول رقم( :)08معامل االرتباط بين وسائل االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية
قسنطينة.
االرتباط

معامل االرتباط

الداللة

وسائل االتصال التنظيمي
األداء الوظيفي

- 0.02

غير دالة

يتبين من الجدول رقم ( )08أن معامل االرتباط بيرسون بين متغيري وسائل االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي قدر ب ـ ()- 0.02
وهي قيمة تدل على عدم وجود عالقة بين وسائل االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية
قسنطينة ،وهو ما ينفي صحة هذه الفرضية الجزئية الثالثة .
ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى الوسائل املستخدمة في مؤسسة الجرارات الفالحية بقسنطينة هي وسائل تقليدية كما توضحه
نتائج الدراسة ،والتي تتميز بقلة التفاعل والتبادل بين املرسل واملتلقي وبالتالي عدم تحقيق الغاية املرجوة من االتصال
التنظيمي واملتمثلة في تحسين مستوى األداء.
2ـ 1ـ 8عرض نتيجة الفرضية العامة :والتي نصها "توجد عالقة ارتباطية بين االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي في مؤسسة
الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة".
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وقد تم حساب هذه الفرضية باالعتماد على معامل االرتباط " بيرسون " لتحديد طبيعة العالقة بين متغيري االتصال التنظيمي
واألداء الوظيفي  ،والنتائج املتحصل عليها في الجدول رقم (: )09
جدول رقم ( : )09يوضح معامل االرتباط بين االتصال التنظيمي األداء الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية
قسنطينة.
االرتباط

