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 لتعريف بالمجلة: ا

علمية محكمة     مجلة  ومفهرسة  دولية 

تصدر شهريا عن مركز جيل البحث العلمي  

واالجتماعية،  اإلنسانية  بالدراسات  تعنى 

أساتذة  من  مشكلة  تحرير  هيئة  اف  بإشر

ى وهيئة علمية تتألف من نخبة من   وباحثي 

ي كل  
ى وهيئة تحكيم تتشكل دوريا فى الباحثي 

 عدد. 

 اهتمامات المجلة وأبعادها: 

اإلنسانية   مجلة العلوم  جيل 

متعددة   واالجتماعية مجلة  عن  عبارة 

المقاالت  نشر  تستهدف  التخصصات، 

مختلف   ي 
فى العالية  العلمية  القيمة  ذات 

 مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية.  

للعموم عبر   المجلة جميع مقاالتها  تعرض 

، بهدف  مركز جيل البحث العلم   مواقع   

م إثراء  ي 
فى البحث  المساهمة  وضوعات 

 .  العلمي

  مجاالت النشر بالمجلة: 

ي المجاالت التالية: 
 تنشر المجلة األبحاث فى

واألرطوفونيا،   بية  البر وعلوم  النفس  علم 

علم   التاري    خ،  الفلسفة   االجتماع،  علم 

اإلعالم  علوم  والتوثيق،  المكتبات 

 واالتصال، علم اآلثار. 

اإلنسانية   العلوم  جيل  مجلة  تنشر 

األصيلة    واالجتماعية العلمية  البحوث 

كافة  التخصصات  هذه  ي 
فى ى  للباحثي 

أو  مكتوبة الفرنسية  أو  العربية  باللغة 

ية.  ى  اإلنجلب 

 

 

 هيئة التحرير:

 أ.د عاصم شحادة علي)الجامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا(

 ،الجزائر( 2أ.د. علي صباغ )جامعة قسنطينة 

 العليا لألساتذة، القبة، الجزائر( د. بوطي محمد نور الدين )املدرسة 

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

   د. يزيد شويعل ) جامعة املدّية، الجزائر(

 ، اجلزائر( 1) جامعة باتنة   د.صونيا عيواج رئيس اللجنة العلمية: 

 اللجنة العلمية:

موش ي عبد الّرزاق ) جامعة  
ّ
الوادي ، الجزائر( د. بالل  

 د. بن األخضر محّمد )جامعة زّيان عاشور الجلفة ، الجزائر ( 

 د. جاب هللا يوسف ) جامعة املدّية ، الجزائر(

 د. زين العابدين عبد الحفيظ )جامعة خميس مليانة، الجزائر( 

،الجزائر( 1د. سامية شينار)جامعة باتنة   

،الجزائر( 2د. عبد هللا ملوكي )جامعة سطيف   

ة املختار )جامعة الجلفة، الجزائر(
ّ
 د. عل

ابة ، الجزائر(
ّ
 د. قاسمي وفاء ) جامعة باجي مختار ، عن

بي 
ّ
 شكوكاني ) الجامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا( د. نجوى نايف عبد الن

 االستشارية هلذا العدد: يةالتحكيملجنة الأعضاء 

 د.م..إسراء كاظم الحسيني )جامعة واسط،العراق(.  

 د.إبراهيم إسماعيل عبده محمد)جامعة امللك سعود،اململكة العربية السعودية(. 

 د.إخالص محمد عبد الرحمن )جامعة الجزيرة،السودان(   

 د.بن حجوبة حميد)جامعة مستغانم ،الجزائر(

 ر،الجزائر(.د.بن سولة نور الّدين )جامعة مصطفى اسطمبولي،معسك

 د.بوطي محمد نور الدين )املدرسة العليا لألساتذة، القبة، الجزائر( 

 د.ُحسام موس ى محمد شوشة )الجامعة اإلسالمية العاملية،ماليزيا(

 د.حسن زريبة )جامعة قفصة،تونس(

 د.سعيد علي)جامعة نغاونديري،الكاميرون(

لي لخضر )املركز الجامعي 
ّ

 آفلو،األغواط،الجزائر(.د. شال

 د.محمد زيد إسماعيل)جامعة السلطان زين العابدين،ماليزيا(.

 د.مسعودي طاهر)جامعة الجلفة، الجزائر(

 د.مسلم فايز أبو حلو) جامعة القدس،فلسطين(. 

  أ.م.عالء كامل صالح العيساوي )جامعة البصرة،العراق(

 اللغوي: التدقيق

 لينكولن، نبراسكا ،الواليات املتحدة األمريكية(.د.عبلة حسن )جامعة 

  الجزائر(. ،1د. فاتن عّدي ) جامعة قسنطينة 

 (، الجزائر 2د.منال ميزاب )جامعة مصطفى بن بولعيد ، باتنة 

 

  سرور طاليب/ أ.د.  املشرفة العامة

  .مجال بلبكايداملؤسس ورئيس التحرير: 

www.jilrc.com  -  social@journals.jilrc.com 

 



 
 
 
 

 
 

 2020 - نوفمرب -  69العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

5 

  

 

 

 
        

 

 

  أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها. •

ويتحمل الباحث كامل املسؤولية    ،مؤتمر في الوقت نفسهأال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ألي مجلة، أو   •

  في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.

 أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:   •

  باللغة العربية واإلنجليزية. عنوان البحث -

ة، والجامعة التي ينتمي إليها -   اإلنجليزية.، باللغة العربية و اسم الباحث ودرجته العلميَّ

  البريد اإللكتروني للباحث. -

ص للدراسة في حدود  -
َّ
 ، باللغة العربية واالنجليزية. 12كلمة  وبحجم خط  150ملخ

  الكلمات املفتاحية بعد امللخص. -

  .أن تكون البحوث املقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية واإلنجليزية  •

عدد صفحات   • يزيَد  ال  ) أن  على  والجداول  20البحث  واملراجع  والرسومات  األشكال  ذلك  في  بما  ( صفحة 

  واملالحق.

ة. •  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
  أن يكون

  أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: •

( في املتن ، وفي الهامش نفس الخط مع  16الخط ) ( وحجم  Traditional Arabicاللغة العربية: نوع الخط )   -

  (.12حجم ) 

( في املتن، وفي الهامش نفس الخط  14( وحجم الخط )  Times New Roman اللغة األجنبية: نوع الخط )   -

  (.10مع حجم ) 

نقطة مثلها مثل النص الرئيس ي لكن مع تضخيم  16 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم    -

  . الخط

  .كل صفحة في نهاية  Microsoft Word أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج •

  أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي. •

  عند إرسال الباحث ملشاركته عبر البريد االلكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك .  •

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 بنشر كل ما يرسل إليها . •

   ترسل املساهمات بصيغة الكرتونية حصرًا على عنوان اجمللة:

social@journals.jilrc.com    

 

 

 

 

  شروط النشر 
 

افر      املجلةتقبل   األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية، وتتو

  :فيها األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية
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  االفتتاحية

 والدارسين  الباحثين  أيدي  بين  تضع  أن  واالجتماعية   اإلنسانية   العلوم  جيل  مجلة   تحرير   هيئة  يسر 

ة من (69)والستين  التاسع   العدد واملهتمين
ّ
 . املجل

ة  تسعى  وكعادتها
ّ
  املعرفة  بحقول   واملنشغلين  الباحثين  لجميع  متاحا  منبًرا تكون   أن  إلى  تأسيسها  منذ  املجل

  وهذا   األمصار،  مختلف  من  لباحثين  مقاالت   العدد  هذا  تضّمن  وقد  الفكرية،  والتوجهات  األجيال  مختلف  من

ة تحوزها  صارت التي العلمية القيمة على دليل
ّ
 . املجل

  و  الحسين  مزوز.  د:    الباحثان  تطرق   حيث  علمية،  قيمة  ذات  راهنية  مواضيع  إلى  الباحثون   تطرق   ولقد

  جائحة   ضد  الوقائية  التدابير  موضوع  إلى  باملغرب  بفاس  هللا  عبد  بن  محمد  سيدي   جامعة  من  محمد  الرفيق

  كورونا  أزمة   تداعيات  إلى  تعرضا   أين.  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية   وتداعياتها   باملغرب   19كوفيد  كورونا

  التصورات  وتشكل  االجتماعية   الهوية  حول   دراسة   نجد  كما .  الدولة  اقتصاد  وعلى   املغربي  املجتمع  على  ومخلفاتها

 سعت   والتي  الجزائر،  ورقلة،  جامعة  من  أمال  باش ي  للدكتورة  الجامعيين  البطالين  لدى   الوظيفة  نحو  االجتماعية

  العدد  تضمن  كما.  الجامعيين  البطالين  شريحة  عند  للوظيفة  االجتماعية  التصورات  عن  الكشف  إلى  خاللها  من

  زمن  في   االجتماعي  التواصل  مواقع  في  اإللكتروني   التسويق   عن   3  الجزائر  جامعة   من  فلة   مكيري   للدكتورة  مقاال 

  مدى  عن  الكشف  إلى  ميدانية   دراسة  بواسطة  الباحثة  سعت  حيث  نموذجا  بوك   الفيس :  كورونا  جائحة

  فيروس  انتشار  ظّل   في  خاّصة  اإللكتروني،  للتسويق(  الفايسبوك)  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام

 .  متنوعة  أخرى  بحوثا كذلك  العدد تضمن كما.كورونا

 . النهائية صورته في العدد هذا إخراج في ساهم  من  كل املجلة تحرير هيئة تشكر األخير وفي

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

  .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 

  



 
 
 
 

 
 

 2020 - نوفمرب -  69العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ختلي أسرة حترير اجمللة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية

 ال تعرب اآلراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركز

  حمفوظة ملركز جيل البحث العلميمجيع احلقوق  ©

 



 
 
 
 

 
 

 2020 - نوفمرب -  69العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

9 

 "قضية عمرية عالوة أمنوذجًا ": 1962-1958األزمات الداخلية للحكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية 

The internal crises of the Algerian government 1958-1962: 

The case of Amira Alloua  as a model 

 جامعة محمد بوضياف املسيلة؛ الجزائر /محمدي محمدد.

D. mhamdi Mohamed ; University Of M’sila ; Algerie 

 

 

 

 ملخص: 

تروم هذه الدراسة التاريخية املتواضعة، تسليط الضوء البحثي والتاريخي نحو واحدة من القضايا الهامة والحساسة التي  

سنوات   خالل  الجزائرية  التحريرية  الثورة  أطوارها  الطويلة  عاشت  إلى  1962-1954كفاحها  الدراسة  موضوع  يتطرق  أين   ،

  19أنموذج لألزمات الداخلية التي عاشتها الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية إبان مسيرتها التحررية منذ تاريخ تأسيسها )

قتل "عميرة عالوة" املناضل  (، والتي نجد أن قضية م1962جويلية    05( وإلى غاية استرداد الحرية واالستقالل )1958سبتمبر  

الـ   في  قتل  الذي  دباغين"،  ملين  "محمد  الدكتور  من  املقرب  والصديق  الجزائري  الشعب  في حزب   1959فيفري     10السابق 

بالعاصمة املصرية "القاهرة" في ظروف أقل ما يقال عنها أنها كانت غامضة، وبذلك قد صنفت قضية مقتل "عميرة عالوة" أحد  

 ى التي عاشتها الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية. األزمات الكبر 

 .عميرة عالوة؛ فرحات عباس؛ الحكومة املؤقتة؛ األزمات الداخلية؛ مصر؛ االغتيال؛ االنتحار: الكلمات املفتاحية

 

Abstract:  

The following historical study attempts, to one of the important issues of the Algerian liberation revolution 

of 1954-1962. It relates to one of the Most serious internal crises experienced by the Algerian revolution in 

general and the interim government in particular. It is the incident of the Mulder of the militant Amira Alloua 

in the Egyptian capital, Caro in the Winter of 1959.  This has borough the resolutioner leadership into a cycle 

of internal conflicts, from which a number of important repercussions have been drain for the liberation 

revolution. 

Keywords: The Provisionnel Gouvernement ; Infernal crises ; The assassinassions ; Suicide ; Égypt. ; Amira 

alloua ; Ferhat Abbas. 
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 مقدمة:  

للحكومة  ، بعد تأسيسها  1962-1954عديدة هي االنجازات السياسية والدبلوماسية التي حققتها الثورة التحريرية الجزائرية  

 نقف على الكثير من األزمات واملشاكل التي   ، لكننا باملقابل من ذلك 1958سبتمبر    19املؤقتة للجمهورية الجزائرية في الـ  
ً
أيضا

فمنذ اإلعالن الرسمي عن تأسيس هذه األخيرة كناطق رسمي باسم الثورة التحريرية    مرت بها هذه الحكومة الوطنية الفتية،

لداخلية والخارجية،  كادت األزمات الحادة التي شهدتها خالل مسيرتها القصيرة أن تعصف باملنجزات التي  وٌمَسيرة توجهاتها ا

اللحظة األولى الندالعها ضد االستعمار الفرنس ي، كما   حققها املجاهد بسالحه والدبلوماس ي بفكره لصالح الثورة التحريرية منذ

الد بالوحدة  تعصف  أن  الذكر  سالفة  األزمات  للحوار  كادت  والدعوة  التعقل  لوال  الوطنيين،  التحرير  وجبهة  لجيش  اخلية 

في مسيرة   الشائكة  الكبرى والقضايا  التي كانت بحق مفاصل الحتواء األزمات  الثورية،  والتشاور عبر االجتماعات واملؤتمرات 

وة" بالعاصمة املصرية "القاهرة" شتاء  الثورة التحريرية. وال أدل على هذه األزمات الثورية من قضية مقتل املناضل "عميرة عال 

 التي شهدتها الثورة التحريرية خالل مسيرتها التحررية.  ، والتي صنفت كواحدة من أعقد وأخطر  األزمات الداخلية1959

، ف
ً
قد  وانطالقا من األهمية البالغة التي حازتها قضية مقتل املناضل "عميرة عالوة" بالنسبة ملسيرة الثورة الجزائرية عامة

، من أجل التوصل إلى كشف ظروف وحقائق  
ً
 وتحليال

ً
حاولنا من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على القضية استقراًء ونقدا

تفكيك   والعسكرية، وعليه فقد حاولنا  السياسية  مراحلها  أحلك وأصعب  الثورة وخالل  إبان مرحلة  األزمة ومالبساتها  هذه 

وانعكاساته  عالوة  عميرة  مقتل  التساؤالت  إشكالية  من  مجموعة  إلى  التحريرية؟  للثورة  والعسكري  السياس ي  املسارين  على  ا 

السياس ي   املسار  على  األخير  هذا  قضية  تأثير  مدى  وما  مقتله؟  ظروف  هي  وما  عالوة؟  عميرة  هو  "من  أهمها:  من  الفرعية 

 والعسكري للثورة التحريرية الجزائرية..."؟.

 ا بتفكيكها إلى مجموعة من األسئلة الفرعية ونذكر منها: ولإلجابة على هذه اإلشكالية فقد قمن

 التعريف بشخصية "عميرة عالوة"؟-1

 ما هي ظروف ومالبسات حادثة مقتل املناضل "عميرة عالوة"؟-2

 ما هي انعكاسات مقتل عميرة عالوة على مسار الحكومة املؤقتة خاصة والثورة التحريرية الجزائرية بصفة عامة؟ - 3

 التعريف بشخصية عميرة عالوة:. 1

، ال نكاد نعثر على ترجمة وافية ودقيقة لسيرة  1تعود أصوله إلى منطقة سطيف  املناضل "عميرة عالوة" جزائري الجنسية 

هذه الشخصية الثورية، إذ لم تسهب املصادر التاريخية في إعطائنا ملحة مفصلة عن أصول املناضل عميرة عالوة وال عن عائلته  

 
 . 461، ص 2012للطباعة والنشر، الجزائر، ، دار النعمان ومعاملها األساسية( 1954الثورة الجزائرية ) ثورة أول نوفمبر بوعالم بن حمودة:  -1
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قة، وال عن نشأته االجتماعية أو تدرجه التعليمي أو الدراس ي، وكل ما زودتنا به األبحاث أن أصول هذه الشخصية تعود باملنط

 1إلى منطقة سطيف، كما ذكرت أن هذا األخير يعد أحد األصدقاء املقربين من الدكتور "محمد األمين دباغين". 

لشخصيتين قد توطدت بفعل الزمالة النضالية التي جمعت بينهما تحت  إذ تشير الدراسات أن العالقة التي تربط بين هتين ا

بعد تأسيسه سنة    MTLDوحزب حركة االنتصار للحريات الديمقراطية    PPAمظلة العمل السياس ي في حزب الشعب الجزائري  

ربرية على منتسبي الحزب  ، أين تعرض املناضل للطرد من الحزب بعد االنعكاسات العنيفة التي خلفتها تداعيات األزمة الب1946

، كما أضافت أن هذا األخير كان من أوائل امللتحقين بنداء الكفاح املسلح الذي دعت إليه جبهة التحرير  19492ومناضليه سنة  

الذي نجد شبه طمس  4، كما عمل في مكتب جبهة التحرير بمدريد بإسبانيا 19543الوطني عشية الفاتح نوفمبر   الوقت  ، في 

ثورية لهذه الشخصية النضالية، عدا أن املسؤول املباشر عن هذا األخير قد قرر إبعاده من الجزائر إلى املغرب ثم  للمسيرة ال

بيروت)لبنان(  للجمهورية  5إلى  املؤقتة  الحكومة  تأسيس  بعد  وبخاصة  الثورة  قادة  إلى  موجهة  كانت  التي  انتقاداته  بسبب   ،

 6القادة السياسيين باملواقف االندماجية ومحاولة االستيالء على هذه الثورة.، إذ اتهم بعض  1958سبتمبر  19الجزائرية في 

 . ظروف ومالبسات حادثة مقتل عميرة عالوة: 2

تتعلق   املناضل "عميرة عالوة"  أن حادثة مقتل  الجزائرية،  الثورة  تاريخ  في حقل  الدارسين والباحثين  يكاد يتحقق إجماع 

هذا   بين  وواضح  حاد  تعلق بخالف  ما  التحريرية، سيما  للثورة  السياسية  السلطة  رأس  على  السياسيين  القادة  وبين  األخير 

، فالقضية حسب  19587سبتمبر  19بشخص "فرحات عباس" املعين على رأس الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية األولى في 

ر  "محمد ملين دباغين" في القاهرة، غير أن هذا الشخص  ما ذكر املناضل "أحمد توفيق املدني"  أن عميرة عالوة كان أحد أنصا

بحسب ما ذكر  هذا األخير كان ال يتورع في إصدار األحكام ضد أي شخص ال يروقه أو هو في خالف معه، بل إننا نجد أن الكاتب  

ب برره  والذي  املناضل عميرة،  في قوله كالم خطير حول شخص  ورد  أبعد من ذلك، وقد  هو  ما  إلى  الدارسين  قد ذهب  عض 

 
    1917من مواليد    -1

ً
بالجزائر العاصمة، من عائلة تعود أصولها إلى منطقة خميس مليانة. كانت عائلته ميسورة الحال فوالده كان يعمل مترجما

 أهله مل
ً
، درس املرحلة االبتدائية بشرشال بالقرب من مقر عمل والده فأظهر تفوقا ونبوغا

ً
واصلة دراسته باملرحلة الثانوية في مدينة البليدة، قضائيا

ز واضح  وبعد حصوله على شهادة البكالوريا التحق بكلية الطب، تعود جذور تعلقه بالقضية الوطنية إلى االحتفالية املئوية وما واكبها من استفزا

بصفوف حزب الشعب الجزائري، وأثناء الحرب العاملية الثانية  ملشاعر الجزائريين، فكانت نقطة التحول بالنسبة له حيث التحق منذ هذا التاريخ  

، كان من بين امللتحقين األوائل بالكفاح املسلح أين أسندت له مهام العمل على    1943اعتقل من قبل السلطات االستعمارية ليطلق سراحه سنة  

؛ ينظر. عبد هللا 2003جانفي    21، توفي بتاريخ  1959لى غاية سنة  املستوى الخارجي بالقاهرة، كما تقلد مسؤوليات هامة خالل الثورة التحريرية إ

 .264- 262ص –، ص 2009، دار بلوتو، الجزائر، قاموس أعالم شهداء وأبطال الثورة الجزائريةمقالتي: 
 . 210، ص 2007، دار املعرفة، الجزائر، فرحات عباس رجل الجمهوريةحميد عبد القادر:  -2
، أطروحة دكتوراه، إ: شاوش حباس ي، قسم التاريخ، جامعة الجزائر،  1962- 1954الهيئات القيادية للثورة التحريرية  تطور  عبد النور خيثر:    -3

 .339، ص 2006-2005الجزائر، 
 . 485، ص 1997، دار الغرب االسالمي، لبنان، 1، ط1962التاريخ السياس ي للجزائر من البداية ولغايةعمار بوحوش:  -4
، رسالة ماجستير، إ: بوعالم  ظروفه أسبابه وانعكاساته على مسار الثورة  1959ديسمبر    16أوت إلى  11اجتماع العقداء العشر:  محمد شبوب:    -5

 . 40، ص 2010-2009بلقاسمي، قسم التاريخ، جامعة وهران، الجزائر، 
 . 39، ص2000املعرفة، الجزائر،  ، دارالجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيينرابح لونيس ي:  -6
من خالل محفوظات الثورة الجزائرية باملركز الوطني    1959- 58لنشاط الدبلوماس ي للحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية  عمر بوضربة: ا  -7

 .03، ص 2002-2001، رسالة ماجستير، إ: مسعودة يحياوي، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، -بئر خادم–لألرشيف 
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 في كل وزير    ، ومما جاء في كتابه نذكر: " 1بالعالقة التي تربط الكاتب بشخص فرحات عباس 
ً
 بذيئا

ً
فالرجل...كان يطلق لسانا

 من تلك التهم  
ً
من الوزراء، ويكيل لكل واحد منهم من التهم الشخصية، ما يمليه عليه خيال مريض، وكان أكثر الناس حظا

 2دكتور أحمد فرنسيس، فكان يتهمهما بأبشع وأشنع األوصاف األخالقية...". الرئيس فرحات عباس وال 

في حين أفاد ضابط املخابرات املصري "فتحي الديب"، أن قضية عميرة تتعلق بخالف شخص ي قديم بين املندوب السابق  

محمد  ن، وقام وزير الشؤون الخارجية "،والذي تم انهاء مهامه بعد حادثة االتصال بالقوميين السوريي 3في لبنان "إبراهيم كابويا"

عميرة  " كبديل له في هذا املنصب. هذه الخطوة أثارت حفيظة  "كابويا ابراهيم" ضد "عميرة عالوة" بتعيين املناضل " ملين دباغين

يم" بدافع  " املعين بمنصب مندوب الجزائر في لبنان، الش يء الذي حز في نفسية املندوب السابق أين أقدم "كابويا ابراهعالوة

االنتقام إلى ارسال تقرير مفاده أن عميرة يكيل التهم إلى فرحات عباس رئيس الحكومة املؤقتة وعدد كبير من وزرائها، وقد ورد  

في التقرير أن عميرة يس يء إلىوزراء الحكومة الجديدة بتهم مختلفة وثقيلة، حيث كان يعلن صراحة أن وزراء الهيئة السياسية  

انحرفوا عن املبادئ التي رسمها بيان أول نوفمبر  املستحدثة )الحك التقرير أن قادة وجنود  1954ومة املؤقتة( قد  ، وأضاف 

الثورة   قضايا  معالجة  في  املؤقتة  الحكومة  من  املنتهجة  األساليب  من  متذمرون  للبالد  الداخلية  الواليات  في  التحرير  جيش 

 4التحريرية وأزماتها املتتالية. 

امل األوضاع  " وفي ظل  للجمهورية  عميرة عالوةشحونة ضد شخص  الخارجية  وزير  نائب  استدعاء  كان  الحالتين،  في كال   "

"، ألجل مسائلته والتحقيق معه في كل ما نسب إليه من األقوال والتهم، وهو ما تكفل به  محمد ملين دباغينالجزائرية املؤقتة "

: "...لقد حول فرحات عباس التقرير إلى  الحكومة، فذكر  " رئيسفرحات عباسعبد الحفيظ بوصوف ورجاله بعد إشارة من "

بوصوف، الذي وجد فيه فرصته فتفاهم مع عباس ليبرق فورا إلى عميرة للحضور إلى القاهرة، وحضر عميرة والتقى به  

 5فيفري ملقابلة رئيس الحكومة...".  10فيفري طلبوا منه الحضور إلى مقر الحكومة في  09رجال بوصوف يوم 

–   04ليوم املوالي كان حضور عميرة عالوة من أجل مقابلة رئيس الحكومة في مبنى هذه األخيرة، الواقع في العمارة رقم  وفي ا

، وبعد دخوله املكتب؛ ما هي إال لحظات حتى ُسمَع صوت ضجيج  6بالقاهرة    Garden Cityشارع جاردن سيتي  - مديرية التحرير

   ،7داخل املكتب 
ً
ويضيف أحمد توفيق املدني أن صديقه الغسيري قد ذكر بأن الحاضرين في مسرح الحادث قد سمعوا جريا

 
 .41، صاملرجع السابقمحمد شبوب:  -1
 . 591، ص 2009، دار البصائر، الجزائر، 03، ج  مذكرات حياة كفاح )مع ركب الثورة التحريرية(أحمد توفيق املدني:  -2
؛ ليلتحق بالثورة التحريرية بعد اندالعها مباشرة متقلد  -3

ً
 عديد املسؤوليات  من مواليد منطقة املسيلة بدأ نشاطه في صفوف الحركة الوطنية مبكرا

ً
ا

،  1957ة  واملهام القيادية في هياكلها وفروعها، فمن مسؤول منطقة باألوراس إلى نائب لرئيس مصلحة اإلمداد والتموين على الحدود التونسية في سن

فيرا للجزائر في سلطنة عمان سنة  ، ليعين بعد االستقالل س 1961كما تولى املسؤولية ذاتها في كوناكري في  1959ليعين مندوبا للجزائر في لبنان عام  

ص - ، ص2013، دار شمس الزيبان للنشر والتوزيع، الجزائر،  05، ج  أعالم وأبطال الثورة الجزائرية؛ لالستزادة ينظر. عبد هللا مقالتي:  1964

314-315 . 
 . 423، ص 1990، دار املستقبل العربي، مصر، 2، طعبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الديب:  -4
 . 424، ص املصدر السابقحي الديب: فت -5
 . 41، ص املرجع السابقمحمد شبوب:  -6
، رسالة ماجستير، إ: سيفو فتيحة، قسم 1962مارس    -1958عالقة الحكومة املؤقتة بقيادات جيش التحرير الوطني سبتمبر  سهام ميلودي:    -7

 . 27، ص 2011-2010التاريخ، جامعة وهران، الجزائر، 
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تَح الباب خرج فرحات عباس "1نحو أقص ى الغرفة
ُ
لقد  " وهو يقول بصوت خافت: " مصفر الوجه مكفهر السريرة، وبعد أن ف

دني فقد ذكر فتحي الديب معلومات أخرى مخالفة للرواية السابقة  ، وفي املقابل من رواية امل2"ألقى اللعين بنفسه من النافذة 

التي نقلها أحمد توفيق املدني عن األستاذ محمد الغسيري، إذ يذكر رجل املخابرات املصري أن عبد الحفيظ بوصوف قد سافر  

التي يعتقد الديب أنه هو من رسمها  قبل أربعة أيام إلبعاد الشبهة من حوله، غير أن رجاله قد بقوا بالقاهرة ألجل تنفيذ الخطة  

 للقضاء على املعارض الشرس لسياسة الحكومة، وحول 
ً
"...لقد تم استدعاء عميرة عالوة  هذه الحادثة يذكر:    لهم شخصيا

، أغلق الباب  -محمد عبد السالم تازي -إلى الطابق الخامس الستجوابه، وكان ذلك بحضور رجال بوصوف وأعوانه منهم  

.وقام أحد معاوني التازي بضرب عميرة على رأسه ضربة قوية فقض ى عليه، وقذفوا به من شرفة الغرفة إلى  وبدأ الشجار ..

 3الطريق العام جثة هامدة...". 

، تعددت الروايات حول حقيقة حادثة مبنى  1959مع مطلع فيفري  وبعد الحادثة املأساوية التي أدت إلى مقتل عميرة عالوة

للجمهور  املؤقتة  الجزائرية  الحكومة  األوساط  في   
ً
تداوال األكثر  الرواية   أن  غير  )القاهرة(،  املصرية  بالعاصمة  الجزائرية  ية 

، فكان  4واملصرية كانت تفيد بانتحار هذا األخير بعد أن عثر عليه ملقى من مبنى العمارة التي يتواجد بها مقر الحكومة املؤقتة 

سرعان ما أغلق دون الوصول إلى نتيجة نهائية، مما جعل الحادث يفتح    أن فتحت الشرطة املصرية تحقيقا في القضية لكنه

املؤقتة خالل مسيرتها   الحكومة  أمام تشكيلة  نفسها  تعلن عن  أصبحت  ومتتالية،  أزمات وعقبات حادة  أمام   
ً
واسعا املجال 

ورة، وكانت بداية  هذه األزمات  التحررية ضد االستعمار الفرنس ي الذي أصبح أكثر خطورة في هذه املرحلة الحساسة من عمر الث

 5مع استقالة وزير الشؤون الخارجية بذات الحكومة املناضل "محمد ملين دباغين".

 انعكاسات مقتل عميرة عالوة على مسار الحكومة املؤقتة والثورة التحريرية: .3

الشؤون   وزير  من  املقرب  الصديق  عالوة"  "عميرة  املناضل  مقتل  لحادث  كان  الجزائرية   لقد  املؤقتة  للحكومة  الخارجية 

والثورة   عامة  بصفة  الجزائرية  املؤقتة  للحكومة  والعسكري  السياس ي  املسار  على  جمة  انعكاسات   ، دباغين"  ملين  "محمد 

 التحريرية بصفة عامة، ومن بين هذه االنعكاسات نذكر: 

 استقالة محمد ملين دباغين:  .1

لقدأدرك وزير الشؤون الخارجية في تشكيلة الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية السيد "محمد ملين دباغين"، بعد حادثة    

مقتل صديقه املقرب "عالوة عميرة"، أن وجوده في تشكيلة هذه الحكومة املؤقتة التي يترأسها فرحات عباس ويسيرها الباءات  

حب به من قبل طاقم هذه الحكومة، سيما بعد أن تأكد لديه بعد تحريات طويلة ومعمقة،  الثالثة بات غير مرغوب فيه أو مر 

أن لرئيس الحكومة املؤقتة فرحات عباس لبس كبير بمقتل عالوة عميرة، وفي هذا الصدد أفادت األبحاث والروايات أن وزير  

لعبارة قائال أن عالوة عميرة مات مقتوال وأنت  الشؤون الخارجية، قد جاهر في اتهامه لرئيس الحكومة"فرحات عباس" بصريح ا

 
، أطروحة دكتوراه، إ: أحمد مسعود سيد  1962-1954إشكالية الصراع على السلطة في املؤسسات االنتقالية للثورة الجزائرية  مختار ساملي:    -1

 . 131، ص 2019-2018علي، قسم التاريخ، جامعة محمد بوضياف املسيلة، الجزائر، 
 . 592، ص املصدر السابقأحمد توفيق املدني:  -2
 . 424، ص املصدر السابق فتحي الديب: -3
، جامعة وهران، الجزائر،  35-34، ع  مجلة عصور ،  1959-1958أزمات الحكومة املؤقتة  –محمد شبوب: صفحات من مسار الثورة التحريرية    -4

 . 294، ص 2017جوان – أفريل 
 . 461، ص املرجع السابقبوعالم بن حمودة:  -5
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، كما ذكرت الروايات أن فرحات عباس لم يتقبل التهم الخطيرة املوجهة إليه من شخص وزير الخارجية ملين دباغين،  1من قتله 

تدخل  وكان له رد فعل عنيف ضد متهمه حتى وصل الوضع بينهما درجة إشهار السالح من فرحات عباس ضد الوزير، ولوال  

  " :
ً
 بأن امليت اليوم  كريم بلقاسم لفض الخالف بينهما لحدث ما ال يحمد عقباه، فرد عليه محمد ملين دباغين قائال

ً
تأكدوا يقينا

ليقدم بعدها بفترة قصيرة استقالته بصفة رسمية ومكتوبة  ليس هو عميرة عالوة، بل إن امليت اليوم هي الحكومة املؤقتة"،  

   1959مارس    19في  
ً
التي أقدم عليها هذا األخير بعد اغتيال صديقه  مبينا املباشرة لهذه الخطوة   فيها األسباب املباشرة وغير 

 2املقرب عميرة عالوة. 

 :1959ديسمبر  16-أوت   11اجتماع العقداء العشر -ب

ا دعوة  أن  والعسكرية،  السياسية  وأحداثها  التحريرية  الثورة  دراسات  حقل  في  والباحثون  الدارسون  لعقداء  يتفق 

العشر) )10العسكريين  يوم  املائة  من  100(الجتماع  إلى    11(  النتائج    1959ديسمبر    16أوت  أبرز  كأحد  ليصنف  تونس،  في 

والتداعيات املنجرة عن اغتيال املناضل عميرة عالوة بالعاصمة املصرية القاهرة، حيث أن هذه الحادثة قد اعتبرت كواحدة  

صول تغيير جذري في السياسات السابقة لتسيير األجهزة السياسية والعسكرية للثورة  من أهم املعالم التي كرست ضرورة ح

 3التحريرية. 

 في غاية األهمية، من أجل تجاوز مرحلة حساسة وخطيرة من مسيرة  
ً
فكانت الدعوة الجتماع عقداء الثورة الجزائرية أمرا

الجزائر  الوطنيون  فيه  شرع  الذي  املسلح  والكفاح  السياس ي  نوفمبر  النضال  الفاتح  منذ  وزارة  1954يون  مقر  كان  وعليه   ،

ديسمبر    16أوت إلى    11االتصاالت العامة واملواصالت بالشقيقة تونس محطة لعقد أطول اجتماع في تاريخ الثورة الجزائرية من  

ية والغربية )محمدي  ، والذي ضم العقداء العشرة: الباءات الثالثة، قائدي اللجنتين العسكريتين للحرب بالجهتين الشرق1959

السعيد، هواري بومدين(، إضافة إلى العقداء الخمسة لتمثيل الواليات الداخلية عدا الوالية السادسة التاريخية، وكل ذلك  

للبحث في األزمات املتعاقبة التي باتت تعيشها الثورة التحريرية، وبخاصة في الواليات الداخلية من نقص في األسلحة والذخيرة 

جراء   املجاهدين   الحصار من  لعزل  والغربية  الشرقية  الحواجز  إقامة  منذ  االستعمارية  السلطة  فرضته  الذي  والخناق 

 عن بعض املشاكل السياسية األخرى كمشكلة مقتل عميرة عالوة. 
ً
 4الجزائريين بالداخل، فضال

 :1960جانفي  18إلى 1959ديسمبر 16اجتماع املجلس الوطني للثورة الجزائرية -ج

ة إلى هتين النتيجتين، فقد كان لحادثة مقتل عميرة عالوة العديد من االنعكاسات األخرى على املسار السياس ي للثورة  وإضاف

  18إلى    1959ديسمبر    16الجزائرية كذلك، إذ نجد أن الدعوة النعقاد املجلس الوطني للثورة الجزائرية في دورته املمتدة من  

بعد سنة كاملة عن حادثة االغتيال املذكورة، إال أن نتائج ومقررات هذه الدورة أكدت    ، فرغم كون انعقاد املجلس1960جانفي  

 
، مجلة األكاديمية للدراسات االنسانية واالجتماعية،  1959-1958زمات الحكومة املؤقتة  محمد شبوب: صفحات من مسار الثورة التحريرية أ  -1

 .42، ص 2016، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، جوان 16ع
 . 132، ص املرجع السابقمختار ساملي:  -2
 . 46، ص املرجع السابقمحمد شبوب: اجتماع العقداء...،  -3
 . 135، ص سابقاملرجع المختار ساملي:  -4
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أن هذا األخير لم يكن سوى محطة لتصفية الحسابات مع أنصار ملين دباغين الذي تم استبعاده بصورة شكلية من تشكيلة  

 أنه قد قدم استقالته لقادة الثورة التحريرية في مارس 
ً
 1959.1الحكومة، علما

 ملقتل عميرة عالوة واستقالة محمد دباغين من حكومة فرحات  
ً
 واضحا

ً
وال أدل على اعتبار دورة املجلس املذكور انعكاسا

بعد مئة وعشرة أيام )يقصد اجتماع العقداء العشر(   " في كتابه بالقول: "...محمد حربيعباس، مما جاء على لسان املؤرخ "

من النقاشات اململة والدسائس، انتهى اجتماع العشرة هكذا إلى تعيين مجلس وطني جديد، استبعد منه كل من األمين  

 2دباغين...، الذي أزيح بسبب موقفه في قضية عالوة عميرة...". 

 استحداث هيئة األركان العامة: -د

جانفي    18إلى    1959ديسمبر    16ات الصادرة عن االجتماع التاريخي للمجلس الوطني للثورة املنعقد في الفترة  لم تكن القرار 

، ببعيدة الصدى عن قضية مقتل عميرة عالوة بالقاهرة املصرية، فصعوبة الحصول على األسلحة بالنسبة للواليات  1960

 الحكومة املؤق
ً
تة بالتقصير في هذا الجانب، ها هي تفجر قضية أخرى محورها إلغاء  الداخلية التي فجرها عميرة عالوة متهما

الشريطين   على  من  السالح  بإدخال  مهامه  أداء  في  فشل  الذي  العسكرية  العمليات  بلجنة  املعروف  العسكري  التنظيم 

شرقية من البالد  الحدوديين، إذ تذكر األبحاث أن إلغاءه كان بسبب الفشل الذي مني به هذا الجهاز العسكري في الجهة ال

الهيئة، بهذه  املحيطة  والظروف  األسباب  من  لجملة  كنتيجة  السعيد"،  "محمدي  الجهوية    بقيادة  النعرات  نجد:  ذلك  ومن 

 واضحا في الجهة الغربية من البالد بقيادة هواري بومدين،  
ً
والوالءات الشخصية، في الوقت الذي حقق ذات التنظيم نجاحا

 في إ 
ً
سناد هذا األخير بقيادة هيئة عسكرية جامعة للنظام العسكري الثوري على املناطق الحدودية، والتي  مما كان سببا مباشرا

 3أطلق عليها اسم: قيادة )هيئة( األركان العامة.

هذه الهيئة العسكرية املستحدثة بناء على قرارات املجلس الوطني للثورة الجزائرية، كانت أحد االنعكاسات الواضحة ملا  

عميرة قبل مقتله كما أنها أحد التداعيات املباشرة لقضية اغتياله الغامضة، وحول تأسيس هذه الهيئة يذكر رابح  نادى به  

، هو إنشاء األركان العامة  1962"...إن من أهم قرارات املجلس الوطني للثورة الجزائرية املنعقد بطرابلس  لونيس ي بالقول:  

الذي اقترحه العقيد محمدي السعيد لهذا املنصب، وعلى األركان العامة أن  لجيش التحرير الوطني بقيادة هواري بومدين  

وتتشكل من الباءات الثالث، والهدف من هذا القرار هو توحيد جيش التحرير    CIGتعمل تحت سلطة لجنة وزارية للحرب  

 4الوطني تحت قيادة مركزية موحدة...". 

 

 

 
 . 132، ص املرجع السابقمختار ساملي:  -1
اقعمحمد حربي:  -2  . 206، ص 1983، مؤسسة األبحاث العربية، لبنان، 1، تر: كميل قيصر داغر، طجبهة التحرير الوطني... بين األسطورة والو
  سيد علي أحمد مسعود:    -3

ً
 وتنظيميا

ً
ل محاضر مجلسها الوطني املنعقد بطرابلس من  )من خال  1961-1960تطور الثورة الجزائرية سياسيا

 . 29- 28ص -، ص2002-2001رسالة ماجستير، إ: محمد العربي الزبيري، قسم التاريخ، جامعة الجزائر،  (،1961أوت  27إلى  09
 .43، ص املرجع السابقرابح لونيس ي:  -4
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 خاتمة:

 وفي ختام هذه الدراسة نستنتج أن:

 من األزمات املتعاقبة خالل    1958سبتمبر    19الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية ومنذ تأسيسها في ال  -
ً
وهي تعيش واقعا

التي كادت في أحيان كثيرة أن تعصف باملنجزات   الخارجية والداخلية،  مسيرتها التحررية، وذلك على مستويات مختلفة منها 

 التحرير الوطنيين في املجالين العسكري بالداخل والدبلوماس ي في الخارج. الكبرى التي حققها مناضلو جبهة وجيش  

تعود جذور الخالفات الحاصلة في األجهزة القيادية للثورة التحريرية )لجنة التنسيق والتنفيذ، الحكومة املؤقتة للجمهورية  -

الجزائرية(، إلى التباينات االيديولوجية بي الوطني للثورة  املناضلين الجزائريين خالل مسيرتهم النضالية  الجزائرية، املجلس  ن 

والثورية على حد سواء، فإما أنها تعود إلى مؤتمر الصومام والخالفات الحاصلة في شأنه، أو إلى مرحلة ما قبل اندالع الثورة  

الفرن ملواجهة االستعمار  الوطنية  األحزاب  بين  التحرري  الكفاح  في طبيعة ووسائل  والتباينات  الكفاح  التحريرية  س ي وإعالن 

 املسلح. 

تعتبر قضية مقتل "عميرة عالوة" واحدة من أخطر األزمات الداخلية التي شهدتها الثورة الجزائرية خالل مسيرتها التحررية،  -

التي هزت عرش السلطة   الحادثة  الوطنيين، فهي  التحرير  املحققة من قبل جبهة وجيش  باملنجزات  أن تعصف  والتي كادت 

سكرية للثورة التحريرية وأحدثت فيها جملة من التغييرات الهامة والحساسة، من مثل: استقالة وزير الشؤون  السياسية والع

 16أوت إلى  11الخارجية للحكومة املؤقتة األولى "محمد ملين دباغين"، الدعوة الجتماع العقداء العسكريين العشر بتونس من 

، هذا 1960جانفي    18إلى    1959ديسمبر    16الوطني للثورة الجزائرية في    ، انعقاد االجتماع التاريخي للمجلس1959ديسمبر  

التي أثارها عميرة عالوة قبيل   العامة للبحث عن حلول جذرية ملشكلة التسليح  األخير الذي دعى إلى استحداث هيئة األركان 

 مقتله بفترة وجيزة.

 قائمة املصادر واملراجع:

 الكتب: -أ

 .1997، دار الغرب االسالمي، لبنان، 1، ط1962السياس ي للجزائر من البداية ولغايةالتاريخ  بوحوش عمار:   .1
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 )باملغرب(: التداعيات االقتصادية واالجتماعية والبيئية 19التدابري الوقائية ضد جائحة كورونا كوفيد 

Preventive measures against the Coronavirus COVID-19 pandemic (Morocco) 

Economic, social and environmental implications 

 Errafik Mohammed د        الرفيق محم Mazoz Lhoussaine    د.مزوز الحسين

 University of Sidi Mohamed Ibn Abdullah Fez ,Morocco      جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس، املغرب

 

 

 :  ملخص

إن تدبير املخاطر هي أحد املكونات األساسية لتحقيق وقاية فعالة، سواء من الناحية االقتصادية أو املجتمعية أو البيئية.  

السالمة املثلى لإلنسان واملنتجات والخدمات من بين األولويات الكبرى ألي بلد، وهو خيار استراتيجي لتنميته ومواجهة  وإذ نعتبر  

 أي خطر. 

الذي يعتبر من التهديدات التي عرفتها البشرية خالل القرن الواحد والعشرين، نظرا ملا   19يأتي خطر جائحة كورونا كوفيد  

بالصين. ولم يسلم املغرب    2019ت نفسية واقتصادية منذ ظهوره بالصين خالل شهر دجنبر  خلفته من ضحايا بشرية وأزما 

من هذه الجائحة، حيث سارع هو األخر في تبني سياسة إجرائية محكمة خففت من انتشار هذا الوباء مقارنة بالدول األوروبية  

 .أزم الوضع اقتصاديا واجتماعيا ونفسياواألسيوية واألمريكية. إال أن طول عمر هذا الوباء إلى اآلن زاد من ت

                                                                  ، التهديد، الخطر، التدبير، السياسة، املغرب .                                                                                 19كوفيد  الكلمات املفتاحبة: 

Abstract : 

Risk management is an essential component of achieving effective prevention, be it economic, societal or 

environmental. We consider the optimum safety of people, products and services among the major priorities 

of any country, and it is a strategic choice for its development and facing any danger. 

The threat of the Corona Covid 19 pandemic, which is considered one of the threats that humanity has 

known during the twenty-first century, comes due to the human casualties and psychological and economic 

crises it left behind since its appearance in China during December 2012 in China. Morocco was not spared 

from this pandemic, as it also hastened to adopt a tight procedural policy that reduced the spread of this 

epidemic compared to European, Asian and American countries. However, the prolonged life of this epidemic 

to date has worsened the situation economically, socially and psychologically. 

Keywords : Covid 19, threat, danger, measure, politics, Morocco. 
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 تقديم  

الفجائي وفداحة الخسائر التي تخلفها، وأمام انتشار هذه الجائحة باملغرب تجندت مختلف  إن ما يميز األخطار هو طابعها  

مارس   شهر  بداية  حالة  أول  تسجيل  منذ  واملحلي  الجهوي  املركزي،  املستوى  على  اإلدارية  كل    2020املصالح  بادرت  حيث 

 تفش ي هذا الوباء الذي هو موضوع الدراسة.  املؤسسات الرسمية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية أمال في الحد في

، وتداعياتها على املستوى االجتماعي، االقتصادي والبيئي. وقد 19يعالج املقال اآلليات اإلجرائية املتخذة ملواجهة كوفيد

ر الرسمية  اعتمدنا في هذه املنهجية، تشخيص السياسة املتبعة في مواجهة هذه الجائحة مع التركيز على اإلحصائيات والتقاري

 حول تطور هذه الظاهرة. 

 . تدبير املخاطر 2

إدارة املخاطر هي أحد املكونات األساسية لنجاح أي بلد سواء من الناحية االقتصادية أو االجتماعية والبيئية، حيث تعتبر  

 خطر.  السالمة املثلى لإلنسان واملنتجات والخدمات من األولويات الكبرى كما هو خيار استراتيجي ملواجهة أي

، التي تعتبر من التهديدات الكبرى خالل القرن الواحد والعشرين، نظرا ملا خلفته من  19يأتي خطر جائحة كورونا كوفيد

 .2019خسائر في األرواح وتراجع في االقتصاد وأزمات نفسية منذ ظهوره بالصين بووهان بداية شهر دجنبر 

في تبني سياسة إجرائية محكمة ملنع تفش ي هذا الوباء، وقد خففت    ولم يسلم املغرب من هذا الوباء حيث سارع هو األخر 

من   ة  كبير  خسائر  عرفت  والتي  والجنوبية  الشمالية  وأمريكا  أوروبا  بدول  مقارنة  الوباء  هذا  انتشار  من  املتخذة  السياسة 

 الضحايا.

 : ظهور الوباء تعريفه ومجاالت انتشاره الجغرافي 1.2

لينتشر بشكل    كأول حالة أصيبت بهذا الوباء من الجالية املغربية بأوروبا،  2020مارس    2يخ  بدأ ظهور الوباء باملغرب بتار 

أمراًضا   التي تسبب  الفيروسات  تدريجي وفي مراحله األولى بين األجانب ويصاب بعده السكان املحليين. يعتبر وباء كورونا من 

الكوراناويات املستقيمة ضمن فصيلة الفيروسات التاجية أو املكللة، تتمثل  وعدوى في الجهاز التنفس ي. وهي تنتمي إلى فصيلة  

 ملرض كوفيد
ً
في الحمى واإلرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني بعض املرض ى من اآلالم واألوجاع، أو    19-األعراض األكثر شيوعا

 احتقان األنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو اإلسهال. 

تخذة من قبل الدولة، إال أن الوباء زاد امتداده على ربوع اململكة بشكل تدريجي عم في البداية املدن  رغم التدابير الوقائية امل

 الكبيرة، هذا االنتشار ناتج عن النقص في اإلمكانيات املادية والبشرية للتصدي الفجائي لهذا املرض.

 التدابير الوقائية للتخفيف من حدة انتشار الوباء 2.2

املغرب حجم الخطر، الذي يمثله فيروس كورونا، بعدما عاينت بأم عينها كيف طأطأ الوباء بسرعة رؤوس    أدركت الدولة في

دول كبرى، وجعل أنظمتها الصحية املتطّورة شبه عاجزة عن مواجهة زحف الفيروس األحمر، حتى بات حالها أقرب ما يكون إلى  
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السلطات   ت 
ّ
تبن لذا  النامية.  البلدان  في  املألوف  والخطوات  الوضع  القرارات  من  متوالية  قوامها  استباقية،  خطة  املغربية 

 .واإلجراءات، الرامية إلى التخفيف من وقع هذه الجائحة وتأثيرها على مناحي الحياة في البلد

 جاءت التدابير املتخذة تباعا، بدءا من إجالء املواطنين املغاربة العالقين في مدينة ووهان الصينية، وهي كاآلتي:

 : تم تعليق الدراسة باملؤسسات التعليمية وإغالق الفضاءات العمومية. 2020مارس  16بتاريخ  ❖

 : تم إحداث صندوق الدعم ملعالجة تداعيات جائحة كورونا املستجد. 2020مارس  17بتاريخ  ❖

ع كل األنشطة  : تم إعالن حالة الطوارئ شهرا، وإغالق دور العبادة واملقاهي واملطاعم، ثم من2020مارس    19بتاريخ   ❖

 .الرياضية والثقافية والسياسية والتجمعات الكبرى 

هذه اإلجراءات استدعت تحرك وزارة الداخلية ومديرية األمن الوطني، بهدف ضمان التنزيل األمثل إلجراءات الحماية من  

على أشخاٍص ممن تفرض  الوباء، على الرغم مما تفرضه من مقتضيات تقيد الحقوق والحريات، فحركة التنقل اليومي ارتكزت  

 بالضرورة القصوى، شريطة الحصول على رخصٍة،  
ً
طبيعة عملهم ذلك. وأضحت مغادرة املنزل لدى عموم املواطنين مقيدة

مختومٍة من السلطة، وقد أثنى املغاربة على عمل رجال السلطة وباقي األجهزة األمنية الساهرة على تنزيل إجراءات فترة الطوارئ  

 .املبكرة مقارنة مع ما حدث في دول مجاورة )إسبانيا وإيطاليا وفرنسا(  الصحية واليقظة

أبريل   ألزم جميع األفراد    2020بداية شهر  أعطت اململكة مجموعة من التعليمات الصارمة بفعل تزايد عدد املصابين، 

نطلقت عمليات توزيع املنح على شكل  بوضع الكمامات الواقية واكبتها حملة إعالمية تبين أهميتها وتشرح عمليات ارتدائها، كما ا

(، تهم املقاوالت ومختلف األنشطة املتضّررة في املجال االقتصادي. واعتمدت، في املجال  19إعانات )من صندوق الدعم كوفيد  

االجتماعي، جملة من التدابير، في مقدمتها التعويض عن توقف الشغل للمنخرطين في صندوق التضامن االجتماعي، والفئات  

تي تتوفر على بطاقة املساعدة الطبية )راميد(، ثم فئة العاملون في القطاع غير املهيكل، تتراوح قيمة هذه اإلعانات ما بين  ال

 تطبيق نظام  120درهم )1200أورو( إلى  80درهم )800
ً
أورو(.وكان لقطاع التعليم بدوره نصيب، بعدما قّررت الحكومة مكرهة

نوات اإلعالم العمومي لبث الدروس للتالميذ، ورغم الفوارق االجتماعية واملجالية في املدرسة  التعليم عن بعد، وتم االستعانة بق

يوليوز   الجهوية خالل شهر  االمتحانات  باجتياز  البرنامج استكمل  أن  إال  املقررة شهر    2020املغربية،  الوطنية  واالمتحانات 

 .2020شتنبر 

 الفاعلون في تدبير جائحة كورونا املستجد  3.2

قد جندت اململكة مجموع هيئاتها ملواجهة جائحة كورونا املستجد، وتقديم استجابة فعالة وعرضانية لحماية املواطنين  ل

كافة. سخرت لكل القطاعات املتدخلة كل اإلمكانيات الضرورية الحتواء هذا املرض والتقليص من اآلثار واالنعكاسات املترتبة  

 ات التي يتيحها لهم القانون، وهذه أبرز الفعاليات: عنه، وقد تباينت أدوارهم حسب الصالحي

اليومي عبر    قطاع الصحة: .1 الطبية والتواصل  الصحية األساسية، والتجهيزات الضرورية واملعدات  البنيات  تعزيز 

 مختلف املنابر اإلعالمية الرسمية.

املراقبة الفاعلة لضمان األمن عبر التراب الوطني والحرص على تطبيق حالة الطوارئ )تشكيل لجن    وزارة الداخلية: .2

 اليقظة( بجميع العماالت واألقاليم املغربية، والسهر على توزيع املنح لألسر املتضررة. 
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على تنفيذ حالة   : تجندت كل القوى األمنية كل حسب اختصاصاته في مواجهة هذا الوباء بالسهر األمنية القطاعات  .3

الطوارئ الصحية، وذلك لحماية األفراد سواء في املدن أو القرى النائية أو داخل السجون مع التعاون وتقديم املساعدات بين  

 األطراف الشريكة. 

: املساهمة في توزيع املنح واإلعانات لألسر املتضررة، وتعقيم املرافق الحيوية والعمل على تطبيق  الجماعات الترابية .4

 حالة الطوارئ وتشوير املمرات حفاظا على مسافة التباعد االجتماعي في األماكن املكتظة )األسواق...(.

: املساهمة في التوعية ونشر اإلعالنات وتتبع اإلرشادات املقدمة من وزارة الصحة وتقديم املساعدات  املجتمع املدني .5

 ..(. لألسر املعوزة من املواد الغذائية )دقيق، زيت، القطنيات.

الخاص .6 العائالت القطاع  شملت  تبرعات  تقديم  في  الصحي،  الحجر  فترة  خالل  الشركات  من  مجموعة  ساهمت   :

 الفقيرة والدعم املقدم لصندوق تدبير جائحة كورونا.

واجهة  على العموم لقد سجل التاريخ أن املغاربة أبانوا، باستجابتهم وتفاعلهم مع التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة، مل

الدولة ومؤسساتها. وقد اتسمت هذه   في  للثقة  استعدادهم وقابليتهم  املرحلة عن وعي ومسؤولية كبيرْين، وكشفوا عن  هذه 

الحجر   تخفيف  تدابير  اتخاذ  في  التفكير  إلى  اململكة  مما سيجعل  الوباء،  هذا  لتجاوز  املجتمع  مكونات  كل  باشراك  املرحلة 

 تفرضها األنشطة االقتصادية واالجتماعية والبيئية.  الصحي، وحفاظا على التوازنات التي

 تدابير تخفيف الحجر الصحي . 3

إن وقع حالة الطوارئ الصحية واإلجراءات املتخذة، كان البد أن تنعكس سلبا على مجموعة من القطاعات الحيوية في 

إلى معطيات إحصائية  املنظمة توقفت عن    %83.4، حوالي  1البالد، حيث تضررت املقاوالت. واستنادا  من مجموع املقاوالت 

أوقفت إنتاجها كليا وبشكل    %29.6من املقاوالت قلصت نشاطها بشكل جزئي، بينما    %52.4العمل خالل فترة الحجر الصحي،  

 مؤقت. في حين أعلن أرباب املقاوالت عن توقف نشاطهم بشكل دائم. 

 

 2020: املندوبية السامية للتخطيط املصدر

 
 2020: املندوبية السامية للتخطيط  املصدر1

43,1%

20,8%

13,6%

16,6%

34,4%

39,6%

24,8%

29,6%

21,4%

39,4%

59,7%

52,4%

1,0%

0,3%

1,8%

1,3%

             

                        

                 

     

                       

                              



 
 
 
 

 
 

 2020 - نوفمرب -  69العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

23 

حوالي    إلى  النسبة  هذه  وصلت  الفئة،  جدا،    %86حسب  الصغيرة  املقاوالت  الصغرى   %79لدى  للمقاوالت  بالنسبة 

للمقاوالت الكبرى. إجماال حوالي ثالثة أرباع املقاوالت أوقفت أنشطتها جزئيا أو كليا أثناء فترة الحجر الصحي،  %57واملتوسطة و

الفنادق هي  تضررا  األكثر  القطاعات  بنسبة    وتبقى  والجلد    %98واملطاعم  النسيج  املعدنية    %99وصناعة  والصناعات 

 . %93ثم قطاع البناء بنسبة  %91وامليكانيكية بنسبة 

 : تقسيم املغرب إلى مناطق التخفيف 1.3

سياسة  ، أرغم اململكة املغربية إلى نهج  19إن ما تفرضه تداعيات الحجر الصحي جراء انتشار وباء كورونا املستجد كوفيد  

بتاريخ   املرحلة  هذه  ابتدأت  وقد  الوباء.  هذا  تفش ي  درجة  الصحي، حسب  للحجر  التدريجي  وبموجب   2020يونيو    11الرفع 

 املخطط، تم تقسيم عماالت وأقاليم اململكة، وفق املعايير املحددة من طرف وزارة الصحة إلى منطقتين: 

التي تضم حاالت متحكم فيها، وشملت اإلجراءات بهذه املنطقة    تضم األقاليم واملدن الخالية من الوباء أو:  1املنطقة   ❖

 ما يلي: 

 التنقل داخل املجال الترابي للعمالة أو اإلقليم بدون رخصة واإلدالء ببطاقة التعريف الوطنية  .1

استئناف وسائل النقل ومختلف األنشطة، وفتح الفضاءات العمومية مع منع التجمعات واألفراح والحفاظ على مسافة   .2

 لتباعد االجتماعي وارتداء الكمامات الواقية. ا

: تضم املدن واألقاليم التي تعرف ارتفاع في عدد املصابين وهي )الدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش و  2املنطقة   ❖

 شملتها اإلجراءات اآلتية:  16طنجة( عدد األقاليم 

 التنقل برخصة من طرف السلطة املحلية.  .1

 التجارية على الساعة الثامنة مساء. إغالق املحالت  .2

 .%50استئناف النقل العمومي في حدود طاقة استيعابية  .3

 اإلبقاء على القيود املقررة خالل فترة حالة الطوارئ وذلك الحتواء البؤر املتزايدة. .4

 : املرحلة ما بعد عملية التخفيف 2.3

وإلنعاش األنشطة االقتصادية والسياحة على املستوى    بعد هذه املرحلة التي امتدت لشهر كامل من اإلجراءات املتخذة، 

الوطني وللتخفيف من األزمات النفسية واالجتماعية على األفراد، صدر بالغ رسمي مشترك بين املؤسسات الحكومية نفذ بتاريخ  

الحي  2020يونيو    24 باألنشطة  األضرار  ودون  املرض  املتخذة الحتواء  الفعلية  واإلجراءات  اآلليات  وذلك  يبين  البالد  في  وية 

باستئناف العمل بالقطاعات الخدماتية )السياحة الشاطئية، التنقل داخل وخارج املجال الترابي لكل منطقة برخصة مهنية،  

فتح الفضاءات العمومية وممارسة األنشطة بمختلفها واستئناف الرحالت الجوية وذلك في حدود الطاقة االستيعابية بنسبة  

التجا  50% العاشرة مساء كحد أقص ى(، كما تقرر  واملرافق  الساعة  في حدود  التوقيت  إلزامية  املطاعم واملقاهي مع  رية من 

جرير،   وابن  سليمان  بن  بمدينة  واملتواجدة  للعالج  وحدتين  في  الطبية  املستشفيات  بمختلف  واملوزعين  املصابين  تجميع 

 وارد البشرية الكافية لتتبع عمليات العالج. وخصصت لهاته الوحدتين كل التجهيزات الضرورية واللوجستيكي وامل
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 . النتائج: تفاقم الحالة الوبائية باملغرب  4

بعد التطرق إلى أهم العمليات اإلجرائية املتخذة من اململكة املغربية جراء انتشار هذا الوباء، ال بد من اإلشارة إلى تطور  

فسير ظاهرة تفش ي الوباء وبأعداد كبيرة خالل شهري  ت املرحلة الحالية، محاولينكرونولوجي للوضعية الوبائية باملغرب في هذه  

 ، والبحث عن األسباب التي تقف وراء هذا التزايد املهول.   2020غشت وشتنبر 

 : تطور الحالة الوبائية وارتفاع عدد الوفيات 1.4

باملغرب والتقارير    19لتتبع جائحة كورونا املستجد كوفيداستنادا إلى املعطيات اإلحصائية، والتي نشرت على املوقع الرسمي  

 (. 02)مبيان رقم  تبين أن انتشار الوباء عرف تطورا ملموسا على مراحل الرسمية من الجهات املعنية،

 

 /https://m.le360.ma/covidmarocاملصدر:

لفئ املخالطين  بين  األول  الشهر  خالل  طفيف  بتزايد  بدايته  في  الوباء  تطور  لإلجراءات  لقد  ونظرا  املصابين.  األجانب  ة 

تراجع عدد حاالت املصابين نسبيا مما اضطرت    2020االستباقية التي اتخذتها اململكة وإعالن حالة الطوارئ خالل شهر أبريل  

هذه   معه اململكة املغربية إلى نهج سياسة التخفيف الحجر الصحي حفاظا على التوازنات االقتصادية واالجتماعية والنفسية، 

لينخفض العدد    2020يونيو    4بتاريخ    4261اإلجراءات نتج عنها قيود تخفيفية أدت إلى تذبذب في حالة املصابين بلغت حوالي  

سيأخذ تسجيل حاالت اإلصابات    2020يوليوز    23وتزايد حالة الشفاء. إال أنه وبتاريخ    2020يوليوز    22مصابا بتاريخ    2041إلى  

 مصابا. 17574حوالي  2020شتنبر  22بير لعدد املصابين ليبلغ إلى حدود تاريخ منحى تصاعدي وفي ازدياد ك

(، وقد بينت التقارير الرسمية لوزارة  3هذا التزايد املهول من عدد املصابين واكبه ارتفاع في عدد الوفيات )مبيان رقم 

م من ارتفاع هو من نتائج ما سجل من تراٍخ  مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء"أنما نعيشه اليو و الصحة  

 .1وتهاون املواطنين في االلتزام بالتدابير االحترازية املوص ى بها"

 
1https://ar.lesiteinfo.com/tag /مختبر-الفيروسات-بجامعة-الحسن-الثاني-ب 
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 : التطور الشهري لعدد الوفيات املصابين بجائحة كورونا باملغرب3مبيان رقم

 /https://m.le360.ma/covidmaroc: املصدر

يمكن استنباطه من خالل املبيان هو أن هناك أرواحا بريئة حصدتها هذه الجائحة والتي  ما  وإذا رجعنا إلى الواقع امللموس و 

تستهدف الفئات الهشة من الشيوخ واألطفال والنساء ألسباب متعددة، باإلضافة إلى ما ذكر سلفا فضعف البنيات الصحية  

يارات املرتبطة باألزمات النفسية واألعصاب وغيرها كلها  وقلة األدوية والتحاليل املخبرية مع التزايد في عدد املصابين، وكذا االنه

 عوامل قد تؤدي إلى الوفاة.

 : أسباب تزايد الحالة الوبائية باململكة   1.4

، أدى بنا إلى تشخيص هذه الظرفية، والوقوف على تداعياتها السلبية  2020يوليوز    23إن تزايد الوضعية الوبائية منذ تاريخ  

حركية غير    2020ارتفاع في حاالت الوفيات يوما بعد يوم. فقد عرفت اململكة خالل الثلث األخير من شهر يوليوز الناتجة عن  

اعتيادية بين األفراد في األسواق دون التزام بالقيود املفروضة، والتي كانت متوقعة مع اقتراب مناسبة عيد األضحى املبارك نهاية  

 . 2020شهر يوليوز 

 

 2020يوليوز  27ق بنسودة فاس لبيع األضاحي بمناسبة عيد األضحى بتاريخ : سو 01صورة رقم 
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وقد كان هذا النشاط االقتصادي سببا في تزايد انتشار الوباء بين املخالطين، لتنتقل العدوى بشكل كبير في صفوف األسر  

املناسبة شكلت منعطفا    الوباء، يمكن القول إن هذهحيث التجمعات بفعل الزيارات بين أفراد العائالت، مما زاد في تفاقم هذا  

 باملغرب.  19رئيسيا في تطور جائحة كورونا كوفيد

 : تداعيات هذه الظاهرة على الفرد واملجتمع واالقتصاد2.4

املستجد بتفش ي وباء كورونا  املرتبطة  ، هو إحداث نمط عيش غير معتاد، والحرمان من  إن من تداعيات هذه املعضلة 

ات املهنية واالجتماعية السابقة واملألوفة، وانتظارات املواطنين املقرونة بالخوف من فقدان العمل أو الرأسمال املادي،  املمارس

 نتج عنه تفش ي أعراض القلق واألمراض بين الفئات الهشة. 

 اآلثار على الفرد:   •

يات السابقة والتأقلم مع العالم الصغير،  إن خطر العدوى وما ترتب عليه من قيود حالة الطوارئ أدى إلى تغيير في السلوك

نتج عنه تصرفات غير معتادة بين أبناء املجتمع الواحد بل األسرة الواحدة. بعد انتشار الوباء، ونتيجة للتغطية    ومع الذات، 

صاءات املخيفة،  اإلعالمية اليومية واملستمرة من حصيلة للقتلى من هذا الوباء، وما امتألت به قنوات التواصل االجتماعي باإلح

انتشار هذا الوباء على سالمتهم الشخصية ومستقبل   أصبح كثير من األفراد ال بل عمومهم ال يفكر إال فيما سيترتب عليه 

حياتهم. هذا املوضوع أضحى يحتل مساحة كبيرة من قلق لجميع املواطنين ويضعهم تحت ضغط شديد من التفكير، تولدت  

 عنه مجموعة من املعضالت: 

 الخوف من اإلصابة بالفيروس والذي يعني املوت املحتوم مع ارتفاع حاالت الوفاة، -

 الشعور املستمر بالتهديد تولد معه أزمات نفسية،  -

 الخوف من فقدان العمل أو الرأسمال املادي )بعد توقف القطاعات الحيوية(، -

 ب هي ُسُبل لتحقيق األمان املفقود، فقدان الشعور باألمان يمكن أن يخلق أشخاص يرون أن االنتحار أو التخري -

 ، فقدان الثقة بين األشخاص بفعل التباعد االجتماعي -

 اآلثار على املجتمع:    •

إن استفحال الوباء وزيادة الضغط اإلعالمي والصحي، خلق أزمة اجتماعية بسبب عدم تكافؤ الفرص واملساواة بين أفراد  

الكثيرين من فقدان الوظائف وزيادة األعباء العائلية، تلك الوظائف األكثر ُعرضة للخطر من  املجتمع. وبسبب هذه األزمة عانى  

االتصال بالفيروس، وافتقار األسر لإلمكانيات اللوجستيكية وتجهيزات األساسية من وسائل االتصال واألنترنت ملسايرة الوضع  

 .لفجوة بين الطبقات وفي عدم املساواةالحالي كما هو الحال بالنسبة للتعليم عن بعد،مما سيزيد من ا

التعريف   في إعادة  الحقيقي، وهذا ساهم  العلمي  البحث  أهمية  بالعلم،حيث عرفوا  ثقة املجتمع  ومن جانب آخر هناك 

باملفاهيم العلمية املبنية على الحقائق. ومن املكاسب اإليجابية أن تم استعادة االحترام العام للخبرة في مجاالت عديدة مثل  

لصحة العامة واألوبئة والتمريض ومهندس ي االتصاالت والحاسوب وغيرهم. لقد أجبرت الجائحة املجتمع على العودة إلى قبول ا

 أهمية الخبرة والعلم، ليكون العلم والعلماء على مسافة متساوية من رجال األمن والجيش في خدمة املجتمع.
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 اآلثار على االقتصاد:  •

من املقاوالت املنظمة    %49.8االقتصادية على عموم القطاعات الحيوية خالل فترة الحجر الصحي، فقامت  توالت األزمات  

منها قامت بتسريح العمال بشكل دائم. وقد بلغت نسبة تقليص عدد العمال خالل    %9.6بتخفيض عدد العاملين لديها مؤقتا و

الصحية   النسي  %85األزمة  صناعة  في  العاملة  املقاوالت  وبين  والجلود  الكهربائية    %82ج  الصناعة  في  العاملة  تلك  من 

من املقاوالت التجأت إلى تسريح العمال، وثلثا من املقاوالت توقفت من إنجاز االستثمارات    %10واإللكترونية. إذن ما يقرب من  

 . 20201املبرمجة لسنة 

األ املستفيدين شركات صناع  رأس  الجائحة وعلى  في ظل  اإليجابي  اليدين،ثم  الجانب  تعقيم  والقفازات، وسوائل  قنعة، 

شركات صناعة األدوية وشركات االتصاالت قطاع التجارة اإللكترونية كالعمالق التجاري أمازون تحت مظلة املستفيدين من  

الفيروس جود2انتشار  في  األوزونوتحسن  ثقب  انسداد  إلى  أدى  الحراري  لالحتباس  املسببة  الغازات  تقليص  إلى  ة  .باإلضافة 

 ،3الهواء 

الّرِّهان الحقيقي اليوم يقع على عاتق املواطن، على وعيه والتزامه بتداعيات األزمة،   وأمام انهيار املنظومة الصحية فان 

املرحلة   بمشكالت  جتمعي 
ُ
امل فالوعي  املجتمع.  مكونات  ببقية  واإلحاطة  أوال  نفسه  لحماية  الوقائية  التدابير  احترام  وضرورة 

خروج من براثن األزمة والّتفاعل اإليجابي يساعد الدولة على توفير ال فقط اإلمكانيات والطاقات البشرية  الراهنة هو أساس ال

بل أيضا مجموعة من األفكار املتجددة واآلراء التي يمكن لها أن تساهم في استنباط حلول فعالة تساعد الدول التي ال تمتلك  

 كل الضروريات ملجابهة األزمات. 

