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  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 -   العربية واإلنجليزية.، باللغة 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   • يزيَد  ال  ) أن  على  البحث  والجداول  20صفحات  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    -

  ط. الخ

  .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    
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 االفتتاحية

  

العلوم اإلنسانية   والّسبعين يسر أسرة تحرير مجلة جيل  الّرابع  العدد  أيديكم  بين  أن تضع  واالجتماعية 

واملتنوعة74) الرصينة  العلمية  األكاديمية  الدراسات  من  مجموعة  تضّمن  والذي  اهتمام    (،  مجاالت  حسب 

ة، والـذي نأمـل أن تكـون له مساهمة في تشجيع البحث والنشر األ
ّ
على    كاديمي، شاكرين املولى عز وجّل املجل

لنا العددتيسيره  العون إلصدار  يد  دم 
ّ
ق من  لكل  بالشكر  نتقدم  كما    كل   إلى   الجزيل   بالشكر   نتقدم   كما   ، ، 

 .ومقاالتهم   أبحاثهم   بنشر   ساهموا   الذين   الباحثين   و   األساتذة 

 .وهللا من وراء القصد … هذا ونتمنى أن يحظى العدد على رضا القارئ وأن يكون متميزا ومميزا

 

 يهدي السبيل،،،واهلل من وراء القصد وهو 

  .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 
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 اخلطأ يف ظل املقاربة بالكفايات )دراسة نظرية حتليلية( بيداغوجيا 

Errors Pedagogy under the competency-based approach (a theoretical analytic study) 

 الجزائر ، أ.د. ميلود حميدات/جامعة األغواط

Professor  . Hamidat Miloud / University of Laghouat, Algeria 

 

 

 

 ملخص: 

الخطأ في ظل املقاربة بالكفايات، وذلك من خالل إشكالية    بيداغوجيا  مهما، أال وهو    بيداغوجيا  يعالج مقالنا هذا موضوعا   

ت الحديثة؟ وما أهمية ذلك  بيداغوجيا  ت القديمة؟ وكيف تطورت هذه النظرة في البيداغوجياكيف كان ينظر للخطأ في ال

بالخطأ واعتباره، سوءا في التلميذ، وفشال في التكيف، وخلال   االهتمامت الكالسيكية على عدم  بيداغوجيا  بويا؟ لقد دأبت التر 

ال تنبهت  كان ذلك مستحيال فقد  وملا  األخطاء،  تعلم خال من  على  الخطأ، وراهنت  تجاهلت  لذلك  التعلم،  ت  بيداغوجيا  في 

من صير واعتبرته جزءا  الخطأ،  إلى  التعلم،  الحديثة  عملية  في  منه  االستفادة  في سبب حدوثه، وكيفية  وبحثت  التعلم،  ورة 

لته وبينت أسبابه، وأنواعه، وكيفية تجاوزه، وبناء تعلم ناجح على أنقاضه، وفي هذا املقال   بيداغوجيا فنشأت 
ّ
الخطأ، التي حل

 في عملية التعلم.  بيداغوجيا  نعمل على اثبات أهمية هذه ال

 الخطأ، املقاربة بالكفايات، التعلم. بيداغوجيا  : الكلمات املفتاحية 

Abstract: 

Our article deals with the issue of error in classical pedagogies, and how the negative view has changed into 

a positive view of the error in modern pedagogies, so that it has become a starting point for building new 

learning. This shows the importance of studying the error in the new pedagogy. In addition, from it was founded 

the error pedagogy to correct errors. 

Key words: Errors Pedagogy, competency-based approach, learning.  
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 مقدمة:   

لقد تغير وضع الخطأ بشكل كبير في السنوات األخيرة. إذ لم يعد يعتبر ذنبا مقترفا يجب التكفير عنه، أو لم يعد يؤخذ           

 على هذا النحو، وبالتالي أصبح من املالئم البحث عن أصل الخطأ، إلعادة بنائه بطريقة صحيحة. 

التالميذ. والعمل على أن يحلل بشكل جيد من قبل املعلم  ص إذ صار من الضروري تحليل الخطأ لتحديد               عوبات 

يجب أن يساعد في التكوين. ألجل ذلك، فإنه يعتبر مرحلة عادية من التعلم، وأن يتم   وكذلك أن يتفهمه الطفل، ألن الخطأ

طاء، ثم أن نجرؤ على تجريب  التعامل معه في جو من الثقة بين املعلم والتلميذ. ألننا ونحن نتعلم، هناك مخاطرة بارتكاب أخ 

األدوات التي نتحكم فيها في الوضعيات التي نواجهها، ألن الخطأ نادرا ما يكون من قبيل املصادفة. في الواقع، هو فعل ناتج عن  

 سببية منطقية ما، وله تفسير معين، لذا يستحق أن يتم فهمه وتحليله. فالطفل الذي يرتكب خطأ فهو ينتج شيئا ما، وبالتالي

. بل يعبر عن معنى وله داللة على خلل في عناصر العملية التعلمية، إنه مؤشر يكشف لنا عن  ء ال ش يفإن الخطأ ليس عدما أو 

البد منها لبناء التعلم على    بيداغوجيةصيرورة التعلم والعوائق التي تحول دونها، ومنه تصبح دراسة الخطأ أمرا مهما، ومسألة  

 أسس صحيحة.

ليل الخطأ يقدم فائدة مضاعفة هي تقويم مدى مالءمة التدريس ومن ثمة تحديد احتياجات كل تلميذ. وبالتالي  إن تح             

تهتم بتفريد التعليم، واعتبار كل متعلم عالم خاص بحد ذاته، وقد أفادت هذه   فارقية. بيداغوجيا فإنه يبني األساس لقواعد 

الخا  بيداغوجيا  ال التربية والتعليم  العام. الن تحليل الخطأ عامل مهم في الفعل  كثيرا في تطوير  التعليم  ص، كما نجحت في 

 الحديثة بالخطأ في استراتيجيتها للتعلم.  بيداغوجيةعند كل متعلم. لذا اهتمت املدارس ال البيداغوجي  

 الخطأ تحديد املصطلحات:   بيداغوجيا   الفصل األول:         

.فالخطأ ليس خطيئة، ألن الخطأ    1﴾ خطاء وخير الخطائين التوابون كل ابن آدم  مصداقا للحديث النبوي الشريف:﴿  

والغلط من طبيعة البشر، وسنة هللا في خلقه نظرا الى النقص في القدرات واالستعدادات لدى البشر، ودليل ذلك مدى الفروق  

كان االستغفار، وهذا مما يتطلب التعلم  الفردية التي تبين التفاوت والتمايز واالختالف بينهم. ولوال الخطأ ملا كانت التوبة وال  

والتدرب والعمل على إدراك وفعل الصواب وتجنب الخطأ. واإلنسان يتعلم ويستفيد من أخطائه، ويتجنبها ويخبرها وتكون  

الخطأ نتعلم ونكتسب خبرة بحيث ال نكّرره، إذ ال يسقط العاقل في الخطأ مرتين   تجربة له تفيده في تفاعله مع محيطه، فمن

رن بالعمل أي    2.﴾  ال يلدغ املؤمن من جحر مرتينحيث جاء في الحديث:﴿  
ُ
كما جاء في الحديث معًنا ايجابيا للخطأ، عندما ق

باملحاولة واالجتهاد حيث تحصل املخطئ على أجر املحاولة والجهد املبذول. وهو تشجيع للسعي والعمل ونبذ التراخي والكسل،  

 
( وغيرهم، من طريق علي بن مسعدة حدثنا قتادة عن أنس رض ي 244/4( والحاكم)  2730( والدارمي )  4251( وابن ماج ة)  2499الترمذي ) ( رواه  1

 هللا عنه مرفوعا. 
 ، عن أبي هريرة. 7690، ومسلم برقم  83برقم ( في الصحيحين، البخاري  2
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إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد  عمرو بن العاص ي: ﴿  ( عن رواية حيث يقول رسول هللا) 

  1.﴾ خطأ فله أجرأثم 

 ( ضبط املصطلحات: الخطأ، الخطيئة، الغلط. 1

، وأخطأ الطريق: عدل عنه، ويقال ملن أراد شيئا ففعل          
َ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
طاُء ضدُّ الصواب وقد أ

َ
 والخ

ُ
أ
َ
ط

َ
  تعريف الخطأ لغة:» الخ

عمد. وفي التنزيل:﴿ 
ُ
م بهغيره، والخطأ مالم ُيتعمد، والِخطء ما ت

ُ
ت
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
 ﴾.وليَس عليكم ُجناٌح فيما أ

ا خاطئينأما الخطيئة فهي الذنب على عمد، قال تعالى:﴿           
ّ
ا كن

ّ
تعالى:﴿  إن الذنب في قوله  آثمين، والِخـطُء:  إن ﴾ أي 

 كبيرا. 
ً
   2﴾ أي اثما.  قتلهم كان ِخطأ

ه غيره. والعرب تقول          
َ
ط

َ
ل
ْ
غ
َ
 وأ

ً
طا

َ
ل
َ
 غ

ُ
ط

َ
ل
ْ
 في األمر َيغ

َ
ِلط

َ
والغلط لغة » أن تعيا بالش يء فال تعرف وجه الصواب فيه، وقد غ

 في الِحساب وكّلِ ش يٍء، وال
ُ
ط

َ
ل
َ
هما لغتين بمعنًى قال والغ

ُ
 وبعضهم يجعل

ً
تا
َ
ل
َ
 وغ

ً
طا

َ
ل
َ
ِلَت في الِحساب غ

َ
 في َمْنِطِقه وغ

َ
ِلط

َ
ُت غ

َ
ل
َ
 ال  غ

 3يكون ِإال في الحساب.«  

 الفرق بين الغلط والخطأ:

  » أن الغلط هو وضع الش يء في غير موضعه، ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، والخطأ ال يكون ثوابا على وجه..   لغة:            

عه، كما قال البعض  ألن الخطأ ما كان الصواب خالفه وليس الغلط ما يكون الصواب خالفه، بل هو وضع الش يء في غير موض

   4الغلط أي يسهى عن ترتيب الش يء وإحكامه، والخطأ أن يسهى عن فعله«.  

» أ. باملعنى االيجابي فعل فكري يحكم على ما هو كاذب بأنه صادق، أو العكس    ويعرفه )الالند( بأنه  الخطأ اصطالحا:         

 ا، أو العكس.ارتكب خطأ. ب. باملعنى السلبي حالة فكرية تعد الباطل حق

 5ج. باملعنى املحايد إقرار كاذب، فاسد، زائف «. 

  إذن  أو أن الخطأ نقيض الصواب وهو أن تحكم على ش يء بأنه باطل وهو حق، أو تحكم عليه بأنه حق وهو باطل. فالخطأ   

   6في الحكم ال في اإلحساس وال في التصور. 

 
، عن عمرو بن 1716، ومسلم برقم  7352في الصحيحين، البخاري برقم 7352( البخاري الباب الحادي والعشرون باب اجر الحاكم رقم الحديث  1

 العاص ي.  
 . 1193، 1192ص  2( ابن منظور: لسان العرب، دار املعارف، د ت، ج  2
 3281ص ، 5( ابن منظور، ج  3
 عربي. -/عربي http://www.arabdict.com( معجم الفروق اللغوية، مصطلح غلط، 4
 . 361، ص 2001، 2باريس، ط  –، منشورات عويدات بيروت 1( أندري الالند: املوسوعة الفلسفية، تعريب خليل أحمد خليل، ج 5
 . 530، ص 1، ج 1982الفلسفي، دار الكتاب اللبناني ومكتبة املدرسة، بيروت، ( جميل صليبا: املعجم 6

http://www.arabdict.com/
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للتطور               وسيلة  الخطأ  للتعلم،  أداة  طبيعة  الخطأ  يحدد  كما  املعالجة  منهج  يحدد  الخطأ  لإلبداع،  دافع  الخطأ   ،

املمارسة تتطلب تعلما مبنيا على تصحيح   الهدف،  الى  التعلم. انطالقا من الخطأ يبنى الدرس ونصل  املشكلة مثل صعوبات 

 املعرفة ثم تنس ى. األخطاء وليس على حشو الذاكرة، ألن هذا التعلم هو الذي يحقق الكفاية التي تدوم، وليس حفظ 

: لقد ترك أبو حامد الغزالي تراثا تربويا هاما، تناول فيه جل مسائل التعلم والتربية، وقد ( الخطأ في التربية اإلسالمية2

 :اإلحياء يلخص لنا وجهة النظر في الفكر االسالمي، إذ جاء في

فإن خالف ذلك في بعض األحوال مرة واحدة، فينبغي أن يتغافل عنه وال يهتك    «التغافل عن أخطاء الطفل األولى:                   

ستره، وال يكاشفه وال يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله والسيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه، فإن إظهار  

. أما إذا ارتكب الطفل خطأ أو قام بسلوك س يء ألول مرة، فعلى املربي  1» ة حتى ال يبالي باملكاشفةذلك عليه ربما يفيده جسار 

أن يتجاهل منه ذلك، وال يكشفه وخاصة إذا عمل على إخفاء فعله وندم عليه، ألن فضح الطفل؛ وإعالن فعله أمام املأل قد  

 تيان بها، ثم يتجرأ على الفعل القبيح أمام اآلخرين.يعّوده على املجاهرة بأفعاله املشينة، وال يتورع في اإل

فعند ذلك إن عاد ثانيا فينبغي أن يعاتب سرا ويعظم األمر فيه، ويقال له إياك    «ـ معاتبة الطفل سرا إن أعاد الخطأ ثانية:

 . 2» تابأن تعود بعد ذلك ملثل هذا، وإن يطلع عليك في مثل هذا فتفتضح بين الناس وال تكثر القول عليه بالع

اآلخرين،   أمام  الطفل سرا وعدم مواجهة خطئه  الفعل، وهو معاتبة  الطفل  العقاب املعنوي إن كرر  الغزالي هنا  ويقدم 

وُيحذر من تكرار الفعل املشين، ويبين له أن معرفة اآلخرين لفعله سيجعله يسقط من عيونهم وال يحترمونه، ومع ذلك فال 

 واللوم وإنما بقدر الفعل. يجوز التجاوز في العتاب 

وال تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين فإنه يهون عليه سماع املالمة،    «تجنب كثرة عتاب الطفل، وتوبيخه باستمرار:  

وركوب القبائح، ويسقط وقع الكالم من قلبه، وليكن األب حافظا هيبة الكالم معه فال يوبخه إال أحيانا، واألم تخوفه باألب،  

 3. » ه عن القبائحوتزجر 

 الجديدة، وكيف يمكن توظيف الخطأ في منظومة التعلم؟.  بيداغوجيا طبيعة الخطأ وما موقعه في ال  إذن فما هي 

 الخطأ:    بيداغوجيا الفصل الثاني: اإلطار النظري ل 

وابتعاد عن الحل،  : كان االعتقاد في املدرسة الكالسيكية أن الخطأ عالمة فشل، ودليل خلل،  . النظرة السلبية إلى الخطأ1

ومؤشر على عجز في التعلم، يرجعه البعض الى تميز التلميذ بالكسل، وعدم بذل أي جهد أو عمل، ولهذا يجب مواجهة الخطأ  

والعبث   باللعب  واالنشغال  واالنتباه  التركيز  وعدم  امللل،  نتيجة  متعمد  الخطأ  أن  منهم  اعتقادا  املتعلم،  لردع  بالعقاب 

ملسؤولية للتلميذ أو املعلم، أو كالهما. فمثال تنظر املدرسة السلوكية إلى الخطأ نظرة سلبية وتعتبره مؤشرا  والالمباالة، وتحمل ا

 
 .63، ص 1( الغزالي: اإلحياء، ج1
 ( املصدر واملوضع نفسه.2
 .63( املصدر نفسه، ص 3
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  االستجابة على فشل االستجابة، ألنها تركز فقط على االستجابة الناجحة وتجعل منها أساس حدوث التعلم، وتغفل أن حصول  

 حتما ساهمت في نضوج املحاولة الناجحة.  الصحيحة يمر بمحاوالت خاطئة، وأن تلك املحاوالت 

: ال يرجع الخطأ إلى تعمد التلميذ دائما، ألن ما يالم عليه التلميذ من قله تركيز مثال، وفرط  أما النظرة اإليجابية للخطأ(.  2

دراسات أحدثته  الذي  بالفضل  ُيعترف  إذ  التلميذ وسماته،  تكوين  طبيعة  إلى  ترجع  بل  إرادية  أفعاال  ليست  الفروق    حركة 

الفردية، إذ كشف دون شك علم النفس الفارقي عن وجود فروق فردية في السمات النفسية عقلية ووجدانية، كما هي بارزة في 

الخصائص الجسمية. وكان الكتشاف الفروق في الذكاء مع )ألفرد بينه( الدور الحاسم في تطور دراسة الفروق والتأكيد على  

ف قدراتهم. وبالتالي يجب أن ينظر للخطأ انه جزء من سيرورة التعلم، ومرحلة مهمة للوصول إلى  أن األخطاء قد ترجع إلى اختال 

 التعلم.

 الخطأ من منظور نفس ي )جان بياجيه(: . 3

( في النمو املعرفي لدى الطفل، وتطور هذا النمو  Jean Piaget  ()1896  ،1980يرجع الفضل لألعمال الهامة ل)جان بياجيه  

رى، قد احدث ثورة تربوية كبرى، مكنت املربين من إدراك الكثير من املسائل التي تعيق تعلم الطفل، وكيف  من مرحلة إلى أخ

جه التفكير إلى كيفية صياغة املعارف التي تتناسب مع ذهن املتعلم، وأيضا ما هي الطريقة املثلى في  
ّ
تحدث األخطاء، وبالتالي ات

تجاوز املقاربة باألهداف التي كانت تعبر عن عالقة املثير باالستجابة، وهي حصيلة جعل التالميذ يستوعبون أكثر؟ وبالتالي تم  

قدمه) ما  خاصة  السلوكية،  ثوراندايك أعمال  و)Edward Thorndike  ()1874  ،1949  ادوارد  واطسن(،     Watson  جون 

John  ()1878  ،1958  خالل نشاط منظم يقوم املعلم بتوجيهه  (. وبالتالي تم التوصل إلى أهمية أن يسعى املتعلم إلى املعرفة، من

الكالسيكية التي تعتمد على تلقين   واستثماره إلنتاج الكفاءة لدى املتعلم، واالستفادة من حصول األخطاء، وتجنب الطريقة

مة  املعلومات، واعتبار األخطاء عالمة فشل، وإرهاق ذهن املتعلم باملعارف ومطالبته بحفظها واستظهارها، دون فهم أو مساه

 في بنائها. 

  - ويكون األمر أكثر أهمية إذا تعلق األمر بالخطأ ألنه يعبر عن صيرورة التعلم، إذ الخطأ ناتج عن فعل التلميذ، ويرتبط ب 

ب وأيضا  بياجيه(،  عند  ضرورية  عملية  )وهي  التوازن  وإعادة  التوازن،  االجتماع  - عملية  الصراعات  بين    وضعيات  معرفية 

 التالميذ. 

منطق ارتكاب الخطأ لتحسين التعلمات. ومنه لم يعد يعّرف الخطأ كنقيصة أو خلل وإنما كثمرة لإلنتاج.    وبالتالي تشريح

 هذا النموذج يعطي للخطأ وضعا إيجابيا. 

ونحن نتعلم من الطبيعي أن نخطئ، فقط الذي ال يفعل أي ش يء هو الذي ال يخطئ أبدا، فالخطأ شاهد على جريان صيرورة  

          1لى ما يواجهه تفكير التلميذ وهو بصدد القيام بحل مشكلة.  فكرية، وهو إشارة ع

 

 
1( Astolfi Jean Pierre: l'erreur un outil pour enseigner, 1997, p17. 
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 الخطأ من منظور ابيستمولوجي )غاستون باشالر(: . 4

الخطأ دون التطرق لفيلسوف    بيداغوجيا  العائق املعرفي كتفسير للخطأ، لعلنا ال نبالغ إن قلنا أنه ال يمكن الكالم عن       

( الذي قّدم أعماال في االبستومولوجيا مهمة جدا إذ شكلت  Gaston Bachelard  1884  /1962نقد العلوم )غاستون باشالر  

بالخطأ في املعرفة العلمية عموما، وفي التربية خصوصا، وأشارت إلى دور العوائق    منعطفا بارزا حين نّبهت إلى ضرورة االهتمام

النفسية    األبستمولوجيا   الشروط  في  نبحث  عندما  يقول)باشالر(:»  املعرفة حيث  إلى هذه    إلنجازاتفي  تقريبا  نصل  العلم، 

   1القناعة، أنه يجب طرح مشكل املعرفة العلمية مرتبطا بمصطلح العوائق.«  

ؤكد أن نشأة املعرفة العلمية كانت نتيجة تصحيح أخطاء، إذ يقول أيضا:» نتعرف من خالل مضادة املعرفة السابقة،  وي

 2وذلك بتحطيم املعارف الخاطئة، متجاوزين العوائق التي أعاقت صفاء عقلنا ذاته.«  

قتنع  أكما يضيف أن للخط           
َ
قنع، أن:» الخطأ ليس شرا «    دورا إيجابيا في تطور املعرفة، وعلينا أن ن

ُ
ألن املعرفة   3ون

 العلمية تتأسس على أنقاض املعرفة الساذجة الخاطئة بعد تجاوز مفهوم العائق املعرفي:

ليس في مفهوم )باشالر( للعائق على أنها الصعوبات التي تتعلق بالظاهرة املدروسة من    Obstacleما مفهوم العائق؟:           

رها وتعقدها، وإنما يربط العائق بالذات العارفة، فالعائق ذا طبيعة داخلية بحيث تعوق الذات عن املعرفة  حيث تشابك عناص

الصحيحة، فهي عوائق نفسية تصيب العلماء واملتعلمين على السواء، وتسبب تأخر وإعاقة لتطور املعرفة العلمية في املجال  

  4التربوي كما هو في املجال العلمي. 

التي تترسخ في ذهن املتعلم على شكل أفكار مسبقة، والتي تم اكتسابها من خالل  باشالريعتبر)                    ( أن التمثالت 

  األبستمولوجيا ، تكون حمولة معرفية على شكل مجموعة من العوائق   االجتماعي  التجارب املباشرة املرتبطة باملجال الثقافي و 

عرفة العملية الجديدة، لقد قّسم باشالر العائق إلى أنماط تتسبب في ارتكاب األخطاء أو تكرارها  التي تضمر وتقاوم اكتساب امل

 من جديد، تلك العوائق التي حددها باشالر في انماط وهي: 

ولية  الذي نخرج به من التجربة األ   االنطباععائق التجربة األولى: وهو ناتج عن املعرفة التي نستقيها من تجربتنا األولى، أي  

 البسيطة، ويترسخ ذلك االنطباع في الذهن ويتحول إلى حقيقة غير قابلة للنقض.  

عائق لفظي: وهو استخدام الفاظا في غير مدلوالتها، أي مجازا بحيث تؤدي إلى خلط وتعمية على املعاني الحقيقية املرادة  

 بسبب عدم استخدام مصطلحات محددة املعاني. 

 مية الظاهرة باالسم العلمي الدقيق الذي يقابلها، أي أن الغالف ال يدل على محتواه. العائق الجوهري: وهو عدم تس

 
1( Gaston Bachelard : la formation de l’esprit scientifique, Edition Vérin, Paris, 1971,p13 
2( Ibid., p14 
3( Ibid., p15 
4) Ibid,p16.17 
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واألشياء   الخارجية،  الظواهر  مع  التعامل  إلى  وميلنا  الظاهرة،  على  ومشاعرنا  أحاسيسنا  إضفاء  وهو  اإلحيائي:  العائق 

  1بإسقاط حياتنا الداخلية. 

 الحديثة:   بيداغوجيةقاربات الالخطأ في ظل امل  بيداغوجيا الفصل الثالث: تطور 

العائق: الذي هو اعتقاد خاطئ وهو بمثابة حقيقة في ذهن  ترتبط املشكلة في املقاربة بالكفاية بمفهوم أساس ومهم وهو

التلميذ تعيق تعلمه، لذلك فمن املحتمل وقوع التلميذ في الخطأ، لذلك ركزت الكفايات على تقنين منهجية التعامل مع الخطأ،  

النظرة الكالسيكية السلوكية التي تقابل الخطأ وتتجاوزه بالعنف أو التحقير دون معالجته، وهذا التحديد يحيلنا إلى    وتجاوز 

التعامل مع الخطأ كمصدر أساس ي   التدريس بالكفايات، حيث  بيداغوجيا الخطأ باعتبارها خطابا أساسا ورئيسا في مقاربة 

 هم وذلك بتطبيق الخطوات اآلتية: للضبط والتقدم والتعلم، شريطة أن يحلل ويف

جون  ين إلى أهمية الخطأ في التعلم، وخاصة االضافات التي قدمها )البيداغوجي  تنبه كبار  ( الخطأ واملقاربات الحديثة:  1

( إذ يقول في هذا الخصوص: » لقد سمحت الدراسات واألبحاث في التربية والديداكتيك في  Jean Pierre Astolfiبيار أستولفي  

نوات األخيرة، بالتطور من تصور سلبي للخطأ، إلى تصور جديد يمكن أن يوظف باعتباره عالمة على كيفية سيرورة التعلم،  الس

ووسيلة دقيقة للوقوف على الصعوبات التي يعانيها التالميذ، ودون الدخول في بحث عقيم بربط األخطاء بتبريرات من قبيل  

ة واالهتمام لدى التالميذ، وانما بتصور جديد للخطأ، ليمكننا ذلك من فهم جديد ملا يدور  عدم التركيز واالنتباه أو انعدام الرغب

الخطأ من الثورة املعرفية التي عرفتها العلوم   بيداغوجيالقد نشأت    2» في حجرة الدرس، لجعل عملية التعليم أكثر فعالية.

ت  بيداغوجيا  الدماغ، وفي نفس الوقت وبالتوازي كانت تتطور  التربوية بالتوازي مع انجازات علم النفس املعرفي، وفيزيولوجيا  

 تطبيقية أخرى وتشكل استراتيجيات تعلمية معتمدة في ظل املقاربة بالكفاية، نذكر منها:

الذي أسس  John Dewey  1859  ،1951نشأت من أعمال )جون ديوي    بيداغوجيا  وهي    حل املشكالت:  بيداغوجيا     )

للمدرسة وفق الفلسفة البراغماتية التي تؤمن بالنجاح فنادى بديمقراطية املدرسة وتحويلها إلى ورشة مفتوحة على الواقع،  

ايمانا بمقولته )التربية هي الحياة(، ونادى بضرورة تحويل الدروس إلى مشكالت يسعى التالميذ إلى حلها ثم تبّنى الفكرة الكثير  

في تطوير املدرسة ذات التوجه التقني والحرفي،    بيداغوجيا  ين ووظفوها في املقاربة الجديدة، وقد نجحت هذه الالبيداغوجي  من  

كما ساهمت في تطوير املجتمع صناعيا، من خالل تطوير األبحاث واملشاريع تكنولوجيا، وتحويلها الى انتاج مادي يستفيد منه  

 املجتمع.   

رت نتيجة تطور علم النفس الفارقي، ودراسة الذكاء واكتشاف تمايز البشر في قدراتهم الذهنية  : ظه الفارقية  بيداغوجيا  ال

لتكون موجهة لألفراد حسب متطلباتهم وقدراتهم وامكانياتهم، » وهي   بيداغوجيا  فمن املوهوب إلى املتخلف، فجاءت هذه ال

..كي يتعلم التالميذ تبعا ملساراتهم الخاصة، الكتساب  السيرورات، وهي تضع قيد االستعمال اطارا مرنا  بيداغوجيا  تندرج ضمن  

االختالفات    - التالميذ وهي كما يلي:    اختالفالفارقية انطالقا من عدة عناصر تميز    بيداغوجيا  الدرايات واالتقانات، تنتظم ال

 
1) Ibid; p98.  
2( Astolfi : p15 
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فات السيكولوجية وتشمل  االختال   -االختالفات السوسيوثقافية، كالقيم واالعتقادات..  –املعرفية في درجة اكتساب املعارف..

 1» الواقع املعيش والشخصية..

: تفريد التعليم، استقاللية املتعلم، وعي املتعلم بقدراته، تنويع التعلم وفعالية املتعلم،  بيداغوجيا  ومن خصائص هذه ال

دا تحت الطلب،  لتكون منتجا جدي  بيداغوجيا  العمل على تأسيس عالقة احترام وثقة بين املعلم واملتعلم. وقد نجحت هذه ال

كما ساهمت كثيرا في تطوير التربية والتعليم الخاص، مع الفئات املختلفة من املتعلمين، خاصة في تطوير املناهج والوسائل  

 والبرامج للفئات الخاصة وذوي االحتياجات.    

ة، أو هي  االجتماعيوهي عبارة عن استراتيجيات عملية لتقديم منجزات وأعمال ترتبط بالحاجات    املشروع:  بيداغوجيا  

   االجتماعي ة والتربوية، بتقديم أعمال وإبداعات تفيد الوسط  االجتماعي دراسات ميدانية تهدف الى حل املشكالت االقتصادية و 

، وتحويل املعرفة النظرية الى معرفة تطبيقية منتجة ومفيدة.   االجتماعي والصناعي، وهي اساسا تهدف الى ربط التعلم بالواقع 

هذه  نجحت  املشاريع    بيداغوجيا  ال  وقد  وتمويل  إنتاجها،  لتطوير  املصانع  برامج  في  تبنيها  تم  وقد  التقنية،  التخصصات  في 

 املنتجة، كما نجحت في اكساب املتعلمين املهارات الحرفية، والكفاءات العملية في املدارس املهنية والتقنية. 

مجموعة    التعاونية:   بيداغوجيا  ال  دمج  على  تعمل  استراتيجية  تقسيم  وهي  يتم  بحيث  واحد،  مشروع  في  التالميذ  من 

املتعلمين إلى مجموعات صغيرة تكلف بإنجاز عمل واحد، ومنه تنتج املنافسة بين املجموعات، وبين أفراد املجموعة الواحدة  

وعة، فيحصل  لتحصيل القيادة والتفوق، وتفّعل أيضا قيم التعاون والتضامن، واملثابرة والشعور باملسؤولية بين أفراد املجم

التعاون والتكامل إلنجاز عمل ما، ويشعر كل واحد بأهميته في املجموعة، وأنه ساهم بقسط مهم في انجاز العمل، فيتعلم  

 التالميذ من بعضهم البعض، ألن الصبي للصبي ألقن كما يقول ابن سينا.  

إلنجاز عمل تحدد خطواته وأدواته،  تعتمد على حصول عقد بين املعلم واملتعلم    بيداغوجيا  وهي    التعاقد:  بيداغوجيا  

ويعمل الطرفان على احترام بنود ذلك العقد، والعمل على تحقيق أهدافه، وفي األخير تقويم االنجاز ككل وما تحقق منه، وما  

م،  ويدرك املتعلم أهمية العقد الذي يربطه باملعل،  واالختالالتلم يتحقق، إلدراك االيجابيات والسلبيات، ومعالجة النقائص  

واحترام االلتزامات التي يحددها، كمدة اإلنجاز وخصائص العمل، ومميزات العمل املطلوب، ومنه يتعلم التلميذ كيفية احترام  

 املطلوب منه، ويدرك تحمل املسؤولية، ويسعى إلى الوفاء بالتزاماته.

املقاربة بالكفايات، وهي طرق عملية  الجديدة أي    بيداغوجيا  ت، روافد تصب كلها في إطار البيداغوجيا  كما تعتبر كل هذه ال

 كفيلة بتحقيق الكفاية، وتكيف حسب الوضعيات التي يوجد فيها املتعلم. 

الخطأ  ةاستراتيجي( 2 ومعالجة  ناجعة  تقويم  استراتيجية  الخطأ  التعلم،  شرط  الخطأ  الخطأ،  تاريخ  هو  العلم  تاريخ   :

 دية او ضمن مجموعات او جماعية( ويتم ذلك من خالل:للتعلم، مواجهة الخطأ وتحليله ومعالجته.) املعالجة اما فر 

 معالجة الخطأ.  -د –تحليل الخطأ  -ج–مواجهة الخطأ  - ب –افتراض الخطأ  - أ     

 
 .316( عبد الكريم غريب، مستجدات التربية والتكوين، منشورات دار التربية، مجلة جغرافية املغرب، د ت، ص  1
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 يختلف وضع الخطأ وطريقة معالجته، باختالف النظريات املعرفية إذ: 

خال من األخطاء، وهذا يتحقق بالتمرين  : تؤكد هذه املدرسة على أن التعليم يجب أن يستهدف تعلما  في املدرسة السلوكية

الفاشلة، فالتلميذ موجه تدريجيا ليتطور لتحقيق الهدف)أي تعليم   الناجحة، وتجنب املحاوالت  والتكرار وتعزيز املحاوالت 

 مبرمج(.  

يدة مؤسسة  فترى أن التعلم صيرورة من إعادة تنظيم املعارف املتعارضة عموما، ألن املعارف الجد  أما املدرسة البنيوية:

ويتجاوزها   يعالجها  أن  إلى صعوبات يجب  يؤشر  فالخطأ  وتم فحصها،  فيها،  النظر  أعيد  قديمة،  معارف  أنقاض  على  أصال 

التلميذ ليؤسس معرفة جديدة، إذ يحيلنا ذلك إلى الصراع املعرفي املشهور الذي يجب أن يحله التلميذ، بتصحيح الخطأ من  

 ز صعوباته لبناء اجابة صحيحة. التلميذ، وتشير أيضا على أنه تجاو 

أو   الوضعية،  تمثل  في  سوء  أو  خلل  هو  األخطاء  سبب  أن  فترى  املعلوماتية  النظرية  انتجتها  التي  التصورات  في  أما 

  بنموذج )أستولفي( ثالثة مفاهيم للخطأ يرتبط كل مفهوم    البيداغوجي  لالستراتيجية أو الجواب، أو مراقبة غير كافية. إذ يقدم  

  1الجدول : بيداغوجي

 Obstacle    العائق    ( Bogueالغلط )البوق    Erreur   الخطأ 

 الخطأ ايجابي مسلمة الحواس  الخطأ منكر مرفوض، اخفاق، زلة، أي ش يء  وضع الخطأ 

يتحمل مسؤوليته التلميذ   أصل الخطأ 

الذي كان عليه عدم  

 ارتكابه 

صعوبة موضوعية تحول دون   خلل يكتشف في التخطيط

 التمكن من املحتوى من املتعلم 

تقويم بعدي من أجل   طريقة املعالجة 

 العقاب

 العمل من خالل وضعية ملعالجته معالجة قبلية لتنبيهه 

 البنائي السلوكي  النقلي()  التلقيني  البيداغوجيالنموذج  

وفق الجدول: نالحظ أنه في النموذج التلقيني التلميذ وحده مسؤوال عن الخطأ، وذلك بسبب االهمال وعدم االنتباه،               

يعبر عن خلل   الخطأ ألته  في  الوقوع  تجنب  املفروض  من  كان  بمعاقبة  بيداغوجيألته  تكون  الخطأ  معالجة  الحالة  في هذه   .

 ذ، ويعرف أستولفي هذا الوضع بالفاشل. التلمي

في ما يتعلق بالغلط في النموذج السلوكي يتحمل املسؤولية املعلم، ألته لم يجّزء املعرفة إلى أهداف قريبة املنال                

ل على توقي محل اعادة نظر. املعالجة املطلوبة تشتم  إذن  قدرته للتكيف مع القدرات الحقيقية لألطفال هي    إذن  للتالميذ،  

 األخطاء، بمعنى اعادة النظر في الخطوات الصغيرة للبرمجة التعليمية التي ترتب عنها الخطأ حسب )أستولفي(.  