معامل االرتباط

الداللة
122

االتصال التنظيمي
األداء الوظيفي

0.10

غير دالة

يتضح من الجدول رقم ( )09أن معامل االرتباط بيرسون بين متغيري االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي قدر ب ـ ( )0.10وهي
قيمة تدل على عدم وجود عالقة بين االتصال التنظيمي األداء الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة ،وهو
ما ينفي صحة الفرضية العامة في الدارسة الحالية.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن االتصال داخل مؤسسة الجرارات الفالحية بقسنطينة هو اتصال تقليدي نازل رسمي ،وذلك
حسب استجابات أفراد عينة الدراسة ،مما يجعله يقتصر فقط على ضمان سير العمل بطريقة روتينية ورسمية ،وهو ما يعيق
تحقيق أهداف االتصال األساسية ،ومن بين أهمها األداء التنظيمي ،وبالتالي فإنه ال يسمح بتحسين مستوى األداء وهو ما يفسر
انعدام العال قة بين االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي ،كما يمكن تفسير هذه النتيجة بأن األداء الوظيفي يرتبط بمتغيرات
تنظيمية أخرى كاألجر ،ظروف العمل ،نوع الوظيفة وغيرها.
7ـ النتائج العامة:
بعد حسابات العالقات االرتباطية بين أبعاد االتصال التنظيمي واألداء ،وبتطبيق األساليب اإلحصائية املناسبة لكل فرضية،
وباستقراء الجداول تحليلها وترجمتها جاءت نتائج دراستنا كالتالي:
 نوع االتصال السائد في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة هو االتصال األفقي واالتصال النازل على التوالي،
نظرا ملا تقتضيه طبيعة العالقة بين اإلدارة والعمال وعالقة العمال فيما بينهم ،أما بالنسبة إلى نمط االتصال الصاعد فقد
بينت النتائج عن ضعف استخدامه في املؤسسة.
 أسلوب االتصال املعتمد في مؤسسة الجرارات الفالحية هو االتصال الكتابي باعتباره أكثر دقة ومصداقية ،كما تستخدم
املؤسسة أسلوب االتصال الشفوي لكن بدرجة أقل.
 وسائل االتصال املستخدمة داخل مؤسسة الجرارات الفالحية بقسنطينة هي وسائل اتصال تقليدية (التقارير ،اللوحات
االشهارية) بينما يقل استخدام املؤسسة لوسائل االتصال الحديثة.
 مستوى األداء في مؤسسة الجرارات الفالحية بوالية قسنطينة مرتفع.
 عدم وجود عالقة ارتباطية بين االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية.
 عدم وجود عالقة ارتباطية بين نوع االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية.
 وجود عالقة ارتباطية ضعيفة بين أسلوب االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية.
 عدم وجود عالقة ارتباطية بين وسائل االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي في مؤسسة الجرارات الفالحية.
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االقتراحات:
ّ
املتوصل إليها في دراستنا ملوضوع االتصال التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي يمكننا تقديم االقتراحات
من خالل النتائج
التالية:
إعطاء أهمية أكبر لنمط االتصال الصاعد ،من خالل االهتمام بمشاكل العمال ومشاغلهم ّ
وتقبل مقترحاتهم وتفهم
ُ
مشاعرهم واحتياجاتهم ،والسماح لهم باملشاركة في اتخاذ القرا اتّ ،
ألن هذه املشاركة تتيح للعمال إمكانية التعبير عن آرائهم،
ر
مما يسهم في تحسين القرارات َّ
وتقديم مقترحاتهمّ ،
املتخذة ،وتجعل العمال أكثر ّ
تفهما وقبوال لها وأكثر حماسا لتنفيذها.
استخدام الوسائل الحديثة في عملية االتصال ،من أجل زيادة سرعة االتصال داخل املؤسسة ،وبالتالي تسهيل العملية
االتصالية وتحقيق أهدافها بأكثر فعالية.
فتح قنوات االتصال والحوار بين العمال واملشرفين وزيادة التفاعل بينهم ،من خالل دورات تدريبية ونشاطات ثقافية
وترفيهية لتمتين العالقة وزيادة الثقة املتبادلة.
االهتمام بالنواحي السيكولوجية للعمال ،واقتراح إنشاء وحدة لإلرشاد النفس ي واالجتماعي داخل املؤسسات.
قائمة املراجع:
 .1أحمد ماهر :السلوك التنظيمي مدخل بناء املهارات ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،ط ،6اإلسكندرية. 1997،
 .2سيزالقي ووالس :السلوك التنظيمي واألداء ،ترجمة جعفر ابو القاسم ،معهد اإلدارة العامة ،السعودية.1991 ،
 .3عاطف محمد عبيد ،إدارة األفراد من الناحية التطبيقية ،د.ط ،القاهرة ،دار النهضة العربية.1964 ،
 .4عاطف محمد عبيد ،إدارة األفراد من الناحية التطبيقية ،د.ط ،القاهرة ،دار النهضة العربية.1964 ،
 .5مارس هنا ،2008 ،أثر االتصال التنظيمي الرسمي على دافعية اإلنجاز لدى العمال من خالل آراء إطارات ومنفذي املؤسسة.
 .6محمد سعيد أنور سلطان ،السلوك التنظيمي ،الدارالجامعية الجديدة  ،االسكندرية.2003 ،
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Promouvoir la formation des inspecteurs pédagogiques
de l’éducationen Tunisie
Dr. Ammar Khlifi, maître assistant vacataire
l’InstitutSupérieur de l’Éducation et de la Formation Continue de Tunis
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Résumé :
Cet article s’attache à dresser un bref constat surla formation des futurs inspecteurs pédagogiques de
l’éducation en Tunisie. Tenant compte de la complexité de cette profession constituée des tâches
d’encadrement, d’évaluation et d’innovation au sein de nouvelles orientations dans le monde de l’éducation,
nous proposons une démarche de réflexion susceptible d’introduire d’autres éléments utiles au
perfectionnement de cette formation.Ils consistent en la gestion des ressources humaines (GRH) l’audit,
l’éthique, la gestion des conflits, l’éducation au développement durable (EDD) et les prospectives.
Concept clés : GRH, audit, éthique, gestion des conflits, EDD, prospectives.
1. Introduction :
Les mutations perpétuelles qui touchent toutes les sphères sociétales et les secteurs professionnels
ont fait émerger de nouveaux défis. L’éducation a toujours emprunté des modèles, des concepts et
des approches inspirés d’autres domaines scientifiques afin de promouvoir la qualité
d’enseignement/apprentissage et le rendement de l’établissement scolaire. Les nouveaux enjeux
professionnels et les exigences de qualité exigent un nouveau regard favorisant la réflexion sur la
formation des inspecteurs pédagogiques de l’éducation qu’ils soient des écoles primaires,
préparatoires ou secondaires. La formation actuelle qui focalise entre autres sur le pédagogique et
le didactique ne leur favorise pas la bonne gestion des ressources humaines, l’audit des
établissements scolaires, la gestion des conflits dans l’exigence éthique. Toutefois, sous l’égide de
l’Unesco, l’éducation pour le développement durable est un mandat confié aux pays membres et
doit être objet de formation des enseignants et des formateurs. C’est dans ce contexte que nous
faisons le constat de la formation des élèves inspecteurs pédagogiques et nous proposons d’autres
thèmes en vue d’améliorer sa qualité en l’inscrivant dans une pratique de mise à jour indéniable.
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2. L’état actuel de la formation des élèves inspecteurs pédagogiques en Tunisie
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Les tâches de l’inspecteur pédagogique dans le système éducatif Tunisien s’inscrivent le cadre de l’audit, dans
trois registres : Encadrement, évaluation et innovation. Les deux domaines principaux de la préparation au
métier de ce corps sont définis dans l’article 81. Le domaine des connaissances, des langues et des contenus
d’enseignement qui doit occuper 40% de ladurée de la formation et le domaine d’aptitudes professionnelles
devant s’effectuer dans les 60% de cette période. Le programme de formation recouvre cinq sous-domaines
en rapport avec l’éducation et la pédagogie, l’évaluation, la recherche, les langues et les technologies de la
communication et de l’information. Ces sous-domainesse répartissent en des aptitudes. Toutefois, les élèves
inspecteurs bénéficient de colloques, de séminaires et de stages pratiques. Ces domaines de formation
focalisent dans leur globalité sur les aspects de l’exercice de la profession majoritairement dans sa dimension
pédagogique.
Par son mandat, le centre International de la Formation des Formateurs et d’InnovationPédagogique (CIFFIP)2
met en œuvre, dans la formation des inspecteurs pédagogiques, la modalité fondée sur l’alternance entre la
théorie et la pratique. En réalité, l’alternance reste formelle puisque ni les liens entre les contenus de la
formation des deux périodes théorique et pratique sont articulés de manière réfléchie ou pertinente, ni la
communication entre le formateur et l’encadrant dans le terrain est effectuée périodiquement afin de
diagnostiquer la progression de la formation et en envisager les régulations nécessaires.
2.1.