 خاتمة:

مادية   في خسائر  العالم  أوقع  له،  املناسب  اللقاح  إيجاد  احتوائه، فضال عن  لفيروس كورونا وصعوبة  السريع  االنتشار 

الوباء.  هذا  املترتبة عن  اآلثار  من  التخفيف  من شأنها  بديلة  العالم إليجاد حلول  غير مسبوقة، وتسعى جميع دول  وبشرية 

أ النتائج  إلى جملة من  النهاية  في  القطاعات  وتوصلنا  في  املواد األولية، وشلل  أسعار  انهيار  املالية بسبب  اإليرادات  همها شّح 

 اإلنتاجية وارتفاع معدالت البطالة وتراجع معدالت النمو االقتصادي.

 للحّد من انتقال الع
ً
دوى  والحتواء التهديدات املتزايدة النابعة من انتشاره، ينبغي للجميع في مختلف أنحاء العالم العمل معا

وخفض حصيلة الوفيات. حيث أظهر االنتشار السريع للفيروس أهمية بناء القدرات املحلية والصمود في مواجهة التهديدات  

 املختلفة من: األمراض الوبائية إلى العنف املتطرف وانعدام األمن املناخي.

م من أبناء املجتمع للتعامل بشكل أفضل مع  تمثل الجائحة أيًضا فرصة لتذكير أنفسنا باملهارات التي يحتاجها الجيل القاد 

 ما ال يمكن التنبؤ بها، ومنها الوصول للقرار املستنير والحلول اإلبداعية الناجعة، وربما قبل كل ش يء القدرة على التكيف معها.  

 
 2020: املندوبية السامية للتخطيط  املصدر1
 هاني عبد اللطيف: أستاذ االقتصاد بجامعة سوانزي ببريطانيا 2

3www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter. 
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 الكبح واضطراب طيف التوحد

Inhibition and autism spectrum disorder 

 هشام/جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، املغربط.د جبراوي 

Jabraoui Hicham /Doctorant chercheur, Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, Maroc 

 

 

 

 ملخص:  

عالجت هذه الدراسة موضوع وظيفة الكبح في اضطراب طيف التوحد، بحيث يعد هذا اإلشكال عنصرا رئيس في نظرية 

الوظائف   بين املصابين وغير  خلل  الكبح  أداء وظيفة  في  تباين دال  انطلقت من فرضية مفادها وجود  التوحد.  في  التنفيذية 

املصابين بالتوحد. واعتمدت من أجل تحقيق هدفها على تطبيق اختبار "تحرك/ال تتحرك"، بحيث قارنت من خالله بين نتائج  

"التوحد". اتضح تباين األداء بين العينتين، كما تبين وجاهة الفرضية  أداء وظيفة الكبح لعينة "ضابطة" بنتائج عينة من ذوي  

 التي انطلقت منها هذه الدراسة، التي أكدت وجود أداء ضعيف لوظيفة الكبح لدى عينة التوحد. 

 .: التوحد، الكبح، خلل الوظائف التنفيذية، اضطراب طيف التوحدالكلمات املفتاحية

Abstract:  

This study addressed the subject of inhibition in autism spectrum disorders; this problem is an essential 

element in tخhe theory of executive dysfunction in autism. The starting hypothesis indicate that there is a 

significant difference in the inhibition performance between the two groups in the sample of this study (group 

of 10 autistic children and a group of 10 normal children). In order to achieve its objective, this study used the 

"Go / No go" test, she compares the results of the inhibition task between a "control" sample and another of the 

"autistic" children. It is clear that performance varied between the two samples. 

The results of this study demonstrate the validity of the initial hypothesis, and confirm the existence of low 

inhibition performance in the autistic sample. 

Keywords: Autism, Inhibition, Autism Spectrum Disorders, executive dysfunction. 
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 مقدمة : 

  تلعب وظيفة الكبح دورا بارزا في جل السلوكات، إذ تعد سيرورة جد مهمة للقيام بمجموعة متنوعة من االستجابات الخاصة 

بشكل   منع  مثل  املختلفة؛  اليومية  الحياة  مالئمة بمواقف  غير  بطريقة  لتنفيذه  وأعد  تهيئته  تم  لفعل  كحجب  1فجائي  أو   ،

. ويعد الكبح أيضا قدرة تمنح إمكانية منع أو حذف فعل غير ذي  2املعلومات والدوافع غير ذات الصلة بالتدخل في موقف ما 

السيطرة على االنتباه والسلوك  . كما يتدخل في كل أنواع األفعال؛ بحيث يسمح ب3نفع، وغير ضروري، وغير مالئم لسياق ما 

واألفكار واالنفعاالت من أجل املرور إلى استجابات أخرى تتوفر على شروط محددة تؤدي إلى تفعيلها؛ إذ يساهم في السيرورة  

التي تسمح بتغير وباختيار مجموعة متنوعة من االستجابات بدل االنغالق في عادات بدون تفكير، وبالتالي يلعب الكبح دورا 

ما حينما يسمح بتنفيذ فعل ما عندما يكون مالئما أو ضروريا ملوقف ما. األمر الذي يستدعي في املقابل وجود القدرة على  مه

 عملية وقف سلوك آخر عندما يكون هذا السلوك غير مناسب لذلك املوقف.

على أنها آليات    (Miyake)ها"مياك"  التي عرف  جاء االهتمام بوظيفة الكبح، نتيجة االقتناع بأنها من أهم الوظائف التنفيذية

املعرفية   الدينامية  بتنظيم  وتسمح  الفرعية،  الذهن  العمليات  مختلف  أداء  بتعديل  تقوم  عامة،  استعماالت  ذات  ضبط 

فرضية اختالل الوظائف التنفيذية، التي    . وتتجلى أهمية دراسة الكبح في التوحد من خالل الدور الذي تلعبه في4األساسية 

،الذي الحظ وجود   (Damasio)6على أعمال فريق"داماسيو"  ،والتي استندت في بنائها5معرفيا الضطراب التوحد   يراتفس  قدمت

 .(Syndrome frontal)7مجموعة من العالمات املعرفية واإلكلينيكية للتوحد شبيهة بعالمات ما يعرف باضطراب الفص الجبهي

سنحاول في هذه الدراسة معالجة موضوع وظيفة الكبح في التوحد أوفي اضطراب طيف التوحد؛ الذي يعد شكال من أشكال  

نمائية، والذي يصيب بعض األطفال منذ والدتهم، بحيث تبرز مظاهره اإلكلينيكية من خالل عدم قدرتهم  -االضطرابات النورو

 
1Coxon, J. P., Stinear, C. M., &Byblow, W. D. (2007). Selective Inhibition of Movement. Journal of Neurophysiology, 97(3), 

2480‑2489. https://doi.org/10.1152/jn.01284.2006 
2 Robinson, S., Goddard, L., Dritschel, B., Wisley, M., &Howlin, P. (2009). Executive functions in children with Autism Spectrum 

Disorders. Brain and Cognition, 71(3), 362‑368. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2009.06.007 
3Geurts, H. M., Bergh, S. F. W. M. van den, &Ruzzano, L. (2014). Prepotent Response Inhibition and Interference Control in Autism 

Spectrum Disorders : Two Meta-Analyses. Autism Research, 7(4), 407‑420. https://doi.org/10.1002/aur.1369 
4 Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The Unity and Diversity of Executive 

Functions and Their Contributions to Complex “Frontal Lobe” Tasks : A Latent Variable Analysis. Cognitive Psychology, 41(1), 

p50. 
5 Hughes, C., Russell, J., & Robbins, T. W. (1994). Evidence for executive dysfunction in autism. Neuropsychologia, 32(4), 477‑492. 

https://doi.org/10.1016/0028-3932(94)90092-2 
6 Valeri, G., &Speranza, M. (2009). Modèles neuropsychologiques dans l’autisme et les troubles envahissants du développement. 

Developpements, n° 1(1), 34‑48. 
7Happé, F., &Frith, U. (1996). The neuropsychology of autism. Brain, 119(4), 1377‑1400. 

https://doi.org/10.1093/brain/119.4.1377 
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العالق وتكوين  التواصلية،  املهارات  تطوير  ويتميز  من  التكرارية،  بالحركات  سلوكهم  يتصف  كما  الطبيعية،  االجتماعية  ات 

 .1نشاطهم باالهتمامات املحدودة

ننطلق في توضيح هذه املسألة من خالل اإلشارة إلى الدراسات التي نفت وجود خلل وظيفة الكبح وأكدت على سالمته في  

الدراسات  23التوحد  في  أيضا،  األمر  تأكيد هذا  تم  "لي"  (Chan)4املقارنة من قبيل دراسة "شان"  .وقد  ودراسة  (Lee)5ودراسة 

، والتي لم تجد نتائجها أي اختالف دال بين مكونات الكبح عند األشخاص ذوي  (Larson)7و"الرسون"    (Goldberg)6"كولدبيرج"  

 النمو العادي مقارنة مع األشخاص املصابين بالتوحد. 

ذلك،   من  العكس  على  دراسة  يقر  اإلطار  هذا  في  ونستحضر  الكبح،  وظيفة  في  قصور  بوجود  الباحثين  من  مجموعة 

املرجحة (Hill)"هيل" االستجابة  كبح  خلل  تؤكد  الذي 8التي  "روبينسون"  ،األمر  دراسة  نتائج  سبق  9(Robinson)أكدته  لقد   .

وجود صعوبات في مجالين من الكبح،    نت بي  الدراسات، التي   ( إلى ذلك، من خالل عرضه مجموعة منGeurtsوأنأشار"جورتس")

.كما تم تأكيدهذا األمر بشكل نسبي في دراسات أخرى مثل  10وهما كبح االستجابة املرجحة، وكبح االستجابة في طور اإلنجاز 

  ، التي أقرت بأن عالقة االرتباط بين ضبط التدخل والتوحد هي عالقة ارتباط (Corbett)و"كوربيت"  (Shawn)دراسة " شاوين"  

قوية، وأضافت بأن مستوى داللة تلك العالقة هو أكبر من مستوى داللة االرتباط املوجود بين التوحد وعجز كبح االستجابة  

 
1APA. (2015). Dsm-5 : Manuel Diagnostique Et Statistique Des Troubles Mentaux. Elsevier Masson. 
2Russell, J., Jarrold, C., & Hood, B. (1999). Two Intact Executive Capacities in Children with Autism : Implications for the Core 

Executive Dysfunctions in the Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29(2), 103‑112. 

https://doi.org/10.1023/A:1023084425406 
3Geurts, H. M., Verté, S., Oosterlaan, J., Roeyers, H., &Sergeant, J. A. (2004). How specific are executive functioning deficits in 

attention deficit hyperactivity disorder and autism? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(4), 836‑854. 

https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00276.x 
4 Chan, A. S., Cheung, M., Han, Y. M. Y., Sze, S. L., Leung, W. W., Man, H. S., & To, C. Y. (2009). Executive function deficits and neural 

discordance in children with Autism Spectrum Disorders. Clinical Neurophysiology, 120(6), 1107‑1115. 

https://doi.org/10.1016/j.clinph.2009.04.002 
5 Lee, P. S., Yerys, B. E., Della Rosa, A., Foss-Feig, J., Barnes, K. A., James, J. D., VanMeter, J., Vaidya, C. J., Gaillard, W. D., &Kenworthy, 

L. E. (2009). Functional Connectivity of the Inferior Frontal Cortex Changes with Age in Children with Autism Spectrum Disorders : 

AfcMRI Study of Response Inhibition. Cerebral Cortex, 19(8), 1787‑1794. https://doi.org/10.1093/cercor/bhn209 
6Goldberg, E., &Bougakov, D. (2005). Neuropsychologic assessment of frontal lobe dysfunction. The Psychiatric Clinics of North 

America, 28(3), 567‑580, 578‑579. https://doi.org/10.1016/j.psc.2005.05.005 
7 Larson, M. J., Clawson, A., Clayson, P. E., & South, M. (2012). Cognitive Control and Conflict Adaptation Similarities in Children 

and Adults. Developmental Neuropsychology, 37(4), 343‑357. https://doi.org/10.1080/87565641.2011.650337 
8 Hill, E. L. (2004). Executive dysfunction in autism. Trends in Cognitive Sciences, 8(1), 26‑32. 

https://doi.org/10.1016/j.tics.2003.11.003 
9Robinson,et al ,.op.cit.  
10Geurts, et al, (2014),.op.cit. 
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وضبط  12املرجحة  املرجحة،  االستجابة  كبح  من  كل  اختالل  فرضية  رجحوا  قد  الباحثين  بعض  أن  على  "الي"  أكد  بينما   .

أن عالقة عجز سيرورات الكبح بالتوحد تتجسد أيضا لدى املصابين بالتوحد في    . وأضاف "جورتس" على3التدخالت في التوحد 

الصعوبات التي تجد تعبيرها في عدم قدرتهم على حجب ومنع بعض السلوكات بالرغم من التبعيات السلبية التي تترتب عن هذه  

 . 4السلوكات 

 إشكالية البحث  

والتوحد، إلى التشكيك في صدق فرضية عالقة    ارتباط بين وظيفة الكبحدفعت بعض الدراسات التي نفت وجود عالقة  

خلل الكبح بالتوحد. وتظهر من خالل هذه املالحظة، أهمية الدراسة الحالية التي تهدف من جهتها، دراسة وظيفة الكبح في  

التوحد وأخرى ضابطة. ويمكن  التوحد، بحيث تسعى إلى الكشف عن الفروق املوجودة في أداء هذه الوظيفة بين عينة مصابة ب

 تلخيص بناء على ما سبق ذكره، إشكالية هذا البحث في التساؤل اآلتي:

 هل هناك فروق في أداء وظيفة الكبح بين األطفال املصابين بالتوحد وبين األطفال ذوي النمو "العادي"؟ -

 فرضيات البحث  

أن يحصل املصابين بالتوحد على درجات متدنية في  استندت فرضية هذا البحث على افتراض أساس ي، يدور حول توقعي ب

 االختبار الخاص بوظيفة الكبح، وذلك مقارنة مع نتائج العينة الضابطة، بحيث صيغت هذه الفرضية بالشكل اآلتي:

 أفترض أن نجد تباين دالفي أداء وظيفة الكبح بين املصابين وغير املصابين بالتوحد.  -

 أدوات البحث 

 
1Corbett, B. A., Constantine, L. J., Hendren, R., Rocke, D., &Ozonoff, S. (2009). Examining executive functioning in children with 

autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder and typical development. Psychiatry Research, 166(2), 

210‑222. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2008.02.005 
2Christ, Shawn E., Holt, D. D., White, D. A., & Green, L. (2007). Inhibitory Control in Children with Autism Spectrum Disorder. 

Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(6), 1155‑1165. https://doi.org/10.1007/s10803-006-0259-y 
3 Lai, C. L. E., Lau, Z., Lui, S. S. Y., Lok, E., Tam, V., Chan, Q., Cheng, K. M., Lam, S. M., & Cheung, E. F. C. (2017). Meta-analysis of 

neuropsychological measures of executive functioning in children and adolescents with high-functioning autism spectrum 

disorder. Autism Research: Official Journal of the International Society for Autism Research, 10(5), 911‑939. 

https://doi.org/10.1002/aur.1723 
4Geurts, et al, (2014),.Op.cit. 
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:يعتبر هذا االختبار من بين األدوات األكثر استخداما من أجل التحقق  (Test Go/No go)تتحرك "  اختبار" تحرك / ال   

. وتجدر  123من أداء وظيفة الكبح، بحيث يطلب من املفحوص االستجابة ملثير معين، وكبح االستجابة عند تقديم مثير أخر 

الدراسة)أنظر الصورة  االختبار  .يتكون  45االختبار لى أن هناك عدة نماذج ونسخ من هذا  ا  اإلشارة    52(،من  1املطبق في هذه 

بطاقة ذات اللون األحمر أو اللون األخضر، زائد بطاقتين مستقلتين )باللون األحمر    26بطاقة موزعة على فئتين. وتضم كل فئة  

خاصة    وذلك تبعا ملا يقدم له من تعليمات  واألخضر(، فضال عن مطرقة بالستيكية يستعملها املفحوص من أجل طرق الطاولة،

 وهي كاآلتي: في كل مرحلة من املراحل الثالثة من هذا االختبار، 

املفحوص أن يضرب    - املرحلة، بحيث يطلب من  تنفيذ محاوالت هذه  في  األولى  الفئة  األولى: استعملت بطاقات  املرحلة 

 ضرب الطاولة حينما يرى البطاقة الحمراء.  باملطرقة كلما ظهرت البطاقة الخضراء، وأن يستجيب بعدم 

املرحلة الثانية: وفيها استخدمت بطاقتين فقط )خضراء وحمراء(، بحيث يطلب من املفحوص االستمرار في طرق الطاولة    -

 ما دامت البطاقة الخضراء مرفوعة، وأن يكف عن الطرق بمجرد أن يرى البطاقة الحمراء. 

دام بطاقات الفئة الثانية، وبتعليمات هي عكس ما جاء في املرحلة األولى، بحيث يطلب من  املرحلة الثالثة: تتميز باستخ   -

 املفحوص أن يضرب باملطرقة كلما ظهرت البطاقة الحمراء، وأال يستجيب بالطرق حينما يرى البطاقة ذات اللون األخضر. 

حدة، ثم نقوم بعد ذلك بجمع مجموع عدد  يتم بعد تطبيق االختبار، حساب عدد املحاوالت الصحيحة في كل مرحلة على  

 املحاوالت السليمة لالختبار ككل.

 
1Noël, M.-P. (2007). Bilan neuropsychologique de l’enfant. Editions Mardaga.p. 128. 
2 Wessel, J. R. (2018). Prepotent motor activity and inhibitory control demands in different variants of the go/no-go paradigm. 

Psychophysiology, 55(3), e12871. https://doi.org/10.1111/psyp.12871 
3Benikos, N., Johnstone, S. J., &  Roodenrys, S. J. (2013). Varying task difficulty in the Go/Nogo task : The effects of inhibitory 

control, arousal, and perceived effort on ERP components. International Journal of Psychophysiology, 87(3), 262‑272. 

https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2012.08.005 
4Langenecker, S. A., Zubieta, J.-K., Young, E. A., Akil, H., & Nielson, K. A. (2007). A task to manipulate attentional load, set-shifting, 

and inhibitory control : Convergent validity and test–retest reliability of the Parametric Go/No-Go Test. Journal of Clinical and 

Experimental Neuropsychology, 29(8), 842‑853. https://doi.org/10.1080/13803390601147611 
5 Linden, M. V. der, Seron, X., &Meulemans, T. (2014). L’évaluation des fonctions exécutives. In Traité de neuropsychologie 

clinique de l’adulte : Tome 1—Evaluation (2e éd., p. 461‑497). De Boeck Superieur. 
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 : صورة من إنجاز الباحث، تمثل أدوات اختبار "تحرك/التتحرك". 1الصورة 

 ميدان وعينة الدراسة  

الجامعي محمد السادس بمراكش، على عينة    التابع للمركز االستشفائي  الدراسة، بمستشفى األم والطفل  أجريت هذه 

التوحد، تضم    10املجموعة األولى من    تتكون   طفال، موزعة على مجموعتين.  20مكونة من   من   3ذكور و  7أطفال من ذوي 

أطفال عاديين بدون أي اضطراب، ولها نفس    10املجموعة الثانية من  سنوات. بينما تتكون    9و8اإلناث، تتراوح أعمارهم بين  

غير   األطفال  بعض  وأقارب  إخوة  من  الثانية  املجموعة  تكونت  وقد  والسن.  الجنس  حيث  من  األولى  املجموعة  خصائص 

م بالتوحد،  التوحديين، الذين يخضعون للعالج باملستشفى، بحيث كان شرط قبول أفراد هذه العينة هو عدم إصابة قريبه

 وقبول االسرة مشاركة الطفل في هذه الدراسة.  

 : تلخيص لخصائص العينة وإجراءات الدراسة 1جدول رقم 

 املصدر: من إنجاز الباحث، ويوضح بعض خصائص عينة الدراسة، وإجراءات البحث. 

 

 

 

 

 مجموعة التوحد 

 =مج(10) 

مجموعة الضابطة  

 =مج(10) 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد 

 % 80 8 % 60 6 سنوات  9 السن 

 % 20 2 %40 4 سنوات  10

جنس  

 العينة 

 % 70 7 %70 7 ذكر

 % 30 3 %30 3 أنثى 

 

إجراءات  

 البحث 

 املستشفى الجامعي محمد السادس، مراكش مكان الدراسة

 مستشفى الطفل واألم 

 اختبار تحرك / ال تتحرك  أدوات البحث 
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 اإلحصائيةأسلوب التحليل واملعالجة 

االجتماعي   اإلحصاء  برنامج  البحث على  في هذا  عليها من  (SPSS)اعتمدنا  املحصل  املعطيات  وتحليل  معالجة  أجل  من   ،

 امليدان. ويمكن حصر أهم األساليب اإلحصائية املستعملة فيما يلي:

مقارنة متوسطات مجموعتي عينة الدراسة،  معدالت النزعة املركزية )املتوسط الحسابي، االنحراف املعياري...( من أجل   -

 والفئات املكونة لتلك العينة. 

 منأجل دراسة تباين نتائج مجموعتي الدراسة.  («Test «T)حساب قيمة اختبار " ت "  -

 نتائج البحث  

 : التباين بين مجموعتي "التوحد" و"غير التوحد" في مجموع درجات وظيفة الكبح 2جدول رقم 

أصغر   ط املتوس العدد  العينة  

 قيمة

أكبر  

 قيمة

االنحراف  

 املعياري 

 " Tاختبار "

 

وظيفة  

 الكبح 

" + )قيمة  Tقيمة " 2,224 8 1 4,50 10 توحدي 

 الداللة( 

 الداللة 

غير  

 توحدي 

 

 دال  ( 0,00) 8,775 1,947 15 10 12,70 10

نقطة، وأن متوسط النقط التي حصل عليها أفراد    15و  1أن مدى مجموع درجات الكبح يتراوح بين    1يوضح الجدول رقم  

( وأعلى  10(. وأن أدنى نقطة في هذه املجموعة تساوي )1,947( بانحراف معياري يقدر ب) 12,70مجموعة "غير التوحد" قد بلغ )

( هي  ملجموعة 15نقطة  الحسابي  متوسط  بينما  هو)  (.  )4,50"التوحد"  معياري  وبانحراف  هذه  2,224(  في  نقطة  أقل  وأن   ،)

 (. 12( وأعالها هي )1املجموعة هي )

 " التباين  اختبار  معامل  أن  الجدول،  هذا  نتائج  من خالل  )Tيظهر  بلغ  قد  من  8,775"  أقل  إحصائية  داللة  وبمستوى   )

إلى وجود تباين وفروق  0,05) الكبح بين مجموعة "التوحد" ومجموعة "غير التوحد"  (، وبالتالي تشير هذه النتائج  في وظيفة 

 لصالح متوسط وظيفة الكبح ملجموعة "غير التوحد" 

 مناقشة نتائج البحث 

أداء   تنص فرضية هذه الدراسة على توقع وجود تباين بين أداء مجموعتي عينة الدراسة، وذلك من خالل مقارنة نتائج 

مجموعة من األطفال املصابين بالتوحد، بنتائج أداء مجموعة ضابطة )مجموعة "غير التوحد"(، وقد اتضح من خالل هذه  

للمجموع التنفيذية  الوظائف  درجات  أدنى  أن  ملجموعة  النتائج  التنفيذية  الوظائف  درجات  من  أعلى  يعد  الضابطة،  ة 

( من  أكبر  قيم  على  الضابطة  العينة  أفراد  بحيث حصل جل  مجموعة    10"التوحد"،  أفراد  املقابل حصل جل  وفي  نقطة(، 
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داء اختبار  الذي يعني تفوق مجموعة "غير التوحد" على مجموعة "التوحد" في أ  نقطة(؛األمر  8"التوحد" على قيم أصغر من )

وظيفة الكبح. ويشير مستوى األداء الضعيف لوظيفة الكبح لدى عينة "التوحد" إلى إمكانية وجود صعوبة في أداء هذه الوظيفة  

 لدى عينة "التوحد"، ويتفق هذا األمر مع نظرية اختالل الوظائف التنفيذية في التوحد.  

الدراسة  نتائج  اتفقت  دراس  لقد  من  كل  نتائج  مع  "موستير الحالية    1Kerckhoffs)-(Mostertكيرشوف"  -ة 

فرضية وجود صعوبات في وظيفة الكبح، وذلك من خالل مقارنة نتائج    التي دعمت(Pellicano)3و"بيليكانو" (Tsai)2و"تساي"

في   الكبح  إلى ضعف  الدراسات  هذه  بالكبح، وخلصت  الخاصة  االختبارات  في  عينات ضابطة  أداء  بنتائج  التوحد  عينة  أداء 

  (Rosenthal). وأضاف "روزنتال"  4أيضا على وجود قصور في وظيفة الكبح   (Smithson)التوحد. وأكدت دراسة "سميتسون"  

بأن هذا القصور يعد مؤشرا على خلل يتجلى في سلوكات الحياة اليومية لذوي التوحد، واستند فيهاته الخالصة علىمقارنة نتائج  

 .6لتوحد مع نتائج أطفال من ذوي النمو "العادي" لعينة مصابة با(BRIEF)5معطيات مقياس 

. وأشارت  7( بأن خلل وظيفة الكبح ليس من الخصائص التي تميز التوحد 1997في مقابل هذه الدراسات، يرى "روسيل" )

"التوحد"  إلى ذلك من خالل تأكيدها على عدم وجود تباين بين نتائج عينة  (Jensen)و"جونسون"    (Ozonoff)دراسة "أوزونوف"

 .8وعينة "مصابة بفرط الحركة ونقص االنتباه"، في أداء وظيفة الكبح من خالل تطبيق اختبار "سترووب"

مع نتائج دراستنا الحالية، حيث قارنت هذه الدراسة أداء عينة مكونة    (Christ)بينما تتفق جزئيا نتائج دراسة "كريست"   

فرد من ذوي النمو "العادي". وأكدت نتائجها على نقطتين هامتين بخصوص    49مصاب بالتوحد مع عينة مكونة من    28من  

 
1Mostert-Kerckhoffs, M. A. L., Staal, W. G., Houben, R. H., & de Jonge, M. V. (2015). Stop and Change : Inhibition and Flexibility 

Skills Are Related to Repetitive Behavior in Children and Young Adults with Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and 

Developmental Disorders, 45(10), 3148‑3158. https://doi.org/10.1007/s10803-015-2473-y 
2 Tsai, C.-L., Pan, C.-Y., Wang, C.-H., Tseng, Y.-T., & Hsieh, K.-W. (2011). An event-related potential and behavioral study of 

impaired inhibitory control in children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(3), 1092‑1102. 

https://doi.org/10.1016/j.rasd.2010.12.004 
3Pellicano, E., Maybery, M., Durkin, K., &Maley, A. (2006). Multiple cognitive capabilities/deficits in children with an autism 

spectrum disorder : “Weak” central coherence and its relationship to theory of mind and executive control. Development and 

Psychopathology, 18(1), 77‑98. https://doi.org/10.1017/S0954579406060056 
4 Smithson, P. E., Kenworthy, L., Wills, M. C., Jarrett, M., Atmore, K., &Yerys, B. E. (2013). Real World Executive Control Impairments 

in Preschoolers with Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(8), 1967‑1975. 

https://doi.org/10.1007/s10803-012-1747-x 
هو مقياس لجرد مظاهر السلوكات للوظائف التنفيذية في البيئة املدرسية  Behavior Rating Inventory of Executive  Function)(BRIEF)مقياس  5

وانعكاساتها في الحياة اليومية. ال واملراهقين. ويهتم بتقييم الجوانب املختلفة الختالل هذه الوظائف واألسرية ، لدى األطف  
6 Rosenthal, M., Wallace, G. L., Lawson, R., Wills, M. C., Dixon, E., Yerys, B. E., &Kenworthy, L. (2013). Impairments in real-world 

executive function increase from childhood to adolescence in autism spectrum disorders. Neuropsychology, 27(1), 13‑18. 

https://doi.org/10.1037/a0031299 
7Valeri, G., &Speranza, M. (2009). ,.op.cit. 
8Ozonoff, S., & Jensen, J. (1999). Brief Report : Specific Executive Function Profiles in Three Neurodevelopmental Disorders. 

Journal of Autism and Developmental Disorders, 29(2), 171‑177. https://doi.org/10.1023/A:1023052913110 
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وكات املرجحة". أما النقطة  وظيفة الكبح، تتعلق النقطة األولى بمسألة عدم وجود فرق دال بين العينتين في أداء كبح "السل

، 1الثانية فتؤكد وجود فرق دال بين عينتي الدراسة في أداء كبح "التداخالت"، الذي يتعلق بكبح وحذف املعلومات غير املهمة 

وهذا ما يعني أن خالصة هذه الدراسة قد أكدت على وجود خلل في أحد مكونات وظيفة الكبح في التوحد. كما افترضت دراسة  

بالتوحد(Smithson)ون"  "سميتس  املصاب  بيئة  في  التغييرات  بمقاومة  دال  ارتباط  له  الكبح  خلل  األمر 2بأن  يجعله    ؛  الذي 

الكبح اختالل  وذلك ألن  نمطية.  بطرقة  بتكراره  فيقوم  تغيير سلوكه،  يرفض  جامدا،  وإيقاف    شخصا  بحذف  يسمح  ال  قد 

 وكات مرنة تراعي مختلف السياقات التي تصدر فيها. السلوكات غير املالئمة، وبالتالي ال يمكن تعويضها بسل

وذلك ألن دراستنا    بأن حدود الدراسة الحالية تمنع من تعميم نتائجها على كل املصابين بالتوحد؛  تجدر اإلشارة في األخير

من الصعب    سنوات. األمر الذي يعني أنه10و9أفراد من ذوي التوحد، تراوحت أعمارهم بين  10بعينة صغيرة، ضمت   قد اهتمت

العمرية؛ بحيث تحتاج الفئات  باقي  الحالية على  التي عليها    تعميم نتائج الدراسة  إنجاز املزيد من الدراسات  إلى  هذه املسألة 

 استحضار عامل السن ومراحل النمو في بحثها، وذلك من أجل الخروج بخالصات أكثر دقة بخصوص وظيفة الكبح في التوحد. 

 خاتمة : 

الدراس من  حاولت هذه  انطالقا  تحقيق هدفها  إلى  التوحد، وسعت  في اضطراب طيف  الكبح  معالجة موضوع وظيفة  ة 

معرفية، واعتمدت على أداة تتميز بالبساطة في التطبيق، وال ترتكز بشكل كبير على الجانب اللغوي في إجراءاتها،  -مقاربة سيكو

نتائج عينة "ضابطة" بنتائج عينة من ذوي    قارنت هذه الدراسةوقادرة على التمييز بين املصابين بالتوحد وبين غير املصابين.  

"التوحد" في أداء وظيفة الكبح؛ بحيث اتضح ضعف األداء لدى العينة األخيرة، وظهر بأن الصعوبات التي تعاني منها هذه الفئة،  

ة على االنتقال من ش يء إلى آخر.  بإيقاف ومنع السلوكات واألنشطة املألوفة والروتينية، وبضعف القدر   تعلقت في املقام األول 

 لقد بينت نتائج هذه الدراسة وجاهة الفرضية التي انطلقنا منها، وأكدت وجود ضعف أداء وضيفة الكبح في التوحد. 
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 بابها، وكيفية التعامل معهاأساملشكالت السلوكية املدرسية: مفهومها، نسبة انتشارها، 

School behavior problems, its concept, prevalence, causes, and how to deal with it 

 اليمن   ،د.أفراح عبده حسن علي/جامعة الحديدة

Dr. Afrah Abdo Hassan Ali / Faculty of Arts, University of Hodeidah, Yemen 

 

 

 

Abstract: 

The topic of researchers behavioral problems - and still occupying them - is occupied in an era in which 

children receive a tremendous amount of information and experience, and patterns of behavior whether it is 

originating from the environment or intruding and modern through various cultural media, and that the 

process of adapting the child and his compatibility with his surrounding environment is an educational process 

undertaken by the family The school aims to teach the child to conform to the requirements of his environment 

and integrate into his society, and this is a necessity for every child to enable him to have comprehensive growth 

in all aspects of his personality. At this stage, children are exposed to many problems related to the activities 

that emanate from them, whether activities that can I observed it, such as: physiological and motor activities, 

or activities that are not remarkably done, such as thinking, creativity and remembering, or activities related to 

feelings, feelings, emotional and mood responses. 

Behavioral problems in schools, in general, and those issued by middle school students,   in particular, are 

among the most important issues that concern educators at all levels these days. Many studies have indicated 

that behavioral problems are among the most prominent problems experienced by children, both in pre-school, 

or at the elementary, or at the middle school. This is evident in most the studies that were conducted on 

children's problems, whether foreign or Arab societies. 

key words: behavior - problem - behavioral problems - school - emotions. 
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 ملخص : 

فيه  عصرٍ  في يشغلهم_ زال  وما الباحثين_ السلوكية املشكالت موضوع شغل ى    األطفال يتلقَّ
ً
  قدرا

ً
 املعلومات من هائال

 من  كان سواء السلوك  وأنماط والخبرات،
ً
 نابعا

ً
  أو البيئة أصيال

ً
،  دخيال

ً
 عملية املختلفة، وإن الوسائط الثقافية عبر وحديثا

بها تربوية عملية هي املحيطة بيئته  مع وتوافقه الطفل تكيف  مع  التوافق الطفل تعليم بهدف واملدرسة؛ األسرة تضطلع 

وهذه واالندماج محيطه متطلبات مجتمعه،  ى طفل؛ لكل ضرورة في  كافة، مظاهر في الشامل  النمو له ليتسنَّ  شخصيته 

 يمكن  التي النشاطات أكانت سواء عنهم، التي تصدر بالنشاطات تتعلق عديدة مشكالت إلى املرحلة هذه في األطفال ويتعرض

 والتذكر، كالتفكير واإلبداع ملحوظ غير  نحو على  تتم  التي  النشاطات أو والحركية، النشاطات الفسيولوجية مثل: مالحظتها

 واملزاجية.   واالستجابات الوجدانية واألحاسيس باملشاعر املتعلقة النشاطات  أو

وتعتبر املشكالت السلوكية في املدارس بشكل عام والتي يصدرها طالب املرحلة اإلعدادية بشكل خاص من أكثر القضايا  

ه األيام، فلقد أشارت كثير من الدراسات أن املشكالت السلوكية هي من أبرز  التي تشغل بال التربويين على جميع األصعدة هذ

املشكالت التي يعاني منها األطفال، سواء في مرحلة ما قبل املدرسة، أو في مرحلة املدرسة االبتدائية أو اإلعدادية، ويتضح ذلك  

 جنبية أو العربية. في أغلب الدراسات التي أجريت على مشكالت األطفال سواء في املجتمعات األ 

 االنفعاالت. - املدرسة  -املشكالت السلوكية    -السلوك ، املشكلة الكلمات املفتاحية: 

 

 

 مقدمة:  

 أو شخصية عصابية عندما يتكرر فشله  
ً
 مشكال

ً
تتعدد املشكالت التي تجابه إنسان هذا العصر، والتي قد تجعل منه إنسانا

املشكالت السلوكية من أكثر املشكالت التي تنتشر بين الطالب من أطفال ومراهقين فالفرد  وتعد   في مواجهة هذه املشكالت،

 في سن )
ً
 يواجه العديد من التغيرات الجسمية واالنفعالية والتقلبات املزاجية وغيرها  12في تلك املرحلة، والتي تبدأ غالبا

ً
( عاما

 ما تعبر عن عرض  من التغيرات في النواحي العقلية واالجتماعية، وعلى الر 
ً
غم من تعدد تلك املشكالت السلوكية، إال أنها غالبا

 تتكرر بصورة  
ً
حاجة، أو أكثر لم تشبع لدى الفرد، أو هي صعوبات أو مظاهر لسوء التكيف، أو سلوكيات غير مرغوبة اجتماعيا

 ما تتنافى هذه السلوكيات مع معايير السلوك السوي املتعارف عليها،  
ً
كما ال تتناسب مع املرحلة النمائية التي  مستمرة، وغالبا

 يمر بها الفرد.

وتشكل املشكالت السلوكية املصاحبة للطالب في مراحل التعليم املختلفة عامة، واملرحلة اإلعدادية خاصة مصدر قلق  

برامج التربوية  رئيس ي لألسرة واملعلمين؛ فظهور كثير من املشكالت السلوكية عند بعض الطلبة قد يعيق تنفيذ العديد من ال

 التي تقدمها املدارس، والتي تهدف إلى رفع مستوى قدرات الطلبة، والوصول بها إلى أقص ى درجة ممكنة.   



 
 
 
 

 
 

 2020 - نوفمرب -  69العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

43 

 جانب من لدور املدرسة التحديات أخطر من أنها على دلت عديدة دراسات ونتيجة املدارس، في السلوكية املشكالت إن

الشغب، والسلوك   املشكالت هذه واملحيط، ومن والبيت التربوية، واإلدارات باء،باآل  املمثلة األخرى  التربوية العملية وأطراف

 والسلوك...الخ، امللبس  في األعمى والتقليد  العامة، وإتالف املمتلكات  والتدخين،  الفوضوي، والعدوان، واالنسحاب، والعنف، 

 ( 1)التربوية. واملبادئ  بالقيم والتقيد وااللتزام االنضباط حاالت وتدني والتحصيل العلمي، األداء حاالت  تدهور  إلى ذلك أدى مما

موضوع  لقد مواجهتها استحوذ  وأساليب  السلوكية،  العديد على املعلمين قبل من املشكالت   الباحثين  من اهتمام 

 يحول  تشكل السلوكية املشكالت أصبحت أن بعد والتربويين، وبخاصة السيكولوجيين
ً
 ألهدافها، املدرسة تحقيق دون  عائقا

مية. ولذا فقد   التعليمية العملية سير وتعطل
ُّ
 الدماغية السيطرة بين العالقة تقص ي ( إلى,Morgan  2005هدفت دراسة )التعل

 ذوي  من ( طالب10و) اليسرى، السيطرة الدماغية ذوي  من طالب (10) الطالب، من عينتين السلبي لدى السلوك واستجابة

للسلوك   الطالب إظهار في الدماغ من األيسر النصف لسيطرة إيجابية عالقة الدراسة أظهرت  اليمنى، وقد الدماغيةالسيطرة  

شخصية وانفعالية   صفات من اليسرى  الدماغية السيطرة  أصحاب به يتمتع ملا العالقة هذه أسباب الدراسة  السلبي، وعزت 

 (2) النفس ي. ابواالضطر  والتوتر الشديدة، واالنفعالية كاالنطوائية

 من األساسية املرحلة طالب لدى السلبي السلوك أنماط عن الكشف ( إلى,2004Hoffmannوتوصلت دراسة هوفمان )

 لدى الطالب، ثم  280من ) مكونة عينة نظر وجهة
ً
ت النتائج أن نمط السلوك اللفظي هو األكثر انتشارا

َّ
، وبين

ً
 ومعلمة

ً
( معلما

.نمط السلوك الحركي، ثم  
ً
 كان متوسطا

ً
 ( 3)السلوك العدواني التخريبي، وأظهرت الدراسة أن مستوى السلوك السلبي عموما

 ( واي      (164) من مكونة عينة نظر وجهة  من  السلبي  السلوك  مظاهر تقص ي بهدف ( دراسة,Wei  2003وأجرى 
ً
 معلما

، وقد
ً
  السلبي أشكال السلوك أكثر أن  النتائج أظهرت ومعلمة

ً
 اللفظي بالتهجم املرتبطة هي السلوكيات الطالب لدى انتشارا

 سلوكيات التخريبية والفوضوية، السلوكيات  ثم اآلخرين، على والصراخ  والشتم
ً
 الغير،  ممتلكات على  واالعتداء السرقة، وأخيرا

  األشكال هذه ظهور  متوسط  وكان
ً
وجود فروق واضحة بين  (،  2000وأكد الدسوقي وموس ى )  .الطالب لدى السلوكية مرتفعا

هذه   مثل  وتعود  العربية،  الدول  مختلف  في  واملراهقين  الطالب  منها  يعاني  التي  املشكالت  طبيعة  من حيث  الدراسات  نتائج 

االجتماعية   املشكالت  حجم  أن  فيه  شك  ال  ومما  بلد،  بكل  الخاصة  واالجتماعية  الثقافية  املتغيرات  طبيعة  إلى  الفروق 

 في نوعية املشكالت التي يعاني منها الطالب في مرحلة املراهقة ومنها املرحلة اإلعدادية.    واالقتصادية والثقافية
ً
 رئيسيا

ً
تلعب دورا

 تنحصر مشكالت الطالب بحاالت لها عالقة بالحرمان املادي والصحي 
ً
، وثقافيا

ً
ففي الدول الفقيرة كما في الدول املتأخرة تقنيا

 في مجاالت ذات عالقة بالتسرب    والنفس ي، في حين تنحصر مشكالت الطالب
ً
الذين ينتمون ملجتمعات غنية ومتقدمة تقنيا

 
نظر املعلمين، مجلة دراسات عربية في علم النفس مج  وجهة من األساسية املرحلة طلبة لدى السلبي  الصفي السلوك : دوافع(2006)بركات زياد  - 1

 .  845 -882، ص ص4، العدد 5

2 - A. Morgan (2005). "Relationship between right hemisphere stroke and a passive behavioral response", Scandinavian Journal 

of Behavior . 63(1) p. 68-78 

3 - R. Hoffmann (1995). "Silent rage: Passive-aggressive behavior in organizations". Dissertation Abstracts International, 56(2-

B),1138. 
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والغش وإساءة استخدام التكنولوجيا وعدم االنضباط...، ولهذا فقد أجريت بعض الدراسات في الوطن العربي والتي ركزت على  

   (1) يعاني منها الطالب. تحديد طبيعة املشكالت السلوكية والنفسية والجسمية والعاطفية واالجتماعية التي

لدى املخالفات  توافر مدى على  التعرف  إلى  هدفت دراسة  (2010) بركات وأجرى   األساس ي  التعليم مرحلتي السلوكية 

 واملرحلة  الجنس،  :متغيرات ضوء في وذلك املعلمين نظر وجهة من طولكرم بفلسطين محافظة في الحكومية املدارس في والثانوي 

ة السلوكية املخالفات الئحة توزيع تم وقد والتخصص، العلمي، التعليمية، واملؤهل  املعلمين  من عينة الغرض على لهذا املَعدَّ

من    (197) مكونة 
ً
وقد معلما  ،

ً
املخالفات النتائج  أظهرت ومعلمة  كما متوسط،  بمستوى  الطلبة لدى تتوافر  السلوكية  أن 

 إحصا فروق دالة  وجود النتائج  أظهرت 
ً
 املعلمين بحيث نظر  وجهة من الطالب لدى  السلوكية املخالفات توافر  مستوى  في ئيا

 جهة من النتائج أظهرت بينما الثانوية، طالب املرحلة الذكور، الطالب لصالح وذلك التعليمية واملرحلة الجنس ملتغيرات تعزى 

  املعلمين نظر  وجهة من  الطالب لدى  السلوكية  مستوى املخالفات  في فروق وجود  عدم  أخرى 
ً
والتخصص   املؤهل ملتغيري  تبعا

 (2)العلمي.

ا دراسة الجسماني والطحان )  (، والتي أجريت في دولة اإلمارات العربية املتحدة، فقد أشارت إلى أن أكثر املشكالت  1985أمَّ

ية تمثلت في املشكالت األخالقية والدينية، ثم مشكالت التكيف، ثم املشكالت   ّدِّ االنفعالية، ثم املشكالت التي لها عالقة مع  جِّ

البيئة واألسرة، ومشكالت ذات الصلة بالحالة املادية واملعيشية، وطرق الدراسة، والحالة الصحية، والتكيف االجتماعي. كما  

_ في دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى شيوع مشك2004أشارت دراسة الدرمكي وآخرون )
ً
الت تتراوح بين  (، والتي أجريت _أيضا

ومعيشية،   مادية  طبيعة  ذات  أخرى  ومشكالت  املستقبل،  في  والتفكير  واألسرة  الوالدين  مع  والعالقات  الخارجي،  املظهر 

 (3) كاملصروف اليومي واملشكالت الدراسية.

احيها حيث  ( فقد درس مشكلة التدخين لدى طالب املدارس اإلعدادية والثانوية في مدينة أبو ظبي وضو 2002أما يونس )

زت دراسته على حجم هذه املشكلة، وعلى اكتشاف بعض املتغيرات املصاحبة النتشارها. شملت عينة الدراسة )
َّ
  1231رك

ً
( طالبا

 من طالب املرحلة الثانوية. أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن )834من طالب املرحلة اإلعدادية، و)
ً
%( سبق لهم  4.31( طالبا

( استمروا في الدخين. كما أظهرت نتائج هذه  %11.4( من أفراد العينة أوقفوا التدخين، وأن ما نسبته )%2.27التدخين، وأن )

الدراسة أن نسبة املدخنين من املراهقين تتزايد مع التقدم في العمر، ويرتبط االستمرار في التدخين باالنحرافات السلوكية،  

 (4) وارتفاع درجة القلق، وامليول االكتئابية.

 
(: املشكالت السلوكية لدى الطلبة في املرحلتين اإلعدادية والثانوية في املدارس الحكومية بدولة اإلمارات 2009عبد العزيز السرطاوي وآخرون )  - 1

 (. 57  - 39، ص ص )26العربية املتحدة، مجلة كلية التربية، العدد 
(: درجة تقدير املعلمين للسلوك املشكل لدى تالميذ مدارس وكالة الغوث الدولية )األونروا( في 2011لي زامل )يوسف ذياب عواد، ، و مجدي ع  - 2

 .   178 -139، ص ص 2، ع13محافظة نابلس، وسبل عالجه، مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، املجلد 
 .57 - 39ص ص  (:  مرجع سابق،2009عبد العزيز السرطاوي وآخرون ) - 3
 .57 - 39(:  مرجع سابق، ص ص 2009عبد العزيز السرطاوي وآخرون ) -  4
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 في املناطق الثالث التعليمية املراحل لطالب السلوكية املشكالت مسح إلى (2004دراسة وزارة املعارف السعودية ) فتوهد

ة،  بمحافظات التعليمية دَّ  (500) في طالٍب  (180300) الدراسة وشملت عينة  والشرقية،  والرياض، وعسير،  املنورة، واملدينة جِّ

الغياب، أن  الدراسة وأوضحت مدرسة،  على والكتابة الصباحي، والتأخر الدراس ي، والتأخر الشعر، وقصات مشكالت: 

  أقل االبتدائية املرحلة طالب  لدى العدواني الجدران، والسلوك
ً
 أوضحت  كما  املتوسطة والثانوية، طالب املرحلة من شيوعا

 لدى أكثر والكذب املدرسية، الواجبات إهمال مشكلتي أن الدراسة
ً
الثانوية،   من طالب املدرسة االبتدائية املرحلة بطال  شيوعا

   أقل  – الثانوية طالب املدرسة – وهم
ً
 (1)اإلعدادية. املرحلة طالب من شيوعا

 مفهوم املشكالت السلوكية:  -1

 ما تتردد أمامنا كلمة مشكلة، فنحن حين نكون أمام موقف غامض نقول هذه مشكلة، وحين نكون أمام سؤال صعب  
ً
كثيرا

 فإننا نواجه مشكلة وحين نشكك في حثيثة ش يء ما فإننا أمام مشكلة. فما املقصود باملشكلة؟ 

 أو حاجة لم تشبع، وقد تكون  
ً
 محيرا

ً
 في املعلومات أو الخبرة، وقد تكون سؤاال

ً
 أو نقصا

ً
 غامضا

ً
"املشكلة قد تكون موقفا

 (2).لسؤال"رغبة في الوصول إلى حل للغموض، أو إشباع للنقص، أو إجابة عن ا

( على أن املشكلة "عبارة عن زيادة أو نقصان في املجاالت املعرفية واالنفعالية والسلوكية مقارنين  2002وتعرفها )قطامي،  

." 
ً
 (3) هذا النقص أو الزيادة بمستوى مقبول أصال

الوالدان في تنشئة أبنائهم كما يعاني منها املعلم  ( على أن املشكالت السلوكية والتربوية التي يعاني منها  2003)حمام،    وتشير  

في تنشئة طالبه كالكذب، والسرقة، والغش، والخوف، والتخريب، والسلوك العدواني، والغياب املتكرر عن املدرسة، والتأخر  

 منها    الدراس ي. وهذه املشكالت موجودة عند جميع األطفال، وهي ال تدل بأي حال من األحوال على اضطراب الطفل بل
ً
إن كثيرا

 إذا أحسن عالجها، ولكنها  
ً
 لتطوره الطبيعي، ونتيجة لتفاعله مع بيئته، وهذه املشكالت تزول دون أن تترك أثرا

ً
 متمما

ً
يعتبر جزءا

 إذا أس يء عالجها.
ً
 ورسوخا

ً
 (4) تستفحل وتزداد ثباتا

 من هذه التعريفات كاآلتي:  
ً
 وسوف نستعرض بعضا

( يعرفان املشكالت السلوكية على أنها: "نواحي عجز أو قصور في طرق استجابة الطالب للمثيرات  2000أما )محمود ومحمد،  

 ( 5).املقدمة إليه، تلك التي تعبر عن نفسها في صورة عجز الطالب عن التعلم

 
-   399، ص ص )2، ع14(: املشكالت السلوكية الشائعة لدى األطفال الفلسطينيين، مجلة الجامعة اإلسالمية، مج2006نظمي أبو مصطفى )  -    1

432 .) 
 .16، صعمان  -، دار الثقافة 1(: مشكالت تربوية معاصرة، ط2005عبد العزيز املعايطة، محمد الجغيمان )  - 2
 .203، دار الفكر، عمان، ص1(: إدارة الصفوف، ط2002قطامي )نايفة قطامي، و يوسف  - 3
 . 17الرياض، ص -، دار الزهراء للنشر والتوزيع  1(: مشكالت األطفال السلوكية والتربوية، ط2002فادية كامل حمام ) - 4
ى تالميذ املرحلة االبتدائية ودرجة شيوع  (: إعزاءات املعلمين للمشكالت السلوكية لد2002عبد الحي على محمود، وأحمد، محمد عبد اللطيف )  - 5

 . 265 -215، ص 24، العدد 12هذه املشكالت لديهم، املجلة املصرية للدراسات النفسية، مجلد 
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على أنها مجموعة من األفعال متكررة الحدوث، بحيث تتجاوز الحد املقبول للسلوك    (2001)خالد عبد الرزاق،    ويعرفها

 (1)املتعارف عليه، وتبدو في شكل أعراض قابلة للمالحظة من جانب املحيطين بالطفل خالل النشاط اليومي.

ن واملعلمات أنها سلوك غير  ( املشكالت السلوكية بأنها: "تلك األنواع من السلوك التي يرى املعلمو 2002ويعرف )منصور،  

 من قبل الطالب".
ً
 ال توافقيا

ً
 (2)مرغوب فيه ويجدون، صعوبة في مواجهته، ويؤدي إلى اضطراب في عملهم، ويمثل سلوكا

املشكالت السلوكية على أنها: "شكل من أشكال السلوك غير السوي الذي يصدر عن الفرد؛ نتيجة   (2003خولة، )  وتعرف

 ما يكون ذلك على شكل تعزيز السلوك غير التكيفي، وعدم تعزيز السلوك التكيفي".وجود خلل في 
ً
 (3) عملية التعلم، وغالبا

)الظاهر،   البيئة  2004يعرف  استهجان  يثير  فيه  مرغوب  غير  الحدث  متكرر  "سلوك  أنها:  على  السلوكية  املشكالت   )

ويجب تغييرها لتدخلها في كفاءة الطفل االجتماعية والنفسية،    االجتماعية وال تتفق مع مرحلة النمو التي وصل إليها الطفل،

، وعلى سعادته ورفاهيته، ويظهر في صورة عرض أو عدة أعراض  
ً
أو كالهما، وملا لها من آثار تنعكس على قبول الفرد اجتماعيا

 (4) .سلوكية متصلة ظاهرة، ويمكن مالحظتها مثل السرقة والكذب والتدمير والتشاجر، وغيرها

،  2006)أبو مصطفى،    عريفت
ً
 هم: "الذين يصدر عنهم سلوك غير مرغوب فيه، وغير مقبول اجتماعيا

ً
( املشكلون سلوكيا

     (5)فيعيق عملهم، ويقلل من عملية إرشادهم، وتوجيههم، ويوثر على فاعلية العملية التربوية عندهم".

على أنها: "األخطاء السلوكية الصادرة عن    االجتماعي للمشكالت السلوكية في تعريفه حسب املعيار    (2006وذهب )أبو دف،  

 (6) األفراد في أقوالهم وأفعالهم في املجاالت العقائدية واألخالقية واالجتماعية".

  ( بأنها: "املواقف الحرجة التي يتعرض لها الطالب فال يستطيع أن يشبع دوافعه، ويحقق أهدافه، 2009ويعرفها )الطروانة،  

  ( 7) أو يرض ي حاجاته النفسية والفسيولوجية، فتؤدي به إلى سوء التوافق والتكيف مع نفسه ومع بيئته".

( على أنها: "األنماط السلوكية الغير مرغوب بها والتي، تظهر لدى الطالب، وتمثل بوضوح  2013ويعرفها )الخياط وآخرون، 

 من قبلهم، ويخل بنظام الصف الدر 
ً
 ال توافقيا

ً
".سلوكا

ً
 واجتماعيا

ً
 (  8) اس ي أو املدرسة أو يس ئ لهؤالء الطالب دينًيا وخلقيا

 
 (.328 -327األزاريطة، ص ص ) -(: سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، مركز اإلسكندرية للكتاب 2001خالد عبد الرزاق السيد، ) -1
القاهرة،   -(: السلوك اإلنساني بين التفسير اإلسالمي وأسس علم النفس املعاصر، ط ب، االنجلو املصرية2002املجيد منصور وآخرون )  عبد  -2

 . 90ص
 . 163 -162عمان، ص ص -، دار الفكر 2(: االضطرابات السلوكية واالنفعالية، ط2003خولة أحمد يحيى ) -3
 .113، مركز اإلسكندرية للكتاب، ص1ل بال أسر، ط(: أطفا2002أنس محمد أحمد القاسم ) -4
 (: مرجع سابق. 2006نظمي أبو مصطفى ) -5
(: منهج الرسول صلى هللا عليه وسلم، في تقويم السلوك، وكيفية االستفادة منه في تعليمنا املعاصر "بحث مقدم ملؤتمر  2006محمود أبو دف )   -6

 . 31 - 2ستجدات املحلية والعاملية" كلية التربية، جامعة الزقازيق، ص صتطوير كليات التربية بالوطن العربي في ضوء امل
، دار يافا العلمية  1(: مبادئ التوجيه واإلرشاد التربوي، )مشاكل الطالب التربوية، النفسية، السلوكية واالجتماعية(، ط2009عبد هللا الطراونة )  -7

 . 121عمان، ص -للنشر والتوزيع، األردن 
(: واقع املشكالت السلوكية لدى تالميذ املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمين واملرشدين التربويين، املجلة 2013الخياط وآخرون )ماجد محمد    -8

 (.302- 256، ص ص )27التربوية مجلد 
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واملقصود باملشكالت السلوكية من وجهة نظرنا بشكل عام "خروج سلوك الطالب بشكل متكرر عن دائرة السلوك العام  

املتفق عليه، واملتوافق مع معايير محددة، وهذه املعايير تختلف بين اآلباء، وبين املربين، واملهتمين بميادين اضطراب ومشكالت  

 السلوك"  

يمكن القول: إن الطفولة في مراحلها املختلفة املبكرة والوسطى واملتأخرة ال تخلو من وجود    ومن خالل التعريفات السابقة

مشكالت سلوكية منها ما هو مؤقت يزول بزوال املراحل النمائية، ومنها ما يبقى ويستمر؛ نتيجة ملا يواجهه الطفل من احباطات  

 خرون من ردود أفعال سلبية نحوه. وخبرات فشل نتيجة إلصابته باضطراب سلوكي، وما يقوم به اآل 

 نسبة انتشار املشكالت السلوكية واالنفعالية: -2

 للمشكالت دقيقة على محددات واالتفاق موحد تعريف إعطاء في واملختصين الباحثين واجهت التي الصعوبة بمقدار

 وأدوات  أساليب  في الواضح  التطور  ظل  في حتى مجتمع أي في مدى انتشارها توضح  ثابتة  لنسب الوصول  إمكانية  كانت السلوكية 

فتحديد القياس األطفال وكثرته  قلته في يعتمد انتشارها مدى  النفس ي،  باإلضافة كّلٍ  طبيعة على بين   األدوات إلى منهما، 

 (1) بالتقويم. يقومون  الذين واألفراد الطالب تقويم في املستخدمة

 االستناد  يعد انتشارها لتوضيح مدى تقريبية  نسب إلعطاء املختصين  قبل من  محاوالت عدة هناك  كانت فقد ذلك ومع

 على النحو اآلتي:    أبرزها  وقد كان فلسطين، في ذلك عن أولي تصور  لوضع مالئمة فرصة  إليها

 من أن ( إلى1970لألطفال،   النفسية الصحة هيئة تقرير )مؤتمر يشير  -
ً
 لنسبة  مطلوب الرعاية النفسية أشكال شكال

 نفسيين،  ومعالجين  أخصائيين لرعاية  بحاجة   (2%)عن يقل ال ما  بينهم شباب،  أو طفولة مجتمع أي  ( من %  12  -10) بين تصل

  (2) متخصص. بمعرفة مدرس املدرسة، أو في النفس ي كاألخصائي متخصصين  أفراد بواسطة رعايتهم يمكن (%10-8نسبته ) وما

-  " دراسة  ) "Tumaأظهرت  نسبة  من  %11أن  نفسية  (  اضطرابات  من  يعانون  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  األطفال 

 (3)وعقلية.

من األطفال في مدارس املراحل العامة بالواليات املتحدة   (%10يقرر املعهد القومي للصحة العقلية أن هناك ما نسبته )  -

مليون طفل على األقل يعانون اختالالت سيكاترية  تتصف باالضطراب االنفعالي، وهم بحاجة إلى إرشاد سيكاتري، وهناك ربع  

 في عيادات الصحة العقلية
ً
 (4) .أقل خطورة ويتلقون الخدمات سنويا

 
، دار  1الحميد جابر، ط  (: خصائص التالميذ ذوي الحاجات الخاصة واستراتيجيات تدريسهم، ترجمة: جابر عبد2004مارتن هنلي، وآخرون )  -1

 . 203 -  201القاهرة، ص ص  -الفكر العربي 
 .49، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ص1(: االضطرابات السلوكية، ط2000جمال القاسم، وآخرون ) -2
 . 49، ص 1ط (: االضطرابات السلوكية وعالجها، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،2000يوسف، جمعة سيد ) - 3

4 -  ( رتشاردم  العزيز سالمة، ط1988سوين،  عبد  أحمد  ترجمة:  والعقلية،  النفسية  األمراض  علم  والتوزيع  1(:  للنشر  الفالح  مكتبة  الكويت    -، 

 . 660ص
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، وهذا   %6  -  2( سنة بمعدل )18  - 4أكدت كازدين على نسبة انتشارها بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين )  -
ً
( تقريبا

 ي3.8 -1.3يعني أن هناك )
ً
  (1)ظهرون اضطرابات سلوكية.( مليون طفال

هي املعتمدة في كل الدول ومعظم املضطربين   (%2( في حين تعد نسبة )%15-1وأشارت الدراسات إلى أن نسب تتراوح ما بين )

، ويكثر ظهورها لدى الذكور، ويقل  
ً
 ما تكون شديدة أو شديدة جدا

ً
 تكون درجتها لديهم من املدى املتوسط، ونادرا

ً
حدوثها  سلوكيا

 لدى طالب املرحلة األساسية، وتبلغ ذروتها في فترة املراهقة لتنخفض بعد ذلك، ولكل نوع منها نسب خاصة به
ً
 (2) .نسبيا

 آثار املشكالت السلوكية:  -3

 تؤدي إلى مخاطر على الفرد  
ً
لقد أشارت نتائج عدد من الدراسات إلى أن بعض املشكالت السلوكية كالسلوك العدواني مثال

 للعملية التعليمية بأكملها، كما أنها تربك بيئة األسرة واملدرسة، وتجعل أدائها غير متوازن، وقد أشار  وا
ً
ملجتمع، وتحدث إرباكا

إلى أن املشكالت السلوكية للطالب لم تعد تؤثر فقط على حجرة الدراسة ومستوى التحصيل، وإنما  (  ,Lozano  1997لوزانو )

التقديرات حول نسب الطالب يمكن أن تظهر على هيئة ظاهرة   تباينت  السلبية واالغتراب. وقد  تعبر عن  نفسية اجتماعية 

الذين يعانون من مشكالت سلوكية إال أن املعلومات املتوفرة عن نتائج البحوث والدراسات السابقة تشير إلى أن أعداد الطالب 

والعامل املعلمين  اهتمام  استدعى  يعانون من مشكالت سلوكية قد  بحيث  الذين  املختلفة،  التعليم  في مؤسسات  واملدراء  ين 

تركزت معظم جهود هؤالء املعلمين على مواجهة تلك املشكالت، مما جعلهم ينصرفون بشكل ملحوظ عن تأدية األدوار الفنية  

س يمكن من  واإلدارية املوكلة إليهم في تلك املؤسسات؛ لذلك فإن االهتمام بالسلوكيات الظاهرة للطالب يزودنا بدليل ملمو 

   (3) خالله التحقق من توافقهم الشخص ي واالجتماعي.

املدارس   في  الطالب  مع  مباشر  يعملون بشكل  الذين  وأولئك  رئيس ي لألسرة  قلق  السلوكية مصدر  املشكالت  وقد تشكل 

 ( دراسة  أشارت  فقد  ) Hamberger, et al-1960املختلفة.  من  تكونت  عينة  على  أجريت  التي  ا800(  أمهات  من  في  (  لطالب 

أن) إلى  األمريكية، ومن طبقات اجتماعية مختلفة  املتحدة  الناش ئ من بعض مظاهر  (  %72الواليات  القلق  منهن يعانين من 

منهن يعانين من القلق الشديد بسبب تلك السلوكيات. كما أشارت بعض الدراسات إلى   %)28السلوك املشكل ألبنائهن، وأن)

 على أسرهم وكذلك العاملين معهم، كما أكدوا على أن السلوك العدواني يعد  
ً
 ثقيال

ً
أن املشكلة التي يظهرها األبناء تشكل عبئا

لب إلى آثار سلبية متمثلة في إرباك األداء الطبيعي لدور  فقط أحد املشكالت السلوكية التي يظهرها الطالب والتي تؤدي في الغا

 غير مرغوبين في املدرسة واملجتمع ككل.
ً
   األسرة باإلضافة إلى نبذهم وجعلهم أفرادا

 

 
 .  25رة، صالقاه -، دار الرشاد 2(: االضطرابات السلوكية لألطفال واملراهقين، ترجمة: عادل عبد هللا محمد، ط2003أالن كازدين ) -1
دار الثقافة للنشر والتوزيع،   –(: التربية الخاصة لألطفال ذوي االضطرابات السلوكية، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع  2002سعيد العزة )  -  2

 .34صعمان، األردن، 

(: املشكالت السلوكية لدى الطلبة في املرحلتين اإلعدادية والثانوية في املدارس الحكومية بدولة اإلمارات  2009عبد العزيز السرطاوي، وآخرون ) - 3

 (. 57  - 39، ص ص )26العربية املتحدة، مجلة كلية التربية، العدد 
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 :مسببات املشكالت السلوكية -4

 يمكن تصنيفها إلى ثالث مقاربات كما يلي:

انطلقت مجموعة من الدراسات من اعتماد    جية خاصة(:املشكالت السلوكية على ضوء العوامل الفردية )سيكولو   1-4

العوامل الفردية في مقاربتها للمشكالت السلوكية واالنفعالية، ويقصد بالعوامل الفردية: مجموعة الخصائص والصفات التي  

لتذكر والتمييز،  تميز الطالب كفرد، وتشمل هذه العوامل كل ما يتعلق بالقدرات العقلية للطالب، مثل: الذكاء، القدرة على ا

الحوافز   املواقف،  والقابليات،  االستعدادات  مثل:  واالنفعالية،  الوجدانية  وخصائصه  والحكم،...الخ،  والتحليل  واملقارنة، 

 (1)والعواطف، ومميزاته العضوية )كل ما يتعلق بالسمع والبصر والنطق، وحركة األعضاء وتموضعات الجسم...(.

 بين تصورين: أحدهما يتعامل مع الظاهرة  إن تصورات هذه  
ً
الدراسات عن الظاهرة متباينة، ويمكن أن نميز فيها منهجيا

إليها    االهتمام إلى حاالت خاصة ناتجة عن عيوب عضوية أو تكوينية أو وراثية، واآلخر ينظر 
ً
باعتبارها حالة مرضية، موجها

و  الطالب من صعوبات دراسية،  فيها  يعاني  عادية  الضرورية  كوضعية  الشروط  للطالب  توفرت  ما  إذا  للتجاوز  قابلة  ضعية 

 واملالئمة. 

كما تعد العوامل واألسباب البيولوجية مسؤولة عن العديد من املشكالت السلوكية واالنفعالية وخاصة الشديدة، وهناك  

السلوكية   باملشكالت  البيولوجية  للعوامل  أثبتت على وجود عالقة  التي  الدراسات  من  كيرك  العديد  أشار  واالنفعالية، وقد 

( إلى أنه في العقود املاضية كان هناك ميل شديد لالعتقاد بأن املشاكل السلوكية في املحيط االجتماعي راجعة  1983وجولجر )

ات  إلى التفاعل القائم بين الطالب وأسرته، أو بين الطالب ورفاقه وجيرانه والجوانب الثقافية املوجودة في املجتمع. وفي السنو 

األخيرة بدأت العوامل البيولوجية تأخذ مكانتها كعوامل مسببة للمشكالت السلوكية بالرغم من الصعوبة في البرهنة على ذلك،  

ويؤدي قصور بعض أعضاء الجسم أو خلل وظائفها إلى تغير في شخصية الطالب، واضطراب في سلوكه، ومن ذلك اضطراب  

ا الكروموسومات، وشذوذ  وخلل  الغدد  عمليات  إفراز  واضطرابات  املخ،  والتهابات  الجينات  تحملها  التي  الوراثية  لخصائص 

التمثيل الغذائي في خاليا الجسم، وخلل الجهاز العصبي، أو ضعف الصحة العامة، أو وجود عاهة جسمية، أو مرض مزمن  

 (2)الب.لديه، وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى ظهور بعض املشكالت السلوكية والتربوية عند الط

األطفال   يواجه بعض  الهوية فقد  بنمو  املتعلقة  األمور  كثير من  النقاب عن  النفسية  "اريكسون"  وقد كشفت دراسات 

 من املشاعر  
ً
ون إلى املراهقة وقد انتابتهم كثيرا

ُ
ل صعوبات في مواجهة األزمات النفسية خالل مراحل النمو املبكرة، وبالتالي يصِّ

ومثل هؤالء الصغار قد يشعرون بتدني مستوى تقدير الذات، وعدم الثقة في قدرتهم  السلبية: مثل الشك، الخجل، واإلثم،  

على مواجهة أعباء الحياة، ومن ثم تنمو لديهم نزعات العداء والشك التي تؤثر على مفهومهم عن ذواتهم وعلى أساليب تعاملهم  

 لشعور هؤالء األفراد بأن املجتمع قد أساء معامالتهم
ً
؛ فإنهم يحاولون تعويض ذلك الشعور بعدم الكفاءة  مع اآلخرين، ونظرا

 
لتقييم والدعم أساليب كشف تعثر التالميذ وأنشطة الدعم، سلسلة علوم التربية، (: بيداغوجيا ا1991عبد اللطيف الفاربي، ومحمد أيت موحى )  -  1

 . 19الدار البيضاء، ص -، مطبعة النجاح الجديدة 6العدد 
 .21(: مرجع سابق، ص2002فادية كمال حمام ) -2
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من خالل تنمية هوية تتمركز حول النماذج االجتماعية السلبية كاملهارة في استقالل اآلخرين، فقد تحل الرغبة في السيطرة  

 (1)على اآلخرين والتحكم في مصائرهم محل املساواة كقيمة أساسية وتصبح هذه قاعدة في حياتهم.

 الت السلوكية على ضوء العوامل األسرية والبيئة: . املشك2-4

للعوامل البيئية دور كبير في إثارة املشكالت السلوكية واالنفعالية، وتأتي في مقدمة هذه العوامل املؤثرات األسرية، والتي  

 في النمو االجتماعي األولي  
ً
 رئيسيا

ً
التي يحتك بها الطفل  تسبب بعض املشكالت السلوكية، حيث تلعب العالقات األسرية دورا

، والتي ينمي فيها أنماط سلوكه االجتماعي املبكر، وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه، واألسرة هي التي  
ً
 ومنتظما

ً
 مستمرا

ً
احتكاكا

تيهئ أول لقاء للطفل مع تحديات الذات والقبول، والعالقات االجتماعية، والكفاءة واإلنجاز، إضافة إلى أن األسرة إما أن تعده  

لنجاح في عالم دائم االتساع، وإما أن تعوقه، حيث ال يمكن اإلصالح، وتشتق األسرة ثقافتها من القيم والعادات والتقاليد  ل

وأنماط السلوك، ومن ثم تتكون الدعائم األولى للشخصية اإلنسانية في جو األسرة. وقد أكدت الدراسات التتبعية لألطفال  

 (2) نين األولى من حياة الطفل يصعب فيما بعد تعديلها.على أسس الشخصية التي تتكون في الس

 في بناء شخصيته وتطويرها، فهي البيئة التي  
ً
 هاما

ً
ويرى بعض الباحثين أن البيئة األسرية التي يعيش فيها الطالب تلعب دورا

 من املشكالت السلوكية، وفي املقابل قد ت
ً
 خاليا

ً
 سويا

ً
 في حدوث  ينشأ فيها، والتي قد تخلق منه إنسانا

ً
 مباشرا

ً
كون البيئة سببا

( ومولينوكس  ديالال  من   
ً
كال أشارت  فقد  الطالب.  لدى  السلوكية  املشكالت  من  أن  ,2008Dilalla& Mullineauxالعديد   )

الثقافي  املستوى  لتدني  _كنتيجة 
ً
تظهر_أيضا وقد  وبيئية،  جينية  لتأثيرات  نتيجة  عادة  تكون  السلوكية  الطالب  مشكالت 

قد يفتقر الوالدين إلى الخبرة الالزمة لتربية األبناء، والذي بدوره قد يؤثر على طبيعة السلوك املكتسب. فعدم فهم  والتعليمي، ف

التغيرات النفسية واالجتماعية والعقلية التي يمر بها الطفل خالل مراحل النمو املختلفة، قد يؤدي إلى تطور سلوكيات غير  

لعنف البيئي سواء كان ذلك داخل املدرسة أو خارجها قد يخلق لديه شخصية غير  كما أن مشاهدة الطالب ل  مقبولة لديه،

 (3)متوازنة.