في املقاربتين السابقتين يرتبط مفهوم الخطأ بالغلط بنفس الوضع، إذ العامل املشترك هو أن الخطأ مؤسف ويتطلب              

 لتالي يحمل وضعا سلبيا يتطلب العالج، برغم أن الوسائل املستعملة تختلف بين املقاربتين.    الندم، وهو يعبر عن الفشل، وبا

 
1) Astolfi Jean Pierre: l'erreur un outil pour enseigner, ESF, Edition 1997, p 23   
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يواجهه               الذي  بالعائق  ُيربط  الخطأ  البنائية  املقاربة  معرفة    في  بناء  أجل  من  يتجاوزه  أن  الضروري  التلميذ، ومن 

جديدة، هذه الفكرة مرتبطة بالبنيوية، الهدف ليس في منع األخطاء أو رفضها وإنما يجب أن نعمل على اظهارها لنتمكن من  

 معالجتها لنقوم في النهاية من إزالتها من منتجات التالميذ.                             

نقطة   على  هناك  وشاهدا  مؤشرا  تعتبر  )أستولفي(  يشير  كما  ألنه  األخطاء،  لتلك  معنى  عن  يبحث  املعلم  أن  وهي  مهمة 

صيرورات التعلم الفكرية أثناء جريانها، وكذلك كإشارة ملا واجهه تفكير التلميذ وهو بصدد حله للمشكلة. لذا يصبح للخطأ  

 معنا ومدلوال مفيدا في صيرورة التعلم.

ذه املقاربة األخيرة، نقول أن الخطأ له مفعول بنائي وإيجابي، ما دام هو مؤشر على تطور تصوري يهدف الى تحقيقه  به            

األخطاء    1التلميذ.   الفردية،  األخطاء  الجماعية،  األخطاء  وهي  املتعلم:  أخطاء  أنواع  نستنتج  وتحليله،  الخطأ  دراسة  ومن 

ات العملية التعلمية، أي املتسبب في الخطأ، حيث توصلنا في دراسة ميدانية  الشائعة. ويمكن تقسيم األخطاء حسب مرتكز 

قمنا بها لتشخيص صعوبات الرياضيات التي يعاني منها تالميذ الخامسة ابتدائي، بعد اجراء اختبار في الرياضيات وفق طريقة  

من التلميذ، أو بأداء املعلم، فكانت مظاهر    املقاربة بالكفايات: أحصينا الصعوبات ووجدناها ترتبط بدرجة استيعاب االختبار

 ضعف التالميذ في الرياضيات واألخطاء الشائعة متنوعة، وقد قسمناها إلى: 

ما يتعلق بالتلميذ ويرتبط باملحتوى   ما يتعلق باملحتوى أي االختبار 

 وباملعلم 

 ما يتعلق باملعلم

 عدم شرح الدرس جيدا  لحلول. عدم التنظيم. التسرع في كتابة ا  صعوبة االختبار عند البعض 

 عدم التطبيق بشكل كاف  الخطأ في الحساب. الخطأ في االحتفاظ.  عدم وضوح املطلوب

 عدم اجراء التغذية الراجعة  الخلط بين العمليات وعدم التركيز.  كثرة األسئلة عند البعض 

 معالجة صعوبات التالميذ عدم  نقص االنتباه إلى اإلشارات الرياضية.  غموض املطلوب عند البعض 

  الحل العشوائي دون فهم املطلوب. 

  نقل املعطيات بشكل خاطئ.  

  االعتماد على حفظ الحلول ال فهمها.  

  عدم استيعاب القواعد الرياضية. 

  الخوف والقلق من االمتحان.  

  ضعف املكتسبات القبلية.  

    

إن املتأمل لألخطاء يجدها تبرز أكثر كأخطاء التلميذ، ولكن تحيلنا ال محالة إلى املحتوى وإلى أداء املعلم، وتحليل                  

األخطاء في حد ذاتها يجعلنا نصنفها إلى أخطاء معرفية، وأخري منهجية، وبعضها نفسية ترجع إلى التركيز واالنتباه، ومع ذلك  

 جهة معالجتها. ترتبط باملعلم من 

 
1) voir op cit; p23. 
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بالنسبة للمعلم تحليل األخطاء   -تحليل الخطأ الشفهي أو املكتوب أمر بالغ االهمية بالنسبة للمعلم وحتى للتلميذ:               

ال يستخدم  ومنه  تلميذ.  كل  تعلم  يكشف خطوات  فهو  مزدوجا:  معنا  على    بيداغوجيةله  قدرته  ويطور  واحد  لكل  املناسبة 

للتلميذ يفهم أين وملاذا أخطأ وهو ينتج املعرفة؟. ويكتشف ذلك من خالل نشاطه الذاتي، األمر الذي يؤدي    بالنسبة   - املواءمة.  

 به إلى مزيد من االعتماد على الذات. 

مع العلم أن املناهج التعليمية املستخدمة في مدارسنا اليوم هي عموما مناهج بنيوية أو اجتماعبنيوية، وفق هذه              

دور املعلم تجاه أخطاء تالميذه في املقام األول هو   إذن فإن قانون الخطأ: أننا كلما تعلمنا فإنه من الطبيعي أن نخطئ،  النظرة

الكبرى لألخطاء يساعده على   العموم لألنماط  إن معرفته على  أن يحددها، كذلك  أوال  تلك األخطاء، ألجل ذلك عليه  تفهم 

 اكتشافها. 

( 3( املهمة التعليمية 2( وضعية التعلم 1تحليل األخطاء عن وجود رابط بينها وبين أربع مجاالت وهي: لقد كشف لنا              

 القبلي.   ( املكتسب 4العملية الذهنية 

)استولفي( عن الخطأ الجماعي بسبب تنوعه، ثم يقترح جدوال اجماليا يعرض فيه ثماني    البيداغوجي  لذلك يتكلم               

    ء التي يمكن أن تظهر في املدرسة، ويقابلها بتشخيصها أو النشاطات املمكن القيام بها لعالجها.    أنماط من األخطا

 1(:أستولفي) األشكال املختلفة ألخطاء التالميذ كما يحددها البيداغوجي 

 وساطات ومعالجات  طبيعة التشخيص 

 أخطاء ترجع إلى طبيعة كتابة املوضوعات

 التالميذ.واملهام املكلف بها 

 تحليل مدى وضوح ومقروئية النصوص الرسمية املدرسية. 

 االشتغال على الفهم، االنتقاء، وصياغة املهام. 

أخطاء تنتج عن عادات مدرسية، أو سوء  

 تأويل للتوقعات. 

 تحليل التعاقد والعادات التعليمية املستخدمة. 

 وعمل نقدي حول التوقعات لدى التالميذ. 

أخطاء ناشئة عن تصورات بديلة لدى  

 التالميذ. 

 تحليل التمثالت والعوائق الشائعة حول الفكرة املدروسة. 

استعادة وعي التالميذ من خالل حسن االستماع لهم، وإدارة نقاش 

 علمي داخل القسم. 

أخطاء مرتبطة بالعمليات العقلية  

 املستخدمة. 

متماثلة، ولكنها تنطوي على  تحليل االختالفات بين التمارين التي تبدو

 مختلف املهارات املنطقية الرياضية. 

 انتقاء أكثر صرامة لألنشطة وتحليل األخطاء في هذا اإلطار.

تحليل تنوع الخطوات التلقائية، بعيدا عن االستراتيجية املناسبة  أخطاء ترجع إلى اإلجراءات املعتمدة.

 املتوقعة.

املقترحة ألجل تعزيز التطورات    تاالستراتيجيااالشتغال على مختلف  

 الفردية.

 
1) Astolfi Jean Pierre: l'erreur un outil pour enseigner, 1997, p96, 97. 
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أخطاء بسبب الشحن املعرفي الزائد اثناء  

 القيام بالنشاط. 

 تحليل الشحن الذهني للنشاط. 

 التقسيم إلى مهام فرعية في نطاق الفهم املعرفي.
 

السمات البنيوية املشتركة والسمات السطحية املختلفة في تحليل  األخطاء التي ترجع نشأتها إلى تخصص أخر. 

 التخصصين. 

 عمل بحثي عن العناصر الثابتة ما بين الوضعيات. 

 

تحليل ديداكتيكي تعليمي عن ُعقد الصعوبات الداخلية للمفهوم او   أخطاء بسبب تعقد وصعوبة املحتوى. 

 الفكرة غير املحللة كفاية. 
 

إذ يبرز لنا أن طريقة الحل التي يعتمدها املتعلم أهم من النتيجة أو الحل في حد ذاته، ألن الطريقة هي التي تبين أن املتعلم   

قد مارس التفكير، بما يتضمنه من عمليات عقلية أخرى كالتحليل والتركيب، واالستدالل، والتسلسل في الحل من خطوة إلى 

رورة أن نعلم املتعلم، مواجهة الخطأ والقيام باملحاولة، والسعي والتفكير الذهني للعمل على  أخرى، ومنه يجب اإللحاح على ض

إيجاد الحل. ألن املحاولة نصف اإلجابة، إنها فلسفة تعليم الطفل الصيد أفضل من اعطائه سمكة، أو إلقائه في اليم وتعليمه  

وضع التلميذ في الوضعية التعلمية ودفعه إليجاد الحل،    السباحة أجود وأفيد من شرح تقنيات السباحة دون ممارسة، إن

أضمن لتعلم صحيح، ألننا نضع التلميذ في مأزق معرفي يفرض عليه ايجاد مخرج، وال بأس وإن تأخر في الحل، ألن هذا أفضل  

بنفسه، حتى وإن أخطأ   التعلم عمليا  ان يمارس  اعطائه اإلجابة جاهزة نظريا، دون  األحوال من  في كل  عدة مرات، فإنه  له 

 سيكتسب خبرة التعلم من أخطائه التي ليست عبثية، وإنما لها أسباب دون شك. 

 ( تحليل أسباب أخطاء املتعلم:  3

تعلم              عامل  الخطأ  من  نجعل  كيف  وهو  مهم  إلى سؤال  تحيلنا  يخطئ  املتعلم  تجعل  التي  األسباب  عن  البحث  إن 

 طبيعة الخطأ. إيجابي؟ وعليه يمكن أن نحدد أسباب و 

ن العمل على حصر األخطاء الشائعة لدى املتعلم، من تحديد طبيعة هذه األخطاء، واألسباب التي ترجع إليها،             
ّ
لقد مك

 ومنه تسهل مواجهتها ومعالجتها، ويمكن تلخيصها في ما يلي:

لية، ومواصفاته الوجدانية املميزة للمرحلة  ع خطأ املتعلم إلى تكليفه بإنجاز عمل يتجاوز قدراته العقج: ير سبب نمائي  -أ

يتجاوز   لم  متعلما  نكلف  كأن  يعيشها.  التي  تجريد    12النمائية  فيها  رياضية  بمسألة  النمائية  )بياجيه(  مراحل  سنة حسب 

يه من الناحية  ألنه لم يصل بعد إلى املرحلة التجريدية، وبالتالي نكلفه بما ال يقدر عل  1)مجاهيل ومعادالت( فال ينجح في حلها. 

 النمائية. 

: صعوبة معرفية ترجع إلى عجز عن فهم املوضوع، أو املفهوم الذي لم ينجح املعلم في تقديمه، أو يقدمه  سبب معرفي   -ب   

خاطئا أو مبهما، أو نعبر عليه بعبارات غير مناسبة، فيكون املعلم هو الذي يوقع املتعلم في الخطأ، وهي أخطاء شائعة عندما ال  

 
 ات التالميذ.( أنظر مثاال عن ذلك كتاب الرياضيات للرابعة ابتدائي توجد مسائل تجريدية تتجاوز قدر  1
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، أو  البيداغوجي  ملعرفة الصحيحة إلى املتعلم، وذلك عندما ال يكون املعلم كفؤا، أو يعاني نقصا في التكوين املعرفي أو  تصل ا

 إلى املتعلم.  املعرفة يكلف بتدريس مادة أو وحدة ليست من تخصصه، فحتما ال ينجح في إيصال  

التي يعتمدها املعلم، أو يستخدمها املتعلم في تعلمه    أو الكيفية  ةاالستراتيجي: ويرجع الخطأ هنا إلى الخطة  سبب ِخططي  -ج

وإنجازه، ويرجع ذلك إلى غياب مخطط التعلم، وانعدام التدريب والتطبيق، ونقص التغذية الراجعة الكتشاف طرق وكيفيات  

 جديدة للحل، والتمكن من الطرق املكتسبة وحصول االتقان واملهارة. 

ياب االلتزام بمقتضيات العقد التعلمي، القائم بين املعلم واملتعلم إزاء املحتوى  : قد تنتج األخطاء عن غسبب تعاقدي  -د

املعرفي املقدم، أي أن يكون املطلوب من املتعلم مبهما، أو أن تغيب التعليمات املحددة ملا هو مطلوب من املتعلم، أو تكون  

 غامضة، أو ملتبسة أو حتى خاطئة إن وجدت. 

األمر بأقطاب عملية التعلم ) متعلم، معلم، محتوى( ويرجع ذلك إلى األسلوب املعتمد، أو    ويتعلق :سبب ديداكتيكي  -ه  

الطريقة املتبعة في التدريس هي التي قد تدفع املتعلم إلى الخطأ، إضافة إلى املحتويات وطبيعتها، واألهداف ومدى ووضوحها،  

 حد ذاته..ونوع التواصل القائم، والوسائل التعليمية، وتكوين املعلم في 

 ( مصادر الخطأ:4

بعد تحليل أسباب حدوث الخطأ يتبين لنا أن هذه األسباب مرتبطة بثالوث عملية التعلم، وهي املصادر األساسية            

لحدوث الخطأ متمثلة في: املتعلم، املعلم، املعرفة، وأن الخطأ يتعلق بأحد أطراف هذه املعادلة ال محالة، ولعل ضبط مصدر  

 وطبيعته كفيل بتيسير عملية املعالجة: الخطأ 

باملعرفة كما كان في الطريقة التلقينية، وإنما هو صانع للمعرفة، ولذلك يجب أن ننطلق    نمأله  املتعلم: املتعلم ليس وعاءً 

مبني على  أوال من مبدأ هام وهو حق املتعلم في الخطأ: خاصة مادام التعلم لم ينته، والكفاءة في حالة بناء، كما أن التعلم  

املحاولة وتجاوز األخطاء، وتصحيح املعارف الخاطئة، فيصبح الخطأ دليل املحاولة والنشاط، ال مؤشر الفشل والعجز، ومنه  

 يمكن تشخيص أسبابه، والعمل على تجاوزها إلى التمكن من الكفاءة بإتقان.   

املعرفة ونقل  التلقينية  الطريقة  الكالسيكية، ووفق  املدرسة  في  ويلقنها املعلم:  وينقلها  املعرفة  يمتلك  الذي  السيد  فهو   ،

لتالميذه، وهو محور العملية التعليمية، وتحقيق أهدافه يكون في إتمامه لعرض درسه وهو عنوان نجاحه، هكذا هي صورة  

ح املعلم )هو  املعلم في املدرسة الكالسيكية، وفق طريقة الحفظ والتلقين، لكن تغيرت هذه الصورة في املقاربة الحديثة، وأصب

املوجه( يرافق ويشّجع املتعلم، كما يسّرع التعلم ويعطي الثقة للمتعلم، يحطم ما هو خاطئ من املعرفة، مع املحافظة على  

العالقة والروابط بينه وبين املتعلم. وهو في تكوين مستمر، ويجدد معلوماته باستمرار، وهو الضامن لعملية التعلم. وعليه  

 أن يقوم بالدور املطلوب منه وفق املقاربة الحديثة، ليتحقق املطلوب.  فاملطلوب من املعلم

من املدرسة أو األسرة أو املحيط، فهي نتاج ممارسة يومية    املعرفة: هي كل ما يمكن أن يتعلمه املتعلم من معارف، سواءً 

الوسط الذي نعيش فيه هو مصدر تعلمنا، وبالتالي يجب علينا أن نحسن    إذن  للمتعلم، وتفاعل دائم ومستمر مع محيطه.  

لتكون في متناول    كيفية التعلم من ذلك الوسط بإيجاد الوسائل املناسبة، وتطوير وتنويع وسائط التعلم املختلفة، وتيسيرها
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ون على وضع البرامج املعرفية بما  البيداغوجي  املتعلم، والعمل على توفير الطرق الكفيلة بتحقيق أفضل تعلم. ولذلك يعمل  

يتناسب مع أطوار التعليم، وأصناف املتعلمين، حتى يتم تيسير املعرفة وضبطها في شكل دروس وتطبيقات وتمارين، وفق محاور  

 دروسة.   ومناهج، ومخططات م

وعليه تتميز املقاربة الحديثة: بالتعلم الفعال في النشاط العلمي، إذ يستحضر خصوصيات املتعلمين ويعتمد املرونة في 

التعامل مع املتعلم، كما يجعل من فضاء القسم فضاًء مفتوحا يوفر للمتعلمين أنشطة تستجيب لحاجاتهم واهتماماتهم، فهو  

 والوسائل التي تثمن دور املتعلم في عملية التعليم والتعلم، من بينها:  تعلم محكوم بمجموعة من الشروط

 الدافعية: املشاركة الفعلية واإليجابية في أنشطة التعلم. 

 االستيعاب: أن يكون التعلم له معنى يساعد على الفهم. 

 التملك: الشعور بامتالك النشاط التعليمي، املتعلم صاحب النشاط واإلنتاج. 

 دد املحاوالت وتكرار التجارب قصد تحسين األداء. املحاولة: تع

 النجاح: توقع النجاح والعمل على الوصول إليه.

 التشجيع: تشجيع اإلنتاج الفكري واإلبداع واالبتكار. 

 : على  كما أن هذا التعلم يعتمد

 التمركز حول املتعلم.  •

 النمذجة لتبسيط الظواهر املعقدة. •

 املشكل كمحرك للنشاط العلمي. •

 مواجهة التصورات التلقائية مع النماذج املصاغة علميا.  •

 تنوع التقنيات والوسائل.  •

بيداغوجيا  و  في  الدرس  مذكرة  عليه  كانت  وأعم مما  أشمل  نظرة  تعتمد  بالكفايات  املقاربة  فإن  املعطيات  بناء على هذه 

     1األهداف. 

   خاتمة:

كما كان يعتقد مظهرا من مظاهر الفشل، ومؤشرا على اخفاق    ما نتوصل اليه هو أن الخطأ جزء من صيرورة التعلم، وليس 

الخطأ في تحليله وتفسيره، ومعرفة ألياته، وذلك كفيل بمعرفة العوائق التي تسببه،    بيداغوجيا  التلميذ في التعلم. وانما نجحت  

م، ومن يعمل يخطئ ال  ومنه يصبح من اليسير تجاوزه وبناء معرفة صحيحة على أنقاضه. ألن حدوث الخطأ طبيعي في التعل

الخطأ على تشخيص كل ما يتعلق بالخطأ من أسباب وأنواع، ومنه   بيداغوجيا محالة، وبالتالي يتعلم من أخطائه، وقد عملت 

 
1 (Perrenoud, Ph-, Construire des compétences dès l’école, Paris, ESF, 2000,3ème édition. 
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قدمت للمعلم تشريحا واف لطبيعة أخطاء املتعلم، لذا يسرت له كيفية التعامل معها، ومكنته من األدوات الكفيلة بتوقع 

ئعة التي يسقط فيها املتعلم، وقدمت له في نفس الوقت الوسائل واآلليات ملعالجة تلك األخطاء، وما عليه  ومعرفة األخطاء الشا

العملي   الجانب  على  بالتركيز  وذلك  للمعلمين،  الجيد  التكوين  خالل  من  ذلك  ويتأتى  األدوات،  تلك  استخدام  اتقان  سوى 

تمكينهم من   با  بيداغوجيا  وامليداني، والعمل على  بأداء مهمته بكفاءة واتقان، وبالتالي  املقاربة  للمعلم  التي تسمح  لكفايات، 

 ينعكس ايجابا على املتعلمين الذين يتحصلون على الكفايات واملهارات بأيسر طريق، وبأسرع وقت.   

 قائمة املراجع : 

 .ابن منظور:) د ت( لسان العرب، دار املعارف .1

 . 2باريس، ط  –، منشورات عويدات بيروت 1خليل أحمد خليل، ج ( املوسوعة الفلسفية، تعريب 2001أندري الالند: ) .2

 .عربي/-/عربي http://www.arabdict.comمعجم الفروق اللغوية، مصطلح غلط،  .3

 .املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني ومكتبة املدرسة، بيروت (1982جميل صليبا: ) .4
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 مميزات سكان العمر الثالث يف اجلزائر بني الرجال و النساء

Characteristics of the third age population in Algeria between men and women 

 ، الجزائر2جامعة وهران بوجملين نوال/  .د

Dr BOUDJEMLINE Nawel /University of Oran 2, Algeria 

 

 

 

 ملخص: 

الجزائر،        العمر الثالث لسكان  تأثير متغير الجنس في مميزات فئة  يتمحور موضوع الورقة البحثية الراهنة في معرفة  

 من الناحية الصحية، فعلى الرغم  
ً
حيث أثبتت نتائج هذه الدراسة مدى  تفاوت مميزات كبار السن بين الرجال والنساء خاصة

 من الناحية الصحية. أما من ناحية الجانب السوسيو  أف الرجال، إال أنهن  من تميز النساء بطول العمر على اختال 
ً
كثر هشاشة

اقتصادي فلم يكن االختالف كبيرا بين الجنسين وذلك  لعدم االستقاللية االقتصادية للنساء املنتميات لهذه األجيال وتبعيتهن  

إلى تفش ي ظاهرة  للرجال، ويزداد االختالف من الناحية  السوسيوديمغرافية من حيث ت عدد الزوجات ونسبة األرامل إضافة 

 األمية من ناحية املستوى  التعليمي لكليهما ، كما تسيطر صفة رب العائلة ملعظم الرجال على الرغم من كبر سنهم.   

افية،  السوسيوديمغر املميزات  العمر الثالث، الحالة الصحية، األشخاص املسنين، الرجال، النساء،    الكلمات املفتاحية: 

 املميزات السوسيو اقتصادية.

Abstract:  

The objective of this study is to know the effect of the gender variable on the characteristics of persons for 

the elderly in Algeria. This study proved de difference between men and women in the characteristics of the 

third age, especially in terms of health which shows that women despite their longevity they are more 

vulnerable than men. The socio-economic features did not know a difference in the gender variable due to the 

lack of economic independence for women of these generations. The socio-demographic features that showed 

a difference in status of marriage with married men and widowed women, and the educational level of 

characterized by mostly illiterate and the majority of men are heads of household despite their advanced age. 

Key words: third age, health status, elderly people, men, women, socio-demographic characteristics, socio-

economic characteristics. 
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 مقدمة: 

، ربما تخطر ببالنا فكرة أن  فئة األشخاص املسنين ليست بالضرورة مجموعة متجانسة مثلها مثل الفئات العمرية األخرى 

االختالف يختفي أو يتوقف مع العمر بين األفراد وكأن الوقت يقوم بمسحه ولكن على العكس تماما. إن هذه املرحلة من الوجود  

، إال انه من الواضح أن هذا التنوع لم يقتصر على  
ً
تجمع أشخاصا عاشوا مسيرات من الحياة و مكنات اجتماعية متنوعة جدا

واحتياجاتهم  حياته  مطالبهم  واختالف  حياتهم  ظروف  اختالف  بواقع  يدلي  الذي  حاضرهم  على  كذلك  انطبق  بل  املاضية  م 

 املعيشية والصحية فيما بينهم.  

"غالبا ما يشير األفراد    في معظم الدراسات الديمغرافية يكون املؤشر الجنس ي أساس االختالف بين املجموعات السكانية،

(. إن مصطلح الجنس األخر يتضمن أن الرجال  opposite sexلرجال أو النساء إلى أنهم الجنس األخر )في أثناء حديثهم عن ا

 ".
ً
 1والسيدات ينتمون إلى مجموعتين منفصلتين تماما

اإل  على  اإلجابة  هو  املوضوع  هذا  من  مدى    شكاليةوالهدف  معرفة  في  تكمن  التي  و  الجنسين  الرئيسية  بين  االختالف 

 .الحديث؟ )رجال/نساء( في مرحلة العمر الثالث في املجتمع الجزائري 

بعض االختالفات في طريقة حياة األشخاص      االجتماعي  تظهر من خالل املالحظة العادية في الحياة اليومية من محيطنا  

شاطات ، على عكس الحالة  ة أو االقتصادية كاملسؤوليات و الن   االجتماعي  املسنين بين الرجل واملرأة سواء من حيث مكانتهم  

الصحية  التي ال يمكن رؤيتها بالعين املجردة إال بعد إجراء دراسة علمية معمقة ملجموعة من هذه الفئة الحساسة من املجتمع،  

املنهج  ف املوضوع وفق  في هذا  ما سنجيب عليه  الفئة وتوزيعها    الكمي هذا  بأهم مميزات هذه  الخاصة  ملجموعة من املتغيرات 

(األخير لسنة  MICSير الجنس، وهذا باستخدام قاعدة املعطيات الخام ملسح الصحة العنقودي املتعدد املؤشرات )حسب متغ

 بالجزائر. 2018-2019

 مفهوم املسح العنقودي املتعدد املؤشرات: 

 1995نذ عام  ( م UNICEF"املسح العنقودي املتعدد املؤشرات هو برنامج دولي طور من قبل منظمة األمم املتحدة للطفولة )

لدعم البلدان في الحصول على البيانات الالزمة لرصد املؤشرات الرئيسية املتعلقة بوضعية األم والطفل. الجزائر عضو من  

   2وهذا من خالل تنفيذ خمس مسحات متتالية."  1995دولة مشاركة في هذه املبادرة منذ نشأتها في  60أصل 

سنة وأكثر( ودمج    65( بانتقاء وحدات الدراسة )األشخاص من عمر  spssبرنامج خاص )تم تكييف ملفات املسح املفرغة في  

بعضها لتوفير اكبر قدر ممكن من املتغيرات الالزمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة املتمثلة في معرفة أهم االختالفات بين الرجال  

 . مغرافية، االقتصادية أو الحالة الصحيةة، الدي االجتماعي  سواء من املميزات    والنساء في هذه املرحلة العمرية

 
 .25، ص 2014إيمي. إس. وارتون. علم اجتماع النوع: مقدمة في النظرية والبحث. ت هاني خميس احمد عبده. املركز القومي للترجمة، القاهرة  - 1

2Enquête par grappes à indicateurs multiples  Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière & UNICEF.Ministère de la - 

http://mics.unicef.org 03. [MICS] 2019, Rapport final des résultats,  Décembre, 2020, p 
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افية لألشخاص املسنين: -1  املميزات السوسيوديمغر

 النساء أكثر عددا من الرجال في مرحلة العمر الثالث: 

من إجمالي السكان، اذ بلغ متوسط النساء اللواتي لهن    1 %  6.5سنة وأكثر قيمة    65سجلت نسبة سكان فئة    2019في سنة  

سنة للرجال هذا ما يخلق سمة األنوثة    77.2سنة مقابل    78.6حتملة للعيش منذ الوالدة أطول من الرجال بــ عدد السنوات امل

 % من إجمالي فئة العمر الثالث. 51للشيخوخة لتمثيل النساء نسبة 

 نساء أرامل و رجال معظمهم متزوجون: 

تعتبر الحالة الزواجيـة لألشخاص مع تقدمهم في العمر عنصر مهم ومؤثر على حياتهم سواء من الناحية املادية أو الصحية  

الحالة   على  الزواجية  الحالة  تأثير  مدى  عن  مهمة  نتائج  أعطت  الديمغرافية  الدراسات  بعض  أن  كما  النفسية.  وباألخص 

 . 2002نتائج بين الرجل و املرأة مثل نتائج تقرير مسح الصحة لسنة الصحية والنفسية للشخص املسن وتختلف هذه ال

 التوزيع النسبي لألشخاص حسب الحالة الزواجية و الجنس.  (:01جدول رقم ) 

 املجموع )%(  إناث)%( ذكور)%( الحالة الزواجية 

 09 1.3 0.6 أعزب)ة( 

 70.6 45.7 93.5 متزوج)ة( 

 1.7 2.9 0.5 مطلق)ة( / منفصل)ة( 

 26.8 49.1 5.4 أرمل)ة( 

 100 100 100 املجمـوع 

 . 2019مسح الصحة للجزائر املصدر:

حالة   نسبة   بتفوق  وهذا  والنساء،  الرجال  بين  الزواج  حاالت  اختالف  جليا  يتضح  الجدول  في  املوجود  التوزيع  حسب 

%  متزوج من رجال ونساء، 70.6املتزوجين الرجال وأخذها الحصة األكبر من الحاالت الزواجية األخرى لكال الجنسين بنسبة  

 صفة خاصة على الرجال.  لتليها حالة األرامل التي تميزت بها النساء ب

فاملتحكم الرئيس ي في هذا التوزيع في متغيري الجنس والحالة الزواجية بين األشخاص املسنين هي مجموعـة من العوامل  

ة والثقافيـة في املجتمع الجزائـري والتي تعطـي بعض االمتيازات للرجال على النساء، منها ظاهرة إعادة الزواج في هذه   االجتماعي  

الزواج في هذه السن فهو  يفضل زوجة شـابة    األعمار أراد الرجل إعادة  النساء فإذا  أكثر من  الرجال  املتداول بين  املتقدمة 

 له بغرض رعـايته في آخر أيام حياته .  
ً
 تصغره سنا على أن يختار زوجة تكون اقرب سنا

 
1 - office national des statistiques, Algérie (ONS). DEMOGRAPHIE ALGERIENNE 2019. N°890. 
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  6% بينما يفضل    49.1بة األرامل عند النساء بـ  مما يفسـر االرتفاع في نسبة املتزوجين عند الرجال باألغلبية، وارتفاع نس

 رجال من أصل املائة فقط البقاء لوحدهم دون الزواج ملا تبقــى من عمرهم. 

كما أن طـول عمر النساء مقـارنة بالرجال الذي يتجسد من خالل ارتفاع قيمة متوسط سنوات الحياة عند الجنس األنثوي  

 لوفيات عند الرجال في هذه األعمار املتقدمـة ما يعكس ارتفاع نسبة األرامل عند النساء. كما سبق ذكره نتيجـة ارتفاع مستـوى ا

 مستوى تعليمي أغلبيته أميين: 

 من بين  
ً
باعتبار هذه الشريحـة من املجتمع الجزائري تنتمي إلى أجيال ما قبل االستقالل فان نسبة األمية هي األهم حجمـا

% لكال الجنسين، وتتميز النساء األميات بالنسبة األكبر وهذا نتيجة احتكار التعليـم   72.0 املستـويات التعليمية األخرى بحجم

عند الذكـور علـى اإلناث إن كانت هنالك إمكانية للتعليم في تلك الفتـرة، وهذا ما يفسر ارتفاع املستوى االبتدائي بين الرجال  

تويات األخرى بقيم محتشمـة مقارنة بمستوى الذين لم يتلقوا أي  على مستواه بين النساء إلى درجة الضعف، كما تبقى املس

تعليم في حياتهم. بصفة عامة املستوى التعليمي عرف تقريبا نفس املستوى لكال الجنسين مع بعض التفاوت في املستويات إال  

 تي. انه تميز باألمية نظرا لنفس ظروف حياتهم تجاه التعليم في الصغر وهذا ما يجسده الجدول اآل

 التوزيع النسبي للسكان املسنين حسب الجنس و املستوى التعليمي.:  02جدول رقم 

املستوى  

 التعليمي 

 املجمـوع)%(  نســاء)%(  رجـال)%( 

 72.0 82.3 62.1 بدون تعليم 

 16.1 11.8 20.1 ابتدائي 

 5.4 2.8 8.0 متوسط

 4.0 2.2 5.7 ثانوي 

 2.5 0.9 4.1 تعليم عالـي 

 100 100 100 املجموع 

 . 2019مسح الصحة للجزائر املصدر:

 يعيش معظم األشخاص املسنون في اسر كبيرة: 

وأكثر في عائالت يبلغ متوسط    65يعيش معظم أفراد العينة املستخرجة من بيانات املسح الخاصة بفئة األشخاص من عمر  

اإلحصائي بتناقص مستواه بفرد واحد عن ما سجله حجم  أفراد وسجلت نفس القيمة في املنوال     05عدد أفرادها إلى ما يقارب  

، وهذا ما يفسر انه على الرغم من التطورات التي عرفتها األسرة  2012األسرة التي ينتمي إليها كبار السن في املسح الذي سبقه في  

 .  االجتماعي األجيال والتكافل   الجزائرية إال أنها الزالت تحافظ على كبار السن في وسطهم العائلي واملحافظة على العالقة بين

والحالة    الزواجية  الحالة  ربما  تفسره  الذي  األمر  النساء  من  عددا  أكبر  اسر  في  يعيشون  فهم  للرجال  بالنسبة  لكن 

الجانب االقتصادي عكس الرجل وعلى الرغم من كبره في   االقتصادية للشخص املسن، فاملرأة تبقى دائما تابعة للرجل من 
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ى دائما املتحكم الرئيس ي في األمور املادية لعائلته باعتبار أن معظم رجال العينة الحالية يشغلون منصب رب  السن إال انه يبق

% بينما النساء فقد انقسمت نسبهن بين صلة القرابة من رب العائلة بين الزوجة واألم كما يوضحه الشكل  94.4العائلة بنسبة   

 اآلتي.

 املسنين حسب صلة قرابتهم من رب العائلة وحسب الجنس. لألشخاصالتوزيع النسبي  :01شكل رقم 

 

 . 2019مسح الصحة للجزائر املصدر:

 املميزات السوسيو اقتصادية: -2

 الوضعية تجاه النشاط االقتصادي: -02-01

من أهم املميزات السوسيواقتصادية للمستوى املعيش ي املحيط بالشخص املسن نجد الدخل الذي لم يتم التطرق إليه  

اشرة في استمارات املسح ولكن يمكن معرفة مستواه بالنشاط االقتصادي للشخص، كما اتضح أن األفراد في هذه املرحلة  مب

 املتقدمة من العمر مستوى نشاطهم االقتصادي قليل عما كان عليه في السنوات املاضية من شبابهم. 

لحاالت التي لم تتجاوز نسبة العشرة باملائة عكس  لهذا نجد معظم الرجال ال يقومون بأي نشاط اقتصادي إال في بعض ا 

بأنهم عاطلين   الذين صرحوا  ملفتة لالنتباه من  أخر شهر، كما أن هناك نسبة  تقاعدهم كل  راتب  ينتظرون  الذين  األغلبية 

 ويبحثون عن العمل. 

الن  تعرف دخول  لم  التي  القديمة  األجيال  من  باعتبارهم  البيوت  بربات  تميزن  النساء  بنفس  بينما  العمل  إلى سوق  ساء 

 الكثافة التي تعرفها األجيال املعاصرة كما هو موضح في الشكل اآلتي: 
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 التوزيع النسبي لفئة العمر الثالث حسب نشاطهم االقتصادي وحسب الجنس. : 03-02الشكل رقم 

 
 . 2019مسح الصحة للجزائر املصدر:

 الجزائر: مميزات السكن الذي يعيش فيه كبار السن في -02-02

يشكل محيط السكن الذي يعيش فيه الشخص املسن تأثير كبير على حالته الصحية والنفسية باعتباره عنصر من أهم  

 عناصر استقرار الفرد في أي مكان أو زمان لهذا تم التطرق إلى أهم مميزات السكن الذي يأوي كبار السكن في الجزائر. 

 نوع الوحدة السكنية: 

السكنية التي يعيش فيها األشخاص املسنون أي اختالف بين الجنسين بفرق ال يتجاوز ثالث درجات  لم يشكل نوع الوحدة  

 بين نسب الوحدات ليتميز كبار السن في الجزائر بسكن أغلبيتهم في السكنات الفردية. 