Une Formation centralisée

La bonne gouvernance exige la réduction au maximum de la centralisation. Il est important surtout en corollaire
avec les opportunités offertes par le lancement de la licence en sciences de l’éducation dans cinq régions du
pays de concevoir des procédures pratiques qui prennent en charge certaines modalités de formation dans un
parcours de master professionnel. Il est utile également de donner du rythme au CREFOC 3 régionaux pour
envisager des séjours sur des phénomènes locaux et des thèmes de la pratique pédagogique de la profession
d’inspecteur.
Ace propos, il est crucial de repenser la pratique actuelle d’alternance sans tomber dans l’utopie de la
dichotomie théorie/pratique. A notre avis, il serait plus pertinent d’entamer la préparation à la profession
d’inspecteur par l’acquisition des contenus nécessaires à la mise au point de l’hétérogénéité des spécialités des
élèves inspecteurs ayant la licence, la maitrise, le master dans des disciplines disparates. Ensuite, un travail dans
le terrain serait plus efficaceparce qu’il est armé de savoirs nécessaires pour décrireles pratiques, les analyser,

2Auparavant : CentreNational de Formation des Formateurs en Education.
3 CREFOC : Centre régional de l’éducation et de la

formation continue
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les interpréter, les modéliser et en proposer les mesures et les décisions pertinentes susceptibles de les
améliorer. Après ce stage, les élèves inspecteurs se rendront à nouveaux à un cycle de formation théorique mais
à ce niveau, il s’agit d’analyser lescomptes rendus, les témoignages, les séquences vidéos enregistrant certaines
pratiques, les difficultés, les plans d’intervention et d’évaluer les recherches effectuées.
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C’est dans cette perspective que la formation s’inscrit dans une démarche faisant part d’interaction réciproque
entre la théorie et la pratique passant par la description, l’analyse en se référant au cadre théorique,
compréhension et explication favorisant la théorisation. Étant donné que la capacité d’hébergement est limitée
au CIFFIP, un décalage entre les promotions primaires et préparatoire/ secondaire s’avère nécessaire.
2.2.

L’évaluation institutionnellede l’efficacité de la formation

Dans la pratique actuelle, les procédures d’évaluation consistent en un examen à table en ce qui concerne les
contenus théoriques de la formation, la soutenance d’un portfolio et la réalisation d’une inspection assistée par
des jurys. Le premier s’inscrit nettement dans la mesure des savoirs acquis, le deuxième n’en diffère pas
beaucoup sauf par son caractère autonome et la manière de son évaluation. Outre sa portée méthodologique
liée à la conception de sa mise en forme et les compétences de rédaction et de synthèse mises en œuvre, le
portfolio demeure fondé sur des contenus cumulés, associés et réorganisés de manière ou d’autre. Ces deux
types d’évaluation ne peuvent pas témoigner de la qualité d’acquisition des compétences professionnelles.
Toutefois, l’épreuve d’inspection peut donner une idée sur les compétences d’évaluation, de communication,
de mise en relief des savoirs pédagogiques, interdisciplinaires et didactiques dans les activités observées.Même
si l’évaluation, le feed-back et la régulation sont effectués au travers de la formation durant toute l’année et plus
particulièrement au sein de l’encadrement, l’épreuve d’inspection qui consiste en une activité de synthèse n’est
effectuée qu’une seule fois, ce qui prive les candidats de la régulation de leur pratique en le sujet parce qu’ils
ne reçoivent pas de feed-backméthodiquesupposé utile à l’amélioration de leur acquis.
Par ailleurs, nous constatons que la compétence dans le domaine de la formation dans ces deux étapes :
conception et exécution ne bénéficie pas d’une évaluation pertinente parce qu’elle se réduit à des prestations
tirées au travers de la formation pratique et de la conception d’un cycle de formation introduitdans le portfolio.
La qualité et les caractéristiques de ce dernier doivent être délimitées par un cahier de charge définissant les
aspects méthodologiques, techniques et les contenus obligatoires/optionnelles. Il est de bonne décision de
recourir à une réflexion participative sur les modes d’évaluation dans laquelle tous les partenaires devront être
impliqués : institution, formateurs, encadrants, élèves inspecteurs et experts. Il s’agit d’envisager une pratique
évaluative susceptible de mieux rendre compte des compétences utiles à la profession d’inspecteur
pédagogique de l’enseignement dans toutes ces dimensions d’encadrement, d’évaluation et d’innovation.

2018 -  يوليو- 44 العدد

2.3.

128

مركز جيل البحث العلمي

Inspecteur pédagogiques : primaire et préparatoire/secondaire

Contrairement àl’enseignement préparatoire et secondaireunidisciplinaire, l’enseignement primaire est
caractérisé par son caractère multidisciplinaire. Dans les deux cas, il s’agit pour l’inspecteur pédagogique de
maitriser les connaissances permettant une meilleure réflexion sur chaque discipline. Une tâche qui paraît
nettement moins aisée au sein de l’école primaire. En effet, si la formation des inspecteurs élèves pédagogiques
des écoles préparatoires et secondaires focalise sur la discipline enseignée, la mise au point des compétences
des inspecteurs élèves au primaire s’avère une tâche très difficile à achever convenablementdans une seule
année. Il s’agit à la fois, de gérer une hétérogénéité double : la formation initiale de ces inspecteurs et le nombre
de disciplines à maitriser leurssavoirs didactiques avec des exigences qui renvoient à des compétences
transdisciplinaires.Ces inspecteurs doivent en outre, être rompus d’outils et de dispositifs transversaux et des
procédures de leur mise en œuvre dans l’apprentissage/enseignement. Dans la profession d’inspecteur
pédagogique des écoles primaires, théoriquement, le disciplinaire, l’interdisciplinaire et le transdisciplinaire
doivent être enchâssés mais la pratique montre que les exigences de cet emboitement ne sont pas toujours
faciles à faire acquérir.
2.4.
Les compétences pédagogiques et didactiquessuffisent-elles pour la profession d’inspecteur
pédagogique ?
Dans un contexte de travail complexe et compliqué, les compétences et les contenus de la formation des
inspecteurs pédagogiques ne satisfont pas aux exigences de la situation professionnelle actuelle.
Pratiquement,si la formation dans les thèmes indiqués dans le programme du cycle de formation (Journal
officiel de la République Tunisienne, 15 Octobre 2004) est indispensable, d’autres compétences devront être
intégrées dans le régime de cette formation en fonction des nouvelles exigences et enjeux du monde de
l’éducation et du développement. Sans prétendre être exhaustif, je tiens à souligner la nécessité de la formation
à la gestion des ressources humaines enseignantes et liées aux métiers de l’éducation, à l’audition, auxmandats
de organisations internationales, aux approches éthique et culturelle, à la gestion des conflits et aux
prospectives
3. Eléments d’optimisation de l’expertise de l’inspecteur pédagogique
Les nouvelles défis de la profession d’inspecteur pédagogique exigent indéniablement de repenser la formation
visant la préparation au métier et celle effectuée simultanément avec l’exercice de sa fonction.
3.1.