عن   األولى  املسؤولة  هي  أسرهم  أن  السلوكية  املشكالت  ذوي  الطالب  على  أجريت  التي  الدراسات  نتائج  من  اتضح  ولقد 

األسر   هذه  تسمية  الباحثون  جعل  مما  مباشر  بشكل  وتفاقمها  )مشاكلهم،  املشكلة  ويعتبرون  (Difficult Familesباألسر   ،

عالقة   لها  التي  والنفسية  الجسمية  العوامل  عن  كبير  حد  إلى  مسؤولة  فهي  األسر  هذه  املشكالت ضحايا  أصحاب  الطالب 

بمشكالت الطفولة، حيث أن األسرة قد تنمي التكوين النفس ي الشاذ وتعوق نموهم وتعرضهم لألمراض والحوادث، ومن أهم  

خطاء هذه األسرة فشلها في إشباع حاجات الطالب األساسية، مما يؤدي إلى شعور الطالب باإلحباط، والصراع، والقلق، وهي  أ

 
1-  ( الكتاب  1، ط1د العزيز الشخص، الجزء(: تربية األطفال واملراهقين املضطربين سلوكيا، ترجمة: عب1999ريزو، جوزيف وزابل، روبرت  ، دار 

 .332.، ص217اإلمارات، ص -الجامعي 
 .242، دار الشروق للطباعة، ص1(: النمو النفس ي للطفل واملراهق، ونظريات الشخصية، ط1979محمد زيدان ) -  2
 . 57 - 39(: مرجع سابق، ص ص2009عبد العزيز السرطاوي وآخرون ) -  3
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مشاعر مؤملة ال يستطيع الطالب تحملها والتغلب عليها فيزداد شعوره بالعجز، وتنعدم ثقته في نفسه، وفي كل من يحيطون به،  

 (1) ويشعر بالنبذ وعدم التقب.

 أن يكونوا منحرفين وضد   (Martin)ر مارتن ويشي
ً
إلى أن األطفال الذين تمت معاقبتهم بقسوة في منازلهم كانوا أكثر احتماال

اريكسيون   ويؤكد  واملدرسين.  اآلخرين  األطفال  على  عدوانية  وأكثر  املراهقة،  مرحلة  في  نمو  (Eriksonاملجتمع  على ضرورة   )

الل عالقته معهما من أجل اكتساب نمو شخصية سوية، ومن هذه الثقة في الوالدين  إحساس الطفل بالثقة في الوالدين من خ

يبني ثقته في العالم وفي جماعته املحيطة به، وأعظم من ذلك ثقته في نفسه وتقبله لذاته، ونجد األساليب املختلفة التي قد  

 ال تتغير في الواقع
ً
، وقد أثبتت هذه الحقيقة بحوث تتبعية متعددة   يتبعها اآلباء مع أبنائهم في سبيل تنشئتهم اجتماعيا

ً
إال قليال

( وموس  كاجان  به  قام  الذي  البحث  أهمها  مع  Kagan& Moss,1962من  متشددات  كن  الالتي  األمهات  أن  أوضح  والذي   ،)

ثابتة في هذا االتجاه على األقل في السنوات العشر األولى من حياة هؤالء األطفال ، وأوضحت  أطفالهن ظلت معاملتهن هذه 

 (2)العديد من الدراسات أن هناك عالقة قوية بين األسلوب الذي يتبعه اآلباء من ناحية وبين تكوين الشخصية من ناحية أخرى.

 . املشكالت السلوكية في ضوء العوامل التربوية: 3-4

في ضوء ما سبق نالحظ أن بعض الباحثين أولى أهمية كبيرة للعوامل الفردية؛ باعتبار أن سبب مشكالت الطالب توجد في   

 لها دور أساس ي وحاسم في 
ً
 أو ثقافيا

ً
 أو اقتصاديا

ً
الطالب نفسه، والبعض اآلخر اعتبر أن العوامل املحيطة بالطالب اجتماعيا

رجعها إلى عوامل أخرى كالعوامل التربوية البيداغوجية، وقد انتبه بعض الباحثين إلى  نشوء املشكالت السلوكية، والبعض ي

هذا األمر فراحوا يبحثون عن األسباب الظاهرة داخل املحيط التربوي، ونتج عن ذلك تأسيس خطاب تنظيري متميز، خطاب  

تربوية متغيرات،  من   
ً
انطالقا الدراسية  املشكالت  تفسير  حول  تحليالته  التدريس    تتمحور  وطرائق  الدراسية  املناهج  مثل: 

 وأساليب التقييم والعالقة التربوية ...الخ.  

فالطفل ينتقل من بيئة املنزل إلى بيئة املدرسة التي تتولى مسؤولية الطفل بعد األسرة مباشرة، وهي بالتالي تعمل على تهذيبه،  

ة، وتمثل الروح املدرسية العامة، وما يسودها من اضطراب  وعلى إحداث التكيف االجتماعي للطالب داخل هذه البيئة الجديد

الطالب وعلى شخصيته وعلى مستوى   املدرسة على  بيئة  تؤثر  أو ثواب وعقاب، وقد  املعاملة  في  لين  أو  أو شدة  استقرار  أو 

 (3)تحصيله، فالجو العام الذي يسود املدرسة يشكل اإلطار الذي ينمو فيه الفرد بداخلها.

جال املدرس ي بكل ما يزخر به من بنيات مادية، مؤسسية أو بشرية تجعل املراهق ينخرط في عالقات نفسية  إن طبيعة امل 

لها خصوصياتها الخاصة، فكل ش يء في املحيط الجديد يجعل املراهق يحس في البداية بوحدته وتفرده في هذا املجال الذي  

 
 .21(: مرجع سابق، ص 2002فادية كامل حمام ) - 1
 .73اإلسكندرية، ص -دار الفكر الجامعي ، 1ية وأساليب معاملة الوالدين، ط (: مشكالت الطفل السلوك1993أحمد السيد إسماعيل ) - 2
، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،  1(: املشكالت والصحة النفسية، ط2000رشاد علي عبد العزيز موس ى، ومديحه منصور سليم الدسوقي )  -  3

 . 532القاهرة، ص
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ور ويتوجه إلى التغير إلقامة أواصر العالقة معه، خاصة وأن هذا  يعمق شعوره بأنيته ووحدته إلى أن يرتد هذا اإلحساس والشع

 (1) اآلخر في سنه ومستواه الدراس ي.

وللمدرسة أثر كبير على الطالب من حيث تكيفه من عدم تكيفه، فاألساليب املختلفة التي يستخدمها املعلمون كاألسوب  

يف الطالب أو عدم تكيفه، فنرى أن األسلوب االستبدادي واملتهاون  االستبدادي، واملتهاون، واملتذبذب، الديمقراطي، تؤثر في تك

واملتذبذب بعيدة عن تحقيق الحاجات النفسية واالجتماعية للطالب، بينما األسلوب الديمقراطي يحقق هذه الحاجات، كما  

من التوافق للطالب، وللمعلمين  يؤثر املنهج الدراس ي والجو الذي يسود املدرسة والعالقة بين اإلدارة واملعلمين في خلق حالة  

دور مهم بالتأثير على الطالب من خالل تفاعلهم معهم، حيث تؤثر توقعات املعلمين على األسئلة التي يوجهونها للطالب، وكذلك  

املشكالت  األحيان  بعض  في  املعلمون  يسبب  وقد  ونوعيته،  الطالب  مع  التفاعل  مرات  وعدد  لهم،  يقدمونه  الذي  التعزيز 

ة أو يزيدون من حدتها؛ وذلك عندما ال يراعي املعلم الفروق الفردية بين الطالب، فإن ذلك يؤدي إلى ظهور استجابات  السلوكي

القيام بسلوكيات   إلى  التربوية غير مناسبة لبعض الطالب، وقد يلجأ بعض الطالب  عدوانية محبطة، وتعتبر بعض البيئات 

ويقترح كوفمان خمسة أساليب على املدارس أن تتعامل مع الطالب من  مضطربة لتغطية قضية أخرى مثل صعوبات التعلم  

 ( 2) خاللها للوقاية من تطور املشكالت السلوكية لديهم وهي:

 مراعاة الفروق الفردية على مستوى االهتمام والقدرات. - 1

امل  -2 والحزم  املفرطة  فاملرونة  بثبات  الطالب  يظهرها  التي  السلوكية  املشكالت  مع  حدة  التعامل  من  يزيدان  فيه  بالغ 

 املشكالت السلوكية. 

 تبني توقعات واقعية من سلوك الطالب وتحصيلهم األكاديمي.  -3

 مكافأة السلوك املرغوب فيه، وتجاهل السلوك غير املرغوب فيه. - 4

 التلميذ قدر املستطاع. مراعاة حاجات الطالب التعليمية؛ وذلك من خالل جعل مجاالت الدراسة مثيرة الهتمامات   - 5

( حول تأثير األنماط املختلفة من القيادة على جو الفصل الدراس ي ذات  ,Kurt Lewn  1939وكما جاء في دراسة كيرت ليفن ) 

أهمية كبيرة في مجال التنشئة االجتماعية، وفي هذه الدراسة تم تقسيم عدد من األطفال الذكور ممن تتراوح أعمارهم السنوات  

جموعات، كل مجموعة مكونة من خمسة أطفال وذلك في أندية النشاط الترويحي، ووزعوا على عدد من القواد،  العشر إلى م 

ف كل قائد بأن يتبع في تعامله مع هؤالء الصبية أحد األنماط القيادية  )نمط تسلطي، نمط ديمقراطي ، نمط الحرية املطلقة   ِّ
ّ
كل

لى أن النمط الديمقراطي أفضل من النمطين اآلخرين، حيث كان الطالب  أو التسامح املطلق (، وقد أسفرت هذه التجربة ع 

 حتى في غيبة القائد وكانوا أكثر سعادة مع بعضهم البعض ومع قائدهم، وأقل عدوانية مع بعضهم البعض،  وأدى  
ً
أكثر إنتاجا

 
 .92، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص3ية، ط(: املراهق والعالقات املدرس2011أحمد أوزي ) - 1
 .34عمان، ص -، دار املسيرة، األردن 1(: االضطرابات السلوكية واالنفعالية، ط2008يحيى القبالي ) - 2
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ً
، وأقل كفاءة وأكثر ميال

ً
للشجار، أما أطفال القيادة االستبدادية  النمط املتحرر إلى نوع من الفوض ى، وعدم النظام وأكثر ملال

 في غيبة القائد.
ً
 وأكثر عداوة في تفاعلهم الجماعي وأقل إنتاجا

ً
 وعصيانا

ً
 (1)فكانوا أكثر سلبية أو أكثر تمردا

 تصنيف املشكالت السلوكية: -5

 :السلوكية املشكالت مجال  في انتشرت التي التصنيفات أهم من   

 الدولي التصنيف  العاملية الصحة  منظمة  أحرزت (1948) عام بحلول   (WJHO):العاملية   الصحة منظمة تصنيف  1-5

واملعروف     International Classification of Diseases العقلية باألمراض منه الخامس الباب يختص والذي  لألمراض،

  
ً
 وقسمت  أقرت قد فيه الثامنة الطبعة كانتم   1968عام إلى مرات، وبالوصول  عدة الدليل هذا  روجع وقد  ( I.C.D) اختصارا

)الذهان مجموعات ثالث إلى فيها  الواردة التشخيصات  الشخصية،  والعصاب هي:   غير  أخرى  عقلية  اضطرابات واضطراب 

 عدلت حتى  تستخدم  وظلت( I.C.D 9م )1987عام  التاسعة الطبعة وظهرت الطبعة هذه العقلي(، ثم روجعت التأخر ذهنية،

م والتي تستخدم في الوقت الراهن وتشمل على قائمة بالصفات  1992عام    (I.C.D 10) العاشرة   الطبعة ، وظهرت1991عام  

 (2) .99ثالثية الصفة وتبدأ من صفر حتى

يذهب أصحاب النموذج الطبي إلى أن زملة األعراض    :The Medical Model. النموذج الطبي لالضطرابات السلوكية  2-5

أجهزة   أحد  إصابة  أو  مرض  في  يمكن  معين  إلى سبب عضوي  ترجع   
ً
معا يتكرر حدوثها  التي  األعراض  أو مجموعة  املرضية، 

الجسم، فارتفاع درجة حرارة  الجسم _على سبيل املثال_ قد يعكس مشكلة صحية معينة، كما أن الصداع قد يشير _أيضا_  

إلى وجود خلل في أداء أجهزة الجسم، ورغم ذلك فال يمكن الرتفاع درجة الحرارة أو الصداع تحديد املشكلة الصحية بالضبط،  

يسببها، عضوي  مرض  بوجود  فقط  ينذران  أنهما  لالضطرابات   حيث  الطبي  النموذج  لفهم  األساس ي  العامل  يتمثل  وهكذا 

ر عن حدوث مشكلة عضوية تكمن خلفها، بيد أنها ال تمثل املشكلة في حد السلوكية في أن وجود مؤشرات وأعراض واضحة يعب

 حيث يحاول خفض درجة حرارة الجسم أو الصداع باستخدام املسكنات  
ً
ذاتها. وقد يعمد الطبيب إلى عالج األعراض أحيانا

 أنه يتعين عالج األسباب املرضية املسببة لتلك األعراض و 
ً
إال تكرر حدوثها، ويعد النموذج الطبي  مثل األسبرين، لكنه يدرك تماما

 للتشخيص والعالج في مجال الطب، وهو موجود منذ القدم
ً
 (3)  .لألمراض أساسا

3-5 ( النفس ي  للطب  األمريكية  الجمعية  تصنيف   .APA )  :  لألمراض واإلحصائي التشخيص ي التصنيف دليليعتبر 

   ، Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorderوالعقلية   النفسية  واالضطرابات
ً
،  DSMوالذي يعرف اختصارا

  التصنيفية األنماط أكثر  من  (APA) النفس ي  للطب األمريكية  الجمعية  عن والصادر
ً
 وقد العالم، مستويات على استخداما

 م،1968عام   منه  الثانيةالطبعة   فكانت ،م1952عام   ظهوره منذ  مرات  عدة  للتطوير وتعرض مرات،  عدة  مراجعته  تمت

 (4).1994الرابعة عام  الطبعة ثم م،1987عام  املعدلة الثالثة والطبعة م،1980عام  الثالثة  والطبعة

 
 

 .45(: االضطرابات السلوكية وعالجها، مرجع سابق، ص2000جمعة سيد يوسف ) - 2
 .36سابق، ص (: مرجع1999روبرت زابل، جوزيف ريزو ) - 3
 . 54القاهرة ص -، دار الرشاد 1(: االضطرابات السلوكية لألطفال واملراهقين، ترجمة عادل عبد هللا، ط2000أالن  كازدين )  -4
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تصنيف   يتم  أنه  بمعنى  املحاور،  متعدد  تصنيف  نظام  وإحصائها  النفسية  االضطرابات  تشخيص  دليل  يستخدم 

 لعدة محاور أو  
ً
أبعاد في وقت واحد املحور األول: يتكون أساسا من زملة األعراض اإلكلينيكية أو  االضطرابات النفسية وفقا

مجموعات األعراض املؤتلفة مع بعضها، فمجموعة األعراض التي يتالزم حدوثها بصورة معينة تشكل زملة أعراض مرضية،  

 ما ي
ً
 للمحور األول: والتي غالبا

ً
 لبعض التصنيفات الشخصية وفقا

ً
واجهها املهتمون باالضطرابات السلوكية  وفيما يلي عرضا

 اضطرابات نمائية معينة مثل االضطرابات النمائية  
ً
لألطفال، ويتضمن دليل تشخيص االضطرابات النفسية وإحصائها أيضا

في القراءة، واللغة، والحساب، والتي تندرج ضمن املحور الثاني من أنَّ أي تصنيف تشخيص ي آخر قد يظهر بصورة عادية بعد  

 ملراهقة ربما يتم تطبيقه على األطفال أو املراهقين في ضوء محكات معينة. ا

التكيف بسبب   أما املحور الثاني: يتكون من عدة نماذج مختلفة من سمات الشخصية التي تحول دون قدرة الفرد على 

أل  م له، وقد تستخدم النماذج التي  الجمود أو عدم املرونة، أو إعاقة األداء االجتماعي واملنهي، وما تسفر عنه من مخاطر أو 

يضمها هذا املحور في بعض الحاالت لوصف سمات الشخصية حتى لو لم يتم تشخيص االضطراب في الواقع، فقد يوصف  

وعدم   والعناد  املماطلة  السلبي،  العدوان  في  يتمثل  الشخصية  في  اضطراب  لديه  أن  على  الثاني  املحور  في ضوء   
ً
مثال الفرد 

 . الكفاءة، واإلهمال

نالحظ أن الفرق الجوهري بين املحورين األول والثاني من هذا الدليل يكمن في أن املحور األول يستعرض املظاهر السلوكية   

بصورة درامية متشعبة، بينما يركز املحور الثاني على االضطرابات الهامة، وقد يبدي الفرد مشكلة أو أكثر يمكن تشخيصها في 

 (1) ضوء أحد املحورين أو كليهما.

االجتماعية،   الضغوط  مثل  لالضطرابات،  املسببة  العوامل  حول  واضحة  معلومات  يضمان  والخامس  الرابع  واملحوران 

النفسية   الضغوط  مصادر  لشدة  تقديرات  يتضمن  الرابع  املحور  أن  حيث  الفرد،  فهم  على  تساعد  التي  األداء  ومستويات 

ا  أو  املعلم،  الطفل مثل تغيير  بيئة  في  التقديرات  واالجتماعية  أو دخول املستشفى، كما أن هذه  إلى مدرسة جديدة  النتقال 

تعكس القدرة العامة للطفل على مواجهة تلك الضغوط. فالطفل الذي يتعرض لالضطراب النفس ي عند فقد أي من مصادر  

ه املشكالت عندما  الضغوط النفسية واالجتماعية املهمة يصبح أكثر حساسية وعرضة للتأثر من قرينه الذي يتعرض ملثل هذ

.
ً
 (2)يفقد أحد والديه بسبب املوت أو الطالق مثال

تستند املداخل التجريبية للتصنيف إلى مبدأ أساس ي  :   Empirically Based Classification. التصنيف التجريبي4-5

ه املداخل إلى استخدام  مؤداه أن وصف سلوكيات األطفال كما تحدث في الواقع يعد خير وسيلة لفهمها؛ لذلك يلجأ أصحاب هذ

 من االعتماد على التصورات واالنطباعات  
ً
االستبيانات التي يقوم املعلمون أو أولياء األمور بوصف سلوكيات الطالب عليها، بدال

تلك االستبيانات   البيانات املستمدة من  الباحثون بعد ذلك بإخضاع  التاريخية، ويقوم  املفاهيم  أو  النظريات  املستمدة من 

التي ال  للتحل السلوكيات   لدى الطالب، وكذلك يمكن تحديد تلك 
ً
يل اإلحصائي؛ لتحديد السلوكيات التي يتكرر حدوثها معا

 
: منظمة الصحة العاملية املكتب اإلقليمي لشرق  ICD-10املراجعة العاشرة للتصنيف الدولي لألمراض تصنيف واالضطرابات النفسية والسلوكية    -1

 املتوسط.  
 . 40(: مرجع سابق، ص1999)روبرت زابل، جوزيف ريزو  -  2
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تحدث معا. وبناء على ذلك أمكن لكثير من الباحثين تحديد أوجه االتفاق أو االختالف بين السلوكيات التي تسمح بتصنيف  

 لسلوكياتهم الفعلية دون التأثير 
ً
على القدرات واالحتياجات الخاصة لكل طالب على حدة. وغالبا ما تستخدم هذه    الطالب وفقا

أنماط معينة للسلوكيات من خالل تحديد تجمعات   العاملي، الذي يحاول تحديد  التحليل  األبحاث أساليب إحصائية مثل 

 (1)نفس الدرجة.الصفات التي ترتبط مع بعضها بدرجة عالية، بينما ال ترتبط بتجمعات السلوكيات األخرى ب

 مشاكل وجود  على التصنيف هذا  ويعتمد  : Educational Psychology Classification. التصنيف النفس ي التربوي  5-5

 :املجاالت هذه ومن للطفل املختلفة  الحياة  مجاالت في

مشكالت  أفرادها  مع والتفاعل  األسرة  ومشكالت  الصراخ الغضب( ثورات )الهياج، االنفعال في واآلخرين،   في وغيرها، 

وغيرها،   والتدخين، املخدرات، السيئة، تعاطي الدراس ي، الصحبة التحصيل  مستوي  والتشتت، وتدني مثل: الهروب، املدرسة

 بشكل واألخوة الرفاق  مع الذات، والعدوان، ومشكالت وإيذاء والسلوك، والقلق، االكتئاب،  مثل:  آمنة غير تكيفية ومشكالت

 مهارات  تعلم على القدرة والتواصل، عدم االتصال  بطرق  املعرفة صداقات، عدم  تكوين على القدرة طبيعي، وعدم غير  متكرر 

 .الذات مفهوم املشكالت، وتدني حل

مهنته،   اختيار على القدرة سلوكه، عدم في متكررة عدوانية مشكالت واالنطواء، ظهور  العزلة) )االنسجابية املشكالت ظهور 

عدم االعتمادو  األنانية التعليمية البرامج من االستفادة على القدرة والفوضوية،   التغيير  تقبل له،عدم املتاحة التربوية 

 (2) والتجديد.

ظهر تصنيف كوي في السبعينات، والذي يعتبر من أفضل األنظمة التصنيفية للمشكالت  (:  Quay. تصنيف كوي ) 6.5

تصنيف   وهو  واالنفعالية،  الحالة،  السلوكية  تاريخ  أو  للسلوك  واملعلمين  الوالدين  تقديرات  على  يعتمد  األبعاد،  متعدد 

 واستجابة الطفل على قوائم التقدير، ويتكون تصنيف كوي من أربعة أبعاد هي:

التصرف   ✓ على  :Conduct disordersاضطرابات  التخريب،    وتشتمل  الطاعة،  عدم  التعاون،  وعدم  املشاجرة، 

 ة. واستخدام ألفاظ نابئ

الشخصية   ✓ عدم  :  personality disordersاضطرابات  االنسحاب،  باستمرار  البكاء  والخوف،  القلق  على  وتشتمل 

 الثقة بالنفس. 

 وتشتمل على قصر مدة االنتباه، الكسل، ضعف التركيز، الفوض ى، أحالم اليقظة. :  Immaturityعدم النضج ✓

 ويشتمل على السرقة، التهرب من أداء الواجبات والهروب من املدرسة.   :Socialized dehinguencyالجنوح الصبياني    ✓

  (3) إن هذا التصنيف يشكل معنى للمعلم، ويكون له دور أفضل من تصنيف الطب النفس ي األمريكي.

 (4):هي فئات ثالث إلى: حيث صنفا االضطرابات السلوكية ( Conifer & Saslow. تصنيف كانفر وساسلو ) 7-5

 
 .46(: مرجع سابق، ص1999روبرت زابل، جوزيف ريزو ) - 1
 .40(: مرجع سابق، ص2002سعيد حسني العزة ) - 2
 . 288(: مرجع سابق، ص2008قحطان أحمد الظاهر) - 3
 .  20(: مرجع سابق، ص2000م، جمال وآخرون )القاس - 4
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ألسبابها  السلوكية االضطرابات  تجميع التصنيف  هذا  ويتضمن   :األمراض  أساس  على التصنيف  ✓  
ً
 املرضية  طبقا

 .واملعروفة الشائعة

 درجة حسب السلوكية االضطرابات تجميع  يتم فإنه التصنيف  هذا وفق للعالج: االستجابة أساس على التصنيف ✓

 للعالج. استجابتها

 عليه االضطرابات السلوكية من أعراض أو تشمل ما على التصنيف هذا يعتمد األعراض:  أساس على التصنيف ✓

 االضطرابات.   لهذه  مالزمة جسمية  مظاهر

ركزا دريكرز وكاسل في تصنيفهما على مترتبات السلوك املشكل على  :  (Drkers and Cacell). تصنيف دريكرز وكاسل  8-5

 املعلم، وذلك ضمن أربعة أنماط هي:

 القيام بسلوكيات تضايق املعلم لعرض االستحواذ على االنتباه. جذب االنتباه:  ✓

الكذب، املناقضة، املعارضة، نوبات مزاجية، العناد، رفض القيام بالعمل، ... فاملعلم   البحث عن السلطة والقوة: ✓

 هنا يشعر بالتهديد. 

الحقد على   نات، روح رياضية منخفضةاالنتقام: املعاناة أحيانا، من اإلحباط الشديد، العدوانية على األقران والحيوا ✓

 اآلخرين في حال الخسارة، ... فاملعلم هنا يشعر أنه أوذي من سلوك الطالب. 

  (1) همة مثبطة، االستسالم، التخلي عن النجاح، اليأس، االنسحاب. عدم الكفاءة: ✓

 وهناك تصنيفات عربية نختار منها: ✓

 (2)لقد صنفا السلوك املشكل إلى ثالثة أنواع رئيسية:. تصنيف نايفة قطامي ويوسف قطامي: 9-5

النشاط الحركي الزائد: ومن مظاهره عدم القدرة على الجلوس، والهدوء فترة زمنية محددة، كثرة الكالم، عدم القدرة   ✓

عدم القدرة على التنسيق، سرعة   ،يام بأصوات مزعجةعلى انتظار حدوث األشياء املهجة، الطلب الدائم لجذب االنتباه، الق

 االستثارة. 

ويشمل على عدم القدرة على إتمام العمل والنشاطات، مستوى عاٍل من التشويش، عدم القدرة على    شرود الذهن: ✓

االنتباه، العجز    االستقرار فترة من الزمن حتى على لعبة من األلعاب، عدم القدرة على إتمام أي مشروع، عدم القدرة على تركيز

 عن متابعة التعليمات، الخجل واالنسحاب من املواقف التي تتطلب التعامل مع أناس جدد، عدم القدرة على الجلوس واالنتباه. 

ومن مظاهره عدم القدرة على قبول التصحيح، امليل إلغاظة اآلخرين مستوى عال من امليل    ممارسة سلوك مضطرب: ✓

 جوم، صعوبة التعامل مع االحباطات. لالنحراف، الرد بالكالم، اله

سليم:  10.5 مريم  تصنيف  ينشغلون  .  إذ  للذات  التقدير  أصحاب  هم  السلوكية  املشكالت  ذوي  أن  سليم  مريم  ترى 

بسلوكيات دفاعية ملنع اآلخرين من معرفة مدى القصور أو عدم األمان الذي يشعرون به، وتشمل هذه اآلليات التي هي في 

ية: التمرد، املقاومة، التحدي، الرد، الشك في اآلخرين، مضايقتهم أو تحقيرهم، الكذب، الغش، توجيه  صورتها مشكالت سلوك

 
 .116 -115عمان، ص ص -، دار الشروق 1(: التفاعل الصفي، ط2004ماجد الخطايبة، وآخرون ) - 1

 . 212، 211عمان، ص ص   -، دار الفكر  1(: إدارة الصفوف، ط2002نايفة قطامي، ويوسف قطامي ) - 2
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اللوم لآلخرين عند حدوث فشل أو خطأ، الفشل في تحمل مسؤولية تصرفاتهم، االستقواء على اآلخرين وتهديدهم، االنسحاب،  

 (1) بما فيها التأخر والتغيبالخجل، االستغراق في أحالم اليقظة، اتباع أساليب الهروب 

عبد العزيز املعايطة ومحمد الجغيمان في تصنيفهما    تطرقا:  2005. تصنيف عبد العزيز املعايطة ومحمد الجغيمان  11.5

 )2(للمشكالت السلوكية اآلتية:

أو   ✓ التكيف  سوء  املدرس ي:  املحيط  في  الطالب  عند  ومظاهرها  املدرسية،  السلوكية  املدرس ي  املشكالت  التوافق 

اضطرابات الذاكرة )غياب الخبرات عن عالم الوعي، وعدم القدرة على تذكرها بشكل مشوش وناقص( واضطرابات اللغة )عدم  

تمكن الطفل من استيعاب املفردات والربط بينها، تأخر الطفل عن اتقان مهارة اللغة وفق املحددات العمرية املقررة ملراحل  

الحركية في وصل وإخراج الحروف(، الكتابة باليد اليسرى، التبول الالإرادي، قضم األظافر، النرجسية،   النمو العام، اإلعاقة

 قلة النشاط أو الخمول االنفعالي.

السلوكية:  ✓ الصفية  املدرسة،    املشكالت  عن  الصباحي  التأخر  املدرسة،  عن  املتكرر  الغياب  املدرسة،  من  التسرب 

ب، تخريب األثاث املدرس ي، ضرب األقران أو وخزهم وأخذ ممتلكاتهم عنوة، السرقة وعدم  الغش في االختبارات وأداء الواج 

 األمانة. 

ضعف الدافعية للدراسة، العادات الدراسية الخاطئة، عدم املشاركة الصفية، ضعف    املشكالت الصفية التعليمية:  ✓

 القدرة على إتباع التعليمات، الرسوب واإلعادة. 

األكادي ✓ الصفية  الواجب  املشكالت  أداء  عن  التأخر  الالزمة،  واألدوات  والكتب  الدفاتر  الطالب  إحضار  عدم  مية: 

املدرس ي أو القيام به بصورة غير كاملة أو دقيقة، ضعف التحصيل، اختالف األسلوب اإلدراكي للطالب، ضعف القدرة على  

 التركيز واملثابرة.

م اليقظة، االعتمادية الزائدة، القلق، الخوف االكتئاب،  ضعف االنتباه أو التشتت، أحال   املشكالت النفسية للمتعلم: ✓

 وإيذاء الذات، الخجل.   

قليلة  مشكالت  أو  داخلية  سلوكيات  أو  خارجية  سلوكيات  بأنها  عام  بشكل  واالنفعالية  السلوكية  املشكالت  وتصنف 

رقة، والنشاط الزائد، بينما تكون  الحدوث، حيث تكون السلوكيات الخارجية موجهة نحو اآلخرين مثل العدوان، والشتم، والس 

قليلة   االضطرابات  أما  واالكتئاب،  واالنسحاب،  الشهية،  فقدان  مثل:  انسحابية  اجتماعية  بصورة  الداخلية  السلوكيات 

  (3) الحدوث فهي الفصام والتوحد.

   . تصنيف الباحثة للمشكالت السلوكية:12.5

 مشكالت السلوك الفوضوي:
ً
ضد اآلخرين )الزمالء املعلمين، األنظمة    به الطالب  الذي يقوم  وهو السلوك املعرقل  أوال

وتتمثل هذه   الشخصية،  فيها حقوقهم  تنتهك  باآلخرين بصورة  الضرر  وإلحاق  الفوض ى،  إثارة  على  يعمل  في شكل  املدرسية( 

 درسة. املشكالت في الخروج عن القوانين، والنظم املدرسية، وإدارة الصف، وعدم املحافظة على ممتلكات امل

 
 . 18بيروت، ص -، دار النهضة العربية1لنفس، ط(: تقدير الذات والثقة با2003مريم سليم ) - 1
 . 126 -125(: مرجع سابق، ص ص2005عبد العزيز املعايطة، و محمد الجغيمان ) - 2
 .144عمان، ص -، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة 4(: مقدمة في التربية الخاصة، ط2010تيسير مفلح كوافحة، وعمر فواز عبد العزيز ) - 3
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 مشكالت السلوك العدواني:
ً
ويقصد به السلوك املتسم بالعنف وشدة االنفعال وعدم االمتثال للنظام والذي يؤدي    ثانيا

إلى إلحاق األذى النفس ي أو البدني باألفراد، واإلضرار باملمتلكات، ويتمثل في العدوان اللفظي، والعدوان البدني والعدوان غير  

 درسية، والعدوان نحو الذات. املباشر نحو املمتلكات امل

 مشكالت السلوك الذاتي:
ً
نوع من العدوان يتجه نحو الذات وتدميرها، ويتمثل في التقليل من شأن الذات،  ويقصد به    ثالثا

 والنظر إليها نظرة دونية، إضافة إلى التعصب ببعض األفكار الخاطئة، وعدم إتباع نصائح الغير من الزمالء واملحيطين بهم. 

 مشكـالت السلوك االنسحابي:  رابع 
ً
هو امليل إلى تجنب التفاعل االجتماعي، واإلخفاق في املشاركة في املواقف االجتماعية  ا

بناء  أو  اجتماعية  إقامة عالقات  بين عدم  السلوك  التواصل االجتماعي، ويتراوح هذا  أساليب  إلى  بشكل مناسب، واالفتقار 

 . اآلخرين، واالنعزال عنهم، وعدم االكتراث بما يحدث في البيئة املدرسيةصداقة مع الزمالء، إلى كراهية االتصال ب

  
ً
ويقصد به حالة نفسية تظهر على شكل توتر، وتوجس أو خوف بشكل مستمر نتيجة  مشكالت سلوك القلق:  خامسا

 ال وجود له
ً
 أو يكون متخيال

ً
 فعال

ً
في الواقع، ويتمثل في   شعور الطالب بوجود خطر يتهدده، ومثل هذا الخطر قد يكون موجودا

قلق الطالب من محاسبة املعلم أمام اآلخرين، القلق من االمتحانات، القلق من الوقوف أمام الزمالء أثناء اإلجابة أو التعبير  

 عن نفسه، القلق من زيارة ولي أمره إلى املدرسة للسؤال عنه. 

 األسلوب األفضل للتعامل مع الطالب املراهق: 

الجهود على تتوقف طفولته من  للخروج  املراهق  يقطعها  التي  الشاقة النمائية  الرحلة إن   من واملقدمة املبذولة  مقدار 

  به املحيطين 
ً
  أسريا

ً
  ومدرسيا

ً
وإعالميا  

ً
 بالتحديات ومليئة  شاقة يقطعها  التي  النمائية  فالرحلة رحلته، لتسهيل ومجتمعيا

طبيعة  تعززها التي  والصعوبات  النفسية والضغوط  وخبراته  املراهق مهارات ونقص اإلنساني، النمو عملية  وتقويها 

 .وطأة الصراعات ويخفف الصعوبات هذه يمتص به املحيطين من الواعي واالجتماعي النفس ي االحتواء إال أن  واالجتماعية،

 بيئة توفير يتضمن  النضج أرض يصل إلى حتى معه ويستمر  املراهق، رحلة يواكب الذي واالجتماعي النفس ي االحتواء وهذا

 االستقالل  لتحقيق واإلمكانات له الفرص واهتمام، وتتيح تقدير بأنه موضع وتشعره واالحترام بالتقبل تشعره متفاهمة هادئة

 أهمية إشباع  إلى املتعقل  والنظر والثناء واإلعجاب بالقبول  معه  التعامل أثناء وإشعاره وتحمل املسؤوليات، القرارات، واتخاذ

 لكون 
ً
 الكبار  مجتمعات إلى وضمه  الترحيب به أن  كما الحاجات،  إشباع  بعدم  ترتبط واملشكالت الصراعات  حاجاته؛ نظرا

 إتاحة  إلى إضافة واالجتماعي، النفس ي االحتواء صور  من صورة متقدمة تمثل إليه وحاجتهم إليهم النضمامه بسعادتهم وإشعاره

 املسؤوليات.  بعض تحمل في ، واملساهمة الكبار  في أنشطة االشتراك  في له الفرص
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 إهمال دون  واالستقالل  التحرر  في احترام رغباته سياسة  هي  املراهق  مع تتبع سياسة  أفضل إلى "أن (2006ويشر )ليري،  

 جهة من  ستؤدي  كما  جهة، من  وأبنائهم اآلباء بين  الثقة  من جو  إلى خلق السياسة هذه مثل ستؤدي  حيث  وتوجيهه،  رعايته

 (1) واالتزان". والنضج النمو  على املراهق يساعد  سليم تكيف نحو خطة واضحة وضع إلى أخرى،

  يعد أشكالها بكل املجتمعية األندية توفير أن الباحثون  يرى  كما
ً
  مطلبا

ً
  إنسانيا

ً
 واحتضان ووطنيا

ً
 املرحلة هذه إنسان ملحا

 توفير ويعد أخرى، جهة من وأنشطة املراهقين تنفيس لطاقات وقنوات جهة، من املجتمعي النضج  قمة يمثل األندية هذه في

  األندية هذه
ً
  دفعا

ً
  واعيا

ً
 من  ومقصودا

ً
 ، فمن املتزن  النفس ي  النمو وتحقيق  املراهقين شخصيات  تكامل باتجاه  املجتمع ومنظما

 وآمالهم  ترض ي طموحاتهم ونشاطات بأعمال  الفراغ وملء بأنواعها األساسية للمراهقين الحاجات إشباع يتم هذه األندية خالل

 عليها ُيقبل التي الجماعية اإلرشادية بمثابة املعالجة أنها كما  ومجتمعهم، بأنفسهم ثقتهم وتنمي لذواتهم، تحقيقهم من وتزيد

وعن  التي  امتصاص يتم  طريقها  املراهق،    النمو، طبيعة تفرضها  الصراعات 
ً
ذكيا وإشعا واحتواًء  بأهميتهملطاقاتهم،   رهم 

  أنها كما  مجتمعهم،  في املشاركة الفاعلية في ودورهم
ً
 ومحل التقدير، االهتمام بأنهم موضع املراهقون  خالله من يشعر دليال

  املختلفة األنشطة  يمارس  ألن للمراهق الفرص  إتاحة لكون  إضافة 
ً
 ورعايتها، واإلبداعات املواهب  خصبا اًلكتشاف تعد مجاال

  تشكل  أنها  كما 
ً
)عطية،   الدراسات، حيث تؤكد دراسة من العديد تؤكده ما وهذا  في االنحرافات، الوقوع من للمراهق  تحصينا

 والنافعة املفيدة  املواقف تهيئة الكبار  حاول  ما إذا صعوبة ومشكالت، بيسر، وعدم املراهقة  مرحلة  تسير أن  يمكن أنه (2001

الحياة،   مسؤوليات وتحمل  نفسه، على  واعتماده الستقالليته الفرص وإتاحة  وتوتره، وال تحبطه  تشجعه سليمة  بطريقة  أمامه

 األفضل  نحو والتوجيه – اإلمكان بقدر – والتشجيع باملساعدة تحطيم، وإنما أو نبذ أو تسفيه دون  نظره ووجهات رأيه واحترام

 يسير  وإنما دفعة واحدة، يتأتى ال وهذا املسؤولية، وتحمل القرار التخاذ مواقفه وتعزيز إجبار، وال فيها ال قصر سليمة بصورة

 - ترتكز   واكتساب تعلم سنوات ملحصلة تدريجية مسارات في
ً
  األسرية، البيئة أفراد على وعي  -أساسا

ً
 من ش يء، كل وقبل أوال

 (2)متعددة. مجاالت  في الخبرات  واكتساب واالتزان  والنضج  االنفعالي النمو تعمل على التي السليمة وخططهم  سياستهم خالل

الكثير  في تساهم  التي  والقواعد  اإلرشادات من ( مجموعة1988) صالح  ويقدم  أن  املراهقين، وتتضمن  مشاكل من حل 

الوالدين يكون  رجل، وأن أنه أساس على املراهق يعامل  باملسؤولية  نشعره وأن رجل، إزاء اتجاههم نحوه واملدرسين اتجاه 

استفزازهم   عن نبتعد وأن  صالحة، وقدوة لهم مخلصين نكون  وأن  نسفهها، وال آراءهم  وان نحترم الكبار، معاملة ونعاملهم

 غرورهم  إلرضاء نسعى واإلهمال وأن والضعف القسوة أساليب عن نبتعد وأن مشاعرهم نجرح أو ننتقدهم وأن  ومعايرتهم،

 (3) االجتماعية. املشاركة  لهم فرص نسهل وان املجتمع، في مكانتهم نعطيهم وأن  االجتماعي

 

 

 
، 34(: العالقة بين األسرة وتصرفات املراهق، دراسة استطالعية على عينة من األسرة الكويتية، مجلة العلوم االجتماعية، مج  2006ليري )صالح    -   1

 .120  - 95، جامعة الكويت، ص ص1ع
 . 12  القاهرة، ص -، دار القاهرة للكتاب 1(: علم النفس والتكيف النفس ي واالجتماعي، ط 2001نوال أحمد عطية ) -  2
 .246القاهرة، ص -، مكتبة النهضة املصرية 1(: علم النفس التربوي، ط1988أحمد زكي صالح ) -  3
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 اهلوية االجتماعية وتشكل التصورات االجتماعية حنو الوظيفة لدى البطالني اجلامعيني

L’Identité sociale et la  constitution des représentations sociales à l'égard de la 

fonction chez les chômeurs universitaires 

 الجزائر، قاصدي مرباح ورقلةجامعة /د.باش ي أمال

Dr.BACHI Amel/Université de KasdiMerbah Ouargla-Algerie 

 

 

 

 

Résumé : 

Cette étude visait à analyser l'identité sociale des chômeurs universitaires et à mettre en évidence la relation 

dialectique qui les lie à leurs perceptions de leur position sociale à travers des choix professionnels, où cette 

étude a été lancée à travers notre expérience et notre observation directe du phénomène des protestations 

répétées des manifestants et des émeutes, qui veulent travailler dans les compagnies pétrolières situées dans 

la ville Hassi Messaoud (Wilaya de Ouargla) à la recherche du statut social que ces entreprises fournissent à 

l'individu ainsi qu'au salaire élevé, quel que soit le poste, sous prétexte que c'est le droit des populations du Sud 

et qu'ils, seuls ont la priorité dans l'emploi et pas dans les autres. 

En conséquence, nous avons décidé de mettre en évidence sur le côté identitaire, qui contribue à forger le 

regard des jeunes sur leur avenir professionnel et leur position sociale, en analysant l'orientation des chômeurs 

de la population du Sud et de la zone d'étude notamment pour ne travailler que dans les compagnies 

pétrolièresmalgré la disponibilité des emplois dans d'autres domaines. 

Mots clés : l’identité sociale, les chômeurs universitaires, les représentations sociales 
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 ملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الهوية االجتماعية لدى البطالين  الجامعيين وإبراز  العالقة الجدلية التي تربطها بتصوراتهم  

االختيارات املهنية، حيث انطلقت هذه الدراسة من خالل معايشتنا ومالحظتنا املباشرة لظاهرة  ملكانتهم االجتماعية من خالل  

احتجاج البطالين املتكررة وأعمال الشغب، الذين يريدون العمل في الشركات البترولية املتواجدة بمدينة حاس ي مسعود )والية  

ت للفرد فضال عن الراتب املرتفع مهما كانت الوظيفة، بحجة أنها  ورقلة( بحثا عن املكانة االجتماعية التي تمدها هاته الشركا

 من حق أبناء الجنوب  ولهم األولوية في التوظيف فيها دون غيرهم.

ومكانتهم   املنهي  مستقبلهم  نحو  الشباب  نظرة  تكوين  في  يساهم  الذي  الهوياتي  الجانب  على  الضوء  إلقاء  ارتأينا  وعليه 

ات تحليل  من خالل  الشركات االجتماعية،  في  فقط  للعمل  خاصة  بصفة  الدراسة  ومنطقة  الجنوب  أبناء  من  البطالين  جاه 

 البترولية مع توفر مناصب عمل في مجاالت أخرى. 

 . الهوية االجتماعية، البطالين خريجي الجامعات، التصورات االجتماعية الكلمات املفتاحية: 

. 

 

  : اإلشكالية 

تعتبر البطالة طويلة املدى ظاهرة اجتماعية معقدة ملا لها من آثار اجتماعية على بناء املجتمع، ذات أبعاد مختلفة            

املجتمع   في  القرار  أصحاب  االقتصاديين،   السياسيين،  من   العديد   انشغال   والبطالة محل  الشغل  بات  موضوع    حيث 

ات عميقة في مختلف  بناءاته، أين أصبح سوق العمل يعتبر إشكالية في الجزائر بالرغم  وتغير   تحوالت  الجزائري الذي عرف عدة 

من السياسات  التدابير التي تنتهجها الدولة للقضاء على ظاهرة البطالة في تسهيل خلق مناصب عمل للفئات التي تعاني البطالة  

ص العمل الكافية، ونظرا للتزايد املطرد لخريجي الجامعات فإن  أكثر من  غيرها، إال  أنها لم  تتمكن من القضاء عليها وتوفير فر 

الذين   ملدة طويلة  البطالين  نسبة  بلغت  وتشغيلها، حيث  الهائلة  الطاقات  هاته  استيعاب  على  قادرة  غير  الدولة  مؤسسات 

 BIT"(1)تعريف املكتب العاملي للشغل تجاوزت مدة بطالتهم السنة "حسب 

% لدى 10%،  بلغت ما نسبته   9.8ب    2014%،  قدرت نسبة البطالة إلى غاية أفريل  9.8ب  2013إلى غاية سبتمبر من سنة  

حيث يواجه التعليم  العالي  تحديات  تفرضها    2% لدى اإلناث من نفس الفترة.15.9خريجي الجامعات من الذكور مقارنة ب  

تي تتجلى في عدم موائمة مخرجات الجامعة الجزائرية  عليه تحوالت  اقتصادية وسياسية وال سيما املتعلقة بسوق العمل، وال

االجتماع   عالم   أكده  ما   وهذا  تعقيدا،  أكثر  إشكالية  تطرح  فهي  وبالتالي  العمل  سوق  ديبارواحتياجات  األفراد   كلود    "

 
(2) http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/chomeur-de-longue-duree.htm. le20/07/2013 à 23h02. 
(1)Ons, Données Statistiques, Activité Emploi et Chômageen Avril 2014, N° 671. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/chomeur-de-longue-duree.htm
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التشغيل، فهي ليست مواضيع محددة ميكانيكيا، ال من  أنظمة  أو تحوالت  العمل  خالل    يصطدمون   بوقائع  سير  سوق   

 1السياسات البنائية وال من خالل مساراتهم السابقة فهم  فئات  نشطة  قادرة  لتثبت إمكانياتها وتعطي انسجاما الختياراتها". 

تشكل املهنة قيمة اجتماعية فضال عن كونها موردا ماليا، فهي ليست مجرد معرفة تقنية ومؤهالت وإنما مكانة اجتماعية  

وضعية البطالة إلى عالم الشغل يتحدد بذلك مسار حياته، فهي تعزز موقعه ضمن الجماعة، وهنا    أيضا، فبانتقال البطال من

بالنسبة   يتحقق  لن  وهذا  لألفراد،  املهنة  تقدمها  التي  االمتيازات  من خالل  للفرد  االجتماعية  باملكانة  املجتمع  اعتراف  يكون 

وامل الدور  وهذا  السوسيومنهي،  االندماج  من خالل  إال  الفرد للبطال  لهوية  االجتماعية  الصورة  هما  البطالة    ركز  تؤدي  وقد 

 والحرمان من العمل إلى الحرمان من املكانة االجتماعية. 

إليه،               ينتمي  الذي  االجتماعي  الوسط  باختالف  تختلف  االجتماعية  ملكانته  البطال  الشباب  تصورات  فان  وعليه 

الثقافية، املكانة االجتماعية ألحد والديه، ومنهم من يختصر مراحل    عالقاته االجتماعية ومكتسباته  فمنهم من يعتمد على 

أخر يفكر في الهجرة، واألخر يواصل الدراسة للحصول على الشهادة أمال منه في أنها هي    املال املبكر، التكوين الجامعي لكسب

رات التي من شأنها تمكنه من وضع تصور ملا  الخالص وضمان للمستقبل، محاوال بذلك إثبات وجوده اجتماعيا، هاته املتغي

عن سيرورة من البناء االجتماعي في حياة األفراد،  ، حيث تعبر هذه األخيرة  يطمح ويتطلع إليه والذي هو نتاج لهويته االجتماعية

تي للفرد والعالئقي  وهي تتجذر في الحياة االجتماعية، نابعة من التفاعالت بين األفراد واملرتبطة في نفس الوقت باملسار الذا

، و الهوية غير ثابتة قد تتغير عندما يصل الفرد  2والتفاعلي مع الغير إذ يتم بناء وإعادة بناء الهويات في حقل اجتماعي محدد 

مشددا  على أهمية العمل والتكوين في تحديد الهوية االجتماعية لألفراد، كما يؤكد على    كلود ديبارإلى املهنة، وهذا ما يؤكده  

أن االصطدام بسوق العمل يكون عامال حاسما في بناء هذه الهوية كذلك شبه كلود ديبار"مرحلة االنتهاء من التكوين الجامعي  

إ املراهقة  مرحلة  من  التحول  بمرحلة  العمل،  لسوق  الدخول  محاولة  االستقرار    مرحلةلى  و  أشكال  من  كشكل  البلوغ 

بناء 3االجتماعي".  االجتماعية  هويته  بناء  يعيد  الجامعي  البطال  االجتماعية    وأن  الوضعيات  خالل  من  املوروثة  الهوية  على 

البحث عن عمل والتي هي م الجامعة وتحديدا أثناء فترة  زيج بين  والتفاعالت الجديدة التي تطرأ على حياته بعد التخرج من 

عن   بحثا  االجتماعية  مكانته  يتصور  خاللها  من  والتي  نفسه،  بالبطال  متعلقة  فردية  وأخرى  عالئقية  اجتماعية  خصائص 

 االعتراف االجتماعي في املجتمع. 

 وعليه ومن خالل ما سبق يمكننا طرح التساؤل اآلتي: 

 اعية نحو الوظيفة املستقبلية؟ الجامعي في تشكيل تصوراته االجتم  هل تساهم الهوية االجتماعية للبطال

 
(2) Claude Dubar," Formes identitaires et socialisation Professionnelle "In : Revue française de sociologie v33 : 33-34. 1992, 

pp. 505-529, p520. 
(3) Claude Dubar, « Trajectoires sociales et formes identitaires : clarifications conceptuelles et méthodologiques ", Op.cit. 

pp81-82. 
(4) Claude Dubar, La Socialisation  Construction des Identités Sociales et Professionnelle, 3ème éd, Armand Colin, Paris, 2000, 

p118. 
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 التساؤالت الفرعية: 

 هل تساهم العوامل االجتماعية للبطال الجامعي على تشكيل تصوراته االجتماعية نحو الوظيفة املستقبلية؟  -1

 هل العالقات االجتماعية للبطال الجامعي تعمل على تشكل تصوراته االجتماعية نحو الوظيفة املستقبلية؟  -2

 التصورات االجتماعية للبطال الجامعي نحو الوظيفة املستقبلية على املستوى الثقافي؟تشكل   هل يتوقف -3

 الفرضية العامة

 ان تشكل التصورات االجتماعية التي يحملها البطال خريج الجامعة مرتبط بهويته االجتماعية 

 الفرضيات الجزئية:  

التصورات االجتماعية التي يحملها البطال خريج الجامعة نحو  في تشكل    تساهم العوامل االجتماعية للبطال الجامعي-1

 الوظيفة املستقبلية. 

تعمل ان تشكل التصورات االجتماعية التي يحملها البطال خريج الجامعة نحو الوظيفة املستقبلية يتوقف على الراس  -2

 مال االجتماعي من العالقات االجتماعية للبطال ولعائلته. 

التصورات -3 الثقافي    يتوقفتشكل  بمستواه  املستقبلية  الوظيفة  نحو  الجامعة  خريج  البطال  يحملها  التي  االجتماعية 

 واملمارسات الثقافية التي تعتبر جزء من مساره البيوغرافي.

  مفاهيم الدراسـة 

على أنها "نتاج للتنشئة االجتماعية، وهي عبارة عن نظام من األفكار، املشاعر واملواقف    دوركايمعرفهاتعريف الهوية: ✓

 1التي املترجمة في )نحن( واملقصود هو ليس شخصياتنا ولكن الجماعة أو الجماعات التي ننتمي إليها".

ملعاناة، القلق واملوت، الهوية ليست  أنها"أغلى ما يملكه الفرد، فقدان الهوية يعني ا  كلود ديباريقصد بمفهوم الهوية عند  

معطاة من ميالد الفرد، لكن تبنى خالل الطفولة ويجب إعادة بناؤها خالل مراحل الحياة، والفرد ال يبنيها بمفرده لكنها متعلقة  

 2بأحكام اآلخرين، واتجاهات وتعريف الذات، وبالتالي الهوية هي نتاج للتنشئة االجتماعية املتواصلة".

هي "شعور ذاتي لوحدة شخصية واستمرارية زمنية، املبدأ الذي يعطي االنسجام وتعدد   اريك اريكسون بالنسبة ل الهوية  

 (3).الخبرات االجتماعية لدى األفراد"

من خالل التعاريف السابقة نستطيع إدراج مفهومإجرائي حسب دراستنا الحالية وهو أن الهوية االجتماعية للبطال عبارة  

املراحل   تنشئته األسرية مرورا بمختلف  ابتداء من  البطال  التي اكتسبها  الخبرات  البناء االجتماعيبمعنى هي  على سيرورة من 

 
(5) Claude Dubar," Formes identitaires et socialisation Professionnelle ", Op.cit. p, 505. 
(6)  Claude Dubar, La SocialisationConstruction des Identités Sociales et Professionnelles.Op.cit., p15. 
(2) Pierre Tap, Identité ; Nature et Dimension de l’Identité Personnelle, v09. France : In, Encyclopediauniversalis, 2003, p76. 
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لجامعي ليقع في فجوة تحول بين خبراته االجتماعية ومكتسباته العلمية وبين الولوج الى عالم  التعليمية وصوال الى نهاية التعليم ا

 الشغل، وهذا هو محور دراستنا. 

هم كل األشخاص الذين تجاوزا سن معين من   البطالين،  BIT:حسب تعريف املكتب العاملي للشغلتعريف البطالين ✓

 أنواع:  03خالل فترة املرجعية )البطالة( ويصنفون إلى 

 هم األشخاص بدون عمل الذين لم يسبق لهم أن عملوا براتب أو بدون راتب. -1

 هم األشخاص املستعدين للعمل براتب أو بدون راتب خالل فترة البطالة.-2

 لعمل، أي اتخذوا إجراءات للبحث عن عمل مأجور أو غير مأجور هم األشخاص الذين يبحثون عن ا-3

هم فئة من فئات البطالين الذين  "  :، يمكننا إدراج تعريف لهمالبطالين الجامعيينوبما أن عينة دراستنا تتمحور حول  

حوا بأنهم يبحثوا  تحصلوا على شهادات جامعية ثم وجدوا أنفسهم في حالة عدم عمل ألسباب خارجة عن إرادتهم، كما أنهم صر 

 1عن عمل بمختلف الوسائل واإلمكانات املتوفرة". 

والذين هم عينة دراستنا على أنهم الشباب حاملي   البطالين خريجي الجامعة ملدة طويلةمن خالل ما سبق يمكننا تعريف 

 مكتب التشغيل بمدينة تقرت. الشهادات الجامعية الذين يبحثون عن عمل ملدة تجاوزت السنة فما فوق، وأنهم مسجلين لدى  

  والذي عرف التصورات على أنها ،  من أبرز رواد نظرية التصورات االجتماعيةسارج  موسكوفتش ي    يعتبر   تعريف التصور:

نظام من القيم ومن املبادئ واملمارسات املرتبطة بأشياء معينة سواء مظاهر أو أبعاد خاصة بالوسط االجتماعي، والتي تسمح  

 2. بناء استجاباتنا الحياة الخاصة باألفراد والجماعات، كما تشكل أيضا أداة لتوجيه إدراكنا وكذا باستقرار إطار 

التصورات هي "منتوج وعملية من النشاط الفكري، من خالله الفرد أو الجماعة يعيد بناء   جين كلود أبريكبالنسبة ل          

 3معينة".الحقيقة التي يصطدم بها، والتي تقدم له دالالت 

على أنها "الشرف االجتماعي أو الهيبة التي يضفيها بعض أفراد املجتمع  انتوني غيدنز  عرفها    تعريف املكانة االجتماعية: ✓

على جماعة بعينها، وعادة ما تتسم الجماعة ذات املكانة بأسلوب مميز للحياة، أي بأنماط السلوك املميز للجماعة أي بأنماط  

الجماعة، قد تكون االمتيازات املصاحبة للمكانة ايجابية ام سلبية، فجماعات املنبوذين ينظر إليها    ضاءالسلوك التي يتبعها أع

 4باحتقار، و/ أو تعامل باعتبارها جماعات طريدة من قبل أغلبية السكان".

في قاموس علم االجتماع على أنها مجموع الوضعيات التي يشغلها الفرد ضمن إحدى أبعاد النظام  ريمون بودون  وعرفها  

االجتماعية،   بالهوية  ترتبط  فهي  أخرى  ومن جهة  السن...الخ،  الجنس،  التعليمي،  املستوى  الدخل،  املهنة،  مثل  االجتماعي، 

 
 .25، ص2011، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، دليل مصطلحات علم اجتماع العمل والتنظيم"ناصر قاسيمي،"  (7)

(8) Monique Lebrun, "Les Représentations Sociales des Méthodes de Recherches aux Problèmes de Société", Les éditions 

logiques, Québec, 2001, p96. 

(09) Jean Claude Abric, "Pratiques Sociales et Représentations", 4ème éd, PUF, Paris, 2003, p53. 
 . 763، ص 2005، املنظمة العربية للترجمة، بيروت، 4ترجمة: فايز الصباغ. طعلم االجتماع"، أنتوني غدنز، كارين بيردسال، "(01)
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ع األول  متغيرين:  خالل  من  وتقاس  للفرد  والواجبات  الحقوق  ويعبر  الدور،  أفقي  والثاني  الهرمية،  العالقات  ويترجم  مودي 

 1املتساوين، والدور أكثر مفهوم التصاقا باملكانة.  التفاعالت ما بين

، على أنها "املركز الذي يشغله الفرد في نظام معين وفي وقت معين بالنسبة  رالف لينتون كما عرفها االنثروبولوجي             

 2لهذا النظام".

على أنها مجموع األدوار والوضعيات التي يشغلها الفرد ضمن نسق معين    االجتماعية  املكانةوعليه فانه يمكننا تعريف          

 والتي من خاللها يتم التمييز بين األفراد وتعطي رتبة لكل فرد في املجتمع.

  منهج وأدوات الدراسة 

على أنه "يسمح لنا بجمع معلومات متشابهة من عنصر  ريمون بودون  ذي  الاملنهج الكمي  في هذه الدراسة اعتمدنا على          

ألخر من مجموع العناصر، فيما بعد تسمح هذه التشابهية بين املعلومات القيام باإلحصاءات وبشكل أعم في التحليل الكمي  

املالحظة نحو مجموعة أن تتوجه  الكمية، هو  املناهج  الشرط األساس ي لتطبيق  إذ أن  عناصر هي بشكل معين    للمعطيات، 

أنواع وحدات   أو  العناصر أفرادا، ولكن يمكن أيضا أن تكون جماعات، مؤسسات، مجتمعات  ما تكون هذه  مقارنة، غالبا 

 3أخرى. 

بإجراءاته بعدما قمنا بالخطوات األولى، لنصل إلى عملية جمع املعطيات عبر االستبيان    املنهج الكميوعليه قمنا بتطبيق  

مدير الوكالة املحلية للتشغيل، ومن ثم نقوم بالتحليل الكمي للمعطيات املتحصل عليها من قبل املبحوثين بالطرق  واملقابلة مع  

 اإلحصائية املتاحة. 

على   هذه  دراستنا  في  اعتمدنا  ومثقفة  متعلمة  طبقة  مع  نتعامل  جمع  االستبيان  باعتبارنا  أدوات  من  أداة  يعتبر"  الذي 

وظيفته   املبنية  البيانات،  الفرضيات  تجميع  يمكن  نقطة  أخر  إلى  إحصائيا  والتحقق  للبحث،  أكبر  أبعاد  إضفاء  األساسية 

مسبقا، كما يحتوي على أسئلة موجهة للمبحوثين إما مغلقة وتكون اإلجابة عنها محددة ببدائل، وأسئلة مفتوحة توحي للباحث  

  مع مدير الوكالة   املحلية للتشغيل محل الدراسة وكذلك   باملقابلة  ، كما تمت االستعانة4ربما كانت غائبة عنه" بمعطيات أكثر

 . املالحظة

 عينة الدراسة 

)   تم اختيار  الدراسة،  والتي تندرج ضمن العينات  (  l’échantillonaccidentelعينة الصدفة  ،  الغير احتمالية في هذه 

العينة والتي يمكننا  100تشبيهها بسحب اليانصيب مثال إذا أخذنا أول    "أين يلعب عامل الصدفة دورا هاما في اختيار هذه 

مبحوث الذين وجدنانهم في مكان معين من شارع معين فهي تعتبر صدفة، حيث يعتمد الباحث على عامل الصدفة في اختيار  

 
(11) Raymond Boudon, et autres, 2005, "Dictionnaire de Sociologie". V 01, Boussière,Paris  , p226. 
(12) Ralph Linton, "Le Fondement Culturel de la Personnalité", Bordas, Paris, 1977, p 87. 

 .37، ص1988منشوراتعويدات، بيروت، ، 4ترجمة: هالة شئبون الحاج، ط " مناهج علم االجتماع"، ريمون بودون،( 13)
(4) JeanClaude Combessie, "La Méthode En Sociologie ", 1ère éd, Casbah éditions, Alger, 1998. P33, 41. 
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الظهور." من  لألفراد  الحظ  وتعطي  العينة  يمثلون  الذين  ف1األفراد  للتشغيل  املحلية  بالوكالة  بالتواجد  قمنا  تقرت  حيث  رع 

قدرها عينة  وجمعنا  الدراسة(،  )مكان  ورقلة  لوالية  بطالتهم    64التابعة  مدة  تجاوزت  الجامعة،  من  متخرج  بطال  شاب 

 (.BITالسنة)بطالة طويلة املدى حسب تعريف املكتب العاملي للشغل 

  :تجاوزت السنة  تم اختيار الذكور البطالين أصحاب الشهادات الجامعية املتخرجين ملدة طويلة  خصائص العينة(

 (، كعينة للدراسة وذلك لالعتبارات اآلتية:BITحسب تعريف 

نسمة من الذكور أي    95.095مجتمع البحث )مدينة تقرت( مجتمع ذكوري، حيث أن الكثافة السكانية للمدينة تمثلت في  -

بعض املهن دون غيرها خاصة  يرفضون العمل في    ، كذلك كون الذكور 2% 49نسمة من اإلناث أي بنسبة    94.893%، و51بنسبة  

إذا كانت اقل من مستوى الشهادة التي يحملها، ويتوجهون فقط نحو العمل في الشركات البترولية، وهذا ما تبين لنا من خالل  

 الدراسة االستكشافية التي أجريناها في بداية الدراسة، وعليه تم اختيار عينة الدراسة. 

%  38% والتي تفوق نسبة اإلناث بكثير واملتمثلة في 62الوكالة املحلية للتشغيل تقدر ب كما أن نسبة الذكور املسجلين في -

 والتي تعادل تقريبا ضعف نسبة الذكور.

 كما ان من يقومون باالحتجاجات للظفر بمنصب عمل في اقطاع املحروقات هم البطالين من الذكور -

  افية:    الحدود ة املحلية للتشغيل فرع تقرت)الجزائر(، التي تقع في وسط  تم إجراء الدراسة امليدانية بالوكالالجغر

مدينة تقرت وتحديدا بالقرب من مقر البلدية، وتم اختيار الوكالة املحلية للتشغيل بمدينة تقرت إلجراء الدراسة امليدانية،  

 كون الباحثة من املنطقة وكذلك لتسهيل عملية البحث امليداني.

   :حيث تم النزول إلى  2014سبتمبر    18أوت إلى غاية    18ال ابتداء من يوم االثنين  دامت شهرا كامالحدود الزمانية ،

استمارة    19مبحوث، إذ تم إلغاء    83امليدان طيلة أيام عمل مكتب التشغيل خالل كل أسبوع، وتم الحصول على عينة قدرها  

عملية الدراسة امليدانية كما هو موضح في   ، وتمت83استمارة كعينة للدراسة من أصل  64ألسباب مختلفة، ليتبقى في األخير 

 الجدول اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 
(15) Gauthier Benoît, "RechercheSociale de la Problématique à la Collecte des Données", 05ème éd, Presses de l’Université du 

Québec, Canada , 2009, p.262. 
(16)Ons, Répartition de la Population Résidente par Sexe, tom 01,Ouargla :  annuaire statistique, 2013. 
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 : يوضح مراحل الدراسة امليدانية 01جدول رقم 

 

  نتائج الفرضيات 

 نتائج الفرضية األولى: 

 

 

لبطالين ذوي التخصصات العلمية املتمثلة تحديدا في  الطب بنسبة  ليتبين لنا من خالل األعمدة البيانية أن أعلى نسبة  

التقنية مثل )محروقات،    100% التخصصات  أما ثاني نسبة كانت للبطالين ذوي  البترول،  العمل في مجال  والذين يتمنون  

في   واملتمثلة  بترولية...(  أداتية  ميكانيكية،  صناعة  تقنية،  كهرباء  مجال    %65تنقيب،  في  مستقبال  العمل  يريدون  الذين  و 

يتالءم جدا مع تخصصاتهم بحيث   لديهم  املحروقات وهذا  الذين  البطالين  أن  في حين نجد  في هذا املجال،  العمل  لهم  تتيح 
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يوضح العالقة بين تخصص البطالين و مجال عمل المستقبلي: 01رسم بياني رقم 

المحروقات

المقاوالت

التعليم

 أيام األسبوع 

 مراحل الدراسة 
 املجموع  األربعاء الثالثـاء االثنيـن  األحــــد 
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تخصصات في العلوم االنسانية واالجتماعية مثل )الحقوق، علم االجتماع، علم النفس، علوم سياسية، علوم تجارية...( والتي  

العمل في مجال املحروقات،    كذلك تعتبر نسبة هامة حيث تفوق نصف املبحوثين والذين بدورهم يردون   %61بلغت نسبتهم  

نحو العمل في مجال املحروقات، مقارنة ب    %50أما املبحوثين الذين لديهم تخصص في اللغات كانت نسبة توجههم بنسبة  

الذين  39% البطالين  ذوي    من   البطالين  أما  اإلنسانية،  العلوم  في  تخصصات  ولديهم  التعليم  مجال  في  العمل  يريدون 

في حين كانت نسبة البطالين الذين    %12ين لديهم توجه نحو العمل في مجال التعليم كانت نسبتهم  التخصصات التقنية الذ

من البطالين ذوي  التخصصات   %23، يقابلهم  ما نسبتهم %50لديهم اتجاهات نحو العمل في التعليم ولديهم تخصص لغات 

السنوات األخيرة الذي يفتح األفاق أمام الشباب من حيث    التقنية  يريدون العمل في مجال  املقاوالتية والذي أصبح رائدا في

 التكوين الذاتي. 

وهذ يدل على وجود عالقة موجبة     0.46مساويا للقيمة  Spearmanخالل النتائج اإلحصائية نجد قيمة معامل االرتباط  

بمختلف تخصصاتهم   البطالين  أغلب  أن  املستقبلي، حيث  العمل  نحو  وتوجههم  البطالين  بين تخصص  متوسطة  ارتباطية 

  لديهم تصور موجب نحو املكانة االجتماعية والتي يعتقدونها في العمل بمجال املحروقات وحتى كذلك من تخصصهم ال يسمح 

بذلك فهم يمنون العمل في هذا املجال حيث وجد مبحوث واحد من بين أفراد العينة يحمل تخصص علوم شرعية ويطمح  

الحماية   تحقق  شأنها  من  والتي  عالية  رواتب  من  الشركات  هذه  تقدمه  ملا  راجع  وهذا  املحروقات،  مجال  في  كذلك  للعمل 

 االجتماعية لصاحبها فضال عن كونها ضمان اقتصادي.  

 

من البطالين املتزوجين الذين يقبلون العمل في مهن أقل مستوى     %83من خالل األعمدة البيانية يظهر لنا االتجاه العام  

من مؤهلهم الجامعي وهذا راجع لحالتهم االجتماعية التي تضطرهم إلى ذلك فالشاب املتزوج لديه مسؤوليات أكبر تتمثل في 

على تلبية كل ما تحتاجه هذه األسرة، عكس الشاب األعزب والذي تقل مسؤوليته في اإلنفاق  إعالة زوجة وأبناء واإلنفاق والعمل  

من البطالين العزاب إمكانية العمل في مهن تقل مستوى عن مؤهالتهم الجامعية وذلك أيضا  %59مقارنة باملتزوج، في حين صرح  

جامعي على شهادة  تحصل  ما  إذا  خاصة  فالشاب  حاجياتهم  وتلبية  نفسه  إلشباع  على  واإلنفاق  العمل  منه  ينتظر  فالكل  ة 

ومساعدة باقي أفراد األسرة، لكن وفي ظل غياب فرص العمل يتحتم على العديد من الشباب تدبير مصروفهم الخاص من خالل  

ي،  والذين يرفضون العمل بأقل من مستواهم الجامع   %  41نشاطات غير رسمية، مقارنة بنسبة البطالين العزاب املتمثلة في  
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من البطالين املتزوجين بأنهم  ال يقبلون  في  عمل  أقل مستوى من املؤهل  العلمي، وهذا راجع لتصورهم    %  17في حين صرح  

العمل في أي مجال لتلبية حاجيات   إلى حالتهم االجتماعية التي قد تتطلب  النظر  العمل اليدوي خاصة  بغض  السلبي نحو 

 أسرهم. 

العوامل   أن  نستخلص  السوسيولوجي  الطرح  هذا  الهوية   نتيجة  مكونات  من  مكون  باعتبارها  االجتماعية  والخصائص 

االجتماعية للفرد فهي تؤثر في بناء تصور البطالين ملكانتهم االجتماعية بالرغم من اختالف العوامل االجتماعية )سن، مؤهالت  

فس التصورات واالتجاهات حول املكانة االجتماعية املستقبلية، وهذا عكس ما  وضعية اجتماعية...(، إال أن أغلبهم لديهم ن

دراسة   إليه  رينو توصلت  أن جماعة    ايزابيل  األخيرة  هذه  أثبتت  "حيث  البطالين،  فئة  على  املطبقة  البطالة  إشكالية  حول 

تق ال  البطالة...(  ومدة  التأهيل  الجنس،  )السن،  متجانسة  الغير  االجتماعية  ونفس  البطالين  األفكار  نفس  إلى  الجماعة  ود 

 1املكانة" 

والذي يدل على وجود عالقة   0.52والذي تساوي قيمته   Spearmanخالل التحليل اإلحصائي نالحظ أن معامل االرتباط    من

ه  ارتباطيه طردية متوسطة بين الحالة االجتماعية للبطالين وتصورهم للعمل في مهن أقل مستوى من مؤهلهم الجامعي، وعلي

 يمكننا القول بأن الفرضية األولى تحققت. 