ي من انفجار سكاني نتيجة  ...."إن الحياة املشتركة أو األسرة الكبيرة التي عرفت تغيرات وتحوالت منذ سبعينيات القرن املاض  

 لزواج األوالد  فمن خالل هذه  االجتماعياالستقرار االقتصادي و 
ً
، الظروف التي دفعت األولياء إلى بناء منازل مالئمة  تحسبا

كبير   بفناء  يتميز  الذي  الحوش  أو  التقليدي  املسكن  من  باملرور  األسرة،  ونوع  للسكن  الثقافي  التحول  مالحظة  تبدأ  املباني 

موعة من الغرف مفتوحة على الفناء، ومرحاض مشترك ومطبخ كبير لكل أفراد األسرة إلى مباني من طابق أو طابقين أو  مجو 

أكثر ليقدم هذا التصميم مساحات قابلة للتقسيم، من شقة بغرفة مع مطبخ للبعض، وحتى شقق كاملة للبعض األخر حسب  

 1اج."  إمكانياتهم من اجل املحافظة على أوالدهم بعد الزو 

إال أن هذا املتغير املتمثل في نوع الوحدة السكنية قد عرف فرق كبير بين كل من قطاعي الريف والحضر نظرا الختالف نمط  

 الحياة بين هاذين القطاعين وثقافة البناء السكني بين األفراد التي تنتمي إليهما. 

 السكنية التي يقيمون فيها وحسب الجنس. التوزيع النسبي لألشخاص املسنين حسب نوع الوحدة :04الشكل رقم 

 
1 -MOUTASSEM-MIMOUNI B. 2016. La famille et les seniors face à la h’ouana en transformation. Insaniyat (CRASC), numéro 

double 72-73, 25-45, p27. 
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 . 2019مسح الصحة للجزائر املصدر:

 صفة امللكية للمسكن: 

نفس الش يء بالنسبة لصفة امللكية للمساكن التي يقيم فيها األشخاص املسنون إذ لم تسجل أي اختالف فيما يخص متغير  

خاصة لتعود هذه امللكية للشخص املسن بحد ذاته أو   الجنس، فمعظم كبار السن في الجزائر يقيمون في مساكن ذات ملكية

ألحد أفراد عائلته، وهذا لكون الشخص يعيش طول حياته يسعى جاهدا لتوفير مسكن خاص به وبأسرته لضمان استقرارها  

 ليكون السكن نتاج توفير وجهد سنين الشباب لهؤالء األفراد. 

 صفة ملكيتهم للمسكن وحسب الجنس.املسنين حسب  لألشخاصالتوزيع النسبي :  03جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2019مسح الصحة للجزائر املصدر:
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 عدد غرف املسكن: 

غرف كما سجل نفس املتوسط لكل من الرجال    04يعيش األشخاص املسنون في مساكن بمتوسط في عدد غرفها يساوي  

غرف  ألفراد    04و  03املسنين الذين يعيشون في مساكن تحتوى على عدد غرف ما بين    لألشخاصوالنساء، إذ بلغت اكبر تكرار  

 عينة الدراسة الحالية. 

 الحالـة الصحيـة: -3

 عن الرجال وأكثر هشاشة من الناحية الصحية: النساء أ
ً
 طول عمرا

 بعوامل اختالف عادات ونمط حياة الرجال والنساء كتناول الكحول والتدخين.  
ً
طول عمر النساء على الرجال يفسر دائما

 على الرعاية الصحية والرقابة الطبية املنتظمة. في بعض األح
ً
يان الش يء الذي يعتبر  عند الرجال في املقابل النساء األكثر حرصا

من اإلحساس بالحمل الثقيل على املحيطين به وعلى املجتمع ككل مما ينعكس    ةنعمة ينقلب إلى نقمة في طول عمر املسن معانا

  .
ً
 على صحته العضوية والنفسية خاصة

صرحوا على أنهم يعانون  مع كبر السن يصبح الشخص أكثر عرضة لألمراض املزمنة لهذا صرح ثلثي أفراد عينة الدراسة  

منهن إال أن نصف    71.2من مرض مزمن، لكن امللفت لالنتباه هو االختالف في نسبة النساء اللواتي لديهن أمراض مزمنة بنسبة  

حجم الرجال يعانون من أمراض مزمنة كما هو موضح في الجدول اآلتي، األمر الذي يدل على هشاشة وضعف صحة النساء  

 الرغم من أنهن يعشن أكثر من الرجال.   مقارنة بالرجال على

 : توزيع األشخاص إن كان لديهم مرض مزمن أم ال وحسب الجنس: 04جدول رقم 

هل تعاني من  

 مرض مزمن؟ 

 املجمـوع )%(  نسـاء )%(  رجـال )%( 

 62,8 71,2 54,8 نعـم

 37,0 28,5 45,0 ال

 100 100 100 املجمـوع 

 . 2019مسح الصحة للجزائر املصدر:

 ال يعاني الرجال والنساء من نفس األمراض: 

تشابه   عدم  في  وهذا  الجنسين،  بين   
ً
اختالفا قد عرفت  السن  كبـار  بين  الشائعة  األمراض  من حيث  الصحية  الحالة  إن 

ومرض املفاصل اللذان تميزت  األمراض التي يعاني منها أفراد هذه الفئة من املجتمع من ذكور وإناث فمثال مرض ضغط الدم  

بهما النساء بالدرجة األولى على الرجال، إال أن مرض  السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية  فكانت من نصيب الرجال  

 بحصة اكبر من النساء. 
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 توزيع األشخاص املسنين حسب إصابتهم باملرض املزمن األول وحسب الجنس.  :05الشكل رقم 

 

 . 2019للجزائر مسح الصحة املصدر:

يعاني تقريبا نصف أفراد العينة من األشخاص املسنين بمرض مزمن ثاني حسب تصريحاتهم كما اختلف توزيع األشخاص  

 عند النساء كمرض  
ً
املسنين بالنسبة لنوع املرض املزمن الثاني، فقد انعكس األمر بعد أن كان مرض ضغط الدم األكثر شيوعا

كثر بإصابتهم به كمرض ثاني هو وأمراض القلب والشرايين نفس الش يء، وقد صرحت اغلب  مزمن أول أصبح تصريح الرجال أ

 النساء أن مرض السكري هو املرض املزمن الثاني.

بالسكري وأمراض    الرجال يصابون  بينما  بالضغط واملفاصل كأول مرض مزمن  النساء تصاب  القول أن  كنتيجة يمكن 

أول مرض مزمن وينعكس نوع اإلصابة باملرض في ثاني مرض في كال الجنسين وهذا يعتبر  القلب والشرايين واألمراض التنفسية ك 

 كاختالف ثاني من الناحية الصحية.  

 توزيع األشخاص املسنين حسب إصابتهم باملرض املزمن الثاني وحسب الجنس. :06الشكل رقم 
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 . 2019مسح الصحة للجزائر املصدر:

 التأمين الصحي: 

%   60( إلى  2005% )  51التأمين عن األمراض لوحظ تطور ملحوظ في نسبة األشخاص املسنين املؤمنين من  فيما يخص  

  1( بارتفاع عند الرجال عن النساء. 2011)

إلى  80التي تسمح لهم باملعالجة املجانية في قطاع الصحة العمومية وتعويض من   2يستفيد املتقاعدون من بطاقة الشفاء

العينة الحالية    100 % لديهم بطاقة الشفاء عرف الرجال  77.4% من ثمن األدوية في حالة األمراض املزمنة، فحسب أفراد 

 للرجال والنساء على التوالي. 76,1و 78,9والنساء نفس الحظوظ في الحصول على بطاقة الشفاء في الجزائر بقيمة 

 املسنين في الجزائر:  لألشخاصأهم النشاطات اليومية -4

الهدف من معرفة نوع األنشطة اليومية التي يقوم بها الشخص املسن هو نوع من التقويم الصحي للقدرة الوظيفية التي  

ن، لكن الهدف من هذا الشطر في الدراسة  يتمتع بها الفرد من معظم الدراسات املهتمة بالحالة الصحية لألشخاص املسني 

 الحالية هو إبراز االختالف في روتين الحياة اليومية واستغالل الوقت بين املرأة والرجل لفئة املسنين في الجزائر. 

، لهذا تم االستناد على معطيات  2019-2018لم يتم التطرق إلى هذا الجانب من الدراسات في معطيات مسح الصحة لسنة   

 ( من خالل تقريره النهائي.  ENET) 2012الوطني حول استخدام الوقت لسنة   املسح

 
1Hammouda, N -  &3, p36..-4,210Revue l’entreprise, n  ». Démographie et système algérien de retraite W, (2015), « Merouani  

الضمان    - 2 أداءات  من  االستفادة  لهم  تتسنى  حتى  حقوقه،  ذوي  وكذا  اجتماعيا  له  املؤمن  على  بالتعرف  تسمح  االجتماعي  للضمان  بطاقة  هي 

معلومات خاص.االجتماعي البطاقة  الفحوصات تتضمن  ومجمل  األدوية  تعويض  الطبية،  املتابعة  الصحية،  )الحالة  اجتماعيا  له  املؤمن  ة حول 

 (www.cnas.dz) .الطبية(. حسب موقع صندوق التضامن االجتماعي الجزائري 
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"أنجز مشروع هذا التحقيق في إطار برنامج "اإلنصاف" )ترقية املساواة بين الجنسين واستقاللية املرأة(، هذا البرنامج تم  

 إنشاؤه في إطار الشراكة بين الحكومة الجزائرية وهيئات األمم املتحدة.

ساعة، وذلك بالنسبة    24دف الرئيس ي من هذه العملية في قياس وتحليل كيفية تقسيم وتنظيم الوقت خالل الـيكمن اله

 سنة وأكثر.  12للرجال والنساء واألوالد البالغين  

عدد  كما تجدر اإلشارة على أنها الفكرة األولى من نوعها في الجزائر ومن خالل النتائج املستقاة منها فانه يمكن اإلجابة على  

 1واالقتصادي على حد سواء."  االجتماعي من اإلشكاليات في املجال 

  65سنة وأكثر وليس    60ومنه سيتم انتقاء فئة الدراسة من العينة اإلجمالية لهذا املسح واملتمثلة في األشخاص من عمر الـ  

ملوجودة في الجداول املدونة في تقرير  سنة وأكثر وهذا لعدم تصنيف نتائج املسح النهائية حسب هذه الفئة، وبأخذ املعطيات ا

املسح ملحاولة جمع أكبر قدر ممكن من املعلومات الخاصة بطريقة حياة األشخاص الذين ينتمون للعمر الثالث في املجتمع  

في ( أي املفرغة  2019-2018الجزائري ، لعدم توفر املعطيات الخام الخاصة بهذا املسح كما كان األمر في املصدر األول )مسح 

 ، فلهذا ليس لدينا الخيار إال بمحاولة توفير اكبر قدر ممكن من املعلومات من هذه الناحية. spssبرنامج 

 ة، التسلية واإلعالم و األعمال املنزلية: االجتماعي أهم نشاط يومي للمسن في الجزائر هو املشاركة 

لم تشكل أهم النشاطات اليومية التي يقوم بها الشخص املسن في الجزائر بين املرأة والرجل من مشاركة اجتماعية، التسلية  

اإلعالم مع تفوق نوعي في نسب األعمال املنزلية عند الجنس األنثوي، لكن ظهرت بعض التفاوت في بعض النشاطات األخرى  

اء بنسبة قاربت الضعف عن نسبة الرجال ونشاط التنقل الذي انفرد به الرجال على  مثل رعاية األطفال الذي تميزت به النس

النساء، يعتبر هذا االختالف في النشاطات أمر يعود إلى طبيعة وثقافة املجتمع الجزائري القديم الذي تنتمي إليه هذه األجيال،  

البيت والقيام باألشغال املنزلية من طبخ وتربية أوالد   املجتمع املحافظ الذي كان يعطي للمرأة مكان واحد فقط وهو املكوث في

 إلى آخره من أعمال منزلية تقتصر على املرأة فقط عكس الرجل الذي كانت ومازالت مكانته في الخارج.   

 نسب املشاركة في النشاطات اليومية لألشخاص املسنين حسب الجنس. (:07شكل رقم) 

 

 ( 2012الوقت)الجزائر  تقرير املسح الوطني الستعمال املصدر:

 
 .3(، تقرير املسح، صفحة رقم 2012الديوان الوطني لإلحصائيات، املسح الوطني حول استخدام الوقت )الجزائر  - 1
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الدينية إال أن الرجال قد تنوعت مشاركاتهم  االجتماعياملشاركة   ة عكس  االجتماعية تمثلت معظم الوقت في املمارسات 

النساء اللواتي اقتصرت عندهن في املمارسات الدينية واملحادثات، أما التسلية واإلعالم فقد اقتصرت عند النساء بمشاهدة  

شاهدة التلفاز والتنزه، بينما األعمال املنزلية التي اشترك فيها الجنسين في األشغال املنزلية والنساء بالطبخ  التلفاز والرجال بم

 بينما الرجال الذين عرفوا بالتسوق. 

  خالصة: 

االختالف املوجود  إن متغير الجنس غالبا ما يخلق فرقا في الدراسات الديمغرافية ومن الواضح جليا من خالل هذه الدراسة  

 بين الرجال والنساء في بعض مميزات األشخاص املسنين في الجزائر.

،  املميزات السوسيوديمغرافية التي أظهرت الفرق الشاسع في توزيعها حسب متغير الجنس وبعض املتغيرات التي تنتمي إليها  

ة  االجتماعي نساء اللواتي تميزن باألرامل نظرا للعوامل  فالحالة الزواجية التي عرفت حالة املتزوجين أكثر عند الرجال بينما ال

والثقافية للمجتمع الجزائري كظاهرة إعادة الزواج األكثر شيوعا عند الرجال على النساء في هذه األعمار املتقدمة، باإلضافة  

ن املرحلة املتقدمة من العمر  إلى متغير صلة القرابة مع رب العائلة الذي اخذ فيه معظم الرجال مركز رب العائلة على الرغم م 

والنساء اللواتي أخذن كل من صلتي الزوجة واألم لرب العائلة ما يبين تبعية هذه األجيال من النساء للرجال من الناحية املادية،  

مر    ة والثقافية التي   االجتماعي وحجم االسرة التي يعيش فيها الشخص املسن التي تميزت بكبر حجمها على الرغم من التغيرات  

بها املجتمع الجزائر مع مستوى تعليمي أغلبيته دون االبتدائي  في كال الجنسين نتيجة لتاريخ هذه األجيال التي لم تحظى بفرصة  

 للدراسة ملا عاشته من حرب واستعمار. 

يراته حسب  أما من ناحية املستوى االقتصادي الذي مثلته بعض املتغيرات السويواقتصادية لم يعرف أي فرق في توزيع متغ 

الجنس عكس الحالة الصحية التي اثبت أن الرجال والنساء في آخر مراحل حياتهم يعيشون حالة صحية مختلفة تماما فالنساء  

و على الرغم من أنهن يعشن أكثر من الرجال بربح بعض السنوات اإلضافية في متوسط سنوات العيش املحتملة بعد الوالدة  

كثر ضعف وهشاشة من الحالة الصحية للرجال، واألمراض املزمنة املنتشرة بين األشخاص  إال أنهن يعشن في حالة صحية أ 

املسنين قد اختلفت أنواعها بين كال الجنسين فمرض الضغط الدموي ومرض املفاصل هما األكثر انتشارا بين النساء، كما  

 اض التنفسية.  تميز الرجال باإلصابة بالسكري وأمراض القلب والشرايين باإلضافة إلى األمر 

ة واألعمال املنزلية والتسلية كما أوضحته نتائج مسح    االجتماعي  معظم نشاطات األشخاص املسنين تتمثل في املشاركة  

لكال الجنسين، ولكن االختالف بين الرجال والنساء كان في أهم تفاصيل هذه النشاطات    2012استعمال الزمن في الجزائر لسنة  

ة التي تنوعت عند الرجال بينما اقتصرت عند النساء في املمارسات الدينية، أما التسلية واإلعالم    االجتماعي  كما كان في املشاركة  

 فقد اقتصر بمشاهدة التلفزيون عند النساء والتنوع كذلك عند الرجال. 
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 ةاالجتماعيالتعليم عن بعد ورهان العدالة 

Online education and the social justice Goal 

 ة واإلنسانية، القنيطرة، املغرب  االجتماعي الجوري/كلية العلوم   منير ط.د.

/Mounir Jouri PhD researcher College of Social Sciences and Humanities – Kenitra - Morocco 

 

 

 

 ملخص: 

يم ميزاته وخصائصه  من  واالستفادة  بعد  عن  التعليم  اعتماد  العدالة  إن  تحقيق  على حساب  يكون  أن  ة  االجتماعيكن 

النمط التعليمي ليس مجرد أدوات تقنية وأجهزة رقمية فقط، بل هو ديناميات تربوية  واإلنصاف في املدرسة، ذلك أن هذا 

الحكومات   ومجتمعية تعتمل دون توقف، أن تنصب جهود  التفاوتات وتأبيدها. ولتفادي ذلك يجب  أن تعيد توليد    ويمكنها 

العربية على تنزيل سياسات اجتماعية واقتصادية وثقافية موازية للسياسات التربوية تعالج من خاللها تلك التفاوتات األصلية  

 ة واألسرية للمتعلمين.   االجتماعي التي تتجاوز قدرات وإمكانات منظومات التعليم، حيث تجد جذورا لها في األصول 

 ة، اإلنصاف، التعليم عن بعد، التفاوتات األصلية، التعليم الرقمي. االجتماعيالعدالة   : تاحيةالكلمات املف

Abstract    :  

The adoption of online education and the beneficialness of its advantages and characteristics should not be 

on account of achieving social justice and equity at school. In fact, this type of education is not just a set of 

technical tools and digital devices, but it is educational and community dynamics that work without 

interruption. They can also regenerate inequalities and perpetuate them. In order to avoid that, the Arab 

governments efforts must focus on effectuating social, economic and cultural policies parallelized with the 

educational ones. They should treat through them those original inequalities that go beyond the capabilities 

and potential of the educational systems, where they would find them rooted in social and family assets of the 

students. 

Keywords: Social justice, equity, online education, original inequalities, digital education . 
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 مقدمة: 

أزمات على مستوى محاربة األمية وعدم   الثالث  العالم  للكثير من دول  التعليمية  املنظومات  الذي تعيش فيه  الوقت  في 

تتالحق التطورات    استيعاب كل األطفال في سن التمدرس داخل قاعات الدرس، بسبب ضعف التعميم واختالل تكافؤ الفرص،

 التقنية والرقمية من حولها لتفتح عليها جبهات كبيرة تتطلب سرعة أكبر في التفاعل ودقة في اإلنجاز.  

ويرى الكثير من املهتمين بمجال التربية والتعليم أن التطورات الرقمية من شأنها أن تسهل عملية التعميم وتقريب التعليم  

من فئات واسعة، خاصة أن كلفتها أقل، ال تكاد تقاس بتكلفة إقامة البنايات وتوفير التجهيزات وتوظيف اإلداريين وغيرها من  

وهو ما يجعلها تبدو أنها    جهة أخرى تتميز التقنيات الرقمية بميزة إمكانية االنتشار األكبر،متطلبات التعليم الحضوري. ومن  

وسيلة ناجعة في خدمة مطلب التعميم وليست عائقا له. إال أنه بمعيار جودة املنظومة التعليمية الذي يحتوي تكافؤ الفرص  

ف  ويتجاوزه، واستحضار  معالجة  إلى  تحتاج  جديدة  مؤشرات  أمام  تسقط  نكون  ال  حتى  الرقمية  الوسائل  اعتماد  سياق  ي 

في سياق    ة إلحاحياملنظومات التعليمية في مأزق آخر في طريقها ملحاربة األمية. فمبدأ اإلنصاف وتكافؤ الفرص أصبح مطلبا أكثر  

الخدمات   لدمقرطة  هاما  مدخال  صار  حيث  املعاصرة،  املجتمعات  تعرفها  التي  ااالجتماعيالتطورات  واستيعاب  لتعدد ة 

 املجتمعي في أفق بناء تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية مثينة ومستدامة.  

وتقتض ي هذه الخلفيات كلها البحث في البعد التركيبي والبنيوي ألي أزمة تربوية، والتعاطي معها باعتبارها جزء ال يتجزأ من  

في التناول الضيق الذي ينكب على معالجتها في إطار    ة واالقتصادية والسياسية في شموليتها، وعدم حصرها االجتماعي األوضاع  

مدرس ي مغلق وميكانيزمات عاجزة عن استيعاب واحتواء مثل هذه القضايا املتعددة األبعاد. فكل أزمة تربوية تعالج من داخل  

ها. وذلك حسب  الوضعية املجتمعية التي تحدد بيئتها من حيث عوامل إنتاجها ومن حيث حدتها وعمقها ومظاهرها وامتدادات

 ة املتعددة.  االجتماعيالخصوصيات وشروط اشتغال أجهزتها ومؤسساتها السياسية واالقتصادية والثقافية والتربوية و 

 السياق العام وإشكالية الدراسة: .1

 مشكلة الدراسة:  -أ

ية التي عرفتها  ة وتكافؤ الفرص حاضرا في مختلف النصوص التنظيمية واملخططات اإلصالحاالجتماعيظل رهان العدالة  

و  االقتصادية  التنمية  الدولية وحاجيات  املنظمات  توصيات  مع  انسجاما  العربي  العالم  من  ة والثقافية  االجتماعي عدة دول 

إلى املدرسة كمظهر من   الولوج  النسب املرتفعة لألمية والهدر املدرس ي فقد كان االهتمام أساسا بتعميم  والسياسية. وأمام 

وفير مقعد بيداغوجي للجميع بنفس مواصفات الجودة، دون تمييز قائم على أساس االنتماء الجغرافي  مظاهر العدالة، عبر ت

، أو النوع أو اإلعاقة أو اللون أو اللغة أو املعتقد. وللوصول إلى ذلك حاولت السياسات التربوية توفير كافة البنيات  االجتماعيأو  

 ضمانا لالستفادة املتكافئة من خدمات التربية والتكوين.  االجتماعي لنفس ي و واألفضية، وتأمين جميع أنواع الدعم التربوي وا

وفي خضم معركة التعميم املتكافئ هذه والتي لم تكتمل بعد، لم يكن لنمط التعليم عن بعد في املراحل قبل الجامعية أي  

محورية. التعليمي  مكانة  املنظومة  مواكبة  عدم  بسبب  مؤجال  خيارا،  أو  شعارا،  ظل  فيه  فقد  بما  التقني  العالم  لتطورات  ة 
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أكثر   أمام مطالب  مكانه  يراوح  مازال  عالم  في  التكنولوجيا  إدماج  تسهل  التي  اللوجيستية  اإلمكانات  توفر  لعدم  أو  الكفاية، 

 إلحاحية وأهمية تستهلك كل إمكاناته املادية والبشرية والزمنية.  

سيضع كل دول العالم أمام واقع ال يرتفع، حيث أجبر    2020ع سنة  ( مطل-19إال أن الظهور املفاجئ لوباء كورونا )كوفيد

والحجر الصحي، مما أدى إلى إغالق املدارس والجامعات      االجتماعي  الناس على لزوم بيوتهم في إطار إجراءات احترازية للتباعد  

الدراسية عبر اعتماد "التعليم عن    وتعليق الدراسة لفترات زمنية متفاوتة. فلجأت عدة حكومات إلى تدارك األمر وإنقاذ السنة

بعد" بشكل اضطراري. والحالة أن هناك اختالفا واسعا بين الدول على مستوى تدبير العملية التعليمية من خالل هذا النمط  

تعاطيه في  مثال،  املغرب  في  التربوية  السياسات  الذي طبع  التردد  أن  كفاية    التعليمي؛ ذلك  استعداده  النمط وعدم  هذا  مع 

يجعلنا نتساءل عن كيفية تدبيره لهذه الوضعية الطارئة خاصة في عالقة مع رهانات اإلصالح التربوي الجاري الذي    تماده،الع

ة ودون تمييز    االجتماعي  ياته، من خالل توفير تعليم منصف ومتكافئ في إطار قواعد من العدالة  يضع مبدأ اإلنصاف ضمن أولو 

 نوعي أو مجالي أو طبقي. 

إلى أي مدى يمكن للتعليم عن بعد أن يحافظ على هدف اإلنصاف  وتحاول هذه الدراسة اإلجابة عن سؤال مركزي وهو:  

 وتكافؤ الفرص في العملية التعليمية التعلمية؟  

 اآلتية:   األسئلة الفرعيةولإلجابة عن هذا السؤال ستحاول الدراسة اإلجابة على  

 افؤ الفرص في قطاع التعليم؟ ة وتكاالجتماعي ما هي رهانات العدالة 

 ما هي خصائص الوضعية التعليمية التعلمية خالل اعتماد التعليم عن بعد؟

 ما هي املعيقات التي يسببها التعليم عن بعد والتي ينتج عنها عدم تكافؤ في الفرص؟ 

 وما هو تأثير التفاوتات األصلية على التفاوتات التعليمية خالل عملية تعليمية عن بعد؟  

 أهداف الدراسة:   - ب

 اآلتية : األهدافتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق  

إثارة االنتباه إلى ضرورة اعتماد مؤشر تكافؤ الفرص خالل تقويم نمط التعليم عن بعد، أو خالل العمل على وضع    .１

 سياسات تربوية تروم تعميم واستدامة العمل به.

املغربية كأحد املعضالت املزمنة التي تعيق النجاح في مختلف  إعادة التأكيد على تحدي تكافؤ الفرص في املدرسة    .２

 اإلصالحات املتعاقبة. 

 فتح املجال لنقاش عالقة الوضعية األصلية لألسر املغربية بالتحصيل الدراس ي ألبنائها.    .３

تدام زمانا  تحديد أهم اإلجراءات الالزم اتخاذها في حال قررت وزارة التعليم اعتماد نمط التعليم عن بعد كنمط مس  .４

 زمكانا.

التقنية    .５ األبعاد  على  االقتصار  بدل  بعد،  عن  بالتعليم  املرتبطة  والبيداغوجية  التربوية  للنقاشات  املجال  فتح 

 والرقمية. 
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 ج ـ أهمية الدراسة: 

أولها موضوع   املغربي.  التربوي  السياق  في  ملحتين  يتناول قضيتين هامتين  في كون موضوعها  الدراسة  أهمية هذه  تكمن 

-2015إلنصاف في التعليم باعتباره أحد الدعامات األساسية التي بنيت عليها الرؤية االستراتيجية إلصالح التعليم باملغرب )ا

ة والجهات الترابية  االجتماعي(، حيث تم وضع جملة من املشاريع والتدابير من أجل تقليص الفجوة بين مختلف الطبقات  2030

ة. كما أن هذه الرؤية تتبنى مشاريع التطوير التكنولوجي والرقمي في قطاع التعليم، حيث  لضمان تعليم منصف بين كل املغارب

تم التنصيص عن "التعليم عن بعد" كخيار معروض للتطوير واإلرساء داخل املنظومة التعليمية املغربية، والتي سرعت جائحة  

من مقاربتها بنفس تربوي وبإرادة سياسية عابرة للقطاعات    كورونا بإبراز أهميته وملحاحيته، وفضح هفواته وتحدياته التي ال بد

 الحكومية. 

راهنيتها من  أهميتها  تكتسب  الدراسة  هذه  فإن  املهتمين  لذلك  مختلف  بين  الدائر  العمومي  النقاش  في  مساهمتها  ومن   ،

واملتابعين للشأن التربوي، وأيضا من كون الزمن التربوي في املغرب هو زمن إصالحي بامتياز يعرف عدة أوراش للعمل تروم تجاوز  

نه العمل اإلداري اليومي الغارق في اإلعاقات التي راكمتها املنظومة، ومن شأن دراسة من هذا النوع أن تفصح عما لم يفصح ع

املتوقعة من خارج   في استشراف اإلشكاالت  التفكير  أكثر من  الوضع  استمرارية واستقرار  األزمة بمنطق الحفاظ على  تدبير 

 املنظومة التعلمية.   

 مفهوم التعليم عن بعد:  -د 

بعد   عن  خالل  التعليم  من  تتم  التي  التعلمية  التعليمية  الوضعية  تلك  والوسائل  هو  الرقمية  التقنيات  على  االعتماد 

مما يجعل أهم خصائصه هي الفصل املكاني بين املتعلم واملعلم من جهة وبين املتعلم وباقي زمالئه من جهة أخرى.    التكنولوجية، 

ون املتعلم  فهو "نظام تعليمي يقوم على فكرة إيصال املادة التعليمية إلى الطالب عبر وسائط اتصاالت تقنية مختلفة حيث يك 

، و"يشمل كافة أساليب الدراسة وكل املراحل التعليمية التي ال تتمتع باإلشراف املباشر واملستمر  1بعيدا ومنفصال عن املشرف" 

من قبل معلمين يحضرون مع طالبهم داخل قاعات الدراسة التقليدية. ومع ذلك تخضع عملية التعليم فيه لتخطيط وتنظيم  

 . 2ليمية وأعضاء هيئة تدريس"وتوجيه من قبل مؤسسة تع

 هنا تصبح البيئة التعليمية بيئة إلكترونية توفر عددا من االمتيازات؛ منها: 

 سهولة الوصول إلى املادة املعرفية، حيث أن تنزيلها رقميا يسهل الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان.  •

فالتواصل يكون ميسرا دون الحاجة إلى التنقل بين البيت واملدرسة  يسر التواصل مع املدرس، وتخفيض الكلفة الزمنية.  •

سواء بالنسبة للمتعلم أو املدرس. إال أنه ينبغي البحث في أثر هذا التواصل وعمقه ومدى استيفاء مهمته البيداغوجية. وهذا  

 يحتاج بحوثا لقياس النجاعة التربوية وليس فقط الرقمية والتقنية.

 
 . 2017ـ املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، االستراتيجية العربية للتعليم عن بعد، 1

2- Börje Holmberg, « The evolution of the character and practice of distance education »,Volume 11, (Oldenburg : BIS-Verlag der, 

2005), p44. Vu le 13/10/2020 sur https://uol.de/fileadmin/user_upload/c3l/master/mde/download/asfvolume11_eBook.pdf. 
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رية والتنظيمية على مستوى املؤسسات التعليمية، فعدم حضور املتعلمين إلى قاعات الدرس وفضاء  تقليل األعباء اإلدا  •

املؤسسة سيخفف عبء املراقبة والتنظيم وقواعد الحفاظ على النظام الداخلي للمؤسسة. لكن سيظهر عبء آخر مرتبط  

 بالقدرة على ضبط ومتابعة حضور املتعلمين عبر الوسائل التقنية.

مع التطور التواصلي الذي تعيشه املجتمعات املعاصرة، وهو تجاوب ال يمكن تفاديه أو تأجيله حتى ال تصبح    التجاوب •

 املنظومة التعلمية متجاوزة وغير متجاوبة مع الحاجيات النفسية والرقمية للمتعلمين. 

ى إدماج التطور التكنولوجي في  التفاعل مع توصيات املنظمات الدولية املختصة، وهي توصيات تتجه في جزء كبير منها إل •

 طرائق التعليم. 

 ة:االجتماعيالتربية ومسألة التفاوتات  .2

 املدرسة بين االستحقاق واإلنصاف:  -أ

على مبدأين؛ أولهما الحرية الشخصية التي يجب أن يتساوى فيها الجميع على كل  .RawlsJتقوم فكرة اإلنصاف عند راولز  

ة. وثانيهما ضمان الفرص العامة للجميع، دون استبعاد أو إقصاء أي فرد  االجتماعيصادية و املستويات بما فيها املساواة االقت 

التفاوت تراعي مبدأ  التي  التوزيعية  املساواة  األهم، ضمان  تمييزي، ثم، وهذا الجزء  أي أساس  .  Différence Principaleعلى 

وذلك من خالل إتاحة الفرص للناس بشكل    ال ممكن، ويعني باملساواة التوزيعية أن يجعل أفقر أفراد املجتمع في أحسن ح

متساو مع الحرص على تسهيل وصولهم إليها بما يملكون من وسائل وإمكانيات ذاتية. فقد تكون الفرص متاحة للجميع وحرية  

الوصول إليها مضمونة للجميع، لكن ما يستطيع شخص معاق، مثال، تحقيقه بتلك الفرص هو أقل مما يمكن لشخص سليم  

على  ا القائمة  كاملزاعم  التقييمية،  في حساباته  املباشر  اهتمامه  دائرة  من  راولز  أخرجه  ما  مالحظة  املهم  ومن  إليه.  لوصول 

 .1الحقوق املرتبطة بفكرتي الجدارة واالستحقاق. وهو ما يقدم تبريرا عقالنيا ملا قد أدرج وأخرج 

تحدي تحقيق اإلنصاف من خالل معالجة التفاوتات األصلية    وإذا أسقطنا هذه النظرة على املدرسة، فسنجد أنفسنا أمام 

املدرسة معهم من أوساطهم   ة والثقافية واالقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى نجد تحدي  االجتماعيالتي يصطحبها رواد 

املجتمع. خ إلى  تصديرها  تعيد  تفاوتات جديدة  املدرسة  تنتج  ال  حتى  التعليمية،  الفرص  تكافؤ  من  أن  ضمان مستوى  اصة 

املدرسة تعتمد في تصنيفها للمتعلمين على مبدأ الجدارة واالستحقاق باعتباره آلية لتوزيع العدالة، في حين تغفل عن ضمان  

صوروكان   أكده  ما  وهذا  ومنصف.  عادل  قبلي  هي  .SorokinPوضع  التعليمية  للمؤسسة  األساسية  الوظيفة  إن  قال  الذي 

دقيقة بين قدراتهم من جهة والقدرات التي تتطلبها مختلف أنواع املهن واملواقع التي   تصنيف املتعلمين بما يحدد عالقة خطية

تميز البنية السوسيومهنية في املجتمع. "فاملجتمعات الصناعية تنتصر لالستحقاق والجدارة، بمعنى أنها تعطي تقديرا خاصا  

التي   التعليم  في منظومة  ثقتها  النادرة واالستثنائية وتضع  الكفاءات"للكفاءات  الكفاءات  2تعمل على تحديد هذه  تلك  . وألن 

ة، فإن املدرسة تجد نفسها وهي تعلي من قيمة املستحقين إنما تعطي فرصا وامتيازات  االجتماعيتختلف باختالف الطبقات  

لحراك  لطبقات على حساب طبقات أخرى. لذلك فقد اشتغلت السوسيولوجيا على هذا الترابط الذي يؤثر بشكل كبير على ا 

 
 .111(، ص2010ـ أمارتيا سن، فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي، )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 1

2- Raymond Boudon, L'inégalité des chances : la mobilité sociale dans les sociétés industrielles, (Paris: Hachette/Pluriel, 1997), 

p16.  
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. فرغم أن هناك تقدما ملحوظا على مستوى تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم والحصول    االجتماعي  بداللة األصل    االجتماعي

بقي متواضعا    االجتماعية إال أن تأثير ذلك على الترقي  االجتماعيعلى مساواة داخل املؤسسة التعليمية بين مختلف الفئات  

 يتردد داخل مخرجات النظام التعليمي.    االجتماعي حيث مازال صدى األصل 

بالتأثيرات   يعج  املجتمع  إن  العدالة  االجتماعيبل  املتولدة عن غياب  اعتبر  االجتماعية  العدل. فقد  بين مختلف دوائر  ة 

؛ املدرسة تنتج تفاوتاتها الخاصة، كما  اعياالجتمأن أنظمة التفاوتات يتم إنتاجها من جميع مجاالت النشاط  .WalzerMوالزر 

االقتصاد والثقافة والسياسة ... وغيرها. وعدم املساواة التي تنتج عن أي مجال تنش ئ ظلما جديدا وعدم مساواة في مجال آخر.  