La gestion des ressources humaineset le management

Outre ces fonctions relatives au management des ressources humaines enseignantes, l’inspecteur pédagogique
est appelé à exercer occasionnellement dans le cadre des règlements relatifs à l’évaluation d’autres tâches. Il
contribue selon des critères liés aux différents grades (inspecteur, inspecteur principal, inspecteur général ou
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général émérite)1 à l’évaluation des candidats aux métiers de professeurs des écoles primaires, à la fonction de
conseiller pédagogique, à l’ingénierie dela formation des inspecteurs pédagogiques, des inspecteurs stagiaires,
des inspecteurs candidats aux différents concours (inspecteur principal, général ou autres). De telles tâches
font partie de la gestion des ressources humaines (GRH). D’après Roussel « La G.R.H est l’ensemble des activités
qui visent à développer l’efficacité collective des personnes qui travaillent pour l’entreprise ».Elle est une
discipline académique qui ne cesse d’évoluer par les idées et les théories managériales qui mettent en œuvre
des manières efficace dansla gestion du travail2.
En effet, les compétences de GRH sont indéniables à la profession d’inspecteur pédagogique parce qu’elles
renvoient aux exigences de l’analyse de besoins, de recrutement, de la formation et de l’évaluation des
personnels de l’éducation. La GRH concerne en premier lieu la planification devant contribuer à la prévision
des besoins et de la disponibilité des ressources humaines (enseignants, conseillers pédagogiques, directeurs
d’établissements, etc.) sans laquelle la conception et l’organisation des activités n’est pas envisageable. La
deuxième étape de GRH renvoyant à la dotation doit mettre en œuvre des mesures de présélection lors de la
rencontre avec les candidats suivie par une réflexion argumentée susceptible de prise de décision de
recrutement. Par ailleurs, les pratiques de recrutement ne satisfont pas aux enjeux du système éducatif
aujourd’hui. La sélection, la formation et la motivation constituent des facteurs cruciaux de la compétitivité de
l’établissement.
En effet, les tâches de l’inspecteur recouvrent l’évaluation du rendement et l’encadrement des
personnelsenseignants mais aujourd’hui, elles nécessitent un approfondissement inspiré des savoirs et des
données de la GRH. Les faits révèlent que la mise en œuvre d’une stratégie d’accueil et d’intégration de
nouveaux recrutés est incontestable. Actuellement cette exigence qui s’inscrit dans le processus de la
construction d’une identité professionnelle3n’est presque approchée que sous l’angle de l’encadrement et
l’évaluation pédagogique.En effet, un inspecteur pédagogique peut occuper un poste de supervision éducative
(commissaire, directeur général, directeur ou sous-directeur, etc.) selon des critères définis. Dans ce cas, il doity
avoir les compétences managériales nécessaires.
Il est incontestable qu’on ne naît pas manager, plutôt on le devient parla formation académique et l’expérience
professionnelle. Le management n’est pas uniquement question de charisme, d’expérience professionnelle
dans son métier et celui devant la gérer parce qu’elle fait appel à de nombreuses fonctions managériales
susceptibles d’atteindre les objectifs et de fournir le bon fonctionnement du travail et des équipes. Puisque c’est
1Loi fondamentale des inspecteurs, in Journal Officiel, n°15, année 160, du 21 Février 2017, p.619-632.
2Bender, . A.F et Pigeyre F. (2003), « Gestion des ressources humaines et diversité », Cinquième journée d’étude :"Les cadres au

regard du genre". LASMAS-CNRS, Paris, juin.
3Dubar, C. (1992). Formes identitaires et socialisation professionnelle. Revue française de sociologie, 33-4, 505-529.
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le cas, l’initiation à la gestion des ressources humaines pour en maitriser les outils et les stratégies s’avère très
utile pour les inspecteurs pédagogiques dans les parcours de leur formation initiale et tout au long de leur
carrière. Il s’agit de les aider à acquérir les modèles de gestion qui dépassent le cadre déontologique en
valorisant le sens au travail, l’éthique et les résultats (GAR). La GAR est une approche de gestion très utile et
possible à appliquer dans le pilotage de l’établissement scolaire. Elle résulte d’un souci de rationalisation des
dépenses, des investissements voire des efforts en vue d’atteinte les cibles de l’établissement, la
responsabilisation des personnels, la transparence et l’imputabilité dans la gestion publique afin de
perfectionner le processus de décision1 (Binnendijk, 2001).
3.2.