 نتائج الفرضية الثانية: 

 

من املبحوثين الذين صرحوا بأن مكانة    %  43سبة  يتضح لنا من خالل الرسم البياني أعاله أن االتجاه العام واملتمثل في ن    

الوالدين االجتماعية  تساعد في الحصول على منصب عمل يرون بأن املهنة هي املحدد األساس ي ملكانة الفرد في املجتمع وهذا  

أكده   ما  وهذا  اجتماعي  كتقدير  كذلك  يحتاجها  الفرد  انما  و  رزق  مورد  مجرد  ليست  املهنة  أن  على  هرم    ماسلويدل  في 

فصورة البطال تختلف عن صورة املوظف في نظر األخرين، مقارنة  ،   3"املهنة كأشكال مكملة للذات' هوغزكما اعتبر  ،2اجات الح

 
(17)-Demazière, Didier. La Sociologie des Chômeurs, Paris : Ed la découverte (collection repères), 2006, Op.cit.95. 

(2)-http://www.psychologuedutravail.com/tag/pyramide-des-besoins-de-maslow/, le 13-08-2014 à 14h03. 

Op.cit. p96.. Sociologie des ProfessionsClaude, Dubaret Pierre Tripier. -) 3( 

http://www.psychologuedutravail.com/tag/pyramide-des-besoins-de-maslow/
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من املبحوثين بأن الراتب املرتفع  % 29من املبحوثين ممن يرون بأن مكانة الوالدين ال توصل إلى املهنة، في حين  صرح  %17ب 

الذين ال يعتبرون مكانة الوالدين توصل للمهنة أن الراتب املرتفع هو املحدد      %  33هو الذي يرفع من مكانتهم، في حين يرى   

ء املبحوثين عن املكانة االجتماعية ال يتوقف عند وصول الفرد فقط  إلى املهنة بل كان الراتب  للمكانة االجتماعية، فتصور هؤال

هو  املعيار في  ذلك حيث  أن املهنة  لوحدها والراتب الضعيف ال يعطي لصاحبه مكانة اجتماعية فهي مسألة تصنيف للمهن  

إ  اخوان الصفاءكما جاء في تصنيف املهن عند   لى شريفة ودنيئة فمنها ما تضع صاحبها في أعلى املراتب  حيث قسموا 'املهن 

من املبحوثين صرحوا بأن اسم العائلة هو الذي يرفع من مكانة الفرد،    %25، مقابل  1وأخرى يتصنف من خاللها في أدنى املراتب' 

الجتماعي، في حين كان تصور  فالهيبة أو الشرف االجتماعي الذي تحمله عائلة ما قد يعطي ألصحابها مكانة مميزة ضمن البناء ا 

، وهذا التصريح ما هو إال نتيجة للوضعية التي يعيشها البطال حيث  %03املبحوثين للمستوى التعليمي كأدنى نسبة واملتمثلة في  

 أنهم وصلوا إلى مستويات عليا من التعليم لكن ال يتمتعون بتقدير اجتماعي كاف من طرف اآلخرين بسبب بطالتهم. 

والتي تعبر عن وجود عالقة    0.20مساوية للقيمة       Spearmanليل اإلحصائي كانت نسبة معامل االرتباطمن خالل التح

 ارتباطيه طردية ضعيفة بين متغير مكانة الوالدين وتصور املبحوثين إلى محددات املكانة االجتماعية.

 

أن املبحوثين الذين صرحوا بأن الجهوية هي السبب الذي كان حائال   يشير االتجاه العام الرسم البياني املوضح أمامنا إلى

، حيث الحظت  الباحثة  من  خاللها   %  63م وبين العمل وفي نفس الوقت يتمنون العمل في مجال املحروقات كانت نسبتهم   بينه

زيارتها  اليومية  لوكالة  التشغيل  املحلية  بعض املمارسات واملعامالت الخاصة لبعض البطالين الذين رفضوا بعض عروض  

ات من اختيارهم، حيث  أنه عندما تمنح فرصة عمل  لبطال  معين ويرفضها، ال  العمل وتم إعطاؤهم مناصب أخرى وفي شرك 

يعاد سحب اسمه مرة اخرى حسب نظام الوكالة، حيث أن شدة الصراع على املناصب قائم حول الشركات البترولية، يقابلهم  

يتمن  43% والذين  للعمل  وصولهم  عدم  في  السبب  الجهوية  يعتبرون  ال  الذين  املبحوثين  مجال  من  في  مستقبال  العمل  ون 

من املبحوثين الذين ال يعتقدون أن الجهوية سببا في عدم وصوله للمهنة ويتمنون العمل في مجال     %  29املحروقات، مقارنة ب  

من البطالين الذين يتمنون العمل بقطاع التعليم أن الجهوية كانت السبب الحائل بينهم و بين    %  23التعليم، في حين صرح  

 
 .37-25ص ص ،ه.1305. هنيدي بازار: مطبعة نخبة االخبار، 1ج،إخوان الصفا وخالن الوفاأحمد، بن عبد هللا. - (20)
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املتبقية     %  29للعمل، مقارنة ب    وصولهم النسبة  املقاوالتية بينما صرحت  العمل في  مجال   الذين يريدون   من املبحوثين 

من البطالين الذين يريدون العمل في املقاوالتية أن الجهوية هي العائق، وهذا دليل على وجود ارتباط  طردي   % 14واملتمثلة في 

، وهذا راجع للتوزيع الغير عادل ملناصب العمل أحيانا،  تصور البطالين ملهنة املستقبل  متوسط  بين  متغير  الجهوية ومتغير

من مجمل العينة حيث     %  63أيضا عدد البطالين كما رأينا في دراستنا هذه من ذوي التخصصات التقنية قدرت نسبتهم ب  

م تعداد مؤسسات الدولة البترولية مقارنة بحاملي  أنها تمثل شباب بطال في مدينة تقرت فقط وفي فترة زمنية معينة، فإذا ما ت 

 الشهادات وخاصة التقنية فمؤسسات الدولة ال تستطيع استيعاب كل الطاقات املتخرجة وتوفير مناصب عمل. 

و هذا دليل على وجود ارتباط  طردي متوسط     Spearman   0.40من خالل التحليل اإلحصائي تبين لنا أن معامل االرتباط  

، وهذا راجع للتوزيع الغير عادل ملناصب العمل أحيانا، أيضا عدد  بين  متغير  الجهوية و متغير تصور البطالين ملهنة املستقبل

حيث أنها تمثل    من مجمل العينة   %  63البطالين كما رأينا في دراستنا هذه من ذوي التخصصات التقنية قدرت نسبتهم ب  

شباب بطال في مدينة تقرت فقط وفي فترة زمنية معينة، فإذا ما تم تعداد مؤسسات الدولة البترولية مقارنة بحاملي الشهادات  

 وخاصة التقنية فمؤسسات الدولة ال تستطيع استيعاب كل الطاقات املتخرجة وتوفير مناصب عمل. 

حققت نسبيا نستخلص أن العالقات االجتماعية للبطالين تؤثر على تصورهم  من خالل ما تقدمنا به في هذه الفرضية التي ت

والتي تمثل " العملية العالئقية في البناء الهوياتي والتي تتعلق    كلود ديبارملستقبلهم املنهي، كما جاء في تحليل البناء الهوياتي عند  

باملعرفة، مهارات وصور للذات مقترحة ومعبر عنها    باالعتراف في وقت معين، وضمن فضاء محدد من الشرعية، هويات متعلقة

 .1من طرف األفراد في نظام الفعل" 

 نتائج الفرضية الثالثة: 

 

من املبحوثين     %  81يتبين لنا من خالل األعمدة البيانية املوضحة أعاله أن االتجاه العام للمبحوثين كان في نسبة              

  %35الذين لم يمارسوا أي نشاط خالل فترة البطالة بأن التخصص هو السبب في عدم تحصلهم على فرصة عمل، مقابل ب

في عدم تحصلهم على فرصة   بأن تخصص دراستهم هو املشكل والعائق  الذين يمارسون نشاطات ويعتقدون  املبحوثين  من 

 
(1) -Claude,Dubar. La Socialisation :  Construction des Identités Sociales et Professionnelles. Op.cit.p122. 
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من    %  19يقومون بنشاطات وال يعتبرون التخصص سببا في بطالتهم، مقارنة بمن املبحوثين الذين    %  65عمل، مقارنة ب  

املبحوثين الذين لم يمارسوا أي نشاط في فترة بطالتهم  ويعتبرون أن التخصص ليس سببا في عدم وصولهم للعمل بحيث تقف  

 ؤهل. أسباب أخرى وراء بطالتهم مثل قلة الخبرة، املحسوبية، افتقارهم ملهارات أخرى عدا امل

وهذا يدل على وجود   0.40كانت قيمته مساوية ل  Spearmanيتضح لنا من خالل التحليل اإلحصائي بأن معامل االرتباط 

البطالين   أغلب  أن  حيث  وظيفة،  على  الحصول  في  العائق  ومتغير  النشاطات  متغير  بين  متوسطة  طردية  ارتباطيه  عالقة 

يمارسون نشاطات ثقافية )املسرح،    %  32بمجال الرياضة، في حين كان    نشاطاتهم تتعلق  %  46يمارسون نشاطات من بينهم  

من هؤالء املبحوثين الذين يمارسون نشاطات جمعوية تتعلق الجمعيات وفعل الخير، في هذا الصدد    %  22بيع الكتب(، مقابل  

فراغ بل مفعم وهو متعلق    توصل بأن "وقت البطالين ليس وقت   حول مسألة وقت البطالينديدييدو مازيار  يتأكد ما ذكره  

، و بالتالي يعتبر عامل الوقت مهم جدا في حياة البطال  1بالوقت االجتماعي واملتمثل في نشاطات غير متالئمة و البحث عن عمل" 

الشهادة  إذا ما تم استغالله في نشاطات أخرى من شأنها تفيده في مسار البحث عن عمل وقد تكون هي السبب في التوظيف عدا  

 الجامعية.

 

  %67يتضح لنا من خالل األعمدة البيانية املوضحة أعاله بأن االتجاه العام للمبحوثين يتمحور حول نسبة حسب    

من     %47من البطالين ممن يتقنون اللغات األجنبية و يتمنون الهجرة من بحثا عن العمل و من أجل تغيير أوضاعهم، يقابلهم 

من املبحوثين الذين ال يتقنون اللغات األجنبية       %  53املبحوثين الذين ال يتقنون اللغات األجنبية و يريدون الهجرة مقارنة ب

من املبحوثين الذين يتقنون اللغات ويريدون البقاء في أوطانهم وعلى حد تعبير أحد     %  33ن صرح   ويفكرون في الهجرة، في حي

التوظيف في بلدهم األصلي،   ارتباطيه ضعيفة بين  املبحوثين) نرجع خيري لبلدي(، فهم يتمنون  والتي تدل على وجود عالقة 

اللغة كان محفزا للهجرة، فحسب تصور البطالين اللغة مهمة    حيث أن متغير متغير إتقان املبحوثين للغات األجنبية والهجرة  

 في التفاعل و الحوار مع الطرف األخر.

 
(1)-http://isociologia.pt/App_Files/Documents/working9_101019094201.pdf.13/06/2013 à 14h09. 
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االرتباط   معامل  قيمة  اإلحصائي  التحليل  خالل  ل  Spearmanمن  قيمته  عالقة    0.19واملساوية  وجود  على  تدل  والتي 

حيث أن متغير اللغة كان محفزا للهجرة، فحسب تصور  ارتباطيه ضعيفة بين متغير إتقان املبحوثين للغات األجنبية والهجرة  

البطالين اللغة مهمة في التفاعل والحوار مع الطرف األخر، لكن في نفس الوقت كل تفكيرهم منصب على إيجاد منصب عمل  

اللغات وحتى اكتساب لغات جديدة من شأنها تفتح أمامهم   التفكير في تحسين مستوى  العلمي دون  أفاقا  يتالءم مع املؤهل 

 للعمل.

نسبيا، تحققت  والتي  الفرضية  لهذه  السوسيولوجي  التحليل  خالل  من  لنا  يتسم    يتضح  للبطالين  الثقافي  املستوى  أن 

بالهشاشة، وهذا راجع للموارد الثقافية التي يكتسبها البطالين من ضعف في اللغة وحتى استغاللهم ملواقع التواصل االجتماعي  

للتسلية   الهوية  هي مجرد  تعتبر من مقومات  أو نوادي والتي  الكترونية تجارية  في مواقع  والصداقة وابتعادهم عن االشتراك 

االجتماعية إال أن أغلب املبحوثين منخرطين في نشاطات جمعوية ثقافية ورياضية ما يساهم في تشكيل تصورات ايجابية نحو  

 مستقبلهم. 

  النتائج العامة للدراسة 

التي تلعب دورا محوريا في تصنيف املهن،ملدى هي بناء اجتماعي ناتج  إن البطالة طويلة ا حيث       من الثقافة املجتمعية 

توصلنا في دراستنا هذه إلى أن  البناء الهوياتي للبطالين ساهم كثيرا في تشكيل وبناء تصوراتهم نحومكانتهم االجتماعية  املتوقعة  

من خالل تصورهم ملستقبلهم املنهي، عبر مسارات اجتماعية، عالئقية وثقافية    والتيتمتاز باستخدام معرفة خاصة ومهارة وذلك

بأن الهوية االجتماعية هي عبارة عن    كلود ديبار ساهمت بطريقة أو بأخري في حصر طموحهم في منظار معين، وهذا ما أكده  

لتستمر إلى التنشئة االجتماعية الثانوية التي    مسارات متعاقبة في حياة األفراد، التي تبدأ مع التنشئة االجتماعية األولى للفرد

من خالل املؤسسات،  املهنة   1تتعلق باكتساب املعارف املختصة واألدوار املباشرة أو الغير مباشرة املتجذرة في تقسيم العمل " 

التنشئة    الذكر، كما أن  و الثقافة، لتتقاطع مع حياته الذاتية الخاصة بشخصيته، حيث هي غير ثابتة وتتأثر باملسارات السالفة

ال تحقق أبدا من خالل إعادة إنتاج األدوار الجماعاتية املوروثة، ولكن تتم بواسطة التدرب على األدوار املجتمعية   االجتماعية 

إلى   البطالين  وصول  من خالل  إال  يتحقق  لن  وذلك  االجتماعي  باالعتراف  تسمح  مكانة  على  االستحواذ  من خالل  الجديدة  

ما أعطاهم تصور ايجابي  نحو املهنة املستقبلية، حيث تمحورت اتجاهات البطالين حول العمل في مجال املحروقات  2املهنة"، 

والذي يرفع من مكانة العامل به، بالتالي البطالين يبحثون عن شرف ورفعة املهنة أوال والتي من خاللها يحتل الفرد موقع في  

، حيث  3" األفراد يتعلمون التوقعات التي تكتنف املواقع االجتماعية في ثقافته" انتوني غيدنزه النظام االجتماعي، وهذا ما أكد

 الرصيد  املعرفي  الفردي،  الثقافي واالجتماعي.   من  ينبع التصور 

 
(23) Claude Dubar," La SocialisationConstruction des Identités Sociales et Professionnelles ",Op.cit. p98. 

(24) Samir, El-Hoyek." Représentations Identitaires et Rapport à la Formation Continue ; Cas des Enseignants Français du 

Liban ", Thèse de Doctorat en Science de l’Education, Université de Charles de Gaule, Lille 3, 2004, p103. 

 .89( أنتونيغدنز، كارين بيردسال، مرجع سبق ذكره، ص52) 
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نه ال يزال  وفي املقابل نستطيع أن نقول بأن البناء الهوياتي للبطالين أكسبهم تصور سلبي في نفس الوقت، حيث أ              

ينقص شبابنا الوعي بمفهوم العمل، فغالبية الشباب يريدون العمل فقط بقطاعات الدولة وعلى وجه الخصوص الشركات  

الذهنية  املجتمعية    الخلفية  نتيجة  أكثر وهذا حق مشروع، وهو  لهم وضمانا لحقوق  رابحة  بمثابة ورقة  البترولية والتي هي 

املوروثة واملكتسبة، بحيث أصبح العامل بإحدى الشركات  البترولية شأنه  شأن الطبيب ملا     للمبحوثين  والهوية  االجتماعية 

توفره هذه  املهنة لصاحبها من مكانة  رفيعة وراتب جيد يمكن صاحبه من العيش الكريم، لكن في حقيقة األمر هم مغيبون  

لفرد، الذي يعتبر سند يمنعهم من الوقوع  في شباك البطالة  كثيرا عن ثقافة التكوين الذاتي والذي يعتبر مرحلة مهمة في حياة ا

والتقيد فقط باملؤهل املتحصل عليه، فمؤسسات الدولة غير قادرة على استيعاب كل الطاقات الهائلة املتخرجة من الجامعة،  

لشهادة، في حين أن الكفاءة   كما يجب التفريق بين التأهيل والكفاءة، فالتأهيل مرتبط  بشرط الحصول على  التكوين املرتبط  با

ليست بالضرورة  كذلك، وعليه فإن ليس كل مؤهل كفء وال كل كفء ذو مؤهل، و هذا ما التمسناه في عينة الدراسة  املتمثلة  

% وبالرغم من طول مدة البطالة إال أنهم لم يفكروا في تجديد ومعارفهم والبحث عن فرصة أخرى من  80غالبيتهم في نسبة  

تكوين املنهي    خالل  االندماج  ثم  الشغل ومن  عالم  لدخول  منهم  العديد  أمام  األفق  يفتح  قد  والذي  في مجال مختلف  ثانوي 

 والحصول على مكانة اجتماعية وبالتالي االعتراف االجتماعي.  

 خاتمة : 

قادتنا    املتوصل إليها والتي  النتائج  وخصوصية  طبيعة  من  وانطالقا  والعملية ملوضوع الدراسة،   العلمية  األهمية  بحكم 

تصورهم ملكانتهم االجتماعية،  فإن    ملعرفة  العالقة الجدلية بين الهوية  االجتماعية للبطالين والتي تلعب دورا حاسما في تشكيل

عن تحقيق مكانة اجتماعية واندماج سوسيو منهي، بحيث وضعت    البحث عن وظيفة عملية طبيعية يباشرها كل فرد يبحث

  صبحت سياسة وبرامج لدعم تشغيل الشباب مثل جهاز اإلدماج املنهي وغيرها من األجهزة المتصاص البطالة، لكنها أالدولة  

بين مخرجات الجامعة وسوق العمل، وبالتالي إنتاج البطالة من جديد بصورة جديدة   افقبذلك تورث البطالة حيث ال يوجد تو 

 في أوساط املتعلمين. 
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  1929  واقع أحداث مدينة اخلليل ضد سكانها اليهود يف سياق ثورة الرباق

The Events of Hebron Against Jewish Residents In The Context 
Of The Al-Buraq Revolution 1929 

 فلسطين  ، جامعة الخليل/د.طارق عبد الفتاح الجعبري 

Dr. TAREQ A. JABARI/ HEBRON University,Palestine 

 

 

 

Abstract:  

The study deals with analysis and interpretation of the events of the Al-Buraq Revolution in 1929 in Hebron, 

as they are among the most important stations of this revolution. The Al-Buraq Revolution was one of the most 

important political events in Palestine in the early twentieth century. Its events in Hebron are worthy of study, 

as they contained major events, including the killing of more than sixty Jewish residents of the city. The problem 

of the study focused on the causes of the Hebron’s turn against its Jewish inhabitants, who had given them 

safety over decades, and what were the events, introductions, results, and the interpretation of the role of the 

English security forces. The study aimed to identify the causes and most important results of the Al-Buraq 

Revolution. And standing on the events of the Buraq revolution in the city of Hebron and the role of the British 

in the conflict. The researcher used the historical analytical method and the descriptive method. The study 

concluded that the penetration of the Zionist movement among the Jews of Hebron was the direct cause of the 

people of Hebron turning against them. And many families from Medina participated in protecting most of the 

Jewish families, in fulfillment of the covenant of safety and the right of neighbor. The British forces played a 

major role in facilitating and encouraging the Arabs to kill the Jews in Hebron . 

Key words: Hebron. Al-Buraq Revolution. Palestine 
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  : ملخص

في مدينة الخليل، باعتبارها من أهم محطات هذه الثورة.    1929تناولت الدراسة بالتحليل والتفسير أحداث ثورة البراق عام  

وكانت ثورة البراق من أهم األحداث السياسية في فلسطين في مطلع القرن العشرين. وطبيعة أحداثها في الخليل جديرة بالدراسة  

ة الدراسة تركزت حول  كونها احتوت على أحداث جسام ومنها مقتل ما يزيد عن ستين يهوديا من سكان املدينة. وكانت مشكل

أسباب انقالب أهل الخليل على سكانها اليهود الذين منحوهم األمان على مدار عشرات السنوات، وطبيعة األحداث واملقدمات  

والنتائج وتفسير دور اإلنجليز فيها. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب ثورة البراق وأهم نتائجها. والوقوف على طبيعة  

رة البراق في مدينة الخليل ودور اإلنجليز في مسار هذه األحداث. وكانت أسئلة الدراسة التي حاولت اإلجابة في األسباب  أحداث ثو 

والنتائج للحدث وتحقيق أهداف الدراسة. واستخدم الباحث املنهج التحليلي التاريخي واملنهج الوصفي. وخلصت الدراسة إلى  

ال الحركة  تغلغل  أن  أهمها  عليهم. وساهمت  نتائج عدة  الخليل  أهل  املباشر النقالب  السبب  كان  الخليل  يهود  بين  صهيونية 

عائالت كثيرة من املدينة في حماية معظم عائالت اليهود وفاء لعهد األمان وحق الجار. وكان لقوات اإلنجليز حدور كبير في تسهيل  

 وتشجيع العرب على قتل اليهود في الخليل. 

 يل. ثورة البراق. فلسطين.الخل الكلمات املفتاحية: 

 

  : اإلطار املنهجي للدراسة

في مدينة الخليل باعتبارها من أهم محطات وعالمات هذه الثورة. وحيث أن    1929تناولت الدراسة أحداث ثورة البراق عام  

في أحداثها  العشرين. كانت طبيعة  القرن  في مطلع  في فلسطين  السياسية  البراق كانت من أهم األحداث  الخليل جديرة    ثورة 

بالدراسة كونها احتوت على أحداث جسام ومنها مقتل ما يزيد عن ستين يهوديا من سكان املدينة. وكانت مشكلة الدراسة تمحور  

األحداث   وطبيعة  السنوات،  مدار عشرات  على  األمان  منحوهم  الذين  اليهود  على سكانها  الخليل  أهل  انقالب  أسباب  حول 

والوقوف    أسباب ثورة البراق وأهم نتائجها.  ر دور اإلنجليز فيها. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف علىواملقدمات والنتائج وتفسي 

.وكانت أسئلة الدراسة التي حاولت على    ودور اإلنجليز في مسار هذه األحداث  على طبيعة أحداث ثورة البراق في مدينة الخليل 

: ما هي أسباب وأحداث ثورة البراق وأهم  اآلتي  ينة. وطرح الباحث أسئلته ك اإلجابة في األسباب والنتائج للحدث وطبيعته في املد

واستخدم الباحث    وما هي طبيعة أحداث ثورة البراق في مدينة الخليل؟ وما هو دور اإلنجليز في مسار هذه األحداث؟  نتائجها؟

إلجابة على أسئلتها. وحرص الباحث على تعدد  املنهج التحليلي التاريخي واملنهج الوصفي في سعيه نحو تحقيق أهداف الدراسة وا

 مصادره من املصادر العربية واألجنبية وخاصة اإلسرائيلية. مجتهدا في تحليل وتركيب وتفسير األحداث وتتبع تطوراتها. 
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  :مقدمة

االضطرابات في مدينة الخليل، يقودنا م والتي عرفت بثورة البراق، والدور البريطاني في تطور  1929الحديث عن أحداث سنة  

إلى البحث الجدي في طبيعة التدخل املباشر لالنتداب البريطاني في تطور الصراع العربي الفلسطيني الصهيوني من بداية هذا  

 لوقائعها ونتائجها 1القرن 
ً
دى املفاصل  .مما عمل على اعتبارها إح2. وخاصة أن ثورة البراق كان لها من األهمية الكبرى استنادا

يتم   الصهيونية، حتى  الصراع ضد  تاريخ  في  لبحثه ودراسته  الكثير  هناك  ومازال  الصهيوني.  الفلسطيني  الصراع  في  الرئيسة 

ومن هنا رأيت من األهمية    .إدراكه في الوعي الوطني، حيث يلقي كل طرف ظالل رؤاه ومنطقه ومفهومه في تاريخ النزاع وأحداثه

 ألحداث البراق في   م،1929دراسة أحداث سنة  
ً
 وقائع أحداث مدينة الخليل والدور البريطاني امليداني التي جاءت تباعا

ً
متتبعا

ونحاول    القدس. وفي هذه األحداث قتل في الخليل وحدها ستون يهوديا، وتم إعدام ثالثة فلسطينيين اثنين منهم من الخليل.

االنقالب العنيف من قبل أهل الخليل على الجالية اليهودية التي منحته    اإلجابة على العديد من األسئلة في هذه األحداث. ومنها

األمان طوال قرون من الزمن أو أحداث القتل التي طالت اليهود بشكل قاس ي مع مقابلة ملوقف الكثير من أهالي املدينة الذين  

ولم تعن املراجع واملؤلفات التاريخية    .3ي املدينة قاموا بدفاع وحماية اليهود املجاورين لهم، مما حال من إبادة اليهود بشكل كلي ف

 م، وإنما تم تناوله في األغلب كملحق ثانوي في ثورة البراق. 1929العربية كثيرا بتفاصيل أحداث مدينة الخليل سنة 

ل مرتكز السياسة اإلسرائيلية نحو الخليل وتهويدها 
ّ
ات التي ال تتوقف ، وفيها املبرر لالعتداء4تكمن أهمية الدراسة كونها تمث

واألجنبية   العربية  التاريخية  املراجع  أوردته  ما  البحث  هذا  في  استعرضت  والسكان. وقد  واملقدسات  األراض ي  املدينة على  في 

 من روايات املعمرين من أهل املدينة. وكان منهجي ربط وتحليل العناصر والعوامل    خاصة اإلسرائيلية حول األحداث،
ً
ومستفيدا

 أخرى حسب ما توافر لدي من مادة تاريخية. واجتهدت أن أبدأ بتعريف مختصر  
ً
 بعضها ومدعما

ً
املتشابكة في الحدث، مفندا

ملدينة الخليل وأهميتها التاريخية والدينية. كما قمت بوصف أحوال املدينة ما قبل األحداث وخاللها وما بعدها. ثم تطرقت  

القدس واملنتهية بالخليل مع وصف ملجريات قتل ومالحقة اليهود في املدينة. ثم تتبعت  بالتفصيل لتسلسل األحداث ابتداء في  

سياسة االنتداب البريطاني في فلسطين والذي أدى إلى خلق أجواء التوتر والصراع والصدامات. أما دور اإلنجليز املباشر في  

 ،
ً
 وشماال

ً
حيث ظهرت بعض املالمح والنتائج حول دورهم الواضح في أحداث الخليل فقد جمعت الروايات وقارنتها وقلبتها يمينا

الخليل خاصة كتاب )سيفر حبرون(   تصعيد األحداث.  تناولت أحداث  التي  السابقة  الدراسات  أهم  اليهودي    5ومن  للمؤلف 

ليل وسرد  )عوديد أبيشار(، من الروايات اليهودية التي تضمنت ووجدت عناية فائقة ومتابعة ألدق التفصيالت. فقد عني بتح

 طيبا. مستفيدا من روايات أهل الخليل وبعض وثائقهم في تدعيم رأيه. 
ً
 جهدا

ً
 تفصيالت األحداث حسب الرواية اليهودية باذال

 
1( السامرائي.  عامي  2013أحمد محمود علو  بين  الفلسطينية  القضية  اإلنسانية.. 1939- 1914(. تطورات  للعلوم  تكريت    ,(11)20مجلة جامعة 

-703،2013 . 

 . 214، ص 1982،  2بيروت، ط 1939 – 1918الوطنية الفلسطينية  مؤسسة الدراسات الفلسطينية: وثائق الحركة2
3Saleh, M. M. (2014). The Palestinian Issue: Historical Background & Contemporary Developments:  القضية الفلسطينية: خلفياتها

 .مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات .التاريخية وتطوراتها املعاصرة
 .53،ص 2018مد أبو نحل:  يهودية دولة إسرائيل: جذور املصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية، أسامة مح4
 .  44، ص  1970أبيشار : كتاب الخليل ، ترجمة مكتبة بلدية الخليل ، عوديد5
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 األهمية الدينية والتاريخية 

، حيث يمتد عمرها إلى األلف الخامس قبل امليالد، عندما سكن
ً
ها  مدينة الخليل من أقدم وأهم املدن الفلسطينية تاريخيا

، وبدأ نجم املدينة يسطع عندما سكنها نبي هللا إبراهيم عليه السالم ومن ثم دفن  1الكنعانيون وأطلقوا عليها اسم )قرية أربع(

. وحازت املدينة على مكانة مرموقة بعد الفتح  2فيها. بعدها تواكبت القبائل العربية لسكن فها كبني عدي ومن ثم لخم وجذام 

.إضافة ملقامات  3كبيرة لدى املسلمين باعتبارها تحتضن قبر سيدنا إبراهيم عليه السالم وقبور زوجاته  اإلسالمي، ونالت قدسية

األنبياء اسحق، ويعقوب، ويوسف، ولوط، ويونس، وبعض مقامات الصحابة كتميم الداري رض ي هللا عنه وبعض التابعين  

صلها وجذورها يهودية فإنه لم يصمد أمام ردود علماء اآلثار  والصالحين. أما ما يدعيه اليهود وبعض املستشرقين أن الخليل ا 

التي سميت على اسم ساكنها إبراهيم الخليل عليه    – تقع مدينة الخليل  .4واملؤرخين الذين ردوا على اليهود بشكل قاطع هذه اآلراء 

لخليل. واملدينة جبلية التضاريس  متينة مع القدس بوابة ا  استراتيجية كم جنوب القدس، وهي ذات عالقة  36على بعد   – السالم

 .  5تشتهر بالكثير من املزروعات أهمها العنب والزيتون 

 :تاريخ اليهود في املدينة ورؤيتهم الدينية لها

 في العقيدة اليهودية، فقد تم ذكرها في التوراة  
ً
 ودينيا

ً
بل إن التاريخ    –اإلصحاح األول    –تعتبر الخليل توأم القدس تاريخيا

إبراهيم عليه السالم اليهود  أبي  الكتاب املقدس  6اليهودي يبدأ من الخليل مع  مره باسم    87. وقد ورد ذكر مدينة الخليل في 

أوقف اضطهاد    – رض ي هللا عنه    –حبرون أو قرية أربع أو ممرى. ويعترف املؤرخون اليهود أن الفتح اإلسالمي لفلسطين زمن عمر  

. وباستيالء الصليبيون على الخليل سنة  7السماح لهم بالعودة إلى القدس والخليل بشكل تدريجي   اليهود من قبل البيزنطيين وتم 

. 8م على يد السلطان اململوكي بيبرس 1260م تم طرد اليهود أيضا من املدينة ولم يبدؤوا بالعودة حتى تحرير الخليل سنة  1100

في الخليل بصورة متقطعة وجزئية خالل القرنين الرابع عشر والخامس  ثم يعود يؤكد املؤلف اليهودي أبيشار أن اليهود تواجدوا  

عشر امليالديين سواء بالسكن أو الزيارة. إلى أن بدأ تواجد يهود األندلس في املدينة يكبر بعد رحيلهم من األندلس. وبدأ التواجد  

م جاء إلى الخليل اليهودي  1870سنة  اليهودي في الخليل ينشط بشكل جدي خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر ففي

 
 .7. ص1987،  1تيسير جباره: مدينة خليل الرحمن ، رابطة الجامعيين مركز األبحاث ، ط  1
 . 12، ص 1985،  1يل الرحمن العربية ، دار القلم ، رام هللا ،ط يونس عمرو: خل 2

3Reiter, Y. (2017). Contested Holy Places in Israel–Palestine: Sharing and Conflict Resolution. Taylor & Francis. 
4Freas, E. (2012). Hajj Amin al-Husayni and the Haram al-Sharif: A Pan-Islamic or Palestinian Ma'oz, M. (2014). The Role of the 

Temple Mount/Al-Haram Al-Sharif in the Deterioration of Muslim–Jewish Relations. 
 . 34، ص1987،  1تيسير جباره: مدينة خليل الرحمن ، رابطة الجامعيين مركز األبحاث ، ط 5

6Ma'oz, M. (2015). A national or religious conflict? The dispute over the temple Mount/Al-Haram Al-Sharif in 

Jerusalem. Palestine-Israel Journal of Politics, Economics, and Culture, 20(4/1), 25. 

 . 461،ص 1986، مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ،   2صبري جريس: تاريخ الصهيونية ، ج7
 . 214، ص1988، في ديار الخليل ، الطبعة الرابعة ،بيروت، دار الطليعة ،  5مصطفى مراد الدباغ: بالدنا فلسطين ، ج8
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م حيث  1890، بينما بدأ تطور الجالية اليهودية في املدينة يتضح سنة  1الثري )حاييم رومانو( واشترى أرضا بنى عليها عمارة فخمه 

أما في سنة   القدس للتعلم.  إلى    م فقد أقيم مستوصف طبي 1895بدءوا بإنشاء بعض املدارس، وإرسال بعض طالب اليهود 

  1429خاص بهم ، وشرع اليهود في هذا العام بتعلم الحرف واملهن وإنشاء دكاكين صغيرة. حيث بلغ عددهم في هذا العام حوالي 

 .2من اإلشكناز  619من يهود األندلس، و  810شخص منهم 

 إلى أوروبا لجم
ً
 متعددة

ً
ع التبرعات لجالية  وفي مطلع القرن العشرين بدأ اليهود ينشطون بشكل واضح حيث أرسلوا وفودا

 سنة  1909الخليل. وفي سنة  
ً
م وهو 1910م أقام يهودي من بغداد مستشفى لليهود، أقام )يعقوب ساسون( مدرسة دينية أيضا

واملنسوجات   والصياغة  الساعات  والخياطة والحدادة وتصليح  والتجارة  األحذية  في صناعة  اليهود  تطور مشاركة  عام شهد 

الصن هذه  أن  إال  املدينة،الصوفية،  في   
ً
طويال تصمد  لم  من    اعات  اليهود  حرفيي  معظم  وهاجر  معظمها  فتدهورت 

إلى سنة  .3املدينة  القرن العشرين  الفترة حياة بائسة في معظم شؤون 1929الخليل من مطلع  املدينة خالل هذه  م. وعاشت 

التي   املتراكمة  واالقتصادية  السياسية   لألوضاع 
ً
انعكاسا ونابلس 4تعاقبت على فلسطين حياتها، وذلك  الخليل وغزه  أن  إال   .

بسط صوره عدد  أوكان التعليم في املدينة كان في  .5وبعض املدن األخرى، كان مستوى املعيشة فيها أدنى مما في القدس ويافا

م اقتصر عدد  1922نة  . في حين أنه س6م كانوا تسعة طالب فقط 1932الطالب في املراحل النهائية في املدارس )ثاني ثانوي( سنة  

، بينما اليهود في املدينة والبالغ عددهم آنذاك )  387املدارس على أربع فقط، ثالثة منها ابتدائية ضمت  
ً
( مقارنة    430طالبا

ً
يهوديا

 أربع مدارس ضمت  53689باملسلمين البالغ عددهم العام
ً
   42نسمه. فقد كان لليهود في تلك الفترة أيضا

ً
.واإلقبال على  7طالبا

املدارس لم يكن بش يء الكثير، ألن غالبية السكان تحيا حياة تعجز فيها عن توفير األقالم والدفاتر ناهيك عن الرسوم. وكانت  

والخضار   والقمح  والزيتون  كالعنب  البلد  مزروعات  على  معتمدة  البدائية  بطرقها  الزراعة  على  تعتمد  املدينة  غالبية سكان 

الصناع بعض  إلى  إضافة  تدخل  واللوزيات،  ولم  الدواب  على  تعتمد  فكانت سيئة،  املواصالت  أما  الخفيفة،  والحرفيات  ات 

 .19238السيارات إلى املدينة إال في سنة  

 م1929الوضع السياس ي في املدينة سنة 

تنامى الشعور الوطني واالنتماء والوعي السياس ي بتطور القضية الفلسطينية منذ مطلع القرن. وكانت البداية مع اإلنجليز  

ترحيبية، وانسجاما مع التوجه العربي والفلسطيني العام، فإن أهل الخليل قد علقوا اآلمال العظام على بريطانيا،وفي كتابهم  

 
1Jaeger, D. A., &Paserman, M. D. (2008). The cycle of violence? An empirical analysis of fatalities in the Palestinian-Israeli 

conflict. American Economic Review, 98(4), 1591-1604. 

 .26، ص 1985،  1يونس عمرو: خليل الرحمن العربية ، دار القلم ، رام هللا ،ط 2
 . 53، ص  1970أبيشار : كتاب الخليل ، ترجمة مكتبة بلدية الخليل ، عوديد 3

4Qumsiyeh, M. B. (2011). Popular resistance in Palestine: A history of hope and empowerment (p. 208). London: Pluto Press. 
 . 87، 1937السفري : فلسطين العربية بين االنتداب والصهيونية ، يافا ، عيس ى 5
 27. ص1987،  1تيسير جباره: مدينة خليل الرحمن ، رابطة الجامعيين مركز األبحاث ، ط 6
 .36، ص  1970كتاب الخليل ، ترجمة مكتبة بلدية الخليل ،  أبيشار :عوديد 7
 . 116،ص  1988،  4، في ديار الخليل ، دار الطليعة ، بيروت ، ط 5مصطفى مراد الدباغ: بالدنا فلسطين ، ج8
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م يعلن ممثلي الخليل الوالء له، ويثنون بالشكر إلى جاللة ملك بريطانيا العظمى بل يزيدوا  8/2/1918إلى الشريف حسين بتاريخ  

متهالكون في خدمتها، أطال هللا أيامهما، وحف بالنصر أعالمهما. وقامت    -بريطانيا–“فلقد يعلم هللا أننا صادقون في محبتها  

يين إلى هيئة مؤتمر السلم العام ووزارة الخارجية البريطانية  مجموعة من أهل الخليل بالتوقيع على عريضة احتجاج الفلسطين

بتاريخ   في فلسطين وذلك  السيئة  الصهيونية والحالة  الخليل كان املوقعون داود  12/2/1918محتجين على الحركة  م، فمن 

ن الخليل ممثلة  م، كانت مشاركة م2/6/1919.وأثناء عقد املؤتمر السوري العام في دمشق  1شكري وموس ى شكري وخليل عزت

م شارك من الخليل ممثلين في املؤتمر الفلسطيني الرابع، وكان من أعضاء  1921بالدكتور أحمد قدري ورفيق التميمي. وفي سنة  

سنة   األعلى  اإلسالمي  املجلس  تأسيس  وعقب  شنيتر.  سليم  الحاج  الخليل  من  املنتخبة  التنفيذية  وانقسام  1922اللجنة  م 

لتي الحسيني والنشاشيبي سرت هذه العدوى في الخليل وقراها وأثارت الخصومات بين العائالت والقرى  الفلسطينيين ما بين عائ

، وضم كل من: الشيخ طالب  1928.أما املؤتمر الفلسطيني السابع سنة  2بعضها البعض
ً
م فقد كان وفد كبير من الخليل مشاركا

، وناصر عبد الفتاح، وطالب عبد املجيد، وراشد عرفة،  مرقه، وأمين الحموري، والحاج سليم حجازي، ومحمد يوسف بدر

وعبد زيتون، وعبد هللا طهبوب، والشيخ صبري عابدين، وعلي العويوي، وعبد هللا بشير عمرو، وأمين الجعبري، وعبد الفتاح  

أبو خلف، ومحمد علي الجعبري، وراتب الناظر، وعبد هللا الشعراوي. وقد تم انتخاب    العزة، ويونس زلوم، والحاج إبراهيم 

 من: الشيخ طالب مرقه وناصر الدين ناصر الدين. 
ً
 3بعضهم لعضوية اللجنة التنفيذية كال

الشريف بمشاركة   البراق  العرب جمعية حراسة  اليهود، شكل  البراق بسبب استفزازات  التوتر حول حائط  ومع تصاعد 

دفاع عن البراق الشريف وكان رئيس فرعها في الخليل  حيث تالها تشكيل جمعية الشبان املسلمين ل  واضحة من أهل الخليل.

م، مما دعا املسلمين إلى عقد مؤتمر عربي لدفاع عن  1928. واشتد الصراع حول حائط البراق أواخر سنة4الشيخ طالب مرقة 

 من سوريا ولبنان واألردن700م في مدينة القدس، حضر املؤتمر  11/1928/ 1حائط البراق الشريف بتاريخ  
ً
وفلسطين،    مندوبا

واألماكن   األقص ى  حراسة  "جمعية  أسموها  جمعية  بصورة  املبارك  األقص ى  لحماية  منظمات  تشكيل  فيه  املجتمعون  قرر 

 من الشيخ طلب مرقة، والشيخ صبري عابدين، ومحمود الحموري، وأمين  
ً
اإلسالمية املقدسة" وقد مثل الخليل في املؤتمر كال

الح كاتبة، الحموري، وعبد هللا طهبوب، وعبد  الجعبري، وسليم حجازي، وحميدان  الخطيب، ومحمد علي  وطاهر دعنا،    ي 

 عن الجو الحزبي الفلسطيني، وان مشاركة أهل  .ورضوان دويك، وراشد دعنا، وعيس ى حسن
ً
 كثيرا

ً
وكانت مدينة الخليل بعيدة

 .5الخليل في هذه األحزاب يكاد ال يذكر 

 

 
 .  113،ص  1981، جامعة حيفا ،  1929 – 1919يعقوب يهوشع: تاريخ الصحافة العربية الفلسطينية 1
 . 76، ص 1985،  7الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث ، الطبعة التاسعة ، منشورات املؤسسة العربية ، بيروت، ط عبد الوهاب 2
 . 68، ص1985عبوش ي : فلسطين قبل الضياع ، ترجمة د. علي الجرباوي ، واصف 3
  ,(11)20مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية.. 9193-1914(. تطورات القضية الفلسطينية بين عامي 2013أحمد محمود علو السامرائي. )4

-703،2013 . 
5Qumsiyeh, M. B. (2011). Popular resistance in Palestine: A history of hope and empowerment (p. 208). London: Pluto Press. 
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 م1929سنة يهود الخليل من مطلع القرن الحالي إلى  

تصف الروايات التاريخية يهود الخليل في هذه الفترة بأنهم متدينين ورعين. وجاءوا للعبادة في جوار قبر إبراهيم علية السالم.  

نحو   الخليل  يهود  توجه  يبدو  ذلك  رغم  وطمأنينة.  بكل  املسلمين  الخليل  أهل  مع  قرون  عدة  الخليل طوال  يهود  عاش  وقد 

قد ساهم مساهمة فعالة في تأجيج العداء وإبرازه ضد اليهود بمن فيهم يهود الخليل. وكان يهود الخليل  الصهيونية قبيل األحداث  

م من املتدينين وتخلوا أطماع الصهيونية من تصرفاتهم. بل إن عالقاتهم مع أهل الخليل فيها كثير  1929عشية أحداث سنة  

لهذا الجوار الذي منحوه لليهود، وارتدادهم عليهم والقيام "بأعمال    . فما الذي دفع بأهل الخليل التنكر 1من التعاون والقبول 

 .2قتل وحشية بشعة ومذبحة عامة ضد يهود املدينة " حسب وصف املندوب السامي 

التاسع عشر. ووجود  القرن  أواخر  اليهود  الفلسطينيين توجسوا من عمليات االستيطان األولى من قبل  وبالرغم من أن 

. لكن الخليل بمن فيها من مسلمين ويهود كانت تحيا حياة مطمئنة  3ت منذ بداية العمليات االستيطانية احتكاكات واصطداما

  
ً
تخلو من الصراع العربي الصهيوني الذي كان يتعاظم في الساحل الفلسطيني،والذي ركز االستيطان اليهودي عليه مستبعدا

أنهم مسلمون ويهود، املسلمون  1875طلي سنة  فمثال يصف الرحالة )القسا. املناطق الداخلية الفلسطينية الخليل  م( أهل 

جميعهم من السكناج. أما الباعة املتجولون من تجار اليهود من الخليل فقد كانوا يبيعون    2000نسمة، واليهود    15000عددهم  

الوقت. أنحاء فلسطين ذلك  في سائر  والزجاج  الخليل  ال  منتجات  مطلع  إلى   
ً
الخليل وصوال يهود  بحماية  تمتع  العشرين  قرن 

من سكان املدينة الذين منحوهم الجوار واألمان، وثانيها : الحماية األجنبية من بريطانيا والنمسا. تذكر الروايات   : مزدوجة، أولها

التاريخية أن اليهود قاموا بالشكوى ضد عبد الرحمن عمرو الذي تمرد على الدولة العثمانية، وأخذ بجمع الضرائب لصالحه  

إلى القنصلين اإلنجليزي والنمساوي اللذين ذهبا إلى الخليل ليتفقدا أحوال  مما   مّس مصالح يهود الخليل، فقاموا بالشكوى 

 .4يهود املدينة املتمتعين بحمايتهم 

وأصبح أمان اليهود من املعلوم الذي لم يخرج عليه أحد، وحرص وجهاء املدينة على تأمين وأمان اليهود املجاورين. وعند  

م حيث أصبحت مدينة الخليل بدون حكومة وأحكام، وقد كان من املمكن أن  1917حاب ومجيء اإلنجليز إلى البالد سنة  انس

سيدافعون   بأنهم  له  مؤكدين  ماني"  "سليمان  الحاخام  إلى  املدينة  وجهاء  عمد  حينها  حقيقي،  إلى خطر  فيها  اليهود  يتعرض 

نكليز املدينة، وأكثر من ذلك فإن وجهاء املدينة وملدة أسبوعين متواصلين  بأنفسهم عن حياة اليهود وأموالهم ريثما يدخل اإل 

الخليل  البريطاني  اليهود حتى دخول الجيش  في ساحة   
ً
ليال الخليل فتحوا  5عملوا على االجتماع  . وعندما أحكم اإلنجليز على 

وإنشاء فرع لبنك أنكلو فلسطين، وبعض    املجال للحركة الصهيونية بالتسلل إلى يهودها بشكل عملي كبناء مدارس ومستوصف،

 
 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية. 1939-1914(. تطورات القضية الفلسطينية بين عامي 2013أحمد محمود علي السامرائي. )1

.20(11),703 
 .48، ص 1992،  2العويس ي: جذور القضية الفلسطينية ، دار الحسن ، الخليل ،ط عبد الفتاح  2
 . 111، 1955أكرم زعيتر : القضية الفلسطينية ، دار املعارف ، مصر، 3

4Jaeger, D. A., &Paserman, M. D. (2008). The cycle of violence? An empirical analysis of fatalities in the Palestinian-Israeli 

conflict. American Economic Review, 98(4), 1591-1604. 

 .38 ، ص 1970أبيشار : كتاب الخليل ، ترجمة مكتبة بلدية الخليل ، عوديد 5
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م كانت إحدى املحطات الرئيسة والتي أسفرت  1929املنشآت الداعمة لوجود اليهود في املدينة. غير أن أحداث النبي موس ى سنة  

  .دعن صدام بين أهل الخليل مع الحركة الصهيونية، ويهود القدس على األخص ومنها كانت بذرة الصدام واالنتقام من اليهو 

 ما يكون  
ً
حيث اعتاد أهل الخليل وقراها املشاركة السنوية في احتفاالت النبي موس ى، الواقع على طريق القدس أريحا. وعادة

 إلى القدس، ليكون في استقباله سائر  
ً
وفد الخليل من أكبر الوفود املشاركة حيث ينطلق من الحرم اإلبراهيمي في املدينة منطلقا

م إلى القدس حيث كان في استقباله وفد القدس ووفد نابلس، الذين قاباله  1920لخليل في نيسان  الوفود. فقد تحرك وفد ا

رئيس بلدية القدس  -باألناشيد الدينية والتي سرعان ما تحولت إلى أناشيد وخطب سياسية، وألقى خاللها موس ى كاظم الحسيني  

 كلمة ترحيبه بوفد الخليل هاجم فيها السياسة البريطان  – آنذاك  
ً
. ومن هنا نستطيع القول أنه بدأ  1ية مما أدى إلى عزله الحقا

الصدام األول بين العرب واليهود، فقد قام أحد اليهود بالبسق على املحتفلين واعتدى بعض اليهود على أحد مواطني الخليل  

بار صدامات القدس إلى  املحتفلين، ومن ثم اشتبك الطرفان في أحداث استمرت عدة أيام قتل فيها عدة أشخاص. ووصلت أخ

الخليل مساء ذلك اليوم، وأن الصهاينة هاجموا علم الخليل في القدس فقتلوا رجال املوكب ومزقوا العلم. فهب أهل الخليل  

واستعدوا للسفر إلى القدس لنجدة إخوانهم، إال أن الحاكم العسكري البريطاني )الكابتن تشامبيون( أغلق طريق القدس في  

ويظهر    .2ن السفر إال أنه سمح لهم بعد إلحاح طويل بتنظيم مظاهره ضد الصهاينة تخرج من الحرم اإلبراهيمي وجههم مانعهم م 

لنا هنا أن أهل الخليل في احتجاجهم ضد الصهاينة لم يشملوا يهود الخليل بصورة مباشرة، فلم يمّسوا يهود الخليل بسوء.  

حول  بالتجمع  الخليل  أهالي  من  األلوف  حمل  ما  القوات    وهذا  بمجيء  إال  ينفضوا  ولم  التالي،  اليوم  صبيحة  اليهود  ساحة 

البريطانية املساندة من القدس. ثم إن وجهاء الخليل ذهبوا بعد فّض املظاهرة إلى بيت الحاخام ماني مؤكدين له أنهم لن يمسوا  

ستنده إلى تخطيط، إنما هي رّدة  م م1920ولم تكن أحداث سنة    .يهود الخليل بسوء وأن مظاهرتهم ضد الصهيونيين األجانب

فعل وانفجار شعبي على خطر اليهود املتزايد، وهم البادئين بالتحرش. وتبدو أنها سياسة متبناة من اليهود والحركة الصهيونية  

ن  في توتير األجواء وتسخين الحالة السياسية في فلسطين للفت أنظار العالم وكسب تأييده. مما دفع بعض املؤرخين املعاصري 

.وهنا تظهر حقيقة تدخل اإلنجليز في هذه األحداث، والى  3بالتلميح أن هذه األحداث ربما كانت مدبره من اليهود أو الحكومة

النهج املتعمد من قبل اليهود الحركة الصهيونية بتوتير األجواء وتفاعل الصدامات مع العرب، وهي متقاربة إلى حد كبير مع  

 لتلك السياسة وتطوير للرؤية اليهودية واالستراتيجية في سيطرتهم  1920عامأحداث النبي موس ى  
ً
، حيث يمكن اعتبارها امتدادا

 على فلسطين. 

عام   موس ى  النبي  استخالصها ألحداث  يمكن  التي  النتائج  مباشرة  1920ومن  بصورة  األحداث  مع  الخليل  أهل  تفاعل  م: 

أما التقاطع مع الحركة الصهيونية والوقوف موقف الصدام معها فكان  وسريعة فور سماعهم أخبار االصطدامات في القدس،  

 في الصراع واألحداث مع اليهود  
ً
 أساسيا

ً
 بمسيرة الخليل ومظاهرتهم ضد الصهاينة. إضافة أن أهل الخليل كانوا عنصرا

ً
واضحا

 
1Mattar, P. (1992). The Mufti of Jerusalem: Al-Hajj Amin al-Husayni and the Palestinian National Movement. Columbia University 

Press. 

ــية األولــــي ),2  .م، جامعة الجزيرة.1948ه/1367م حتى حرب 1914ه/1332ابو القاسم موس ي محمد: القضـــية الفلســطـينية مـنـذ الحــرب العاملــ
 . 34، ص1979، دار األسوار ، عكا ،  1948 – 1917فلسطين علوش : املقاومة العربية في ناجي  3
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ليل القادمة إلى القدس لالحتفال  م، حيث أن "رواية فوج معاصر للحدث تشير أن تحرش اليهود كان بجماهير أهل الخ1920عام  

.فال غرو من أن يتنامى  1مقتلة عظيمة"   -اليهود–بموسم النبي موس ى، فما كان من أهل الخليل إال أن هاجموهم وقتلوا منهم  

  
ً
شعور العداء ما بين أهل الخليل واليهود عامه، فقد حقنت هذه الصدامات النفوس بالضغينة والحقد الذي أخذ يكبر يوما

يوم. إضافة إلى ما سبق فإن تالصق األحداث أسهم في إزالة القناع عن يهود الخليل املتصفين بالتدين غير الصهيونية،  بعد  

إلى أوروبا نهاية العشرينات لجمع التبرعات ليهود الخليل وتعاونهم مع الوكالة اليهودية التي بنت لهم   فكانت وفودهم املتكررة 

ا فإن   
ً
أيضا أخرى.  اعتاد  مدرسة ومرافق  اإلبراهيمي. حيث  الحرم  على  العشرينات  اليهود طوال  قبل  من  املتكررة  العتداءات 

كما  -املسلمون أن يسمحوا لليهود واألجانب بالصعود إلى الدرجة السابعة من املسجد، وكانوا في كل يوم جمعة يبكون وينوحون 

د أكثر من الدرجة السابعة املسموح لهم بها، بل إنهم جلبوا  بمحاولة الصعو   وبدئوافي حائط البراق_ ، إال أنهم لم يقتنعوا بذلك  

 .2أدوات إبادتهم معهم في محاولة لخلق واقع جديد لهم في الحرم اإلبراهيمي، مما جلب نقمة املسلمين عليهم 

نية إلى  كاآلتي: فقد دخلت القوات البريطا  1929-1917ويمكن تلخيص توجهات السياسة البريطانية في فلسطين في الفترة   

إال أن هذه السياسة املتلونة    فلسطين متظاهرة تحالفها مع العرب، وأنها ما جاءت إال لتحرر العرب من طغيان الدولة العثمانية.

- 2لم تصمد طويال أمام الوقائع والحقائق التي أخذت تثبت على األرض، وأهمها دعم الحركة الصهيونية ومن ثم وعد بلفور في 

.ومن ثم توالت خطوات الشراكة والتحالف البريطاني 3زام بريطانيا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين م معلنا الت11-1917

فلسطين، في  باريس    والصهيوني  في  الصلح  مؤتمر  اليهودي  1919ففي  تعيين  ثم  ومن  الصهيوني.  الوفد  مطالب  أجيبت  م، 

م، فقد جاء كأحد 1922نتداب البريطاني على فلسطين  أما اال .4الصهيوني هربرت صموئيل الحقا مندوبا ساميا على فلسطين 

وأصبحت سياسة الحكومة البريطانية    .5الخطوات املتممة للمشروع الصهيوني، فتأثير الصهيونية في بنود االنتداب واضح جلي 

ا املسؤولين  يؤكد  كما  الصهيونية،  للحركة  ودعمها  انحيازها  في  يوم  بعد  يوما  أكثر وضوحا  تبدو  فلسطين  أن  في  لبريطانيون 

. وكان اليهود باإلدارة البريطانية في  6السياسة البريطانية في فلسطين خالل السنوات الخمس األخيرة مرتكزة الى تصريح بلفور 

وقد خلصت الهيئات الفلسطينية الى نتائج السياسة  7فلسطين يتعاملون على أن البالد بالدهم وما على العرب إال أن يرحلوا عنها

م، مجملين هذه الخطوط  1946ية في فلسطين، في الوثائق التي أعدتها أمام لجنة التحقيق البريطانية األمريكية سنة  البريطان

وأن  .م بأنها مرتكزة على الحيلولة دون أن يصبح العرب أو اليهود أقوى مما ينبغي1939  -1917العريضة للسياسة البريطانية من  

م لم تكن ناجمة عن أسباب مؤقتة أو من مظالم إدارية،  1936م وسنة  1929ة  م وسن1920م وسنة  1919أسباب حوادث سنة  

 
 .  136، ص1992،  2عبد الفتاح العويس ي : جذور القضية الفلسطينية ، دار الحسن ، الخليل ، ط 1
 .33، ص  1982،  2بيروت، ط 1939 – 1918مؤسسة الدراسات الفلسطينية: وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية  2
 . 39،ص 1986، مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ،  2جريس ، صبري: تاريخ الصهيونية ، ج  3
 1955زعيتر ، أكرم: القضية الفلسطينية ، دار املعارف ، مصر  4

5Freas, E. (2012). Hajj Amin al-Husayni and the Haram al-Sharif: A Pan-Islamic or Palestinian Ma'oz, M. (2014). The Role of the 

Temple Mount/Al-Haram Al-Sharif in the Deterioration of Muslim–Jewish Relations. 
 .  136، ص1992،  2عبد الفتاح العويس ي : جذور القضية الفلسطينية ، دار الحسن ، الخليل ، ط 6
 . 32ص،  2020نبذة تاريخية عن القضية الفلسطينية،-جهاد الخازن: عيون وآذان 7
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وفي الخالصة يمكننا أن نصف .بل إنها نجمت عن معارضة وطنية لجميع السياسة الصهيونية التي اتخذتها السلطة املنتدبة

 .1هود" سياسة االنتداب البريطاني في فلسطين في كلمتين بأن "حكومة فلسطين يهودية أكثر من الي

 مجريـات أحداث ثورة البراق في القدس : 

م عندما قام اليهود باستفزاز املسلمين بتنظيم مظاهرة ضخمة في تل أبيب  14/8/1929انطلقت شرارة األحداث األولى في  

فيها قرب حائط بمناسبة ذكرى تدمير هيكل سليمان، ثم أعقبها في اليوم التالي مظاهرة كبيرة في شوارع القدس، وصل اليهود  

البراق حيث رفعوا العلم الصهيوني وأخذوا ينشدون النشيد القومي الصهيوني ) الهاتكفا: األمل (. وقد صدر من بعض اليهود  

. 2الشتائم واالستفزازات للمسلمين مطالبين باستعادة الحائط باعتباره )حائط املبكى(، وأنه الجدار الباقي من هيكل سليمان 

آب، وقد كان يوم جمعة، ذكرى املولد النبوي الشريف حيث جرت العادة احتفال    16ظاهرات في اليوم التالي  وتزامنت هذه امل

 ناقمين على اليهود فتوجهوا  
ً
أهالي القدس والقرى املجاورة االحتفال باملسجد األقص ى، فخرج املسلمون بعد صالة الظهر آالفا

اليهود، وأحرقوا   البراق محطمين منضدة  التالي  نحو حائط  اليوم  في  اليهود، ثم حدث  التي تخص   – آب    17–بعض األوراق 

اليهود، أدت إلى جرح   العرب وأخرى من  الجانبين ووفاة يهودي،  11اشتباك بين مجموعة من  مما دفع بالقوات    شخصا من 

اليهود وبعض  العرب  الشباب  من  كبير  عدد  العتقال  سريعا. البريطانية  باالنتشار  األخبار  هذه  املدن    وأخذت  سائر  في 

وأن اليهود يعملون على احتالل حائط البراق. فما كان إال أن تدفق آالف األهالي من القدس وما جاورها إلى الصالة    الفلسطينية، 

آب، حاملين العص ي والهراوات متحدين اليهود الذين كانوا مجتمعين في انتظارهم، ووقع   23املسجد في املسجد األقص ى يوم  

ال بين  ودخلت  الصدام  القدس  فوق  الطائرات  وحلقت  العرب  على  النيران  فأطلقت  البريطانية  الشرطة  وتدخلت  طرفين، 

املدن   باقي  إلى  تصل  العنيفة  األحداث  هذه  وأخذت   .
ً
عصرا املدينة  إلى  الهدوء  إلعادة  القدس  شوارع  البريطانية  املصفحات 

وقد كانت الردود   ستغاثة ودعاوى الثأر واالنتقام من اليهود،حاملة نداءات اال   الفلسطينية مثل نابلس والخليل وصفد وغيرها،

  .3واضحة وقوية في اليوم التالي في كل من صفد والخليل 

 األحداث في الخليل : 

وصلت أخبار الصدامات واألحداث من القدس إلى الخليل، والتي كانت تحيا حالة من الهدوء املعيش ي املتقبل لليهود في ذلك 

جودهم أي معاملة تس ئ إليهم بل على العكس فوجهاء املدينة " تكفلوا دوما بأن يتمتع يهود الخليل باليهود التام  الوقت ولم يلق و 

وبما أن العالقات االجتماعية والروابط االقتصادية ما بين الخليل والقدس من القوة والترابط بمكان، حيث  .4وال يساء إليهم"

مباش باتصال  اليومي  االحتكاك  على  قد سكنت  عملت  كانت  الخليل  أهل  من  كبيرة  أعداد  أن  املعلوم  فمن  املدينتين،  بين  ر 

القدس، وان الخليل كانت حلقة وصل ما بين القدس وبئر السبع وغزة. إضافة لصالة الجمعة في األقص ى الشريف الذي يحرص  

 
 . 2013، 703,(11)20-مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية.. 1939-1914أحمد محمود علو السامرائي: تطورات القضية الفلسطينية بين عامي 1
 . Arabī,ʻ-Mustaqbal al-al .2018 1 ,(5710)6-.2أبو سويرح:  القدس ومستقبل القضية الفلسطينيةلونا  2
  ,(11)20مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية.. 1939-1914تطورات القضية الفلسطينية بين عامي أحمد محمود علو السامرائي: 3
 . 17. ص1987،  1تيسير جباره: مدينة خليل الرحمن ، رابطة الجامعيين مركز األبحاث ، ط 4
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. ومع وصول أخبار الصدامات  1اشرة عليه الكثير من أهل املدينة، فمن الطبيعي إذا أن تمّس أحداث القدس أهل الخليل مب

من القدس إلى أهل الخليل أخذ كال من أهل املدينة واليهود بالتحفز واالستعداد للمواجهة، فقد وصل في يوم أحداث القدس  

فلسطين( عند مديره    -مجموعة من شباب الهاغانا املدججين بالسالح إلى الخليل حيث أودعوا أسلحتهم في مقر بنك )أنكلو

يطالبون  اليهو  كردوس(  هللا  )عبد  املسيحي  الخليل  حاكم  زيارة  إلى  دفعهم  اليهود  خوف  أن  كما  سلونيم(،  دان  )اليعيزر  دي 

بحمايتهم ،فأجابهم أنهم في مأمن وان هناك قوات ضخمة علنية وسرية تقوم بالحراسة وقادرة على ضبط األمور. كذلك قام  

ونيا بلجنة )القدس اليهودية(، طالبين النجدة، فردت عليهم النجدة بأن  بعضهم )شنيرسون والحاخام فرانكو( باالتصال تلف

. وبقيت املدينة  2يطمئنوا وأنهم  بمنأى عن األحداث، خاصة أن أهل الخليل مشهورون بمعارضتهم للمجلس اإلسالمي األعلى 

األحداث الدامية تتوالى، مبتدئها    آب، حيث بدأت أخبار23تحيا حالة من الهدوء حتى الساعة الثانية والنصف من يوم الجمعة  

سائق دراجة أخذ يطوف في السوق يخبر األهالي أن املئات من املسلمين قد قتلوا، وبعدها شرعت السيارات تصل الى املدينة  

فكانت  وتدعو إلى االنتقام والثأر. وقد بلغ التأثر والهيجان العاطفي للسكان، مبلغا عظيما    من القدس تؤكد أخبار األحداث،

ردة الفعل سريعة بقذف كل يهودي يرونه أمامهم بالحجارة، وقام بعض األهالي بمهاجمة ثالثة شبان يهود كانوا بجوارهم فطعن  

وبدأت مسيرة صاخبة تتحرك    أحدهم وهرب االثنان. وبدأت جماهير املدينة تتجمع وتتوالى بالقرب من منزل نائب قائد الشرطة، 

حاول الحاخام سلونيم التوجه إلى قائد الشرطة لطلب الحماية فتعرض    كانوا يراقبون عن كثب. نحو التجمع اليهودي الذين  

له البعض الضرب، فتوجهت إحدى اليهوديات إلى قائد الشرطة البريطاني )كفراتا( طالبة منه حماية الحاخام واليهود من العرب  

طالبا  بفظاظة  عليها  رد  الشرطة  قائد  أن  إال  أمامه،  العرب    املتظاهرين  مسامع  على  يقول  وأضاف  عليها،  منزلها  إغالق  منها 

املتظاهرين بان اليهود هم املسؤولون عن كل هذا األمر باللغة اإلنجليزية التي فهمها بعض األهالي املتواجدين ، فشجع الجماهير  

السياسة البريطانية في املدينة،    . وأما )كفراتا(هذا، قائد الشرطة اإلنكليزي وممثل3العربية الساخطة على مواصلة االحتجاج 

فقد أكد الكثير من مواطني املدينة أنه قام بتحريض العرب على اليهود، كما أن اليهود ذاتهم يؤكدون ذلك وان قائد الشرطة  

 ليقتلوهم. بعد سما 4كان يقف وراء الجماهير الصاخبة
ً
 بيتا

ً
ع الجماهير  .بل إنه قاد جماهير املدينة الصاخبة إلى بيوت اليهود بيتا

اليهود لألحداث تشجعوا في اإلقدام والتظاهر، فتوجهوا نحو منزل )غرودمينسكي(الذي   العربية أقوال كفراتا عن مسؤولية 

 " ساحة البيت عشرات العرب وحاولوا تحطيم األبواب ثم  
ً
بتكسير النوافذ وقذف الحجارة، مع أن    بدئوايصف األحداث قائال

ساعدتنا إال أن الجماهير الغاضبة لم تأبه بوجودهم من البداية واستمر االحتجاج حتى تمكنت  فرسان الشرطة العرب هبوا مل

الدينية.  املدرسة  من  طالب  أصيب  بعدما  تفريقهم  من  قذفت    الشرطة  التي  الدينية  املدرسة  نحو  الجماهير  توجهت  بعدها 

إلى    ، بعدها تفرقت5بالحجارة وأسفرت عن مقتل حارس املدرسة طعنا بالخناجر"  الجماهير العربية بحلول املساء متوجهين 

 . وخيم الليل بسكون مشحون، هدوء ما قبل العاصفة، وتمثل رد الجماهير فيهم في اليوم التالي  .بيوتهم

 
 .43، ص 1985،  1يونس عمرو: خليل الرحمن العربية ، دار القلم ، رام هللا ،ط 1
 . 47، ص.مرجع سابقيونس عمرو: 2
 ، وهو أحد املعاصرين لألحدث ويتمتع بذهن صاف.  1999/   4/  16مقابلة شخصية ، بتاريخ  عبد الحفيظ الجعبري:3
 .22، ص 1970أبيشار : كتاب الخليل ، ترجمة مكتبة بلدية الخليل ، عوديد 4
 . 64، ص أبيشار : مرجع سابقعوديد 5
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السبت   ليلة  انتظار ما  24/8/1929مرت  في  بيوتهم،  أشباح الصمت  أنفاسهم، وسكنت  اليهود كدهر، وقفت فيها  م على 

الي صبيحة  عنه  اليهودية تسفر  املدرسة  ابن  باستدعاء  )كفراتا(  البريطاني  الضابط  قام  الليلة  هذه  غضون  وفي  التالي،  وم 

 حالي  
ً
اليهود صباحا منازلهم وعدم مغادرتها، وتكفل )كفراتا( بصون حياتهم. ونهض  اليهود  التزام  )ابشتاين(، وأخبره بضرورة 

لك لشرح حالتهم في املدينة التي أصبح أهلها يشكلون خطر دائم  الساعة الخامسة محاولين االتصال بالقدس بأي طريقة، وذ

الخليل  في  اليهودية  الجالية   1وحقيقي على 
ً
الثامنة صباحا الساعة  االتصال سوى  يتمكنوا من  لم  أنهم  إال  أصبحت    .،  وبينما 

ألحداث إلى كل قرية وخربة،  الخليل على الجماهير الغاضة تتوافد من املدينة وقراها وجبل الخليل أجمع، حيث وصلت أخبار ا

وفي هذا    .2وبدأت الجموع باالحتشاد من كل أصقاع الخليل وجبالها ملوحين بالسيوف، مردين األهازيج واألناشيد الحماسية 

بيوتهم، إجبارهم مالزمة  )كفراتا( لالحتجاج على  الشرطة  قائد  إلى  اليهود  تجوب    الوقت ذهب زعماء  العربية  الجماهير  بينما 

،  الشوارع
ً
، حيث تقابل وفد اليهود باملواطن "عيس ى عرفة" طالبين منه أن يسعى وجهاء الخليل لحماية اليهود، فوعدوهم خيرا

 عليهم ضرورة تسليم الغرباء املسلحين الذين وصلوا أمس حتى يستطيعوا حماية أنفسهم من الجماهير الغاضبة، إال أن  
ً
مؤكدا

.  3س في اليهود غرباء وأنهم شعب واحد ولن يسلموا تلك القوات املسلحة التابعة للهاغاناهاليهود أنكروا هذا الطلب معتبرين انه لي

وهذا يعكس بوضوح نخوف أهل املدينة من وجود قوات الهاغاناه بين يهود الخليل الذين فتحوا لهم منازلهم، بحيث أصبحوا  

 قنابال موقوتة داخل املدينة. 