اة في مجال الدراسة والثقافة والصحة ...وغيرها. لذلك فينبغي أن يكون واضحا  فعدم املساواة في الدخل يؤدي إلى عدم املساو 

أن عالج التفاوت وتحقيق اإلنصاف في الوسط املدرس ي هدف ال يمكن أن تخوض فيه املدرسة بمعزل عن القطاعات املجتمعية  

فهناك دائما   أمام بنيات مهنية غير متساوية.األخرى. ومهما عملت املدرسة على تنويع أساليب املساواة فأثرها ال يمكن أن يظهر  

التالميذ وتشكل   رغبات  املدرس ي وتصنع  الفضاء  تأثيرها على  تمارس  تمثالت مجتمعية  راقية تصاحبها  يدوية ووظائف  حرف 

درسة  ميوالتهم ورهاناتهم، فتجد املدرسة نفسها عاجزة عن مجاراتها في إطار من العدالة واإلنصاف وتدبير االختالفات. "فامل

العادلة ليست مدرسة بدون اختالفات وليست كل اختالفات غير عادلة. وال ينبغي أن نخفي أن املضامين املقدمة للتالميذ  

ليست كلها محفزة ومرغوبة من طرف جميع التالميذ. وبالتالي فإنهم ال يحصلون نفس املنفعة والنتائج خالل رشدهم. ولكن إذا  

بات والرغبات فإن ذلك يهدد مفهوم التعليم املشترك. مهما يكن، ال بد من تكيف املدرسين مع  قررنا املواءمة بين جميع الطل

 .1املتعلمين، ولكن ذلك سيظل ناقال مفّضال لعدم املساواة"

 من التفاوتات األصلية إلى التفاوتات التعليمية  -ب 

الثقافية آلبائهم حيث تصبح املساواة الحقيقية    الحقيقة أن األداءات  املدرسية للتالميذ مرتبطة أشد االرتباط باألصول 

ة مستمرة في توزين مسارات التالميذ. أغنياء أو    االجتماعي  مجرد خيال. فرغم الدمقرطة في الولوج للتعليم، فإن التفاوتات  

وبالتا الدراسة  نفس  يتابعون  ال  أو عمال،  باطرونا  أصولهم  فقراء،  بداللة  دائما  ينقسمون  املدرس ي  االنتقاء  في  فالفائزون  لي 

. ففي الوقت الذي يخضع جميع  démocratisation ségrégativeالفصل العنصري    P. Merleة. وهذا ما سماه ميرل    االجتماعي  

ثر دخال ومردودية يكونون أكثر  األطفال لنفس قواعد املنافسة املدرسية، فإن تالميذ املدارس العليا والتكوينات العالية واألك

. وإذا اتخذنا جميع التدابير لخلق  2حظا من تالميذ التكوينات املهنية واملسارات الجامعية ذات الولوج املفتوح واألعداد الكبيرة"

التمييز   من  هامة  بجرعة  محاط  النموذج  هذا  أن  افترضنا  وإذا  ومطلق،  كلي  بشكل  الفرص  وتكافؤ  املساواة  تحترم  مدرسة 

إلى   اإليجابي وبإجراءات الحد األدنى للجميع، يجب االعتراف بأن املدرسة تنتج بشكل حتمي تفاوتات مدرسية، تؤدي بدورها 

 خلق تفاوتات اجتماعية.   

فمبدأ االستحقاق جعل املدرسة أكثر مساواة ألنها سمحت للتالميذ بالدخول في سباق داخل نظام موحد ومنسجم على  

 
1p112 (2004), 146 volume pédagogie, de française Revue », juste? école qu’une ce-Qu’est Marie,« Bellat-Duru François, Dubet - . 

2- Dubet François, La préférence pour l’inégalité : comprendre la crise des solidarités, (Paris : Edit. Seuil, 2014), p20.  
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نظرية. لكنه اصطدم بتفاوتات اجتماعية من خارج املدرسة تقلص من نسبة تحقق العدالة واإلنصاف  األقل من الناحية ال

ين في الوسط التربوي. فاملنافسة املدرسية مهما بلغت من املوضوعية القائمة على الجدارة واالستحقاق فإنها ال    االجتماعي  

خل املجتمع، والتي يحملها املتعلمون معهم إلى الوسط املدرس ي،  ة املوجودة دا  االجتماعي  تأخذ بعين االعتبار أشكال التفاوتات  

مما يجعل الوسط الذي تتم فيه املنافسة غير عادل؛ تفاوتات في الذكاءات املتعددة، وأخرى تهم النوع البشري وثالثة تفرضها  

نفسه مقيدا بها وليس من العدل في   ة أو االختالفات املجالية وهكذا. وهي تفاوتات تتجاوز املتعلم، بل يجد   االجتماعي  الطبقات  

 ش يء أن يحاكم على أساسها.  

دون   الدراس ي  مساره  في  املتعلم  يبذله  الذي  املجهود  على  فقط،  القائم،  باالستحقاق  الدراس ي  النجاح  يرتبط  وعندما 

ة ذلك النجاح باسم عدالة  ة أو العائلية أو املجالية أو النوعية أو البيولوجية، فإنما تتم شرعن  االجتماعي  استحضار التفاوتات  

مفتقدة، خاصة أن الفاشلين ال ينظر لهم باعتبارهم ضحايا التفاوتات ونقص العدالة، وإنما يعتبرون مسؤولين عن فشلهم  

املدرسة فرضت عليهم نظاما يخضعون فيه   في حين أن هذه  النجاح وبالتساوي.  لهم كل فرص  املدرسة قد قدمت  مادامت 

والت للمقارنة  االنتقاء  باستمرار  عملية  في  قويا  فاعال  املدرسة  من  يجعل  ما  وهو  منصفة.  غير  أسس  على  والتصنيف  رتيب 

ثم إعادة االنتاج. "فكل منافسة تحدث تفاوتات كبيرة بين التالميذ، وكلما سعى املدرس لتقليصها فإنها    االجتماعي واالصطفاء 

 .1عمومه يبقى كما هو"  تظل قائمة، حتى عندما يتطور مستوى التالميذ فإن ترتيبهم في

وإذا كان الوضع على هذا الشكل في ظل تعليم حضوري يؤمن على األقل مستوى من مساواة املكان والزمان والجو التربوي  

والتعاقد البيداغوجي، فكيف سيكون األمر في ظل تعليم عن بعد تنتفي فيه ضمانات املساواة األولية في أبعادها الدنيا؟ إذ يتم  

سة إلى أفضية وأزمنة غير متكافئة يزيد فيها عجز املدرسة عن تحييد كل ما من شأنه أن يرجع إلى املسؤولية الفردية نقل املدر 

من أجل بلوغ استحقاق عادل. فتأثيرها يصبح محدودا جدا وال يمكنه إحداث تغيير عميق على مستوى      االجتماعي  واألصل  

تنام املدرسية. مقابل  التفاوتات  إنتاج  النموذج االستحقاقي.  الحد من  في  الذين يجدون ضالتهم وامتيازاتهم  أولئك  ي حظوظ 

خاصة عندما يكون هؤالء املستفيدون هم الطبقة الفاعلة في صياغة ووضع خيارات السياسات العمومية في املجال التربوي.  

تضررا وتموقعا من املدرسة ليس    فالفاعلون يقفون دائما ضد أي محاولة لسحب أي امتياز منهم، في حين أن الطبقات األكثر

 لهم املجال وال اإلمكانية وال الكفاءة من أجل أخذ الكلمة للدفاع عن مستقبل أبنائهم. 

 ة في التعليم:  االجتماعي التوجهات الدولية للعدالة  .3

ذه الغاية  تنكب مختلف املنظومات التعليمية في العالم العربي على جعل املدرسة مؤسسة منصفة وعادلة، وقد اهتمت به

توظيف التعليم عن بعد في العملّية التعليمّية في مراحله األولى،    . حيث الزال2أكثر من اهتمامها بتطوير نمط التعليم عن بعد

 كما أن مؤسسات التعليم عن بعد محدودة العدد وال تتناسب مع عدد السكان.  

 
1- Dubet, Duru-Bellat, p105 . 

راسية عن بعد ويلتزمون  ـ انطلق نظام التعليم عن بعد في الوطن العربي من خالل "نظام االنتساب الجامعي"، حيث يدرس الطلبة املقررات الد2

النهائية.   تهتم كثيرا بمراحل بحضور االختبارات  التعليم الجامعي والعالي، ولم  العربّية على  في الدول  التعليم عن بعد  وقد انصبت معظم تجارب 
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 أـ تكافؤ الفرص في التعليم مطلب دولي:

في الكثير من املعاهدات  فقد ورد    توصيات املنظمات العربية والدولية.  االهتمام الزائد بمطلب تكافؤ الفرص من خالل   يظهر

لعام   العاملي  اإلنسان، بدءا من اإلعالن  املعنية بحقوق  تلك  الدولية خاصة  اتفاقية حقوق  1948واالتفاقيات  . كما فرضت 

الدول أحكاما تلزمها   1989الطفل عام   الفرص" على تحقيق اإلعمال الكامل لحق    على  بالعمل "تدريجيا وعلى أساس تكافؤ 

كما تناولت عدة مواثيق دولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص  الطفل في التعليم.  

على مسؤولية الحكومات عن توفير كل الشروط  ة والثقافية، مبدأ العدالة عن طريق التأكيد    االجتماعي  بالحقوق االقتصادية و 

الضرورية ليستفيد جميع األطفال من تعليم يتسم بدرجة مقبولة من الجودة. وحيثما تتناول الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان  

وفرص  موضوع التعليم، فإن اهتمامها األساس ي ينصب على اإلنصاف: أي على هدف تحقيق مزيد من املساواة في حصيلة التعلم  

االلتحاق بالتعليم. وهذا الهدف هو إقرار بتساوي قدرات جميع األطفال على تنمية مهاراتهم املعرفية األساسية إذا ما أتيحت  

 لهم بيئة التعلم الصحيحة. 

ورغم أن عدة دول وحكومات عربية أدرجت مطلب اإلنصاف في دساتيرها الوطنية ومشاريعها التعليمية، إال أن ذلك لم يكن  

يا لإلحاطة بجميع التدابير الالزمة للوصول إلى نسب كبيرة من الغايات املرصودة لذلك. ولعل أكبر عائق يمكن تسجيله هو  كاف

االقتصار في تلك التدابير على ما يقع داخل أسوار املدرسة وعدم االلتفات بشكل جدي إلى معالجة التفاوتات األصلية التي  

 ة وعلى رأسها املدرسة.  االجتماعيجتماعي واقتصادي وثقافي يهيمن على مختلف املؤسسات  تنتعش خارج األسوار في إطار واقع ا

التمييز على مستوى املدرسة توجد مظاهر خارجية    كما أن هذه التفاوتات األصلية ال تعالج بالقوانين فقط، إذ أنه إلى جانب

د من فرص الحياة املتاحة لبعض الجماعات واألفراد.  ة واالقتصادية والسياسية التي تح االجتماعي لتمييز منبث في العمليات  

ة في قطاع التعليم ال يصيب املتعلمين جزافا داخل املدرسة وإنما هو واقع ناتج عن    االجتماعي  مما يعني أن اختالل العدالة  

عن تجاوزه أو    سياسات وعمليات تساهم في إدامته فيصطحبه املتعلمون معهم إلى املؤسسة التعلمية التي تجد نفسها عاجزة

عن  "تفاديه.   النظر  أجمع بصرف  العالم  في  األخالقي  النقاش  على  باستمرار  تطغى  واإلنصاف  العدل  ما جعل هواجس  وهو 

الفوارق السياسية والدينية واألدبية. ويجمع ميثاق األمم املتحدة هذه الهواجس في إطار التزامه بالطابع العاملي لحقوق اإلنسان  

ات واملدونات القانونية مسألة اإلنصاف في القانون العام. كما أن الحركات السياسية املطالبة بالعدالة  في حين تكرس املؤسس

ة تعمل على التعبئة حول قضايا تكافؤ الفرص وعدم التمييز والعدالة في توزيع املوارد. على أمل أن يشكل التضافر   االجتماعي  

نسان وفعل القوانين والتعبئة السياسية حافزا قويا ملكافحة الحرمان في مجال  بين تأثير االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإل

ة. وقلما يكون نتيجة لتمييز يمارس بشكل    االجتماعي  . فالتهميش في مجال التعليم يجد أصوله في أوجه الالمساواة  1التعليم"

 رسمي. 

 
السعودية اإللكترونية، وتجربة    يمكن االطالع في هذا السياق على تجربة جامعة القدس املفتوحة، تجربة الجامعة  التعليم العام أو قبل الجامعي. 

شاطا على املعهد املتوسطي ألنشطة اإلعالم والتكوين عن بعد بتونس، وتجربة الكلية التربوية املفتوحة بالعراق وغيرها. كما عرف العالم العربي ن

القنوات التلفزية األرضية والفضائية. ويمكن    مستوى "التلفزة املدرسية" حيث كان يتم إلقاء دروس نظامية ملختلف املواد واملستويات الدراسية على

 االطالع على تجربة "قناة النيل التعليمية" املصرية وتجربة "القناة الرابعة" املغربية. 

 . 203، ص0201ـ منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 1
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ونجاعة   الحكومات  لدور  مباشرة  األصبع  توجيه  هو  التعليم  لقضية  الدولية  املنظمات  مقاربات  في  باملالحظة  والجدير 

و  التربوية  العمومية  التربوية االجتماعيالسياسات  العدالة  تحقيق  في  تأخر  أو  فشل  أي  في  املسؤولية  كامل  يحملها  مما  ة 

نقاشات بشأن محاوالت تعريف نوعية التعليم إال أن تكافؤ الفرص يبقى مؤشرا  والتعليمية. وعلى الرغم من وجود الكثير من ال

داال "حيث ينبغي أن تنجح النوعية في اختبار تحقيق التكافؤ: فالنظام التعليمي الذي يتم بممارسة التمييز على فئة معينة أيا  

 سواء أكان تعليما حضوريا أو عن بعد.  1كانت، ال يضطلع برسالته" 

يش  لسنة  األمر  تقريرها  في  اليونسكو  ترى  حيث  التربوية  السياسات  تدبير  في  الحكامة  سؤال  أيضا  "أوجه    2009مل  أن 

التفاوت الراسخة واملستمرة القائمة على أساس الدخل ونوع الجنس واملوقع الجغرافي واالنتماء اإلثني وغير ذلك من مسببات  

وأن الالمساواة في مجال التعليم ترتبط بوجود أوجه للتفاوت أوسع نطاقا   الحرمان تشكل عائقا كبيرا أمام التقدم في التعليم.

تتعلق بتوزيع السلطة والثروة والفرص، تكرسها سياسات تجيز عدم التكافؤ في توزيع الفرص أو تسهم في استفحاله، ويتغذى  

 .  2من ثم توارث الفقر من جيل إلى جيل"

الحظة في العديد من الدول خاصة تلك التي تسببها الظروف التي يولد فيها  وتنتقد اليونسكو بشدة أشكال الالمساواة امل

الطفل أو جنسه أو مستوى ثراء والديه ولغتهم ولون بشرتهم. "فوجود أوجه تفاوت كبيرة في مجال التعليم ليس أمرا منافيا  

ن التقدم في مجاالت أخرى.  كما أن  لإلنصاف فحسب وإنما يس يء أيضا إلى الفعالية، فهو يعيق النمو االقتصادي ويحول دو 

املجتمع" في  املوجودة  األوسع  التفاوت  بأشكال  ترتبط  التعليم  في مجال  الشديد  التفاوت  إلى معالجة األمر عبر  3أوجه  . وتدع 

بين  تثبيت حكامة سليمة، حيث تعتبر أن "الحكامة في أوسع معانيها هي العمليات والسياسات والترتيبات املؤسسية التي تربط  

مختلف األطراف الفاعلة في مجال التعليم. وهي التي تحدد مسؤوليات الهيئات الحكومية على الصعيدين الوطني ودون الوطني  

في مجاالت مثل الشؤون املالية والتنظيم اإلداري ووضع وتطبيق القواعد التنظيمية. فقواعد الحكامة تحدد من يقرر ماذا،  

 . 4أو وزارة التربية على الصعيد الوطني ونزوال حتى مستوى قاعة الدرس ومستوى املجتمع املحلي" ابتداء من مستوى وزارة املالية  

كما أن املنظمات الدولية تربط بين اإلنصاف في التعليم وتأثيره على مجاالت أخرى، فجدول أعمال برنامج "التعليم للجميع"  

ويحدد للسياسة العامة للدول خارطة طريق تربط التعليم بأهداف  ة.  االجتماعييستند إلى التزام بحقوق اإلنسان وبالعدالة  

إنمائية أوسع نطاقا. على اعتبار أن تحقيق اإلنصاف في مجال التعليم هو مدخل استراتيجي للتقدم في مجاالت أخرى. فهل تفي  

 ة في إطار نظام للتعليم عن بعد؟  االجتماعي الدول العربية بالتزاماتها بخصوص مطلب العدالة 

 ب ـ تكافؤ الفرص في التعليم وسؤال الجودة: 

العربية على البعد الكمي من خالل تعميم التعليم باعتباره مستوى من مستويات تكافؤ الفرص، خاصة    فيما تشتغل الدول 

ار ذلك  بتحقيق الجودة باعتب   في الدول التي الزالت تعاني من نسب عالية من األمية والهدر املدرس ي، تبرز إشكالية أخرى مرتبطة

 
 . 2005ـ منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 1
 . 6، ص 2009كو، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع ـ منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونس2
 .6، مرجع سابق، ص 2009ـ التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 3
 . 6ـ املرجع نفسه، ص 4
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مستوى ثاني في التكافؤ املطلوب، وهو تكافؤ استراتيجي. ذلك أن تمتيع مختلف الفئات من نفس مستوى الجودة التعليمية  

والظروف التعليمية من شأنه أن يكسبهم مهارات وقدرات تمكنهم من مواجهة التنافس العادل على مناصب العمل في سوق  

على أساس ما يتوفر عليه الفرد      االجتماعي  السوق يؤول إلى فتح فرص أكبر للترقي    الشغل. خاصة أن التطور الذي يعرفه هذا

من كفاءة وجدارة واستحقاق في مجال تكوينه وتخصصه. وإن أي تفاوت في الجودة املقدمة في املرحلة التعليمية إنما هو تأسيس  

إعادة إدماج للمتعلم في الطبقة السوسيومهنية التي    لتفاوت على املستوى السوسيومنهي في األفق املنظور، وهو إعادة إنتاج أو

والوظيفي. وتحدد اليونسكو إطارا لتعريف الجودة وذلك من خالل      االجتماعي  تنتمي إليها أسرته، مما ينتفي معه رهان الترقي  

ل على ثمار التعلم"  أرضية األهداف املشتركة التي ترمي إلى تعزيز املناقشات املتعلقة بالجودة حيث تدمج "إمكانيات الحصو 

ضمن "اإلنصاف في فرص التعليم"، لذلك فإن أي فشل يلحق أي متعلم في االندماج والترقي املنهي ينبغي ربطه بانخفاض في 

 جودة خدمات التعليم املقدمة له قبل تحميل املسؤولية للمتعلم. 

وتات الطبقية والجنسية واملجالية التي الزالت  كما أن الدول في سعيها إلى تحقيق تلك الجودة ينبغي أن تراعي ظروف التفا

تحد من الجودة املرجوة وتشكل أقوى األسباب ألي فشل أو تعثر أو انقطاع أو عدم مساواة دراسية. فالجودة والعدالة عامالن  

 مترابطان برابطة ال انفصام لها.  

"تأمين املهارات للتوظيف املبكر بالنسبة إلى بعض    ويظهر ذلك جليا على مستوى التعليم الثانوي ألنه مناط بمهمة مزدوجة؛

األفراد واختيار وإعداد اآلخرين للتعليم العالي بحسب اهتمامهم وقدراتهم األكاديمية". وهنا يالحظ أنه على مستوى التعليم  

يف تسبب في حرمان فئة من املتعلمين من فرص ولوج التعليم العالي وتحقيق ترقي اجتماعي  الثانوي هناك عمليات توجيه وتصن

أفضل والحصول على وظائف جيدة على أساس االستحقاق وليس االمتياز، وذلك بسبب مسارات التمدرس والتكوين املهنيين  

أنه   إلى  اليونسكو  نبهت  لذلك  اختيارا.  أو  اضطرارا  فيها  أنفسهم  يجدون  في  التي  أكبر  بدرجة  واإلدماج  اإلنصاف  توخي  "يجب 

 .  1التعليم الثانوي مع توفير أوسع الفرص املمكنة لالستجابة إلى قدرات الشباب واهتماماتهم وخلفياتهم على أنواعها"

الطبقات   أبناء  من  واملتعثرين  املتوسطين  التالميذ  في معظمه  الذي يستقطب  املنهي  للتعليم  املتزايد  االنتشار  الهشة  ومع 

والضعيفة، والذي يسهل االنتقال السريع من املدرسة إلى العمل على املدى القصير، إال أنه ال يسمح بولوج املهن العليا. فقد  

العام يحظون    18أظهر تحليل شمل   بالتعليم  يلتحقون  الذين  امليدان االقتصادي أن  في  التعاون والتنمية  بلدا من منظمة 

طويل. ذلك أن مؤهالت التعليم املنهي تبقى متدنية املستوى وبجودة أضعف يجعلها غير قادرة  بفرص عمل أفضل على املدى ال 

العمل. فاملسار   الكافية لسوق الشغل. بل تكون أحيانا مسيئة ألنها تبعث بإشارات سلبية إلى أصحاب  على تأمين العائدات 

الذين يعر  أبناء األسر الفقيرة واملهمشة،  فون تعثرات دراسية كبيرة في التعليم العام، ثم يقدم لهم  التعليمي املنهي يستقطب 

عرضا تكوينيا بسيطا ليجدوا أنفسهم في مهن بسيطة. كل ذلك ال يمكن إال أن يعيد إنتاج التفاوتات ويعيق مجهودات اإلنصاف  

 وتكافؤ الفرص. 

 

 
 . 229، ص2201ـ منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 1
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 ة ياالجتماعالتعليم عن بعد ورهان العدالة  .4

رغم أن التعليم عن بعد كان هدفا حاضرا في التوجهات الكبرى للمنظومات التعليمية خالل السنوات األخيرة، إال أن تنزيله 

في الواقع بقي محتشما إلى أبعد الحدود في أغلب دول العالم العربي خاصة في املستويات الدراسية االبتدائية والثانوية. حيث  

أنتجت وزارات التعليم بشكل مؤسس ي ومنتظم، قبل أن تتوقف بدورها بسبب ضعف نجاعتها    شكلت الدروس املتلفزة أقص ى ما 

وتأثيرها من جهة، وبسبب االنتشار الواسع لألجهزة الرقمية التي دفعت األجيال الحالية إلى العزوف عن التلفزة بشكل الفت،  

التعليم   وزارات  أهم جهود  وانصبت  متابعتها.  نسب  انخفاض  إلى  أدى  املشاريع  مما  بعض  مع  اإلدارية  اإلجراءات  رقمنة  على 

العملية   وممارسة  الدروس  تلقين  أن  إال  التعليمية.  واملؤسسات  الفاعلين  لفائدة  وتجهيزات  تكوينات  شملت  التي  التربوية 

 عن بعد بشكل ممنهج يكاد يكون منعدما بالكامل.  التعليمية التعلمية

وجدت الحكومات نفسها مضطرة إلنقاذ املوسم الدراس ي عبر اللجوء    2020  ومع الظهور املفاجئ لجائحة كرونا مطلع سنة 

وسائط   توظيف  أو  إلكترونية  منصات  عبر  بثها  أو  رقمية  تطبيقات  عبر  الدروس  إرسال  تعتمد  بعد،  عن  تعليمية  آليات  إلى 

بعد ليس فقط مجرد كاميرات  وغيرها. إال أن العملية التعليمية لم تكتمل ناجعة، ذلك أن التعليم عن      االجتماعي  التواصل  

املعلم   بين  بيداغوجي  وعقد  لالستعدادات  ومواكبة  وتحفيز  تواصل  أساسا  هو  بل  إلكترونية،  وتطبيقات وحامالت  وأنترنيت 

واملتعلم. وهي األسس التي غيبتها سرعة اللجوء إلى التعليم عن بعد قبل إرساء كل شروطه التربوية والبيداغوجية والنفسية  

وا املرقمن ودفء والتقنية  الصوت  وتأثير  املباشرة،  الصورة  منطق  غير  هو  املنقولة  الصورة  فمنطق  والتكنولوجية.  لبشرية 

الحضور الجسدي ال يمكن أن تعوضه أي دعامة سمعية بصرية، خاصة عندما يكون املتحدث من خاللها مدرسا لم يسبق له  

قاء درس تعليمي، وإيفاء الوضعية ما تستحقه من الشروط التي تحول  ان استفاد من أي تكوين أو تأهيل للوقوف أما الكاميرا وإل

تواصله البعيد مع املتعلمين إلى تواصل مؤثر وإيجابي. فال املعلم يمتلك املهارات الكافية لذلك، وال التجهيزات املتاحة تساعد  

األخير أزاح الستار   النمط التعليمي. لكن هذاعلى تجاوز الثغرات املتوقعة، وال املتعلم يمتلك تجربة وتأهيال مسبقا لتقبل هذا 

ة وتكافؤ الفرص بين املتعلمين، وأظهر جليا حدود رهانات السياسات التربوية في إرساء مدرسة  االجتماعيعن واقع العدالة  

في إطار  اإلنصاف واملساواة. ويمكن أن نالمس ذلك من خالل مستويين اثنين؛ أولهما من خالل ما تعرضه املؤسسة التعليمية  

الوضع   يفرضه  ما  من خالل  وثانيهما  بعد،  عن  وتأثير      االجتماعي  التعليم  نجاعة  من  يحد  واقع  من  والثقافي  واالقتصادي 

 اإلجراءات التربوية الرامية إلى تحقيق الغايات املنشودة. 

 أـ محدودية العرض التربوي: 

ة ال تسمح لنا بغيره من أجل ضمان استمرار زمن التعلم  إذا كان خيار التعليم عن بعد تدبير اضطراري استثنائي لحالة طارئ

تعليمية تعيش أزمة مزمنة واقعيا، وهي غير مهيأة لتقديم تعليم    افتراضيا، فإن ذلك يعني أننا في وضعية استثنائية ملنظومات

ن مستوى لضمان تعليم  عن بعد ناجع وذي جودة، وال يمكن أن تتهيأ بين ليلة وضحاها، ألن هناك ضرورة لالشتغال على أكثر م 

 عن بعد ذي مردودية مرضية ومنصفة:
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في التعليم عن بعد، هي غير الطرائق في التعليم املباشر. واجتهادات دول العالم    أوال/ إن املناهج والطرائق الديداكتيكية

العربي على هذا املستوى ما تزال محتشمة. فحتى وإن كانت هناك محاوالت ومبادرات ملدرسين مبدعين إال أن القائمين على  

واإلمكانيات الوسائل  لها  توفر  وال  يمكن،  ما  أبعد  إلى  بها  يذهبون  ال  يتطلب جهدا    األمر  فاألمر  وبالتالي  للتطوير.  الضرورية 

مزدوجا؛ في مستواه األول ينبغي تطوير املناهج البيداغوجية بما يتالءم مع طبيعة نمط التعليم عن بعد. ثم، في مستوى ثاني،  

فقد يعاني الطفل أو ينبغي استحضار مطلب تكافؤ الفرص في هذه املناهج بما هو تدبير للفروق الفردية والذكاءات املتعددة. "

املراهق من نوبات من اإلحباط الشديد إذا لم يتم تلبية احتياجاته الفورية. ويمكن أن ينعكس القلق املتولد عن هذا املوقف  

في   األمل  وخيبة  الرغبات،  إشباع  بعدم  املرتبط  اإلحباط  هذا  مع  التدريجي  التعامل  على  للمساعدة  التلميذ  معه  يحتاج  بما 

طرائق التعليم    . فهل أعدت املدرسة في الدول العربية1عن طريق التأجيل التدريجي إلشباع الحاجة املعلنة"   مواجهة الفشل،

 عن بعد بما يكفي من اإلعداد والتحيين لتحقيق ذلك اإلشباع وتلبية تلك الحاجات الفورية؟ 

املدرس   بين  جديدة  وتربوية  بيداغوجية  تعاقدات  يفترض  بعد  عن  التعليم  إن  لها ثانيا/  تعاقدات  وهي  واملتمدرس، 

خصوصيتها االفتراضية. فاألستاذ خالل حصة للتعليم عن بعد ال يمكنه أن يالمس، وال يستطيع أن يتدخل في، البعد النفس ي  

للمتعلم وما يحيط به أثناء الزمن الدراس ي االفتراض ي للحصة، وال يتحكم في السيرورة التعليمية الحاسمة في التعليم الجماعي،  

الفصل  وال املتعلمين في  التي يوفرها وجود  العاطفية بينه وبين املتعلمين، وغيرها من الشروط  الروابط   يتمكن من بناء تلك 

التربية والتعليم بالتحليل والتطوير، وال يمكن أن نلقي كل ذلك جانبا ونتحدث عن   الواحد. وهي قضايا كبرى تناولها علماء 

تماما، خاصة في املستويات االبتدائية والثانوية. ومعلوم أن هذه التعاقدات بين املدرس  "تعليم عن بعد" مجرد من األحاسيس 

واملتعلم، وإن أخذت طابعا بيداغوجيا أو ديداكتيكيا واضحا، فهي في عمقها تدبير سيكولوجي وسوسيولوجي للحصة الدراسية  

بقواعد عمل موحدة، وضوابط مشتركة تعطي بعض  يتم من خاللها معالجة التفاوتات وبث دفء االجتماع في الفصل الواحد 

 اإلحساس بالتكافؤ في الفرص والوضعيات.

ثالثا/ إن األستاذ الذي يلقي درسا تعليميا عن بعد يحتاج إلى كفايات خاصة تهم اإللقاء في هذا األسلوب من التعليم، ومهارة  

الخل في  شامل  تغيير  إلى  الحاجة  عن  فضال  الرقمي.  التعليمي  مهمتهم  التصميم  املدرسون  خاللها  من  يرى  التي  التربوية  فية 

التعليمية والتربوية. "حيث هناك حاجة لتطوير علم أصول التدريس ليتالءم مع املفاهيم التعلمية الجديدة، فعملية التعليم  

العملية التقويمية  عبر الشبكة تتطلب من املدرس إعادة التفكير والنظر في تصور بنية املساقات الدراسية وإعادة التفكير ب

 . ويطرح السؤال العريض في هذا السياق على األعمال املختبرية والتجارب العلمية للتخصصات العلمية والهندسية. 2أيضا"

كما أن املؤسسات التعليمية تحتاج إلى تجهيزات كافية لضمان سيرورة بوتيرة منتظمة للدروس. وهذا تختلف فيه مؤسسة  

نقا عندما  خاصة  أخرى  الحواضر،  رن عن  ومؤسسات  البوادي  مؤسسات  بين  مجاليا؛  مؤسسات    املؤسسات  بين  وطبقيا؛ 

التعليم العمومي ومؤسسات التعليم الخصوص ي. وبالتبع تكون النتيجة هي تعذر التكافؤ بين تالميذ مؤسسة تعليمية وأخرى.  

 
1- Jean-Marc Louis, Fabienne Ramond, L’élève contre l’école : scolariser les a-scolaire, (Paris : DUNOD, 2010), p120 . 

 .www.yazori.com،2015ـ طارق عبد الرؤوف عامر، التعليم عن بعد والتعليم املفتوح، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2
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واألجهز  والبرامج  التقنيات  في  التكنولوجي  التغيير  مع سرعة  أكبر  التحدي  وتحيينا  ويبرز  دائمة  وتعبئة  جاهزية  يتطلب  بما  ة 

 مستمرا للترسانة التقنية.  

 ب ـ تحدي التفاوتات األصلية: 

إن األهم في هذه التجربة االضطرارية هو أنها أسهمت في رفع الستار عن تحديات تتجاوز حدود املدرسة وإمكانياتها لتحقيق  

ة في املدرسة. وهذا يعيد النقاش إلى التفاوتات األصلية التي  االجتماعي تعليم عن بعد منصف ودون االخالل بمطلب العدالة  

والالمساواة   التفاوت  إنتاج  إعادة  في  تساهم  بل  التعليمية،  املنظومة  إطار  في  الفرص  تكافؤ  لتحقيق  عائق  أكبر  تشكل 

رصد هذا التأثير من    السوسيوتربوية والسوسيومهنية والسوسيوتموقعية وسط النسيج املجتمعي وطبقاته املتصارعة. ويمكن

 خالل ثالثة مستويات:

أوال/ أول ما يطرح في مسألة التعليم عن بعد هو الوسائل الضرورية التي ينبغي أن يتوفر عليها املتعلم لتلقي املادة التعليمية  

األنترنيت.   وصبيب  الذكية  التكنولوجيات  أجهزة  الوسائل  هذه  أهم  ومن  املعلم.  مع  املفترض  التواصل  يطرح  وتحقيق  وهنا 

ومدى قدرتها على توفير هذه الوسائل، خاصة عندما تضم هذه األسر عددا كبيرا من األطفال    1مستوى العيش لدى األسر 

املتمدرسين، حيث تتضاعف تلك الحاجيات بتضاعف عددهم. صحيح أن هناك انتشارا واسعا لألجهزة اإللكترونية في مختلف  

الشرائية للفئات الهشة والضعيفة، وهي الفئات التي تشكل النسبة األكبر في املجتمعات    الدول، لكن أثمنتها تظل خارج القدرة

 العربية. األمر نفسه يتعلق بتوفر صبيب األنترنيت الكافي لتأمين اتصال ثابت ومستمر وبجودة عالية. 

يم عن بعد، ذلك أن غياب هذه  واالقتصادي لألسرة في تحقيق إنصاف تعليمي في إطار التعل   جتماعي  اال فيبرز تأثير الوضع 

اإلمكانات يضع عددا هائال من املتعلمين في عطلة دراسية سابقة ألوانها، ويدفع آخرين إلى مغادرة املؤسسة التعليمية نهائيا بال  

رجعة، فترتفع أرقام الهدر املدرس ي ونعود إلى نقطة الصفر في مسار تحقيق مطلب توفير تعليم معمم ومنصف. ويتفاقم هذا  

الوضع الهش لألسر عندما نستحضر املتغير املجالي؛ فالقرى واملداشر والبوادي الجبلية تعيش فقرا ماديا وتكنولوجيا واتصاليا  

 طافحا يضع أطفالها خارج التغطية التعليمية املفترضة فيما سمي بالتعليم عن بعد. 

ة والتي تحد بشكل كبير من نجاعة التعليم  االجتماعيأن نغمض أعيننا عن كل اإلعاقات التي تسببها األوضاع    إذن  ال يمكن  

الفرص ذاتها لالستفادة   الفئات الهشة والضعيفة واملتوسطة والغنية وكأنها فئات تمتلك  عن بعد. وال يمكن أن نساوي بين 

لى نتائج جد  ة ونحصل ع  االجتماعي  الناجعة من هذا النوع من التعليم. إننا بذلك نرسخ التفاوتات ونعمق الشرخ بين الفئات  

ضعيفة في معركة العدالة التعليمية. فإذا كانت الدروس الحضورية تقدم عرضا متساويا "نسبيا"، من حيث األمكنة واألفضية  

واقعه  إلى  األمر  أعاد  بعد  التعليم عن  فإن  املدرسة،  نفس  على  الواردة  الفئة  لنفس  التعليمية  واألطر  والتجهيزات  التربوية، 

تعليم األطفال رهين بما يتوفر لديهم من تجهيزات، وهذه األخيرة رهينة بما يتيحه الوضع األسري الذي    الطبيعي حيث أن تحقق

 
،  %13.4فإن "نسبة عدد الفقراء فقرا مدقعا تبلغ    2017ـ حسب التقرير العربي حول الفقر املتعدد األبعاد الصادر عن األمم املتحدة / بيروت لسنة  1

الفقر املدقع فتبلغ   بما فيها  الفقراء  التي شملتها الدراسة وهي تونس، األردن، مصر  %40.6أما نسبة عدد  العربية العشرة  البلدان  ، الجزائر،  في 
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ة واملجالية. ففيما يشكل ذلك عائقا أمام أسر تعيش أنواعا من الهشاشة  االجتماعي االقتصادية و   املستويات  يختلف باختالف

ة  االجتماعي الدولة إلنصاف الفئات الضعيفة يبقى رهان العدالة    فإنه ال يطرح أصال أمام األسر امليسورة. ومع غياب تدخل

معلقا إلى إشعار آخر. حيث ستبقى املنظومات التعليمية العربية مشغولة مزيدا من الوقت بالعدالة الكمية، حيث "تتوافق  

لنظ التدريجي  االنفتاح  أي  للتعليم،  "الكمية"  الدمقرطة  سياسات  مع  هذه  والجدارة  املساواة  الشرائح  رؤى  على  التعليم  ام 

، في حين أن اإلنصاف الحقيقي هو أبعد من مجرد توفير مقاعد إضافية لتالميذ  1ة التي كانت مستبعدة سابًقا منه"  االجتماعي  

 مفترضين. 