Audit des établissements scolaires/ évaluation des systèmes éducatifs

Dans le contexte international, il y un consensus entre les experts pour concevoir l'évaluation des systèmes
d’éducation et de formation en trois concepts-clés : l'efficacité, l'efficience et l'équité (Sall et De Ketele, 1997).
Faute de délimiter l’éducation dans sa dimension socio-économique, Gérard (2001) appelle à la prise en
compte des dimensions : pédagogique et conative. La première renvoie aux produits créés par le système
éducatif qui peuvent être objet d’étude de l’harmonie entre les diverses dimensions du « savoir » les processus
d'enseignement/apprentissage. Quant à la dimension conative, elle désigne la dépense d'énergie investies par
les apprenants et les formés des systèmes de formation se traduisant par l’aptitude de ces systèmes à accroitre
le degré d'engagement dans les activités d’apprentissage et d’action.
L’évaluation du système éducatif s’étend pour introduire la dimension sociale en tenant compte du facteur
d'équité qui désigne « la façon dont les coûts et les avantages de l'investissement sont distribués parmi les
différents groupes de la société »2 Ce sont les économistes de de l'éducation et/ou de la formation qui s’en
occupent afin d’optimiser le rendement des systèmes d’une part au niveau des indicateurs de leur productivité
exprimés en termes de produits atteints et d’autre au niveau des indicateurs en rapport à l’investissement et
des coûts pouvant témoigner du degré d’efficience3 du système. Il s’agit d’effectuer des évaluations périodiques
sur l’établissement scolaire en rapport avec l’économie de l’éducation pour vérifier l’adéquation entre le
rendement et la gestion des financements et mener les comparaisons locales et internationales visant à
rationaliser les couts.Dans les rapports des organismes internationaux (UNESCO, OCEDE, IEA, IIPE), ceux
effectués par la banque mondiale, il ressort que l’évaluation des politiques éducatives, des systèmes éducatifs
et des établissements scolaires sont les ingrédients de l’amélioration de leur efficience, efficacité et degré
d’équité
1Binnendijk, A. (2001) ResultsBased Management in the DevelopmentCooperationAgencies: A Review of Experience, Paris: DAC

Working Party on Aid Evaluation
2Psacharopoulos et Woodhall, 1988, p. 259. Cité par Olivier Bernard, 1994. In éducation et travail.
3Efficience désigne la capacité de production la moins couteuse
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Dans le système éducatif, il est primordial d’instaurer la culture de l'évaluation et de pilotage pédagogique par
l’audit (interne et externe) qui renforce le rendement de l’établissement scolaire et permet d’orienter les
stratégies de gestion des ressources humaines au moyen de l’évaluation et de l’encadrement. Selon le rapport
McKinsey (2007), les leviers clés d’accroissement du rendement du système éducatif consistent en
l’amélioration des pratiques pédagogiques, le partage des savoir-faire par les enseignants et la consolidation
des marges de pilotage. Les compétences d’audit exigent être intégrées dans le parcours de la formation des
inspecteurs pédagogiques dans toutes ces formes en focalisant sur l’audit participatif. A la lumière d’un
référentiel, elle s’effectuepar une analyse systématique et négociée qui focalise sur l’évaluation des fonctions
de l’établissement devant contribuer à l’élaboration de recommandations de changement susceptibles
d’améliorer le degré d’efficience1.
3.3.

La gouvernance

Le concept de gouvernance est de caractère multiforme, il a été utilisé en 1990 par des économistes et
politologues anglo-saxons et par certaines institutions internationales (ONU, Banque mondiale et FMI). Il
signifie la direction et/ou le management des entreprises.
L’appel à la mise en œuvre de la gouvernance émane des bouleversements dans les rapports entre le politique,
l’économique et la société civile (Lacroix et St-Arnaud, 2012). Le terme gouvernance s’inscrit également dans
le registre lexique administratif et celui de la gestion publique. Une bonne gouvernance désigne la mise en
œuvre de l’équité, de la transparence, de la responsabilité et de l’engagement du gouvernement à permettre
aux citoyens des possibilités équivalentes et des services équitables. Le pilotage pédagogique de l’inspecteur
(pouvant occuper un poste administratif) fondé sur la gouvernance renvoie à un changement des processus de
prises de décisions, de leur mise en œuvre dans une organisation ou une société. Toutefois, son travail doit
être basé sur une approche participative avec tous les intervenants dans le domaine2dans le cadre d’une
pratique gouvernante réfléchie, appropriée au contexte, aux enjeux et aux défis majeurs du public cible.
L’inspecteur, est acteur majeur dans le système éducatif qui ne cesse de subir de plus en plus les répercussions
des évolutions internationales, des mutations politiques, des réformes administratives, des enquêtes, des
résultats des évaluations locales et internationales, des pressions sociales, des exigences économiques et
culturelles voire des recommandations dictées par des instances financières mondiales et des organismes
internationales. Toutefois, la pratique éducative de l’inspecteur pédagogique doit se référer aux résultats des
recherches scientifiques, aux apports des sciences du management, à la multiplicité, à la diversité des parties
1Lecointe, M. (1997) : Les enjeux de l’évaluation, L’Harmattan.
2Pérez R. (2003), La Gouvernance de l'entreprise, La Découverte, « Repères », Paris.
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prenantes, aux contraintes liées aux contextes territoriaux, aux types de rapports, de gestion des systèmes
publics/privés et formels/ informels, des opportunités d’adoption et d’usage des potentiels matériels et
immatériels.
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La bonne gouvernance passe indéniablement par l’adoption des mesures, outils, stratégies du management
public de manière adéquate avec les données contextuelles et budgétaires. De ce fait, il est indispensable de
confier une autonomie aux acteurs locaux de l’action pédagogique et administrative. La participation des
collectivités territoriales s’exprime par un transfert effectif de responsabilités de l’État et des ressources vers
ces collectivités. La pratique gouvernante doit passer par la contribution des associations, des entreprises et des
organisations dans la mise en œuvre des projets éducatifs.
3.4.