الضخمة، بدأت هذه الجماهير الغاضبة تتجه نحو بيوت اليهود تداهمها، فتقتل من تجد أمامها  وعلى أثر هذه الحشودات  

ناهبة البيوت أو تدمرها، وقد عّمت الفوض ى هذه االضطرابات فاختلط الحابل بالنابل فحرقت بعض البيوت وقتل من اليهود  

عتدين، متداخلة إلى سلب البيوت وتدميرها من سالبي  بعض النساء والكهول، فتشابكت مشاعر الثأر واالنتقام من اليهود امل

البالد ومغتصبي األرض. وبالرغم أن معظم يهود الخليل كانوا من متوسطي املعيشة ولم تكن بيوتهم تحوي الش يء الكثير، لكنها  

طت مئات من الجماهير  . وقد أحا4أفعال في جو فوضوي عارم ثوري بال قيود، فإذا الحاجة والعوز تدفعهم إلى نهب ما يستطيعوا 

منزل الخواجا "سلونيم"، حيث كان قد لجأ إليه حوالي سبعين من اليهود، وكان "سلونيم" يحظى بتقدير من أهل املدينة وله  

، بينما ينفي أهل املدينة ذلك  5أصدقاء كثيرين منهم، ويدعي بعض اليهود املختبئين في ذلك املنزل أنهم هوجموا باألسلحة النارية

املتظاهرين لم يكن معهم أي سالح ناري.بشدة   أمامه بيت    وأن  اكبر من أن تقف  لقد كانت دوافع االنتقام ومشاعر الحقد 

"سلونيم"واقتحم الثائرون البيت فأطلق "سلونيم" عليهم النار، لكن سرعان ما نالت أيدي الجماهير التي زادت درجات غليانها  

ال النار ، وهنا جاست الجماهير  التي  بعد إطالق  البيت  بيت منطلقة من عقالها، فأطاحت السيوف والهراوات على كل ما في 

 و24وأسفرت أحداث بيت سلونيم عن مقتل    تداخل فيها النساء بالرجال بالكهول باألطفال،
ً
، استمرت حوالي  13شخصا

ً
جريحا

 
 .61،ص  1994،  1ترجمة دار الجليل ، دار الجليل ، عمان، طاسحق شامير : مذكرات اسحق شامير ، 1
 ، وهو أحد املعاصرين لألحداث وبصحة جيدة . 1999/  4/  20الحاج مصطفى شاور: مقابلة شخصية ، بتاريخ  2
 .37، ص  1970أبيشار : كتاب الخليل ، ترجمة مكتبة بلدية الخليل ، عوديد 3
 ، وهو أحد املعاصرين لألحدث ويتمتع بذهن صاف.  1999/   4/  16، بتاريخ  عبد الحفيظ الجعبري: مقابلة شخصية 4
 ، وهو أحد املعاصرين لألحداث وبصحة جيدة 1999/  4/  20الحاج مصطفى شاور: مقابلة شخصية ، بتاريخ  5
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لكنها جوبهت بمعارضة بعض اليهود منها    ثم تحولت الجماهير العريقة الثائرة إلى الشوارع والى بيوت أخرى لليهود،  نصف ساعة.

 .1منزل مدير املدرسة الدينية 

وقد ادعى بعض اليهود أن الشيخ طالب مرقة كان يقود الجماهير محرضا وخطيبا فيهم قائال: "يا معشر املسلمين اذبحوا  

وقد أدت   الذين ذبحوا في القدس "هللا وأكبر"،اليهود، اشربوا من دمائهم فاليوم يوم اإلسالم، انتقموا لدماء إخوانكم املسلمين  

وفي نفس الوقت يقر اليهود أن أبا شاكر عمرو قد  .2دعاوي اليهود هذه إلى اتهام الحكومة الشيخ طالب مرقة وحبسه فيما بعد 

ثير من  كان من الذين ساعدوا اليهود وعملوا على إنقاذهم من غضب الجماهير، حيث انه توجه الفندق الذي يخفي فيه الك

اليهود، وتقدمت جماهير الخليل الغاضبة نحو الفندق وتصايحت مع أبي شاكر الذي أصر أنهم لن ولم يدخلوا الفندق إال على  

والحقيقة التي يقر بها اليهود أن الكثير من العائالت العربية قد عملت على حماية جيرانها اليهود والدفاع عنهم أمام أفواج  .جثته

وهذا مثبت وموضح بالقوائم املوجودة في املالحق والتي بينت أسماء العائالت العربية وأسماء الذين حمتهم    الجماهير الغاضبة،

، وما زال الكثير من  3من اليهود، وقد اصدر حاخام الخليل فيما بعد وثائق لهؤالء العائالت يعترف فيها بموقفهم في حمايتهم 

بسبب ما نحياه اليوم من حساسية في الوضع األمني خاصة تجاه اليهود آثرنا عدم    األسر الخليلية اليوم تحتفظ بهذه الوثيقة أو

متابعة هذه الوثائق األكيدة الوجود. وفي نهاية اليوم مع حلول الظالم تفرقت الجماهير العربية، وبدت قوات الشرطة بجمع  

، وبعدها تجمع باقي اليهود في  سيارات املدينة حتى تنقل الجرحى إلى القدس، ثم شرعت الشرطة واليهود يدفن  
ً
القتلى اليهود ليال

م وقامت  1967املخفر، وبعدها عملت القوات البريطانية على إجالء اليهود من الخليل، حيث خلت من اليهود املدينة حتى عام 

 .4الشرطة بتعزيز قواتها من سائر فلسطين

 ردود الفعل حول األحداث : 

 و   60قتل في أحداث الخليل  
ً
آخرون، وتم تدمير الكثير من أمالك اليهود، واختفت الجالية اليهودية من املدينة    50جرح  يهوديا

 إعدام اثنين من أبناء املدينة على خلفية    18م. بينما استشهد  1967حتى سنة  
ً
 من أهل والخليل وجبلها، وتم الحقا

ً
شخصا

 في سير القضية  م في ال1929األحداث وهما عطا الزير وفؤاد جمجوم. وكان ألحداث سنة  
ً
 واضحا

ً
قدس والخليل وصفد أثرا

الفلسطينية وصراعها ضد الحركة الصهيونية، وقد أحدثت هزه محلية وضجة عاملية سلطة األضواء على املنطقة من جديد.  

 و  133وذلك بسبب أحداثها الجسام وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، فقد قتل في األحداث عامة  
ً
   339يهوديا

ً
من    جريحا

وأعقبت األحداث إجراءات  .5شخص غالبتهم العظمى من العرب  1000شهيد، وتم اعتقال    116اليهود، أما العرب فقد استشهد  

املشتركة   العقوبات  قانون  أحكام  تطبيق  تم  حيث  باالضطرابات،  واملشاركين  الفلسطينيين  تجاه  قاسية  بريطانية  عسكرية 

 
 .78،ص أبيشار : كتاب الخليل ، ترجمة مكتبة بلدية الخليل ،  عوديد1
  خليل2

ً
 . 52،ص 1981 مع الحركة الوطنية وفيها ، منشورات صالح الدين ، القدس ، البديري: ستة وستون عاما

 .47، ص  1970أبيشار : كتاب الخليل ، ترجمة مكتبة بلدية الخليل ،  عوديد3
4The Palestinian Issue: Historical Background & Contemporary Developments: Saleh, M. M. (2014).  الفلسطينية: خلفياتها القضية

 .مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات .التاريخية وتطوراتها املعاصرة

 .2017(،1936-1914هادي مراح : التطورات السياسية للقضية الفلسطينية خالل الفترة )5



 
 
 
 

 
 

 2020 - نوفمرب -  69العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

92 

أدينت باالشتراك في الهجوم على اليهود في الخليل وصفد، وتم فرض غرامات ضخمة  بشكل جماعي على سكان املدن والقرى التي  

جنيها فلسطينيا( وتم جمعة من السكان بالقوة،    12000فقد تم فرض غرامة مالية جماعية قدرها )  وإجراءات انتقامية شديدة. 

 اعتقال عدد كبير من الرجال حيث حكم على أربعين منهم ما بين ال
ً
وكان  .1سنة وأحكام أقل   15سجن املؤبد إلى  وقد تم أيضا

الفلسطينيين أعلن فيه عن صدمته ودهشته لألعمال    وزع على 
ً
 منشورا

ً
السامي الذي قطع زيارته في لندن، مصدرا املندوب 

  الفظيعة التي اقترفتها جماعات من األشرار، سفاكي الدماء عديمي الرأفة، وقد وصف أحداث الخليل بأنها أعمال همجية ال 

أدان  2توصف الذي  املنشور  افتراءات  السامي، فندت فيه  املندوب  الوطنية ردت على منشور  التنفيذية  .وفي حين أن اللجنة 

العرب وبرأ اليهود من تبعة األحداث، مستذكرين أن أكثر اليهود كانوا مسلحين وأنهم البادئون في األحداث، وأنه لم يوجد في  

أو   تمثيل  اليهود  السياسة  قتلى  عن  ناشئة  والحالية  السابقة  فلسطين  اضطرابات  أن  مؤكدين  الخليل،  قتلى  حتى  تشويه 

وكذلك املحامون العرب احتجوا على منشور املندوب السامي منوهين لأللفاظ القاسية التي استخدمها    .3البريطانية الصهيونية 

على تقارير رسمية من إدارة الصحة حتى يصف أعمال القتل في املنشور، وقد تساءلوا في بيانهم إن كان املندوب السامي اعتمد  

الخليل بأنها أعمال همجية ال توصف، متحدين املندوب إظهار أي حادثه تفظيع ارتكبت من قبل العرب سواء في الخليل أو  

السامي، مؤكدين  .غيرها املندوب   على منشور 
ً
العرب في فلسطين احتجوا أيضا أنه لم يحدث أي  كما أن األطباء والصيدلية 

إلى أن الصحف اليهودية اعترفت بأن عشرات من اليهود كانوا في   تمثيل أو تشويه في قتل اليهود حتى في الخليل، وقد أشاروا 

 .4وخلصوا بنتيجة واضحة أن اليهود كانوا هم املسببين لهذه الفتنة  حماية العرب،

في ردود الفعل، فاملندوب السامي وصفها " أحداث وحشية ال  ومن املالحظ أن أحداث الخليل قد استقطبت الجزء األكبر  

توصف"، أما لجنة شو فوصفتها بـ"هجوم وحش ي"، بينما يصفها الكتاب الصهيونيين بأنها مذبحة )بوغروم(. وأشاع اليهود أن  

العرب وثالثة من اليهود أهالي الخليل قد مثلوا بقتالهم، مما استدعى الحكومة أن ترسل لجنة طبية مؤلفة من ثالثة أطباء من 

 للتمثيل، مما فند    24أيلول على إخراج    12وثالثة من اإلنجليز، وعملت اللجنة في  
ً
جثة يهودية من قبورها وفحصها فلم تجد أثرا

ال  . إال أن الدعاية اليهودية وهي التي تحسن مخاطبة العالم والرأي العام، أخذت تركز على قتل النساء واألطف5افتراءات اليهود 

نساء وطفل يهودي، فهي ال تغير بحال أن األحداث كانت    7والشيوخ في الخليل بالذات، ورغم أن األحداث أسفرت عن مقتل  

 على استفزازات اليهود والحركة الصهيونية، حتى أن الكثير من األهالي استنكر قتل النساء، وعلى األغلب  
ً
عفوية في معظمها ردا

.وكانت الجموع الغفيرة التي  6الذي تجمع فيه عدد كبير من اليهود مما خلق حالة من الفوض ى   جاء قتل النساء في بيت سلوينم

 إلى جنب مع أهالي الخليل، كان قد  
ً
شاركت في األحداث من منطقة جبل الخليل مثل دورا ويطا وبين نعيم وشيوخ وسعير جنبا

 
 . 86،ص  2017،فراج: مراجعات السياسات اإلسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية هالل، منير فخر الدين، خالدجميل 1
 . 26، ص1992،  2عبد الفتاح العويس ي : جذور القضية الفلسطينية ، دار الحسن ، الخليل ، ط  2
 . 96، ص 1985،  7الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث ، الطبعة التاسعة ، منشورات املؤسسة العربية ، بيروت، ط عبد الوهاب 3

4Saleh, M. M. (2014). The Palestinian Issue: Historical Background & Contemporary Developments:  القضية الفلسطينية: خلفياتها

 .مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات .التاريخية وتطوراتها املعاصرة
 . 1161982،،   2بيروت، ط 1939 – 1918مؤسسة الدراسات الفلسطينية: وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية  5
 . 33.ص  1985،  1يونس عمرو: خليل الرحمن العربية ، دار القلم ، رام هللا ،ط 6
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املدينة بسبب املجاورة واملعاملة الوثيقة والحسنة ما    ساعد على اإلقدام تجاه اليهود بأقل حساسية التي اعترت بعض سكان

م كانت في وضع مخز،  1929بينهم وبين اليهود. وفي حين يعترف قادة الحركة الصهيونية أن قوات الهاغاناه إبان أحداث سنة  

سلحة الكافية، وهو ما أدى  وأن جهاز الهاغاناه كان في ضعف كبير، وافتقرت فروع الهاغاناه ووحداتها إلى التنظيم الجيد والى األ 

.وهنا البد إعادة التأكيد على حقيقة أن هجوم  1إلى أن تدفع التجمعات اليهودية النائية مثل الخليل الثمن من أرواحهم ودمائهم 

د  جماهير الخليل استهدف في الدرجة األولى بيوت اليهود الصهيونيين أي املهاجرين الجدد، في حين أن يهود الخليل القدامى ق 

 .2أجارهم جيرانهم وحموهم في بيوتهم وقد كانوا أكثرية يهود الخليل 

 دور اإلنجليز في أحداث الخليل 

  1929يبدو أن السياسة البريطانية في فلسطين كان لها دور كبير في تأجيج أحداث سنة 
ً
م، فسياسة اإلنجليز املنحازة تماما

. وإضافة لهذه السياسة املعلنة  3ب والسخط لدى الجماهير العربية للحركة الصهيونية كان لها دور أساس ي في تفاعالت اغض 

م. وهل سهلت بريطانيا عملية قتل واسعة  1929يبدو أن هنالك خطوات وإجراءات خفية للحكومة البريطانية في أحداث سنة 

على إعدام ثالثة فلسطينيين.    لليهود في الخليل، وكيف نفسر اإلجراءات العنيفة املتخذة في املدينة عقب األحداث، مع اإلصرار

ونفتقد إلى بيانات دامغة وتحليالت أكيدة في إثبات الدور اإلنجليزي في أحداث مدينة الخليل بشكل مباشر، لكن من جهة أخرى  

تلوح إشارات ليست بالقليلة أن القوات اإلنجليزية في املدينة إن لم تكن ساعدت بشكل واضح وفعال في ذبح اليهود مع أهل  

 نة الخليل، فعلى األقل وقفت موقف سلبي من حماية اليهود من الجماهير العربية الثائرة عليهم، وهذا ما تؤكده الرواياتمدي

 لألحداث أشبه باإلجماع. التاريخية

فقد أكدت روايات كثيرة من معاصرين األحداث في املدينة أن اإلنجليز كان لهم دور مباشر وسبب رئيس ي في األحداث، وهم  

ين سهلوا الطريق للجماهير العربية في قتل اليهود، وأن مدير الشرطة البريطاني )كفراتا( شجع العرب على مالحقة اليهود  الذ

 حوالي 
ً
 على العرب قاتال

ً
 أن هذه فرصتكم، ومع هذا فقد أطلق النار الحقا

ً
 من العرب 15قائال

ً
 .4شخصا

أبدى   إلى مجزرة عامة بينما تشير لجنة شو أن )كفراتا( قد  ، لكن أهل املدينة  5البسالة ما حال من تحويل االضطرابات 

يؤكدون الدور املباشر للقائد اإلنجليزي، حيث قتل بعض اليهود على مرآه وأمان من قبل العرب، وهو ما شجع الجماهير العربية  

الجماهير "اذبحوا اليهود" على مسامع اإلنجليز  على قتل اليهود، بل حتى أن حاكم املدينة املعين من قبل اإلنجليز كان يصرخ ب

املتفرجين. وكذلك وقف اليهود موقف االتهام للسلطات البريطانية، التي تهاونت في حماية اليهود وساهمت في تسهيل قتلهم،  

تتخذ احتياطات  فتذكر املراجع اليهودية أنه "عمد اليهود بتحميل املسؤولية للبريطانيين مسؤولية خاصة في الخليل، التي لم  

 
 .72، ص″1948 – 1927عبد الحفيظ محارب: هاغاناه ، اتسل ، ليحي “العالقات بين املنظمات الصهيونية املسلحة  1
 ، وهو أحد املعاصرين لألحداث ويتمتع بذهن صاف.  1999/   4/  16عبد الحفيظ الجعبري : مقابلة شخصية ، بتاريخ 2
3( اإلسرائيلي  2016أكرم محمد عدوان.  العربي  والصراع  الفلسطينية  القضية  تسوية  تجاه  الصهيونية  واألفكار  املشاريع  مجلة . م1922-1973(. 

 , .(2)12الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية 
، وهو أحد املعاصرين لألحدث ويتمتع بذهن صاف. و شاور ، الحاج مصطفى:   1999/    4/    16، بتاريخ    عبد الحفيظ الجعبري : مقابلة شخصية4

 ، وهو أحد املعاصرين لألحداث وبصحة جيدة 1999/  4/  20مقابلة شخصية ، بتاريخ 
 . 211ص ،1982،   2بيروت، ط 1939 – 1918مؤسسة الدراسات الفلسطينية: وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية  5
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الهيئة    "إلى تآمر بعض املسؤولين البريطانيين مع 
ً
كافية"، بل أن هنالك من حمل املسؤولية للحكومة في لندن مباشرة مشيرا

 .  1العربية العليا"

الثائرين، حتى  وفيما أكد بعض القادة اليهود أن اإلنجليز لم يتخذوا الرد املناسب حينها، خاصة في البداية مشجعين العرب  

صاروا يهتفون بأن )الحكومة معنا … الحكومة معنا(.وأضف إلى ذلك فإن كفراتا قد قام بنقل األخبار عن أحداث القدس إلى 

م جاءت بالفرج املادي للوكالة 1929. ومما يجدر ذكره أن أحداث سنة  2أهالي الخليل بطريقة توحي بالتحريض والدعوة لالنتقام 

نت تعلم أنه ليس كنشوب االضطرابات سبيل إلى دفع عجلة التبرعات واإلعانات اليهودية من شتى أنحاء العالم،  اليهودية، التي كا

العشرينات أواسط  فلسطين  في  اليهود  باملستوطنين  ت 
ّ
أملـ التي  االقتصادية  الضائقة  بعد  الحركة  3خاصة  استطاعت  وقد   .

تجلب عطف وتأييد معظم يهود العالم، يذكر )اسحق شامير( رئيس   م أن1929الصهيونية دعايتها العاملية حول أحداث سنة 

وزراء إسرائيل األسبق بأن اللحظة الحاسمة التي دعته لالنضمام إلى الشبيبة الصهيونية في ) وارسو( كانت أنباء أحداث سنة  

بعد  1929 يتجاوز عمره  يكن  ولم  لد  14م،  بذهول شديد وبصدمة عنيف  أصيب  بأنه  ، ويستطرد 
ً
ى سماعه األحداث  عاما

. وهو نفس شعور وحال )موشيه ديان( وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق.  4خاصة" قتل وجرح الرجال والنساء واألطفال في الخليل" 

 .5الذي أثر فيه انقضاض العرب على املدارس الدينية في الخليل وقتل الرجال والنساء واألطفال والحاخامات والطالب اليهود 

 لجنة شو  –رير نظرات في تق

على أثر هذه األحداث قامت الحكومة البريطانية بتعيين لجنة تحقيق برئاسة قاض ي السابق املستر "شو" ومعه ثالث نواب  

بريطانيين، وقد سميت اللجنة باسم رئيسها. وقد أوكلت الحكومة البريطانية لهذه اللجنة التحقيق في األسباب املباشرة التي  

وضع التواص ي والتدابير الواجب اتخاذها ملنع تكرار مثل هذه الحوادث. وتشكيل هذه اللجنة يأتي ضمن  أدت إلى االضطرابات و 

سياسة اللجان التي اتبعتها بريطانيا نحو القضية الفلسطينية، وذلك المتصاص الغضب واحتواء األحداث ضمن اإلستراتيجية  

 في فلسطين، قضت مع  66البريطانية، وقد مكثت اللجنة  
ً
ظم أيامها في القدس مع زيارات قصيرة لبعض املدن، استمعت  يوما

 من    .6من الشهود العرب واإلنجليز واليهود، إضافة للشهادات السرية التي لم تنشر   160خاللها إلى  
ً
 عدائيا

ً
واتخذ اليهود موقفا

ابل استقبل التقرير بارتياح من  تقرير اللجنة التي خلصت إليه، باعتبار أن التقرير قد تعدى حدود اختصاص اللجنة، في املق

 
ً
 .7قبل العرب إال أنه لم يدم طويال

 
 . 64، ص  1970أبيشار : كتاب الخليل ، ترجمة مكتبة بلدية الخليل ،  عوديد1
 . 31.ص  1985،  1يونس عمرو: خليل الرحمن العربية ، دار القلم ، رام هللا ،ط 2

3Kelman, H. C. (2007). Anti-Semitism and Zionism in the debate on the Palestinian issue: personal reflections. M Polner& S 

Merken (eds.). 
 .116،ص  1اسحق شامير : مذكرات اسحق شامير ، ترجمة دار الجليل ، دار الجليل ، عمان، ط 4
 .49،ص1995موشيهديان: فارس ذو العين الواحدة ، سيرة موشيه دايان ، مطبعة الجليل ، عكا ، ترجمة مطبعة الجليل، 5
 . 48،ص 1979، دار األسوار ، عكا ،  1948 – 1917قاومة العربية في فلسطين ناجي علوش : امل6
 .75،ص 1982،   2بيروت، ط 1939 – 1918مؤسسة الدراسات الفلسطينية: وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية 7



 
 
 
 

 
 

 2020 - نوفمرب -  69العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

95 

وقد أرجعت اللجنة السبب األساس ي لألحداث "الذي لواله ملا وقعت االضطرابات هو شعور العرب بالعداء والبغضاء نحو  

االقتصادي" السياسية والوطنية وخوفهم على مستقبلهم  أمانيهم   نشأ عن خيبة 
ً
أن األسباب  1اليهود، شعورا اللجنة  ، ورأت 

.في 2املباشرة هو تظاهر اليهود بجانب حائط البراق، إلى جانب املقاالت املهيجة في الصحف والحمالت التحريضية املهيجة لألهالي

 في الحوادث واالضطرابات وكذلك األوضاع السياسية واالقتصادية ا
ً
 هاما

ً
لتي  حين أن العامل الديني _ كما رأت _ أنه لعب دورا

 ملشاكلهم السياسية واالقتصادية
ً
.  3طال عهدها، قد أحدثت حالة هيجان عند العرب حتى ثار العرب ضد من اعتبروهم سببا

افتقرت إلى التنظيم ولم تكن متعمدة، مما يعني    29وأما املسؤولين عن األحداث، فقد اتجه رأي الجنة على أن اضطرابات عام  

 عن مشاعر الغضب الناجمة    عدم مسؤولية أي زعيم وطني محدد،
ً
أو أي جهة وطنية معينة، فقد جاءت األحداث عفوية تعبيرا

 عن تطور الصراع واألحداث مع الحركة الصهيونية. 

، فهذه اللجنة  1929م لتناقش أحداث سنة  1930بينما لجنة االنتداب الدائمة التابعة لعصبة األمم التي اجتمعت سنة  

الضطرابات لم تكن عفوية وتلقائية، بل موجهة إلى الحركة الصهيونية وبريطانيا على سواء.  اختلفت مع لجنة شو، ورأت أن ا

يبرره"  ما  له  ليس  "لين  كان  بالتبرئة  الفلسطينيين  الزعماء  لجنة شو على  أن حكم  االنتداب  لجنة  لجنة  4واعتبرت  أن  .ويبدو 

خاصة غير التي حكمت لجنة شو، ويبدو أن كالمها  االنتداب هذه أقل موضوعية من لجنة شو، وحكم تقريرها رؤى سياسية  

سباق بحيث لم ينصف الشعب الفلسطيني املعتدى عليه واملغصوبة أرضه، من قبل غريمه الحركة الصهيونية التي عوملت  

البالد  هذه  في  أن 5كشريك شرعي  ترى  اللجنة  فإن  هام،  دور  بأنه  التقرير  أشار  والذي  األحداث  في  الصحافة  دور  عن  أما   .  

الخالصات املأخوذة عن الصحف العربية مهيجة أكثر من تلك املأخوذة من الصحف العبرية في أسبوع ما قبل األحداث، بينما  

آب، وأن جريدة )دور  20ترى اللجنة في تقريرها أن الصحف العبرية أخذت تشيع إشاعات اضطرابات بين اليهود والعرب منذ  

ضطرابات، قد عمدت إلى نشر كراس قبل أسبوع من االضطرابات حوى على الكثير من  هايوم( ذات املقاالت املتطرفة فترة اال 

.إال أن التقرير يخلص أن الصحف العبرية التزمت بأوامر  6املعلومات املغلوطة تجاه االضطرابات والخالف على حائط البراق

تمرت في التحريض العام. ومفارقة غريبة أن  املندوب السامي بعدم تهيج املشاعر سوى "دور هايوم"، بينما الصحف العربية اس

يحمل التقرير الصحف العربية مسؤولية أكبر بكثير من الصحف العبرية في تحريض وتهييج املشاعر، وال عجب في ذلك وخاصة 

همة  بعد نرى رأي املختصين والباحثين في الصحافة الفلسطينية آنذاك بأنها كان لها تأثير بالغ على الجمهور، وساهمت مسا

 
 . 46،ص    2017.نهاء االحتالل اإلسرائيلي نموذجاحامد أيوب,: القضية الفلسطينية بين املواثيق الدولية واملصالح السياسية: املشروع الفلسطيني إل1
 . 66، ص 1985،  7الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث ، الطبعة التاسعة ، منشورات املؤسسة العربية ، بيروت، ط عبد الوهاب 2

3Reiter, Y. (2017). Contested Holy Places in Israel–Palestine: Sharing and Conflict Resolution. Taylor & Francis. 
4Ma'oz, M. (2015). A national or religious conflict? The dispute over the temple Mount/Al-Haram Al-Sharif in 

Jerusalem. Palestine-Israel Journal of Politics, Economics, and Culture, 20(4/1), 25. 
5Jaeger, D. A., &Paserman, M. D. (2008). The cycle of violence? An empirical analysis of fatalities in the Palestinian-Israeli 

conflict. American Economic Review, 98(4), 1591-1604. 
 .82ص ،  1200، الطبعة الثانية ، املنشأة العامة ، ليبيا، 1939 – 1922كامل محمود خلة: فلسطين واالنتداب البريطاني   6
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في   ومواعظها  دعايتها  كما ساهمت  والحقد،  العداوة  تغذي  أن  في  الحاد  الحماسية واألسلوب  االفتتاحيات  فعالة عن طريق 

 .1التحول من أساليب االحتجاج بواسطة العرائض واملؤتمرات إلى االضطرابات واملظاهرات وأعمال العنف

 : خاتمة

ينهيه رسم حدود أو رفع ما بين الشعبين من سدود، واليهود املتمثلين بدولة إسرائيل  الصراع العربي اإلسرائيلي صراع وجود، ولن  

العربية   الدماء  بحر  تتجاوز  أن  جبروتها  بكل  الدولة  هذه  تستطيع  لن  اآلباء،  وجماجم  األجداد  بالد  على  والقائمة  اليوم 

بها. نفسها  أحاطت  التي  مقاو   الفلسطينية  معالم  إحدى  البراق  ثورة  كانت  الصهيونية  وإن  لألطماع  فلسطيني  الشعب  مة 

واالستعمار العاملي، فإن أحداث الخليل املوافقة لثورة البراق لم تحد عن هذا الخط، وإن اعتراها بعض الشائبات التي ال تخلو  

 منها ثورة، سواء قتل بعض النساء واألطفال أو نهب بعض الحاجيات.

في مدينة الخليل، باعتبارها من أهم محطات هذه    1929ثورة البراق عام    قام الباحث بالدراسة والتحليل والتفسير أحداث

الثورة. وكانت ثورة البراق من أهم األحداث السياسية في فلسطين في مطلع القرن العشرين. وأظهرت الدراسة مركزية أحداث  

ين يهوديا من سكان املدينة. واستنتجت  الخليل في سياق ثورة البراق. كونها احتوت على أحداث جسام ومنها مقتل ما يزيد عن ست

الدراسة أن أسباب انقالب أهل الخليل على سكانها اليهود والذين منحوهم األمان على مدار عشرات السنوات، كان ردة فعل  

ية  لتزايد االحتقان ضد الحركة الصهيونية واعتداءاتها ضد املقدسات اإلسالمية. وأضف إلى ذلك تغلغل أفراد الحركة الصهيون

بين يهود مدينة الخليل وظهور األسلحة بينهم. كما أظهرت الدراسة دور واضح للقوات البريطانية في دعم أحداث العنف ضد  

اليهود سواء من حيث تحريض العرب أو اليهود او التكاسل في حماية اليهود في ذروة األحداث. والحظت الدراسة أن العديد من  

 همت في حماية معظم عائالت اليهود وفاء لعهد األمان وحق الجار.  العائالت العربية في املدينة سا

م وخاصة في الخليل إحدى املحطات التي تزودت بها الحركة الصهيونية واستثمرتها بشكل جيد في 1929وكانت أحداث عام  

 ، فإن ذمة و  60فأحداث الخليل وإن كانت قد طالت    ترسيخ األطماع الصهيونية واالستعمار.
ً
 قد  يهوديا

ً
وفاء أهل الخليل أيضا

 آخرون، في وقت طغت أطماع واستفزاز اليهود كل منطق وجوار وتسامح    500تعالت على الجراح وقامت بحماية أكثر من  
ً
يهوديا

، وما أروعه من نضال وما أعظمه من إصرار على حماية الجيران اليهود الذين لم يظهر ارتباطهم بالحركة  
ً
، فكان االنفجار طبيعيا

م تكأة لألعمال الوحشية واملجازر من قبل اإلسرائيليين ضد شعب الخليل،  1929إن أحداث مدينة الخليل عام    صهيونية.ال

م إجراءات عسكرية صهيونية  1967الذي يزداد تمسكه باألرض مع كل ضغط واضطهاد، لقد شهدت مدينة منذ احتاللها عام  

 السياسة الصهيونية تأكل األرض وتهودها وتذبح األهالي وتريق الدماء. قاسية وعنيفة ضد الشعب وضد األرض ، ومازالت هذه  

 في ذروته رغم قناع السالم الذي تلبسه إسرائيل اليوم،  
ً
 مع اليهود ، وهو صراعا

ً
 مريرا

ً
إن مدينة الخليل اليوم تحيا صراعا

جارها شرارة الصدام الذي لن ينتهي إال بنهاية  وبذا تكون املدينة مهيأة ملزيد من أعمال العنف، وهي قنبلة موقوتة ربما يكون انف

 أحد الطرفين. 

 
 . 51،ص 1981، جامعة حيفا ،  1929 – 1919يعقوب يهوشع: تاريخ الصحافة العربية الفلسطينية 1
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 أثر التنشئة الدينية يف تقويم املسار العلمي للمتمدرس يف ظل التحديات اليت يواجهها الوسط التعليمي اجلزائري

The effect of Islamic education in correcting  the student's scientific path  in light of 
the challenges  that the Algerian educational milieu faces 

 سليم عمري/ الجامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا د.

D.Salim Amri / International Islamic University, Malaysia 

 

 

 

Abstract :  

This research is an answer to some questions about the role of religious upbringing in educating and 

modifying the scientific path of the Algerian student in his various educational stages from primary to 

intermediate to secondary, even university level, by shedding light on the aspects that education is a light for it 

to reveal its symbols and remove the darkness from it through Its multiple fields, for all ages, starting from the 

family to the mosque, public libraries and Quranic schools, and the extent of the effectiveness of these methods 

in containing everything that would control the student’s culture and straighten the learner’s religious path by 

providing him the foundations for correct behavior and sober morals that stem from the Sharia of the Chosen 

One, and providing him with the scientific weapon The true and correct legal increase in the face of any Western 

cultural invasion whose purpose is to corrupt morals or throw arrows of sedition and the openness claim that 

has no purpose other than raising a student on a morally decadent Western template saturated with the 

insolubility of the decadent culture, where all the mechanisms on which the various religious media depend at 

the level of Around the Algerian country in facing the challenges that the school community faces, and to clarify 

how religious upbringing monitors individual behavior in its dealings. it continues with him an inexhaustible 

resource, as well as mentioning some of the living examples that were pioneered in winning the good purpose 

and successes in all fields due to this sober building, with some recommendations mentioned. 

key words: The educational milieu, Islamic education, challenges, and means of religious education. 
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 ملخص: 

هذا البحث عبارة عن إجابة لبعض التساؤالت حول دور التنشئة الدينية في تثقيف وتعديل املسار العلمي للطالب الجزائري  

في شتى أطواره التعليمية من االبتدائي إلى املتوسط إلى الثانوي، حتى املرحلة الجامعية من خالل تسليط الضوء على الجوانب  

رموزها وإزاحة الظلمة عنها من خالل الوسائط املتعددة، لكل االعمار بداية من األسرة إلى    التي تكون التربية نورا لها لكشف

املسجد واملكتبات العمومية واملدارس القرآنية، ومدى نجاعة هذه الوسائل في احتواء كل ما من شأنه أن يضبط ثقافة الطالب،  

م، بإمداده مقومات السلوك الص
ّ
م املسار الديني للمتعل ، وتزويده حيح والخلق الّرصين الذي منبعه شريعة املصطفى  ويقّوِّ

بالسالح العلمي الحقيقي والزاد الشرعي الصحيح في مواجهة أّي غزو ثقافي غربية مفاده إفساد األخالق أو إلقاء  سهام الفتنة  

 بالغ
ً
 مشبعا

ً
ث من الثقافة االنحاللية،  ودعوى االنفتاح الذي ليس له غرض إال تنشئة طالب على قالب غربي  منحط خلقّيا

حيث تّم عرض كل اآلليات التي تعتمد عليها الوسائط الدينية بمختلفها على مستوى ربوع القطر الجزائري في مواجهة التحديات  

التي يواجهها الوسط املدرس ي، وتوضيح كيف تكون التنشئة الدينة مراقبا للسلوك الفردي في تصرفاته ومعامالته، إذ تستمر  

ردا ال ينفد، وكذلك ذكر بعض النماذج الحية التي نالت قصب السبق في الفوز بالغاية الحميدة والنجاحات في كل  معه مو 

 امليادين بسبب هذه اللبنة الرصينة، مع ذكر بعض االقتراحات و التوصيات. 

   الوسط التعليمي، التربية االسالمية، التحديات، وسائط التعليم الديني،   الكلمات املفتاحية: 

 

 

 :مقدمة

يعتبر العلم السبيل األوحد للوصول إلى الغاية املحمودة والهدف املنشود، به تعرف الحقائق وتستنار دروب الحياة، وهو   

صّمام أمان لألمم و درب ريادتها وأساس بناء مجدها، وسالحها على أعدائها، وأمة اإلسالم هي أول األمم التي رفع هللا بالعلم 

تعلو كل الرايات، فبالعلم أمر نبيها رسول الهدى محمد صلى هللا عليه وسلم، وبه علم العاملين، فكان أول    شأنها وجعل رايتها 

َق﴾الكلمات نزوال على قلبه قوله تعالى: ﴿
َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
َك ال  ِباْسِم َرّبِ

ْ
َرأ
ْ
[، فكان منها أن شّيد مدرسة تخّرج منها عظماء  1]العلق:    اق

هم، صحابته وأتباعهم ومن سار على دربهم، فرفعوا للحق رايته، ونشروا السلم والسالم واخرجوا  عجز رحم التاريخ أن يلد أمثال

 .الناس من الظلمات إلى النور، تلك هي املدرسة املحمدية ومن تخرج منها

ب  وعلى سبيلها سارت األمة عصورا من الزمن فأصبحت املدارس اإلسالمية بمختلف تسمياتها من جامعات ومعاهد وكتاتي 

ت رحالها في هذا الزمن الذي ترامت فيه الفتن وانزوى أهل الحق بمعزل حيث  
ّ
منائر للحق ومصدرا للعلم واملعرفة، إلى أن حط

 لكل ما هو سيئ ورديء، فظهرت في األمة العربية واإلسالمية عامة،  
ً
حّل أهل الباطل محلهم، فأصبحت مدارس التعليم مالذ

 ألهل الفساد، وموطنا لكل اآلفات االجتماعية  والجزائر خاصة نماذج من املدارس 
ً
والجامعات تعتبر في الكثير من األحيان وكرا

العقل أن   أْعيت أهل  لٌل  الفاسدة، وعشعش في وسطها عِّ العديد منها أجياال طغت عليهم مظاهر التربية  املذمومة، فنشأ في 

 
ّ
ر ومتغلغل، واملؤسسة التربوية ليست رهينة ملا يحدث داخلها،  يجدوا لها حال وطريقا إلى للخالص منها، إذ وجدوا أن األمر متجذ
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وليست معزولة عن محيطها، وان الجو الذي تعيشه هو إعادة إنتاج ملا هو خارجي،  فاملدرسة والجامعة ما هي إال احتواء لتلك  

يتحلى فيها بأفكارها وغرسها، كاألسرة  األخالق واملبادئ التي  تربى عليها التلميذ وطالب، فهناك محطات أخرى يتدرج فيها التلميذ  

 .واملجتمع، وكذا اللبنات التي بنيت بها شخصيته

فالتربية الخلقية والدينية التي يترعرع فيها الطفل هي كاملاء الذي يتروى منه ليينع ثمره ويستوي عوده، واملتقلب في صفحات  

زنة التي تبتعد عن طرق الظالل والغواية، ولك في  التاريخ يجد أن التربية اإلسالمية هي النواة األساسية لتكوين  
ّ
الشخصية املت

منها، وكذا املدارس   الذين درسوا فيها وتخرجوا  الصحابة  مثال، ونموذج  األعظم صلى هللا عليه وسلم خير  الرسول  مدرسة 

الّدين واألخالق وا  بمبادئ  وا 
ّ
تغذ الذين  املجاهدين  الثورة وجيش  التي نشأ فيها رعيل  الصحيحة،  الجزائرية  إليمان والعقيدة 

زنة، رغم ظالم املستدمر املستبّد الذي ضرب عليهم بسيفه، وقّيد حريتهم،  
ّ
جعلهم يضربون لنا أمثلة في  الشخصية اإلسالمية املت

الجزائر   نالت  إلى أن  التعليم،  املسلمين والزوايا، وكذا جميع محطات  العلماء  باديس وجمعية  ابن  فانشق من ذلك الظالم، 

السيئة، حتى تداعت فيها بعض املظاهر  است التعليم فيها مسلكا عقالنيا صحيحا بعيدا عن اآلفات  قاللها، وسلكت مدارس 

نه متعفن بأنواع من الظواهر االجتماعية السلبية، كاملخدرات وسوء األدب  أالسلبية أفرزت وسطا علميا أغلب ما يقال عليه  

 .ي، والطيش وبعض األفكار الهدامة، املظلة، وطبيعة املعلم فيها واملتمدرسمع املعلم، والعنف الجسدي، والتسيب املدرس 

لتاريخ    وملستبصر أن يعرف أن لهذا سببه، وأن لهذه النتائج سبل إليها، ومن خالل ذلك وبحثا عن مكمن الداء و استقراءً 

تشخيص   من  فالبد  خاصة،  والجزائر  عامة   اإلسالمي  العالم  في  ومدارسه  الضوء  التعليم  وتسليط  الدواء،  ومعرفة  الداء، 

والتركيز على التربية اإلسالمية التي كان لها دور في تقويم وترشيد العقل ورسم الطريق الصحيح، وتربية األجيال على اآلداب  

دعي البحث  الفاضلة، في بيئة تسودها املظاهر الحقيقية للتعلم، في ظل ما هو عليه الوسط التعليمي في زمننا الراهن الذي يست 

عن آليات وسبل الخالص من وحل اآلفات التي تترنخ في املؤسسات التربوية والتعليمية والتي تعيق ذهنية التلميذ عن الدراسة  

والتنشئة   اإلسالمية  للتربية  يمكن  أي مدى  إلى  هي:  نفسها،  تفرض  التي  فإن اإلشكالية  مه، وعليه 
ّ
أو معل احترام مدرسته  بل 

بالو  تسير  أن  في عقلية  الدينية  الديني  الوسط  تأثير  وما مدى  التي تضره؟  اآلفات  كل  بعيدا عن  األمان  بر  إلى  التعليمي  سط 

 املتمدرس في ظل ما تواجهه البيئة التعليمية الجزائرية من تحديات؟

 أوال: الوسط التعليمي الجزائري 

األسباب التي تؤدي إليها، ثم النظر في الحلول  األصل في عالج املشكلة، هو تشخيص الداء وبعدها وصف الدواء، أو النظر إلى  

املقترحة واآلليات التي تصلح حال حقيقيا، ومنه فمعرفة واقع الوسط التعليمي املتمثل في كل املؤسسات التربوية والتكوينية،  

الحلول و  التي يواجهها، هو السبيل إليجاد  العوائق  البدائل، وعليه  والنظر إليه من كل الزوايا والكشف عن التحديات وكل 

يجدر بنا معرفة الوسط التعليمي والواقع الذي عليه املؤسسات التربوية والتعليمية بكل أشكالها حكومية كانت أو خاصة،  

 .تربوية أو مهنية، وما هي اآلفات االجتماعية التي تعتريه ومنه النظرة العالجية والطرق العملية لذلك
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 :تعريف الوسط التعليمي1-

الوسط التعليمي متمثل في املدرسة، وكل ما يقاس عليها من الهياكل التعليمية األخرى، ولقد عرفت على أنها: " املؤسسة   

الخطيرة التي أنشاها املجتمع لتتولى تربية نشئه الطالع وهي تلك املؤسسة القيمة على الحضارة اإلنسانية هي األداة التي تعمل  

"أن املدرسة بناء اجتماعي يستمد مقوماته املؤسسية من التكوين االجتماعي    أحمد محمد، ويرى  1مع األسرة على تربية الطفل "

العام, تستمد منه هذه املؤسسة فلسفتها وسياساتها وأهدافها وتسعى إلى تحقيقها من خالل الوظائف و األدوار التي تقوم بها  

تتم من خاللها العملية التعليمية سواء في شكل روضة أطفال أو مدرسة    بأنها "املنشأة أو املنظمة التي  عدلي سليمان، ويعرفها  2"

 .3أو معهد أو كلية أو مركز تعليمي، ولكل مدرسة أهداف ومناهج وبرامج وخدمات وكذا أدوات و غيرها"

تختلف الوسائط  من املدرسة يتكون الوسط التعليمي املتمثل في املراحل عليها املتمدرس خالل مدة زمنية معينة، وكذا  

التعليمية من مؤسسات تربوية إلى مهنية، كاملعاهد، ومدارس ذات طابع ديني كاملدارس القرآنية وغيرها، كل هذا في جملته هو  

 .وسائط تعليمية تحوي املتمدرس على حسب الرغبة وامليول 

 النظام التربوي في الجزائر -2

وعت فيها التقسيمات واملناهج، وهذا تبعا للظروف التي مرت عليها من  النظام التربوي في الجزائر مر على مراحل كثيرة تن

في:    االستعمار وما تبعه، يتمثالن  بإقامة كيانين متمايزين بوضوح  اإللزامي  التعليم  أعاد تنظيم  التربوية  إن إصالح املنظومة 

سنوات مع إدخال    5إلى    6البتدائي من  املدرسة االبتدائية ومؤسسة التعليم املتوسط، وهكذا، تم تخفيض مدة طور التعليم ا

 4 سنوات. 4إلى  3مرحلة التربية التحضيرية والعمل على تعميمها بالتدرج، وتمديد مدة طور التعليم املتوسط من 

 التربية التحضيرية: 

بإتاحة االبتدائي،  بالتعليم  لاللتحاق  األطفال وتحضيرهم  تربية  في  قاعديا  مقّوما  التحضيرية  التربية  لهم    تشكل  الفرصة 

وإيقاظ   تطوير شخصيتهم  إلى  ترمي كذلك  إنها  االجتماعية،  والنفسية  واالبتكارية  والذهنية  البدنية  للتعلم وتطوير قدراتهم 

حسهم الجمالي وجعلهم يكتسبون املهارات الحسية الحركية وكذا العادات الحميدة التي تعدهم للحياة الجماعية كما ترمي  

 ر األولى للقراءة والكتابة والحساب.أيضا إلى إكسابهم العناص

إن التربية التحضيرية، في مفهوم القانون التوجيهي للتربية، هي املرحلة األخيرة للتربية ما قبل املدرسية، وهي التي تحضر  

التع إلى  التوجيهي  القانون  يشير  االبتدائي،  بالتعليم  لاللتحاق  بين خمس وست سنوات  أعمارهم  تتراوح  الذين  ميم  األطفال 

 التدريجي للتربية التحضيرية بمشاركة الهيئات اإلدارية واملؤسسات العمومية والجمعيات وكذا القطاع الخاص. 

 
 .181، ص1409، دار عمار ، عمان,  2ناصر، إبراهيم : أسس التربية, ط   1
 . 242، ص2003، دار املناهج ، عمان,  2محمد, أحمد علي الحاج، أصول التربية ، ط   2
 . 56، ص1994سليمان،  عدلي، املدرسة واملجتمع من منظور اجتماعي، دط، مكتبة األنجلو املصرية، مصر،  3
 .www.education.gov.dzموقع وزارة التربية الوطنية،  4
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 التعليم األساس ي: 

مدته   الذي  األساس ي  التعليم  ل 
ّ
في   9يشك األساس ي  التعليم  يمنح  التالميذ،  كافة  بين  املشتركة  القاعدية  التربية  سنوات، 

 خمس سنوات وفي املتوسطة ذات األربع سنوات. املدرسة االبتدائية ذات ال

 التعليم االبتدائي/مهامه:

يتمثل الهدف العام للتعليم االبتدائي في تطوير قدرات الطفل بمنحه العناصر واألدوات األساسية للمعرفة وهي: التعبير  

الئمة تمكنه من توسيع إدراكه للزمن  الشفوي والكتابي والقراءة والرياضيات. يتيح التعليم االبتدائي للطفل اكتساب تربية م

واملكان واألشياء ولجسمه كما يسمح له بتطوير ذكائه وحسه واستعداداته اليدوية والبدنية والفنية، وكذلك اكتساب تدريجي 

 للمعرفة املنهجية كما يعده ملتابعة الدراسة بالتعليم املتوسط في أحسن الظروف. 

بتدائية التي تشكل مؤسسة قاعدة لكل النظام التربوي الوطني. يتيح القانون األساس ي  يجري التعليم االبتدائي باملدرسة اال 

لهذه املؤسسة ألن تحصل على الوسائل الضرورية ألداء مهمتها وإعداد مشروع للمؤسسة، يحدد مشروع املؤسسة، تحت سلطة  

 ترتيبات التكفل بمختلف فئات التالميذ. املدير، الكيفيات الخاصة لتنفيذ البرامج الوطنية بضبط النشاطات املدرسية و 

 التعليم املتوسط/مهامه:

التعليم األساس ي بغاياته الخاصة وبكفاءات محددة جيدا، مما يضمن لكل   التعليم املتوسط املرحلة األخيرة من  يشكل 

له  يسمح  الذي  األمر  وهو  والتأهيل،  والثقافة  التربية  مجال  في  الضرورية،  الكفاءات  من  قاعدة  الدراسة    تلميذ  بمواصلة 

 والتكوين في مرحلة ما بعد اإللزامي أو باالندماج في الحياة العملية.

 يجري التعليم املتوسط بمؤسسات التعليم املتوسط/تنظيمه:

 سنوات ويدّرس في هذا الطور أساتذة متخصصون في مختلف املواد التعليمية.  4تدوم الدراسة في طور التعليم املتوسط 

 مية في االبتدائي واملتوسط: يمثل الكتاب املدرس ي األداة األساسية في التعليم األساس ي. الوسائل التعلي

التعليم الثانوي العام والتكنولوجي: لقد أعيد تنظيم التعليم ما بعد اإللزامي في إطار إصالح املنظومة التربوية، انطالقا من  

 مقاطع:  3. تتركب هذه املرحلة من 2005/2006السنة الدراسية 

 .املقطع األول: التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 .املقطع الثاني: التكوين والتعليم املهنيين، املقطع الثالث: التعليم العالي

يتبين جليا أن خطاطة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يكتس ي ميزة تتمثل في التناسق بين التعليم اإللزامي في املرحلة  

 انسجام مع إعادة تنظيم التعليم العالي واملسلك املنهي في املرحلة البعدية. القبلية وفي 
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 شكل يمثل اإلطار الهيكلي للنظام التربوي في الجزائري بكل أطواره *

التبني ملختلف   يومنا هذا من خالل  إلى  االستعمار  عهد  من  التعليمي  املجال  في  التغييرات  من  بالكثير  الجزائر  مّرت  لقد 

ملراحل التعليم وكذلك مناهج التدريس وطبيعة التعامل مع املعلم واملتعلم، والذي يهمنا نحن في بحثنا أن رغم هذه  التقسيمات  

امليزات التي يتجلى بها النظام التربوي إال أنه ال يؤدي إلى النتائج الجيدة من ناحية جودة التعليم وكذا نوعية الطالب واملتمدرس  

ن املظاهر السلبية ما يغطي تلك الجهد املبذولة، وهذ كله عائد إلى ما يتغلغل في الوسط التعليمي في كل هذه األطوار، بل تجد م 

من بعض املظاهر االجتماعية السيئة، وبعض السلوكيات الخاطئة والتي هي تحديات تواجه عجلة التعليم للمض ي قدما وهي  

 .ما نتناولها في هذا العنصر

 مي الجزائري ثانيا: التحديات في الوسط التعلي

التحديات املعاصرة يقصد بها تلك العوائق التي تعترض طريق املنظومة التعليمية أو التي تتخلل الوسط التعليمي ونذكر  

منها ما هو متعلق بموضوع بحثنا وهي، اآلفات االجتماعية، التي غزت كل املؤسسات التربوية واألطوار الدراسية، وهي كثيرة و  

املكان  باختالف  تباينا    تختلف  أكثر  فهي  العالقات،  فيه  تتعدد  "فاملدرسة مجتمع  املجتمع  وثقافة  طبيعة  واختالف  والزمان 
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والثقافية   االجتماعية  املكانة  حيث  من  الزمالء،  وبين  نفسه  املراهق  يقارن  املدرس ي  واملجتمع  األسرية  البيئة  من  واتساعا 

 اهر السلبية في الوسط التعليمي الجزائري:،ومن بين املظ1والخصائص الشخصية ويتأثر بهم ويؤثر فيهم" 

يعرف أنه :" مجموع السلوك غير املقبول اجتماعيا، بحيث يؤثر على النظام العام للمدرسة ويؤدي إلى    العنف املدرس ي:-

أو   نتائج سلبية بخصوص التحصيل الدراس ي، ويحدد في العنف املادي كالضرب واملشاجرة والسطو على ممتلكات املدرسة 

الجدران واالعتداء املدرسة والكتابة على  املعنوي    الغير، والتخريب داخل  السالح والعنف  الجنس ي والقتل واالنتحار وحمل 

الدراسة"  بأقسام  الفوض ى  وإثارة  والعصيان  واالستهزاء  والسخرية  والشتم  في  2كالسّب  بقوة  العنف  ظاهرة  برزت  وقد   ،

الحديثة وكذلك طبيعة الحالة االجتماعية، "فإ الوسائل  الفئة مع مختلف  العنف  املجتمعات الحديثة نظرا لتفاعل هذه  ن 

ظاهرة ارتبطت باالختالفات والتمايزات ذات الصلة بالثقافة االجتماعية والتركيب الثقافي والسياس ي واالقتصادي لهذا املجتمع  

للبحث عن أسباب العنف املدرس ي، توصلوا إلى الكثير منها، كاملشاكل األسرية،    4، ولقد أجريت الكثير من الدراسات 3أو ذاك" 

 لفقر، وبعض الخصائص الوراثية، وكذا طبيعة املدرسة و املعلمين وغيرها. وطبيعة املجتمع وا

العلماء يوضح معناها نظرا  املخدرات- يتفق عليه  إليها فال يوجد تعريفا  النظرة  باختالف  املخدرات يختلف  إن تعريف   :

رة أ
ّ
و مفترة طبيعية أو مستحضرة كيميائيا،  للتداخل في معنى الكلمة، ويعرف املشرع القانوني املخدرات على أنها: "كل مادة مسك

من شأنها أن تزيل العقل جزئيا أو كليا، وتناولها يؤدي لإلدمان بما ينتج عنه تسمم في الجهاز العصبي فتضر الفرد واملجتمع،  

د تعدد أسباب  ، وق5ويحظر تداولها أو زراعتها، أو صنعها إال ألغراض يحددها القانون، وبما ال يتعارض مع الشريعة االسالمية"

تعاطي املخدرات في املدرسة نذكر منها على سبيل املثال األسرة ودرورها في التوجيه الحالة العائلية وطبيعة املجتمع والثقافات  

معيارية نوع من إفرازات العوملة والتقدم التكنولوجي والعلمي والتي  
ّ

الغربية املستوردة وعدم تناغمها مع املجتمع االسالمي، "فالال

دورها أدت إلى أنماط جديدة للعيش تتماش ى مع العصر الجديد، وتتناقض مع قيم املجتمع حيث جعلت املراهق يعيش حالة  ب

من التيه والصراع بين ما هو ملوم باتباعه من قوانين وقيم املجتمع بمؤسساته املختلفة سواء داخل األسرة أو املدرسة، وبين  

 .6ديدة من خالل ما يشاهده في دنيا الغرب"ما هو متطلع إليه من قيم الثقافة الج 

أن   الجزائر،  في  اإلدمان  عن  حديثة  دراسة  كشفت  فقد  الدراس ي  للميدان  النظر  يتعاطين  13وعند  الطالبات  من   %

% ممن شملتهن الدراسة  22املخدرات، وتناولت الدراسة حالة لطالبات مقيمات في األحياء الجامعية بالعاصمة، تؤكد فيها أن 

% يتناولن املخدرات  52% منهن يفعلن ذلك داخل اإلقامة، فيما ذكرت أن  39لن املخدرات يوميا وبصورة منتظمة وأن  يتناو 

 
 109، ص2009رسة الثانوية في ظل تحديات القرن الواحد والعشرين، دط، دار الثقافة، عمان، فرج، عبد اللطيف حسين، منهج املد  1
 . 23، ص2005البشيري، عامر بن سابع بن محمد، دور املرشد الطالبي في الحد من العنف في املدارس، رسالة ماجستير، جامعة نايف، السعودية،    2
 بوي املعاصر في إسرائيل. عبد املنصور، محمد فوزي، اتجاهات الفكر التر  3
، تحت عنوان العنف لدى التالميذ في املدارس الثانوية الجزائرية، ولقد اختير لهذه الدراسة ثانويتان  2007مثل دراسة فوزي أحمد بن دريدي سنة    4

 بوالية سوق أهراس. 
 . 511، ص2003والتوزيع، دمشق، حوري، محي الدين، الجريمة أسبابها وكافحتها، دط، دار الفكر للنشر  5
معيارية واملشكالت النفسية واالجتماعية لدى الشباب الجزائري العوامل املسببة وسبل التجاوز، بحث مقدم    6

ّ
في حدار، عبد العزيز، حالة الال

 .16ماي، ص06- 02،  2013لجزائر، امللتقى الوطني حول التحوالت االجتماعية وانعكاساتها النفسية على الشباب في املجتمع الجزائري، جامعة ا
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%،  20بصفة فردية، وضبطت الدراسة نسبة الطالبات الالئي ال يعرفن الكثير من املخدرات في الوسط الجامعي وكذا اإلدمان بـ

 الشباب وكذا جميع املدار والجامعات. هذه كعينة فقط يمكن القياس عليها لكل فئات 

وجه   على  النقالة  الهواتف  للتكنولوجيا،  السيئ  واالستعمال  التسيب،  املدرس ي،  الوسط  في  تتعشش  التي  اآلفات  ومن 

خ في أوحال الثقافة الغربية  الخصوص منها، وغيرها مما تعيشها الكثير من الدول العربية واإلسالمية في أيامنا هذه
ّ
، وكذا الترن

ى مظاهرها في شكل اللباس الذي يرتديه الجنسين سواء كان ساترا أو غيره فهو غالبه تقليد بدون بصيرة ملعتقدات  
ّ
التي تتجل

شركيه أو عادات ال تنتمي ملجتمعاتنا، أو تلك التسريحات التي تلمحا بارزة على رؤوس املراهقين بمختلف أنماطها مستوحاة  

جتماعي ومنابر الشاشة والبرامج التي تعرض عبر أروقة الهوائيات املقعرة والتي غالبها دناءة  مما يشاهد عبر قنوات التواصل اال 

وغث من السلوكيات واألخالق، كل تلك املظاهر دليل على الثقافة التي يتحلى بها التالميذ وخاصة املراهقين منهم، تجعل منهم  

تبعدهم تماما عن املجال التعليمي والوسط الذي يتمدرسون  أشكاال ممسوخة وعقوال صماء ملن يعتقدون بعقيدتهم، والتي  

فيه، واغلبهم يصابون باالزدراء وعدم التقبل للمحيط الذي يتعلمون فيه هذا كله يدعوا لكل أشكال العنف وعدم الرغبة في  

 التحصيل العلمي.

فات االجتماعية داخل املدارس منذ  وفي هذا اإلطار بدأت الجزائر في التفكير بوضع برنامج وطني ملكافحة العنف وكل اآل 

م، ولقد شكلت وزارة التربية الوطنية لجنة وطنية لتحضير استراتيجية وطنية للمكافحة والوقاية 1999/2000الدخول املدرس ي  

ل  من العنف داخل املدارس الجزائرية، ونفي هذا اإلطار اقترح أعضاء اللجنة الوطنية ثالثة محاور رئيسية للتفكير، تدور حو 

 . ، والقوانين واللوائح الداخلية للمدرسة، وجالس االتصال ودور املجالس املختلفة(charte de l’école )ميثاق املدرس ي

  10/املؤرخ في  2/171/وت/أ خ و الذي يحتوي على تسعة مواد خاصة بالتالميذ وكذلك القرار رقم  778كما وضع القرار رقم  

البد  1992جوان   العقاب  يتضمن منع  التعليمية، ورغم هذه  الذي  املؤسسات  في جميع  باتا  منعا  التالميذ  تجاه  والعنف  ني 

  .التدابير املتخذة في مواجهة انتشار هذه الظاهرة إال أنها ال تزال منتشرة في مؤسساتنا التربوية

رس ملواجهة  ومما سبق ذكره يتضح أن أغلب البرامج واإلجراءات التي تتخذ من طرف بعض الحكومات واملنظمات واملدا

اآلفات االجتماعية ومعالجتها، ما تزال تتعامل مع املشكلة بعد وقوعها، وال تتطلع إلى منعها قبل الوقوع عن طريق تغيير سلوك  

األطفال واهتماماتهم، والعمل على تنشئة أجيال مساملة محصنة باألخالق اإلسالمية، تقدر قيمة الفرد واملجتمع واملعلم، وعليه  

ج املثالي يجب أن يكون قادرا على تغيير تفكير األطفال واهتماماتهم قبل ارتكاب الجريمة أو االنغماس في وحل األخالق  فإن البرنام

الفرد في كل مراحل   الدينية الصحيحة التي تصون  التربية اإلسالمية والتنشئة  إلى  الدنيئة، ومن ثم يجب أن يتجه االهتمام 

ا التربية  بوسائط  واالعتناء  دينية  دراسته،  ثقافة  تقديم  العمل على  من  بد  واملدرسة واإلعالم، وال  منها األسرة  التي  إلسالمية 

تحترم   مسلمة  أجيال  لصنع  )التلميذ(  املتعلم  للفرد  تقدم  التي  الرسالة  مضمون  لتكون  جديدة،  وأخالقية  تربوية  وأهداف 

 القوانين والنظم وتقدر الحياة اإلنسانية والبيئة التعليمية،  
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 :ثالثا: التنشئة الدينية ومصدرها للمتعلم

  :مفهوم التنشئة الدينية  -1

زمان   لكل  التي تصلح  الكاملة  الشاملة  التربية  أنها  واحد،  قالب  في  تنصب  كلها  كثيرة ومفاهيم  تعاريف  اإلسالمية  للتربية 

ومكان، فهي صياغة للفرد صياغة حضارية اسالمية، وإعداد شخصيته إعدادا شامال ومتكامال من حيث العقيدة واالخالق  

 لذي يكون االمة الوسط واألمة التي هي خير أمة أخرجت للناس.  والذوق والفكر والعقل، ليتحقق فيه الفرد ا

بأنها: "اإلعداد الدقيق لتوجيه السلوك اإلنساني توجيها صالحا لنمو شخصية الفرد لتزكو مواهبه وليدرك  الغالمي  عّرفها  

 .1"موازين الخير والفضيلة توخيا لحفظ كيانه وتوثيق بنائه ورفع شأنه

ص أن التربية اإلسالمية نظام متكامل للحياة يهدف إلى تعزيز اإليمان باهلل وبناء السلوك اإلنساني،  وفي ضوء ما ذكر نستخل 

وباألخص في البيئة التعليمية وضرورة تسليح الطالب بها مما يجعله يسير في السبيل الصحيح، ويبتعد عن كل ما من شأنه أن  

لتي تهدد املسار العلمي للطالب في كل أدواره الدراسية، فالتربية اإلسالمية  يفسد األخالق كاآلفات االجتماعية واملظاهر السلبية ا

"ضرورة اجتماعية ونفسية، إذ الدين اإلسالمي في حقيقته جاء لينق االنسان من عبادة األصنام إلى عبادة هللا وحده ال شريك  

، فهي كالحصن  2افة، وتحقق مصلحته الفردية"له؟ وهذه العبادة الحقة تحرر عقله وتنور قلبه وتقوم سلوكه وتنقذه من الخر 

عليها   يتدرج  ومحطات  موارد  اإلسالمية  وللتربية  التعليمية،  والبيئة  املجال  تفسد  أو  تعيق  أن  السلبية  التأثيرات  يمنع  الذي 

يعين على تعلم السلوك  اإلنسان بدءا من األسرة التي هي اللبنة األولى لبناء لتشييد الذهنية املستوية إلى كل ما من شانه أن  

 .الحسن كاملسجد واملدارس القرآنية واملجتمع وغيرها

 :وسائط التربية اإلسالمية -2

الحديث عن التربية اإلسالمية ومصدرها هو الحديث عن الدين الذي جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم والشرائع التي  

ملوضوع البحث فإن األمر متعلق بالوسط التعليمي وكيف له أن  يتضمنها، واملتمثلة في الوحيين، القرءان والسنة، وبالنسبة  

تنبع من مشكاة واحدة،   السلوك واألخالق  الدينية، حيث يجتمع فيه املعلم واملتعلم على نسق واحد من  بالصبغة  يصطبغ 

بادئ والذهنية الصحيحة  وباألخص إذا كان األمر متعلقا بالتلميذ في مراحل دراسته األولى إلى أعلى الدرجات من أين يستمد امل

التي تجعله يسير على نهج صحيح يبعده عن الطيش وسقيم األخالق مما يؤثر سلبا على البيئة التعليمية، وأول املنابع لهذه  

 .التربية األسرة

 :األسرة -أ

بالرع اإلنسان  يتعهد  الذي  الطبيعي  الوسط  أنها  املجتمع، كما  يتكون منها نسيج  التي  األولى  الخلية  اية والعناية منذ  وهي 

سنوات عمره األولى، وقد حث اإلسالم على تكوينها واالهتمام بها ألثرها البارز في بناء شخصية اإلنسان وتحديد معاملها منذ  

 على  
ٌ
 قائمة

ٌ
 شرعية

ٌ
الصغر، وتتكون األسرة في الغالب من مجموعة أفراد تجمعهم فيها ظروف املعيشة الواحدة ؛ وتربطهم رابطة

 
 . 65، ص1982جابر، جابر عبد الحميد، وآخران، مهارات التدريس، دط،  دار النهضة، القاهرة،  1
 . 145، ص1999، دار املسيرة، عمان، 1الحيلة، محمد محمود، التصميم التعليمي نظرية وممارسة، ط 2
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، فهي "جماعة من األفراد يتفاعلون مع بعضهم البعض، وهي تعتبر الهيئة األساسية التي تقوم بعملية التطبيع  ملحبةاملودة وا 

العادات   إذ يقوم األبوان بغرس  الثقافة ملجتمع معين  إلى الطفل خالل نموه جوهر  االجتماعي للجيل الجديد، أي انها تنقل 

قية في نفس الطفل، وكلها ضرورية ملساعدة العضو الجديد للقيام بدوره االجتماعي  والتقاليد واملهارات الفنية والقيم االخال

 1واملساهمة في حياة املجتمع"

عدُّ األسرة أهم املؤسسات التربوية االجتماعية التي لها الكثيـر من الوظائف، وعليها العديد من الواجبات األساسية حيث  
ُ
ت

عتبر بمثابة الحضن األول الذي يعيش ا
ُ
سرة  العقيدة،  ت

ُ
إلنسان فيها أطول فترٍة من حياته، كما أن الفرد املتمدرس يأخذ عن األ

ل مصداقا  واألخالق، واألفكار، والعادات، والتقاليد، وغير ذلك من السلوكيات اإليجابية الدينية التي تحرصه من الزيغ و الّضال

   لقول صلى هللا عليه وسلم:"
َّ
وٍد ِإال

ُ
َساِنِه َما ِمْن َمْول ْو ُيَمّجِ

َ
اِنِه أ َر ّصِ

َ
ْو ُين

َ
َداِنِه أ َبَواُه ُيَهّوِ

َ
أ
َ
َرِة، ف

ْ
ِفط

ْ
ى ال

َ
ُد َعل

َ
 2."ُيول

عّد األسرة هي املصدر األول في تكوين قيم الفرد واتجاهاته، وقد نوه القرآن الكريم بذلك  في قوله  
ُ
  ﴿  :  تعالىوت

ْ
ن
َ
َوِمْن آَياِتِه أ

مَّ إِ 
ُ
َراٍب ث

ُ
ْم ِمْن ت

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ْيَها وَ خ

َ
وا ِإل

ُ
ن
ُ
ْسك

َ
ْزَواًجا ِلت

َ
ْم أ

ُ
ِسك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْم ِمْن أ

ُ
ك
َ
َق ل

َ
ل
َ
 خ

ْ
ن
َ
 * َوِمْن آَياِتِه أ

َ
ِشُرون

َ
ت
ْ
ن
َ
ٌر ت

َ
ْم َبش

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا أ

َ
  ذ

ً
ة ْم َمَودَّ

ُ
ك
َ
َجَعَل َبْين

 
َ
ُرون

َّ
ك
َ
ف
َ
َيت ْوٍم 

َ
ِلق َياٍت 

َ
ِلَك آل

َ
 ِإنَّ ِفي ذ

ً
قه األسرة مورد األخالق والرحمة  فحكمة هللا أنه جعل يعد خل  [21  –  20]الروم    ﴾ َوَرْحَمة

سلوكه   واملودة، في  يرشده  الذي  بالضوء  تمده  بذلك  وهي  االجتماعية،  والعادات  القيم  من  األول  بالرصيد  تمده  التي  فهي 

وتصرفاته، ففي األسرة يتلقى الطفل أول درس عن الحق والواجب، والسلوكيات الصائبة والخاطئة، والحسنة والقبيحة، وما  

ه وما ال يجوز، واملرغوب فيه وغير املرغوب فيه، وماذا يجب عمله، وماذا يجب تجنبه، وملاذا، وكيف يكسب رضا  يجوز عمل

   الجماعة، وكيف يتجنب سخطها؟

عنى بتنمية ورعاية جميع الجوانب الشخصية لإلنسان وخاصة الدينية منها، في  
ُ
 ومتنوعة ال سيما أنها ت

ٌ
لألسرة وظائف كثيرة

أن  مختلف   التربوية ؛إال  الوظائف  أداء بعض  في  املسلمة مع غيرها من األسر  اشتراك األسرة  مراحل عمره، وعلى الرغم من 

 من الوظائف التربوية املميزة التي من أبرزها ما يلي
ً
سرة املسلمة بعضا

ُ
 : لأل

 عن تحقيق عوامل السكون النفس ي والطمأنينة لجميع أفراد األسرة حتى تتم عملية   •
ً
تربيتهم في جّوٍ ُمفعٍم بالسعادة بعيدا

القلق والتوتر والضياع، والتي تجعل من املتمدرس يتمتع بالهدوء والرزانة والبعد عن السلوكيات السلبية، عكس األسرة غير  

في الصف،  املتدينة فإن أفرادها حين ال يحسون بالسكينة في جوها فإن ذلك ينعكس عليهم في الوسط التعليمي ومع زمالئهم  

 لقوله عّز وجل: ﴿
ً
 َوَرْحمَ ويأتي ذلك تحقيقا

ً
ة ْم َمَودَّ

ُ
ك
َ
ْيَها َوَجَعَل َبْين

َ
وا ِإل

ُ
ن
ُ
ْسك

َ
ْزَواًجا ِلت

َ
ْم أ

ُ
ِسك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْم ِمْن أ

ُ
ك
َ
َق ل

َ
ل
َ
 خ

ْ
ن
َ
  ِإنَّ  َوِمْن آَياِتِه أ

ً
ة

 
َ
ُرون

َّ
ك
َ
ف
َ
ْوٍم َيت

َ
َياٍت ِلق

َ
ِلَك آل

َ
 .[21]الروم:  ﴾٢١ِفي ذ

والقيام بواجب التنشئة االجتماعية اإليجابية ، والعمل على صيانة فطرتهم عن االنحراف والضالل،    ُحسن تربية األبناء •

هِّ "  سانِّ هِّ ، أو ُيمّجِّ رانِّ ، أو ُينّصِّ هِّ دانِّ لُّ مولوٍد ُيولُد على الفطرة فأبواُه ُيهّوِّ
ُ
 لقوله صلى هللا عليه وسلم :" ك

ً
، ومعنى ذلك أن  3تحقيقا

رس املبادئ واملثل في شخصية الولد، فإما أن تكون على غير اإلسالم من أخالق يهودية أو مسيحية،  الدور الكلي للولدين في غ

وهذا ما يظهر في الكثير من األسر في تتبعهم للمناهج الغربية والتأثر بكل ما هو من غير بيئتهم حتى ينطبع ذلك في سلوك الذرية  

 
 . 02، ص 1981ة، بيروت )لبنان(، حسن، محمد، األسرة ومشكالتها، دط، دار النهضة العربي 1
 ." 1319، دار طوق النجاة، دمشق، رقم1البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز ، باب ما قيل في أوالد املشركين، ط 2
 سبق تخريجه  3
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تربية اإلسالمية التي يتعهد الوالدين بغرس تلك القيم التي تحترم الكبير  الذين بدورهم يعيشون به كل مراحل دراستهم، عكس ال 

 وتوقر املعلم 

لإلنسان)   • الشخصية  الجوانب  بمختلف  العناية  طريق  عن  األسرة  ألفراد  الصحيحة  اإلسالمية  التربية  مقومات  توفير 

(. والحرص على توازنها وتكاملها ملا لذلك كله من ا
ً
، وجسميا

ً
، وعقليا

ً
ألثر الكبير في تشكيل وتكوين الشخصية املسلمة  روحيا

السوية، والعمل على تفاعلها وتكيفها مع ما حولها من املكونات، ومن حولها من الكائنات بصورٍة ايجابيٍة ، ومستمرٍة طول فترة  