ثانيا/ تعتبر األسرة فاعال أساسيا في العملية التعليمية عن بعد، ذلك أن هذه العملية تتطلب تتبعا ومواكبة ومصاحبة  

مما يزيح الستار عن سؤالين أساسين؛ يرتبط    حفيزا مباشرا، وهو الدور امللقى على عاتق أفراد األسرة الراشدين إزاء أطفالها.وت

 األول باالستقرار األسري والثاني باملستوى التعليمي والثقافي لألسر.

في هذا االستقرار يعني أن األجواء  فاالستقرار األسري هو مصدر الدفء العاطفي واالحتضان النفس ي للطفل، وأي اهتزاز  

داخل األسرة لن تكون إال مشحونة بالشكل الذي يتعذر معه توفير أجواء التلقي واالستيعاب. وإذا كانت الفصول الدراسية  

توفر بشكل نسبي مستوى من املساواة بين التالميذ، على األقل بين أولئك الذين يرتادون نفس املدرسة، فإن التعلم في فضاء  

يعرض املتعددة،  بأشكاله  والرمزي  املادي  العنف  من  باضطرابات  ومشحون  مستقر  غير  االهتزاز    أسري  إلى  الدراسة  زمن 

والتشويش مع ما يصاحبه من انفعاالت نفسية مضرة بالتحصيل والتركيز. وعندما نضع مقابل ذلك تالميذ آخرين يستفيدون  

والالمساواة التعليمية فأحرى اإلنصاف. ذلك    كون أمام وضعية الالتكافؤمن أجواء جيدة من االستقرار األسري والعاطفي فسن 

أن اإلنصاف لن يتحقق فقط بتوفير الفرصة بل أساسا بتوفير شروط متساوية للوصول إليها واالستفادة منها، وأيضا بتعويض  

الشروط. تلك  من  مقبول  إلى مستوى  لتصل  املتضررة  الحضورية حيث  الفئات  الدروس  تحققه  ما،    وهذا  إلى حد  يتساوى، 

 مختلف التالميذ في األجواء املكانية للتلقي والتعلم. 

للدروس وجديتهم   بما يضمن مواكبتهم  التعليمية  في عمليتهم  تتبعها ألبنائها  يبرز دور األسرة ووعيها ومدى  ثانية  من جهة 

الفهم والتعلم وقدرة على أداء  وتفاعلهم وحضورهم الفعلي والذهني والنفس ي. وهو ما يتطلب تأهيال لهذه األسر ون سبة من 

  وظيفة التعليم. إنه سؤال املستوى التعليمي والثقافي لألسر حيث تظهر الحاجة أكثر لتدخل األسر في املراحل األولى من التعليم 

طابع تقني  حيث يفتقر األطفال الصغار إلى مهارات التعلم الذاتي، ويطرح األمر نفسه في مستويات أعلى في مواد دراسية ذات  

أو علمي خصوصا. فكيف نتصور تعليما عن بعد في غياب مستوى تعليمي معين لدى الراشدين في األسرة؟ األكيد أن هناك  

اختالفا بين األسر على هذا املستوى، وهو بالضرورة سيبرز في شكل تفاوت في الفرص املتاحة بين املتعلمين املنتمين لهذه األسر  

 دا ومتفاقم في دول العالم العربي مع ما تعرفه من ارتفاع في نسب األمية األبجدية واألمية العلمية. أو تلك. وهذا ش يء وارد ج

 
1- Marie Duru-Bellat, Agnés Van Zanten, Sociologie de l’école, 4e édition, (Paris, Armand Colin, 2012), http://www.armand-
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وفي مستوى ثالث يطرح سؤال مدى وعي األسر بهذه األدوار واستعدادها ألدائها. فقد تكون األسر مستقرة وتتمتع بمستوى  

مهامها في مواكبة أبنائها تعليميا اختيارا أو اضطرارا. فالتطور الذي تعرفه  تعليمي وثقافي محترم، لكنها قد تكون مستقيلة من  

املجتمعات الحديثة يفرض خروج األبوين معا للعمل طيلة اليوم، خاصة في األوقات التي يباشر فيها املدرسون بث دروسهم عن  

ن. كما يمكن أن يكون اإلشكال فيعدم وعي  بعد، وهي األوقات التي تتطلب حضور أحد الراشدين في األسرة إلى جانب القاصري

مؤسسة   إلى  التعليم  مشعل  عديدة  سنوات  منذ  سلمت  أن  بعد  تألفها  لم  والتي  عليها  الطارئة  األدوار  بهذه  األسرة  مؤسسة 

يء  املدرسة. ولتتم اليوم مطالبتها باسترجاع تلك األدوار، ال بد من مجهودات من التوعية والتعبئة والتحسيس واإللزام، الش  

وتأهيل   استقرار  في  تفاوت  هناك  مادام  الفرص  تفاوت  قائما،  التفاوت  يستمر  فيما  أكبر  وتأهيال  أطول  وقتا  يحتاج  الذي 

 واستعداد األسر.

ثالثا/ يطرح وضع آخر يكرس التفاوت بين املتعلمين في التعليم عن بعد. يتعلق األمر بطبيعة املسكن الذي يقطنه كل تلميذ.  

ا في  التعلم  واألكواخ  فظروف  الصفيح  ومنازل  الضيقة  الشقق  في  الوضع  عن  يختلف  الخاصة  والغرف  الفسيحة  ملساكن 

والعشوائيات. فكيف يمكن أن يجتمع ثالثة أو أربعة إخوة في بيت ضيق ليتعلموا عن بعد بمستويات دراسية مختلفة؟ كيف  

وتجاوبه  التربوي  اندماجهم  يتحقق  كيف  لهم؟  النفس ي  والوضع  التلقي  املعلم  نتصور  إلقاء  خالل  البيداغوجي  العقد  مع  م 

للدروس؟ هذا إن توفر كل واحد منهم على جهاز إلكتروني خاص به، وإال فإن الواقع يؤكد أن هناك تناوبا على تلك األجهزة مما  

اعف هذه  يجعل بعضهم يفوت دروسا لصالح دورس اآلخر، أو يكتفي بتسجيلها ليعيد متابعتها مساء أو يتجاوزها تماما. وتتض 

اإلشكاالت لدى البيوت التي تفتقر للربط الكهربائي والربط الدائم باألنترنيت فتضطر األسر إلى التعبئة عبر بطاقات الدفع 

 املسبق. 

املدن   في  اإلسكان  أزمات  وأيضا  جهة  من  النائية  املناطق  تعيشها  التي  األزمة  مع  فشيئا  شيئا  املسكن  إشكال  ويتعمق 

؛ األول مكون  1نظرية القطاع حيث يتم تقسيم املدن إلى ثالثة قطاعات رئيسية   H.HOYTما سماه هويت  وضواحيها، والتي ولدت  

من مساكن موجهة للفئات الحضرية الفقيرة ذات الدخل املحدود، والثاني يضم مساكن الفئات املتوسطة، والثالث مخصص  

جغرافي وإنما أيضا شكل األحياء واملباني، ومساحة املساكن  ملساكن الطبقات امليسورة. وهذا التقسيم ال يشمل فقط التوزيع ال

ومرافقها الداخلية، وعدد غرفها وإضاءتها وتهويتها ومدى ربطها بالكهرباء وشبكة األنترنيت وغيرها من املحددات التي يمكن أن  

 تشكل عوامل مؤثرة على الوضعيات التي تتحول فيها املساكن إلى أفضية للتعليم.

ذه املستويات السكنية هي تعبير عن مستويات الدخل والوضع االقتصادي لألسر، مما يعني أن أبناء األسر  ومعلوم أن ه

الضعيفة هم املعرضون أكثر من غيرهم لعدم مواءمة مكان تعلمهم عن بعد مع شروط وظروف التلقي والتحصيل، الذي يمكن  

 ق التمييز واإلجهاز على التكافؤ واإلنصاف. أن يستفيد منه آخرون وبوضعيات تفضيلية حاسمة ومؤثرة في خل
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 خالصات: 

نمط   في  النجاح  التقني  إن  بعده  في  تحصره  الذي  النمط  لهذا  الضيقة  النظرة  تجاوز  يتطلب  بعد  عن    داخل   التعليم 

املؤسسات التعليمية. ذلك أن العملية التعليمية بكل ثقلها وخصائصها ومتطلباتها تصبح عابرة ألسوار املدرسة وتحط رحالها  

بكل بيت ووسط كل أسرة. وهو األمر الذي لم تكن حكومات الدول العربية، في معظمها، مهيأة له بما فيه الكفاية. وهذا واضح  

. لذلك فقد آن األوان للقطع مع التردد الذي عاشته  19ءها مع بداية انتشار فيروس كوفيد  من خالل االرتجال الذي طبع أدا

املدرسة في تعاطيها مع الجيل الجديد من التكنولوجيات، والتعاطي مع الوضع في إطاره السوسيولوجي الواسع الذي ينقذ بعضا  

مل مع التعليم عن بعد باعتباره حالة استثنائية في ظرف  في انتظار ذلك يجب أن نتعا  من جهود تكافؤ الفرص في مجال التعليم.

 طارئ، فال نحمله أكثر مما يحتمل.  

ة كرهان وكتحدي يقف شاخصا أمام املدرسة وأمام    االجتماعي  لكن ال بد من أن نتعلم درسا جديدا في إشكالية العدالة  

ة    االجتماعي  ن أهم محاور هذا الدرس أن التفاوتات  ة والثقافية بالبلدان العربية. م االجتماعيتحقيق التنمية االقتصادية و 

ة للمتعلمين. واملدرسة مهما    االجتماعي  التعليمية هي أوسع من أن تتحملها منظومات التعليم، بل إنها تجد جذورا لها في األصول  

من منبته. وبذلك    قدمت من برامج ومخططات وتدابير فإنها تبقى عاجزة إزاءها في غياب استراتيجيات موازية تعالج املشكل

فالتعليم عن بعد ليس مجرد أدوات تقنية وأجهزة رقمية فقط بل هو ديناميات مجتمعية تعتمل دون توقف ويمكنها أن تعيد  

 توليد التفاوتات وتأبيدها.  

وينعكس األمر على التقويم املدرس ي، حيث ينجلي بشكل واضح أثر التفاوت على مستقبل األفراد. فكيف يمكن ألنظمة  

ميزان  ت يختل  عندما  املبدأ  هذا  عدالة  تبرر  أن  املدرس ي  واالقصاء  لالنتقاء  معيارا  والجدارة"  "االستحقاق  مبدأ  تعتمد  ربوية 

في   الفرص  وتكافؤ  التعلمية  التعليمية  الوضعية  في  الفرص  تكافؤ  بين  التمييز  يتم  وكيف  التعليمي؟  التحصيل  في  التكافؤ 

عن إنصاف في التقويم إذا غاب اإلنصاف في التعلم!؟ال يستقيم أن تكون وضعية    وهل يمكن أن نتحدث  الوضعية التقويمية!

 .التعليم استثنائية ووضعية التقويم اعتيادية

والتخصصات  املستويات  بعض  في  نجاعته  وعلى  العصرية،  التطورات  مالحقة  في  بعد  عن  التعليم  أهمية  على  نتفق    قد 

مات التعليمية، خاصة تلك التي تعمل جاهدة على إدماج مستجدات منهجية  الجامعية، وعلى دوره في حل بعض أزمات املنظو 

كالتعليم مدى الحياة، والتعلم الذاتي، وإتاحة فرص متعددة للراغبين في استكمال التعليم أو الحصول على فرصة تعليمية  

أو إضافية.  إال أن هذه الرهانات الطموحة ينبغي أن تستنبت في إطار ال يلتهم فر  التي وفرتها  جديدة  التكافؤ الشحيحة  ص 

املدرسة الحضورية بعد عقود من الزمن. كما أن هذا النمط التعليمي ينبغي أن يستحضر االختالف بين املستويات الدراسية  

دفاتر  وبين  وغيرها،  والقانونية  واألدبية  والهندسية  العلمية  الدراسية  التخصصات  وبين  والثانوية،  والجامعية  االبتدائية 

 مالت وقيمة الشواهد وغيرها من ظروف العمل.   التح

إذا اتفقنا على أن التعليم عن بعد هو إجراء استثنائي لظرف استثنائي، وأنه نمط محدود التأثير تربويا، مربك اجتماعيا،  

الميذ. وإال  متعذر تقنيا، فال ينبغي أن نعطيه أكثر من حجمه، وال أن نسلم بجدواه لدرجة أن نبني عليه قرارات مصيرية للت
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فسنكون أمام أكبر جريمة في حقهم، وأكبر اغتيال لإلنصاف وتكافؤ الفرص اللذان تتخذهما املنظمات الدولية والحكومات  

 املحلية رهانا لها.  
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 يف إفريقيا الشمالية : قوس النصر بوليلي منوذجا "كركال"ترميم أقواس 

Restoration of Caracalla Arches in North Africa: The triumphal Arch of Volubilis as a model 

 منير حداد/أستاذ باحث في التاريخ، املغرب  د.

Dr. Heddad Mounir/Research Professor of History, Morocco 

 

 

 

 ملخص: 

الغير  يتناول ه املادي  الثقافي  التراث  إشكالية الحفاظ على  النقاشات. ويطرح  العديد من  املقال موضوعا دارت حوله  ذا 

. تطرقنا من خالل نموذج قوس النصر  ؟منقول في شمال إفريقيا، وكيف تعامل معه املستعمر الفرنس ي إبان الفترة الكولونيالية

ألساليب والتقنيات التي استخدمت في عمليات ترميم هذه املعلمة وكذا إلى األخطاء التي تم ارتكابها في هذه األشغال،  بوليلي إلى ا 

إعادة قراءة جميع الترميمات التي تمت    ةواالنتقادات التي وجهت للعمل. ومن خالل هذه الدراسة نفتح نقاشا أكبر حول ضرور 

 في املغرب خاصة وفي شمال إفريقيا عامة، حتى نتمكن من وضع تصور واضح لتطور هذا العلم بهذا املجال من القارة اإلفريقية. 

 الترميم، قوس "كركال"، وليلي. الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

This article deals with a topic that has been the subject of many discussions. It raises the problem of 

preserving the tangible and immovable cultural heritage in North Africa, and how did the French colonialist 

deal with it during the colonial period? Through the example of the Arch of Triumph Volubilis, we touched on 

the methods and techniques used in the restoration of this landmark, as well as the errors that were committed 

in these works, and the criticisms directed at the work. Through this study, we are opening a greater discussion 

about the need to re-read all the restorations that were made in Morocco in particular and in North Africa in 

general, so that we can develop a clear vision for the development of this science in this field belonging to the 

African continent 

Key Words: Restoration, Arch of Caracalla, Volubilis. 
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 تقديم: 

" من املعالم التي كان الرومان يتباهون بها، ملا تحمله من رمزية العظمة والقوة والنصر. وقد ظهر هذا  كركالتعتبر أقواس "

، واستمرت هذه املعالم في االنتشار  في هذا الجزء  1النوع من املباني في إفريقيا الشمالية في عهد االمبراطور الروماني "تراجان"

من القارة اإلفريقية، وخاصة مع  االمبراطور "كركال " . ورغم مرور الزمن و تآكل هذه املباني التي أصبحت آثارا فيما بعد. فإن  

فريقيا رد االعتبار لهذه  من بسمون أنفسهم أحفاد الرومان )الفرنسيون(، جعلوا من بين مهامهم في الدول املستعمرة بشمال إ

بترميمها وإعادة بنائها. فهل نجح هؤالء في تمرير الخطاب الكولونيالي من خالل هذه املشاريع؟ وهل تم مراعاة القوانين    2املباني

 واألساليب املعتمدة دوليا إلنجاز هذه املشاريع؟ 

هم ترميم قوس النصر بوليلي، وسنكشف من  في هذه الدراسة املتواضعة سنحاول تسليط الضوء على مشروع كولونيالي   

 خالله عن أهداف املشروع وعن أساليب وطرق تدبير هذا العمل. 

 : "قوس النصر بوليلي "ـ ملحة تاريخية عن املعلمة: 1

سنة   بني  وهو217لقد  "  إهداء م،  املنطقة  حاكم  سيباستينوسمن  أوريليوس  "كركال"    3"ماركوس  االمبراطور  إلى 

(Caracallaالذي ،)   .سنتيمتر، وارتفاعه حوالي    87أمتار و 5ويتكون من قوس مركزي كبير)عرضه    سمي هذا البناء كذلك باسمه

و 4أمتار(  8 مشكاة صغيرة  ،  جوانبه  من  كل  في  بأعمدة    جزؤهاتقع  ترميمها  وقع  األخيرة  املشكاة  وهذه  الشكل،  مثلث  األعلى 

م، في بعثة 1721الذي زار املوقع سنة  ( Jean Windusندوس")"كورنثية". الشكل األصلي للقوس مستوحى من رسومات "جون و 

( والتي جاءت لشراء األسرى اإلنجليز من السلطان إسماعيل. وتم رسم املعلمة  Stiwartانجليزية ترأسها الكمودور "ستيوارت")

 . (Van Augustinن") في نفس السنة. وهناك رسم آخر للبارون النمساوي "فون أغستا (Boydeأيضا من قبل األسير "بويد") 

إلى احتمال    (Louis Chatelainم، ويشير "لوي شاتالن")1755سقطت معظم أجزائه إثر الزلزال الذي ضرب لشبونة سنة  

   .5م 1802تدميره بسبب زلزال 

 
  1ـ أنظر: 

A –M - Leydier – Bareil, Les arcs de triomphe dédiés à Caracalla en Afrique Romaine, Thèse de doctorat, université Nancy 2, 2006, 

Nancy, pp. 14.  

  2قوس. أنظر: 19ـ  يبلغ عدد أقواس النصر املهداة إلى كركال بإفريقيا حوالي 

A –M- Leydier – Bareil, Les arcs de triomphe dédiés à Caracalla en Afrique Romaine, Thèse de doctorat, université Nancy 2, 2006, 

Nancy, pp. 35-36. 
3 - L. Chatelain, Guide du visiteur de volubilis, Rabat, ED, F. Moncho, 1933, p. 19. 
4 - R. Thouvenot, Volubilis,  Paris, Ed, Les belles Lettres, 1949   p. 39. 
5- L. Chatelain, Op.cit, p. 19. 
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 : صورة لقوس النصر. املصدر: أرشيف إدارة موقع وليلي األثري. 1صورة 

 النصر: ترميم قوس  -2

م.  1934م، واستمرت إلى غاية  1930من أهم مشاريع الترميم التي أنجزت بموقع وليلي األثري. انطلقت أشغال ترميمه سنة  

، لم يكن يظهر باملوقع سوى بعض العناصر  1915وال بد من اإلشارة، إال  أنه قبل بدء الحفريات التي انطلقت بوليلي  في ماي  

زيليك"، وكانت املهمة األولى إزالة األتربة ومحاولة إبراز املعلمين.  سأعيد نفس االشارة هنا "للوي  االنشائية لقوس النصر و"البا 

أن أشغال ترميم ودعم    1م، حين ذكر1931( في مقاله عن األبحاث األثرية باملغرب الصادر سنة  Louis Chatelainشاتالن")

 قوس النصر تمت بنفس األسلوب الذي استخدم  في أشغال ترميم "البازيليكا".  

( تحيط بهذه البنية األثرية. وبعد ذلك وضع الكتل الحجرية  échafaudageوأول عمل قام به فريق الترميم، هو بناء سقالة )

زم األمر. أخذ مجموعة من الصور الدقيقة لهذه البنية األثرية. وأخيرا  بكل عناية ومرقمة، مراقبة صالبة األرضية، وتقويتها إذا ل

 إعادة تجميع كل الحجارة ووضعها في ترتيبها األصلي.

(، وإذا كانت هذه األخيرة غير مكتملة الشكل،  voussoirs(، كان ال بد من إضافة القطع الناقصة )la vouteبالنسبة للقبو)

، أو إعادة صقلها لتتناسب وأبعاد القطع املشكلة للقوس، وكان الهدف من  2الجزء الناقص  فيتم اللجوء إلى اإلسمنت لتدعيم

العنصر الذي يشكل دعامة أساسية لقوس النصر.   هذا هو البحث عن االنسجام بين القطع املكونة للقبو، ثم تقوية هذا 

جزاء املعلم التي كانت فيه في األصل. وبالنسبة للقطع ويعرف الترميم على أنه إتمام األجزاء املتبقية بإضافة، أو إعادة انتاج أ

املكونة للقوس كان ال بد من تجميعها على شكل نصف دائرة وإعادة تركيبها فوق خرسانة من حديد، واتمام القطع الناقصة.  

تبين دعامتان    ويمكن القول من خالل الصور رفقته، أن الخطوة األولى لترميم قوس النصر بدأت من الواجهة الغربية، حيث 

 (.38وضعتا عموديا لدعم الجزء العلوي األيمن لبقايا املعلم. )أنظر الصورة 

 
1-ibidem. 

 2ـ يشير"لوي شاتالن" إلى أن استعمال االسمنت كان له هدفان: األول، الحصول على الصالبة الجيدة للقطع املكونة لقوس النصر،   

 والثاني هو  املحافظة على تناسق هذه القطع وبالتالي البحث عن الجانب الجمالي. أنظر    

-  L. Chatelain, L’arc de triomphe de caracalla, P.S.A.M, fasc. 3,1937, p. 20-21. 
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يونيو    22(، إلى محافظ وليلي بتاريخ  Adrian Lafourgهامة تم إرسالها من طرف املهندس "أدريان الفورغ")1نملك مراسلة  

الوثيقة املصدر الوحيد الذي تحدث عن العجينة املستعملة  م، حول املواد التي يجب تحضيرها أثناء الترميم. وتعتبر هذه  1929

في ترميمات وليلي في املرحلة الكولونيالية. وقد ورد فيها أنه تم تحضير عجينة االسمنت املخصصة لألساسات بمكونات ومقادير  

( الصغير،   800 معينة  الحص ى  من  الرمل،    400لتر  من  عج 400لتر  استعمال  تم  كما  اإلسمنت(،  من  الجير  كلغ  من  ينة 

(، لكل سعة متر مكعب من الرمل، حيث ال يجب أن يتعدى سمك الطبقة املراد  0.06كلغ(، وحص ى ذو قد )  300الهيدروليكي )

( "لوي  0.15وضعها  اعترف  لقد  النصر.  قوس  لترميم  االعداد  خطوات  من  خطوة  هو  سابقا  قلناه  ما  نعتبر  أن  ويمكن   .)

 . 2ما قام به ليس ترميما ولكن تدعيما وتقوية للمبنى حتى ال تنهار أجزاؤه بنفسه أن  (Louis Chatelainشاتالن")

 

 

 املصدر أرشيف إدارة موقع وليلي األثري.   : بدايات أشغال ترميم قوس النصر بوليلي.  2صورة

الجانب    ،3الصورة  وتوضح العمل في  بشكل جلي استعمال السقالة. ويتبين أن املشروع في مراحله األخيرة،  ولم يتبق إال 

األيمن للواجهة الشرقية للمعلم. وحسب الصورة بقي وضع العمود الثاني بالجانب األيسر، وكذلك إتمام الجزء العلوي الذي  

 ن نفس الطريقة تمت بالجوانب األخرى.يتضمن النقائش. طريقة وضع السقالة جد معقدة ونستخلص أ 

 
  1ـ أنظر أرشيف إدارة موقع وليلي تحت رقم:  n. 8366.    -25/29ـ.

 -.ibidem 2ـ أنظر:
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 : استعمال السقالة في ترميم قوس "كركال"بوليلي. املصدر: أرشيف موقع وليلي 3صورة 

 تعليق الخبراء :  -4

، حين  19561(، سنة  Claude Domergueعرف ترميم قوس النصر انتقادات متعددة، كان أولها حسب "كلود دوميرغ")  

(، مدير قسم اآلثار باملغرب باإلشارة إلى أن أشغال ترميم قوس النصر لم تكن متقنة،  Maurice Euzennatقام "موريس أوزينا")  

وأن هذا األخير في وضعه الحالي أي بعد الترميم مختلف شيئا ما عن الحالة األصلية، وقد برر موقفه هذا باالعتماد على رسومات  

(  Armand Luquet.وقد اعتبر"أرمون لوكي"  )2( للمعلمة Henri Boyde(، و"هنري بويد")Jean Windus)كل من "جون ويندوس"

 .3كذلك أن هذا العمل غير مكتمل 

(، في املقال الذي نشره حول الباب الجنوبي الشرقي بموقع وليلي، إلى أن  Raymond Thouvenotوأشار "ريمون توفنو ")  

(، كان عازما بعد ترميم قوس النصر على مواصلة األشغال في األسوار واألبواب باملوقع وقام Louis Chatelain"لوي شاتالن")

بدراسة حول هذه األخيرة وصفها ريمون توفنو بأنها كانت دراسة سريعة تفتقر إلى التصاميم والقياسات الدقيقة و الضرورية  

(  Maurice Euzennat. وقد كلف ''موريس أوزينا'')4رية على حدة لكل معلم مع مراعاة االختالفات واملميزات التي تخص كل بنية أث

( بدراسة قوس النصر بوليلي وقدم له كل التسهيالت للقيام بعمله على أكمل  Claude Domergue، ''كلود دوميرغ'')1958سنة  

مت هذه الدراسة إعادة  (. وهArmand Luquetوجه.  كما تلقى هذا األخير ، مساعدات من محافظ وليلي آنذاك" أرمون لوكي")

 
 1ـ أنظر: 

- C. Domergue , L’arc de triomphe de Caracalla à volubilis, B.C.T.H, 1963-1964, p. 201. 
2- M. Euzennat, Deux voyageurs anglais à volubilis, in Hespéris, XLIII , 1956, p .329 
3- A.  Luquet , La basilique judiciaire de volubilis, BAM, VII , 1967,p.437. 

"، يبين مدى األخطاء التي وقع فيها هذا الباحث خالل ترميمه "لقوس كركال"،  هذا الكم من االنتقادات ألشغال الترميم التي قام بها "لويس شاتالن ـ 4

التصاميم   لم يوظف  أنه  بدليل  تتغير،  لم  أعماله  في كل  "لويس شاتالن"  لدى  أن أسلوب االشتغال  توفنو"،  "ريمون  رأي  نستنتج من  أن  ويمكن 

أن نصدر حكما مالم نكن ملمين بكل ظروف االشتغال في تلك الفترة، وبالوسائل والدراسات الدقيقة في أشغاله. يبقى هذا مجرد استنتاج، وال يمكن  

 .R. Thouvenot, Une porte de l’enceinte romaine de Volubilis, BAM. 7, 1967, p. 607 -هذه املشاريع. انظر:  إلنجازالتي كانت متاحة 
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أشغال   عن  تكشف  وثائق  يجد  لم  أنه  الباحث،  التي صادفت  الصعوبات  بين  ومن  النصر.  لقوس  الغربية  الواجهة  تركيب 

. ومللئ هذا الفراغ، اعتمد الباحث  1(، ولم يجد كذلك وثائق تخص الترميمات التي شملت قوس النصر 1917ـ  1915حفريات )  

كتا من  مستقاة  معلومات  ويندوس")على  "جون  أهمهم  املغرب،  زاروا  الذين  األجانب  الرحالة  و"فون 1721بات  م(، 

الزلزال سنة  1721م(،  و"هنري بويد")1830أغستن") انهياره بفعل  الغربية(، قبل  الواجهة   ( النصر  الذين رسموا قوس  م(، 

1755 . 

 

 

 

 التاسع عشر.   املصدر: : قوس النصر في القرن الثامن عشر و القرن   4الصورة رقم 

Euzennat(M), op.cit, p. 329 

(، عن سبب عدم اعتماد رسومات هؤالء الرحالة أثناء ترميم قوس "كركال"، ألن هذه  Domergueوقد تساءل "دوميرغ")  

األ  باالرتفاع  األمر  انتقد من أجلها. ويتعلق  التي  في األخطاء  الوقوع  "لوي شاتالن"  صلي لقوس  األخيرة بال شك كانت ستجنب 

. 2النصر الذي يختلف عن االرتفاع الحالي، وكذا احتواء هذه املعلمة على عدة عناصر زخرفية تم إغفالها في أشغال الترميم 

ورغم غياب الوثائق الضرورية املرتبطة بأشغال الحفر أو الترميم، إال أن الباحث استطاع االطالع على سجل املراسالت بوليلي  

 (.  1934ـ 1926املحافظة بوليلي. ) إلدارةطالع كذلك على دفتر التقارير (، واال 1918ـ 1915)

الصور   ساعدت  وكما  األشغال.  سير  عن  فكرة  وكذا  أركيولوجية،  أهمية  ذات  معلومات  األخيرة  هذه  قدمت  وقد 

قام" دوميرغ"، بمقارنة  الفوتوغرافية للحفريات األولى قبل أشغال الترميم، الباحث في تقديم الصورة الحقيقية للمعلم األصلي.  

 
1- C.  Domergue,  Op. Cit, p.201-229. 
2 - C. Domergue, Op, cit, p. 208.  
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نموذج قوس النصر بوليلي، بباقي أقواس النصر بأوروبا أو العالم الروماني ) قوس "تراجان"، قوس "قسطنطين"...(، وبعد ذلك 

الذي أدرج فيه قطع "الكورنيش" التي لم تستعمل خالل ترميم هذه املعلمة، و تركت    أنجز تصميما مصححا لقوس النصر،

"(، وانعكس بالفعل architrave"، والساكف "friseساهم في تداخل الطبقات املوجودة فوق القبو) االفريز "معزولة عنها، مما 

على الشكل الطبيعي للمعلم، كما أن عدم استعمال مجموعة من النقوش أثناء عملية الترميم ساهم في عدم اعتبار هذا العمل  

 . 1عمال مقنعا وخاصة من طرف "الخبراء"

.  ”متر مما أضفى جمالية لقوس كركال13.75التصحيح طبعا ارتفاع قوس النصر الذي أصبح تقريبا حوالي    وقد غير هذا

. 2فعملية ترميم قوس النصر لم تكن مضبوطة، لكن الشكل العام للمعلمة احترم )معلمة صخرية، مبنية من الكلس الرمادي( 

 " لقوس النصر. والشكل أسفله يمثل التصميم املصحح الذي وضعه" كلود دوميرغ

 

 3:رسم تخطيطي لقوس النصر5شكل 

 خالصة: 

( عن تقوية ودعم املعلم وليس عن ترميمه، باعتبار أن العمل الذي قام به ساهم  Louis Chatelainتحدث "لوي شاتالن" )   

 في منع انهيار وتفتت أجزاء املبنى حسب تعبيره.

 
 1ـ "ريمون توفنو"، موريس أوزينا"،" كلود دوميرغ"، قد ذكرت ذلك سابقا في تعليق الخبراء. 

، حول ضرورة القيام بدراسات تحليلية معمقة ودقيقة قبل  8ـ لم يحترم ميثاق أثينا في بعض بنوده في أشغال ترميم قوس النصر بوليلي: البند رقم  2

ل البند رقم  تنفيذ إجراءات الصيانة  ثم  الترميم.  أثناء  في تغييب رسومات جون ويندوس  املباني 9لمباني واآلثار. وتجلى ذلك  ، حول ضرورة توثيق 

ه  التاريخية ذات األهمية الوطنية ضمن أرشيف خاص بكل دولة، والعمل على نشرها، مع توثيق ونشر كل األعمال التي تمت. هذا العمل لم يجد ل 

 تالي يمكن اعتبار أنه لم يوثق.الباحثون أرشيفا. وبال

3 -C. Domergue , op.cit, p.204. 
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إتمام   هو  أنه  على  الترميم  الباحث  مع  ويعتبر  كان عليه،  الذي  األولي  الشكل  وإعادة  بإضافته،  املعلم  في  الناقص  الجزء 

( املكونة للقبو، حيث أنه   Voussoirsاستعمال كل عناصره األصلية. وهو الش يء الذي لم يطبقه فيما يخص القطع الصغيرة )

   قطعة الواحدة.اضطر إلى االستعانة بقطع ال تنتمي إلى هذا املعلم، أو ترميم الجزء الناقص من ال

 

 : عملية ترتيب وتثبيت القطع املكونة للقوس.  املصدر: أرشيف إدارة موقع وليلي. 6صورة 

( أن املهندس الذي أشرف على أشغال بناء قوس النصر، قد ترك األمر للحرفيين  Louis Chatelainالحظ "لوي شاتالن")

( ديكور مختلفة في الواجهتين للمعلم، وبما أنها كانت متناسقة فلم يؤثر ذلك على جمالية املبنى.  Motifsحول إنشاء وحدات )

( في Violet Le Duc، أنه ينتمي إلى مدرسة "فيولي ليدوك")1يمكن القول من خالل هذه املعطيات وتعبير "لوي شاتالن" نفسه

عادة بناء املعلم كما كان في السابق، وهي من أهم مبادئ مدرسة هذا  الترميم. وما يدفعني إلى استنتاج ذلك أيضا هو بحثه عن إ

( االسمنت أثناء ترميم قوس النصر، وال يمكن اعتباره أمرا سلبيا بالنظر  Louis Chatelainاألخير. وقد استعمل "لوي شاتالن")

العادة في ترميمات اخرى )ترميم "الكوليزيوم" بروما...( و  تم السماح كذلك باستعمال االسمنت في  إلى أن هذا األمر جرت به 

م. ومشروع ترميم "قوس النصر" بموقع وليلي من بين أهم املشاريع التي عرفها هذا املوقع. ويمكن  1930توصيات ميثاق أثينا  

ال االنشائية  العناصر  أغلب  لوجود  ثم  والفنية،  التاريخية  ألهميته  أوال  للترميم،  املعلم  هذا  اختيار  سبب  أن  نفترض  تي  أن 

ساعدت في ترميمه. ونميل في ترجيح السبب التاريخي السياس ي، ألن الهدف األسمى من هذا العمل هو إبراز"الفترة الرومانية" في  

املغرب خاصة وشمال إفريقيا عامة لشرعنة وتبرير التواجد االستعماري فيه. ونستبعد الجانب الفني على اعتبار السرعة التي  

 النصر، ثم أخطاء الترميم التي وقعت قد مست هذا الجانب.  تمت بها عملية ترميم قوس  

وتجدر اإلشارة إلى أن الهدف األساس ي من ترميم هذه املعلمة هو البعد الرمزي الذي تمثله، حيث أن ترميمها أعاد الذاكرة  

مغرب القيام به من أجل تبرير  إلى الوراء حين أنشأ هذا املعلم كرمز لالنتصار والقوة. وهو ما حاولت فرنسا أثناء استعمارها لل

هذا االستعمار. ولعل أهم دليل على ذلك هو األهمية التي أعطيت للموقع والذي عرف زيارة شخصيات مهمة، كالرئيس الفرنس ي  

 آنذاك، واملارشال "ليوطي".  