La compétence éthique

Aujourd’hui, dans un contexte caractérisé par sa complexité croissante beaucoup de valeurs sociétales sont en
mutation perpétuelle aboutissant parfois à ce qu’Arendt (1985) appelle « crise mondiale de valeurs ». Certes les
bouleversements et les conflits abondent dans tous les secteurs de la société. De ce fait, le monde a besoin de
nouvelles exigences éthiques1 pour remédier à ce que certains penseurs appellent un «déficit éthique»
caractérisé par « la perte de référence objective dans l’ordre moral »2Plusieurs chercheurs se consentent sur la
complexité du travail éducatif. (Altet, 1994; Vermersch, 2000; Cifali, 2001; Perrenoud, 2001). En effet, la
dimension l'éthique semble être une compétence professionnelle indéniable dansle travail d’inspecteur et
suscite une réflexion sur ses conduites et ses décisions pédagogiques dans l’exercice de ses tâches.
La prise de décision éthique dans l’exercice du travail d’inspecteur pédagogique, des enseignants et des
personnels d’éducation représente un sujet de grand intérêt. Contrairement aux professions libérales
(médecins, avocats, journalistes, pharmaciens, architectes…) dont leur exercice se réfère à un code
déontologique, les métiers de l’éducation n’en disposent pas. Dans les professions de l’éducation, l’éthique
s’impose par sa compétence permettant d’interroger et d'analyser les fondements des évènements et leurs
conséquences (Fortin, 1988). En fait, le cadre de pensée et d’action dans la responsabilité d’enseigner n’est ni
la déontologie ni la morale, ni les lois de la vie scolaire, plutôt l’interpellation éthique 3.
Pour Obin (1994), la compétence éthique s’avère indispensable pour le travail d’inspecteur dans l’exercice de
son travail d’audit dans ses dimensions d’encadrement, d’évaluation et d’innovation La gestion, la résolution
1Ricoeur, P. (1990). Soi-même comme un autre. Paris : Seuil.
2Legault, Ge-A. (1999). Professionnalisme et délibération éthique. Québec : Presses de l’université du Québec.
3Bodergat, J.-Y. (2006). Le trajet de l’éthique éducative : de l’inquiétude à la sollicitude. Penser l’éducation. Philosophie de

l’éducation et Histoire des idées pédagogiques, 19, 5-21.
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de conflits et l’audit exige une sensibilité éthique incontestable. Il s’agit d’une formation qui fournit un dispositif
conceptuel permettant l’identification de dilemmes éthiques (conflit de valeurs, idéal professionnel, etc.) le
choix de moyens (discussion, analyse réflexive, formation de comité d’éthique), la mise en œuvre de stratégies
de résolution qui se réfèrent à plusieurs cadres de pensées, points de repère, principes, et modèles (loi, culture,
déontologie, habitude, conviction, expérience, etc.) et le choix de l’approche et de dispositifs de formation des
enseignants et des autres personnels éducatifs1 Nous pouvons imaginer l’impact de cette formation et la
constitution participative d’un code et d’un comité d’éthique sur le climat du travail, l’engagement au travail et
le rendement de l’établissement scolaire2
3.5.

L’approche culturelle dans l’enseignement

La mondialisation est un phénomène mettant en place un processus de nivellement culturel qui ne cesse de
poser d’énormes défis pour l’école et la société. Ces dernières décennies, la question d’une « crise de la culture»
ou encore d'une «crise de civilisations » est largement répandue3. L’éducation dans une perspective culturelle
concerne toutes les disciplines et plus particulièrement l’enseignement des langues. Il ne s’agit pas d’enseigner
les règles de la grammaire, de la conjugaison mais de situer la langue dans son contexte pour qu’elle permette
aux apprenants d’entretenir de nouveaux rapports à leur culture aux autres cultures.
Puisque éduquer à la culture signifie l’éducation à « œuvrer» ensemble » il est crucial d’effectuer un passage
réfléchi et aisé de la culture première et spontanée à la culture seconde afin d’aboutir à l’implication et la
filiation entre les œuvres4et s'enrichir d'emprunts et de métissages culturels condition d’intégration et
d’adaptation dans un contexte national et international caractérisé par la diversité culturelle.
L’inspecteur pédagogique, en tant que formateur doit avoir les savoirs, les compétences, les outils nécessaires
pour œuvrer sur l’instauration de l’approche culturelle dans l’enseignement.
3.6.

La formation aux mandats des organisations internationales

3.6.1. L’éducation à l’environnement durable

1Khlifi.A. 2016. « Comment les enseignantes et les enseignants se représentent les enjeux éthiques de leur profession », Revue Jil