 . الحياة

د كل ما منه أن يفسد فطرتهم  وظيفة املراقبة التي تقوم بها األسرة تجاه أفرادها وخاصة الصغار واملراهقين منهم، في إبعا •

  والتفريق بينهم وبين أصدقاء السوء وكذا مراقبة التصرفات والسلوكيات وطريقة التعامل مع اآلخرين، مصداقا لقوله عّز وجّل: 

ْيهَ   ﴿
َ
 َعل

ُ
ِحَجاَرة

ْ
اُس َوال

َّ
وُدَها الن

ُ
اًرا َوق

َ
ْم ن

ُ
ْهِليك

َ
ْم َوأ

ُ
َسك

ُ
نف

َ
وا أ

ُ
وا ق

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
َمَرُهْم  َيا أ

َ
َ َما أ  َّللاَّ

َ
 َيْعُصون

َّ
 ِشَداٌد ال

ٌ
ظ

َ
 ِغال

ٌ
ة
َ
ِئك

َ
ا َمال

 
َ
َمُرون

ْ
 َما ُيؤ

َ
ون

ُ
َعل

ْ
وكذا حمايتهم من شتى دواعي االنحراف، "واألصل بأن التربية األسرية تجمع بين األصالة  [.  6  التحريم:]   ﴾َوَيف

الحداثة، والتربية الحديثة ال تتفق أيضا مع مجتمع لم يصل إلى والحداثة...فالتربية التقليدية ال تتفق مع مجتمع يتجه نحو  

هو   ما  وبين  تقليدي  مهو  بين  وتصادم  تباين  عنه  ينشأ  واضحة  حياتية  أسس  على  االتفاق  عدم  تماما...فإن  الحداثة  درجة 

 .1حديث...والنتيجة املتوقعة من ذلك هي الفوض ى التربوية"

سرة في عصرنا الحاضر قد تقلص بعض الش يء ولم يعد بنفس املنـزلة التي كان  وهنا تجدر اإلشارة إلى أن الدور الترب
ُ
وي لأل

خرى تمكنت في العصر الحاضر من ُمزاحمة األسرة والسيطرة  
ُ
عليها من قبل، والسبب في ذلك أن هناك مؤسساٍت اجتماعيٍة أ

عد بحق في عصرنا أهم وأبرز  على معظم الوقت الذي يقضيه اإلنسان تحت تأثيرها ومن هذه املؤسسات وسائل اإل 
ُ
عالم التي ت

نثى 
ُ
 أو أ

ً
، ذكرا

ً
 أو ُمتعلما

ً
، جاهال

ً
 كان أو كبيرا

ً
 في حياة اإلنسان صغيرا

ً
 فاعال

ً
 . املؤسسات التربوية االجتماعية املؤثرة تأثيرا

 : ب: املسجد 

 لعدٍد من العوامل      ُيعد 
ً
 نظرا

ً
 وثيقا

ً
املسجد أبرز وأهم املؤسسات االجتماعية التربوية التي ارتبطت بالتربية اإلسالمية ارتباطا

التي أدت في مجموعها إلى ذلك االرتباط والتالزم، ال سيما وأن املسجد لم يكن في املجتمع املسلم األول مجرد مكان ألداء العبادات  

 للتعليم وتخريج  املختلفة فقط بل ك 
ً
 ألداء العبادات من الفرائض والُسنن والنوافل، وجامعة

ً
ان أشمل من ذلك، إذ كان جامعا

  
ً
 للقضاء والفتوى، ودارا

ً
 لطلب العلم ونشر الدعوة في املجتمع، ومركزا

ً
األكفاء من الخلفاء والعلماء والفقهاء واألمراء، ومعهدا

 
ً
إعالميا  

ً
األلوية وانطالق    للشورى وتبادل اآلراء، ومنبرا  لعقد 

ً
الغرباء، ومكانا  للضيافة وإيواء 

ً
إلذاعة األخبار وتبليغها، ومنـزال

  .الجيوش للجهاد في سبيل هللا تعالى، ومنتُدى للثقافة ونشر الوعي بين الناس، إلى غير ذلك من الوظائف االجتماعية املختلفة

   
ً
 لنشر الوعي في املجتمع، وفي صقل شخصية طالب  وبذلك يمكن القول إن املسجد في اإلسالم ُيعد جامعا

ً
، ومركزا

ً
وجامعة

 الجتماع املسلمين وأفراد املجتمع فتجتمع قلوبهم قبل أجسادهم  
ً
العلم باألخالق الحميدة وتعليقه بخالقه،  كما يعتبر مكانا

ٍن، وأطهر بقعٍة، وأقدس محّلِّ  مما يؤلف بينهم حيث تتشكل أواصر الحبة واالحترام بين الطالب ومعلمه، وهو بحق أفضل مكا 

 في 
ً
 صالحا

ً
يمكن أن تتم فيه تربية وتنشئة اإلنسان املسلم والتلميذ والطالب الجامعي على األخص، ليكون بإذن هللا تعالى فردا

كا وعلما،  مجتمٍع صالٍح، "فهو املكان األساس ي والرئيس ي في صنع االجيال املسلمة الواعية، وفي صنع االنسان املتكامل خلقا وسلو 

 
 بتصرف. 32-29، ص2005القاسمي،  ربيع، حمد هللا، الفوض ى التربوية في الوسط الغربي، مسؤولية األسرة واملجتمع، باقة الغربية، أكاديمية  1
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. لعل من أهم ما ُيميز رسالة املسجد التربوية في 1املتكامل في كل ناحية من نواحي شخصيته حيث ال تطغى ناحية على أخرى" 

ُيفيد منها   التي  الشاملة،   لها عن غيرها، وأنه مكاٌن للتعليم والتوعية 
ً
 مميزة

ً
التربية اإلسالمية هوية املجتمع املسلم أنه ُيعطي 

املجتمع على اختالف مستوياتهم، وأعمارهم، وثقافاتهم، وأجناسهم؛ "فيمكن للمسجد أن يؤدي دوره األول في حياة   جميع أفراد

املسلمين وتربية أبنائهم وتوجيههم في النواحي الروحية واألخالقية واالجتماعية، وذلك بأن نجعل منه مؤسسة تربوية باملعنى  

ى الحياة بكافة جوانبها، السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها من مجاالت  الشامل، ذلك املعنى الذي يكاد يرادف معن 

 . 2الحياة العامة للمسلمين" 

 إلى فضل التعلم في املسجد، وما يترتب على ذلك من عظيم األجر وجزيل الثواب، كما قال املولى عّز وجل: ﴿
ً
ِفي ُبُيوٍت  إضافة

رَ 
َ
ك
ْ
َع َوُيذ

َ
ْرف

ُ
 ت
ْ
ن
َ
ُ أ  َّللاَّ

َ
ِذن

َ
َصاِل أ

ْ
ُدّوِ َواآل

ُ
غ
ْ
ُه ِفيَها ِبال

َ
ُح ل  [  36]النور: ﴾ ٣٦ ِفيَها اْسُمُه ُيَسّبِ

للقيام بأمور االمة ونشر    3وكذا ما يترتب على املسجد من إحداث التعارف واالخوة االسالمية، وتخريج أصحاب الكفاءات 

الدعوة، والقضاء على الفواحش، وتعليم النظام ومحاربة الثقافات الغربية وتحصين املسلم بحصن القرآن والسنة من خالل  

الخطب والدروس التي تقام به، وقد روي عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "ما اجَتَمَع  

و 
َ
َيتهُم ق شِّ

َ
، وغ

ُ
كينة َزلْت عليهُم السَّ

َ
 ن

َّ
ه َبيَنهم، إال

َ
تاَب هللاِّ َوَيَتدارسون عالى َيتلوَن كِّ

َ
ن ُبيوتِّ هللاِّ ت ،    ٌم في َبيٍت مِّ

ُ
الئكة

َ
تهُم امل ، وَحفَّ

ُ
الرَّحمة

َرهُم هللُا فيَمن عنَده" 
َ
 . 4وذك

إذا تعلق األمر للطالب في الدراسة الثانوية أو املرحلة  وعليه فإن املسجد هو الوسيلة التربوية الثانية بعد األسرة، وخاصة  

 .الجامعية، فإنه أدعى لفهم الخطاب املوجه إليه من خالقه، ليجعل من ذلك سلوكا في مجتمعه الدراس ي

 :جـ: املدرسة القرآنية 

ذي كثيرا ما يشبه املدارس األخرى،  واملدرسة القرآنية شأنها شأن املسجد في التربية الدينية إال أنها تتميز بطابعها التعليمي ال 

واملالحظ أن املدارس القرآنية تنعدم فيها كل اآلفات االجتماعية واألخالق السلبية، وهذا عائد للروح  الدينية التي غرست في  

لخناق  الناشئين في أحضانها، ولقد شهدت الجزائر نهضة علمية مباركة، بعد أن عمل االحتالل الفرنس ي على تجهيلها وتضييق ا

على رجاالت العلم والتعليم فيه، " وكانت مدارس التعليم القرآني الحر بمثابة الدعاية لهذه النهضة، حيث ساهمت بقوة كبيرة  

 
 312، ص1995الرفاعي، محمد عبد اللطيف، خطبة الجمعة أهميتها، تأثيرها، واقعها، كيفية النهوض بها، دط، مطبعة جروس برس، لبنان،  1
 102-100، ص1978سعيد، اسماعيل علي، معاهد التعليم االسالمي، دط، دار الثقافة، مصر، أنظر،  2
جليا في الطلبة والتالميذ الذين تخرجوا منه والذين زاولوا حفظ القرآن وسماع الدروس والتفقه في الدين في رحابه من خالل   تجلى أثر املسجد  3

النبوي،   حلق الذكر والدروس والخطب املسموعة، ولذلك تبرز عالمات التفوق واالرتقاء لهؤالء الطلبة توفيقا من هللا وبركة القرآن الكريم والهدي

م زمرة من أوائل  2020هـ/1442نالحظه في املتفوقين في كل املستويات التعليمية االبتدائي واملتوسط والثانوي والجامعي، وقد شهدت سنة  وهذ ما  

 الناجين لشهادة الباكالوريا حفظة لكتاب هللا  كلهم يتمتعون بمعالي االخالق التي استمدوها من بيوت هللا. 
لدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر، دط، دار إحياء التراث العربي، مسلم، صحيح مسلم، كتاب الذكر وا  4

 4997، رقم:2010بيروت، 
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الناشئة.." قلوب  في  العربية  واللغة  اإلسالم  مبدأ  وغرس  الشعب  نفوس  لدى  الوعي  بعث  قال  1في  املسعى  هذا  وفي  الشيخ  ، 

"هذه  اإلبراهيمي التوجيه  :  وهي  الحقيقية،  للوظيفة  املتين  األساس  هي  الجزائري  بالقطر  القائمة  الجليلة  العلمية  الحركة 

الصحيح لألمة الجزائرية، فغايتها التي ترمي إليها هي تصحيح القواعد املعنوية من عقل وفكر وروح وذهن، وتقوية املقومات  

 .2ال يمار فيها إال مكابر" االجتماعية من دين ولغة وفضائل وأخالق ، هذه حقيقة 

منهم،    املتعلمين  وخاصة  الجزائري  الشعب  أفراد  لكل  إشعاع  منبع  والزوايا  القرآنية  املدارس  كانت  املنطلق  هذا  من 

فاحتضنت جيال أرغم أنف فرنسا بمبادئه وأخالقه التي أخذها في أحضانها، فكيف بها والحال في هذه األيام ال تقوم بدورها في  

ل املقومات، وذهاب ظالم املستدمر، بل إن املدارس القرآنية تعتبر كاألساس لبناء شخصية الطالب واملتعلم، إذ هي ظل توفر ك 

الذي   املنهل  التعليمية، وهي  في كل مراحله  زادا  التي تستمر معه  القرآن وبركته  بعلوم  يتشبع فيها  التي  أول مراحل تمدرسه، 

  .بعده عن اآلفات التي تهدد مساره التعليمي، وتحصنه من الوقوع في الرذائليستقي منه كل األخالق اإلسالمية التي ت

إّن دور املدارس القرآنية في تربية النشء الصاعد دور مهم للغاية، ولقد أعطيت لهذه املدارس هذا الدور الرفيع ال فقط  

ا في مستقبل أيامهم، ولكن أيضا، وعلى  ألنها تربي وتوسع مدارك األطفال، وتفتح عيونهم على آفاق جديدة، سيستفيدون منه 

الخصوص تجعل منهم زيادة على كونهم متعلمين مواطنين صالحين يعرفون حق هللا، ويحترمون حقوق الناس...إن دور املدرسة  

النشء الصاعد تربية حسنة، تجعل منه ل   -إن شاء هللا تعالى  – القرآنية زيادة على كونها تقوم بتربية  ه  مواطنا صالحا مفيدا 

ولعائلته، ولوطنه، وألمته، وللناس جميعا، يجب أن تقوم أيضا ولكل الوسائل املتاحة لها تربية الذوق السليم، محببة له الطيب  

في الصوت وفي غيره، مكرهة له الفسوق والعصيان، وإن مما يحب أن تقوم به املدرسة القرآنية اآلن في عاملنا اإلسالمي، هي أن  

إلى منطلقهم السليم الذي منه انطلقوا فسادوا، تردنا ردا جميال وبعلم، وعلى أساس علم إلى ثقافة  تحرك الهمم بدر الناس  

 .3القرآن املجيد، وهدي الرسول الكريم، البد أن تعيد املدرسة القرآنية هذا النشء الصاعد، الذي نريده صالحا مصلحا

 :د: املكتبات العامة

تب،   
ُ
 من الخدمات التعليمية،  وهي أماكن خاصة تتوافر فيها الك

ً
م عددا قّدِّ

ُ
واملراجع، واملواد املطبوعة أو غير املطبوعة التي ت

والتثقيفية، واإلعالمية، والتوعوية خاصة منها الدينية الالزمة للتلميذ والطالب عل حد سواء في كل أطواره التعليمية، ويأتي 

لقراء وطالب العلم والدارسين، وتمكينهم من القيام بمهمة البحث  من أبرز مهام املكتبات تسهيل مهمة االطالع والقراءة على ا

سهم من  
ُ
والدراسة بأنفسهم من خالل املكتبات بالعودة إلى املصادر واملراجع اإلسالمية، وللمكتبات العديد من املناشط التي ت

ون واالجتماعية  والتعليمية  التربوية  القضايا  وخدمة  واملعرفة،  الثقافة  نشر  في  املناشط  خاللها  هذه  أبرز  من  ولعل  حوها. 

معارض   وتنظيم  املتنوعة،  املحاضرات والندوات  وإقامة  التدريبية،  الدورات  الثقافية، وعقد  املسابقات  تنظيم  واإلسهامات 

 
رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر    -دراسة ميدانية بمدينة الجلفة-دحمان، زيرق، دور املدارس القرآنية في تنمية القيم االجتماعية للتلميذ  1

 .120، ص2012- 2011رة، السنة الجامعية بسك
 . 312، ،ص1997، دار الغرب االسالمي، الجزائر، 1، ط3االبراهيمي، بشير، آثار محمد البشير اإلبراهيمي، جريدة البصائر،ج 2
 .23م، ص1997، سبتمبر 330التهامي، الراجحي الهاشمي، دور املدارس القرآنية، مجلة دعوة الحق، العدد  3
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الكتاب، ونحو ذلك من النشاطات املختلفة، وكذلك تعين البطال على استغالل أوقات الفراغ، ألن النفس إن لم تشغلها بالحق  

 .تك بالباطلشغل

 :و: الصحبة الصالحة

ا يميل   ا اجتماعيًّ  حيًّ
ً
 من كونه كائنا

ً
وهي نوٌع من املؤسسات االجتماعية التربوية التي لها تأثيٌر كبير في تربية اإلنسان انطالقا

سرة
ُ
 شأنها شأن األ

ً
 أولية

ً
في الغالب، ألنها    بفطرته إلى االجتماع بغيره، ولذلك فإن جماعة الرفاق في أي مجتمع بمثابة جماعة

في  الفرد  يؤديه  الذي  والدور  وامليول،  الُعمرية،  والشريحة  الجوار،  لروابط   
ً
تبعا فيها  الفرد  عضوية  وتكون  العدد،  صغيرة 

الجماعة، "فالصحبة هي تلك الجماعة الرسمية أو غير الرسمية التي تتكون من أعضاء يمكن أن يتعامل أفرادها مع بعض  

 .1اة والتكافؤ، ولها بنية اجتماعية متميزة خاصة بها، كما لها وظائفها التي تؤديها ألعضائها" بعضا على أساس املساو 

لجماعات الرفاق أثٌر فاعٌل في تربية اإلنسان وتكوين شخصية التلميذ، السيما في سنوات مرحلتي الطفولة واملراهقة، حيث  

 
ً
 بأفراد هذه الجماعات الذين يكونون عادة

ً
من األنداد، سواء كانوا زمالء دراسٍة، أو رفاق لعٍب، أو أصدقاء عمر؛    يكون أكثر تأثرا

" هِّ يلِّ لِّ
َ
ْينِّ خ ى دِّ

َ
ْرُء َعل

َ
ولعل تأثير    2أو غيرهم ممن ُيرافقهم اإلنسان لفترات طويلٍة أو قصيرٍة، كما قال صلى هللا عليه وسلم:"امل

وع ث قافاتهم، وميوالتهم وخاصة الدينية منها، كما أن لكل جماعة من  جماعة الرفاق على اإلنسان عائٌد إلى اختالف أفرادها، وتنَّ

 مع مستوياتهم العقلية والُعمرية، وخبراتهم الشخصية،  
ً
 ومتناسبة

ً
عد فرعية

ُ
 بهم، وهذه الثقافة ت

ً
 خاصة

ً
جماعات الرفاق ثقافة

و  الثقافية  للمستويات   
ً
تبعا أخرى،  إلى  جماعٍة  من  تختلف  أنها  إال  املختلفة،  واألوساط  وحاجاتهم  الُعمرية،  و  التعليمية 

 االجتماعية املتباينة. 

وتجد في القرآن الكريم ما يتحدث هللا جل جالله فيه عن تأثير الرفقة في شخصية الفرد حتى انها تكون سببا لكفره وخروجه   

 من الدين كما قال عّز وجل:﴿
ً

ِليال
َ
ا خ

ً
ن
َ

ال
ُ
 ف

ْ
ِخذ

َّ
ت
َ
أ ْم 

َ
ِني ل

َ
ْيت
َ
ل ى 

َ
ت
َ
َوْيل ْد   ٢٨َيا 

َ
ق
َ
  ل

ُ
ان

َ
ْيط

َّ
 الش

َ
ان

َ
 َجاَءِني  َوك

ْ
ِإذ َبْعَد  ِر 

ْ
ك ِ
ّ
ِني َعِن الذ

َّ
ل
َ
ض

َ
 أ

 
ً

وال
ُ
ذ
َ
َساِن خ

ْ
ن ِ
ْ

[، فكيف بها في التأثير في عقلية املتعلم وبالتالي يتجلى ذلك في سلوكياته مع أقرانه في املدرسة  29- 28﴾]الفرقان:  ِلْل

سالمية بجماعات الرفاق وأدركت أهميتها ودورها الفاعل في التأثير  أو الجامعة، أو أي مكان يجمعه بهم، وقد اهتمت التربية اإل 

ا، ولعل خير دليٍل على ذلك ما روي عن أبي موس ى األشعري رض ي هللا   ا أو ايجابيًّ على سلوك األفراد سواء كان ذلك التأثير سلبيًّ

ُل املْسك  : " مثُل الجليس الصالح و  صلى هللا عليه وسلمعنه أنه قال : قال رسول هللا  َحامِّ
َ
، ف يرِّ خِّ الكِّ افِّ

َ
لِّ املْسكِّ َون َحامِّ

َ
وءِّ ك السَّ

ا أن ُيحرق ثيابك، وإم يرِّ إمَّ ، ونافُخ الكِّ
ً
َبة ا أن تجد منه ريًحا طّيِّ ْنُه ، وإمَّ ْبَتاَع مِّ

َ
ا أْن ت َيَك ، وإمَّ ا أن ُيؤذِّ  إمَّ

ً
 3  "ا أن تجد ريًحا خبيثة

جتماعية وتعدد وظائفها و واجباتها إال أن عالقة اإلنسان املسلم باملؤسسات  وعلى الرغم من تعدد أنواع هذه املؤّسسات اال 

 تمتاز بخاصية الشمول واالستمرارية والتجدد، إذ إنه ال حد نهائي 
ً
التربوية في املجتمع  تنطلق من كون التربية اإلسالمية عملية

 
، 40العدد-، سميحة عبد الرحمن، توجيه املراهقين نحو والديهم أو أقربائهم وعالقته ببعض سمات شخصياتهم، مجلة علم النفسكرم سليمان 1

 . 82، ص1997الهيئة املصرية العامة لكتاب، القاهرة، 
 . 2378، رقم:  589، ص4، ج1998بيروت،  الترمذي، محمد بن عيس ى، الجامع الكبير، كتاب الزهد، باب ما جاء بأخذ املال بحقه، دط، دار الجيل،    2
مسلم، صحيح مسلم، كتاب البّر والصلة واآلداب، باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة مقارنة السوء، ، دط، دار إحياء التراث العربي،   3

 . 4891، رقم 2001بيروت ، 
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 بزمٍن ما،  لتربية اإلنسان املسلم، فهو طالب علم ومعرفة منذ أن يولد وحتى يموت
ً
، ولذلك فإن تربيته الشاملة ليست محدودة

في  التربوية  واألوساط  املؤسسات  مسؤولية جميع  ولكنها  خرى، 
ُ
أ دون  مؤسسٍة  على  مسؤوليتها  تقتصر  وال  معينٍة،  مرحلٍة  أو 

 يكون ا
ً
ا، فمثال  في عدة مؤسسات تربوية تعليمية ما دام حيًّ

ً
 في أسرة،  املجتمع، ألن اإلنسان يمكن أن يكون عضوا

ً
لولد فردا

 في  
ً
 على الصالة وحلقات العلوم في املسجد املجاور، وقد يكون الوالد أبـا

ً
 في النادي الرياض ي، ومداوما

ً
 في مدرس، وعضوا

ً
وطالبا

ا في املنـزل، 
ًّ
مـ
ُ
 في املستشفى، ومساهم في نشاط اإلذاعة والتلفزة، وتكون السيدة أ

ً
 في مدرسة، أو طبيبا

ً
    املنـزل، ومدرسا

ً
وعضوة

لها خيـٌر وإنتاج، تعتمد على مزيٍد من التربية والتعليم
ُ
 أو مديرة  وهكذا فحياة املسلم والتلميذ، ك

ً
 .في الجمعية النسائية، وطبيبة

وعليه فإن التربية اإلسالمية ال تقتصر على مرحلة دون أخرى كي تكون لنا فردا صالحا مصلحا، وطالبا خلوقا مهذبا، بل  

ب العلم في كل فتراته العمرية والتعليمية، لتكون له الحارس الدائم والحصن املنيع من كل االنحرافات، ولذلك  إنها ترافق طال

﴾]أمر هللا جّل جالله بالتذكير:﴿
َ
ِمِنين

ْ
ؤ
ُ ْ
ُع امل

َ
ف
ْ
ن
َ
َرى ت

ْ
ك ِ
ّ
ِإنَّ الذ

َ
ْر ف ِ

ّ
ك
َ
[، ومن حكمته أن جعل تعدد هذه الوسائط من  55الذاريات:َوذ

رسة قرآنية وأوص ى بالخليل والصاحب الصالح، ليتناسب ذلك مع كل الفئات العمرية وكل األوساط  أسرة إلى مسجد إلى مد

 التعليمية، ابتدائية كانت أم جامعية.

 

 : خاتمة

 في العملية التربوية بعامة والتعليمية بخاصة،   
ً
 بارزا

ً
، وأثرا

ً
 بالغة

ً
إن للمؤسسات التربوية املختلفة في املجتمع املسلم أهمية

 في  األ 
ً
 من العناية واالهتمام بها، والحرص على أن تكون ُمتميـزة

ً
مر الذي يفرض على املهتمين في امليدان التربوي والتعليمي مزيدا

املعلم   على  ومتعين  واجب،  كأمر  اإلسالمية  التربية  تكون  وأن  خرى، 
ُ
األ املجتمعات  في  مثيالتها  عن   

ً
وُمختلفة املسلم،  املجتمع 

اِب عالى ﴿  واملتعلم، قال هللا ت
َ
ِعق

ْ
ِديُد ال

َ
َ ش َ  ِإنَّ َّللاَّ وا َّللاَّ

ُ
ق
َّ
ات َتُهوا  َو

ْ
ان
َ
ُه ف

ْ
ْم َعن

ُ
َهاك

َ
وُه َوَما ن

ُ
ذ
ُ
خ

َ
ُسوُل ف ُم الرَّ

ُ
اك

َ
[  7﴾]الحشر:  َوَما آت

خرى بمصادره، وأهدافه، وغاياته، وخصائصه التي تفرض على  
ُ
 لكون املجتمع املسلم ينفرد عن غيره من املجتمعات األ

ً
نظرا

 على تحقيق ما هو مرجوٌّ منها، ألنها  مؤس
ً
 ، وقادرة

ً
خرى، وُمتميزة

ُ
 هي األ

ً
سلم أن تكون فريدة

ُ
ختلفة في املجتمع امل

ُ
ساته التربوية امل

هي املسؤولة عن تربية اإلنسان املسلم، وإعداده ملمارسة أدواره ووظائفه االجتماعية املختلفة في الحياة، وكذا جدير بالذكر  

مع هذه اآلفات التي تسود الوسط التعليمي، تعامال وقائيا، ال تعامال عالجيا، حيث نبحث عن األسباب التي    أن يكون تعاملنا 

تؤدي إلى ذلك فنستأصلها قبل أن يستفحل األمر فيستعص ي علينا عالجه، وقد نوه هللا عز وجل إلى ذلك في كتابه العزيز في  

 ﴿ وجل:  عّز  رُُج قوله 
ْ
َيخ ُب  ّيِ

َّ
الط ُد 

َ
َبل
ْ
ْوٍم    َوال

َ
ِلق َياِت 

ْ
اآل  

ُ
َصّرِف

ُ
ن ِلَك 

َ
ذ
َ
ك ِكًدا  

َ
ن  

َّ
ِإال رُُج 

ْ
َيخ  

َ
ال  

َ
ُبث

َ
خ ِذي 

َّ
َوال ِه   َرّبِ ِن 

ْ
ِبِإذ ُه 

ُ
َبات

َ
ن

 
َ
ُرون

ُ
ك

ْ
[، فاملنشأ الطيب ال يكون منه إال طيبا، واألسرة والوسط االجتماعي اللذان يرتكزان على دعائم األخالق  58﴾]األعراف:  َيش

ما إال أجود الطلبة، واملتمدرسين، بل منهم تكون علية القوم من املتفوقين بالدرجات العليا من التعليم،  اإلسالمية، ال يكون منه

وأما غيره من املجتمعات واألسر التي ال تعتمد على التربية الدينية كأداة للتقويم والتعليم فهي منشأ كل مجرم ومنحرف ومفسد  

نية اإلسالمية هي املنهج القويم واألصلح لترشيد املسار التعليمي لطالب العلم، وهو  وبهم تتلوث البيئة الدراسية، فالتربية الدي

الطريق األنجع للوصول إلى الغاية املحمودة، في ظل ما تعانيه املدارس العربية واإلسالمية على حد سواء، من مظاهر سلبية  
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ف ولنا  أطوارها،  بكل  التعليمية  باملنظومة  تعصف  تكاد  اجتماعية  الثورية  وآفات  واملدرسة  دليل،  خير  املحّمدية  املدرسة  ي 

  .الجزائرية التي كان منطلقها الدين، أصبحت أنموذًجا ومثاال في يحتذي بها في تخريج املفكرين والعلماء واملجاهدين والشهداء

برنامج متكامل لعالج على ضوء ما سبق، نضع مجموعة من التوصيات املقترحات، يمكن وضعها في االعتبار عند إعداد أي  

 مشكلة اآلفات االجتماعية في الوسط التعليمي وهي:

التركيز على األسرة ودورها األساس ي في غرس املبادئ اإلسالمية للطفل في أول مراحله، من خالل التوعية وتوجيه الرسائل   •

 عن طريق امللتقيات وكل املنابر الدعوية.

على   • االقتصار  وعدم  املسجد  دور  عنهم،  تفعيل  الخفية  الجوانب  وتعليمهم  الشباب  بل وجوب جلب  واملنبر،  الخطب 

 كالعمل الخيري والتطوعي وإشراكهم في ذلك.

 توطيد العالقة بين طالب العلم واملدرسة القرآنية، سائر أيام السنة، وال يقتصر ذلك على املدرسة الصيفية فقط. •

 تفعيل دور اإلعالم الديني وتوجيهه للمتعلمين.  •

القيم والتقاليد اإلسالمية في الشباب: حيث إن التمسك بالقيم والتقاليد اإٍلسالمية، وبيان موقف الدين اإلسالمي  غرس   •

من تعاطي املخدرات والخمور، أو استعمال العنف أو التحرش، يعتبر من أهم الجوانب التي يمكن أن تساعد في تقليص حجم  

ج باإليحاء الديني له أثر كبير في مساعدة املدمن على التخلص من السلوكيات  املشكلة، فقد ثبت من خالل الدراسات أن العال 

 السلبية، ولعل أهمية التمسك بالفرائض اإلسالمية ترجع إلى:

أنها   • كما  العظيم  والخالق  الكبير  للكون  بالنسبة  يتأمل نفسه  لكي  الكافي  الوقت  للشباب  توفر  اإلسالمية  العبادات  أن 

 وتساعد على توفير الطمأنينة لشعور الشخص بأن هللا بجانبه في السراء والضراء تخفف من الشعور بالذنب 

 بأنه ينتمي لجماعة كبيرة تشترك معه في التفكير والعقيدة، وفي تأدية العبادات بنفس الطريقة،   •
ً
أنها تعطي للشباب شعورا

 وهذا شعور باالنتماء إلى الجماعة ينمي الشعور باألمن واالستقرار.

 من الظلم، وعواقبه، ألن اآلفات االجتماعية تفقد العقل مما يجعل التلميذ في مقام املعتدي. التحذير   •

 التذكير أن الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان.  •

 :قائمة املصادر واملراجع 

 .1997، دار الغرب االسالمي، الجزائر، 1االبراهيمي، بشير، آثار محمد البشير اإلبراهيمي، جريدة البصائر، ط .1

الجزائر،   .2 للنشر  العاصمة؛ فورام  بالجزائر  ثانويات  في  املدرس ي األسباب واملظاهر، دراسة ميدانية  العنف  أحمد حويتي، 

2004. 

 ، دار طوق النجاة، دمشق. 1البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز ، باب ما قيل في أوالد املشركين، ط .3

بي في الحد من العنف في املدارس، رسالة ماجستير، جامعة نايف، البشيري، عامر بن سابع بن محمد، دور املرشد الطال .4

 . 2005السعودية، 

 .1998الترمذي، محمد بن عيس ى، الجامع الكبير، كتاب الزهد، باب ما جاء بأخذ املال بحقه، دط، دار الجيل، بيروت،  .5

 م.1997سبتمبر ، 330التهامي، الراجحي الهاشمي، دور املدارس القرآنية، مجلة دعوة الحق، العدد .6

 . 1982جابر، جابر عبد الحميد، وآخران، مهارات التدريس، دط،  دار النهضة، القاهرة،  .7
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وسبل   .8 املسببة  العوامل  الجزائري  الشباب  لدى  واالجتماعية  النفسية  واملشكالت  معيارية 
ّ

الال حالة  العزيز،  عبد  حدار، 

عية وانعكاساتها النفسية على الشباب في املجتمع الجزائري،  التجاوز، بحث مقدم في امللتقى الوطني حول التحوالت االجتما

 ماي.06-02، 2013جامعة الجزائر، 

 .1981حسن، محمد، األسرة ومشكالتها، دط، دار النهضة العربية، بيروت )لبنان(،  .9

 .2003حوري، محي الدين، الجريمة أسبابها وكافحتها، دط، دار الفكر للنشر والتوزيع، دمشق،  .10

 .1999، دار املسيرة، عمان، 1الحيلة، محمد محمود، التصميم التعليمي نظرية وممارسة، ط  .11

رسالة ماجستير،    -دراسة ميدانية بمدينة الجلفة-دحمان، زيرق، دور املدارس القرآنية في تنمية القيم االجتماعية للتلميذ .12

 . 2012-2011جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 

 .2005هللا، الفوض ى التربوية في الوسط الغربي، مسؤولية األسرة واملجتمع، باقة الغربية، أكاديمية القاسمي،  ربيع، حمد   .13

الرفاعي، محمد عبد اللطيف، خطبة الجمعة أهميتها، تأثيرها، واقعها، كيفية النهوض بها، دط، مطبعة جروس برس،   .14

 .1995لبنان، 

 .1978مي، دط، دار الثقافة، مصر، سعيد، اسماعيل علي، معاهد التعليم االسال  .15

 . 1994سليمان،  عدلي، املدرسة واملجتمع من منظور اجتماعي، دط، مكتبة األنجلو املصرية، مصر،  .16

 عبد املنصور، محمد فوزي، اتجاهات الفكر التربوي املعاصر في إسرائيل.  .17

والعشرين، دط، دار الثقافة، عمان،  فرج، عبد اللطيف حسين، منهج املدرسة الثانوية في ظل تحديات القرن الواحد   .18

2009 . 

كرم سليمان، سميحة عبد الرحمن، توجيه املراهقين نحو والديهم أو أقربائهم وعالقته ببعض سمات شخصياتهم، مجلة   .19

 . 1997، الهيئة املصرية العامة لكتاب، القاهرة، 40العدد- علم النفس

 .2003اهج ، عمان, ، دار املن 2محمد, أحمد علي الحاج، أصول التربية ، ط  .20

 . 2001مسلم، صحيح مسلم، دط، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،  .21

 . 2010مسلم، صحيح مسلم، دط، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  .22

 . www.education.gov.dzموقع وزارة التربية الوطنية،  .23

 . 1409، دار عمار ، عمان,  2ناصر، إبراهيم : أسس التربية, ط  .24

 م. 2004ن الدينية واألوقاف، رسالة املسجد، عدد خاص بجائزة الجزائر الدولية، نوفمبر وزارة الشؤو  .25
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 التسويق االلكرتوني يف مواقع التواصل االجتماعي يف زمن جائحة كورونا: )الفايسبوك منوذًجا(

Digital Marketing in Social Media in Times of COVID-19: The Case of Facebook 

 3جامعة الجزائر    /د.مكيري فلة

Dr.MEKIRI FELLA/University Of  ALGIERS 3 

 

 

 

 ملخص : 

التسويق االلكتروني باستخدام وسائل التواصل االجتماعي ، فرصا عديدة للمستهلك و حاليا يحظ بأهمية كبيرة عنده  يتيح  

يطلبون ما يشاؤون على الخط   خالله يستطيعون التسوق عن بعد،،فالكثير من الناس يفضلونه على التسويق العادي ،فمن 

فقط بمجرد النقر على حاسبهم الشخص ي ،أو لوحتهم االلكترونية يشترون ما يشاؤون من منتجات و هم بذلك   و هم بمنازلهم،

 ا .يؤمنون حياتهم ، بتطبيق إجراءات التباعد االجتماعي خالل فترة الحجر الصحي و انتشار فيروس كورون

 .:التسويق االلكتروني، مواقع التواصل االجتماعي ، الفايسبوك  الكلمات املفتاحية 

 

Abstract: 

 Digital marketing and social media usage during quarantine  are getting more important than ever as many 

people are self-isolating.  As a result, they become hungry for content. On account of people’s lack of physical 

movements and due to their being tied to laptops, phones and tablets consuming online content, demands for 

online advertising and commerce are likely to grow. 

key words:Digital marketing-Social media- Facebook. 
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 تمهيد : 

 تكنولوجية
ً
رتها هذه الشبكة للبشرية، ومن  ًً يعيش العالم اليوم ثورة

ّ
، أفرزها ظهور شبكة االنترنيت، والخدمات التي وف

التسويقية الحديثة، يسعى    االستراتيجية بينها خدمة التسويق اإللكتروني، فقد أصبح هذا النوع من التسويق جزًءا مهّما من  

 إلى تحقيق أهدافه من خالل االنترنيت.

االجتماعي   التواصل  خدمات  عن  للحديث  يقودنا  االنترنيت  خدمات  من  االلكتروني  التسويق  استفادة  عن  الحديث  إن 

التواصل االجتماعي، فقد انتهج هذا   ، أو ما يعرف بالتسويق اإللكتروني عبر مواقع  النوع من التسويق  للتسويق اإللكتروني 

أتاحت له  فرص التواصل بين املنتجين و املستهلكين ، فالحوار  بفضل هذه املواقع طريقة جديدة في فهم سلوك العمالء ، حيث  

رفين صار ممكنا ، ما  أّدى إلى تطور العالقات فيما بينهم ، فاملنتج سيعرض منتوًجا مناسبا و يدفع الزبون  
ّ
املباشر بين هذين الط

ء بعد أن عرف أنماط سلوكه ، متجاوزا حدود الّزمان و املكان ، و املستهلك يصل إلى منتجات متنّوعة بسهولة ، في أّي  للشرا

 وقت يريد و من أّي مكان.  

 إشكالية الّدراسة : 

حجر  شهد العالم عاّمة والجزائر خاّصة تحّوال كبيرا في سلوك املستهلك بعد ظهور جائحة الكورونا، فدفعت إجراءات ال

ت للحّد من انتشار الوباء منذ مارس  
ّ

ب عنها من إجراءات الّتباعد االجتماعي، و غلق املحال
ّ
، إلى إجبار  2020الّصحّي و ما ترت

ي لم يعد فضاء للّتواصل و  
ّ
الّناس على املكوث في بيوتهم و التسّوق عبر مواقع التواصل االجتماعي، على غرار الفايسبوك الذ

 عن التسّوق العادي في فترة الحجر الّصحّي ،  فأصبح الفايسبوك منّصة لعرض  الدردشة و إنما صار  
ً
فضاًء للتسّوق، و بديال

 املنتوجات املختلفة ، و صار فضاًء للّتفاعل  بين املنتجين  

ل  كيف استخدم التسويق االلكتروني الفايسبوك في ظو املستهلكين، هذا الواقع دفعنا لطرح الّسؤال الجوهرّي اآلتي :  

 الجائحة؟  

 أهمّية الّدراسة: 

تستمّد الّدراسة أهمّيتها في معرفة مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعي)الفايسبوك( للتسويق اإللكتروني، خاّصة في  

  ظّل انتشار فيروس كورونا ،  املستجّد في العالم و الجزائر ، فقد زاد اهتمام مؤسسات التسويق بالتسويق االلكتروني عبر مواقع 

 التواصل االجتماعي)الفايسبوك( نظرا ملا توفره هذه املواقع من خدمات على رأسها خدمة ترويج املنتوج. 

 أهداف الّدراسة : 

 تسعى الّدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف يمكن تلخيصها فيما يلي:  

 التعرف على التسويق االلكتروني في الفايسبوك.    −

 معرفة دور الفايسبوك في اتخاذ قرار الشراء لدى املستهلك في فترة الحجر الّصحّي. −

 التعّرف على استفادة التسويق االلكتروني من الفايسبوك لتطوير خدماته.  −
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 إبراز دور الجائحة في انتشار ظاهرة التسويق االلكتروني.   −

 أسباب اختيار موضوع الّدراسة:

قة بالوضع الّصحي  
ّ
لم يكن اختيار دراسة التسويق االلكتروني، صدفة وإنما جاء نتيجة اعتبارات ذاتية وموضوعّية، متعل

ا، وإجراءات الحجر الّصحّي، في ظّل وجود بدائل أفرزتها  الذي يعرفه العالم عاّمة والجزائر خاّصة ، بعد انتشار فيروس كورون

تكنولوجيا االتصال الحديثة، على رأسها التسويق االلكتروني في موقع الفايسبوك، ما يجعل هذا املوضوع يتسم بسمة الحداثة  

لتسويق االلكترونّي  عبر   أمام محدودّية الّدراسات الّتي خّصت هذا املوضوع بالّدراسة هذا من جهة و من جهة أخرى انتشار ا

رق و األساليب التي ساعدته على هذا االنتشار. 
ّ
 الفايسبوك في ظّل الجائحة ، جعلنا نرغب في معرفة الط

 منهج الّدراسة : 

لوصف  املنهج الوصفي  نظرا لطبيعة موضوع الّدراسة و بناًء على اإلشكالية التي سعينا لإلجابة عليها ، فقد اعتمدنا على  

اهرة 
ّ
 و تفسيرها. الظ

 أدوات الّدراسة: 

اعتمدت دراستنا على أداتي املالحظة خالل مالحظة الظاهرة ، واالستمارة االستبيانية من أجل التعرف على أراء املبحوثين  

 حول ظاهرة التسويق االلكتروني في مواقع التواصل االجتماعي في ظل الجائحة. 

 الفترة الّزمنّية للّدراسة : 

 الّزمنّية للّدراسة مواكبا النتشار جائحة الكورونا في الجزائر واستمرار  الحجر الّصحي فيهاكان اختيار الفترة  

  .(2020إلى أوت  2020و يمكن تحديد فترة الّدراسة من )ماي  

 مصطلحات الّدراسة : 

سويق :  
ّ
رويج  للخدمات و األفكار الت

ّ
سعير و الت

ّ
موعة من األنشطة تسعى  ، فهو مج 1هو عملّية تخطيط و تنفيذ ملفهوم الت

من خاللها املؤسسة إلى توفير خدمة للمستهلك الحالّي و املرتقب بالكّمية و املواصفات املناسبة و املطلوبة وفي الّزمان و املكان  

 2املناسبين ، بما يتماش ى مع ذوقه ،و بأقّل تكلفة ممكنة من خالل طرق سهلة و بسيطة  

سويق اإجرائيا :
ّ
 نطالقا من الّتعريفات الّسابقة بكونه عملّية متبادلة بين طرفين أو أكثر  لش يء ذو قيمة.  يمكن أن نعّرف الت

 
شر و الّتوزي1

ّ
سويق مفاهيم معاصرة ، دار الحامد للن

ّ
 . 42ص  2003،األردن،  1ع، طسويدان نظام موس ى: ،الت

سويق ، دار زهران ،األردن ، ط 2
ّ
 .  3، 2ص   1994، 1عقلي، وصفي عمر، و آخرون :مبادئ الت
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سويق اإللكترونّي:
ّ
سويق اإللكترونّي بأنه مجموعة من األنشطة التسويقية ،يقوم على استخدام االنترنيت   الت

ّ
و   1يعّرف الت

 2التكنولوجيا الرقمّية املرتبطة بها لتحقيق أهداف تسويقّية.  

ه نشاط تسويقي، استفاد من االنترنيت و  إجرائيا:  
ّ
يتسنى لنا القول من خالل التعريفات السابقة للتسويق االلكتروني، أن

 ووسائط تكنولوجيا االتصال الرقمية في عملّية التداول االلكتروني للبيانات. 

اقع الت تعتبر مواقع التواصل االجتماعي وسائل جديدة لنقل املعلومات بطريقة تكنولوجية ،سريعة  واصل االجتماعي :  مو

و تسمح هذه املواقع لألفراد بالتواصل مع بعضهم البعض و بطرق    3و اجتماعية ، و تعتمد بشكل أساس ي على شبكة االنترنيت ، 

 4مختلفة حسب ما الخدمات التي يتيحها كل موقع منها . 

 إجرائيا : 

من خالل التعريفين السابقين ملواقع التواصل االجتماعي يمكن أن نستنتج أّنها مواقع ظهرت بفضل االنترنيت، التي منحت  

 للتواصل وتبادل املعلومات، الصور، األخبار و مختلف املحتويات .  لألفراد بفضل خدماتها فرصة 

 الفايسبوك : 

و يمنح ملستخدمه  5هو أحد منصات التواصل االجتماعي يمكن ملستخدمه نشر و مشاركة الصور و مختلف املضامين، 

 6فرصة التفاعل مع اآلخرين. 

 إجرائيا:

ن ملستخدمه من نشر  معلومات و صور ،كما يتيح له    يعّرف إجرائيا بكونه أحد مواقع التواصل االجتماعي 
ّ
و أشهرها ، يمك

 فرصة مشاركة ما نشره و التعليق عليه و على مضامين أخرى منشورة .  

 

 

 

 
 490،ص .2000، دار الجامعة الجديد ،األردن، 1محمد فريد الصحن  :إدارة التسويق في بيئة العوملة و االنترنيت،  ط 1

 .128علي موس ى وعبد هللا فرغلي :تكنولوجيا املعلومات ودورها في التسويق التقليدي و االلكتروني ، ايتراك،مصر ، دط ، د،ن، ص 4

3  ) D,REGUER.. medias sociaux et politique, Edition les  Encrs ,  2 emedition , France,2009, 2009 p9,10  
4D,Boy D –N . ELLISON .SOCIAL NETWORK sites :Définition , History ,and scholarship . '' in journal of computer mediated 

communication , (2007) enligne . http : // onlinelibrary. Wiley .com / doi/ 10 , 1111 / j. 10836101, 2007. 00393 .X/FULL(consulté 

le 3/ 2/ 2020 . 
 .11، ص   2017،دب،  1حسان أحمد قمحية: الفايسبوك تحت املجهر ، دار النخبة ،ط 5

 على   22/8/2020الصاعدي ،الشبكات االجتماعية خطر أم فرصة ،تم االطالع على محتوى املقال 6

http1/www.alukah .net /spotlight/0/40402  
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 مدخل نظري للتسويق االلكتروني:

 تعريف التسويق االلكتروني   - 1

أّما    1فارة يوسف  في كتابه التسويق االلكتروني ، التسويق  بكونه هو نوعا من التسويق لسلعة أو خدمة معّينة  يعّرف أبو

سويق  يتأّسس على أربعة متغّيرات رئيسّية وهي : املعلومة ، التكنولوجيا ، الّتوزيع  
ّ
ه نوع من الت

ّ
ميشال بادوك فيذكر في تعريفه أن

 2، و األفراد . 

 3لكتروني عبارة عن نشاط تسويقي يعتمد على االنترنيت ، و الخدمات التي يمنحها  في أداء نشاطه . فالتسويق اإل

أّنها تجمع على كون   إال  اختالفها  تعّددها و  ه و رغم 
ّ
أن سويق اإللكتروني 

ّ
بالت الخاّصة  التعريفات  نالحظ من خالل عرض 

سويق االلكتروني نشاطا يهدف إلى تحقيق مجموعة من األ 
ّ
سويقّية باستخدام االنترنيت و تكنولوجيا االتصال. الت

ّ
 هداف الت

سويق اإللكترونّي:   
ّ
 خصائص الت

 يمكن أن نلخص خصائص التسويق االلكتروني في النقاط اآلتية:

: فقد أصبح بإمكان املؤسسة املسوقة إيصال البيانات الرئيسية و املخزنة في األرشيف حول وجهات    األرشيف االلكتروني

راء الّسابقة . نظر ا
ّ
 لزبائن الشخصية عن حاالت الش

هي مقدار املعلومات املتاحة على شبكة االنترنيت و التي تمكن الزبائن من الوصول الى املعلومات التي  إمكانية الوصول :  

راء . 
ّ
 4يحتاجونها في الحصول  على بيانات تفصيلية حول املنتج قبل اتخاذ قرار الش

ستفادة من خدماته: يعتمد التسويق االلكتروني على االنترنيت في جميع عملّياته التسويقّية من  استخدام االنترنيت و اال  

 توزيع،ترويج، و بيع ، بعيدا عن العناصر املادّية. 

فقد منحت االنترنيت فرصة للمنتجين في معرفة اراء املستهلكين حول منتجهم و أيضا منحت املستهلكين الفرصة  التفاعلّية :

 للتواصل مع املنتجين ، و الحوار معم. 

 مجتمع الّدراسة وعّينة الّدراسة 

 
سويق عبر االنترنيت ، دار وائل، ط 1

ّ
 . 135،ص  2004،عمان ،  ، 1أبو فارة يوسف أحمد الت

2Michel badocet  autre , e :marceting de la banque et de l’assurance , 2 em  édition  Edition d’organisation , 2000 paris ,74,75  
    .31،ص 2006،مصر، 1طه طارق :التسويق باالنترنيت و التجارة االلكترونّية ، دن، ط3

 .  412ص   2007،عمان،1بيان هاني حرب :مبادئ التسويق ،مؤسسة الورق ،ط12
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في         التي  الطالبية  املجموعات  في  منخرطين  لبة ذوي مستويات وتخّصصات  مختلفة، 
ّ
الط من  الّدراسة  يتكّون مجتمع 

 فيما يلي:   الفايسبوك، و قد شملت الّدراسة خمس مجموعات وّزعت عليها االستمارة االستبيانية تمثلت

Usthb . 

 ( بوزريعة.2جامعة الجزائر )

ITFC : journalismes et sciences politiques . 

ITFC - JOURNALISME - 3 éme ANNÉE  . 

master : management ( univ cns2). 

 20نا أخذنا  ( طالب في هذه املجموعات، وتعتبر هذه العينة عينة قصديه كون100وبناء عليه تم تحديد عينة الدراسة بـ )

ه تم توزيع االستبيان على عينة الدراسة التي تم تحديدها  
ّ
طالب من كل مجموعة تنطبق عليهم الّدراسة ومن الجدير بالذكر أن

 أعاله وفيما يلي ملخص بعدد االستبيانات املوزعة واملستردة والخاضعة لتحليل. 

 (: العينة املستهدفة ودرجة االستجابة الفعلية 01الجدول رقم ) 

 العدد  بيان

 100 االستمارات املوزعة 

 80 االستمارات املستردة

 10 االستمارات غير مستردة 

 10 االستمارات غير صالحة لتحليل 

 80 االستمارات الخاضعة لتحليل 
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 املحور األّول: البيانات الشخصّية:

خصّية حسب متغّير الجنس 2جدول رقم ) 
ّ
 ( البيانات الش

 

 

 

 

 

 

تشير بيانات الجدول الخاّص بالبيانات الشخصّية ، والتي اقتصرت على متغّير الجنس أّن مجتمع البحث يتكّون من اإلناث  

كور إذ إّن عدد اإلناث جاء  بعدد  تكرارات اإلناث )
ّ
كور فقد بلغ  67,5( و بنسبة  54أكثر مقارنة بالذ

ّ
تكرار    26% أّما عدد الذ

 التفاوت عدد الطلبة في الجامعات الجزائرّية الذي يغلب عدد اإلناث فيه مقارنة بالذكور. % رّبما يعود هذا   32,5بنسبة 

اني : معلمات خاّصة بالدراسة  
ّ
 املحور الث

 ( يبّين شراء املبحوثين للمنتجات املعروضة على الفاسبوك 3جدول رقم ) 

 

الفايسبوك كشفت بيانات الجدول الّسابق عن وجود عدد  في إطار فهم عالقة عّينة البحث، بشراء املنتجات املعروضة عل  

كبير من املبحوثين، يّتخذون من الفايسبوك وسيلة القتناء مشترياتهم، بدليل أّن تكرار املجيبين بنعم حول هذا الّسؤال كان  

    %.7578,بنسبة 63

 

 

 

 الجنس  التكرار  النسبة 

 الذكور  26 32,5%

 اإلناث  54 67,5%

 املجموع  80 % 100



 
 
 
 

 
 

 2020 - نوفمرب -  69العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

124 

 وبعد الجائحة ( يبّين شراء املبحوثين للمنتجات املعروضة على الفايسبوك قبل 4جدول رقم ) 

 

يّتضح من بيانات الجدول أّن نسبة شراء املبحوثين للمنتجات املعروضة على الفايسبوك في ظّل الجائحة كانت أكبر من  

%( في حين بلغت نسبة شراء املبحوثين للمنتجات املعروضة على الفايسبوك  57.5تلك التي كانت قبل الجائحة و هذا بنسبة )

ر أّن    21.25%قبل الجائحة، بنسبة   
ّ
من إجمالي عدد املبحوثين الذين يشترون منتجات عبر الفايسبوك، و هذا يعطي مؤش

 الجائحة ساهمت في توّجه املبحوثين القتناء مشترياتهم عبر الفايسبوك  . 

 ( يبّين تحديد الزمن الذي تم فيه شراء املنتجات املعروضة في الفايسبوك في ظّل الجائحة 5جدول رقم ) 

 

بشراء          فيها  قاموا  التي  للفترة  املبحوثين  بتحديد  الخاّصة  االقتراحات  مختلف  بين  من  إن  أعاله  الجدول  من  يتبين 

% ثّم جاءت 50املنتوجات عبر الفايسبوك هي تزامنا مع شهر رمضان املبارك حيث جاءت هذه الفترة في املرتبة األولى بنسبة  

ر على أّن طول  32.60ارك وتزامنا مع عيد الفطر في املرتبة الثانية بنسبة  الفترة الخاصة بخالل شهر رمضان املب
ّ
% وهذا مؤش

 فترة الجائحة التي امتدت إلى شهر رمضان و تزامنها معه قد ساهمت في توّجه املبحوثين لشراء منتوجاتهم من الفايسبوك.  
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 وض في الفايسبوك ( يبّين ثقة مستخدم الفايسبوك باملنتوج املعر 6جدول رقم ) جدول رقم  

 

د بيانات الجدول أّن مستخدمي موقع الفايسبوك يثقون باملنتوج املعروض فيه بدليل أّن أغلب املبحوثين كانت إجابتهم  
ّ
تؤك

 . 13.75%في حين بلغت نسبة املجيبين بال   86.25%نعم حول هذا السؤال فقد بلغت نسبة املجيبين بنعم 

 املبحوثين باملنتجات املعروضة في الفايسبوك ( يبّين أسباب ثقة 7جدول رقم ) 

 

أكثر إجابة تشير بيانات الجدول ) إلى7*اختيار  الفايسبوك عديدة و   (  املبحوثين باملنتجات املعروضة في  أن أسباب ثقة 

ثقة بالعالمة % و ال33.64مختلفة فالنسب كانت متقاربة إال أّن تفاعل اآلخرين مع عرض املنتوج جاء في املرتبة األولى بنسبة  

% ومن جهة  15.88% أّما بسبب خدمة اإلرجاع فقد احتل املرتبة الثالثة بنسبة     21.49التجارية جاء في املرتبة الثانية بنسبة  

أخرى فالسبب الرئيس ي وراء عدم ثقة املبحوثين باملنتوجات التي تعرض في الفايسبوك هو غياب الجانب اإلنساني في العرض ، 

 %.    89.29ياب الجانب اإلنساني فقد بلغت نسبة غ
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 ( يبّين استخدام موقع التواصل االجتماعي لالطالع على املنتجات 8جدول رقم ) 

 

توّضح بيانات الجدول أّن معّدل استخدام موقع الفايسبوك في االطالع على املنتجات جاء بكثافة عالية، بدليل أّن عدد  

ت إجابة أحيانا في املرتبة الثانية بتكرار 85بنسبة   68تكرار املجيبين بنعم حّل في املرتبة األولى فبلغ 
ّ
و بنسبة   12% في حين  حل

15   . % 

 ين تقديم رأي املبحوثين على املنتجات املعروضة في الفايسبوك ( يب9جدول رقم ) 

 

يبّين الجدول أعاله أّن املبحوثين يبدون آراؤهم حول املنتجات املعروضة في الفايسبوك ، فلم يسجل الجدول إجابة سالبة  

 .% 25يانا % في حين بلغت نسبة املجيبين بأح75عن هذا الّسؤال و أغلب املبحوثين أجابوا بنعم  بنسبة  
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 ( يبّين تفاعل املنتجين مع آراء املبحوثين حول املنتجات في الفايسبوك 10جدول رقم ) 

 

ق  10تشير بيانات الجدول )
ّ
، أّن املنتجين يولون  بتفاعل املنتجين مع آراء املبحوثين حول املنتجات في الفايسبوك( واملتعل

 70.59أهمّية آلراء املبحوثين حول املنتجات املعروضة في الفايسبوك، حيث كانت إجابة املبحوثين في هذا املجال بنعم، نسبة  

انية. % 29.41و جاءت في املرتبة األولى فيما بلغت نسبة املجيبين بأحيانا%
ّ
ت في املرتبة الث

ّ
 وحل

 عل املنتجين مع املبحوثين ( يبّين طريقة تفا11جدول رقم ) 

 

يظهر الجدول أعاله أّن نسبة الطرق التي يتفاعل بها املنتجون مع املبحوثين متقاربة إال أّن هناك تفاوتا طفيفا بين طريقة  

%وطريقة تقديم العروض الجديدة التي جاءت في املرتبة    25. 56الّتفاعل الفوري مع املبحوثين التي احتلت املرتبة األولى بنسبة  

انية بنسبة 
ّ
 75. 43%الث
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 باألسواق العادية (يبّين مدى انخفاض أسعار املنتجات املعروضة  في الفايسبوك مع املبحوثين مقارنة12جدول رقم ) 

 

 

املنتجات املعروضة في الفايسبوك سعرها أقل مقارنة باألسواق  يّتضح من دراسة الجدول أن املبحوثين يرون أّن أسعار        

ت اإلجابة ال  63.75ًّ د جاءت اإلجابة على هذا السؤال بنعم في املرتبة األولى بنسبة  العادية في فترة الحجر الّصحي فق
ّ
بينما حل

 . 36.25%في املرتبة الثانية بنسبة 

 ( يبّين مدى مساعدة عملية التسويق االلكتروني املبحوثين على اقتناء منتجاتهم في ظّل الجائحة 13جدول رقم) 

 

املبحوثين على اقتناء منتجاتهم في ظّل الجائحة و    عملية التسويق االلكتروني ساعدتيتبين من خالل الجدول السابق أن  

 . 25. 86%ذلك استنادا إلجابة املبحوثين بنعم بنسبة قدرت بـ
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يظهر من خالل الجدول أعاله أن هناك تنّوع في توجهات الشراء من موقع الفايسبوك عند املبحوثين إال أن ّ املالبس حلت 

 %. 61. 10و األجهزة في املرتبة الثالثة بنسبة   73. 30%% و املواد الغذائية في املرتبة الثانية بنسبة   16. 49في املرتبة األولى بنسبة  

 حمل املبحوثين مصاريف الشحن (يبين ت15جدول رقم) 

 

على   ملنتجات معروضة  اقتنائهم  الشحن عند  يتحملون مصاريف  ما  غالبا  أنهم  السابق  الجدول  املبحوثون حسب  د 
ّ
يؤك

 %.  5. 12%بينما نسبة املجيبين بال فقد كانت  5. 87الفايسبوك ، حيث كانت نسبة املجيبين بنعم 

 ( يبين املنتجات التي قام املبحوثون بشرائها  14رقم ) جدول 
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( يبين آراء املبحوثين حول مصاريف الشحن 16الجدول رقم ) 

 

الجد من  اعتبروها  يظهر  من  نسبة  بلغت  فقد  إليهم  بالنسبة  مناسبة  الشحن  أسعار  أن  يرون  املبحوثين  أن  السابق  ول 

 %منهم أنها غير مناسبة .  5. 17%فيما اعتبر  5. 82مناسبة  

 (  يبين سبب اختالف تسعيرة الشحن حسب املبحوثين 17الجدول رقم ) 

 

اء ارتفاع سعر الشحن إال أن مرتبة املسافة التي يرسل منها املنتوج  تشير بيانات الجدول أّن هناك مجموعة من األسباب ور 

% في حين جاءت الزمن املستغرق    25. 36بينما جاء وزن املنتوج في املرتبة الثانية بنسبة   %5. 42حّل في املرتبة األولى  بنسبة

 25. 21%إليصال املنتج املعروض في املرتبة الثالثة بنسبة 

 يبين التزام البائعين باإلجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا ( 18الجدول رقم ) 
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يظهر من خالل الجدول السابق أّن كل ّ املبحوثين أجمعوا على أّن عملية بيع املنتجات املعروضة في الفايسبوك تتّم باتباع  

 %  100اإلجراءات الوقائّية من طرف الباعة و هذا بنسبة 

 لوقاية من فيروس كورونا ( يبّين إجراءات ا19الجدول رقم ) 

 

*اختيار أكثر من إجابة ،يتبّين من خالل الدراسة الكمّية للجدول أن الباعة يتخذون مختلف اإلجراءات الوقائية لحماية  

أنفسهم و الزبون خالل عملية تسليم املنتج ، خاصة بالنسبة الرتداء الكمامات و القفاز حيث احتل ارتداء الكمامات و ارتداء  

 . 89. 30%املرتبة األولى بنسبة  القفاز

( يبين مدى ارتفاع أسعار املنتجات املعروضة على الفايسبوك بين فترة الحجر الصحي و بينما كانت  20الجدول رقم ) 

 عليه سابقا

 

يظهر الجدول وجود ارتفاع في أسعار املنتجات املعروضة في الفايسبوك مقارنة بما كانت عليه قبل الحجر الصحّي حيث  

 %. 5. 17%في حين كانت نسبة اإلجابة بال    5. 82أجاب معظم املبحوثين عن هذا السؤال بنعم و بنسبة 
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 التي ارتفعت أسعارها مع فترة الحجر  -الفايسبوكاملعروضة في  -( يبين املنتجات  21جدول رقم ) 

 

يظهر من خالل الجدول السابق أّن ارتفاع األسعار قد شمل كل املنتجات املعروضة في الفايسبوك حسب املبحوثين إال أن  

لغذائية في املرتبة  %، فاملواد ا  19.69%ثم املالبس احتلت املرتبة الثانية بنسبة    36. 36األجهزة احتلت املرتبة األولى بنسبة   

و في املرتبة الخامسة و  16.67%%ثم املنتجات األخرى مثل مواد التجميل في املرتبة الرابعة بنسبة    18.19الثالثة بنسبة ثم  

 %. 9.09األخيرة حلت األفرشة بنسبة 

اقع 22)  جدول رقم  (يبين تطابق املنتج املعروض في الفايسبوك  مع الو

 

أن املبحوثين في الغالب ما تتطابق حسبهم املنتجات املعروضة في الفايسبوك و الواقع و هذا    تظهر بيانات الجدول أعاله

 %.   5. 82و نسبة   66بتكرار
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( يبين مكانة التسويق االلكتروني أمام التسويق العادي في ظل الجائح 23جدول رقم ) 

 

% و بتكرار    62.5عّبر املبحوثين من خالل الجدول أعاله بان التسويق االلكتروني قد اخذ مكانة التسويق العادي بنسبة  

 من حجم العينة الكلي.50عدد 

 نتائج الّدراسة و مناقشتها: 

كور  أثبتت الّدراسة الخاّصة بالتسويق االلكتروني في مواقع التواصل االجتماعي الفاسبوك نموذجا ، أّن ع
ّ
دد املبحوثين الذ

فاق عدد اإلناث في الدراسة و يعود هذا لكون املبحوثين طلبة في الجامعة الجزائرية ، التي يعرف فيها أّن نسبة الطالبات تفوق  

كور .  
ّ
 نسبة الذ

لم يعد فقط- االجتماعي  التواصل  باعتباره موقعا من مواقع  الجزائرّي  املجتمع  في  الفايسبوك  الدراسة إن  وسيلة    بّينت 

 للتواصل و الّدردشة و إنما صار وسيلة القتناء املنتجات و أصبح فضاء للتسّوق.

اختيار وشراء   - أجل  من  للفايسبوك،  الزبون  توّجه  في  كبير  بشكل  قد ساهمت  كورونا  جائحة  أن  الّدراسة  نتائج  دت 
ّ
أك

الذي لم يكن  لديه اهتمامات بالتكنولوجيا و  منتوجه، من أجل سالمته و سالمة أهله ، فقد أجبرت الجائحة حتى ذلك الزبون  

الكترونّيا.     التسوق  إلى  العادي  التسوق  من  تسوقه  عادات  تغيير   على  مستخدمي  -األنترنيت  أّن  الدراسة  خالل  من  تبّين 

عيد الفطر  ،  الفايسبوك قاموا باقتناء منتجاتهم عبره بكثرة خالل الفترة التي تزامنت مع شهر رمضان والفترة التي تزامنت مع  

وذلك لطول فترة الحجر الصحي من جهة ، و قرب أفراد املجتمع الجزائري من املناسبات الدينية ، خاصة شهر رمضان و عيد  

 الفطر ، فقد أجبرت ظروف الحجر الصّحي املبحوثين على اقتناء منتجاتهم من الفايسبوك إلحياء هاتين  الشعيرتين .

بحوثين يثقون في املنتجات املعروضة في الفايسبوك و يعود سبب ثقتهم إلى عنصرين رئيسيين  أوضحت الّدراسة أّن أغلب امل  ــ

وهما تفاعل اآلخرين مع املنتوج و خدمة اإلرجاع ، حيث يستفيد الزبون خالل عملية تسويق املنتج عبر الفايسبوك من تعليقات  

ج ، كما تعّد خدمة اإلرجاع سببا مهما في كسب ثقة الزبون ، ففي  اآلخرين حوله ، خاّصة في حالة ما إذا كانوا قد جّربوا املنتو 

حالة عدم رضاه على املنتج يمكن له استرداد نقوده . من جهة أخرى فانعدام  الثقة باملنتجات املعروضة في الفايسبوك ، يعود 

املنتوج إن كان جهازا و كيف يبدو   حسب املبحوثين إلى غياب الجانب اإلنساني بدرجة كبيرة ، فالزبون يريد أن يرى كيف يعمل 

 عند ارتدائه  ، فهو يريد أن يكون مصدر تأثيره إنسان به روح و ليس مجرد مادة يقتنيها . 
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ذ  
ّ
يتخ إنما  و  الشراء  على  فقط  تقتصر  ال  الفايسبوك  عبر  االلكتروني  التسوق  في  املبحوثين  عادات   أّن  الدراسة  أثبت 

أّن الّدراسة أثبتت تفاعل  املبحوثين منّصة الفايسبوك فضاء   للتعبير عن آرائهم حول املنتجات املعروضة ، و املثير في األمر 

املنتجين أيضا مع املبحوثين من أجل أداء أفضل و خدمة أحسن لهم ، و  غالبا ما يكون تفاعلهم سريع حيث يتم الرّد  فورا على  

 تقديم عروض جديدة كطريقة لتفاعلهم حول تعليقات الزبائن .  التعليقات املنشورة حول املنتج ، فيما يفّضل بعض املنتجين 

أوضحت الدراسة أّن  الفايسبوك ساعد املبحوثين على التسّوق خاّصة و أّن أسعار املنتجات املعروضة في الفايسبوك     - 

 سعرها أقّل من تلك املعروضة في األسواق ،وهذا تحديدا في فترة الجائحة و الحجر الّصحّي.  

قائمة بّين  املالبس تصّدرت  أّن  إال  الجائحة  فترة  في  متنّوعة  الفايسبوك  املبحوثين من  مقتنيات  أّن  امليدانّية  الدراسة  ت 

مقتنياتهم ، خاّصة و أّن فترة تسوقهم حسب الدراسة تزامنت مع عيد الفطر ، كما بينت الدراسة أّن املواد الغذائية أيضا كانت  

لفايسبوك ، إضافة إلى األجهزة  و تمثلت حسبهم في آالت الخياطة و أجهزة الرياضة ، فقد  من أهم مشتريات املبحوثين عبر ا

 أفرزت فترة الحجر الصحي ملال للزبائن دفعهم لشراء أجهزة تملؤه لهم . 

الزبائن يتحملون مصاريف شحن امل الدراسة امليدانية أن  الفايسبوك،و غالبا ما  ننستنتج من خالل  تجات املعروضة في 

ن هذه املصاريف مناسبة ، و ترتبط أساسا في املسافة التي يرسل منها املنتوج ، فتكلفة إيصال املنتوج داخل نفس والية  تكو 

صنعه تختلف تسعيرتها عن تلك التي تكون خارج نطاقها ، و كذلك ترتبط  أحيانا بوزن املنتوج و نادرا ما ترتبط بالزمن املستغرق  

 إليصاله .

املنتو  بائعي  بارتداء  يلتزم  ق 
ّ
يتعل ما  في  خاّصة   ، كورونا   فيروس  ضّد  الوقائّية  باإلجراءات  الفايسبوك  في  املعروضة  جات 

ي يعّزز ثقة الزبائن بهم و بالتالي تتعّزز لديهم الثقة بالتسويق االلكتروني . 
ّ
 الكمامة و القّفاز ، و هو األمر الذ

د الّدراسة أّن أسعار املنتجات املعروضة في الفا  -
ّ
يسبوك خالل فترة الحجر الّصحي ارتفعت عما كانت عليه سابقا ،  تؤك

ت أغلقت  
ّ

ق األمر باألجهزة ، و املالبس بدرجة كبيرة ، يعود هذا ربما لكون  عدد كبير من املنتجين هم في األصل مالك محال
ّ
وتعل

لرفع األسعا الفرصة  يستغلون  ، جعلهم  املنتجات  الطلب على هذه  فزيادة   ، الجائحة  التي  بسبب  الخسارة  تدارك  ، قصد  ر 

 تكبدوها خالل فترة الحجر الّصحي مع إجراءات الغلق املّتخذة . 

تظهر الدراّسة أن أغلب املنتجات املباعة في الواقع تتطابق مع النموذج املعروض في الفايسبوك ما يزيد من ثقة الزبون  

 صل االجتماعّي . بالتسويق االلكتروني عبر موقع الفايسبوك كنموذج من مواقع التوا

التسويق   أن  الدراسة  أكدت  حيث   ، الزبون  خدمة  في  جدارته  اثبت  قد  الجائحة  فترة  في  االلكتروني  التسويق  أّن  يبدو 

 االلكتروني احتل مكانة اكبر من التسويق العادي في فترة الجائحة . 
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للمعلمني: درجة امتالك مديري احللقة الثانية من التعليم األساسي ملهارات االتصال والتواصل وعالقتها باألداء الوظيفي 

 دراسة ميدانية على مديري احللقة الثانية يف مدينة دمشق

The Degree to which Managers of the Second Cycle of Basic Education Possess Communication 

and Connection Skills and its Relationship to the Job Performance of Teachers/ A field study on the 

managers of the second cycle in Damascus city 

 جامعة دمشق،سورية  /د. ماهر علي الصالح السالم

Dr. Maher Ali  AL-Saleh  AL-Salem/ university of Damascus/ Syria 

 

 

Abstract: 

The present study aimed to identify the degree to which managers of the second cycle of basic education 

have communication and connection skills and its relationship to the job performance of teachers, and to 

recognize the differences according to the variables (gender, educational qualification, years of experience) 

from the point of view of the study sample on the degree of possession of communication and connection 

skills, the study was applied to a sample of the managers of the second cycle in basic education in the city of 

Damascus composed of (63) managers, and used the questionnaire as a tool to reach the results, and the study 

followed the descriptive analytical approach and reached the following results: The Degree of second cycle 

managers' possession of communication and connection skills was high, and the existence of a statistically 

significant relationship between the degree of possession of communication skills and job  performance of 

teachers, and the lack of differences to the degree of the possession of communication and connection skills by 

managers attributable to the variables of (gender, scientific qualification and years of experience). 