 
1- « J’évite avec soin le terme de restauration qui doit en principe être rigoureusement proscrit, du moins en archéologie antique , 

et seul le mot de consolidation exprime comme il convient le travail auquel il faut procéder… ». Chatelain(L), Op, cit, p. 20. 
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جمعية خريجي املعهد  ويمكن أن ندرج في هذا املحور استطالعا للرأي قام به مدير متحف اتصاالت املغرب والكاتب العام ل

،  اعتبر الباحث املغربي عبد الفتاح إشخاخ  ، حول إعادة ترميم قوس النصر وتصحيح أخطائه. وقد1الوطني لعلوم اآلثار والتراث 

أن ترميم قوس النصر من املشاريع الناجحة والتي تركت بصمة في تاريخ املحافظة ورد االعتبار للمواقع األثرية ببالدنا. ويتفق  

معه الباحث رشيد أغربي، حيث يؤكد أن فترة ترميم هذا املبنى عكست عمال متميزا، منجزا بوسائل قليلة، وفي املقابل يجب  

الباحث منتصر لوكيلي، يرى أن "وليلي تحتاج إلى إزالة األعشاب بصفة مستمرة". ويورد لنا الباحث  االهتمام بأشياء أخرى. أما 

املغربي العربي مصباحي تجربة إسبانية فريدة من نوعها همت قصر الحمراء بغرناطة، وأطلق عليها اسم "ترميم الترميم". "وهو  

لكي يتبين الهدف من هذا املشروع، ووضع كل تدخل في وقته...  مشروع تصحيح بعض أخطاء الترميمات القديمة، مع توثيقها  

ويفترض أنه إذا كانت نفس العملية ستتم بالنسبة لوليلي، فما املانع طاملا تم احترام وتصحيح األخطاء وهذه الخطوة حسب  

املصباحي حول ضرو  العربي  املغربي  الباحث  مع  ونتفق  نعيشها".  التي  الحقبة  على  شاهدة  ستكون  الترميمات  رأيه  توثيق  رة 

 القديمة. 

لقد قلنا في مقدمة الدراسة أنه يجب إعادة قراءة الترميمات السابقة حتى نتمكن من فهم التدخالت التي تمت وإمكانية  

إصالح أخطاء الترميم التي مستها. يمثل قوس النصر قيمة تاريخية وأثرية وفنية ومعمارية، تؤرخ لفترة مميزة من تاريخ املغرب  

يم، لدى يجب التفكير في إعادة دراسته من جديد باستعمال التقنيات الحديثة والتكنولوجية، والقيام بإعادة ترميمه على  القد

 النحو الصحيح. 
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 مفهوم الذات املهنية لدى حرفيي مؤسسات التكوين املهين بالغرب اجلزائري

Artisans' professional self concept  Institutions of vocational training for the west 

region of Algeria 

 د. ماريف منور/جامعة تلمسان، الجزائر 

Dr. Marif Menouer/ University of Tlemcen – Algeria 

 

 

 

 ملخص: 

وأبعادها املهنية  الذات  مفهوم  مستويات  عن  الكشف  إلى  الدراسة  املهنية    .هدفت  الذات  مفهوم  مقياس  استخدام  تم 

للباحثة "عبير فتحي الشرفا". وذلك بعد التأكد من خصائصه السيكومترية. تم إجراء هذه الدراسة على عينة قوامها ثمانون  

 مكونا/ أستاذا حرفيا بمؤسسات التكوين املنهي بغرب الجزائر، باستخدام املنهج الوصفي التحليلي. (80)

( أبعاد، ومستوى متوسط لبعدين  05تم التوصل إلى مستوى منخفض لكل من متغير مفهوم الذات املهنية ككل، و خمسة )

، وعالقة ارتباطية    االجتماعي  م الذات والبعد املعرفي و (.كما تم التوصل إلى وجود عالقة ارتباطية بقيم مرضية بين مفهو 02)

 بقيم ضعيفة مع األبعاد األخرى، مع عدم وجود فروق في مفهوم الذات املهنية بداللة متغيري املستوى التعليمي واألقدمية. 

 الذات املهنية.   -الذات -العمل الحرفي -الحرفي -الصناعة التقليدية  -: الحرفةالكلمات املفتاحية

Abstract : 

The study aimed to uncover the levels and dimensions of professional self-concept. The professional self-

concept scale was used by the researcher "Abeer Fathy Al-Shurafa". And after confirming its psychometric 

properties. This study was conducted on a sample of eighty (80) teachers / professors in vocational training 

institutions in western Algeria, using the descriptive and analytical method. 

A low level was reached for each of the occupational self concept variable as a whole, five (05) dimensions, 

and a medium level for two (02) dimensions. It was also found that there is a correlation relationship with 

satisfactory values between self-concept and the cognitive and social dimension, and a correlation relationship 

with weak values with other dimensions, with no differences in the concept of professional self in terms of the 

variables of educational level and seniority. 

Key words: craft, traditional industry, craftsmanship, craft work, self, professional self. 
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 مقدمة: 

، وذلك بالنظر  االجتماعية، جراء عدم تغطية مهنته للوضع    االجتماعي  اني الكثير من األزمات النفسية و لقد صار الحرفي ُيع

للمستوى املعيش ي الصعب، الذي أصبحت تعرفه املجتمعات العربية بصفة عامة واملجتمع الجزائري بصفة خاصة، تولد عن  

ل مدة عمله في مجال الحرف، ومدى الكسب الذي ضمنته  األمر حدوث أزمة هوية عنده؛ خاصة بعد الثقة التي اكتسبها طوا

واملنهي بصفة   الصناعي  املجتمع  لذاته ضمن  اعتراف  يبحث عن  الحرفي  بالذات؛ أصبح  الوضع  في هذا  املاضية.  السنوات  في 

 خاصة، وفي املجتمع ككل بصفة عامة؛ بمعنى البحث عن اعتراف يضمن له  ذاته املهنية في كال املجتمعين.  

سباب هذا اإلحساس في اعتقادنا؛ نتيجة تغيرات مفادها اختالف في مفهوم الذات لدى الحرفي، خاصة بعدما سادت  تقع أ

فكرة التنافس نحو االعتراف املنهي، بغرض البحث عن مستوى اجتماعي أفضل، علما أن الوسط املنهي أصبح انعكاسا ملا يجري  

ن عدم االستسالم، حيث طغى مقياس الطابع اإلنتاجي؛ أي الترميز على  . لقد أحدث هذا الوضع نوعا م  االجتماعي  في الوسط  

الوظيفة اإلنتاجية، كسمة جوهرية داخل هذا النظام، لكن هذا ال يعني زوال تأثير العناصر الثقافية املنتمية إلطار مغاير، بل  

 .1واصفات االقتصاديةللمهنة، وبعض امل  االجتماعي هناك استمرارية العتبارات متعلقة باملوقع االقتصادي و 

ة التي ُحضيو  االجتماعي تمخض عن هذا الوضع؛ معيقات على مستوى مفهوم الذات املهنية لفئة الحرفيين، بالنظر للمكانة  

أ   التهميش واالقصاء على حد تعبير قيدنس،  املهنية لديهم سلبيا، نتيجة الخوف من  بها سابقا؛ بمعنى أصبح مفهوم الذات 

Gidens, A أن تحقيق مفهوم الذات املهنية االيجابي؛ أصبح صعب املنال؛ ما لم تكن رؤية واضحة حول الذات املهنية  ، خاصة و

  .2املتعددة األبعاد

 .االشكالية:  1

، حيث نشأ في بعض من األحيان تشابها،  عرف العمل الحرفي اليوم؛ بعضا من املعيقات على مستوى الوضعيات الهوياتية

واختالفا أحيانا أخرى؛ مما أدى إلى اختالف ذاتي عند فئة الحرفيين؛ تأرجح بين وضعية مهنية سلبية عند البعض، وايجابية  

بالتهميش،    عند البعض اآلخر؛ يرجع ذلك في اعتقادنا إلى الوضع املنهي القائم على تصور الذات املهنية؛ التي أدت بهم إلى إحساس

أمن نفس ي على مستوى الحرفة والوظيفة أيضا كمكونين في املجال    وفي بعض األحيان؛ إلى من الخوف من اإلقصاء وإحساس بال

الحرفي، ألن الوضع يوحي في اعتقادنا إلى شبه انعدام لإلحساس االيجابي؛ حيث أصبح مستحيال تحقيقه، لكونه أصبح مرتبطا  

مع الكيفية التي يدركون بها ذاتهم، والتي من خاللها يبحثون عن الطريقة التي يسلكون بها    بمجموعة من مؤشرات؛ تتماش ى

  3ة، كون سلوكهم؛ يتأثر بالكيفية التي ُيدركون بها ذاتهم  االجتماعي الحياة 

 
 .14.ص1999جمال غريد، ثقافات املؤسسة، مركز البحث في األنثربولوجيا االجتماعية والثقافية، وهران،   1

2 Cofsky, Louise. Expertise et le soi professionnel de l’enseignant, thèse présentée à la faculté des études supérieurs en vue de 

l’obtention du Grade de philosophiaDoctor (PHD) en psychopédagogie. Queebec.  Université de Montréal, 1996. P4.  

 .151، ص1998والطباعة، عمان، ، دار املسيرة للنشر والتوزيع 1صالح محمد علي أبو جادو، سيكولوجية التنشئة االجتماعية، ط  3
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ع منهي، يعني  بتعبير أدق؛ إن املكانة؛ أو مفهوم الحرفي لذاته املهنية؛ أصبحت ذا طابع اجتماعي؛ بقدر ما أصبحت ذات طاب

أصبحت تتحكم فيها مجموعة من العوامل داخل محيط عملهم وخارجه؛ كمدى اإلقبال على تعلم الحرفة من طرف الشباب  

إلى الطلب   الطابع الحرفي بمؤسسات التكوين املنهي، باإلضافة  العمل  االجتماعيفي تعلم املهن ذات  ، وحاجة اآلخر ملخرجات 

وبالتا  التدبير،  حيث  من  أ.  الحرفي  هادف،  تعبير  حد  على  للحرفي  املنهي  الوسط  أصبح  فقد  للتكوين،    (Hadef.A)لي  فضاءا 

 .1والتحويل الهوياتي املعتمد على ثقافة املهنة، إضافة إلى هوية االنتماء ملجموعة ما؛ من الحرفيين 

ن مفهوم الذات؛ هو األساس  لقد تناول العديد من الباحثين مفهوم الذات، وقدموا العديد من النظريات، وتوصلوا إلى أ

الذي تقوم عليه شخصية الفرد كوحدة قائمة بذاتها، وهو ما يجعل الفرد يدرك ذاته، ومعرفة خصائصه الشخصية، على  

أن مفهوم الذات؛ عبارة عن تكوين    Rogers, Cاملستوى العالئقي اجتماعيا، أو على مستوى ذاتيا شخصيا. حيث يرى روجرز  

ات الشعورية، والتقييمات الخاصة بالذات؛ فهو؛ ذلك الكل التصوري املنظم واملتناسق، املكون؛ من  معرفي؛ ومتعلم للمدرك 

. وبالتالي؛  2إدراكات الفرد لخصائص ذاته، وعالقته مع اآلخرين، واملظاهر املختلفة للحياة مع القيم املرتبطة بهذه اإلدراكات 

تصورات التي يكونها الفرد عن نفسه، وهو ما يجعل له فرديته الخاصة  فمفهوم الذات من العوامل املوجهة للسلوك في ضوء ال

أحد   هو  الذات  مفهوم  أن  علما  وتقويمه،  وتفكيره  لتأمله  موضوعا  منها  يجعل  بحيث  ذاته؛  يدرك  الذي  الوحيد  لكونه  به، 

 العناصر املكونة للشخصية، وعامال مهما في توجيه السلوك. 

قع املعيش للحرفي داخل محيط عمله وخارجه؛ نحاول من هذه الدراسة امليدانية،  في ظل هذه السياقات النظرية والوا 

في  كمكونين  يشتغلون  الذين  الحرفيين،  لدى  املهنية  الذات  ملفهوم  والتشابه  االختالف  بين  تأرجح  وجود  مدى  من  التأكد 

التكوي مؤسسات  بعض  مستوى  على  املوجودة  والحرف  التقليدية  للصناعات  التكوين  الجزائر،  مؤسسات  بغرب  املنهي  ن 

بالالتجانس على مستويات عدة في الوسط  مليءوانعكاساتها على تنشئتهم السوسيومهنية؛ خاصة وأنها أصبحت ضمن وسط 

هؤالء   به  يتميز  الذي  التعليمي  واملستوى  الحرفة،  في  كاألقدمية  املتغيرات؛  من  مجموعة  لتدخل  وجودنا  من  انطالقا  املنهي؛ 

 ت التكوين املنهي. الحرفيين في مؤسسا

السلبية عند بعض الحرفيين وايجابيته عند اآلخرين،   انطالقا من اعتقادنا لهذا التصور املليء بالتناقضات واملتمثل في 

 اآلتية:   التساؤالت نحاول تسليط الضوء، و محاولة االجابة عن 

 ربية للجزائر ؟ ما مستوى مفهوم الذات املهنية لدى حرفيي مؤسسات التكوين املنهي للجهة الغ

 ما هي مستويات أبعاد مفهوم الذات املهنية لدى حرفيي مؤسسات التكوين املنهي للجهة الغربية للجزائر؟ 

هل توجد عالقة ارتباطية بين متغير مفهوم الذات املهنية وأبعاده )املعرفية، األداء املنهي، سمات الشخصية، النفسية،  

 ة، تقدير اآلخرين( لدى حرفيي مؤسسات التكوين املنهي للجهة الغربية للجزائر؟   االجتماعي  ة  الطموح املنهي، القيم املهنية، املكان

 
1Hadef Ahmed, L’enseignant universitaire: son projet, son identité et son rapport à la profession. Thèse présentée pour l’obtention 

du diplôme de doctorat d’état en science de l’éducation. Université Mentouri, Constantine.  Algérie. 2007 , p1. 

 . 479، ص2008، دار املسيرة، عمان، األردن، 1بطرس حافظ بطرس، التكيف والصحة النفسية للطفل، ط  2
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مفهوم الذات املهنية لدى حرفيي مؤسسات التكوين املنهي للجهة الغربية   

 للجزائر تعزى للمستوى التعليمي؟ 

مستوى مفهوم الذات املهنية لدى حرفيي مؤسسات التكوين املنهي للجهة الغربية    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في

 للجزائر تعزى لألقدمية؟  

 .الفرضيات 2

 مستوى مفهوم الذات املهنية لدى حرفيي مؤسسات التكوين املنهي للجهة الغربية للجزائر منخفض.

 التكوين املنهي للجهة الغربية للجزائر بين املتوسط واملنخفض. مستوى أبعاد مفهوم الذات املهنية لدى حرفيي مؤسسات  

توجد عالقة ارتباطية بين متغير مفهوم الذات املهنية وأبعاده )املعرفية، األداء املنهي، سمات الشخصية، النفسية، الطموح  

 التكوين املنهي للجهة الغربية للجزائر.ة، تقدير اآلخرين( لدى حرفيي مؤسسات  االجتماعي املنهي، القيم املهنية، املكانة  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مفهوم الذات املهنية لدى حرفيي مؤسسات التكوين املنهي للجهة الغربية   

 للجزائر تعزى ملتغير املستوى التعليمي.

سات التكوين املنهي للجهة الغربية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مفهوم الذات املهنية لدى حرفيي مؤس

 للجزائر تعزى ملتغير األقدمية. 

 .أهداف وأهمية الدراسة: 3

 . األهداف: 1. 3

 الكشف عن مستوى مفهوم الذات املهنية لدى حرفيي مؤسسات التكوين املنهي للجهة الغربية للجزائر.

ف املتحكمة  تلك  خاصة  الذات؛  مفهوم  في  املتحكمة  األبعاد  مختلف  مؤسسات  معرفة  حرفيي  لدى  املهنية  الذات  بناء  ي 

 التكوين املنهي للجهة الغربية للجزائر.

الشخصية،    سمات  املنهي،  األداء  )املعرفية،  وأبعاده  املهنية  الذات  مفهوم  متغير  بين  االرتباطية  العالقة  عن  الكشف 

لدى حرفيي مؤسسات التكوين املنهي للجهة الغربية    ة، تقدير اآلخرين(  االجتماعي  النفسية، الطموح املنهي، القيم املهنية، املكانة  

 للجزائر.  

نتيجة   للجزائر؛  الغربية  للجهة  املنهي  التكوين  لدى حرفيي مؤسسات  املهنية  الذات  مفهوم  أبعاد  الكشف عن مستويات 

 عوامل مساهمة في مكانة الشخصية املهنية لديهم.

الخصائص   في بعض من  أو عدمها  في ظل  الكشف عن مدى وجود فروق  التعليمي  املستوى  األقدمية،  الشخصية مثل 

 مستوى منخفض في مفهوم الذات املهنية لدى حرفيي مؤسسات التكوين املنهي للجهة الغربية للجزائر.
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 . األهمية: 2.3

إلى فئة من فئات املجتمع املنهي؛ خاصة الوضعية املتعلقة بالشخصية املهنية    تكمن أهمية الدراسة من خالل االلتفاتة 

للحرفي؛ املتمثلة في مجموعة من التصورات حول نفسه، نتيجة مجموعة من السلوكات الصادرة من مختلف األطراف داخل  

 وخارج محيط عمله.

تتضح حدة أهمية هذه الدراسة؛ خاصة عندما تولد لدى الحرفي إحساسا بالتهميش؛ والتهديد باإلقصاء؛ تجسد ذلك من  

اإلحالة عن التقاعد املسبق، أو ضرورة امتهان وظيفة أخرى ال عالقة لها بتخصصه؛ لكون  خالل اتخاذ تدابير إدارية، كطلب  

ما آلت إليه الحرفة من التهديد واالنقراض، ومن خالل انعدام الطلب عنها من طرف املتكونين/ املتعلمين، أو دخول تقنيات  

 حديثة في العمل الحرفي. 

الحرفي؛ خاصة وأن هذه الدراسة الوحيدة في حدود علم الباحث التي    الوقوف عند مشكالت مفهوم الذات املهنية لدى

اتجهت نحو املشكالت النفسية والسلوكية وكيفية التعامل معها، واملعيقات والصعوبات املهنية املؤدية غالبا إلى أخطار نفسية  

 ق منهي لدى هذه الفئة من الحرفيين. واجتماعية، نتيجة اإلحساس بانعدام للكفاءة الذاتية وعدم الرضا؛ ومن ثمة إلى احترا

كما أن االطالع على أبعاد مفهوم الذات املهنية لدى الحرفيين، تساهم من تمكين املسيرين على اكتشاف نقاط الضعف 

والقوة؛ ومن ثمة التدخل ألجل البحث عن الحلول املمكنة، سعيا نحو تطوير الحرفة في حد ذاتها، عن طريق استحداث طرائق  

 ية جديدة على مستوى التلقين.  بيداغوج

 : .التعاريف اإلجرائية للمفاهيم4

: هي التصورات التي ُيدركها الحرفي عن نفسه جراء مكانة حرفته؛ الصادرة من مدى الطلب عنها  . مفهوم الذات املهنية1.4

ي يحصل عليها على مقياس  من طرف املتكونين ألجل تعلمها، ومدى التقدير الذي ُيحظى به من طرف اآلخر، وهي الدرجة الت

 مفهوم الذات املهنية املتكون من األبعاد اآلتية: 

: هي كل ما يدركه الحرفي من معلومات ومعارف وأفكار يكتسبها من خالل تفاعله مع اآلخر)زميل،  . املعرفة املهنية1.  1.  4

 مسئول، متكون( في البيئة املحيط أو في مجال عمله.

قدرة الحرفي على تقديم الخدمات املتعلقة بحرفته/ صنعته، ومدى توظيف مهاراته في العمل،    مدى  .األداء املنهي:2.  1.  4

 وتقدير اآلخرين له أثناء عمله.   االجتماعي  والتزامه نحو ما يقوم به من واجبات وأعمال إضافية من خالل شعوره بالتفاعل  

املهنية3.  1.  4 الشخصية  الحرفي من خصائ.سمات  يتعلق بشخص  ما  كل  داخليا،  :  تنعكس  واضحة، حيث  تظهر  ص 

 وبشكل تلقائي على سلوكاته، تتحكم في أسلوب تفاعله مع اآلخرين وتفاعلهم معه.

: هو مدى تكيف الحرفي ملهنته؛ انطالقا من سمات مزاجية لها دورا مكافئ تماما للدور الذي تلعبه  .البعد النفس ي4.  1.  4

 ملهام املتطلبة منه. القدرات املهنية والعقلية في أداءاته نحو ا

 هو مدى تطلع الحرفي نحو التطور والترقي في حرفته، يجعل منه شغوفا نحو كسب الرضا من طرف اآلخر. .الطموح:5.  1.  4
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 : مدى إحساس الحرفي بثقافة ذاتية سلوكية ووجدانية، يجد حرفته ضمنها. .القيم املهنية6. 1. 4

الحرفي باملكانة، نتيجة اعتراف يمنحه إياه أفراد املجتمع من خالل الحرفة التي  : مدى شعور  ة  االجتماعي  .املكانة  7.  1.  4

 يعلمها واملمتهنة في نفس الوقت.

: شعور يؤدي بالحرفي، إلى االحترام، انطالقا من مدى تقدير اآلخرين له، ينعكس إيجابا أو سلبا على  .تقدير اآلخرين8.  1.  4

 مة ذاتية. أدائه في عمله، أو قد يزيده شعورا بقي 

 .ضبط املفاهيم:  5

إن الذات مصطلح واحد، لكن تعددت مفاهيمه، نظرا الختالف املقاربات التي تناولته، وبالتالي فهو لم يقتصر   . الذات:  1.5

على الجانب العلمي أو الفلسفي بقدر ما أصبح له بعد نفس اجتماعي، يكمن في مدى قدرة الفرد على فهم نفسه، وبالتالي فهي  

التوافق بالنسبة للفرد، يسعى إلى تحقيقها عن طريق إشباع حاجاته املختلفة، دون حدوث تعارض مع متطلبات وظروف  أساس  

البيئة املحيطة به، وبمدى نجاح الفرد في تحقيق هذا التوازن، الذي  ينمي لديه مفهوم ذات مقبول، أي صورة عن نفسه يحبها  

، وبالتالي فهي عبارة عن معلومات متعلقة بصفات الذات، يتضمن فهما    1عالية   ويرغبها، وعندئد يتكون تقديره لذاته بدرجة 

.   2فإن الذات هي؛ هو مفهوم الشخص وآراءه عن نفسه   (Cooper Smith)كوبر سميثموضوعيا أو معرفيا للذات، وحسب  

الذي كان لهم إسهاما فعاال في دراسة الذات، من خالل      االجتماعي  من الباحثين في حقل علم النفس      (Cooley)كولي يعتبر  

   3مقولته "أن املجتمع مرآة يرى الفرد فيها نفسه ومفهوم مرآة الذات" هو أن الفرد يرى نفسه بالطريقة التي يراها به اآلخرين".

سلسلة من الجمل اإلخبارية )أنا رجل(، )أنا طالب( وذلك لتكوين    يشير مفهوم الذات إلى وصف الذات من خالل استخدام

، تجدر  4وصياغة صورة شخصية متعددة الجوانب؛ أي أن مفهوم الذات يسمح للفرد بأن يصف نفسه في إطار تجربة مثيرة 

؛ بمعنى أن ملفهوم  5ه اآلخر اإلشارة إلى هناك مفهوم الذات املبني على االدراكات الذاتية، ومفهوم الذات املبني على ما يستنتج

 الذات أشكاال متعددة؛ انطالقا من املعرفة الذاتية للفرد عن نفسه؛ ومن خالل إدراكه للتشابه من خالل اآلخرين. 

:  يعتبر مفهوم الذات املهنية أحد أبعاد مفهوم الذات، وعنصرا هاما في الوعي بالذات، حيث يجب على  . الذات املهنية2.5

، يوضح لنا "زهران" ذلك؛ على أنه كل ما يتعلق بفكرة الفرد عن ذاته في مجال  6هنة التي يراها مناسبة لذاته الفرد تصور امل

؛ حيث تنشأ تدريجيا لدى الفرد العامل؛ مجرد االلتحاق بعمل مناسب لتخصصه، تحقيقا لحاجات مختلفة، ُيقصد  7عمله

 
1 Sotelo, M, J. ,” Sex differences in self concept in spanish secondary school students”, Psychological Reports,  2000 , vol. 87, N.3, 

P,P. 731-734. 
 6،، ص 1982ليلى عبد الحميد حافظ، مقياس تقدير الذات للصغار والكبار، القاهرة، دار النهضة  2
 .163، ص1996سويف، مصطفى، مقدمة في علم النفس االجتماعي مكتبة األنجلوسكسونية، القاهرة، مصر،   3
الوالدي لدى طلبة الجامعة     4 القبول والتحكم  الذاتية، رسالة ماجستير، كلية  سارة ناصر الدوسري، إدراك  بتقدير الذات والفاعلية  وعالقتها 

 . 87، ص2001التربية، جامعة امللك سعود، 
 . 38،ص2008املشابقة محمد، مبادئ اإلرشاد النفس ي للمرشدين واألخصائيين النفسيين، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن.   5
 .101،ص 1998، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 3واإلرشاد النفس ي، طزهران، حامد عبد السالم، التوجيه   6

 .115املرجع نفسه، ص  7
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الرغب أو  الوظيفي،  الضمان  على  الحصول  البداية  في  عن  منها  البحث  أي  املهنة؛  أو  الوظيفة  في  له  لزمالء  االنتماء  في  ة 

 استراتيجيات للتماهي قصد التكيف مع طبيعة الظروف املوجودة في محيط العمل. 

؛ يتوقف على الصورة التي يمنحها الفرد لذاته من خالل عمله؛ بناء على ما يستنتجه من خالل  إذن  إن مفهوم الذات املهنية  

ونوا أصحاب مهنته، مشرفيه، أو أفراد املجتمع ككل، حيث تتميز هذه الذات بعدم االستقرار والثبات، نتيجة  اآلخرين ؛ كأن يك

عوامل متمثلة في مستجدات يفرضها الوضع املتعلق بمحيط العمل؛ كأن يكون مدى الطلب املتزايد على حرفة دون أخرى، أو  

 ما تذرفه هذه الحرفة من دخل باملقارنة ألخرى. 

شعورا  قد   لديه  يتولد  عندما  بمعنى  الشخصية؛  للذات  مفهومه  مع  تطابقا  يحدث  عندما  الفرد؛  لذات  توزانا  يحدث 

بتفضيالت نحو انجازاته من طرف اآلخر، وبالتالي يمكننا القول أنه استطاع أن يصل إلى تكوين صحيح عن مفهوم ذاته املهنية،  

سماه كما  املن  الداهري   أو  االيجابي  الذات  التنشئة  1ظم" "مفهوم  على  قائم  املهنية؛  الذات  مفهوم  مصدر  أن  نجد  وهنا   ،

ظروف    االجتماعي   من  انطالقا  الجماعة،  إلى  انتمائه  تقييم  مستوى  في  يساهم  الذي  األمر  اآلخر؛  مع  التفاعل  أثناء  ة 

 ة. ياالجتماعسوسيوثقافية؛ محتكمة لقواعد ومعايير؛ تساهم في كيفية تسيير العالقات 

 بالنظر لسياق الدراسة يمكننا االشارة إلى:مفهوم الذات: . أنواع 3. 5

: يعبر عن الصحة النفسية والتوافق النفس ي، وتقبل الذات، كما يرتبط ارتباطا جوهريا  مفهوم الذات االيجابي   .1.  3.  5

 .2بتقبل اآلخر، حيث تقبل الذات وفهمها ُيعد بعدا هاما في عملية التوافق الشخص ي 

: وهو األسلوب الذي يتضح لدى الفرد من مختلف تصرفاته وتعامالته، أو من تعبيره عن  ات السلبيمفهوم الذ   .2.  3.  5

 .3والخروج عن اللياقة وعدم تقدير الذات   االجتماعي  مشاعره تجاه نفسه، وتجاه اآلخرين مما يجعلنا نصفه بعدم الذكاء 

ن أهم متطلبات اإلنسان الضرورية والكمالية، وهي  : عرف عز الدين موس ى "الحرفة"، على أنها م. الحرفة والحرفي 4.  5

عملية تحويلية للمواد؛ من خام إلى مصنعة؛ وهذا على حد قوله؛ "تصنيع اإلنتاج الزراعي وما يتصل به، واستنباط املعادن  

التعريف يمكن إلحاقه بمفهوم الصنعة"  أنها كل نشاط لإلنسان؛ يتفاعل فيه4وتصنيعها وهذا  عرف أيضا على 
ُ
ت مع البيئة    . 

املحيطة ليطوعها الحتياجاته، ويصنع منها عالم أشيائه. وقد ميز بعض الدارسين بين الصناعة والحرفة حيث مفهوم الصناعة  

أضيق، وحصره فيما هو مكتسب باملمارسة والتمرن، ومن ثم فإن الحرفة أشمل، والصناعة عند هؤالء؛ هي كل ما يقتض ي  

 .5استعمال األيدي اليدوية

 
 . 138الداهري صالح حسن، املرجع السابق، ص  1
 .  81، ص1997، عالم الكتب، القاهرة، 3حامد عبد السالم زهران، الصحة النفسية والعالج النفس ي، ط  2
، 2003الذات والسلوك العدواني لدى الطالب الصم، ماجستير، أكاديمية نايف للعلوم األمنية،    عواض بن محمد الحربي، العالقة بين مفهوم   3

 . 25ص
 .217. ص 2، ط2003ه، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 6عز الدين موس ى، النشاط االقتصادي في املغرب اإلسالمي خالل القرن   4
 .  146، ص 2000أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،  8301-1700عائشة غطاس، الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر   5
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 طار النظري للدراسة:  .اإل 6

املنهي، نتيجة  . عالقة الحرف بمفهوم الذات املهنية1.6 املهنية على املستوى الجماعي في الوسط  : يتضح مفهوم الذات 

الثقافة   أو لم يستطع تحقيق متطلبات تفرضها  الفرد  التي من خاللها استطاع  املهنة/الحرفة  إحساس شخص ي صادر عن 

املحيط، أو على أساس نسج عالقات؛ أو تماهي الدور املنهي، ما يجعل مفهوم الذات املهنية يرقى إلى االيجابية، أو  التنظيمية في 

يدنو إلى السلبية؛ نجده في الحالة األولى نتيجة إحساس باملسئولية عن املهام املنجزة، اعتقادا من صاحبها أن النجاح أو الفشل  

تعمل على إعطائه االستقاللية في تسيير عمله، سواء من حيث تنظيم جهده أو من    مردها جهوده الشخصية، خاصة عندما

، ُيعبر هذا الشعور عن إدراكه ملهنته، فنجده يمتلك مفهوما ايجابيا نحوها؛ انطالقا من  1حيث اختياره لألسلوب الذي يناسبه 

فهوم الذات السلبي؛ فهو ناتج عن مدركاته وشعوره السلبي  مكانتها من بين املهن األخرى. أما في الحالة الثانية؛ حيث يتولد لديه م

ملكانته، الذي يرجع باألساس إلى مرتبة مهنته باملقارنة ملهن أخرى؛ علما أن هذا االحساس هو نتيجة ردود أفعال منشؤها الوسط  

 املنهي داخل املؤسسة أو خارجها. 

والتي تؤهل الحرفيين للمنافسة الدولية؛ كالنسيج الصناعي    ورغم هذه املؤهالت التي تتوفر في منتجات الصناعات الحرفية

املؤهل اقتصاديا، وفعاليته في تشغيل اليد العاملة، وتكوينها، وتحقيق زيادات حقيقية، إال أنه يعاني مجموعة من الصعوبات 

توفير الظروف املالئمة لترقية  التي تحد من قدرته التنافسية. صعوبات قد ترجع إلى طبيعة الصناعة في حد ذاتها، أو إلى عدم   

الدولي املستوى  القطاع على  لهذا  والتكنولوجيا  2فعلية  اإلنتاج  الحرفيين؛ من حيث طرق  لدى  املعرفة  إلى نقص  باإلضافة   ،

  املستعملة في هذا املجال، والتوجهات الحديثة في التصاميم، وطرق اإلبداع، والتجديد الختراق أسواق جديدة لها عالقة باملجال 

 الحرفي.

: إن الحرف والتجارة من األعمال اإلنسانية العريقة، ارتبط مفهومها بظهور اإلنسان وحاجته إلى البحث  .مكانة الحرفي 2.  6

تفكير   وتتوسع بسبب  تتطور  الحرف  في ذلك، وظلت  استعمالها  يمكن  التي  والوسائل  القوت،  لتحصيل  املوجبة  الطرق  عن 

باس، وشكلت الحرف آلية اقتصادية في غاية األهمية، ساهمت في تقديم أشكال متنوعة  اإلنسان في اتخاذ املسكن وصنع الل

. األمر الذي جعل من السلطات العربية اإلسالمية تقوم بواجباتها تجاه الحرفيين، وتكفل لعمالها من  3من الخدمات للمجتمع 

تدخل إال على نحو محدود، كالصناعات التي كان  أرباب الحرف والصناعات التقليدية حرية واسعة في ممارسة أعمالهم، ولم ت

على   الحصول  قيامها  دور    إذن  يتطلب  في  والعمل  األدوية،  وتركيب  والنفوذ،  األسلحة  وصنع  حمامات،  إنشاء  مثل  خاص 

 4الطرازين، وكل ذلك يعود إلى أسباب تتعلق باألمن الجماعي واملصلحة العامة 

 
 81، ص2005عسكر علي، األسس النفسية واالجتماعية للسلوك في مجال العمل "السلوك التنظيمي املعاصر"، دار الكتاب الحديث،   1
املاجست   2 لنيل شهادة  فنية، مذكرة  بقسنطينة دراسة  النحاس  االنسانية والعلوم طرش ي أحالم، طرش ي أحالم صبرينة، صناعة  العلوم  كلية  ير 

 . 38، ص 2012االجتماعية قسم التاريخ وعلوم اآلثار، شعبة الحرف والصناعات التقليدية. جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر. 
، العدد الرابع،  2013ية، الجزائر،  لخضر العربي، " الحرف وتنظيماتها في مدينة تلمسان الزيانية"، مجلة الناصرية للدراسات االجتماعية والتاريخ   3

 . 311ص
 . 302صالح أحمد العلي. التنظيمات االجتماعية واالقتصادية في البصرة في القرن األول الهجري، ص  4
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مستوى التعلم؛ يتم عن طريق انتقالها من الجد إلى األب ومن األب إلى االبن.  أما الحرفة فهي أبسط من ذلك بكثير؛ فعلى  

تؤكد عائشة غطاس على أن اكتساب وتعلم الحرف غلب عليها طابع التوارث، وأصبح كل حرفي ُيحافظ على حرفته، وعدم  

، إلى أن شكلت الحرفة آلية اقتصادية في غاية األهمية،  1تسليم خباياها وتقنيات تعلمها عدا األبناء، أو عن طريق املصاهرة

والرعاية   والتحويل،  والبناء،  والتجارة،  املعاش،  مجال  في  للمجتمع  الخدمات  من  متنوعة  أشكال  تقديم  في  ساهمت  حيث 

 . 2كما كان لها دورا بارزا في بناء الثروة واالقتصاد الطبية،

الحرفي:  3.  6 ال.العمل  في  الحرفة  نظام  كان تحت سلطة شيخ  عرف  التقاليد واألعراف، حيث  على  قائما  تنظيما  جزائر 

الحرفة؛ الذي كان بمثابة الخبير الفني لتخصصه، تقع مسئوليته باألساس على اإلشراف على الصانع؛ الذي قد ال يتجاوز عمره  

علق باحترام شيخ الحرفة، وتنفيذ  ( سنوات، إلى أن يصبح معلما، والذي لن يتأتى له ذلك إال بعد توفير شروط تت10العشر )

مطالبه والخضوع ألوامره؛ بما فيها شؤونه العائلية، دون مقابل؛ حيث أن املقابل هو الحصول على رضا شيخه وتعلم حرفته  

 ال غير. 