des sciences humaines et sociales, n°20.pp.301-314.
2Khlifi. A. 2004. Khlifi, A. 2014. Représentations des enjeux éthiques et sens du travail chez les enseignants des lycées en Tunisie,
thèse de doctorat non publié, Université de Tunis, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis.
3Freitag, Michel, « L’avenir de la société : globalisation ou mondialisation ? (L’enjeu d’une théorie sociale unificatrice : sociologie
critique ou théorisation systémique positive ?), Société, n°24-25, 2005, p. 133- 188.
4Dumont,
C.
1968
La
culture
savante:reconnaissance
du
terrain.
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Depuis si longtemps, l’homme avait pris conscience de l'impact des activités humaines sur le milieu naturel.
Actuellement les choses passent à un état d’urgence (rapport Meadows (1972, Brundtland 1987). Les
problèmes économiques, sociaux et environnementaux dans la planète s’accroissent et la situation se dégrade
de plus en plus par le franchissement de quatre limites planétaires parmi les neuf répertoriées. Il s’agit de
l'érosion de la biodiversité, des cycles de l'azote et du phosphore, du cycle du carbone et du climat ; d'usage des
sols avec la question de la déforestation. Le devoir ultime des générations présentes consiste en la préservation
des droits des générations futures.
Le mandat confié à l'Unesco par les Nations Unies en 2002, ambitionne l’intégration du développement
durable dans les modèles de pensée et à l'école. La décennie(DESD) 2005-2014 de l’éducation pour le
développement durablesous l'égide de l'Unesco et l’ouvrage de référence relatif au sujetparu 2012 en
décriventles conditions et les moyens de leur mise en œuvre dans l’enseignement primaire et secondaire. En
2014, un sommet également sur le sujet a été organisé (Nagoya du 10 au 12 novembre 2014). En effet, la
consolidation de l’éducation en vue de développement durable figure parmi les objectifs de la stratégie de
l’Unesco pour l’éducation 2014-2021 (p.51) et dans l’Agenda 2030.
Dans un cadre transdisciplinaire, les savoirs sont les leviers d’une culture sur le développement durable qui
concernent les composantes de l’écosystème, la notion de biodiversité (écologique, des espèces, génétique), le
changement climatique1la prévention des catastrophes, la réduction de la pauvreté, la consommation durable,
l’agroécologie, le tourisme durable, l’économie écologique, circulaire ou verte, la transition énergétique, les
villes intelligentes ou soutenables (smart town), l’éthique environnementale, la géohistoire, etc. Ces savoirs
seront en mesure de favoriser la réflexion participative sur le développement durable dans les niveaux
international, national, régional ou encore local. Il s’agit d’impliquer les responsables, la société civile et locale,
les experts et les parties prenantes dans l’analyse des situations, la mise en forme de stratégies et la conception
de solutions qui associent l’économique au social à l’écologique dans l’exigence de préservation des droits des
générations futures.
Ce mandat confié également aux systèmes éducatifs des pays membres légitime la formation de formateurs,
d’inspecteurs pédagogiques et de superviseurs dans le domaine de l’EDD. A ce propos, la formation des
inspecteurs pédagogiques à ce sujet compte tenu des savoirs, des stratégies, des cadres institutionnels,
conventionnels et éthiques, des outils d’analyse de l’écosystème et des dispositifs didactiques et pédagogiques
transdisciplinairesconstituentla condition incontestable pour aboutir à la diffusion de la culture de l’éducation
pour le développement durable.Une telle mesure favorise l’appréhension des niveaux d’intégration du
développement durable dans les disciplines de géographie, d’histoire, de la SVT, de la technologie, des
mathématiques, des sciences informatiques, etc. Il est indéniable à notre avis d’intégrer le développement
1 UNESCOO. 2014.
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durable dans tous les programmes d’enseignements et de formation et mettre à la disposition des formateurs
les outils et les méthodes pédagogiques susceptibles de favoriser un enseignement interdisciplinaireincluant
ce thème en réponse aux diverses situationset contextes.
3.7.
135

Gestion des conflits relationnels

La prévention des conflits au travail et leur résolution suscitent un intérêt manifeste dans le monde car il est
d’importance majeure que le climat et les relations professionnelles1 au sein de l’institution voire ailleurs soient
sains et de haute productivité (Organisation Internationale du Travail, 2014). Même si des départements de
résolution de conflits existent au sein du ministère et des commissariats régionaux de l’éducation, l’inspecteur
pédagogique, dans un contexte mouvant et compliqué entretient de diverses formes de rapports : à soi, aux
collègues, aux enseignants, aux conseillers pédagogiques, aux directeurs d’écoles, aux parents d’élèves et aux
instances administratives et gouvernementales2 dans lesquels peuvent surgir des tensions, des désaccords,
controverses et des conflits. Dans le contexte de travail éducatif, les faits indiquent que les inspecteurs
affrontent plusieurs situations conflictuelles dans l’exercice de leur travail dont ils ne disposent pas toujours
les compétences nécessaires.
Les stratégies de gestion de conflits s’inscrivent dans un savoir- faire renvoyant à la communication, la
négociation, les sources, les points de repères et les stratégies de résolution des conflits qui exige des
compétences et des intelligences multiples3ayant trait à l’intelligence émotionnelle (Goleman,2003) et sociale
(Albrecht, 2008)(inter et intra personnelle). Il est bien évident que certains conflits seront d’ordre administratif
voire juridique dans lesquels, l’inspecteur doit savoir dénouer ce qui est de type relationnel4.Dans certains cas
de conflits vécus par des inspecteurs, le fonctionnement du travail pédagogique se trouve altéré voire
interrompu durant des mois et les instances de résolution de conflits ne trouvent pas aisément la solution. En
effet, les solutions participatives et amiables sont au cœur même de la gestion des conflits dans le milieu du
travail. Il est indéniable donc, que ce corps soit formé en matière de gestion des conflits dans les parcours de
formation initiale et tout au long de leur cycle professionnel. La compétence de la gestion de conflits permet
avant tout d’adopter une stratégie préventive etles éléments qui y sont liés doivent être mise en œuvre pour

1Lataste, D. 2008. Gérer les conflits dans vos formations.Eyrolles.
2Gohier, Ch. (2006b). L’identité professionnelle de l’enseignant : rapports à l’éthique et au politique. Actes du 25e Colloque annuel

de l’AQPC : Le cégep, pour Savoir agir. Montréal, Québec : Association québécoise de pédagogie collégiale.
3Gardner H., 1996. Les intelligences multiples. Pour changer l'école : la prise en compte des différentes formes d'intelligence, Paris,
Retz.
 4 Corinne, L. et al. 2004. Conflits et territoires. Presses universitaires François-Rabelais.
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prédire les situations de risques de conflits, les indicateurs de leur latence, des facteurs dispositionnels et
situationnels pouvant être à leur origine.
3.8.