Keywords: The second cycle managers, job performance of teacher, communication and connection skills . 
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 ملخص: 

التعليم   من  الثانية  الحلقة  مديري  امتالك  درجة  تعرف  الحالية  الدراسة  والتواصل  هدفت  االتصال  ملهارات  األساس ي 

 ملتغيرات )الجنس، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة( من وجهة نظر عينة  
ً
وعالقتها باألداء الوظيفي للمعلمين، وتعرف الفروق تبعا

التعلي  في  الثانية  الحلقة  مديري  من  عينة  على  الدراسة  تطبيق  وتم  والتواصل،  االتصال  مهارات  امتالك  لدرجة  م  الدراسة 

 ومديرة، واستخدمت االستبانة كأداة للوصول إلى النتائج، واتبعت الدراسة  63األساس ي في مدينة دمشق مكونة من )
ً
( مديرا

ملهارات   األساس ي  التعليم  من  الثانية  الحلقة  مديري  امتالك  درجة  أن  اآلتية:  النتائج  إلى  وتوصلت  التحليلي،  الوصفي  املنهج 

بيرة، ووجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة امتالك مهارات االتصال والتواصل واألداء  االتصال والتواصل كانت بدرجة ك

الجنس   ملتغيرات  تعزى  املدراء  قبل  من  والتواصل  االتصال  مهارات  امتالك  لدرجة  فروق  وجود  وعدم  للمعلمين،  الوظيفي 

 واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

 ية، األداء الوظيفي للمعلمين، مهارات االتصال والتواصل.مديري الحلقة الثانالكلمات املفتاحية: 

 مقدمة: 

للتعليم دور كبير في بناء مجتمع قادر على مواجهة مشكالته وحلها، وتنمية املواهب وتغذية العقول، وفتح آفاق جديدة  

ت  الدول  البشرية ورقيها، وجميع  لتقدم  العلمي والتكنولوجي واملعرفي، وهو سبب  التطور  التعليم وتطوير  ملواكبة  حرص على 

 مساره ودعمه وتشجيعه الستمرارها ومنافستها في كافة املجاالت. 

واملدرسة هي الوسيط التربوي الذي يقع على كاهلها تربية وتعليم أفراد املجتمع من خالل تقديم برامج تربوية متنوعة، ولكي  

ة إلى إدارة مدرسية فاعلة تساعدها في إدارة تلك املهام بدرجة  تقوم املدرسة بمهامها التربوية والتعليمية بشكل فعال، فهي بحاج 

 .1عالية من الفاعلية 

ومدير املدرسة لم يعد هدفه مجرد الحفاظ على النظام في مدرسته، بل أصبح محور العمل في إدارة املدرسة، وأصبح يبحث  

تحقيق األهداف التربوية واالجتماعية حجر األساس في حول تحقيق األهداف االجتماعية التي ينادي بها املجتمع، حيث أصبح 

 . 2نجاح العملية التعليمية 

احترام   أهمية  وفهم  اإلنسانية،  والعالقات  للديمقراطية  ممارستها  الناجحة،  املدرسية  اإلدارة  خصائص  أهم  من  وإن 

 بالعالقات الداخلية للم
ً
درسة أو بينها وبين املجتمع املحلي، أو  اآلخرين، ووجود نظام جيد لالتصال والتواصل سواء كان خاصا

 
أبو خطاب، إبراهيم: مقومات اإلدارة املدرسية الفاعلة في املدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظر املديرين وسبل االرتقاء بها.  إبراهيم  - 1

 .1، ص2008رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية في غزة، فلسطين، 
 . 145، ص2012وي، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، حسين السخني وميسون الزعبي، ميسون:  اإلشراف الترب - 2
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، فاالتصال والتواصل الجيد من أهم عوامل نجاح اإلدارة وتحقيق أهدافها ألنه أساس العملية  1مع السلطات التربوية األعلى

 . 2ؤسسة اإلدارية، فبدونه تنعدم اإلدارة وتضعف، فاإلدارة هي االتصال الفعال لتحقيق األهداف املرجوة وفق خطط وتنظيم امل

 بمهارات االتصال والتواصل ألنها حلقة الوصل بينه وبين املحيطين به من معلمين وطلبة وأفراد  
ً
وعلى املدير أن يكون ملما

املجتمع املحلي، حيث يستخدم املدير االتصال والتواصل في كل يوم، وهو يقض ي معظم وقته في االتصال والتواصل، واملدير  

االتص  مهارات  يطور  املعلمين  الناجح  وتحفيز  وتفسيرها  املعلومات  لفهم  املهارات  هذه  يستخدم  ألنه  الفعالة  والتواصل  ال 

 .3والتعامل معهم بفاعلية 

، وبالتالي هذا االتصال والتواصل يؤثر  4ويتوقف نجاح املدرسة أو فشلها على مدى االتصال والتواصل الذي يقيمه املدير 

ن إلى  الوظيفي ويؤدي  املعلمين  أداء  أداء  في  للمعلمين ال يعكس فقط  الوظيفي  أو فشله، فأن مستوى األداء  جاح هذا األداء 

 قدرات مدراءهم، وربما يتم ذلك من خالل امتالك مهارات االتصال والتواصل من قبل املديرين لتنفيذ املهام  
ً
املعلمين بل أيضا

ا تسعى الدراسة الحالية لدراسته، للوقوف على درجة . وهذا م5واملسؤوليات وتحقيق النتائج التي ترغب املدرسة في تحقيقها 

 امتالك مديري الحلقة الثانية من التعليم األساس ي ملهارات االتصال والتواصل وعالقتها بأداء املعلمين الوظيفي. 

 مشكلة الدراسة:  -1

على امتالك القائمين عليها ملهارات  إن مرحلة التعليم األساس ي هي من أهم املراحل التعليمية، حيث يتوقف نجاح العمل فيها  

متنوعة ومن أهمها مهارات االتصال والتواصل، فيجب أن يمتلك مدير املدرسة ملهارات االتصال والتواصل لتفعيل عملية  

أجمع   فقد  املعاصرة،  اإلدارية  املداخل  في  مهمة  مكانة  احتلت  والتواصل  االتصال  مهارات  أن  حيث  املدرسة،  في  املشاركة 

 .6ن على أنه أفضل األساليب لتطوير التعليم الباحثو 

وقد قام الباحث بدراسة استطالعية على عدد من مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي في مدينة دمشق، شملت  

 ( مدراء، والحظ اآلتي: 8)

اإلدارية   واألعمال  الضغط  نتيجة  معهم  املعلمين  عند حديث  املديرين،  لدى  االستماع  مهارة  التراكمية،  غياب  الروتينية 

يتقنون   ال  املدراء  للرسالة، وهناك بعض  املستمع  لإلقناع وفهم  األفكار، وعدم وجود وسيلة  الحديث وضياع  مهارة  وغياب 

 
 .56، ص2009أحمد عايش، أحمد: إدارة املدرسة نظرياتها وتطبيقاتها. عمان، دار املسيرة للنشر والتوزيع، األردن،  - 1
 .17، ص2005املسيرة للنشر والتوزيع، األردن، فاروق فليه، والسيد عبد املجيد: السلوك التنظيمي في إدارة املؤسسات التعليمية، عمان، دار  - 2

 HillIrwin,2005, p53.-Rue, leslie and Byars, Lioyd: Management Skills and Application: McGRAW  3- 
 .358، ص2001، 2فاروق البوهي: اإلدارة التعليمية واملدرسية، القاهرة، دار قباء للنشر، مصر، ط - 4
األنماط اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية، كلية الدراسات العليا،   طالل الشريف، طالل:  -  5

 . 45، ص 2004السعودية، 
جستير غير  ملياء أبو ندى، ملياء: مهارات التواصل لدى مديري مدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتها بتفعيل املشاركة املجتمعية. رسالة ما  -  6

 .5، ص2008منشور، الجامعة اإلسالمية في غزة، فلسطين، 
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 غامضة على بعض املعلمين، وغياب كافة أشكال مهارات االتصال  
ً
القراءة بشكل جيد، وال يكررون الجمل، والتي قد تكون أحيانا

 اللفظية، وينهار بعض املدراء عند وجود ضغوط في العمل وغيرها من األمور ذات الصلة. والتواصل غير 

محمد  دراسة  أكدت   
ً
بمؤسساته    1وأيضا اتصاله  خالل  من  املحلي  املجتمع  بحاجات  املدرسة  مدير  اهتمام  ضرورة  على 

الدعس  تتعلق  2وتفاعله معها، وأوضحت دراسة  املديرين  التي تواجه  أهم املعوقات  بالعملية االتصالية    أن  املحيطة  بالبيئة 

 التواصلية، وكذلك معوقات تتعلق بالوسيلة وبالرسالة االتصالية.

وإن امتالك املدراء ملهارات االتصال والتواصل لها دور كبير في التأثير على أداء املعلمين الوظيفي، وتحسينه للوصول إلى  

 املشترك. تحقيق األهداف املرسومة من خالل التعاون والعمل  

وهذا ما تسعى الدراسة الحالية للوصول إليه والتأكد منه ودراسته، ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال  

 اآلتي:

ما درجة امتالك مديري الحلقة الثانية من التعليم األساس ي ملهارات االتصال والتواصل، وما عالقتها باألداء الوظيفي  

 للمعلمين؟ 

 دراسة: أهمية ال  -2

 تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي:

 تسليط الضوء على مهارات االتصال والتواصل التي يمتلكها مديرو الحلقة الثانية من التعليم األساس ي في مدينة دمشق.  -

 تناولها ملوضوع مهارات االتصال والتواصل وعالقتها باألداء الوظيفي للمعلمين.  -

 التربية في تعريف املديرين على االتجاهات اإلدارية املعاصرة. قد تفيد املسؤولين عن قطاع   -

 ومجاالت جديدة للباحثين.  -
ً
 إضافة علمية جديدة ملا كتب في هذا املجال، وتفتح آفاقا

 تكمن أهمية الدراسة في ندرة الدراسات التي تناولت مهارات االتصال والتواصل وعالقتها باألداء الوظيفي للمعلمين.  -

 الدراسة:   أهداف -3

 تعرف درجة امتالك مديري الحلقة الثانية من التعليم األساس ي ملهارات االتصال والتواصل من وجهة نظرهم.  -

 تعرف العالقة بين درجة امتالك مهارات االتصال والتواصل من قبل املديرين واألداء الوظيفي للمعلمين. -

 ملتغيري  تعرف داللة الفروق بين متوسطات درجات املديرين فيم  -
ً
ا يتعلق بدرجة امتالك مهارات االتصال والتواصل تبعا

 )الجنس، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة(.

 
 . 36، ص2006جاسم محمد جاسم: سيكولوجية اإلدارة التعليمية واملدرسية وآفاق التطوير العام. عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  - 1
 . 73،  2009البطاش سنتر للنشر والتوزيع، مصر،  يسرى الدعس: املشاركة املجتمعية والتنمية املتواصلة. القاهرة، - 2
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 أسئلة الدراسة وفرضياتها : -4

 أسئلة الدراسة:  -4-1

 تجيب الدراسة عن األسئلة اآلتية:

 اصل من وجهة نظرهم؟ ما درجة امتالك مديري الحلقة الثانية من التعليم األساس ي ملهارات االتصال والتو  -

 ما العالقة بين درجة امتالك مهارات االتصال والتواصل من قبل املديرين واألداء الوظيفي للمعلمين؟  -

 ملتغيري )الجنس،    -
ً
ما الفروق بين متوسطات درجات املديرين فيما يتعلق بدرجة امتالك مهارات االتصال والتواصل تبعا

 الخبرة(؟ املؤهل العلمي، سنوات 

 الفرضيات:  -4-2

 %:0.05تجيب الدراسة عن الفرضيات اآلتية عند درجة تحقق 

االتصال    - ملهارات  األساس ي  التعليم  من  الثانية  الحلقة  مديري  امتالك  درجة  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  ال 

 والتواصل واألداء الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر املدراء. 

داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالك مهارات االتصال والتواصل    ال توجد فروق ذات  -

 من وجهة نظر عينة الدراسة تعزى ملتغير الجنس. 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالك مهارات االتصال والتواصل    -

 نة الدراسة تعزى ملتغير املؤهل العلمي. من وجهة نظر عي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالك مهارات االتصال والتواصل    -

 من وجهة نظر عينة الدراسة تعزى ملتغير سنوات الخبرة. 

 حدود الدراسة:    -5

يومي االثنين    2019/2020ة خالل الدوام اإلداري للمدراء من العام الدراس ي  تم إنجاز هذه الدراسالحدود الزمنية:    -5-1

 والثالثاء من كل أسبوع. 

 تم تطبيق الدراسة في مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي في مدينة دمشق.  الحدود املكانية: -5-2

 ة من التعليم األساس ي في مدينة دمشق. تم تطبيق الدراسة على عينة مدراء الحلقة الثانيالحدود البشرية:  -5-3

 درجة امتالك مهارات االتصال والتواصل وعالقتها باألداء الوظيفي.  الحدود املوضوعية: -5-4

 متغيرات الدراسة:  -6

 الجنس، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة.   املتغيرات املستقلة: -6-1
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 تواصل وعالقتها باألداء الوظيفي. درجة امتالك مهارات االتصال وال املتغيرات التابعة: -6-2

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:  -7

األداء السهل والدقيق القائم على الفهم ملا يتعلمه اإلنسان، مع توفير الوقت والجهد والتكاليف، لتحقيق النتائج    املهارة: 

 .1املطلوبة

:
ً
هي كل ما يقوم به املدير في مدرسته بأقل التكاليف والجهد وأسرع وقت وأفضل النتائج، والتي من   وتعرف املهارة إجرائيا

 خاللها يحقق أهداف املدرسة بالتعاون مع املعلمين. 

عملية تبادل لألفكار واآلراء واملعلومات والقناعات واملشاعر عبر وسائط متنوعة لفظية وغير لفظية،    االتصال والتواصل:

 .2والكتابة واألصوات والصور واأللوان والحركات واإليماءات أو بواسطة أي رموز مفهومة لدى األطراف املشاركة فيه  كالكالم

:
ً
هو العملية التي يتم من خاللها االتصال بين املدير والوسط املحيط به بمختلف    ويعرف االتصال والتواصل إجرائيا

 ان بشكل مباشر أو غير مباشر إليصال الرسالة املطلوبة. الوسائل املتوافرة للتواصل واالتصال، سواء ك 

 لوجه ليعملوا من خاللها    مهارات االتصال والتواصل:
ً
هي تلك املهارات التي يستخدمها األفراد في مواقف التفاعل وجها

 .3على كيفية تنظيم سلوكياتهم لتتماش ى مع األهداف التي يبغونها 

:وتعرف مهارات االتصال والتواصل إجرا
ً
هي ما يستخدمه املدير من وسائل وطرائق هدفها تحقيق أهداف املدرسة    ئيا

 وتنظيم العمل فيها، هدفها التخطيط والتنظيم لتحقيق األهداف املشتركة في العمل. 

 وهي الدرجة التي سيتم الحصول عليها من خالل االستبانة املعدة لهذا الغرض.   درجة امتالك مهارات االتصال والتواصل: 

املسؤوليات والواجبات واألنشطة واملهام التي يتكون منها عمل الفرد التي يجب القيام بها، فهو في الحقيقة    داء الوظيفي:األ 

 .4سلوك بأوسع معانيه 

:
ً
قيام املدير بالواجبات املوكلة إليه بموجب األنظمة والتعليمات املعمول بها، لتحقيق األهداف    األداء الوظيفي إجرائيا

 املرسومة بالشكل األمثل، وتحمل املسؤوليات والواجبات التي تسعى املدرسة لتحقيقها. 

 الدراسات السابقة:  -8

 الدراسات العربية:  -8-1

 
تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي لدى طالبات الصف التاسع األساس ي، رسالة ماجستير غير منشورة،   -  1 نضال صبحة: أثر قراءة القصة في 

 .1، ص 2010الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، 
 .141، ص2011واملؤسسة التربوية كيف يمكن تفعيله، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الجياللي الحطاب: التواصل بين الولي  - 2
 . 28، ص2011جون هنري: مهارات التواصل بين األفراد في العمل، عمان، دار املسيرة للنشر والتوزيع، األردن،  - 3
منشورة، أكاديمية نايف العربية، كلية الدراسات العليا، السعودية،   حاتم رضا: األبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي، رسالة ماجستير غير   -  4

 .33، ص2004



 
 
 
 

 
 

 2020 - نوفمرب -  69العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

143 

 سورية:  1دراسة )نعامة وعلي(  -

 عنوان الدراسة: الضغوط املهنية وعالقتها باألداء الوظيفي.  

  
ً
هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق بين أفراد العينة على مقياس مصادر الضغوط املهنية ومقياس األداء الوظيفي استنادا

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  العلمي(،  املؤهل  الخبرة،  سنوات  )عدد  من  120ملتغيرات  وعاملة   
ً
عامال األسد  (  مكتبة  موظفي 

الوطنية، واعتمدت على أداتي مقياس الضغوط املهنية، ومقياس األداء الوظيفي، واتبعت املنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت  

 إلى النتائج اآلتية: 

ء  أكثر مصادر الضغوط املهنية هي الضغوط الناتجة عن املردود املادي، توجد عالقة ارتباطية بين الضغوط املهنية واألدا

 الوظيفي تعزى ملتغيري سنوات الخبرة واملؤهل العلمي.

 سورية:  2دراسة )صبيرة وزهرة(  -

 عنوان الدراسة: مهارات التواصل اإلداري لدى مديري مدارس التعليم األساس ي دراسة ميدانية في مدينة الالذقية.

اصل اإلداري في مدينة الالذقية من وجهة  هدفت الدراسة تعرف درجة امتالك مديري مدارس التعليم األساس ي ملهارات التو 

نظر املديرين واملعلمين، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من  

 ومديرة، و)92)
ً
 ومعلمة، وكانت أهم النتائج: 308( مديرا

ً
 ( معلما

بين متو    عدم وجود فروق ذات داللة احصائية 
ً
اإلداري وفقا التواصل  لواقع  في تقديرهم  الدراسة  إجابات عينة  سطات 

 ملتغير الخبرة، ووجود فروق ملتغير املؤهل العلمي.

 ، فلسطين: 3دراسة )أبو ندى(  -

املشاركة   بتفعيل  وعالقتها  غزة  بمحافظات  الثانوية  املرحلة  مدارس  مديري  لدى  التواصل  مهارات  الدراسة:  عنوان 

 املجتمعية. 

التواصل لدى مديري املرحلة الثانوية وعالقتها بتفعيل املشاركة املجتمعية،  هدف الدراسة معرفة مدى توافر مهارات  ت 

 ومعلمة، وتوصلت  335واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

 إلى النتائج اآلتية: 

%(، وعدم وجود فروق ملتغيرات الجنس واملؤهل والخبرة  81.20لتواصل لدى املديرين كانت بنسبة )إن درجة توافر مهارات ا

 %(.77.20واملنطقة، ونسبة املشاركة املجتمعية كانت )

 
 . 2011، 5، العدد 33سليم نعامة، أنور علي: الضغوط املهنية وعالقتها باألداء الوظيفي، مجلة جامعة تشرين، مجلد   - 1
التعليم األساس ي دراسة ميدانية في مدينة الالذقية. مجلة تشرين للبحوث  فؤاد صبيرة، نوار زهرة: مهارات التواصل اإلداري لدى مديري مدارس  - 2

 . 2016(، 3) 38والدراسات العلمية، 
 مرجع سابق. - 3
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 الدراسات األجنبية:  -8-2

 (، فيتنام:Nguyen) 1دراسة نجوين  

Improving Performance Through Linking it and TQM in Vietnamese organizations. 

 عنوان الدراسة: تطوير إطار مفاهيمي لدراسة األبعاد املهمة في إدارة الجودة الشاملة من أجل تحسين األداء املنهي.  

املنهي،   أجل تحسين األداء  الشاملة من  إدارة الجودة  في  املهمة  إلى تطوير إطار مفاهيمي لدراسة األبعاد  الدراسة  هدفت 

( منظمة من املنظمات الفيتنامية، واعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة والتي تناولت فيها  77الدراسة من )  وتكونت عينة

 أبعاد أدارة الجودة الشاملة ملعرفة مدى ارتباطها باألداء املنهي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :

املستهلك، إشراك املوظفين في أعمال املنظمة، إدارة املعلومات،    أن معظم أبعاد أدارة الجودة الشاملة )القيادة، التركيز على

 العملية اإلدارية، التحسين املستمر، العالقات مع األطراف الخارجية للمنظمة( ترتبط بشكل كبير باألداء املنهي.    

 ، نيجيريا: )(2Oskaweدراسة أوسكواي   -

Dimension of Communication as predictors of Effective Classroom Interaction . 

 عنوان الدراسة: أبعاد التواصل كمنّبئات لتواصل صفي فاعل.

التحليلي،   الوصفي  املنهج  واستخدمت  فاعل،  صفي  لتواصل  كمنبئات  التواصل  أبعاد  إلى  التعرف  الدراسة  هدفت 

 ومعلمة، وكانت أهم 600واالستبانة كأداة، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
 النتائج: ( معلما

 وجود عالقة بين مواقف املعلمين وقاعدة املعرفة وبين مهارات التواصل الصفي الفاعل. 

 ، تركيا: )(3Sabanciدراسة سابانس ي   -

The Correlation Between School Managers' Communication Skills and School Culture. 

 ي املدارس وثقافة املدرسة. عنوان الدراسة: العالقة بين مهارات التواصل لدى مدير 

هدفت الدراسة التعرف إلى آراء مديري املدارس واملعلمين حول العالقة بين مهارات التواصل لدى مديري املدارس والثقافة  

من   الدراسة  عينة  وتكونت  البيانات،  لجمع  كأداة  واالستبانة  الوصفي،  املنهج  واتبعت  تركيا،  في  أنطاليا  بمحافظة  املدرسية 

، وكانت أهم النتائج:( 1037)
ً
 ومعلما

ً
 مديرا

 إن العالقة بين مهارات التواصل لدى مديري املدارس والثقافة التنظيمية في املدرسة هي عالقة متوسطة.

 
1- Nguyen, T: Improving Performance Through Linking it and TQM in Vietnamese organizations.  Unpublished thesis doctor, 

University of Frbourg, Switzerland, 2006.   
2- Osakwe, R.N: Dimension of Communication as predictors of Effective Classroom Interaction. Department of Educational 

Administration and Policy Studies, Faculty of Education, Delta University, Abraka, Nigeria, 2009.  
20- Osakwe, R.N: Dimension of Communication as predictors of Effective Classroom Interaction. Department of Educational 

Administration and Policy Studies, Faculty of Education, Delta University, Abraka, Nigeria, 2009. 
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 التعقيب على الدراسات السابقة العربية واألجنبية:  -

وأهدافها   موضوعاتها  حيث  من  واألجنبية  العربية  السابقة  الدراسات  في  تنوعت  املتبعة  العلمية  واملنهجية  ونتائجها، 

الدراسات السابقة هي املنهج العلمي، أما بالنسبة للعينة فقد تناولت مؤسسات وأفراد، أما النتائج فقد كانت متنوعة وتؤكد  

لقة الثانية من  أهمية مهارات التواصل وكذلك األداء املنهي، أما الدراسة الحالية فقد تميزت بتناولها لدرجة امتالك مديري الح

التعليم األساس ي في مدينة دمشق ملهارات االتصال والتواصل وعالقتها باألداء الوظيفي للمعلمين، إضافة لالختالف باملحتوى  

واملجتمع والعينة والبيئة والهدف في الدراسة، واستفاد الباحث من الدراسات السابقة في صياغة مشكلة الدراسة، وفي بناء  

 ية العلمية املتبعة، واالطالع على آلية العمل العلمي، والنتائج التي توصلت إليها الدراسات وكذلك مقترحاتها. األداة، واملنهج

 الجانب النظري:  -9

أن االتصال والتواصل من أهم املهارات التي يجب على مدير املدرسة امتالكها ألنها أساس عمله، وال ينجح عمله إال    تمهيد:

للتواصل مع املعلمين والطلبة وأولياء األمور واملجتمع املحلي، من أجل إنجاح العملية التعليمية واالرتقاء    إذا أتقنها، فهو بحاجة

 بها. 

 أهداف االتصال والتواصل: 

 حدد بعض الباحثين أهداف االتصال والتواصل في األمور اآلتية: 

 للمعلومات للقادة ليتخذوا القرارات املناسبة. التوصيل الجيد  -نقل األوامر والتعليمات من القادة للعاملين.  -

 التنسيق بين جهود العاملين ليتمكنوا من القيام بوظائفهم.  -معرفة وجهات نظر وآراء العاملين نحو التعليمات.   -

 .1توضيح األهداف والغايات للعاملين ورفع روحهم املعنوية -

 ب على مهارات جديدة. التدري  -معرفة ما يحيط باإلنسان من ظواهر وأحداث.  -

 .2املساهمة في تحديد مشكالت الحياة والتوصل لحلول لها  -

 إن األهداف السابقة لها دور كبير في نجاح عملية التواصل وجميعها يدور حول كيفية نجاح العمل وتحقيق أفضل النتائج. 

 أنواع االتصال والتواصل:   -

م اختيارها بحيث تتناسب مع طبيعة املرسل واملستقبل ومنها: التواصل  يوجد العديد من أنواع االتصال والتواصل التي يت 

 اللفظي، والتواصل غير اللفظي. 

: التواصل اللفظي:  
ً
وهو يستخدم بكثرة لسهولته وقدرته على توصيل الرسالة بشكل صحيح، ويستعمل فيها اللفظ أوال

 يصل إلى املستقبل  وهو بمثابة الوسيلة التي تنقل بها الرسالة من املرسل إلى املست
ً
قبل، وهذا اللفظ من املمكن أن يكون منطوقا

 
 .119، ص 2000العربي للنشر، مصر،  محمد العجمي: اإلدارة املدرسية، القاهرة، دار الفكر - 1
 . 18، ص 2009محمد السيد علي، محمد السيد: موسوعة املصطلحات التربوية، عمان، دار املسيرة للنشر والتوزيع، األردن،  - 2
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ويتم عن طريق    1الذي يدركه عن طريق حاسة السمع، ومن املمكن أن تكون هذه اللغة اللفظية مكتوبة كالتقارير واملنشورات 

الشفوي وانما يرتبط   الحديث املنطوق فيستقبله السامع عن طريق حاسة السمع، وال يقتصر التواصل اللفظي على الحديث

 .2بنبرة الصوت

املقابالت   مثل  املكتوبة  ال  املنطوقة  الكلمة  طريق  عن   
ً
شفهيا واملستقبل  املرسل  بين  املعلومات  تبادل  بواسطتها  ويتم 

املعلومات   الهاتفية، والندوات، واالجتماعات، واملؤتمرات، ويعتبر هذا األسلوب أقصر الطرق لتبادل  الشخصية، واملكاملات 

 و 
ً
 ، وتتحدد مهارات التواصل اللفظي في أربعة مهارات أساسية وهي: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة. 3أكثر سهولة ويسرا

 إن على املدير أن يتقن مهارات التواصل اللفظي في عمله لتوجيه املهام مباشرة للمعلمين. 

: التواصل غير الفظي:
ً
األلفاظ أو الكلمات، ويتم نقل الرسالة غير اللفظية عبر    هو التواصل الذي ال تستخدم فيه  ثانيا

والفم   الشفاه  ووضع  النظر  واتجاه  العينين  وحركة  الوجه  تعبيرات  مثل  الجسد  ولغة  العالمات  أو  الحركات  أو  اإلشارات 

 .4واألسنان، ووضع الجسم بشكل عام

ارات، واإليماءات والسلوك مثل: تعبيرات الوجه،  ويتم بواسطتها تبادل املعلومات بين املرسل واملستقبل عن طريق اإلش

 .5وحركة العينين، واليدين، وطريقة الجلوس، ويطلق عليها لغة الجسد

إن إتقان املدير ملهارات التواصل غير اللفظي إلى جانب مهارات التواصل اللفظي يساعد على أداء عمله بالشكل الذي يحقق  

 أهداف املدرسة. 

 ي في املدرسة: أهمية األداء الوظيف -

 وأطول  
ً
يحتل األداء الوظيفي مكانة هامة باعتباره الناتج النهائي ملحصلة جميع األنشطة، حيث تكون املدرسة أكثر استقرارا

اهتمامها   يفوق  األداء  بمستوى  املدرسة  إدارة  اهتمام  بأن  القول  ويمكن   ،
ً
ونشطا  

ً
متميزا أداء  فيها  املعلمين  أداء  ويكون  بقاء 

 لقدرات مدير املدرسة، وترجع أهمية مفهوم األداء  
ً
 لقدراتهم فقط بل أيضا

ً
باملعلمين أنفسهم، ألن أداء املعلمين ليس انعكاسا

ليس فقط في املدرسة بل من وجهة نظر أي منظمة إلى ارتباطه بدورة حياتها في مراحلها املختلفة وهي مرحلة الظهور، مرحلة  

االستقرار، مرحلة السمعة والفخر، مرحلة التميز، ثم مرحلة الريادة ومن ثم فأن قدرة املدرسة أو  البقاء واالستمرارية، مرحلة  

، إنما يتوقف على مستويات األداء بها 
ً
 .6أي منظمة على تخطي مرحلة ما من مراحل النمو والدخول في مرحلة أكثر تقدما

 
 . 153، ص2001عمر عبد الرحيم نصر هللا: مبادئ االتصال التربوي واإلنساني، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،  - 1
 .10، ص2007رافده الحريري، رافده: مهارات القيادة التربوية في اتخاذ القرارات التربوية، عمان، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن،  - 2
 . 54، ص 2009بالل خلف السكارنة:  املهارات اإلدارية في تطوير الذات، عمان، دار املسيرة للنشر والتوزيع، األردن،  - 3
 . 94، ص2011مراد، كامل: االتصال الجماهيري واالعالم: عمان، دار املسيرة للنشر والتوزيع، األردن، كامل  - 4
 مرجع سابق. - 5
 مرجع سابق. - 6
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استقرار   عملية  في   
ً
كبيرا  

ً
دورا الوظيفي  الهدف  لألداء  إلى  الوصول  وبالتالي  وتميزها،  أهدافها  وتحقيق  ونجاحها  املدرسة 

 األساس ي من عملية التعليم والتعلم.

 العالقة بين امتالك املديرين ملهارات االتصال والتواصل واألداء الوظيفي للمعلمين:  -

 في العالقات اإلنسانية  إن عملية االتصال والتواصل التي يقوم بها املدير لها دور كبير ألداء العمل في  
ً
 كبيرا

ً
املدرسة، ولها دورا

وهو مطلب رئيس إلدارة الحياة نحو الجودة وتعتبر مهارات التواصل من قبل املدير إشارات املرور التي ترشد إلى الطريق اآلمن  

 في التأثير على املعلمين والشع1وتبعده عن الخطأ والضرر 
ً
 كبيرا

ً
ور باألمان والثقة وبالتالي تحقيق  ، ولهذا االتصال والتواصل دورا

 أفضل أداء وظيفي مطلوب نتيجة ملهارات التواصل املختلفة التي تشعر املعلم بأنه جزء من نجاح اإلدارة وتحقيق مستقبلها. 

الوظيفي للمعلمين عالقة جيد تحقق أهداف املدرسة   املدير ملهارات االتصال والتواصل واألداء  إن العالقة بين امتالك 

 فع من شأنها وتحقق االستقرار لها. وتر 

 إجراءات الدراسة امليدانية: -10

الدراسة:   -  1 يقوم على دراسة    منهج  الذي  التحليلي  الوصفي  املنهج  إجرائها على  الدراسة من حيث طريقة  تعتمد هذه 

 
ً
 وكيفيا

ً
 .2الظاهرة التربوية ووصفها كما توجد في الواقع والتعبير عنها كميا

مديري الحلقة الثانية في مديرية التربية في دمشق،   جميع منيتكون املجتمع األصلي للدراسة الحالية    صلي:املجتمع األ   -  2

،  (129والبالغ عددهم )
ً
 وذلك حسب دائرة التخطيط واإلحصاء في مديرية التربية. مديرا

الدراسة:  -  3 )تم    عينة  الدراسة على عينة مكونة من   ومديرة، من مد63تطبيق 
ً
مديرا التعليم  (  الثانية من  الحلقة  راء 

.129%( من املجتمع األصلي البالغ )48.84األساس ي بمدينة دمشق، أي نسبتها )
ً
 ( مديرا

الدراسة:    –  4 من  أداة  وتتألف  البيانات،  لجمع  كأداة  االستبانة  االعتماد على  تم  الدراسة  أهداف  تقتضيه  ما  بناء على 

بدرجة   يتعلق  األول:  القسم  الوظيفي  قسمين،  باألداء  يتعلق  الثاني:  والقسم  والتواصل،  االتصال  ملهارات  املدراء  امتالك 

للمعلمين، حيث تم بناء االستبانة من خالل صياغة تعليمات االستبانة، وتحديد الهدف منها، وبناء مفردات االستبانة من خالل  

  الكتابات واآلراء النظرية واملقاييس الخاصة بذلك، وتم تصحيح االست
ً
بانة من خالل األوزان الرقمية بحيث أعطي : كبيرة جدا

 )2(، وقليلة )3(، ومتوسطة )4(، وكبيرة )5)
ً
( عبارة  45(، حيث كانت االستبانة في صورتها األولية تتكون من )1(، وقليلة جدا

و) األولى،  لالستب23لالستبانة  النهائي  الشكل  إلى  للوصول  التعديل  وأجري  الثانية،  لالستبانة  األولى  (  االستبانة  وتشمل  انة، 

 ( عبارة، والجدول اآلتي يبين آراء املحكمين في تعديل االستبانتين: 18( عبارة، واالستبانة الثانية على )38بصورتها النهائية على )

 

 
 . 120، ص2010محمد اإلمام، فؤاد الخوالدة، فؤاد: السلوكيات الدالة على نظرية العقل، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  - 1
 . 370، ص 2007، 5ي محمد ملحم، سامي: مناهج البحث في التربية وعلم النفس، األردن، عمان، دار املسيرة، طسام - 2
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 ( بعض بنود االستبانة قبل التعديل وبعد التعديل 1جدول ) 

 االستبانة بعد التعديل  االستبانة قبل التعديل 

 أشجع املعلمين على تقديم الرأي الصحيح.  أقوم بتشجيع املعلمين على الرأي الجيد والصائب.

 استخدم عبارات مفهومة من قبل املعلمين. أحاول استخدام عبارات قريبة من مستوى تفكير املعلمين. 

 اتعامل بتواضع مع املعلمين. أظهر التواضع قدر اإلمكان مع املعلمين.

منهم   ن أن يقوموا بأعمالهم بش يء من النجاح. يحاول املعلومو  املطلوبة  األعمال  بتأدية  املعلمون  يقوم 

 بكفاءة وفاعلية. 

(  8تم التأكد من الخصائص السيكومترية ألداة القياس على عينة مؤلفة من )  الخصائص السيكومترية ألداة القياس:  –  5

مدراء في الحلقة الثانية من التعليم األساس ي في مدينة دمشق، حيث تم اختيار هذه العينة بالطريقة العشوائية موزعة على  

 ( مدارس، وكانت النتائج كاآلتي:8)

 باتباع الطرق اآلتية: تم التحقق من صدق االستبانة  *صدق االستبانة:

ذلك من خالل عرض االستبانة على مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية في جامعة    صدق املحتوى:   –

 دمشق، وتم األخذ بمالحظاتهم حول وضوح العبارات، ومدى سالمتها اللغوية ومالءمتها للموضوع. 

املجموعات الطرفية لالستبانة من خالل تحديد املجموعتين    تم حساب الصدق بداللة  صدق املجموعات الطرفية:  –

 % وكانت النتائج كاآلتي :25% وأدنى 25العليا والدنيا وذلك باختيار أعلى 

 ( اختبار مان وتني لصدق املجموعات الطرفية 2جدول ) 

متوسط   العدد  الفئة  االستبانة 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
القيمة   Zقيمة  Uقيمة 

 االحتمالية

 القرار 

درجة امتالك  

مهارات  

االتصال  

 والتواصل 

 دالة 0.001 2.387 63.00 43.569 16.312 8 العليا
 36.418 14.102 8 الدنيا

 دالة 0.001 3.541 58.486 48.367 13.468 8 العليا األداء الوظيفي 
 47.822 13.284 8 الدنيا



 
 
 
 

 
 

 2020 - نوفمرب -  69العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

149 

، إذ كانت القيم االحتمالية لها أصغر من  ( أن قيمة مان  2يتضح من الجدول )
ً
وهذا يعني أن هناك    0.05وتني دالة إحصائيا

 فروق دالة بين املجموعة العليا والدنيا وهذا يشير إلى الصدق بداللة املجموعات الطرفية.

 تم حساب الثبات بالطرق اآلتية:**ثبات االستبانة : 

-   : تقسيم بنود االستبيان إلى جزأين: البنود الفردية والبنود الزوجية، ثم    في هذه الطريقة تم  طريقة التجزئة النصفية 

، والجدول  Spearman-Brown)حساب معامل االرتباط "بيرسون" بينهما، وُصححت هذه الطريقة بمعادلة "سبيرمان براون")

 اآلتي يوضح الثبات لكل من العبارات املتعلقة باالستبانتين: 

 بطريقة التجزئة النصفية ( الثبات  3الجدول ) 

 مستوى الداللة  بعد التعديل  قبل التعديل  االستبيان 

 0.01دال عند  0.85 0.81 درجة امتالك مهارات االتصال والتواصل 

 0.01دال عند  0.86 0.83 األداء الوظيفي 

واألداء الوظيفي تتمتع بدرجة عالية  ( أن عبارات درجة امتالك مهارات االتصال والتواصل  3كما هو واضح من الجدول )

 من الثبات. 

 الجدول اآلتي يوضح نتائج الثبات بطريقة كرونباخ ألفا :  ( : Cronbach Alphaكرونباخ ألفا )  –

 ( نتائج الثبات بطريقة كرونباخ ألفا 4جدول ) 

 مستوى الداللة  قيمة معامل كرونباخ ألفا  االستبيان 

درجة امتالك مهارات االتصال  

 والتواصل 

 0.01دال عند  0.91

 0.01دال عند  0.92 األداء الوظيفي 

 وتدل نتائج معامل كرونباخ ألفا على الثبات العالي لعبارات درجة امتالك مهارات االتصال والتواصل واألداء املنهي. 

قياس    في  عليه  االعتماد  ويمكن  وثابت  االختبار صادق  أن  السابقة  النتائج  مجمل  من  مهارات  نستخلص  امتالك  درجة 

 االتصال والتواصل وعالقتها باألداء الوظيفي. 

 عرض نتائج الدراسة امليدانية وتفسيراتها:  -

 
ً
 اإلجابة عن سؤال الدراسة وتفسيره:   -أوال

تناولت الدراسة هنا املعالجات اإلحصائية، وعرض النتائج التي أسفرت عنها، في تعرف درجة امتالك مديري الحلقة الثانية  

هارات االتصال والتواصل في مدينة دمشق، وقد تم عرض ومناقشة النتائج حسب ما تنص عليه أسئلة الدراسة وفق املعيار  مل
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، وتم تحديد طول الفئات في مقياس ليكرت الخماس ي من خالل حساب املدى  1اآلتي: تم حساب املدى أو طول الفئة، وهو محك 

(، وبعد ذلك تم 0.8( للحصول على طول الفئة )5ه على أكبر قيمة في املقياس )(، ومن ثم تقسيم4=1-5بين درجات املقياس )

(، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الفئات كما هو  1إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في املقياس )

 (.5موضح في الجدول )

 : والتواصللدرجة امتالك مهارات االتصال  ( طول الفئة 5جدول ) 

 5 – 4.21 4.20 – 3.41 3.40 – 2.61 2.60 – 1.81 1.80 – 1 طول الفئة 

  التفسير 
ً
  كبيرة متوسطة  قليلة  قليلة جدا

ً
 كبيرة جدا

سؤال الدراسة: ما درجة امتالك مديري الحلقة الثانية من التعليم األساس ي ملهارات االتصال والتواصل من وجهة  

 نظرهم؟ 

  (. 6السؤال قام الباحث بحساب اإلحصاء الوصفي ملحاور االستبانة كما في الجدول )لإلجابة عن هذا 

 ( اإلحصاء الوصفي6جدول ) 

 التفسير  االنحراف املعياري  متوسط االستجابات محاور االستبانة  م

 كبيرة 1.78 3.62 مهارة االستماع  1

 كبيرة 1.47 3.77 مهارة التحدث  2

 كبيرة 1.34 4.12 مهارة القراءة 3

 كبيرة 0.71 4.11 مهارة الكتابة  4

مهارات االتصال والتواصل غير   5

 اللفظية

 كبيرة 1.69 3.55

 كبيرة 1.94 3.83 املجموع الكلي 

(، بمعنى أن درجة امتالك  1.94( واالنحراف املعياري )3.83( أن املتوسط الكلي لهذه األبعاد )6يتضح من الجدول )  التفسير:

املدراء ملهارات االتصال والتواصل من وجهة نظرهم كانت كبيرة ، حيث حصل املحور األول مهارة االستماع على متوسط حسابي  

(، 1.47( وانحراف معياري )3.77ور الثاني مهارة التحدث على متوسط حسابي )(، وحصل املح1.78( وانحراف معياري )3.62)

 
31- Ozen, G., Yaman, M. & Acar , G: Determination of the employment status of graduates of recreation department. The Online 

Journal of Recreation and Sport, 1(2),2012,pp 220-242.  
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(، وحصل املحور الرابع مهارة الكتابة  1.34( وانحراف معياري )4.12وحصل املحور الثالث مهارة القراءة على متوسط حسابي )

تصال والتواصل غير اللفظية على  (، وحصل املحور الخامس مهارات اال0.71( وانحراف معياري )4.11على متوسط حسابي )

( حسابي  )3.55متوسط  معياري  وانحراف  االتصال  1.69(  مهارات  يعتبرون  املدراء  بأن  الحالية  النتيجة  تفسير  ويمكن   ،)

الواسع من خالل    عن االطالع 
ً
به، فضال املكلفون  العمل اإلداري  في نجاح  والتواصل وامتالكها جانب أساس ي ولها دور كبير 

التو  مهارات  وسائل  في  متنوعة  واكتساب خبرة  املجال  هذا  في  التجارب  الكثير من  على  واالنترنت بشكل عام  االجتماعي  اصل 

 التواصل وتطبيقها في العمل املدرس ي واإلداري. 

وإن املراسالت التي يستخدمها املدير سواء االلكترونية أو الكتابية تتطلب مستوى عال من القراءة والكتابة، وأن مهارات  

مهارة  ا وأن  اإلدارية،  الرسائل  من  الكثير  إيصال  في  تسهم  اإلدارية وهي  العملية  نجاح  في  لها دور كبير  اللفظية  غير  لتواصل 

االستماع لها دور كبير في نجاح عملية التواصل، وكما أن التحدث مهارة كذلك االستماع مهارة ولكليهما دور كبير في نجاح العمل  

 عن  وتحقيق أهداف املدرسة، وشخ 
ً
التواصل ليصل إلى االقناع مع من حوله بعيدا املدير تتطلب منه امتالك مهارات  صية 

( لوجود مهارات التواصل  2018الصدامات والصراعات في املدرسة، وتتفق النتيجة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة أبو ندى )

 لدى املديرين بدرجة كبيرة.

 
ً
 نتائج الفرضيات وتفسيرها: -ثانيا

التعليم األساس ي  الفر  الثانية من  ضية األولى: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة امتالك مديري الحلقة 

 ملهارات االتصال والتواصل واألداء الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر املدراء. 

بين استجابات عينة الدراسة على استبانة درجة    Pearson (r)للتأكد من صحة هذه الفرضية تم تطبيق معامل االرتباط  

 امتالك مهارات االتصال والتواصل، واستبانة األداء الوظيفي، والجدول اآلتي يبين النتائج. 

 بين استجابات عينة الدراسة  Pearson (r)( نتائج معامل ارتباط بيرسون  7جدول) 

املتوسط   املتغيرات 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

  rقيمة 

 املحسوبة

  rقيمة 

 املجدولة 

مستوى  

 الداللة 

 القرار 

درجة امتالك مهارات االتصال  

 التواصل 

 دال*  0.01 0.32 0.51 1.89 33.21

 1.37 31.27 األداء الوظيفي 

 

)  التفسير: أن قيمة  7يتبين من خالل الجدول   )(r)  ( أكبر من قيمة  0.51املحسوبة كانت  النظرية وبالتالي فأن    (r)( وهي 

، وعليه نرفض الفرضية القائلة بعدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  
ً
الفرضية دالة إحصائيا

جهة نظر املديرين في مدينة دمشق،  بين درجة امتالك مهارات االتصال والتواصل وعالقتها باألداء الوظيفي للمعلمين من و   0.05

بين درجة امتالك    0.05ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  
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النتيجة   وتفسر  دمشق،   مدينة  في  املديرين  نظر  وجهة  من  للمعلمين  الوظيفي  باألداء  وعالقتها  والتواصل  االتصال  مهارات 

ية بأن العالقة بين امتالك املدراء ملهارات االتصال والتواصل واألداء الوظيفي للمعلمين هي عالقة طردية فكلما كان املدراء  الحال

يمتلكون مهارات االتصال والتواصل الجيد كان أداء املعلمين أفضل وذو انتاجية أفضل، وكلما كان االتصال والتواصل من  

 مين س يء.قبل املدراء س يء كان أداء املعل

 في نجاح املدرسة  
ً
حيث يشعر املعلمون أنهم يعملون في بيئة من التعاون والعمل املشترك ويكون كل فرد في املدرسة سببا

وتحقيق أهدافها، حيث أن مهارات االتصال والتواصل الجيد من قبل املدراء مع املعلمين يؤدي إلى شعورهم بالثقة وبالتالي 

 االنتاج. تحقيق بيئة عمل مشجعة على  

ويتحقق الوالء من قبل املعلمين ملهنتهم وتحقيق أهداف املدرسة التي تصبح أهدافهم وتندمج فيما بينها، وكل ذلك متوقف  

 عن  
ً
على مهارات االتصال والتواصل من قبل املدراء وشعور املعلمين بأنهم أسرة واحدة تسعى لتحقيق أهداف مشتركة بعيدا

 الصراع. 

الثانية:    - ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالك  الفرضية 

 مهارات االتصال والتواصل من وجهة نظر عينة الدراسة تعزى ملتغير الجنس. 

ملتغير    
ً
وفقا املديرين  استجابات  بحسب  وداللتها  الفروق  وإلظهار  وتفسيرها  الفرضية  هذه  نتيجة  إلى  الوصول  أجل  من 

( ،وحساب املتوسط واالنحراف العياري للوصول إلى النتيجة   Independent Samples TESTستودنت ) Tلجنس، تم حساب ا

 (. 8لتفسيرها كما تظهر في الجدول )

 ملتغير الجنس: Independent Samples TESTستودنت )  T( 8جدول ) 
ً
 ( للفروق في إجابات العينة وفقا

 القرار  قيمة الداللة  T االنحراف املعياري  املتوسط  العدد  الجنس 

 1.81 1.97 26.18 49 ذكر

 

 غير دال  0.644

 2.04 22.31 14 أنثى 

في استجابات عينة الدراسة    0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  8يتبين من الجدول )  التفسير:

داللة   ذات  فروق  توجد  ال  القائلة:  الفرضية  نقبل  وبذلك  الجنس،  ملتغير   
ً
تبعا والتواصل  االتصال  مهارات  امتالك  لدرجة 

جة امتالك مهارات االتصال والتواصل من وجهة نظر عينة الدراسة  إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لدر 

تعزى ملتغير الجنس، وتفسر هذه النتيجة بأن اختيار املدراء في الحلقة الثانية من التعليم األساس ي ال تخضع لشروط ومعايير  

ي، وال يتم التركيز في عملية انتقاء  واضحة، وأن كل من الذكور واإلناث ال يخضعون لدورات تدريبية قبل البدء في العمل اإلدار 

املدراء الذكور واإلناث على مهارات االتصال والتواصل أو أي شكل من أشكال اإلدارة املعاصرة أو العالقات اإلنسانية، بل يتم  

 التعيين بشكل غير واضح وغير دقيق لكل من الذكور واإلناث.
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 عن القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة عن  
ً
املستوى التربوي األعلى التي ال تفرق بين الذكور واإلناث وال تركز على  فضال

العمل   أن  العليا  التربوية  السلطات  لدى  خاطئ  اعتقاد  هناك  بل  الجنسين،  لدى  والتواصل  االتصال  مهارات  امتالك  مدى 

لعمل اإلداري، تتفق مع دراسة أبو  اإلداري ينجح فيه الذكور واإلناث دون دورات تدريبية ودون امتالك ألي مهارة من مهارات ا

 ( والتي لم توجد فروق لصالح متغير الجنس. 2018ندى )

امتالك   لدرجة  الدراسة  عينة  أفراد  إجابات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  الثالثة:  الفرضية 

 مهارات االتصال والتواصل من وجهة نظر عينة الدراسة تعزى ملتغير املؤهل العلمي. 

املعيارية،   واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حسبت  وداللتها  الفروق  وإلظهار  وتفسيرها  الفرضية  نتيجة  إلى  للوصول 

 (.9( وتظهر النتائج في الجدول )One Way ANOVAوالخطأ املعياري، وتحليل التباين األحادي االتجاه )

 ملتغير 9جدول ) 
ً
 املؤهل العلمي. ( اإلحصاء الوصفي إلجابات عينة الدراسة تبعا

 املؤهل العلمي  املتغير 

 الكلي  دراسات عليا دبلوم تأهيل تربوي  إجازة جامعية  فئات املتغير 

 63 6 14 43 العينة 

 13.58 9.94 11.66 21.01 املتوسط الحسابي

 1.84 1.19 1.73 1.46 االنحراف املعياري 

املؤهل العلمي، وجود فروق ظاهرية، والختبار داللة هذه  ( ومن خالل املتوسطات السابقة حسب  9ويتبين من الجدول )

 (.10(، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول )ANOVAالفروق استخدم تحليل التباين االحادي االتجاه )

 ملتغير املؤهل العلمي ANOVA(  تحليل التباين االحادي االتجاه ) 10جدول ) 
ً
 ( للفروق في إجابات عينة الدراسة تبعا

 القرار  قيمة الداللة  Fقيمة  متوسطات املربعات  درجة الحرية  مجموع املربعات  ر التباين مصد

  105.88 2 211.75 بين املجموعات 

2.618 

 

0.317 

 

غير  

 دال 
 19.311 60 1158.69 داخل املجموعات 

  62 1370.44 الكلي 
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)  التفسير: الجدول  من  ملهارات  10يتبين  الثانية  الحلقة  مديري  امتالك  لدرجة  إحصائية  ( عدم وجود فروق ذات داللة 

بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  القائلة:  الفرضية  نقبل  وبذلك  العلمي،  املؤهل  ملتغير   
ً
تبعا والتواصل  االتصال 

ت االتصال والتواصل من وجهة نظر عينة الدراسة تعزى ملتغير  متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالك مهارا

وتفسر هذه النتيجة بأن مهارات االتصال والتواصل لدى مدراء الحلقة الثانية من التعليم األساس ي ال تتطلب    املؤهل العلمي،

والخضوع لدورات تدريبية تصب في مصلحة  مؤهل علمي معين المتالكها، بل تأتي من خالل املمارسة والعمل اإلداري الناجح،  

 العمل اإلداري وخدمة أهداف املدرسة، وتصب جوانب النقص لدى املدراء. 

فاإلدارة وطرق ممارستها تحتاج إلى فكر وعمل وليس مؤهل علمي معين، وربما يصطدم املدراء بالقوانين واألنظمة املركزية  

والفكر اإلداري الجديد واملتطور، تختلف النتيجة الحالية مع ما توصلت إليه    التي تصدر عن وزارة التربية التي تمنع االبداع

أبو ندى )2016دراسة صبيرة وزهرة ) العلمي، ولكن تتفق مع دراسة  التي وجدت فروق لصالح املؤهل  التي لم تجد  2018(   )

 فروق.

أفرا إجابات  بين متوسطات  الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  امتالك  الفرضية  الدراسة لدرجة  د عينة 

 مهارات االتصال والتواصل من وجهة نظر عينة الدراسة تعزى ملتغير سنوات الخبرة. 

املعيارية،   واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حسبت  وداللتها  الفروق  وإلظهار  وتفسيرها  الفرضية  نتيجة  إلى  للوصول 

 (.11( وتظهر النتائج في الجدول )One Way ANOVA)والخطأ املعياري، وتحليل التباين األحادي االتجاه 

 ملتغير سنوات الخبرة. 11جدول ) 
ً
 ( اإلحصاء الوصفي إلجابات عينة الدراسة تبعا

 سنوات الخبرة  املتغير 

 الكلي  سنوات 11أكثر من سنوات 10-6من  سنوات  5أقل من  فئات املتغير 

 63 38 19 6 العينة 

 14.80 17.55 12.32 11.04 املتوسط الحسابي

 1.95 1.61 1.19 1.88 االنحراف املعياري 

( ومن خالل املتوسطات السابقة حسب سنوات الخبرة، وجود فروق ظاهرية، والختبار داللة هذه  11ويتبين من الجدول )

 (.12(، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول )ANOVAالفروق استخدم تحليل التباين االحادي االتجاه )
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 ملتغير سنوات الخبرة ANOVA(  تحليل التباين االحادي االتجاه ) 12جدول ) 
ً
 ( للفروق في إجابات عينة الدراسة تبعا

 القرار  قيمة الداللة  Fقيمة  متوسطات املربعات  درجة الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين 

  104.44 2 208.88 بين املجموعات 

2.715 

 

0.487 

 

غير  

 دال 
داخل  

 املجموعات 

982.47 60 16.375 

  62 1191.35 الكلي 

)  التفسير: الجدول  من  ملهارات  12يتبين  الثانية  الحلقة  مديري  امتالك  لدرجة  إحصائية  ( عدم وجود فروق ذات داللة 

بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  القائلة:  الفرضية  نقبل  وبذلك  الخبرة،  سنوات  ملتغير  تعزى  والتواصل  االتصال 

االتصال والتواصل من وجهة نظر عينة الدراسة تعزى ملتغير  متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالك مهارات  

وتفسر هذه النتيجة بأن جميع املدراء على اختالف سنوات الخبرة التي يمتلكونها ربما لديهم املهارات املطلوبة    سنوات الخبرة،

املدرسة وطرق التعامل مع  للتواصل، اكتسبوها من خالل العمل اإلداري لسنوات طويلة، وفهم التركيبة الخاصة بالعمل في  

 املعلمين وغيرهم من العاملين في املدرسة. 

للعمل اإلداري، وأن   املطلوبة  املهارات  أو غيره، اكتسب من خاللها  العمل كمعلم  للمدراء من خالل  السابقة  الخبرة  وإن 

اليب العمل والتواصل التي تؤدي  سنوات الخبرة هي تراكمية يمكن من خاللها أن يكون املدير رصيد كاف من املهارات وطرق وأس

( اللتان لم  2016( ودراسة صبيرة وزهرة )2018إلى نجاح العمل اإلداري، تتفق النتيجة الحالية مع كل من دراسة أبو ندى )

 تجدان فرق لصالح متغير سنوات الخبرة.

 نتائج الدراسة: 

االتصال والتواصل كانت بدرجة كبيرة، وبمتوسط    إن درجة امتالك مديري الحلقة الثانية من التعليم األساس ي ملهارات  -

 (. 1.94( وانحراف معياري )3.83حسابي )

 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين درجة امتالك املديرين ملهارات االتصال والتواصل واألداء الوظيفي للمعلمين.  -

الدرا  - عينة  أفراد  إجابات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  االتصال  عدم  مهارات  امتالك  لدرجة  سة 

 والتواصل تعزى ملتغير )الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة(.

 املقترحات: 

 عقد دورات للمديرين حول كيفية توظيف مهارات االتصال والتواصل في التفاعل في املدرسة.  -
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يثة، وخاصة مهارات االتصال والتواصل بكافة  توجيه املدراء الذكور واإلناث إلى ضرورة األخذ باالتجاهات اإلدارية الحد  -

 االتجاهات ملا له من آثار إيجابية على العملية التعليمية. 

التركيز في مناهج التعليم الجامعي املوجه لطلبة اإلجازة والدبلوم والدراسات العليا على مهارات االتصال والتواصل وكيفية    -

 توظيفها بالشكل األمثل. 

من خالل دورات تدريبية تتناسب مع احتياجاتهم من خالل التحديد الدقيق لهذه االحتياجات والعمل    صقل خبرات املدراء   -

 على تلبيتها بشكل دوري. 

 انتقاء املديرين على أسس واضحة تتعلق باالتجاهات اإلدارية املعاصرة والعالقات اإلنسانية ومهارات االتصال والتواصل.   -

 قائمة املراجع: 

أبو خطاب، إبراهيم: مقومات اإلدارة املدرسية الفاعلة في املدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظر املديرين  إبراهيم   .1

 .2008وسبل االرتقاء بها. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية في غزة، فلسطين، 

 . 2009دار املسيرة للنشر والتوزيع، األردن، أحمد عايش، أحمد: إدارة املدرسة نظرياتها وتطبيقاتها. عمان،   .2

 . 2009بالل خلف السكارنة:  املهارات اإلدارية في تطوير الذات، عمان، دار املسيرة للنشر والتوزيع، األردن،  .3

جاسم محمد جاسم: سيكولوجية اإلدارة التعليمية واملدرسية وآفاق التطوير العام. عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،   .4

 .2006ردن، األ 

 .2011الجياللي الحطاب: التواصل بين الولي واملؤسسة التربوية كيف يمكن تفعيله، مكتب التربية العربي لدول الخليج،  .5

 . 2011جون هنري: مهارات التواصل بين األفراد في العمل، عمان، دار املسيرة للنشر والتوزيع، األردن،  .6
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 النظام الرتبوي يف لبنان أمنوذًجا -الرتبية على املواطنيَّة يف جمتمع متعدِّد

Citizenship education in a diverse society - the educational system in Lebanon as a model 

ال /جامعة    القديس يوُسف، بيروت، لبنان د. محمد رضا رمَّ

Mohamad Rida Rammal/Professor at Saint Joseph University – Beirut,Lebanon 

 

 

Abstract : 

This research aims to uncover the problems that accompany the Lebanese educational system assuming its 

role in citizenship, and its ability to achieve citizenship in a diverse society. The qualitative approach was 

approved. The research problem arises from the consideration that Lebanese society has always been 

vulnerable to political, security, social and sectarian imbalances, which seriously raises the issue of achieving 

citizenship education through institutions, specifically the educational system. It has been shown through 

research that the Lebanese political system based on quotas and sectarian criteria plays a role in formulating 

the educational philosophy on which the educational system is based, making the latter failing to build the 

citizen according to purely national standards. It also emerged that the official interest in education as a whole 

rankmodestly from independence until today. And that sectarian and familial power outweighs the authority 

of the state, and the power of factional affiliations overwhelms the national affiliation and makes the 

educational system fail to build an inclusive citizenship. And it became clear to us that there is a disagreement 

about the concept of citizenship education, and it was limited to one course only. As for the most prominent 

result, the educational system is still facing major obstacles at the level of legacies that cast a shadow over its 

educational institutions and ideas despite the passage of more than three decades since the approval of the 

National Accord Document. 

Key words: Citizenship - Citizenship education - Pluralistic society - Educational system - Unified history 

book. 
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 ملخص: 

ة، وقدرته على   يهدف هذا البحث للكشف عن اإلشكاليات التي ترافق اضطالع النظام التربوي اللبناني بدوره في بناء املواطنيَّ

ة البحث من اعتبار أنَّ املجتمع اللبناني كان   د. وتمَّ اعتماد املنهج النوعي حيث قامت إشكاليَّ ة في مجتمع متعّدِّ تحقيق املواطنيَّ

  
ً
ة  على الدوام عرضة ية مسألة تحقيق التربية على املواطنيَّ ا يطرح بجّدِّ لالختالالت السياسية واألمنية واالجتماعية والطائفية، ممَّ

ن من خالل البحث أنَّ النظام السياس ي اللبناني القائم على املحاصصة واملعايير   سات النظام التربوي. وقد تبيَّ من خالل مؤسَّ

لسفة التربوية التي يقوم عليها النظام التربوي، ما يجعل هذا األخير قاصًرا عن بناء املواطن  الطائفية يلعب دوًرا في صياغة الف

ن أيًضا أنَّ االهتمام الرسمي بالتربية ككل يحتل مرتبة متواضعة منذ االستقالل وحتى اليوم. وأنَّ   وفق معايير وطنية صْرفة. وتبيَّ

ة االنتماءات الفئوية على االنتماء الوطني وتجعل النظام التربوي  السلطة الطائفية والعائلية تفوق سلطة الدولة، و  تطغى قوَّ

ر واحد فقط. أ ة فتمَّ حْصره في مقرَّ ا حول مفهوم التربية على املواطنيَّ
ً
هناك خالف ن لنا أنَّ ا  قاصًرا عن بناء مواطنية جامعة. وتبيَّ مَّ

ساته  عقبات رئيسة  النتيجة األبرز فكانت أنَّ النظام التربوي ال تزال تواجهه  على مستوى املوروثات التي تلقي بظاللها على مؤسَّ

 أكثر من ثالثة عقود على إقرار وثيقة الوفاق الوطني. على الرغم من مرور  وفكره التربوي 

ةالكلمات املفتاحية:  ة  -املواطنيَّ دي - التربية على املواطنيَّ  د. كتاب التاريخ املوحَّ  -النظام التربوي  -املجتمع التعدُّ

 

 

 : مقدمة

ا ًيا تربويًّ خذ طْرُحها في املجتمع اللبناني شكل التحّدي الذي يكون أحياًنا تحّدِّ ة، يتَّ طرح مسألة التربية على املواطنيَّ
ُ
، عندما ت

ى قدرة التربية   ه يتعدَّ ا، وفي األحيان جميعها هو تحٍدّ وطني ألنَّ ا واجتماعيًّ ى  وأحياًنا أخرى سياسيًّ املدرسّية بمفردها، كما يتعدَّ

سة منفردة على مواجهته. ة مؤسَّ  قدرة أيَّ

ة   الوطنيَّ ولة  الدَّ تحّديات  تراُجع  ومن  ة،  والثقافيَّ ينية  الّدِّ ات  بالخصوصيَّ اإلحساس  تزاُيد  من  نابٌع  التربوي  التحّدي  إنَّ 

التربوي والتعليمي، وهذا لم يكن حاضًرا عند وْضع وثيقة الوفاق الوطني  ومورثاتها، ومن إعادة النقاش في التمييز بين املوضوَعين  

املوضوع  1989) في  املتناقضة  االتجاهات  بين  ينّية، والتوفيق  الّدِّ ات  الحساسيَّ ب  الفترة على تجنُّ تلك  في  التركيز  (، حيث كان 

لغي التعليم الّدِّ 1990-1975الوطني بأّي ثمن، وذلك لتجاُوز آثار الحرب )
ُ
ولة عن دورها  (. فأ ت الدَّ

َّ
يني من البرنامج الرَّسمي، وتخل

ة والتاريخ.  ين تاركة الحّرية للمدارس في اختيارهم. وظهر إصرار على توحيد كتاَبي التنشئة الوطنيَّ ة الّدِّ
مين ملادَّ ِّ

ّ
 في انتداب معل

ُتب املطلوب توحيدها في من
ُ
ل ما ظهر من الك ة أوَّ ة  1997اهج ما قبل  لقد كان كتاب التربية الوطنيَّ ته الوطنيَّ ، ونظًرا لحساسيَّ

مات  
َّ
ولّية، ومنظ ستور، وبالتنظيمات الدُّ ينّية والعلمّية، حصلت تسويات في املوضوع الوطني تمثلت بكثرة االستشهاد بالدُّ والّدِّ

ولة، في الفكر واملمارسة، بدت دائًما ع ة. لكنَّ الدَّ لى تباُعد مع املجتمع املدني، كونها  حقوق اإلنسان والحّريات والحقوق املدنيَّ

ة وتعزيز القواسم املشتَركة بين أبنائه، ومع ذلك   لم تطرح مباشرة في برامجها ما يحتاجه هذا املجتمع الستعادة وحدته الوطنيَّ

باعتبار  ة  الوطنيَّ التنشئة  ُتب 
ُ
ك في   

ً
مثال ت 

َّ
التسوية، تجل نوٌع من  الطوائف، وظهر  نزاع  من  أفضل  بين  ظلَّ وْضعها  توفيًقا  ها 
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ا يمكن أن   ة الُبعد عن االنقسام الطائفي، وعمَّ ين في تلك الكتب بحجَّ ل، وكان هناك تجاُهل للّدِّ ولة مع غلبٍة لألوَّ املجتمع والدَّ

ب به الحديث عن األديان من مشكالت في كلمة هنا أو هناك.  يتسبَّ

حّدي التربوي الذي يواجه طْرح مسألة التربية على   ز به الواقع الثقافيإنَّ التَّ دي الذي يتميَّ ة قد يعود إلى اإلطار التعدُّ   - املواطنيَّ

ة لغلبة املصالح الفئوّية على املصالح   د والخصوصيَّ د التمايز والتفرُّ ِّ
ّ
الطائفي في لبنان، حيث يجري التركيز على املجال الذي يؤك

ة.  العامَّ

حّدي السياس ي أو الوطني الذي يمكن أن يوا ا التَّ ه بعد وْضع دستور  أمَّ ة فيتمثل في أنَّ ه طْرح مسألة التربية على املواطنيَّ جِّ

متأثرة   األخيرة  بقيت هذه  ة، حيث  الوطنيَّ الوحدة  بناء  يتم  ولم  للسياسة،  الطائفي  املبدأ  السياس ي وفق  النظام  قام  جديد، 

ة من  ولة الوطنيَّ ر مركزّية الدَّ ضْعف لصالح مركزّية الطوائف وإفرازاتها الحزبّية،   بانشقاقات عميقة، لعل أبرز دالالتها ما يعتوِّ

قة على حساب الوالء الوطني العام، مما جعل للطائفة سلطة على أفرادها تفوق أحياًنا   ة الضّيِّ م الوالءات الفرديَّ
ُ
ومن تعاظ

ال ت فيها إعادة بناء  التي تمَّ ولة عليهم. وكان من الطبيعي، والعتبارات تتصل بالطريقة  الدَّ السياس ي، أن يحصل  سلطة  نظام 

ا بسبب املوقع الذي احتله االنتماء الطائفي  ا بسبب النظرة إلى األداء السياس ي العام، وإمَّ ولة بمواطنيها، إمَّ   الخلل في عالقة الدَّ

امنة للحقوق   ة الضَّ ب دور املرجعيَّ ولة في أحياٍن كثيرة عن لعِّ ب الدَّ ة،  في ترتيب أولويات األفراد. وهذا الخلل غيَّ ة والجماعيَّ الفرديَّ

ولة، كما حال دون ممارستهم لهذا الوعي  .وحال دون وعي األفراد لواجباتهم تجاه الدَّ

ولة ومواطنيها، وهو العالقة بين املواطنين أنفسهم. فقد   ة عن مأزق العالقة املتباَدلة بين الدَّ هناك جانب آخر ال يقلُّ أهميَّ

اعية التي كانت تربط بين املواطنين، وكان الرهان على مرحلة ما بعد الحرب لتوحيد  أوهنت الحرب منظومة العالقات االجتم

يمقراطي، ويسمح   ز املجتمع، بل يفسح في املجال أمام العمل السياس ي الّدِّ دية التي تمّيِّ
الخيارات في إطار وطني جامع ال يلغي التعدُّ

ه العليا.لكنَّ  ة  الوطنيَّ املصلحة  تحت سقف  ولكن  الوحدة  باالختالف  اهتزاز  هاجس  وبقي  ون،  اللبنانيُّ يلمسه  لم  ه  التوجُّ ذا 

ل عنصًرا ضامًنا لوحدة املجتمع،   ِّ
ّ
ة البناء السياس ي أن تشك ة قائًما عند كل استحقاق داخلي أو خارجي، ولم تستطع عمليَّ الوطنيَّ

ة تحمي هذا املجتمع، وتك ة يجب أن تترافق مع إرادة وطنيَّ ون تعبيًرا عن رأي املواطنين، بحيث يصبحون  ألنَّ النصوص القانونيَّ

ة. ة الوطنيَّ  شركاء كاملين في املسؤوليَّ

 إشكالية البحث  -1

بحقوق    
ً

وقبوال فهًما  منه  يتطلب  وهذا  الديمقراطية"،  السياسة  في  ل 
َّ
ممث "الفرد  أنَّ  مبدأ  على  ة  املواطنيَّ مفهوم  يستند 

األرضيَّ  ل  ِّ
ّ
تشك الحقوق  "هذه  أنَّ  من  انطالقا  األنظمة  اإلنسان،  في  واالجتماعي  السياس ي  للتفاعل  واملالئمة  الصالحة  ة 

الديمقراطية بمساواة جميع األفراد أمام القانون من جهة، وباحترام حقهم في الكرامة والحريات األساسية من جهة أخرى،  

 
ُ
ك والزواج والحياة األ

ُّ
عتقد واالنتقال والتمل

ُ
 .1سرية واملشاَركة في الحياة السياسية" ومنها: حرية الرأي والتفكير والتعبير وامل

الجماعة   أنها تحرص على وحدة  الحرية، بمعنى  إلى مفهوم  الوحدة باإلضافة  إلى مفهوم  ة تستند  أنَّ كلَّ مواطنيَّ إلى  ونرى 

د، متعّدِّ في مجتمع  للتربية  يمكن  أخرى.فكيف  والفردية من جهة  الذاتية  الحرية  ز  تعّزِّ بينما  لها من جهة  كاملجتمع    واالنتماء 

 
ر التربية على املواطنيةميشال بدر، حنا عوكر، 1  .12، ص مقرَّ
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ف بين   ِّ
ّ
ق بين الحرص على تنمية االستقالل الفردي واملحافظة على التضامن االجتماعي؟ كيف يمكن لها أن تؤل ِّ

ّ
اللبناني، أن توف

 االعتراف بالقيم العاملية وبين التعبير عن الخصوصيات الثقافية والدفاع عنها؟ 

 للكثير من اال 
ً
ة كان أشّدها وقًعا الحرب  إنَّ املجتمع اللبناني كان على الدوام عرضة ة واألمنّية والطائفيَّ هتزازات السياسيَّ

ق ذاكرة معادية لدى كل طائفة. لكنَّ فترة ما بعد  
ْ
لت خطورته في عسكرة النزاع وخل

َّ
ا وطنًيا تمث

ً
انشقاق األهلية التي أحدثت 

 خصبً 
ً

رت حقال
َّ
ة املنشودة، بل وف يمقراطيَّ ة، فالقرار  الحرب لم تصل إلى بناء الحياة الّدِّ ة التي طغت على بناء املواطنيَّ ا للمحسوبيَّ

ة، ألنَّ   ة وليس على الوحدة الوطنيَّ السياس ي في النظام الطائفي يعود إلى زعماء بنوا سيطرتهم على تكريس االنقسامات الطائفيَّ

ولة يمرُّ بمنافسة الطوائف، وهذا ما يشلُّ العمل الوطني العام.  وصولهم إلى مناصب الدَّ

ة؟   ة الوطنيَّ  في املسؤوليَّ
ً

ا كامال
ً
ة الصحيحة حتى يصبح الفرد شريك أمام هذا املأزق نتساءل: كيف السبيل إلى بناء املواطنيَّ

ة؟  ل فرصة من شأنها مواجهة التحّدي التربوي في بناء املواطنيَّ
َّ
 وهل في ظل الواقَعين التربوي والسياس ي يمكن أن تتشك

 منهج البحث  -2

 
ُ
عتَمد في هذه البحث هو املنهج النوعي الذي يقوم على تشخيص الظاهرة باالستناد إلى األدبيات والدراسات التي  إنَّ املنهج امل

قاربتها، ويحاول الوصول إلى فْرضيات حول عالقات بين متغيرات ذات الصلة بموضوع البحث. وسنحاول في اعتماد هذا املنهج  

ة التي ترافق مساهمات النظام  مقاربة املفاهيم املتعلقة باملوضوع، كاملواط ة والسياسيَّ ات التربويَّ ة والتربية عليها، واإلشكاليَّ نيَّ

ة.  ساته في بناء املواطنيَّ  التربوي ومؤسَّ

 املقاربة النظرية  -3

 املجتمع املتعدد  -3-1

ن   ع فييتضمَّ ع، فهناك تنوُّ د أو التنوُّ ع فياملستوى التربوي،   كلُّ مجتمع أنواًعا من التعدُّ د  وتنوُّ الطبقات االجتماعية، وتعدُّ

ا 1عرقي حيث يكون الصراع العرقي في املجتمعات دافًعا إلى حركات انفصالية وحروب أهلية  د الديني واملذهبي فهو واقع   .أمَّ التعدُّ

ى في املجتمع الواحد إلى حرو  د العرقي، قد أدَّ ا حول العالم، وهو،على غرار التعدُّ ب أهلية كانت من أعنف  مجتمعات كثيرة جدًّ

الحروب في تاريخ الجنس البشري كالصراعات التي نشأت بين الكاثوليك والبروتستانت في فرنسا وأملانيا خالل القرنين السادس  

د السياس ي فيتمثل   ا التعدُّ ى إلى نشوء بنغالدش. أمَّ عشر والسابع عشر، والصراع بين الهندوسية واإلسالم الهندي الذي أدَّ

 .2ب وفي شكل أنظمة الحكم باألحزا

ل إليها اإلنساُن سو  م املختلفة التي توصَّ
ُ
ظ د ال يمكن له أن يبقى متفلًتا من كّلِّ تنظيم. وما املعارف والعلوم والنُّ ى  لكنَّ التعدُّ

د حولها الظواهر. وإذا كانت الشخصية مبدأ الوحدة على الصعيد الفردي، فالدولة هي  مبدأ    محاوالت الكتشاف مبادئ تتوحَّ

د املطلق، أي ذاك الذي ال   الوحدة على الصعيد االجتماعي والوطني. وكما في حال النفس البشرية، ال بدَّ من أن يؤدي التعدُّ

األديان   أو  املختلفة  األعراق  املجتمعات، حيث  بعض  واقع  وهذا  االجتماعي.  الصعيد  على  فوض ى  إلى  معينة،  مبادئ  ده  توّحِّ

 
نظر: أديب صعب،1
ُ
 . 13، ص الدين واملجتمع أ

2Ludwig Feuerbach, The Essence of Christianity, p. 274. 
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فة أو األحزاب والتكتالت السياسية املختلفة أقوى من الدولة. ولطاملا حصل، باسم الديمقراطية  املختلفة أو املذاهب املختل

 أو مفهوم األكثرية، تغليُب عْرٍق على بقية األعراق، أو دين على بقية األديان، أو مذهب على بقية املذاهب. 