 ة املحلية؛ كاللباس االجتماعيأما محتوى العمل الحرفي كان مستمدا من الصناعة املنزلية، بغرض االستجابة للمتطلبات  

؛ حيث كان لكل حرفة أصحابها موزعين بشكل منتظم؛ تنظيمات  االجتماعيواللوازم املنزلية؛ األمر الذي جعلها تتميز بالتنظيم  

 الدباغين على حدة، واالسكافيين أيضا وهكذا، وصل بهم إلى تكوين على شكل نقابات.

أساس   القائم على  املحكم  توزيعهم  من  انطالقا  التنظيم  التماس هذا  الصوف  يتم  ذاتها؛ حائكي  في حد  الحرفة  محتوى 

والقطن والحرير، والطرازين والصباغين، نجارين والحدادين، وهو ما يدل على وجود نظام لكل حرفة؛ يشرف على تدبيرها  

مسؤوال؛ يسمى باألمين أو النقيب، حيث يتم اختياره عن طريق االنتخاب، والذي كانت من مسئولياته اإلشراف على التسويق،  

ومراقبة جودة املنتوج، وفض الصراعات التي قد تحدث بين املعلم والصانع، أو بين رؤساء الورشات، نجده أيضا؛ يشرف على  

تعليم املبتدئين أصول الحرفة والعمل فيها، ولم تكن الحرفة بالنسبة إلى األب وسيلة لكسب الرزق إلعالة األسرة وتكوين الثروة  

 ك ثقافة يحملها وُيعرف بها وسط املجتمع الذي ينتمي إليه.  فقط، وإنما كانت عالوة على ذل

 : . االجراءات املنهجية7

تم في هذا الشق من الدراسة؛ القيام بكل من الدراسة االستطالعية، ثم الدراسة األساسية، من حيث مكان وزمان إجراء  

 ؛ من حيث التأكد من خصائصها السيكومترية.الدراسة، مجتمع البحث، وكيفية اختيار العينة؛ باإلضافة إلى أدوات الدراسة

: لقد كان للوظيفة املمارسة سابقا؛ بمركز التكوين املنهي للصناعات التقليدية والحرف بإحدى  .الدراسة االستطالعية1.7

ءات التي  مؤسسات التكوين املنهي للحرف؛ دورا كبيرا في املعرفة الدقيقة واملفصلة عن املجال الحرفي ككل، ضف إلى ذلك اللقا

 
 عائشة غطاس ، املرجع السابق.  1
 .80لخضر العربي، املرجع السابق، ص 2



 
 
 
 

 
 

 2021 - أبريل -  74العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

76 

كنا نعقدها على املستوى الجهوي لغرب الجزائر، أعطانا صورة واضحة عن مختلف الوضعيات التي مر بها الحرفيون، نتيجة  

 االحتكاك املباشر واملتواصل. 

شملت عينة الدراسة حرفيين يشتغلون كمكونين بمؤسسات التكوين املنهي بمدينة  .عينة الدراسة االستطالعية:  1.  1.7

 حيث يشرفون على تعليم شباب لتخصصات ذات الطابع الحرفي. تلمسان،

 ( مجتمع البحث وعينة الدراسة االستطالعية1جدول: ) 

 %النسبة املئوية  التكرار  عينة البحث 

 %100 150 العينة االجمالية 

 %26.66 40 عينة الدراسة االستطالعية 

االستطالعية:  2.  1.7 الدراسة  إجراء  فتحي  .أدوات  "عبير  الباحثة  قبل  من  املطبق  املهنية  الذات  مقياس  استخدام  تم 

النفس ي، الطموح املنهي، أبعاد هي )املعرفي، األداء املنهي، سمات الشخصية،  القيم املهنية، املكانة    الشرفا". تكون من ثمانية 

 ة، تقدير اآلخرين(. االجتماعي  

مع العلم أن    ( فقرة بعد التصحيح؛ أي بعد التأكد من خصائصه السيكومترية؛ موزعا على ثمانية أبعاد،94قياس )شمل امل

 طريقة التصحيح وإعطاء األوزان كانت على سلم ليكرت الخماس ي كاآلتي:

 ( طريقة التصحيح وإعطاء األوزان ملقياس مفهوم الذات املهنية 2جدول:) 

افق بشدة االستجابة  افق  مو افق  محايد مو افق   غير مو غير مو

 بشدة 

 1 2 3 4 5 الدرجة 

 ( أبعاد مفهوم الذات املهنية موزعة على الفقرات 3جدول: ) 

 عدد الفقرات  البعد  عدد األبعاد 

 فقرات 8 املعرفي األول 

 فقرة 16 األداء املنهي  الثاني

 فقرة 14 سمات الشخصية  الثالث 

 فقرة 13 النفس ي  الرابع

 فقرة 8 الطموح املنهي  الخامس 

 فقرة 15 القيمي  السادس

 فقرة6   االجتماعي   السابع

 فقرة 14 تقدير اآلخرين  الثامن 
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القياس:  3.  1.  7 السيكومترية ألدوات  التأكد من الخصائص السيكومترية.الخصائص  إعادة    ألجل  تم  القياس  ألدوات 

 تطبيق االختبار؛ وذلك بالنظر الختالف طبيعة مجتمع البحث والبيئة التي تم فيها تطبيق املقياس، وذلك من خالل: 

 : تم التأكد منه بطريقتين؛ تمثلت األولى في: .الصدق1. 3. 1.7

موعة من أساتذة قسم علم النفس  الصدق الظاهري: املتمثل في صدق املحكمين؛ وذلك من خالل عرض األداة على مج

بجامعة تلمسان؛ حيث ابدوا بآرائهم من حيث مناسبة الفقرات، ومدى انتمائها إلى كل بعد من األبعاد، باإلضافة إلى وضوح  

 الصياغة اللغوية.

الداخلي من خالل تطبيق األداة على عينة  صدق االتساق الداخلي:   استطالعية  تم التأكد من خاصية صدق االتساق 

درت بــ  
ُ
أستاذا حرفيا، حيث تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة الكلية، ثم    40ق

 وتم الحصول على النتائج اآلتية:  spssمعامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس، باستخدام البرنامج اإلحصائي

 تساق الداخلي لفقرات أبعاد استبيان مفهوم الذات املهنية ( صدق اال4جدول: ) 

 القرار  قيم صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد  األبعاد

 مقبولة  0.01( عند مستوى الداللة 0.70و 0.32محصورة بين ) املعرفي

 مقبولة  0.01( عند مستوى الداللة 0.69و 0.31محصورة بين ) األداء املنهي 

 مقبولة  0.01( عند مستوى الداللة 0.78و 0.39رة بين )محصو  سمات الشخصية 

 مقبولة  0.01( عند مستوى الداللة 0.79و 0.39محصورة بين ) النفس ي 

 مقبولة  0.01( عند مستوى الداللة 0.69و 0.49محصورة بين ) الطموح املنهي 

 مقبولة  0.01( عند مستوى الداللة 0.67و 0.36محصورة بين ) القيمي 

 مقبولة  0.01( عند مستوى الداللة 0.62و 0.54محصورة بين )   االجتماعي  

 مقبولة  0.01( عند مستوى الداللة 0.70و 0.38محصورة بين ) تقدير اآلخرين 

 صدق االتساق الداخلي لألبعاد:

 ( صدق االتساق الداخلي ألبعاد استبيان مفهوم الذات املهنية مع بعضها ومع املقياس ككل 5جدول: ) 

األبعاد
 األبعـاد 

الدرجة  

 الكلية 

األداء   املعرفي

 املنهي 

سمات  

 الشخصية 

الطموح   النفس ي 

 املنهي 

تقدير    االجتماعي   القيمي 

 اآلخرين

        1 0.71 املعرفي

       1 0.50 0.80 األداء املنهي 

سمات  

 الشخصية 

0.70 0.66 0.63 1      

     1 0.58 0.51 0.50 0.81 النفس ي 

الطموح  

 املنهي 

0.46 0.35 0.35 0.55 0.32 1    
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   1 0.31 0.65 0.47 0.46 0.49 0.74 القيمي 

  1 0.36 0.20 0.31 0.39 0.49 0.33 0.46   االجتماعي  

تقدير 

 اآلخرين

0.41 0.35 0.47 0.35 0.34 0.34 0.37 0.31 1 

الفقرات واألبعاد ومع املتغير ككل، ومن ثمة فهي تريح الباحث  إن القيم املحصل عليها هي قيم مرضية، تدل عن تناسق بين  

 للقيام بالدراسة األساسية. 

أما لقياس ثبات مقياس مفهوم الذات املهنية فقد قمنا باستخدام طريقة التجزئة النصفية، وطريقة  .الثبات:  2.  3.  1.7

 كما هي موضحة في الجدول اآلتي:  ألفا كرونباخ وحصلنا في األولى )طريقة التجزئة النصفية( على النتائج

 ( قيم ثبات مفهوم الذات املهنية 6جدول: ) 

 معامل ثبات املتغير ككل  معامل ثبات األبعاد  األبعاد

  0.71 املعرفي

 0.69 األداء املنهي  0.71

 0.70 سمات الشخصية 

 0.45 النفس ي 

 0.59 الطموح املنهي 

 0.61 القيمي 

 0.56   االجتماعي  

 0.62 تقدير اآلخرين 

 أما حساب قيم الثبات باعتماد طريقة ألفا كرونباخ، فقد تم الحصول على النتائج؛ كما هي موضحة في الجدول اآلتي:

 ( معامل ثبات متغير مفهوم الذات املهنية بطريقة ألفا كرونباخ 7جدول: ) 

 األبعاد معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ثبات املقياس ككل 

0.89 

 

 

 املعرفي 0.72

 األداء املنهي  0.79

 سمات الشخصية  0.75

 النفس ي  0.65

 الطموح املنهي  0.63

 القيمي  0.64

   االجتماعي   0.61

 تقدير اآلخرين  0.73
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سمحت لنا النتائج املحصل عليها، والتأكد من الخصائص السيكومترية الستبيان متغير مفهوم  . الدراسة األساسية:  2.7

الذات املهنية من القيام بالدراسة األساسية، اعتمادا على املنهج الوصفي التحليلي، وذلك بالنظر لطبيعة الدراسة، وكانت  

 عينة الدراسة كما هو موضح في الجدول اآلتي:

 : .العينة1. 2.7

 ( عينة الدراسة األساسية8ل: ) جدو 

 %النسبة املئوية  التكرار  عينة البحث 

 %100 150 العينة االجمالية 

 %53.33 80 عينة الدراسة األساسية 

 :.خصائص عينة الدراسة األساسية1. 1. 2.7

 ( عينة الدراسة األساسية بداللة املستوى التعليمي 9جدول: ) 

 العينة األساسية  العينة االجمالية  العينة 

 النسبة املئوية  التكرار  النسبة املئوية  التكرار  املؤهل العلمي

 %23.75 19 %18.66 28 دون املتوسط 

 %22.5 18 %23.33 35 ثانوي 

 %5 04 %8 12 جامعي

 %48.75 39 %50 75 دون املستوى 

 %100 80 %100 150 املجموع 

 بداللة األقدمية في العمل ( عينة الدراسة األساسية 10جدول: ) 

 العينة األساسية  العينة االجمالية  العينة 

 النسبة املئوية  التكرار  النسبة املئوية  التكرار  األقدمية 

 %05 04 %10 15 سنوات( 5أقل من )

 %11.25 09 %10.66 16 سنوات(10 -5من )

 %40 32 %32 48 سنوات( 15 -11من)

 %43.75 35 %47.33 71 سنة(20أكثر من)

 %100 80 %100 150 املجموع 
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 . نتائج الدراسة:  8

  التي تنص على أن مستوى مفهوم الذات املهنية لدى حرفيي مؤسسات التكوين املنهي بتلمسان .نتائج الفرضية األولى: 1. 8

منخفض. للتحقق من صحة هذا الفرض قمنا بقياس استجابات أفراد عينة الدراسة اتجاه مفهوم الذات املهنية موضحة في  

 الجدول اآلتي:

افات املعيارية ملتغير مفهوم الذات املهنية ككل 11الجدول: )   ( املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   املتغير ككل 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

سط  املتو 

 النظري 

الدرجة  

 الدنيا 

 املستوى  الدرجة القصوى 

مفهوم الذات  

 املهنية 

 منخفض  470 94 282 31.95 133.47

؛ حيث كشفت نتائج  ( مستوى مفهوم الذات املهنية لدى حرفيي مؤسسات التكوين املنهي بتلمسان11يتبين من الجدول )

، وبما أن  31.95وبانحراف معياري قدره    133,47الدراسة فيما يخص مفهوم الذات املهنية ككل عن متوسط حسابي قدره  

قيمته   الذي  النظري  املتوسط  قيمة  من  أصغر  املحسوب  الحسابي  املتوسط  لقيم    282قيمة  النظري  بالتوزيع  وعمال   ،

كأقص ى درجة، فإن مستوى    470كأدنى درجة و    94الذات املهنية ككل الذي يتراوح من    استجابات املبحوثين على مقياس مفهوم

 مفهوم الذات املهنية ككل؛ منخفض. ومن خالل النتائج املتوصل إليها فقد تحققت الفرضية. 

نهي بتلمسان  التي تنص على أن مستوى مفهوم الذات املهنية لدى حرفيي مؤسسات التكوين امل.نتائج الفرضية الثانية:  2.  8

منخفض. للتحقق من صحة هذا الفرض قمنا بقياس استجابات أفراد عينة الدراسة اتجاه أبعاد مفهوم الذات املهنية موضحة  

 في الجدول اآلتي:

افات املعيارية ألبعاد مفهوم الذات املهنية12الجدول: )   ( املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   أبعاد مفهوم الذات املهنية 

 ابيالحس

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 النظري 

الدرجة  

 الدنيا 

الدرجة  

 القصوى 

 املستوى 

 متوسط  40 8 24 4.79 27.58 املعرفي

 منخفض  80 16 48 4.20 12.70 األداء املنهي 

 منخفض  70 14 42 3.19 13.62 سمات الشخصية 

 منخفض  65 13 39 2.73 9.46 النفس ي 

 منخفض  40 8 24 2.87 9.68 الطموح املنهي 

 منخفض  75 15 45 6.40 27.07 القيمي 

 متوسط  30 6 18 3.68 12.73   االجتماعي  

 منخفض  70 14 42 4.09 20.63 تقدير اآلخرين 
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( مستويات كال من أبعاد مفهوم الذات املهنية، التي توصلنا فيها على أبعاد حصلت على املستوى  12يتبين من الجدول )

)األداء املنهي، السمات الشخصية، البعد النفس ي، الطموح املنهي، البعد القيمي، بعد تقدير اآلخرين( أما  املنخفض؛ تمثلت في  

(، وهو ما يؤكد الفرضية التي    االجتماعي  األبعاد التي حصلنا فيها على مستويات متوسطة فتمثلت في )البعد املعرفي، البعد  

 نصت على التأرجح بين املستوى املتوسط واملنخفض. 

التي تنص على أنه توجد عالقة ارتباطية بين مفهوم الذات املهنية وأبعادها)املعرفي، األداء  .نتائج الفرضية الثالثة:  3.  8

، تقدير اآلخرين( لدى حرفيي مؤسسات التكوين املنهي    االجتماعي  املنهي، سمات الشخصية، النفس ي، الطموح املنهي، القيمي،  

 الجزائر.للجهة الغربية من  

للكشف عن االرتباط بين درجات أبعاد مفهوم    (RP)وللتحقق من صحة هذا الفرض قمنا بحساب معامالت ارتباط بيرسون  

، تقدير اآلخرين( ومفهوم    االجتماعي  الذات املهنية)املعرفي، األداء املنهي، سمات الشخصية، النفس ي، الطموح املنهي، القيمي،  

 آلتي:الذات ككل، موضحة في الجدول ا

 ( يبين االرتباط بين درجات أبعاد متغير مفهوم الذات املهنية ومتغير مفهوم الذات ككل 13جدول: ) 

 قيم ارتباط 

مفهوم الذات  

 املهنية مع األبعاد 

املعرفي 
األداء املنهي  

 

ت  
سما

صية 
شخ

ال
 

النفس ي 
طموح املنهي  

ال
 

القيمي 
االجتماعي  

ن    
تقدير اآلخري

 

0.51** 0.51 0.49 0.41 0.39 0.35 0.61* 0.19 

( معامالت ارتباط بين درجات أبعاد مفهوم الذات ككل مع أبعاده، حيث حصلنا على عالقة ارتباطية  13يتبين من الجدول )

    االجتماعي ، والبعد  0.01ودال عند مستوى الداللة    0.51بين مفهوم الذات املهنية ككل، والبعد املعرفي؛ إذ بلغ معامل االرتباط  

 0.19، بينما حصلنا على قيم ضعيفة مع األبعاد االخرى تراوحت بين    0.05عند مستوى الداللة    0.61بمعامل االرتباط قيمته  

 قيمة معامل االرتباط مع األداء املنهي.  0.51معامل ارتباط تقدير اآلخرين و

في مفهوم الذات املهنية بين املوظفين  التي تنص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  .نتائج الفرضية الرابعة:  4.  8

 تعزى ملتغير املستوى التعليمي. 

 ( الفروق في متغير مفهوم الذات املهنية بداللة املستوى التعليمي 14جدول: ) 

 مستوى الداللة  قيمة )ف(  متوسط املربعات مجموع املربعات  مصدر التباين 

 0.22 1.383 177.134 1062.803 بين املجموعات 

 128.082 18315.657 املجموعات داخل 

 305.216 19378.460 املجموع الكلي 
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( أن قيمة )ف( املحسوبة لم تكن دالة إحصائيا، ما يدل عن وجود فروق غير دالة في مفهوم الذات  14يتبين من الجدول )

التعليمية املعمول بها في الدراسة لهم نفس مفهوم  املهنية بداللة املستوى التعليمي، وهو ما يعني أن الفئات ضمن املستويات  

 الذات املهنية، ما يدل عن تحقق الفرضية. 

التي تنص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات املهنية بين املوظفين  .نتائج الفرضية الخامسة: 5.  8

 تعزى ملتغير األقدمية. 

 املهنية بداللة األقدمية ( الفروق في مفهوم الذات 15جدول: ) 

 مستوى الداللة  قيمة )ف(  متوسط املربعات مجموع املربعات  مصدر التباين 

 0.32 1.173 151.549 909.291 بين املجموعات 

 129.155 18469.169 داخل املجموعات 

 280.704 19378.460 املجموع الكلي 

إحصائيا، ما يدل عن وجود فروق غير دالة بين كل الفئات ضمن عدد  ( أن قيمة )ف( لم تكن دالة  15يتبين من الجدول )

سنوات األقدمية املعتمدة في الدراسة ملفهومهم لذاتهم املهنية، ما يعني وجود نفس املفهوم للذات املهنية، ما يدل عن تحقق  

 الفرضية. 

 : .مناقشة النتائج9

األولى:  1.  9 الفرضية  مناقشة   .( الجدول  نتائج  خالل  املهنية  11من  الذات  مفهوم  ملتغير  منخفضا  مستوى  لنا  تبين   )

للحرفيين. يمكن تفسير ذلك انطالقا من اعتبارات نابعة من الوضع الذي أصبح يعانيه الحرفيون، يوحي بالصورة السلبية التي  

حظى بها الحرفة، نظرا النعدام اال 
ُ
عتراف ببعض الحرف ذات الطابع التقليدي، حيث يعاني الحرفيون املكونون من  أصبحت ت

عزوف الشباب طالبي التكوين من هذه التخصصات، والتي أصبحت في نظرهم بعيدة كل البعد عن التقنيات الحديثة في العمل،  

ب في تخصصات جديدة، متمكن من  كما يرجع املستوى املنخفض في اعتقادنا أيضا إلى إحساس نابع من قدوم جيل من الشبا

ة، خاصة في التخصصات البعيدة عما    االجتماعي  العمل بتقنيات حديثة، وبمعطيات قائمة على املتطلبات املسايرة لألوضاع  

 هو حرفي تقليدي، هذا الذي أحدث في اعتقادنا إحساسا بصراع بين الجيلين إن صح التعبير. 

بالتهميش، مع    مليءين الحرفيين )التقليدي والحداثي(، يمكن وصفه بإحساس  وجدنا على أنه تصادم حدث بين فئة املكون

تحدث التي  االشباع  انعدام  ذلك  مرد  الفئة،  هذه  معنويات  وبتدني  األطراف،  التحدي    ه مختلف  عصر  في  خاصة  الحرفة، 

الت  أساليب  أن  على  محمود  بوسنة  دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  يتنافى  وجدناه  ما  هو  عليها  والتكنولوجيا.  تعتمد  التي  كوين 
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اليابانية أصبحت تكتسح أسواق الصناعة األروبية، وتجد لها مجاال واسعا وصدى كبيرا على مستوى   الصناعات التقليدية 

  1املعاهد التكنولوجية املتخصصة.

يمكننا تفسير املستوى املنخفض أيضا ملفهوم الذات املهنية للمكونين الحرفيين أيضا، انطالقا من الصورة الدونية التي  

ُيحظى بها مجال الصناعات التقليدية والحرف في نظر املجتمع، باعتبارها آخر رغبة يمكن اختيارها من طرف الشباب املقبل  

ة متدنية، ناهيك عما ُيحظى به املتخرج في سوق العمل، وصعوبة تحقيق مشروعه املنهي  على التكوين املنهي وبمستويات تعليمي

 في هذا املجال املنهي.  

الثانية:  2.  9 الفرضية  مناقشة   .( رقم  الجدول  من  أبعاد 12يتبين  على  الذات، حيث حصلنا  مفهوم  أبعاد  مستويات   )

  عاد بمستوى مرتفع، وبالتالي سنناقش هذه األبعاد بناءً بمستوى منخفض وأخرى بمستوى متوسط، بينما لم نحصل على أب

 على مستوياتها كاآلتي: 

( مستوى منخفضا لبعد األداء  12املستوى املنخفض: انحصر في األبعاد كاآلتي؛ األداء املنهي: تبين لنا من خالل الجدول )

املحدثة، انطالقا مما تقدمه الخدمة الحرفية على  املنهي من خالل النتائج املحصل عنها. يمكننا تفسير ذلك من خالل املقارنات  

الحرفي،   العمل  الذي يتطلبه  املكونين الحرفيين بالرغم من االرهاق والعبء  مستوى متطلبات املجتمع، يحدث ذلك في نظر 

املتطلب   الوقت  يستغرقها  التي  يتمك  إلنجازواملدة  لم  ما،  ملنتوج  املتكونين  بإنجاز  لها عالقة  تطبيقية  منافسة  تمارين  من  ن 

 منجزات أخرى موجودة في سوق العمل.  

(، حيث يمكننا تفسير هذه النتيجة  12حصلنا في بعد سمات الشخصية بمستوى منخفض، كما هو مبين في الجدول )

في   العمل  زمالء  مع  االيجابي  التفاعل  انعدام  من شبه  انطالقا  الحرفي،  لدى  مزاجية  بخاصية  له عالقة  مؤشر  من  انطالقا 

ذوي التخص  املكونين  عدا  الزمالء،  هؤالء  مع  تفاعل  في  للدخول  الحاجة  يدعي  ال  بوضع  وإحساس  األخرى،  املهنية  صات 

التلميذ هو   أن  األستاذ على  أين يجد  التربية؛  في قطاع  يتم  الذي  بالشكل  التعليم ليست  الحرفية، كون طريق  التخصصات 

تنافى تفسيرنا ملا توصلت إليه دراسة عبد الكريم غريب املتمثلة في تفادي العامل املشترك بين زميله من األساتذة. وبالتالي فقد  

 .2العالقات املبنية على التنافر بالنظر لكون األستاذ يمثل نموذجا ساميا بالنسبة للتالميذ 

راف  وانح  9.46( بمتوسط حسابي قدر بـ  12البعد النفس ي؛ حصلنا فيه على مستوى منخفض كما هو مبين في الجدول رقم )

مع  2.73معياري   التكيف  على صعوبة  قائم  إحساس  من  انطالقا  النفس ي،  للبعد  املنخفض  املستوى  نتيجة  تفسير  يمكن   .

لدى   النفس ي  املستوى  انخفاض  لنا  يوحي  للحرفة.  املتطلبة  األداءات  في  والعقلية  املهنية  القدرات  وتفعيل  املنهي،  الوسط 

توازن نفس ي، وانخفاض للروح املعنوية الذي يمكن اعتباره أحد أسباب األخطار    الحرفيين انطالقا من إحساس قائم عن انعدام 

النفسية، العتبارات متعددة املصادر؛ داخلية وتتمثل في طبيعة العالقات املهنية مع مختلف األطراف املليئة بالالتجانس؛ والتي  

ة التي ُيحظى بها في الوسط؛ أما  االجتماعية  مردها التخصص الحرفي لألستاذ الذي أصبح ُيلقب من خالل تخصصه، واملكان

 
(، 2، العدد)1986والتنمية في العالم النامي"، مجلة علم النفس الجزائرية، الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية،    بوسنة محمود، " األرغونوميا   1

 . 13ص
 .2009عبد الكريم غريب،  سوسيولوجيا املدرسة، املغرب، منشورات عالم التربية،   2
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عن الحرفة التي يمتهنها، خاصة وأن الحرفي في وقت سابق؛ كان ُيحظى حتى      االجتماعي  الخارجية فتنحصر في مدى الطلب  

 بالعمل االضافي خارج أوقات العمل. 

در بـ  
ُ
، يمكننا تفسير    2.87اف معياري  ، وانحر 9.68توصلنا إلى مستوى منخفض لبعد الطموح املنهي، بمتوسط حسابي ق

هذه النتيجة بناء على النظرة املليئة بالتشاؤم والتذمر ملستقبل الحرفة التي يمتلكها هؤالء الحرفيين، والتي أصبحت حسبهم  

ين قد  كل املؤشرات توحي بانعدام الترقي والتطور في املجال الحرفي، والتي من خاللها يتوقع بعضهم أنه في خانة  "الفائض" الذ

 ُيسرحون أو ُيحولون ملهام أخرى في أي وقت شاءت اإلدارة.

در املتوسط الحسابي بقيمة  
ُ
،  6.40وانحراف معياري    27.07حصلنا أيضا على مستوى منخفض للبعد القيمي، حيث ق

نلتمس منه على  يمكننا تفسير املستوى املنخفض، انطالقا من طبيعة العالقات السائدة القائمة على االتجاه السلبي، الذي  

أنه مبني على أساس التناقض مع اآلخر في بعض املواقف، الذي وجدنا على أنه أحدث مستوى لطبقات سوسيومهنية؛ قائمة  

 على االنتماء املنهي وثقافة املهنة.  

، أو حتى  استنتجنا ذلك من خالل ما الحظناه من تفضيالت األساتذة أثناء التمثيل على مستوى اللجان املنعقدة باملؤسسة

عند   الحظنا  بحيث  املكون،  باألستاذ  املتعلق  التنظيمي  الجانب  بمستجدات  املتعلقة  واملعلومات  اآلراء  تبادل  مستوى  على 

األساتذة ذوو التخصص الحرفي إحساسا بنوع  من التهميش؛ وبالتالي فهو في اعتقادنا صراع خفي، سببه عامل الالتجانس على  

نتيجة يصب في إطار عملية إعادة إنتاج املاض ي بالحاضر، حيث أن مفهوم الحرفي لذاته من  مختلف املستويات. مرد هذه ال

خالل البعد القيمي، ال يزال مصبوغا بآثار املرحلة السابقة، ولكنه عندما يالحظ أن هناك خطرا يهدد عمله، فقد يتبنى التصور  

 تثبيت املكاسب التي حققها في مراحل سابقة. العقالني، ليس من أجل القيام بالعمل بأحسن صورة، ولكن من أجل 

در املتوسط الحسابي بقيمة  
ُ
وانحراف معياري    20.63حصلنا أيضا على مستوى منخفض لبعد تقدير اآلخرين، حيث ق

التي  4.09 املهام  بالكفاءة من خالل  االعتراف  بعدم  الحرفيين  املكونين  فئة  إحساس  من  بدءا  النتيجة،  تفسير هذه  يمكننا   ،

ها، يتضح ذلك في اعتقادنا؛ انطالقا من فحوى العالقات القائمة على ثقافة سائدة داخل مؤسسات التكوين املنهي، جراء  يؤدون

الجديدة،   القرارات  مناقشة  أو  االنشغاالت،  عن  والحديث  لآلراء  للتبادل  الال  باإلضافةانعدام  عالقة  املجال    إلى  في  تعاون 

 ل الجديد إن صح التعبير. البيداغوجي مع األساتذة اآلخرين؛ الجي

در  
ُ
املستوى املتوسط: انحصر في األبعاد كاآلتي: البعد املعرفي؛ حصلنا على مستوى متوسط لهذا البعد بمتوسط حسابي ق

. يمكننا تفسير املستوى املتوسط للبعد املعرفي، انطالقا من الوضعيات املختلفة للحرفيين،    4.79وانحراف معياري    27.58بـ  

على ذواتهم، حيث يغلب عليها الاليقين والشك، أي طابع مرحلة استعراض الذات، أين نجد أن هذه الفئة تحاول   التي تنعكس

 استعمال كل الوسائل إلثبات الكفاءة والقدرات، ألجل إثبات االعتراف من خالل اعتماد مهارات للتفاوض. 

در بـ      االجتماعي  حصلنا على مستوى متوسط للبعد  
ُ
در بـ    12.73بمتوسط حسابي ق

ُ
يمكننا تفسير    3.68وانحراف معياري ق

املستوى املتوسط، انطالقا من ناتج الثقافة السائدة في الوسط املنهي، القائمة على النظرة الشخصية للذات ونظرة اآلخر؛ 

، وبالتالي كشريك فاعل في الوسط، حيث يرون أن مصير كال من املؤسسة والزمالء اآلخرين أمثالهم أو غيرهم، مصير مشترك
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ففي هذه الحالة غالبا ما يتم تغاظي الطرف عن الطابع الصراعي للعالقات، واالنتقال إلى الجانب التشاركي املؤدي إلى التبادل،  

ومحاولة التوفيق بين القيم املشتركة، والكفاءات الفردية الخاصة بكل حرفي. يمكننا تفسير النتيجة املحصل عليها أيضا بناء  

ال طبيعة  الحرفي على  العمل  على صعوبة  املبني  اإلحساس  لتقاسم  نظرا  املتبادل،  االحترام  على  القائمة  اإلدارة  بين  عالقات 

املطلوب انجازه، وطبيعة الفئة من املتكونين الذين يشرفون على تكوينهم، الذين ال ملجأ لهم عدا تعلم حرفة ذات طابع تقليدي،  

دقة. أما العالقات على املستوى البيداغوجي فهي قائمة على الالمباالة الصادر من  ناهيك عن األعمال املتعبة؛ التي تتطلب ال

القائم على مصلحة البيداغوجيا بالنظر لعدم تقيد هذه التخصصات الحرفية ببرنامج رسمي، والذي هو من اجتهاد شخص ي  

 لقين الحرفة ال غير. ال غير، أي جلها قائمة على التطبيقات؛ ألن إنهاء البرنامج بالنسبة للحرفي هو ت

( قيم تعبر عن العالقات االرتباطية بين متغير مفهوم الذات  13يتبين من الجدول رقم ). مناقشة الفرضية الثالثة:  3.  9

، تليها    0.01عند مستوى الداللة    0.51املهنية ككل، وأبعادها، فكانت أعلى قيمة دالة على االرتباط مع البعد املعرفي بقيمة  

، بينما لم نسجل ارتباطا قويا مع األبعاد األخرى . وهو ما يؤكد نتيجة    االجتماعي  مع البعد    0.05ند مستوى الداللة  ع  0.61قيمة  

 الفرضية الثانية، وما تم تفسيره في الفرضية الثانية. 

عليمية ملفهوم  ( عن وجود فروق غير دالة بين املستويات الت14تبين لنا من الجدول رقم ). مناقشة الفرضية الرابعة:  4.  9 

الذات املهنية لدى حرفيي مدينة تلمسان، وهو ما يعني أن الفئات ضمن املستويات التعليمية املعمول بها في الدراسة لهم نفس  

مفهوم الذات. نفسر هذه النتيجة انطالقا من فكرة أساسية قائمة على أن العمل الحرفي ال يتطلب أي مستوى تعليمي، بل هو  

ثقافة ا تعلم  قائم على  للمتعلم على  التعليمي  املستوى  ُيحدثه  الذي قد  التأثير  أما من حيث مدى  للمعلم.  النصياع طواعية 

تتطلب أي مستوى دراس ي   التي ال  املهنية  الشعب  احتوته مدونة  التمسنا ذلك من خالل ما  تأثير،  ثمة  له  الحرفة، فلم يكن 

التقليدي الحرفي، وبالتال ي فإن معظم املتعلمين ليس لهم مستوى تعليمي يفوق املستوى  بالنسبة للتخصصات ذات الطابع 

صناعة   الطرز،  كتخصصات  معين  تعليمي  مستوى  تتطلب  دراسية  مواد  على  تعتمد  ال  التخصصات  هذه  لكون  االبتدائي. 

 الجلود، صناعة السروج... 

ة النسيج بقوله "إن حرفة النسيج  في شأن تعلم حرف (Girard)" جيرارتتماش ى هذه الفكرة في سياق ما أكدته فكرة السيد "

مارس منذ القدم، وعملياتها لم تتغير منذ العصور الغابرة، فهي بسيطة والعمل فيها ال يتطلب تعليما طويال؛  
ُ
الفنية كانت ت

للمعلمين   ويقدمها  قماش،  قطعة  ينسج  أن  عليه  النسيج  في  محترفا  يصبح  أن  عامل  يريد  وعندما  املدة،  محدد  غير  بمعنى 

التمتع  املجتم ذلك  بعد  له  لهم، وُيسمح  ُيقدمها  كلة 
ُ
أ بعد  بينهم  يقبلونه  فإنهم  ماهر وكفء،  بأنه  فإذا حكموا  عين الختباره، 

منح، ويؤدي كل الواجــبات املفروضة عليه"
ُ
 باملقابل وجدنا أن هذه النتيجة منافية لدراسة سانقلي دو تيلو     .1باالمتيازات التي ت

(Singly De thélot, 1986)  التي توصل من خاللها إلى أن مجرد الحيازة على شهادة دراسية معينة أو عدمها، يبقى كافيا لطرح

 .2االختالف 

 
1 M .P . S. GIRARD ; Mémoire sur l’agriculture ; l’industrie et le commerce de l’Egypte. Paris tome2. 
2 Singly De thélot , Racines et profils des ouvriers et des cadres supérieurs , revue Française de sociologie, France,1986,VII, n°1 
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( عن وجود فروق غير دالة بين كل الفئات ضمن عدد سنوات  15تبين من الجدول رقم ). مناقشة الفرضية الخامسة:  5.  9

هوم للذات املهنية لكل املكونين الحرفين، يمكن تفسير هذه النتيجة بناء على  األقدمية في الدراسة، وهو ما يعني وجود نفس املف 

ة التي يتلقاها هؤالء الحرفيون، حيث تظهر معاني التعاون وانعدام العوامل املؤدية للتنافر بينهم  االجتماعيخصوصية التنشئة  

إيجابي. يمكن تفسير هذه النتيجة بالرجوع   هم أنفسهم، حيث يرى كل واحد منهم أنه قد حصل على الشروط املؤهلة لتواصل 

حيث   من  سواء  املشتركة  العناصر  هذه  فإن  وبالتالي  للمتعلمين،  تلقينها  طريقة  حيث  من  الحرفية،  التخصصات  طابع  إلى 

مختلف األهداف والروابط التي تجمعهم؛ ال تستدعي وجود فروق في    الخصائص املشتركة املتعلقة بشخصية الحرفيين، أو

لذات لديهم مهما كانت األقدمية في العمل، ألنه وجود تفاوت في األقدمية ليس بالضرورة أن يكون متغيرا في إحداث  مفهوم ا

اختالف في مفهوم الذات لديهم. وبالتالي تتعارض هذه النتيجة إلى ما توصل إليه طيبي غماري على أن وجود عالقة سلبية مبنية  

 . 1في السن على الصراع، يرجع سببها إلى االختالف 

 خاتمة : 

ة وغيرها من    االجتماعي  خلصنا من خالل هذا البحث إلى نتائج مهمة، تجعل الدارس في مختلف الحقول املعرفية للعلوم  

 ياألنثروبولوج العلوم، يتناول هذا املوضوع في سياقات متعددة، ففي هذه الدراسة، حاولنا املزج بين التناول النفس اجتماعي، 

هي املقاربة األكثر تناوال،   االجتماعيالنظر لطبيعة املوضوع، إال أن طابع الدراسة جعل من حقل علم النفس والقانوني وذلك ب

خاصة عندما تعلق األمر بدراسة شخصية الحرفي، انطالقا من محاولتنا ملعرفة مفهوم الذات املهنية لدى حرفيي مؤسسات  

الجزائر من  الغربية  الجهة  مستوى  على  املنهي  عدة  التكوين  له  والذي  الفئة،  هذه  تعيشه  الذي  الوضع  إلى  التوصل  بغية   ،

 انعكاسات على املستوى النفس ي، والتي هي بمثابة أخطار نفسية. 