136

Initiation aux prospectives

La démarche prospective est une approche pluridisciplinaire qui vise à explorer le futur. Son objectif consiste
en la délimitation d’une gamme de scénarios possibles de l’avenir susceptibles d’améliorer la visibilité et le
contrôle du futur. En ce sens, la prospective constitue l’approche permettant de fournir les éléments essentiels
permettant une définition raisonnable de l’avenir et rationalisant la prise de décision. Aujourd’hui, les
chercheurs s’accordent sur la reconnaissance du caractère imprédictible des systèmes complexes et les
possibilités accrues d’infléchir la dynamique des évènements par les acteurs. Il convient donc, de préciser que
la prospection vise à explorer la diversité des futurs probables dans le cadre du qualitatif et du systémique 1.
Dans le but de réduire le degré d’incertitude du futur, la prospective se penche sur l’élaboration d’un champ de
mutations probabilistes et d’évolutions possibles dans le but de mieux gérer l’avenir voire modifier le cours des
événements dans le sens voulu et perfectionner la prise de décision.
Le regard sur l’avenir du système éducatif repose sur la compréhension de sa structure interne, des différents
aspects de sa relation avec son environnement culturel, économique et politique, des attentes et des stratégies
de ses acteurs. Une étude prospective de l’éducation a les avantages de définir les différentes évolutions
possibles d'un système éducatif en effectuant un algorithme basé sur l’analyse du système actuel (présent), les
scénarios possibles (les futurs) et la conception de stratégies permettant le passage du présent au futur. Les
facteurs propulseurs du futur sont repérables dans les variations et les évolutions qui se sont déroulées et celles
du présent dans toutes ses formes. Elles peuvent être définis également, en partie seulement, parce que d’autres
sont imprévisibles car elles découlent des transformations démographiques, culturelles, économiques,
géopolitiques, technologiques, des conventions avec les ONG (UNECO, UNICEF, etc.) des attitudes et des
projets de l’homme.
En effet, il est pertinent donc d’adopter, pour orienter la réforme éducative, une démarche anticipative qui
repose sur la raison et les méthodes scientifiques dans la lecture du futur qui se veut la rigueur et la pertinence
afin d’orienter la planification, l’amélioration et la régulation du système. En effet, le futur du système éducatif
n’est pas identifié mais l’homme est appelé à le prédire au moyen de la prospective qui désigne d’après Berger

1Moati.

Ph. 2003. Esquisse d'une méthodologie pour la prospective des secteurs : une approche évolutionniste.Cahier de
recherche N° 187, Octobre 2003
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l’action de « réfléchir large et profond, penser à l’homme ». Elle consiste en « un regard sur l’avenir destiné à
éclairer l’action présente »1.
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Il est incontestable d’identifier objectivement, par des arguments, les enjeux, les défis et les opportunités dans
lesquels le système éducatif est enchâssé tout en favorisant les conditions facilitatrices de la dynamique interne
du système en tenant compte de son environnement dans ses dimensions nationales et internationales et ses
différents rapports avec les autres dimensions sociétales. Il s’agit notamment de déterminer les facteurs
pouvant être à l’origine du changement, concevoir les évolutions possibles en les conversant en scénarios à
partir desquels, on peut élaborer une stratégie de réalisation, l’évaluer pour éviter les failles et les inadaptations
pourl’adapter. Par exemple, suite au faible engagement au travail, à la citoyenneté, à la préservation de
l’environnement, il s’avère qu’il est crucial de focaliser davantage sur l’éducation aux valeurs et aux risques
possibles pouvant menacer la société. Dans la réflexion sur la réforme éducative, les acteurs qui s’en chargent
doivent se référer, entre autres, aux résultats des études prospectives et aux exigences de la gouvernance.
Conclusion :
Le rôle de l’inspecteur pédagogique est primordial dans la formation, la réflexion sur le système éducatif et la
mise en œuvre des nouvelles perspectives de l’éducation. Il doit également faire preuve de bon gestionnaire
des ressources humaines des personnels de l’éducation et d’audit dans ses fonctions relatives à l’évaluation. Ce
rôle devient crucial dans l’exercice des fonctions administratives comme responsable central ou régional
devant piloter tout ce qui se rapporte aux ressources humaines, finances et administration. En effet, Toutes ces
missions devant être effectuées à bon escient à la lumière des compétences en questions et de l’engagement à
l’éthique professionnelle.
Il est bien évident que l’éducation aux valeurs de la société, au développement durable et à l’éthique font partie
du profil de l’homme citoyen responsable. La formation des enseignants à ces valeurs transférables aux élèves
ne peut être mise en œuvre sans une formation approfondie des inspecteurs pédagogiques de l’éducation qui
tente de promouvoir la qualité de l’éducation et la culture de la communauté éducative.Il s’en suit également
de repenser la structures du CIFFIP dans toutes ses composantes et son mandat pour qu’il puisse garder le
rythme et répondre aux défis majeurs d’une société éducative en mutation continue. Ces constats révèlent la
nécessité d’un recours à une réflexion devant aboutir à l’amélioration du référentiel actuel des compétences de
l’inspecteur pédagogique en éducation, des critères de recrutements, des contenus de formation et des
procédures d’évaluation.

1Hatem. F. 1993. La prospective : pratiques et méthodes.Ed. Economica. P.18.
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