دية املجتمع من غير طْمسها د  أو إبرا إنَّ وظيفة الدولة هي استيعاب تعدُّ ا، على سواها، ألنَّ أيَّ تعدُّ ز فئة، مهما غلبت عدديًّ

التي تحصل على حساب   أيًضا؛ فالوحدة  د هي هكذا  ة وحدة من دون تعدُّ من دون وحدة هو اختالل في طبيعة األشياء، وأيَّ

االجتم لهذا  األساسية  والقيم  املبادئ  البشري،  االجتماع  على صعيد  جافي، 
ُ
ت تعسفية  هي وحدة  د  والعدالة  التعدُّ كالحرية  اع 

"املدينة   بتحقيق  أشبه  الوحدة  النوع من  إلى هذا  ل  التوصُّ د. وإذا كان  التعدُّ في  الوحدة  الوحدة املنشودة فهي  ا  أمَّ واملساواة. 

 الفاضلة" أو الدولة املثالية، فال شكَّ أنَّ رقيَّ األنظمة السياسية يقاس باقترابها من هذا املثال. 

د، ففيه  ينتمي لبنان إلى نموذ طائفة دينية، تشكل مجتمعة صيغة فريدة للمجتمعات في العالم، البعض    18ج املجتمع املتعدُّ

ها مصدر غنى، والبعض اآلخر يرى فيها سبًبا لتوليد الصراعات واالختالالت االجتماعية بسبب غياب سلطة الدولة.   يقول أنَّ

ره الطوائف إلى حّدٍ بعيد، ه و حدُّ انعدام الوالء الوطني العام وإعالء الوالء املذهبي فوق كّلِّ ما عداه،  "فكلُّ ش يء في لبنان تسّيِّ

جمع بين  
َ
عات وقَيم ومواقف متنافرة، بحيث ال ت

ُّ
ي األجيال وفق تطل بدًءا من التعليم الذي تديره الجماعات الطائفية التي ترّبِّ

 إلى الوظ
ً

 واحدة إلى الوطن والعالم واإلنسان، وصوال
ٌ
ها" أفرادها نظرة ِّ

ّ
 .1ائف كل

نة، فإذا ما عجزت هذه الفئات عن   ه مجموعة فئات تعيش ضمن حدود معيَّ ط إنَّ لبنان يبدو كأنَّ
َّ

يقول الدكتور ريمون مال

 إلى  
ً

ة ال تتجزأ، مرامها ازدهار الوطن الذي تترعرع على أرضه، واملض ي بها سبيال ها وحدة عضوية حيَّ مواجهة الواقع والتسليم بأنَّ

فت عن ذلك، كان مصيرها التالش ي في الريبة"العالء ع
َّ
 .2ْبر تباُدل الثقة واالحترام فيما بينها، إذا ما تخل

شر في جريدة النهار في  
ُ
 أو    18/1/1977ويقول السيد موس ى الصدر في حديث ن

ً
د الطوائف وإن كان يشكل عازال "إنَّ تعدُّ

ى في النهاية إلى تبادُ  ه إذا أدَّ ا في  ضعًفا أو خطًرا، فإنَّ
ً
ة الوطن... فالخطر ليس إذ ل املعارف والتجارب والحضارات فينتهي إلى قوَّ

د إلى السلبية"  ل هذا التعدُّ د الطوائف بل في تحوُّ ه  .3تعدُّ وقد أحسَن بعض علماء االجتماع عندما وصفوا املجتمع اللبناني بأنَّ

ا ديًّ تعدُّ منه  أكثر  إ4"فسيفسائي"  تشير  "الفسيفسائية"  ألنَّ  على  ،  تنطوي  السليمة  دية  التعدُّ أنَّ  حين  في  مطلقة،  دية  تعدُّ لى 

 مفاهيم النظام واالنسجام والوحدة.

ديات  صان التعدُّ
ُ
د؟ كيف ت ق الوحدة ويبقى التعدُّ إنَّ التحدي الذي يجد اللبنانيون أنفسهم أمامه اليوم هو: كيف تتحقَّ

 من أن تكون عامل فوض ى  
ً

دام؟ ما هو نموذج الحكم املنشود الذي تكون فيه الدولة وحدة  وتصبح عامل استقرار بدال وصِّ

د على الصعيد السياس ي هو  ع؟ فما يحتاج إليه لبنان لتحقيق الوحدة في التعدُّ د مفاهيم   وسط التنوُّ دولة مركزية قوية تجّسِّ

 
 .82- 80، ص 2، طالدين واملجتمعأديب صعب، 1
ط، 2

ّ
 .148، ص والحللبنان ما بين املأزق ريمون مال

 . 16، ص 2011أيلول   21، األربعاء 1517، العدد 6، السنة جريدة األخبارنبيل قسطنطين، التعددية والحلول التربوية في لبنان، 3
 .110، ص 1968، بيروت، تشرين األول/ تشرين الثاني 1، العدد مواقف مجلةحليم بركات، "املجتمع اللبناني: فسيفسائي أم تعددي؟"، 4
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نة
َ
اللبنانيَّ   .الوطن واملواط الوطن واملواطن  ق 

ْ
ل
َ
الذي يواجه اللبنانيين هو خ الناسوالتحدي  مواطنين   ين، وطن يكون فيه كلُّ 

 متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات والكرامة اإلنسانية.

ة -3-2   مفهوم التنشئة الوطنيَّ

د الكتابة في موضوعاتها. فعندما ُيقصد منها   د تعاريفها بتعدُّ ة، بل تتعدَّ في الواقع ليس هناك تعريف جامٌع للتنشئة الوطنيَّ

سات  تسهيل انخرا  ة عن طريق مؤسَّ م الفرد ملعايير اجتماعيَّ
ُّ
ا، وفي هذا الحال تعني تعل عطى ُبعًدا اجتماعيًّ

ُ
ط الفرد في املجتمع ت

ا  سلوكيًّ معه  يتعايش  أن  على  قدرته  زيادة  في  تسهم  والتي  املختلفة،  تعريف  1املجتمع  مع  تماًما  التعريف  هذا  فق  ويتَّ  .

ة التي يتّم بها اكتساب الفرد  . وعن2( للتنشئةHerbertHymenهايمن) دما يرتبط دورها بالسلوك السياس ي للفرد تصبح "العمليَّ

ة التي يحملها معه حين يتم تجنيده في األدوار االجتماعية املختلفة   ".3لالتجاهات والقَيم السياسيَّ

ين اإلطاَرين فقط، فهو أشمل من
َ
ة بهذ ة    وقد يكون من الخطأ حْصر مفهوم التنشئة الوطنيَّ ذلك بكثير، ألنَّ التنشئة الوطنيَّ

دة من نواحي حياته. ة وال يجوز حْصره بناحية محدَّ
َّ
فالتنشئة ال تقتصر فقط على نْقل    عمٌل يالمس بناء املواطن من جوانبه كاف

املختلفة  ساته  مؤسَّ عْبر  آخر  إلى  جيل  من  ة  السياسيَّ ه  وقَيمِّ املجتمع  ة  4ثقافة  عمليَّ كذلك  ولكنها  والقَيم  ،  الثقافة  اكتساب 

ولة  ة التنشئة يكمن في إحالل قَيم جديدة وفي تطوير الثقافة  5وتغييرها طبًقا ملا تراه الدَّ ا من عمليَّ ، يضاف إلى ذلك أنَّ جزًءا مهمًّ

الجدي للوظائف  مالئم  أنماط سلوك  من  ه 
َّ
كل ذلك  على  ب  يترتَّ وما  م، 

ُ
ظ

ُ
ون واتجاهات  قَيم  من  تحمله  بما  ة  للنظام  الوطنيَّ دة 

 السياس ي. 

ة الصحيحة   إلى بناء املواطنيَّ ي  ة تؤّدِّ ة، فالتربية على املواطنيَّ إلى إعداد اإلنسان وتنمية قدراته العلميَّ فكما تؤّدي التربية 

 املواطن. وتحقيق ذلك يتم من خالل التنشئة التي يخضع لها الفرد بشكل متدّرِّج ومستمر.   -عنده، أي بناء اإلنسان 

ة )  -3-3  ( Citizenshipمفهوم املواطنيَّ

تلك  نه  ولة، وبما تتضمَّ الدَّ تلك  دها قانون  بين فرد ودولة كما يحّدِّ ة هي عالقة  البريطانيَّ املعارف  ة بحسب دائرة  املواطنيَّ

ات ). ة ضمًنا على مرتبة من الحّرِّية مع ما يصاحبها من مسؤوليَّ ..(، وهي على  العالقة من واجبات وحقوق. وبذلك تدل املواطنيَّ

ة  ي املناصب العامَّ ِّ
ّ
ة، مثل حّق االنتخاب وتول ا سياسيَّ

ً
سبغ على املواطن حقوق

ُ
 .6وجه العموم ت

ة والجنسّية،    وتذكر موسوعة الكتاب الّدولي أنَّ  ز بين املواطنيَّ ة هي عضوية كاملة في دولة. وهذه املوسوعة ال تمّيِّ املواطنيَّ

ة،  مثلها مثل دائرة املعارف البريطا ي املناصب العامَّ
ّ
د أنَّ "املواطنين لديهم بعض الحقوق، مثل حّق التصويت وحّق تول ِّ

ّ
نية. وتؤك

فاع عن بلدهم  ع الضرائب والّدِّ
ْ
 ".7وكذلك عليهم بعض الواجبات، مثل واجب دف

 
 . 58، ص التربية والسياسةعبد املنعم املشاط، 1

2 Herbert Hymen, Political Socialization: A Study in the Psychology of Political Behavior, p.250. 
3 Go Almond and B. Powel, Comparative Politics: A Developmental Approach, p.70. 
4Kennth Langton, Political Socialization, p.40. 

ة في األدب املعاصر"، 5  . 13، ص 1979، يناير 4، ع6)القاهرة(، السنة  مجلة العلوم االجتماعيةكمال املنوفي، "التنشئة السياسيَّ
6 Encyclopedia Britanica, Inc., The New Encyclopedia Britanica, vol 20, P. 332. 
7 World Book International, The World Book Encyclopedia, vol. 4, p. 15. 
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ها    Citizenshipوتعّرِّف موسوعة كولير األميركية كلمة   بأنَّ ة ومصطلح الجنسية دون تمييز(  بها مصطلح املواطنيَّ )وتقصد 

 "
ً

 .1"أكثر أشكال العضوية في جماعة سياسية اكتماال

ن من  2001وتطرح دراسة الكواري ) ة تجسيد لنوع من الشعب، يتكوَّ ص في أن "املواطنيَّ ة تتلخَّ مات املواطنيَّ ( رؤية حول مقّوِّ

ة  مواطنين يحترم كل فرد منهم   ع الذي يزخر به املجتمع. ومن أجل تجسيد املواطنيَّ ون بالتسامح تجاه التنوُّ
ُّ
الفرد اآلخر، ويتحل

ز معاملة كل الذين ُيعَتَبرون بحكم الواقع أعضاء  ل ويعّزِّ د حقوق املواطنين وواجباتهم، وأن يعامِّ   في الواقع، يبدو أنَّ القانون يحّدِّ

لنظر عن انتمائهم أو طبقتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو ثقافتهم أو أي وجه من أوجه  في املجتمع، على قدم املساواة وبصرف ا

أي تجاوزات على   ملْنع  ة  القانونيَّ م الضمانات  يقّدِّ األفراد، وأن  أن يحمي كرامة  القانون  بين األفراد والجماعات. وعلى  ع  التنوُّ

ة واالجتماعية، وعليه أيًضا تحقيق  ة والسياسيَّ اإلنصاف، وتمكين األفراد من املشاركة بفاعلية في اتخاذ القرارات    الحقوق املدنيَّ

ة في املجتمعات التي ينتسبون إليها"  ر في حياتهم، والقرارات السياسيَّ ِّ
ّ
 بين  2التي تؤث

ً
ال

ُ
، ومن السهل أن نكتشف بأنَّ هناك تداخ

ة.  َنة واملواطنيَّ
َ
 مفهوَمي املواط

ة تحجم في النهاية عن إعطاء تعريف "جامع مانع"  ( أنَّ املضامين األ 2001ويجد القصيفي ) عطى ملفهوم املواطنيَّ
ُ
ة التي ت ساسيَّ

ر املجتمعات، ولكن من الصعب أيًضا تْرك املفاهيم دون   ر مع تطوُّ لهذا املفهوم، "فليس من السهل إعطاء تعريف ملفهوم يتطوَّ

األساسية  مضامينها  للمواطن3تحديد  تعريًفا  )القصيفي(  ويقترح  هذه  ".  بلورة  تتم  أن  على  ة،  األساسيَّ مضامينها  يعكس  ّية 

ولة الّديمقراطّية، املضامين األساسّية   ة في الدَّ املضامين من وقٍت آلخر. بينما يطرح )الكواري(، في دراسة حول مفهوم املواطنيَّ

ظر عن الجنس أو الفئة اإلثنية أو الطائفيَّ  ة، املشاركة بكل أبعادها، احترام رأي  التالية: املساواة بين فئات املجتمع بغض النَّ

خل واملكانة االجتماعية.  ل في الحّد من تفاُوت الدَّ ِّ
ّ
ع، املضمون االجتماعي املتمث  اآلخر وقبول التنوُّ

ة -3-4  مضامين التربية على املواطنيَّ

ة الفرد باملعارف األساسية املتعلقة بحقوق اإل نسان، مع التأكيد أنَّ تعليم حقوق  من البديهي أن تزود التربية على املواطنيَّ

اإلنسان ال يقتصر على تعرُّف هذه الحقوق فقط، بل تعرُّف الضمانات واملسؤوليات املتعلقة بها أيًضا. لكن هذه املعارف ال  

ة، بل يجب أن تشمل أيًضا التعريف بمبادئ الحياة السياسية واإلدارية واالق تصادية  تشكل وحدها جوهر التربية على املواطنيَّ

سات الدستورية. ومن املعارف أيًضا اكتساب الفرد ما يسمح له بتكوين   دة لعمل املؤسَّ واالجتماعية والقانونية، واآلليات املحّدِّ

نه من األدوات الفكرية التي يحتاجها للتوفيق بين مقتضيات االندماج ومقتضيات إعالء شأن  
ُّ
صورة وافية عن تاريخه، وتمك

وهذه املعارف ال يتم اكتسابها في النظم التعليمية وحدها بل أيًضا في إطار    إطار التعايش بين الثقافات.الذاتيات الخاصة في  

سات املجتمع.   التعليم املستمر الذي تضطلع به مؤسَّ

ة إلى أن يسترشد بها الفرد، باإلضافة إلى قيمة حقوق اإلنسان، وما تعنيه من تساٍو   ا القَيم التي تسعى التربية على املواطنيَّ أمَّ

في الكرامة بين الجميع، واحترام اآلخرين وتقبلهم، والتسامح الديني واالثني والعرقي والثقافي...، فهي قَيم التعددية والتضامن  

 
ة اإلسالميةأحمد صدقي الدجاني، 1  . 96، ص مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربيَّ
َنة في2

َ
ولة الديمقراطية"، في  علي خليفة الكواري، "مفهوم املواط ةالدَّ ة والديمقراطية في البلدان العربيَّ

َ
ن
َ
ل املواط  . 23، ص 2001، كانون األوَّ

ةجورج القصيفي، 3 ة والديمقراطية في البلدان العربيَّ
َ
ن
َ
 . 43، صاملواط
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ه قد يكون من الصعب ترجمة تلك القَيم  واملبادرة وامل سؤولية. وقد يكون من السهل تحقيق توافق حول القَيم املشتَركة، لكنَّ

ا إيجاد تربية من أجل القَيم تكون ديمقراطية في مجتمعات يتزايد فيها االنشقاق  
ً
إلى معايير اجتماعية للسلوك، فكيف يمكن إذ

عددية، صراع األجيال، والصراعات ب  ين القَيم التقليدية وقَيم الحداثة(؟ )التَّ

ختبر في الحياة ا
ُ
ة تماَرس وت  ثمرة املمارسة، فاملواطنيَّ

ً
ال ها أوَّ ة للتعليم، لكنَّ ة هي بال شك مادَّ ليومية،  إنَّ التربية على املواطنيَّ

عل ُيلقى  األساس  ور  الدَّ لكنَّ  العمل،  محيط  في  أم  األسرة،  في  أم  والجامعة،  املدرسة  في  ساته  سواء  ومؤسَّ التربوي  النظام  ى 

ة، كيف؟  ل لتلقين مبادئ املواطنيَّ  باعتبارها املوقع األوَّ

ة  -3-5  إسهامات النظام التربوي اللبناني في بناء املواطنيَّ

د فيها األهداف والغ ولة في املناهج، والتي تتجسَّ ة التي تعتمدها الدَّ ل النظام التربوي عادة من الفلسفة التربويَّ
َّ
ايات  يتشك

تحقيق   في  التربوي  النظام  إسهامات  عن  البحث  فإنَّ  لذلك  بالتربية.  املولجة  والكوادر  سات  املؤسَّ من  ل 
َّ
يتشك كما  ة،  التربويَّ

ط   ِّ
ّ
وتخط القوانين  وتضع  ة،  التربويَّ التشريعات  تسنُّ  التي  فهي  املجال،  هذا  في  ولة  الدَّ دور  عن  بْحث  الواقع  في  هو  ة  املواطنيَّ

ة.للمستقبل، ثم ي نتها الفلسفات التربويَّ سات التربويةلتنفيذ الخطط وتحقيق األهداف التي تضمَّ  أتي دور املؤسَّ

خذ وجهَتين اثنتين: األولى، لتحديد مو  رفة ال بدَّ وأن يتَّ ة الّصِّ ة من الزاوية التربويَّ قع  إنَّ بْحث إشكالية التربية على املواطنيَّ

ة في الفلسفة ال  التربية على املواطنيَّ
ً

ة اللبنانية، والثانية، لتشخيص واقع النظام التربوي اللبناني، والعوائق التي تقف حائال تربويَّ

ق بمحتوى  
َّ
سات، أو ما يتعل ق منها بطبيعة هذه املؤسَّ

َّ
ة، سواء ما يتعل ساته، بتحقيق أهداف التربية على املواطنيَّ دون قيام مؤسَّ

ل إ ة في لبنان. املناهج واإلشكاليات التي تعترض التوصُّ س لبناء املواطنيَّ  لى مناهج تؤّسِّ

ة  -3-5-1 ة في التربية على املواطنيَّ  دور الفلسفة التربويَّ

د أهداف التربية وغاياتها، والتي   عتمدة في أي نظام اإلطار الرسمي الذي يحّدِّ
ُ
ة امل ل الفلسفة التربويَّ ِّ

ّ
من الناحية النظرية، تشك

ة. وعلى هذا األساس يتم وْضع املناهج الكفيلة بالوصول إلى هذه األهداف،  يأتي من ضمنها هدف تحقيق التربية على   املواطنيَّ

ة في  ز الذي تحتله التربية على املواطنيَّ ن وْضع هذه الفلسفة موضع التنفيذ. فما هو الحّيِّ ة التي تؤّمِّ
عتَمد السياسات التربويَّ

ُ
وت

ة اللبنانية؟   الفلسفة التربويَّ

 ةمفهوم الفلسفة التربويَّ  -3-5-1-1

ة على تنشئة اإلنسان، ليصبح قادًرا على وعي وْضعه الخاص، وحّلِّ املشكالت التي تعترضه في حياته.   تقوم الفلسفة التربويَّ

الوالء   عدا  ما  الخيارات،  ع  احترامتنوُّ وبمقدار  مواطنيها،  بصالبة  بل  واالزدهار فحسب،  العمران  ة  بأهميَّ تقاس  ال  فاألوطان 

ة التي صاغتها عقول  الواحد للوطن. "ولكي نقّيِّ  م تربية شعب ما يجب أن نفهم فلسفة هذا الشعب في الحياة، والنظريات التربويَّ

ريه نتيجة لهذه الفلسفة"  ِّ
ّ
 .1مفك

 
ر الفكر التربوي فريد نجار، 1  .1/18، تطوُّ
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مة أولويات هذه الفلسفة األهداف   ولكل فلسفة تربوية غايات تختلف تبًعا لطبيعة املجتمع الذي توضع ألجله، وتأتي في مقّدِّ

ة، والتي يُ  ة  الوطنيَّ ل النظام التربوي العام مسؤوليَّ ة، وأحياًنا التنشئة املدنية، والتي يوكِّ ة الوطنيَّ ر عنها عادة بالتنشئة التربويَّ عبَّ

ة املعتمدة. ر الفلسفة التربويَّ
ُ
ط
ُ
ا من أ

ً
ساته انطالق  القيام بها إلى مؤسَّ

ة اللبنانّية -3-5-1-2 ة من خالل الفلسفة التربويَّ  مبادئ التربية على املواطنيَّ

ف غالًبا عن النظريات.  
َّ
ة، ألنَّ التطبيق يتخل  من تاريخ املمارسات التربويَّ

ً
يقول النجار أنَّ تاريخ الفكر التربوي أكثر شموال

روه وليس في املمارسات الفعلية والواقع الفعلي الذي   ِّ
ّ
له العليا كما رآها مفك

ُ
وأصدق صورة عن التربية لدى شعب ما هي في ُمث

 أنَّ  كانت عليه تربية  
ْ
ة، إذ ة من تقييم منجزاته التربويَّ ة لشعب ما أكثر أهميَّ هذا الشعب )...( لذلك كان تقييم األماني التربويَّ

له العليا
ُ
ق بواسطتها ُمث  .1التربية بمعناها الشامل هي الوسيلة التي يحاول الشعب أن يحّقِّ

ة تطرح على الدوا اه املجتمع ويصبو إليه، وأحياًنا تطرح ما ال  نسوق هذا القول لنقول بأنَّ الفلسفة التربويَّ م أقص ى ما يتمنَّ

 طاقة لها على تحقيقه، فال يجد طريقه إلى الواقع. 

 مرحلة والدة االستقالل  -أ 

ع عام   كان عبارة عن "اتفاق ضمني، أو صيغة تواُزن طائفي وطني التقى عليها    1943إنَّ امليثاق الوطني اللبناني الذي ُوضِّ

في  الزعماء   إليها،  يرجعون  أو  بها  يستشهدون  السياسة،  وعلماء  ولة  الدَّ ورجال  ون  السياسّيِّ خلفهم  ومن  وظل،  السياسيون، 

 ". 2ممارستهم للنظام السياس ي اللبناني أو تحليلهم له 

ه الفرنسي ه بالعودة إلى الظروف التي رافقت والدة امليثاق الوطني نجد أنَّ الّدستور اللبناني الذي سنَّ ما    1926ون عام  لكنَّ

لوه عام   ف العمل به عام  1927لبثوا أن عدَّ
َّ
لم   1932و  1920  عاَمي  بقرار منهم. لذلك فإنَّ الفترة الواقعة بين  1932، ليتوق

بة، ألنَّ   ولة املنتدِّ
تشهد استقراًرا دستورًيا يمكن فيه الحديث باملطلق عن فلسفة تربوية وطنية من خالل دستور وضعته الدَّ

ستور نفسه،  على  التربية  من أهداف   ر لدى الفرد. وبغياب االستقرار الّدستوري، والدُّ ة إذكاء نزعة االستقالل والتحرُّ املواطنيَّ

ة.   ليس علينا إال الرجوع ملواقف السياسيين الحاكمين وبرامجهم السياسيَّ

 )ا
ً
  - اللبناني والتيار املسلم    -لتّيار املسيحي  لقد شهدت تلك الفترة بروز تّيار وطني إلى جانب تياَرين آخَرين موجوَدين أصال

هاته من اعتدال ووطنيَّ  ز توجُّ مه، ملا ميَّ ة أن يواصل تقدُّ ته من الصبغة الطائفيَّ
ُّ
ة  العروبي(. واستطاع هذا التّيار الجديد بحكم تفل

ومن   االنتداب،  عارضوا  الذين  ين  املسيحّيِّ اسة  السَّ من  ل 
َّ
وتشك كبير.  طائفي  نقسام  ِّ

ّ
ظال واألحزاب  في  املعتدلين،  املسلمين 

التيار   هذا  "ورفع  ة. 
َّ
املستقل والصحافة  النقابّية،  والحركات  األيديولوجّية،  واألحزاب  ة،  الطائفيَّ غير  ة  السياسيَّ والحركات 

ال إلى  عوة  والدَّ ة  السياسيَّ ة  الطائفيَّ ض 
ْ
ورف يمقراطية،  والّدِّ الّدستورّية  الحياة  احترام  على  تقوم  ومبادئ  )...(  شعارات  ة  وطنيَّ

فاع عن الحقوق االجتماعية  ة"  والّدِّ  .3واالقتصادية الوطنيَّ

 
 .1/18، تطّور الفكر التربوي فريد نجار، 1
 . 10، ص 1943ميثاق  باسم الجسر،2
 . 61، ص 1943، ميثاق باسم الجسر3
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 1943و1936. لكنَّ الفترة الواقعة بين عامي  1936وعلى الرغم من ذلك بقي االنقسام الوطني والطائفي قائًما حتى عام  

رت فيه بشكل أساس ي ثالثة عوامل هي: عودة الحياة الّدست
َّ
ا أث االنتداب الفرنس ي، والوجود    ورية، وانتهاءشهدت تطّوًرا وطنيًّ

ة،  1941البريطاني بعد عام  ة والقوميَّ ة والسياسيَّ . وكان لهذه العوامل نتائج مزدوجة، فمن جهة كانت تثير التناقضات الطائفيَّ

ات املعتدلة إلى البحث عن ح لول سياسية،  وفي الوقت نفسه كانت تدفع الفرقاء املتناقضين وغيرهم من األحزاب والشخصيَّ

ة.  ة ووطنيَّ  وعن صَيغ تآلف طائفيَّ

ة وأبرزها عودة الحياة الّدستورية تدريجًيا ابتداء من العام   يغة الوطنيَّ تبلورت حول هذه النزاعات، والحلول املقتَرَحة لها الّصِّ

ة عام  1934 ه رئيًسا للجمهوريَّ كومة، فتكرَّست منذ ذلك  ، وتكليف خير الدين األحدب بتشكيل الح1936، وانتخاب إميل إّدِّ

ولة الدَّ ة باللون الطائفي للرئاسات، ما سرَّع في اندماج املسلمين في  الخاصَّ اندماجهم أيًضا    ، الوقت األعراف  كما ساعد على 

نة، بصرف النظر عن انتمائهم الطائفي، يقترعون مًعا النتخاب نائب أ  ان دائرة انتخابية معيَّ
َّ
و  النظام االنتخابي الذي جعل سك

إلى التفاهم الطائفي، والتحالف االنتخابي مع مرشحين من طوائف أخرى في   عوة  قائمة واحدة، مما أجبر املرشحين على الدَّ

ة اللبنانّية" فتأثرت مواقفهم بما حدث خالل فترة   ، 1943  -1936قائمة انتخابية واحدة. أما املسيحيون ذوو النزعة "الوطنيَّ

ة يونوالخورّيون(    وتفاعلوا مع موجبات العمليَّ ان كبيران )اإلّدِّ الن انتخابيان سياسيَّ ا  و االنتخابية، ترشيًحا وتحالًفا، فبرز تكتُّ ضمَّ

ين منتمين إلى الطوائف املختلفة.   سياسّيِّ

 
ً

ة )...( بدال ة لصراع الطوائف، وأنه كرَّس الطائفيَّ   إنَّ ما يوَصف به امليثاق الوطني هو أنه اتفاق الضرورة، وتسوية طائفيَّ

ان.    -من أن يعمل على إلغائها. وأنه لم يكن امليثاق   اران طائفيَّ ة الصحيحة في مجتمع كان يتقاسمه تيَّ األداة التي تبني املواطنيَّ

ة،   ا طائفيَّ
ً
ة التي أعقبت والدته جاءت لتكّرِّس أعراف  أنَّ املمارسات السياسيَّ

َّ
ة في نٍص مكتوب، إال وإن كان لم يكّرس الطائفيَّ

ت
َّ
الطوائف    تجل ممثلي  من  فت 

َّ
تأل استقاللية  ل حكومة  فأوَّ الوظائف.  وتوزيع  الحكومات،  وفي تشكيل  الرئاسات،  ة  طائفيَّ في 

ل في  ل  7الست الكبرى، وجاء بيانها الوزاري األوَّ  :1لينص على  1943تشرين األوَّ

ُسس اإلصالح التي تقتضيها مصلحة لبنان العليا معالجة الطائفيَّ 
ُ
أ م  ")...( ومن  د التقدُّ ها تقّيِّ

ة والقضاء على مساوئها، ألنَّ

م روح العالقات بين الجماعات الروحية املتعّددة. وقد كانت في معظم   الوطني من جهة، وسمعة لبنان من جهة أخرى، وتسّمِّ

ه متى غمر الش ة، ونحن واثقون أنَّ ة، وأداة إليهان الحياة الوطنيَّ ل  األحيان أداة لكفالة املنافع الخاصَّ عب الشعور الوطني، ُيقبِّ

ة هي ساعة يقظة وطنية مباركة   ضعف للوطن. والساعة التي يمكن فيها إلغاء الطائفيَّ
ُ
بطمأنينة على إلغاء النظام الطائفي امل

 )...( ومن الطبيعي أن تحقيق ذلك يحتاج إلى تمهيد وإعداد في مختلف النواحي )...(".

لحكومة االستقاللية أدركت أنَّ إضعاف الشعور الطائفي لدى املواطنين هو بالدرجة  العبارة األخيرة نجد أن ا  وبالتوقف عند

ه عنى به اإلعداد التربوي.   نا نفترض أنَّ  أنَّ
َّ

ة هذا اإلعداد ومكانه ووسائله، إال ة إعداد، وإن لم يذكر البيان هويَّ وإذا  األولى عمليَّ

ة    صحَّ    افتراضنا، أمكن القول أنَّ الفلسفة التربويَّ
َّ

في امليثاق الوطني دعت إلى إعداد مواطنين غير طائفيين، ال يدينون بالوالء إال

ة:")...( فستسعى الحكومة بأن ترّبي    لوطنهم وليس لطوائفهم. ا ما تناوله البيان حول التربية، فجاء تحت عنوان التربية الوطنيَّ أمَّ

 
ة، 1  . 73، ص البيانات الوزاريةالجمهورية اللبنانيَّ



 
 
 
 

 
 

 2020 - نوفمرب -  69العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

169 

ه منذ اآلن توجيًها   ة واالستقالل )...(، فنحن نريد أن نخّرِّج  الناشئة تربية وطنية صحيحة، وبأن توجَّ صريًحا على الحرية والعزَّ

ة يمكن  ل للحكومة حول التربية الوطنيَّ ة )...(". وعليه فإنَّ ما ورد في البيان األوَّ د الهدف والشعور والوطنيَّ  واحًدا، موحَّ
ً

  جيال

ة للجمهورية الجديدة، ألنَّ امليثاق الوطن  ا مكتوًبا يمكن العودة إليه عند الحاجة. اعتباره الفلسفة التربويَّ  ي لم يكن نصًّ

 وحتى مرحلة اتفاق الطائف  1946منهاج العام  - ب

ة فيليب تقال كتاًبا إلى رئيس مجلس الوزراء يشير فيه إلى أنَّ الحكومة رأت "ضرورة    1946أيلول    30في   رفع وزير التربية الوطنيَّ

ة للتعليم، في سبيل توحيده وتوجيهه  حصول تعديل أساس ي في املناهج يوافق   د الناهض بلبنان، ووضعت مناهج عامَّ التجدُّ

ة في النشء اللبناني ل تعزيز الشخصّية اإلنسانيَّ  ".1وطنًيا. وكان هدفها األوَّ

فهي:   تحقيقها  ة  التربويَّ السياسة  عت 
ّ
توق التي  ة  الشخصيَّ واملهارات  فات  الّصِّ ا  ف" أمَّ اللبناني  للتراث  ثقافته  األمانة  عمق  ي 

ع مستوى الدروس حتى يغدو رُجل الطب ورُجل العدل ورُجل الهندسة ورُجل األدب ورُجل اإلدارة، قبل  
ْ
وإشعاع رسالته )...( ورف

ة تعرف ماضيها   ا اجتماعًيا واعتزاًزا بانتمائهم إلى أمَّ أن يصبحوا اختصاصيين في مَهنهم، من خيرة املواطنين ثقافة شاملة وحسًّ

فهم ناٌس ومواطنون قبل أن يكونوا أطباء وقضاة ومحامين ومهندسين وأدباء وإداريين. وإنشاء املواطن البصير،    وحاضرها،

 . "2العضو في املجتمع والعارف والعامل 

أقرَّت الحكومة هذه املشاريع في حينه  مة مناهج عام    لقد   تبيان مواطن اإليجابية  1946ووضعتها في مقّدِّ
َّ

، وال يسعنا إال

ل فلسفة تربوية مكتوبة بعد االستقالل.وال  خلل فيها، حتى نستطيع الُحكم على ما يمكن اعتباره أوَّ

زت   اللبنانية، فتميَّ ة  الوطنيَّ الروح  ة، وهي تنمية  ة مهمَّ إلى تحقيق غاية تربويَّ مة  املقّدِّ على صعيد اإليجابيات، هدفت هذه 

قه للحّرِّية  بالروح االستقاللية الصادقة املخلصة للبنان، وجاءت  
ْ
ك اللبناني بوطنه، وعش برز تمسُّ

ُ
نموذًجا في الهدف والتعبير، ت

ة، وهذا ما  ة، وفي التنمية العامَّ ة واإلنسانيَّ ة بالغة لدور التربية في التنشئة الوطنيَّ مة أهميَّ تقّره  والكرامة. كما أعطت هذه املقّدِّ

ة واإلنسانية.  علوم التربية الحديثة. وركّزت على دور التربية املدرسية   في تعزيز الشخصية الوطنيَّ

السلبيات فهي: إهمال ا  التربية    أمَّ بأنَّ  التربية واملدرسة. وتجاهلها  بين  عادل 
ُ
ت الشاملة، وكأنها  التربية  هذه املقدمة ملفهوم 

االعتبار ما يمكن أن  مسؤولة عن الفرد منذ تكوينه وحتى آخر حياته، وفي كل البيئات التي يعيش فيها، كما أنها لم تأخذ في  

به الّنظام التربوي أحياًنا من تفرقة تربوية اجتماعية بين أبناء الوطن الواحد، فاعتمدت الطبقية في تنظيمها التربوي،  -  يسّبِّ

ة في بداية عهد االستقالل، وقد لت إطاًرا للفلسفة التربويَّ
َّ
نا هو أنها شك ة التعليم. وما يهمُّ طرأت    وابتعدت عن مفهوم ديمقراطيَّ

ة على الشكل التالي: 1971و  1970و  1968عليها تعديالت طفيفة خالل أعوام   ق بالتنشئة الوطنيَّ ِّ
ّ
  ، بحيث أصبح الشق املتعل

هذا   ز  تعّزِّ التي  والقَيم  الرموز  وآثاره ومعامله، وكل  َمه 
َ
وَعل يحترم وطنه  لبناني،  إنسان وطني  إعداد  إلى  لبنان  في  التربية  "ترمي 

ت عْبر  باملناسبات  االحترام،  ة  الخاصَّ ة  اليومّية واألسبوعيَّ النشاطات  الوطن، من خالل  أبناء  تتناول جميع  برامج وطنية  ركيز 

ة". ة، وعْبر اإلعالم التربوي والثقافي والنشاطات التربويَّ  الوطنيَّ

 
 . 51، ص1997، 20، كلّية التربية، الجامعة اللبنانية، العدد مجلة األبحاث التربويةشوقي أبو حيدر، "الفلسفة التربوية في لبنان"، 1
 . 52، 1997، 20، كلّية التربية، الجامعة اللبنانية، العدد مجلة األبحاث التربويةشوقي أبو حيدر، "الفلسفة التربوية في لبنان"، 2
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في   وتحديًدا  الحرب،  اندالع  أقل من سنة على  ما سّمِّ 1976شباط    14بعد  الرئيس سليمان فرنجية  أطلق  "بالوثيقة ،  ي 

ة، ما يلي:")...( لن يكون أمٌن في لبنان ما لم يأَمن اللبناني جان ق بالتربية الوطنيَّ ِّ
ّ
ها املتعل منت في شّقِّ ب أخيه  الّدستورية" التي تضَّ

ا بأنَّ أرض لبنان لجميع أبنائه، عندها يرى الجميع أنَّ التوافق واملشاركة وا ملساواة من عاديات  اللبناني، فيؤمنان مًعا إيماًنا سويًّ

خ الو  ة بما يرّسِّ ة في الوظائف واعتماد مبدأ الكفاءة. وتطوير البرامج التربويَّ ب. إزالة الطائفيَّ
َ
طل

ُ
حدة  األمور التي تكون بداهة وال ت

شوب بعيب" 
َ
د بشرط وال امل هم غير املقيَّ

ّ
ة. إنَّ لبنان يستحق والء أبنائه كل  . 1الوطنيَّ

، بل ساهمت بتوسيع الهّوة بين األهداف  1971، بإدخال أي تعديل على مناهج عام 1975عام لم تسمح الحرب التي بدأت 

سة تعليمية وتربوية، ة إلى تنشئة    واملمارسة الفعلية، فصيغت األهداف وفق سياسة تخص كل مؤسَّ لت التنشئة الوطنيَّ وتحوَّ

ة واملذهبية   والحزبية وفق املواقع الجغرافية، وأصبحت األولوية لدى  نظرية في جزء أساس ي منها، وبرزت االعتبارات الطائفيَّ

ا ج ة رموًزا عبثية. ممَّ لت القَيم الوطنيَّ ة، وتحوَّ ة والعشائرية وليس الوطنيَّ عل  التالمذة لالنتماءات الحزبية واملناطقية والطائفيَّ

ة وزْرع   إلى جهود جّبارة. في نفوس التالميذ بحاجة   هاقضية إعادة بث روح االنتماء الوطني والوطنيَّ

ة املستوحاة من اتفاق الطائف  -ج  مبادئ التربية على املواطنيَّ

حة قد أصبح دستور البالد، بعد إقراره في    22/10/1989اتفاق الطائف الذي ُوضع بتاريخ    إنَّ 
َّ
ا للنزاعات املسل ليضع حدًّ

ة منه هي إصال 5/11/1989مجلس النواب بتاريخ  ة املرجوَّ رته الحرب، وخصوًصا في الشأن التربوي الذي  ، وكانت األهميَّ ح ما دمَّ

ة منها:  ة نصَّ االتفاق على مبادئ عامَّ  يعنينا. ففي مجال التربية على املواطنيَّ

ة، وفي طليعتها حرية الرأي واملعتَقد، وعلى العدالة    -"ج   لبنان جمهورية ديمقراطية برملانية، تقوم على احترام الحريات العامَّ

ة واملساواة في الحقوق والواجبات بين جميع املواطنين دون تمييز أو تفضيل.   االجتماعيَّ

ل اللبّنانيين )...( فال فْرٌز للشعب على أساس أي انتماء كان.   -ط 
ّ
 أرض لبنان واحدة لك

ناقض ميثاق العيش املشترك.   -ي 
ُ
 ال شرعية ألي سلطة ت

وطني    -ز  
ٌ
هدف ة  السياسيَّ ة  الطائفيَّ اتخاذ  إلغاء  النواب  مجلس  وعلى  مرحلية،  ة 

َّ
خط وفق  تحقيقه  على  العمل  يقتض ي 

إلى   ة، وتقديمها  الطائفيَّ بإلغاء  الكفيلة  الطرق  تها دراسة واقتراح  )...( مهمَّ لتحقيقه، وتشكيل هيئة وطنية  الالزمة  اإلجراءات 

ي النواب والوزراء.  ة وعلى الكتاب  وفي مجال التربية والتعليم، نصَّ االتفاق على: تعز   مجلس َ ولة على املدارس الخاصَّ يز رقابة الدَّ

ز االنتماء واالنصهار الوطنيين واالنفتاح الروحي والثقافي، وتوحيد الكتاب   املدرس ي، وإعادة النظر في املناهج وتطويرها بما يعّزِّ

ة  ي التاريخ والتربية الوطنيَّ
َ
ت  .2في مادَّ

 

 

 
 .152، ص الوثائق الّدستوريةمجلس النواب اللبناني، 1
 . 7، ص وثيقة الوفاق الوطني الجمهورية اللبنانية، مجلس النواب،  2
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ة  اإلشكاليات التي تعترض النظام التربوي في  -3-5-2  بناء املواطنيَّ

اقع الطائفي واأليديولوجي  -3-5-2-1  تأثير الو

د مجموعة مشكالت  
َّ
ا ول ته، ممَّ ة في مدارس لبنان إلى اختالف في أساليب التعليم ومنهجيَّ هات التربويَّ ى اختالف التوجُّ لقد أدَّ

ة، انعكست على التربية كانعكاسها  ة واالجتماعيَّ ة والوطنيَّ  .1على كل املرافقمتأثرة باملناخات السياسيَّ

املناهج   ة وتأثيرها على  الطائفيَّ الخلفيات  ة وهي  أمام مسألة مهمَّ نتوقف  أن  بدَّ  النظري، ولكن ال  التوصيف شبه  في  هذا 

عام   ستور  الدُّ من  العاشرة  ة  املادَّ كرَّست  فقد  ة.  املواطنيَّ على  التربية  مناهج  إنشاء    1926وتحديًدا  لجهة  الطوائف  حقوق 

ة في دستور الطائف.  ل املادَّ َمس. ولم تعدَّ
ُ
ة لتعلن أن هذه الحقوق ال يمكن أن ت ة، وجاءت هذه املادَّ  مدارسها الخاصَّ

ص عبد الساتر ) ِّ
ّ
ة، فالتعليم2000ويشخ م على كارثة حقيقيَّ ه ُمقدِّ

ولة،  ،"برأيه  ،( الواقع التربوي بأنَّ ل في نظر الدَّ ِّ
ّ
لم يشك

أحد   تأسيسها،  ل،  ومنذ  األوَّ ين؛  أساسيَّ لسبَبين  ة،  الوطنيَّ ة  بالهويَّ ق 
َّ
يتعل فيما  ة  اللبناني، وخاصَّ املجتمع  تكوين  في  املرتكزات 

م باملسار العام للبنانيين وخصوًصا  
َّ
ة التي تتحك ولة، والثاني، التعقيدات الطائفيَّ التعليم الخاص الذي نشأ ونما قبل قيام الدَّ

اظم األساس ي للمجتمع. وعلى الرغم من الخلل الكبير    في اإلطار التربوي. فاملجتمع ولة وهي النَّ الطائفي والطوائفي أقوى من الدَّ

ة االبتالع املتواصلة  - في بنية النظام فقد ابتلع املجتمع األهلي  ولة، وال يزال يتابع عمليَّ  ."2الطائفي الدَّ

ة اإلشر  ي مسؤوليَّ ِّ
ّ
ولة بتول . 3اف التام على التعليم وعدم تْركه في أيدي أفراد أو هيئات خاصة وال عجب أن يطالب أفالطون الدَّ

بت إلى حٍد بعيد   ولة غيَّ مات االجتماع السياس ي والوطني للمجتمعات، لكنَّ االستقالة االختيارية للدَّ فالتربية هي إحدى أهّمِّ مقّوِّ

ة سات التربويَّ د، ناهيك عن الفشل في توحيد املؤسَّ ة للطوائف. ولم تستطع    قيام نظام تربوي موحَّ لوضع حٍد لإلمارات التربويَّ

ساتها الطائفيَّ  ة بمؤسَّ ة، وأن تلغي الُجُزر التربويَّ د الرؤية التربويَّ سات، أن توّحِّ ولة، بفعل التأثير الطائفي لهذه املؤسَّ ة املنتشرة  الدَّ

ة.   تبًعا للخريطة الطائفيَّ

د  لقد جعلت الظروف الطارئة للبنان الطائفة أقوى   ولة، حتى وجدت األخيرة نفسها غير قادرة على طْرح كتاب موحَّ من الدَّ

ُتب التاريخ  
ُ
رس )بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني( صدرت ك  وُمعتَمًدا من املدارس. فبعد سنوات من الدَّ

ً
للتاريخ، يكون مقبوال

ن على التاريخ وكتابته وتدريسه، وهو خالف يدور  ملرحلة التعليم األساس ي لتضع هذه الخطوة حًدا للخالف املزمن بين اللبنانيي 

فاع عن االستقالل   ة هي الّدِّ ، والوطنيَّ
ً

ُتب املدارس املسيحية مستقال
ُ
حول رؤيَتين للكيان والوطن. ففيما "مفهوم الوطن في ك

الطابع وجزء من محيطه العربي األوسع. وعليه فقد ك  ُتب املدارس اإلسالمية عربي 
ُ
الكتاَبين  والوالء له، هو في ك ان لكل من 

املدارس   في  ُتب 
ُ
ك فقط  هناك  تكن  لم  وبالطبع  أبطالها.  أو  بطلها  طائفة  لكل  كان  كما  والكيان،  لالستقالل  املتفّرِّدة  رؤيتهما 

ة أيًضا، وامللفت أنَّ هذه الكتب كانت متطابقة، إلى هذا الحد  ُتب في املدارس الرسميَّ
ُ
ة، بل كانت هناك ك ة واملسيحيَّ أو   اإلسالميَّ

ُتب هذه املدارس أو تلك
ُ
 ."4ذاك، مع ك

 
سات التعليمية"، رياض عالء الدين، "التعا1  . 2002/ 1/ 26، الصادر في 14192، العدد صحيفة الحياةون بين املدارس وسائر املؤسَّ
 . 4/10/2000، الصادر في 8721، العدد صحيفة السفيرفيصل عبد الساتر، "أزمة تربوية مفتوحة على كارثة حقيقية"، 2
 . 38، ص املدخل في علم السياسةبطرس غالي، خيري عيس ى، 3
 من أيديولوجيا االنقسامات اللبنانية"، 4

ً
 .25/9/2001، الصادر في 9012، العدد صحيفة السفيرزهير هواري، "الوقائع التاريخية بدال
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ة والعوامل املؤثرة فيها  -3-5-2-2 ة مناهج التربية على املواطنيَّ  إشكاليَّ

ة هي في تحديد الغاية التي يجب أن ترمي إليها هذه   ة بالتربية على املواطنيَّ ة الكبرى التي تواجه املناهج الخاصَّ إنَّ اإلشكاليَّ

ا يقود إلى إشكاليَّ  ن هذه املناهج لتحقيق هذه الغاية؟املناهج، ممَّ  ة أخرى وهي: ماذا يجب أن تتضمَّ

: الفردية، لتحديد أي إنسان نريد، أو أي  1إنَّ تحقيق املنهاج وتطويره يبدأ بتشخيص حاجات املجتمع ضمن النواحي التالية 

لها في كل مر  حلة دراسية؟ وما يهمنا من هذه املعارف تلك  مواطن نريد؟ ونوع املعارف واملهارات والقَيم التي نتوقع منه أن يحّصِّ

دًيا، أو عكس   ا، تعدُّ املتعلقة بالشأن الوطني، وهنا ال بدَّ من طْرح التساؤالت التالية: هل نريد تطوير املجتمع ليصبح ديمقراطيًّ

ي نوع من املواطنين  ذلك؟ أْم نريد التغاض ي عن التعددية واالفتراض بوجود لون واحد وفئة واحدة في املجتمع؟ باختصار، أ 

 نريد في املستقبل؟ 

ز على تنمية املعارف أكثر منه على تربية املهارات والقَيم. وقد ك  ِّ
ّ
ه يرك ة ألنَّ ان  يواجه اللبنانّيون مشكلة في منهاج التربية املدنيَّ

املدنّية التربية  مناهج  في  أوجد صعوبات  أن  والسياس ي  االجتماعي  ع  ملفهوم  للتنوُّ النظرة  إلى  ة،    تعود  املواطنيَّ الوطن ومفهوم 

ة،   ة األخالق املسلكيَّ ق سْهل حول قضيَّ
ُ
ة لدى اللبنانيين، ويمكن أن يكون هناك تواف ة واالجتماعيَّ ومنطلقات القَيم السياسيَّ

ينية موضوع شائك.  لكن مفهوم الوطن وحقوق املواطن وواجباته وعالقته بالوطن وباالنتماءات الّدِّ

ل ما ظهرت مناهج ا ة في لبنان كان عام  أوَّ ة مع بعض املعطيات  1946لتربية املدنيَّ زت على األخالق واألخالق املسلكيَّ
َّ
، فرك

ة القائمة في لبنان. وفي تعديالت املناهج عام   سات الّدستوريَّ ة في    1962عن املؤسَّ ة للتربية املدنيَّ َعت مناهج بعناوين تفصيليَّ ُوضِّ

ة عاَمي  مرحلَتي التعليم االبتدائي واملتوّس  طة والثانويَّ ع في املنهج. وفي مناهج املرحلة املتوّسِّ عت   1970و  1968ط دون توسُّ ُوضِّ

 عناوين فقط دون أي مضمون. 

ل  ل تشرين األوَّ ة في منهج التعليم الصادر بعد االستقالل، في أوَّ ة التربية الوطنيَّ ى  1946ظهرت مادَّ ة تسمَّ ة عامَّ ، في إطار مادَّ

ة األخالق   زت في مرحلة الحضانة أو روضة األطفال على "تغذية األطفال بحب وطنهم بطريقة القصص  مادَّ
َّ
ة. رك والتربية الوطنيَّ

ة    واألناشيد والرسوم: العلم اللبناني، مناظر لبنان، النشيد الوطني، األرض اللبنانية". وفي مرحلة التعليم االبتدائي توزَّعت املادَّ

ة في سياقها على هذا النحو  على خمس سنوات، تندرج التربية  :2على املواطنيَّ

"تفسير كل كلمة ترِّد في القراءة واملحادثة من شأنها أن توقظ شعوًرا وطنًيا". و"توضيح مبدئي بسيط لكلمات مختارة، مثل:  

ة، جمرك، رسوم، ... ة، جزاء نْقدي، مشاريع عامَّ ة، شعب، إدارة، نيابة عامَّ ل الحكومة،  لخ". أو  إأمَّ
ْ
ة عن شك ة عامَّ "معلومات أوليَّ

فاع   الّدِّ سبيله،  في  والتضحية  الوطن  ُحب  املحاكم،  درجات  القضائي،  النظام  اإلداري،  النظام  البرملاني،  النظام  السلطات، 

ة، الضرائب والرسوم، االقتراع العام، واجبات الناخب، واألمن العام".  الوطني، الخدمة العسكريَّ

ا في مرح عة على أربع سنوات، أمَّ ة موزَّ ة"، مادَّ ة والوطنيَّ   لة التعليم املتوسط، فنجد تحت عنوان "األخالق والشؤون املدنيَّ

ة هي في الحقيقة اإلنجاز الرئيس لبرنامج   م مثيلتها    1946وهذه املادَّ ِّ
ّ
ع وتنظ ة. فهي تستعيد وتوّسِّ في موضوع التربية على املواطنيَّ

 
 .1994أيلول    3  -  2نمر فريحة، "املناهج املدرسية: تنسيقها وتطويرها"، ورقة قدمت ضمن فعاليات مؤتمر التربية املدنية في العالم العربي، بيروت،  1
 . 23، ص في التربية والسياسةناصيف نصار، 2
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ة التي صدرت  في مرحلة التعليم االبتدائ ق. واملراسيم اإلصالحيَّ ي، وال يتجاوزها ش يء على صعيد التعليم الثانوي، باملعنى الضّيِّ

عيد  1971،  1970،  1968في أعوام  
ُ
ة، ففي مرحلتي الروضة والتعليم االبتدائي، أ ، ال تأتي بجديد في موضوع التربية على املواطنيَّ

ات في إطار "منهج االجت  ة املدنيَّ تي التاريخ والجغرافيا. وبقي برنامج املرحلة املتوسطة لألخالق والشؤون  طْرح مادَّ ماعيات" مع مادَّ

ة على ما كان عليه. ة والوطنيَّ  املدنيَّ

ة في التعليم  -3-5-2-3 ة التربية على املواطنيَّ  عدم إدراك أهميَّ

ولة الفاضلة، فهذه األخيرة ال قيام  اعتبار التعليم واحًدا من أهّمِّ أعمدة ال"لقد ذهب أفالطون في كتابه "الجمهورية" إلى   دَّ

ز   من خالل نظام تربوي تعليمي مميَّ
َّ

ق املواطن الصالح إال
ْ
. وكرَّس أرسطو الفصل  "1لها بغير مواطنين صالحين، وال سبيل إلى خل

التربية، وجاء فيه   .وفي  "2لنشءأنَّ من ضمن واجبات الحاكم أن يهتم بأمر تربية ا"األخير من "سفر السياسة" للحديث عن 

مونتسكيو) راح  الحديث،  وحيث  Montesquieuالعصر  عقيدتهم،  زتها  عزَّ التي  ة  البطوليَّ روحهم  إلى  الرومان  انتصار  يعزو   )

ل نجم اإلمبراطورية الرومانية.  
ُ
ذهبت عنهم هذه الروح في ركاب انشغالهم بالغنائم وتأثرهم بعقائد الشعوب التي خضعت لهم، أف

ه روسو إلى  ة على نظام الحكم وسياسته كما نبَّ  .3تأثير الثقافة والتنشئة الوطنيَّ

ة في خطر" ) ، 1983(، الذي وضعته لجنة رئاسية في الواليات املتحدة األميركية عام  Nation at Riskوكان ظهور كتاب "أمَّ

ة.   ة التعليم في التربية على املواطنيَّ فاإلحساس املتزايد بأنَّ النظام التعليمي األميركي قاصر عن  "مؤشًرا إلى ضرورة تأكيد أهميَّ

إلى تكوين هذه اللجنة ملراجعة النظام التعليمي، واقتراح    إعداد املواطن واملجتمع األميركي دفع بالرئيس األميركي رونالد ريغان

سات املجتمع األميركي لَتداُرك َمواطن الضعف في هذا النظام  ات والسياسات الكفيلة بتطويره، وانبرت كلُّ مؤسَّ . "4االستراتيجيَّ

مع هذه املبادرة األميركية، أو تبعتها مباشرة، مبادرات مماثلة في اليابان ودول أوروبا الغربية، ودول املعسكر الشرقي    توقد تزامن

 والهند وغيرها. 

يات تواجهها التربية مع مطلع القرن الحادي   د تقرير أصدره املركز التربوي للبحوث واإلنماء ست تحّدِّ ا في لبنان، فقد حدَّ أمَّ

ك في  5والعشرين 
ُّ
 أنَّ قْدًرا من التفك

ْ
ي تحقيق االندماج الوطني واالجتماعي، إذ ي الثالث، وهو تحّدِّ ، يقتض ي التوقف عند التحّدِّ

الجهات   أبرز  هي  القطاع  هذا  سات  مؤسَّ ألنَّ  التعليم،  قطاع  منه  ا 
ً
قسط ل  يتحمَّ األحداث،  فترة  خالل  وخصوًصا  املجتمع، 

ة، وعن   تنمية مهارات الحوار وقبول اآلخر. املسؤولة عن التنشئة الوطنيَّ

 

 

 
 . 38، ص املدخل في علم السياسةبطرس غالي، خيري عيس ى، 1
 .419، ص السياساتأرسطو، 2

3Gabriel Almond and Sidney Verba, He Civic Culture Revisted, p.5. 
 . 16، ص التربية والسياسةعبد املنعم املشاط، 4
م إلى الدورة  املركز التربوي 5 ر التربية: التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية"، مقدَّ أيلول   7و 5للمؤتمر الدولي في جنيف بين  46للبحوث واإلنماء، "تطوُّ

2001 . 
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ة واملواد األخرى  -3-5-2-4  عدم التفريق بين تدريس التربية على املواطنيَّ

د، بل أصبحت أوسع وأشمل من ذلك بكثير،   ة بمفهومها الحديث لم تعد محصورة في كتاب محدَّ إنَّ التربية على املواطنيَّ

الدرا املواد  وأنشطتها على جميع  أهدافها  تتوزَّع  لكنَّ  بحيث  نظرًيا،  ه 
َّ
أقل لبنان  في  الجديدة  املناهج  إليه  ما سعت  سية، وهذا 

تان بوضعهما الحالي أبلغ توصيف   م هاتان املادَّ قّدِّ
ُ
ة هما التاريخ والتنشئة املدنية، وت تين األكثر صلة تقليدية باملواطنيَّ عن  املادَّ

ة في لبنان.   املأزق الذي تعاني منه التربية على املواطنيَّ

راتها هو كالتعامل مع    إنَّ  ُتب التربية ومقرَّ
ُ
ة، هي أنَّ التعامل مع ك املشكلة التي نعاني منها في لبنان، في موضوع التربية الوطنيَّ

املعيار الحقيقي  ة وغيرها من املواد التعليمية هو أنَّ رات، على الرَّغم من "أنَّ الفارق بين التربية الوطنيَّ فيها هو  سائر املواد واملقرَّ

املواد   تعليم معظم  في  عتَمدة 
ُ
امل الكتابي  والتمرين  واملحادثة  رح  الشَّ املدرسة وخارجها. ذلك ألنَّ طرائق  داخل  الطالب  سلوك 

ة ليست كافية لتكوين السلوك املدني   ة عن باقي املواد،  1الوطني املطلوب   - التعليميَّ
َّ
ُتب للتربية مستقل

ُ
ا بشأن الحاجة إلى ك ". أمَّ

"ليس األنشطة  فاملشكلة  وبين  التعليمية،  املواد  بين  تكاُمل  في وجود  ها  لكنَّ ال،  أو  ة،  الوطنيَّ للتربية  كتاب مستقل  في وجود  ت 

. وهذا  
ً

املختلفة على مستوى األهداف. فالكتاب قد يكون في التاريخ، أو في الجغرافيا أو الفلسفة، أو قد يكون كتاًبا مستقال

بيئة، السالم، الصحة، العدالة، الحرية، حقوق اإلنسان(، ويكون على واضع املنهج أن  التكاُمل يتم على مستوى املفاهيم )ال

ة معينة  ن وجود هذه املفاهيم في الصف معين أو في مادَّ  ".2يؤّمِّ

املدرسية هي نْقل معارف ومهارات ومواقف سلوكية للناشئة،    -وهناك قضية أخرى وهي مشكلة التلقين، فالتربية املدنية

تب مع وسائل إيضاح، ولكنَّ املوضوع يبقى   ومن املمكن
ُ
أن يتم هذا النْقل وفق األسلوب التقليدي، أي التلقين باالستناد إلى ك

ة التربية املدنية كان املعلمون يْملون علينا   ا نخضع لالمتحانات الرسمية في مادَّ بالدرجة األساسية موضوًعا تلقينًيا. فعندما كنَّ

حون. ماذا يجب أن نكتب في االمت   حان الرسمي لكي يتناسب مع ما يريده املصّحِّ

ب وعْمر التلميذ   مه من مواد للتربية مناسِّ قضية أخيرة تتعلق بموضوع التربية املدنية وهي املالءمة، فهل ما نضعه أو نقّدِّ

ة لتالمذتنا محدودة جًدا ُتب التربية تشير إلى أنَّ املعارف االجتماعيَّ
ُ
رة في مجال التربية   أم ال؟ فالنظرة إلى ك ول املتطّوِّ بخالف الدُّ

الذي   التالمذة ومعارفهم وأعمارهم، وعن  اهتمامات  ًرا واضًحا عن  لديهم تصوُّ أنَّ  النفس واملنهج، حيث نجد  ة وعلوم  املدنيَّ

مون ع  ِّ
ّ
املنهج  يقرؤونه ويكتبونه، والبرامج التي يشاهدونها. ويمكن معالجة موضوع املالءمة هذا في أن ُيسأل املتعل ن رأيهم في 

ة األنسب.  ر لهم قبل كتابته، فيؤدي اختبار ردود أفعالهم عليه في تكوين املادَّ  املقرَّ

دي  -3-6 اقع التعدُّ  إشكالية الحلول التربوية للو

ة، على  ع الديني، والطائفي أو املذهبي هي الظاهرة األكثر تعقيًدا في لبنان. وتبقى املحاوالت الجادَّ د أو التنوُّ   تبقى ظاهرة التعدُّ

رحت في محاور  
ُ
أهميتها، من دون جدوى ما لم يتوافر لها املناخ املالئم لألخذ بها، ووْضعها موضع التنفيذ. "واالقتراحات التي ط

دية   على  التعدُّ املعنيون  بها  يقتنع  لم  ما  ثمارها  تعطي  أن  يمكن  ال  املعلمين،  وإعداد  دية  والتعدُّ واألخالقية،  الدينية  والتربية 

 
 . 14، ص  املواطن والتربية املدنية في لبنان: دليل املعلم عدنان األمين وآخرون،1
 .48، ص 1994، أيار 1)بيروت(، العدد  مجلة أبعادبية املدنية"، عدنان األمين، "املشاكل املتعلقة بمنهاج التر 2
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األساليب   عن  والبحث  التفكير  ة  مسؤوليَّ الجميع  عاتق  على  يلقي  مًعا"  نبني  "وبالتربية  والسياس ي. وشعار  التربوي  املستويين 

بة، تأخذ باالعتبار الواقع اللبناني في كّلِّ  والوسائل الناجعة التي يمكن أن تس
َّ
ة مرك ة وعلميَّ ُسس تربويَّ

ُ
اعد في بناء املواطن على أ

ة   واقتصاديَّ ة  اجتماعيَّ انعكاسات  من  فته 
َّ
خل وما  ع  والتنوُّ دية  التعدُّ من  املتأتية  تلك  األخص  وعلى  وتعقيداته،  مشكالته 

ماته"  ة، كادت تقض ي على كّل مقّوِّ  .1وسياسيَّ

باقتراح ملعالجة إشكالية  8/3/2002خالل إعالن كتاب "التعليم الديني اإللزامي في لبنان" في    مت "حركة حقوق الناس"تقد

ى "التنشئة على عدم التمييز الطائفي" في املراحل التعليمية   ن خمس نقاط هي: إدخال ما يسمَّ دية من خالل التربية وتضمَّ التعدُّ

ة اإلنسانية حول املعتقدات"؛ مْنع فْصل التالميذ بحجة التعليم الديني؛ اعتماد منهاج أو مادة  كافة، كجزء ال يتجزأ من "الثقاف

ة معلمون وأساتذة متخصصون في  "ثقافة إنسانية حول املعتقدات" ال تعليم ديني أو تربية دينية؛ يدّرِّس ذلك املنهاج أو املادَّ

ُتب مدرسية
ُ
ل كتاب واحد لكل مرحلة    مجال التربية والتيارات الدينية؛ إعداد ك في "التنشئة على عدم التمييز الطائفي" بمعدَّ

 للمعلم
ً

 .تعليمية تكون بمثابة دليال

د لـ"الثقافة   مت به لجنة التربية النيابية والقاض ي بإعداد كتاب موحَّ ومن الحلول أيًضا اقتراح مشروع القانون الذي تقدَّ

ينية واإليمانية" ليدرَّس في مختلف امل ل املركز التربوي مباشرة على تأليف لجنة ملتابعة ذلك املوضوع  الّدِّ دارس اللبنانية. وقد عمِّ

 .ووْضع تقرير خالل فترة خمسة عشر يوًما، ولكن لسوء الحظ لم يَر الكتاب النور حتى تاريخه

 :   الخالصة والتوصيات 

 إنَّ ما يمكن إيجازه في نهاية هذا البحث هو: 

ما  إنَّ العوائق والصعوبات ا • ة ليست كلها من صنع هذا النظام، إنَّ لتي تعترض االشتراك الفعلي للنظام التربوي في بناء املواطنيَّ

قحمت عليه من خارجه، أو آلت إليه من العقود الغابرة، دون أن تتأثر بما أصاب العالم من  
ُ
معظمها عبارة عن أسباب أ

ر. فغياب االهتمام الرسمي بالتربية ال يحمل وْزره ة    تطوُّ النظام التربوي، كما ال يحمل وْزر الصعوبات الناتجة عن بعض طائفيَّ

ة، فهذه كلها مؤشرات قد ال   التعليم، وغموض املناهج واختالف النظرة إلى التاريخ، وإلى مفهوم تدريس التربية على املواطنيَّ

ة.  نتج تربية على املواطنيَّ
ُ
 ت

السياس ي والطائفي، وتتمظهر هذه األزمة في غياب   • أزمة بنيوية يتداخل فيها الجمود اإلداري مع  التربوي من  النظام  يعاني 

 اإلصالحات التربوية التي يفرضها تطور األهداف التربوية ومتطلبات القرن الواحد والعشرين.   

د بعد، كما لم يتم التوافق على  بعد مرور أكثر من ثالثة عقود على إقرار وثيقة الوفاق الوطنيل  • م يولد كتاب التاريخ املوحَّ

سات التعليمية، وال زالت كل طائفة تدّرِّس التاريخ الخاص بها.   تربية وطنية شاملة لكل املؤسَّ

الثقافي واالجتماعي والوطن • إلى  الديني  من  متعدد،  في مجتمع  املشتركة  القواسم  على  التركيز  إلى  التربوية  الفلسفة  ي،  تفتقر 

بر وليس التركيز على االختالفات.  إلى التاريخي، فُيبنى على اإلفادة من التجارب واكتساب العِّ
ً

 وصوال

 
 . 16، ص 2011أيلول   21، األربعاء 1517، العدد 6، السنة جريدة األخبارنبيل قسطنطين، التعددية والحلول التربوية في لبنان، 1
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مع   • يتناسب  وبما  بموجبها  املناهج  ل  تعدَّ ة  زمنيَّ روزنامة  ووْضع  املواد،  في  ة  املواطنيَّ على  التربية  وإدماج  املناهج  تعديل  إنَّ 

ة  التطورات املعرفية والتكنولوجية واالجت ماعية، كل هذا يمكن أن يجعل من النظام التربوي املصدر الفعلي لبناء املواطنيَّ

 وحافًزا للمؤسسات األخرى للعب الدور نفسه. 
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