العوامل سواء على مستوى   املهنية للمكونين الحرفيين، نتيجة مجموعة من  الذات  إلى مستوى منخفض ملفهوم  توصلنا 

و  املهنية  القائمة  االجتماعيالعالقات  القيام  ة  تم  عندما  املستوى  هذا  جليا  اتضح  حيث  معها،  يتعاملون  التي  األطراف  بين 

بالالتجانس، خاصة وجود هذه الفئة مع زمالء لهم في العمل يختلفون عنهم من حيث التخصصات    مليء بالدراسة في وسط  

بها كل فئة عن األخرى، وطريقة العمل    التي يدرسونها، مستواهم العلمي، ناهيك عن اختالف في املكونات الثقافية التي تتميز 

 الواجب القيام به. 

لقد انعكست هذه الوضعية ووضعيات أخرى، وأعطت لنا مؤشرات مؤدية إلى اختالف في مستويات األبعاد املتعلقة بمفهوم  

ات املوضوعة في  الذات املهنية لدى املكونين الحرفيين، بحيث لم يتم الحصول على مستويات مرتفعة، وهو ما يؤكد االفتراض

بداية الدراسة، والتي أعطت لنا تفسيرا قائما على وجود اعتراف نسبي بمهنة املكون الحرفي بصفة خاصة، والحرفيين الذين  

 يعملون لحسابهم الخاص بصفة عامة.  

 
ستي نفطال وملبنة معسكر، رسالة تخرج )غير  طيبي غماري، الهوية في العمل في املرحلة الراهنة للمجتمع الجزائري، دراسة حالة األجراء مؤس   1

 . 2005منشورة( لنيل شهادة الدكتوراه في األنثربولوجيا، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان؛ الجزائر، 
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لتصور السلبي  انطالقا من هذه النتيجة، وتفاديا لألوضاع التي وجدناها تؤرق كاهل املكونين الحرفيين خاصة على مستوى ا

املتعلقة باملستوى التنظيمي الخاص بالحرفيين، أو على مستوى    تاالقتراحاملفهومهم عن ذاتهم، يمكننا تقديم مجموعة من  

 التسيير في املجال التلقين الحرفي، ومنها:

 إنشاء مؤسسات)مراكز/ معاهد( متخصصة في مجال التكوين في الصناعات التقليدية والحرف. -

 املزج في مؤسسة التكوين الواحدة بين التخصصات ذات الطابع التقليدي والتخصصات األخرى.عدم  -

 االشراف على التسيير البيداغوجي من طرف متخصصين ذوو الخبر في املجال الحرفي. -

قة التلقين،  إقامة تنظيم بيداغوجي يأخذ بعين االعتبار الشريحة الراغبة في التكوين من حيث املستوى التعليمي، وطري  -

 إلى الحجم الساعي املطلوب.  باإلضافة

 إدراج التخصصات ذات الطابع التقليدي والحرفي ضمن الشعب املهنية ذات الطابع الفني.    -

 : قائمة املراجع 

 . 21، العدد2013. العربي لخضر: الحرف والحرفيون في مدينة تلمسان الزيانية، دورية كان، سبتمبر1

تنظيم ومراقبة مجال الحرف األسواق داخل مدن املغرب االسالمي من خالل كتب الفقه والنوازل والحسبة  . يخلف أسماء،  2

  تماعي االجم، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في التاريخ الوسيط، كلية العلوم االنسانية و 15هـ/9م إلى  9هـ/3ما بين القرن  

 .2016قاملة. قسم التاريخ، الجزائر. 1945ماي  8ة، جامعة 

 . 2008، دار املسيرة، عمان، األردن، 1. بطرس حافظ بطرس، التكيف والصحة النفسية للطفل، ط3

  4ة والتاريخية، العدد  االجتماعي. لخضر العربي، " الحرف وتنظيماتها في مدينة تلمسان الزيانية "، مجلة الناصرية للدراسات  4

 .  2013الجزائر، 

التقلي5 الصناعة  األولى للصناعات  . هاشم عياد، فنون  الوطنية  الندوة  بين األصالة والحداثة،  التشكيلي الشعبي  الفن  دية: 

 .1997التقليدية، 
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 االجتماعيمعاصرة التغري  اإلجرام النسوي بني العوامل األنثروبولوجية و
The Feminist criminality between  the anthropological factors and contemporary the social change 

 مختار، عنابة، الجزائر رزاق رزيقة/جامعة باجي ط.د. 

Rezag  Razika , PHD Student /University of Annaba , Algeria 

 

 

 

Abstract 

    The research paper started from a basic thesis, that the feminist criminality is located within a binary 

dialectic, whose opposite pole formed in the standard that it transcends. This what takes us away from the 

ideological use, or the promotion of the traditional women’s stereotype. Actually it surpasses to fall into the 

abyss of perversion, and rejecting society values. We also know that the women’s bahavior has changed 

according to the cultural and the social changes, who have been influenced by our modern times and the 

challenged of globolization. The study  aimed to shed light on the problem of criminal behavior of women , 

based on the anthropological factors that are exclusively dependent on the individualism of the criminal 

women, taking into consideration the social change. This study is descriptive research that seeks to describe 

the phenomenon of feminist criminality, through the dialectic of the relationship, between the biological origin 

of the female gender and contemporary social change 

Key words : the crime, the criminal, the criminal woman, the anthropology, the anthropology of crime, the 

social change. 
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 ملخص: 

انطلقت الورقة البحثية من أطروحة أساسية، مفادها أن ظاهرة اإلجرام النسوي تتموقع ضمن جدلية ثنائية، يتشكل       

قطبها املعارض بالضرورة  في املعيار الذي تتخطاه، مما ينأى عن التوظيف األيديولوجي أو الترويج للصورة النمطية للمرأة، بل  

وتجاوز القيم الذي سطرها املجتمع، وقد ارتدى سلوك املرأة ثوب التغير الثقافي و تصبغ    تعدتها إلى الوقوع في براثين االنحراف 

األساسية   السمة  أضحت  التي  العوملة  ورهانات  العصر،  مستجدات  تساير  التي  املجتمعية  التغيرات  من  جديدة  بمرحلة 

ة، انطالقا من العوامل األنثروبولوجية التي  للمجتمع. هدفت الدراسة لتسليط الضوء على إشكالية السلوك اإلجرامي عند املرأ

. تندرج    االجتماعي تستند حصرا على النزعة الفردية الداخلية للمرأة املجرمة، مع مراعاة التحوالت القيمية التي أفرزها التغير  

ن األصل  الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي تسعى لوصف و تصوير ظاهرة اإلجرام النسوي، من خالل جدلية العالقة بي

 . االجتماعي البيولوجي للجنس األنثوي و معاصرة التغير  

 .  االجتماعي الجريمة، املجرم،  املرأة املجرمة، األنثروبولوجيا، أنثروبولوجيا الجريمة، التغير  الكلمات املفتاحية: 

 مقدمة: 

تشكلت أول خطيئة في تاريخ البشرية، منذ أن خلقت حواء من ضلع آدم، إذ ترسخت عقيدة لعنة النزول من الجنة إلى     

ملرأة حبيسا بنزعة االنحراف عن املعهود وتجاوز العقيدة املنطقية، مقابل هذا، فإن الخطاب  األرض باملرأة، وظل مصطلح ا

على النزعة األنثروبولوجية مشكلة أبعادها على البنية املورفولوجية،   املهيمن حول إشكالية اإلجرام النسوي، يتم تأسيسه بناءً 

ين إجرام الرجل واملرأة، بإعتبار أن السلوك اإلجرامي ظل دهرا طويال  الفيزيولوجية والنفسية للمرأة، وهنا ترسم مالمح الفرق ب

من الزمن مجاال ذكوريا بامتياز، وأصبحت جدلية األصل والتغير تشكل حلقة من حلقات التفسير النظري. أين ظهرت تجليات  

جرام النسوي حضورها في مجال  هذا التطور في تعزيز و تشييد منظومة من املشارب و الرؤى الجندرية، حيث أثبتت مسألة اإل 

ة على وجه العموم و علم أنثروبولوجيا الجريمة على وجه الخصوص، كمقاربة أنثروبولوجية تركز على النوع    االجتماعي  العلوم  

  االجتماعي كذات مستقلة، وقد أخذ هذا الخطاب أبعادا عديدة ومؤشرات مختلفة، رسمت مالمحها بفعل التغيرات      االجتماعي  

ت القيمية. إذ يعد إجرام النساء أحد أبعاد اإلجرام املعاصر، واقتحام املرأة الفضاء الرجولي كحدث تاريخي يحمل  ة والتحوال 

ة، وإعادة بلورة السلوك. إذ نجد أن املرأة دخلت مختلف ميادين    االجتماعي  ضمنيا فكرة إعادة توزيع كامل األدوار والوظائف  

بما أدى لتحررها ودخولها سوق العمل، فاختلت بذلك القيم وتفسخت على إثره  الحياة ونافست الرجل في جميع األنشطة،  

 املعايير ما انجر عنه ظاهرة اإلجرام النسوي. 

يكتسب موضوع بحثنا أهميته من األهمية التي تكتسبها املرأة في استمرار اإلنسانية، على اعتبارها املكون     أهمية الدراسة:   

ل والدعامة األساسية  اإلجرام  لألجيال  العموم، وظاهرة  املرأة على وجه  بقضايا  االهتمام  بات ضروريا  التنمية، وعليه  عملية 

ة، وبالرغم    االجتماعي  النسوي على وجه الخصوص، وما نجم عنه من خلل يهدد ثبات القيم و سبب تفسخا في املعايير واألنظمة  

ملرتكب الفعل اإلجرامي يعد قليال وبعيدا      االجتماعي  م بالنوع  ة الخطيرة، إال أن االهتما   االجتماعي  من أن الجريمة من الظواهر  
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اإلجرام   ظاهرة  طرحت  التي  السوسيوأنثروبولوجية  الدراسات  ثغرة  لسد  الدراسة  هذه  جاءت  وعليه  والتحليل،  الطرح  عن 

 النسوي.

الرجل كمرتكب للسلوك املخالف للجماعة، باعتبار   إشكالية الدراسة:    إلى  املتهم األول بالتمرد  تعزى نمطية الجريمة  ه 

واملروج األساس ي للهيمنة في ذهنية املجتمعات العربية، وقد تجلى اإلجرام املعاصر في ارتكاب املرأة للجريمة و تجاوزها بذلك  

    االجتماعي القيم التي سطرها املجتمع، إذ تعبر الجريمة عند املرأة على مجموعة من البنى العالئقية، التي تؤثر سلبا على البناء  

ة مؤثرة بذلك على األنساق    االجتماعي  مفرزا بذلك ظروفا وأسبابا، تتفاعل لتنتج لنا جملة من السلوكيات املنحرفة واملشكالت  

باعتبار أن اختالف إجرام املرأة عن   ة، األمر الذي دفعنا إلى البحث املنهجي في البعد األنثروبولوجي و السوسيولوجي. االجتماعي  

الذي ألقى بظالله على كافة أقطار العالم من      االجتماعي تكوينها البيولوجي من جهة، وتجليات التغير  الرجل مرتبط باختالف  

 كاآلتي:   التساؤل املركزي جهة أخرى، ملا خلفه من أثر في صراع املكانة والدور لدى املرأة خاصة املجتمعات العربية، وعليه تبلور  

 على ظاهرة اإلجرام النسوي؟    االجتماعي األنثروبولوجية والتغير كيف تؤثر العوامل -

 ، التي اعتمدت كوحدات أساسية في هذه الورقة البحثية حيث جاءت كاآلتي: أسئلة فرعيةوكان البد من طرح  

 ما عالقة اإلجرام النسوي بالعوامل األنثروبولوجية؟  -

 على إجرام املرأة؟    االجتماعي أثر التغير  هو  ما -

 املعالجة املفهومية للدراسة.  -أوال

واألبعاد     الدالالت  تحديد  أجل  من  الرئيسية،  املتغيرات  بها  نوضح  حتى  للدراسة  األساسية  املفاهيم  بتحديد  نستعين 

 هرة متعددة األبعاد. املختلفة، والتحكم في دراسة الظاهرة وتفسيرها من منظور تعددي، باعتبار أن الظا 

 الجريمة. -1

للجماعة، وهي كل سلوك ال  نافع  ما هو  يتعارض مع كل  بأنها كل فعل  السوسيولوجي  املنظور  الجريمة من حيث    تعرف 

 1يكون موجها ضد مصالح املجتمع ككل.  اجتماعي 

براو   كليف  راد  البريطاني  األنثروبولوجي  العالم  فإن  األنثروبولوجي  للمدخل  بالنسبة  أنها خرق  أما  على  الجريمة  يعرف  ن، 

 2للعادات تثير طلب تطبيق العقوبات.
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 املجرم. -2

يعرف املجرم من منظور علم اإلجرام بأنه كل من ارتكب فعال يكون جريمة، وصدر بحقه حكما مبرما بإدانته أمام القضاء،   

دون الجريمة والقانون هو الذي يحدد السلوك    ومن كان فاعال للجريمة سواء ارتكبها وحده أو مع غيره، وال يمكن وجود املجرم

 1اإلجرامي. 

أما من املنظور القانوني فإن املجرم، هو الشخص الذي ينتهك القانون الجنائي الذي تقرره السلطة التشريعية التي يعيش   

 2في ظلها، فاملجرم في قانون العقوبات هو من أتى فعال يعد جريمة في قانون العقوبات.

 املنظور األنثروبولوجي هو كل شخص خرق العادات والقواعد التي وضعها املجتمع، تتطلب تطبيق القانون.   واملجرم من

 املرأة املجرمة. -3

 هي األنثى التي تسلك سلوكا ال اجتماعيا، يناوؤه املجتمع و يعاقب عليه القانون.  

 األنثروبولوجيا.  -4

التينية، مشتقة    كلمة  بأنها  األنثروبولوجيا  املكون من شقين  تعرف  اليوناني  و  -أنثروبوس– من األصل  اإلنسان،  - معناه 

 3معناه علم، أي علم اإلنسان. -لوجوس

 في حين ذهب والتر تايلور في تعريفه لألنثروبولوجيا، بأنها الدراسة البيوثقافية املقارنة لإلنسان مع الكائنات الحية األخرى. 

يا، بأنها العالقة بين املظاهر البيولوجية املوروثة لإلنسان، وما يتلقاه من تعليم  أما إدواين سوذرالند فقد عرف األنثروبولوج

 4ة.  االجتماعي ثقافي أثناء عملية التنشئة 

 أنثروبولوجيا الجريمة. -5

تكوين  تعرف أنثروبولوجيا الجريمة بأنها العلم الذي يركز على تكوين الفرد املجرم من جميع النواحي البيولوجية، وبتأثير  

 5ة املحيطة به، لتقدم لنا األسباب الدافعة للجريمة من وجهة النظر الفردية. االجتماعي شخصيته بالبيئة 

والنفسية   العضوية  املظاهر  دراسة  هو  العلم  هذا  املجرم، ومضمون  طبائع  علم  بأنها  الجريمة  أنثروبولوجيا  تعرف  كما 

الظاهر  البدنية  بخصائصهم  يتعلق  بما  سواء  املظاهر  للمجرمين،  هذه  وعالقة  غرائزهم  الداخلية،  جسمهم  بأجهزة  و  ة 

 6بالجريمة. 
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  11.6م، ص1979، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، املوجز في علم اإلجرام والعقابإسحاق إبراهيم منصور:  - 
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 :  االجتماعي التغير  -6

 1ة، سواء كان ذلك في البناء أو الوظيفة، خالل فترة زمنية معينة.  االجتماعي    كل تحول يحدث في النظم واألنساق 

ة سواء البنائية أو الوظيفية    االجتماعي  بأنه كل تحول يحدث في النظم واألنساق، واألجهزة      االجتماعي  كما يعرف التغير   

 2خالل مدة زمنية معينة. 

 وجية. عالقة اإلجرام النسوي بالعوامل األنثروبول  -ثانيا  

خلقت حواء من ضلع آدم و تسلسلت العقيدة األساسية للجنس، على مقاربة مفادها أن آدم ذو القوامة و حواء ذات        

املرأة عبر العصور أدوارا    املكانة الثانوية، وإن االختالف بينهما يفنده جوهر خالص متمركز حول ثنائية التمايز، وقد مارست

ة، ومع تتابع األزمنة تمردت املرأة وخرجت من رحم السواء ملمارسة فعل لم يكن قبل هذا يروى حتى في  تتالئم و مكانتها املعهود

األساطير، وإن ذكر يذكر على أساس خطيئة، ولم يدرج ضمن األفعال املحظورة إال بتجاوزه شتى املقاييس،  ناهيك عن نسبة  

ت املشارب و تعددت الرؤى حول تفسير ذلك السلوك، الذي انحرف  جرائم النساء غير املبلغ عنها تفاديا للعار. و قد اختلف

البيولوجية كعامل رئيس ي   العوامل  باملرأة عن معايير املجتمع و قيم الجماعة. إال أن تركيزنا يتمحور حول من نادوا بأساس 

اآلتي التساؤل  يتجسد  إثره  الوضعية، وعلى  املدرسة  أال وهي  اإلجرامي،  للسلوك  األنثى  املذهب    القتراف  أنصار  ،كيف فسر 

 األنثروبولوجي إجرام املرأة؟ 

الجريمة،        ارتكاب  إلى  املجرم مضطر  لتبين أن  العادي،  بين املجرم والشخص  املدرسة الوضعية فكرة االختالف  تبنت 

وبولوجيا الجريمة،  لنقص أو تشويه في تكوينه الجسمي، النفس ي والعقلي. وفي هذا اإلطار تكون التفسير البيولوجي العلمي ألنثر

املذهب   مؤسس  باعتباره  الجريمة،  تفسير  في  البيولوجية  العوامل  أسس  لومبروزو  سيزار  اإليطالي  العالم  وضع  حيث 

البيولوجية للجريمة على أساس علمي منظم، حيث قام   العوامل  األنثروبولوجي في علم اإلجرام، عندما قام ألول مرة ببحث 

تأكيده على وجود مجموعة من السمات والصفات الشاذة التي تميز املجرم عن الشخص  مجرم، وقد خلص إلى  400بدراسة  

العادي، وهي من خصائص الحيوانات السفلية والتي مردها  نكسة أو ردة وراثية أي انحطاط بيولوجي، وقد نشر لومبروزو 

لوجيا الجريمة التي عنيت بدراسة املجرم  م، ومن هنا ظهرت أنثروبو 1876سنة    - الرجل املجرم- نتائج أبحاثه في كتابه املوسوم

من الناحية البيولوجية، ونادت بوجوب دراسة املجرم بدال من دراسة الفعل اإلجرامي ذاته، وأخذ علماء أنثروبولوجيا الجريمة  

  3بتقسيم املجرمين إلى أقسام و طوائف مختلفة على أساس وجود السمات والصفات الخاصة التي فندها لومبروزو. 

النظرية  وم وضع  في  كبير  بقسم  األخير  هذا  ساهم  حيث  جاروفالو  رافاييل  و  فيري  يكو  أنر  لومبروزو،  تالمذة  أهم  ن 

األنثروبولوجية، إذ يعتبر ثاني أهم مؤسس للمدرسة الوضعية، من خالل دراسته للتخفيف من حدة التطرف التي نادت به  

العديد من   الجنائية، وقد أجرى  األنثروبولوجيا  بالخصائص العضوية مدرسة  السلوك اإلجرامي  الدراسات وأستنتج عالقة 

 
  1، ص.2010األردن، ، دار وائل للنشر، عمان،  والثقافي االجتماعيالتغير دالل ملحس إستيتة: - 

  2. 188، ص1977، األنجلو مصرية، اإلسكندرية، مصر،  دراسة املجتمعمصطفى الخشاب: - 

  33.3ذكره، صمرجع سبق حسن أكرم نشأت: - 
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أما فيري فقد ضم العوامل   إلى العوامل    االجتماعي  إضافة إلى تحديد الفرق بين الجريمة الطبيعية والجريمة املصطنعة،  ة 

 1العضوية وربط حتمية الجريمة بحالة التشبع اإلجرامي. 

ة السلوك اإلجرامي بالتشكيل العضوي الداخلي للفرد، وظلت أنثروبولوجيا  وقد ظهرت نزعة قوية في البحث عن عالق    

الجريمة في تلك الفترة حبيسة أعمال فرانز جوزيف غايل ومقاربته في الفرينولوجيا، إذ كانت دراسته مورفولوجية إحصائية.  

صبية، فقد اختلفت تركيبة جماجم  فقد انطلق غايل من دراسة جماجم املجرمين وشكلها إضافة لبنية الدماغ و املواد الع

بعد النقد الذي وجه ملقاربة الفرينولوجيا، لم يعد البحث يركز  على معرفة عالقة الجماجم    املجرمين عن األشخاص العاديين.

وشكلها، ولم تعد دراسة الدماغ تقتصر على القابلية في الجريمة فقط، بل امتدت الدراسات إلى دراسة االختالف بين دماغ  

 رأة والرجل. امل

في دراسة بول بروكا حول العناصر الفيزيولوجية والنفسية والعالقة بين الغريزة الجنسية والجهاز العصبي،  أجراها سنة       

يزن  1860 الرجل  دماغ  أن  باستنتاج  قام  أمريكا  مستشفيات  في  يزن  1325م،  املرأة  دماغ  أما  نسبة  1100غ  وتقدر  غ 

يا بأن املرأة تعتبر أقل من الرجل في البنية التكوينية، وهذه األطروحة لم توقف بروكا عن  %، ومنه يستنتج منطق14اإلختالف

م أكد على أن صغر حجم دماغ املرأة له عالقة بصغر بنيتها الجسمية، وأن املرأة أقل ذكاء من الرجل،  1861البحث، ففي عام 

ة. إن خطاب بروكا يبدو أكثر انفتاحا من طرح تلميذه غوستاف  كما يضيف إلى أن صغر دماغ املرأة يرتبط آليا مع البنية الفكري

لوبون، الذي يتربع على عرش النزعة العرقية، حيث وضع سلما للتطور العقلي، يترتب من األسفل إلى األعلى كاآلتي: الزنجي،  

ا أكبر نسبيا من دماغ  الطفل، املرأة وعلى رأسهم الرجل، ويضيف لوبون موضحا أن األشخاص من عرق الزنوج يمتلكون دماغ

 2املرأة من العرق األبيض، وأن الجنس الزنجي يقترب من القردة املتوحشة. 

م، أن املرأة أقل تطورا على سلم التطور مقارنة بالرجال، وأقرب  1895سنة    -املرأة املجرمة- ركز لومبروزو في كتابه املوسوم  

ة املجرمة فرأى أنه يمكن تمييزها عن املرأة الطبيعية من خالل السمات  في سلوكها لألطفال وأقل حساسية وأقل ذكاء، أما املرأ

الفيزيقية، إذ استخدم لومبروزو مفهوم االرتداد الوراثي أو البدائية في تفسير الجريمة عند النساء، لكن السؤال الذي يطرح  

ن خالل التأكيد على أن معظم النساء  نفسه هو كيف نفسر تباين معدالت الجريمة عند الطرفين؟. يجيب لومبروزو على ذلك م

ال يرتكبن الجريمة بسبب وجود بعض الصفات لديهن، تلك الصفات التي تعيد عملية التوازن كالطاعة، الوالء لألسرة، األمومة،  

على ذلك  الحاجة إلى العطف، البرود الجنس ي، الضعف والذكاء غير املتطور، وبالتالي فإنها تشبه الطفل في سلوكياتها . وعالوة  

 3فقد اعتقد لومبروزو أن معظم جرائم النساء سرية. 

 
،املجلد  -األنثروبولوجية املعاصرةاملجلة العربية للدراسات    -. مجلة أنثروبولوجياقراءات في األنثروبولوجيا الجنائيةرزاق رزيقة، زرزوني جهيدة:    -  1

  . 127، ص2020السادس، العدد الثاني، ديسمير 
، جامعة باجي مختار عنابة  2015، محاضرة قدمت لطلبة املاستر، تخصص علم اإلجرام، دفعة  مقياس أنثروبولوجيا الجريمةعلي سموك:    -   2

  الجزائر، )لم تنشر(.

  259.3، ص2004،  عمان، األردن، 1، دار الشروق للنشر والتوزيع،طمة: نظريات علم الجريعايد عواد الوريكات -
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بعد ما قام بإلقاء نظرة على الجرائم التي تقترفها اإلناث من عالم الحيوان، قام لومبروزو بفحص تشريحي مرض ي وقياس   

ج بأن املجرم النموذجي اإلنسان، على جمجمة ودماغ النساء املجرمات واملومسات في العالم املتدين، ومن تلك الدراسة استنت

%(. وباملقابل يبدو هذا النموذج يتواتر بشكل  31% مقابل  18عند املرأة املجرمة عن الرجل املجرم )  اثنتين نجده أقل بمرتين  

قوي عند املومسات. ويكشف الفحص البيولوجي للمجرمات واملومسات تقلبا في الحساسية )املزاجية(، باستثناء الحساسية  

تأخذ أبعادا رهيبة عند املومسات، وتتجلى عندها بميل كبير نحو السحاق، إذ يفسر لومبروزو هذا امليل الجنس ي  الجنسية التي  

املثلي كإحدى عالمات االنحطاط الذي يعود لألصول القديمة للنوع، قبل الطوفان في أزمنة كانت تسود فيها الخنوثة، وهناك  

مة بالوالدة واملومس بالوالدة تجهالن غريزة األمومة. لقد قام لومبروزو بفحص  عالمة أخرى لهذا االنحطاط، تتمثل في أن املجر 

امرأة مجرمة، إذ الحظ عندها مجموعة من الطبائع  التي توجد فيها تواتر بارز، بروز الفكين، عين كئيبة ومائلة، بروز    122زهاء  

العينين، وأسنان غير سوية.إن مايمز املجرمات عند  ان في شكل قفة، حول ذن الوجنتين، ذكورية املظهر، الشفاه الدقيقة، اإل 

الطابع   أكثر من  يقربها  ما  العانة، وهذا  تتميز بغزارة قصوى للشعر وتوزيع شعر  أنها  العاديات هو  بالنساء  لومبروزو مقارنة 

 1الذكوري وزيادة على ذلك يكون شعرها أسودا. 

ي تسير خلف عواطفها في اتخاذ أي قرار، وقد ذكر علماء النفس  تفقد املرأة املعايير املوضوعية إذا اشتدت غضبا، فه   

مايؤيد صحة هذا الرأي، باعتبار أن املرأة ذي عاطفة شفافة سرعان ما تتأثر وتضطرب عواطفها، وتزداد انفعاالتها أو تختل  

في لحظة انسياقها وراء عاطفتها،    حالتها النفسية حتى تكون عاطفتها هي اآلمر الناهي مما يدفع املرأة إلى اقتراف أخطر الجرائم 

وللعوامل النفسية أثر ال يستهان به على سلوكها اإلنساني خيرا أم شر، وقد ترتكب املرأة فعال إجراميا إذا شعرت بفقد ش يء  

ا  من ذاتيتها أو مما يختص بها، سواء في العنصر الروحاني أو املادي ولذا فإنها تقترف جريمتها متى ما مست مشاعرها مساس 

 2جارحا أو تعرضت مصالحها للخطر، وهكذا تتناسب كمية الجرائم تناسبا طرديا مع اضطراب عواطفها واشتداد غضبها. 

العالم     أكد  الرجل، وقد  الداخلية أضعف من  فاملرأة من حيث قوة وحجم أعضائها وأجهزتها  املرأة قوة،  الرجل  يفوق 

الناحية العضوية تحظى بنصف ما يحظى به الرجل و فحوى هذه األطروحة  البلجيكي كيتيليه في هذا الصدد، بأن املرأة من  

هو قلة إقدامها على جرائم العنف وجرائم السطو واالغتيال، ومن ناحية أخرى فإن املرأة تتعرض لتغيرات فيسيولوجية تؤثر 

بعد النفاس وما   مل، النفاس، فترة ماعلى حالتها النفسية تأثيرا قد يقودها إلى هاوية الجريمة، من فترات البلوغ، الحيض، الح

 3ينجر عنها من اضطرابات نفسية قد تقودها في بعض األحيان إلى السلوك اإلجرامي. 

إن لالضطرابات الفيزيولوجية الخاصة باملرأة أثر في حالتها النفسية والعقلية، حيث شرع الباحثون في العلوم الجنائية إلى  

نفاس وبين سلوك املرأة    التأكد من مدى إمكانية وجود عالقة بين االضطرابات الفيزيولوجية الخاصة باملرأة، من طمث، حمل،

يل التأكد من تأثير هذه الحاالت الخاصة بالسلوك اإلجرامي للمرأة من عدمه، ففي دراسة  اإلجرامي، فأجريت الدراسات في سب

امرأة تم القبض عليهن بسبب توجيههن تهما جنائية نتيجة لسلوكهن    167أجريت في الواليات املتحدة األمريكية، أظهرت أن  

 
 - 1 .126. ص2020، مركز الكتاب األكاديمي، األردن،  أنثروبولوجيا الجريمة من أسطورة قابيل إلى املجرم بالوالدةبوبكر بوخريسة:   

  2. 134، ص1998، األردن،1نشر والتوزيع، ط، دار املسيرة للعلم اإلجرام والعقابمحمد شالل العاني وعلي حسن طوالبة: - 

  17.3، صمرجع سبق ذكرهإسحاق إبراهيم منصور:  -
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ل، العدوان وحيازة السالح، أما بالنسبة لعالقة النفاس  اإلجرامي أثناء فترة الحمل، وقد تمثل سلوكهن اإلجرامي بجرائم اإلهما 

وثيقا بجريمة قتل طفل حديث العهد بالوالدة ، إذ ترتكب األم جريمة قتل وليدها بسبب    ارتباطابالجريمة، فإن األخيرة ترتبط 

النفاس  ،ما يعرف باكتئاب ما التي تحصل لها في فترة  الفيزيولوجية  الوالدة، باع  االضطرابات  تباره مرضا نفسيا خطيرا  بعد 

 1يفتك بقوى املرأة العقلية ما يقودها للوقوع في براثين الجريمة. 

أما األعراض املصاحبة لدورة الحيض فقد تكون مسؤولة في بعض األحيان عن السلوك اإلجرامي، ومن هذا املنطلق وجه   

، وقد أجمعت نتائج معظم الدراسات  االنحرافيك  كثير من الباحثين اهتمامهم نحو دراسة العالقة بين دورة الحيض والسلو 

م 1953على ارتفاع نسبة السلوك اإلجرامي في مرحلتي ما قبل الحيض وأثناءه أكثر من بقية الدورة، فقد أجرى مورتون عام  

قبل    ماحدثت في األسبوع الذي يقع في مرحلة    اقترفنها %من جرائم العنف التي  62دراسة على مجموعة من السجينات، وجد أن  

م بدراسة  1961بينما قامت دالتون عام    % من جرائم العنف التي حدثت في أسبوع مرحلة الحيض. 2الحيض، وذلك باملقارنة ب

% منهن قد ارتكبن جرائمهن في األيام األربعة األولى قبل الحيض، أو في األيام األربعة  49سيدة من السجينات، فتبين أن    156

 2األولى أثناء مرحلة الحيض. 

و قد أكدت بعض الدراسات أثر كروم وزوم الذكورة على السلوك اإلجرامي، وقد لوحظ وجود كروموزومات ذكرية إضافية    

بها كروموزوم   يوجد  السوية  الذكرية  الخلية  أن  فاملعروف  يرتكبون جرائم عنف،  الذين  األشخاص  والخلية  Yوآخر     Xفي   ،

 . XXاألنثوية السيئة يوجد بها 

سة أثر كروموزوم الذكورة على السلوك اإلجرامي، فقد أجريت العديد من األبحاث التي استهدفت دراسة أثر  إضافة إلى درا 

 1500م، تناولت عينة البحث عدد  1954نشاط املخ والجهاز العصبي على السلوك اإلجرامي، وفي دراسة أجراها إلنجسون سنة  

مابين تتراوح  نسبة  بينهم  من  كان  ر 58،31مجرما  في  ظهر  املوجات  %  أكثرها  من  الشذوذ،  من  نوع  عندهم  املخ  موجات  سوم 

في   كان محددا  ولكنه  أجزائه  يشتمل كل  املخ، ال  في موجات  الشذوذ  كان  والعدوانيين  املندفعين  املجرمين  بين  البطيئة ومن 

   3الفصوص الصدغية في النصف الكروي من املخ. 

ب املرأة  لعالقة  دراستها  في  تورنوفسكي  الباحثة  والسارقات  أما  املومسات  بأن  الدراسة  نتائج  من خالل  أكدت  االنحراف، 

في حين قامت الباحثة بقياس ومقارنة بين خمسين امرأة من العرق    تنتمين إلى فئة النساء الالسويات، املنحالت واملنحطات.

و  بولتاوا.  من ريف  أخرى  ريفية  امرأة  ملقاطعة سان بطرسبيرج وخمسين  تابعة  بقرية  تقمن  التحلل  نفسه،  أن عالمات  يبدو 

واالنحطاط الفيزيقي تبرز بكثرة من خالل تشوهات الدماغ)تحدب إلى أعلى الدماغ(، تشوه سطح الدماغ، صغر الدماغ، شذوذ 

ان مكتنزتان  إذن  وتشوهات الوجه) بروز الفكين السفليين، انحرافات األنف، قوس الحنك على شكل مقذوف، أسنان معيبة،  

  يد.  وهذا العيب والتشوه يفسره عامل الوراثة ، تعاطي الكحول ومرض السل املتوارث من األسالف. وغير مفصصتين بشكل ج

 
  1. 60،ص2016،لبنان،1، مكتبة زين الحقوقية،طأثر االضطرابات الفيسيولوجية الخاصة باملرأة في مسؤوليتها الجزائيةأحمد جابر صالح:  -

  2. 116، ص 2002املعرفة الجامعية، مصر،، دار في سيكولوجية املرأةمايسة أحمد النيال: - 
، املجلد العاشر، 1دار الراتب الجامعية،ط  ، -دراسات في الجريمة والجنوح–موسوعة علم النفس الحديث  محمد عبد الرحمان العيسوي:  -  3

  .32،ص 2001لبنان،
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ومن الناحية النفسية تقسم تارنوفسكي املومسات إلى فئتين كبيرتين: املومسات الالتي يظهر عليهن ضعف الذكاء أو الغباء  

تظهر عليهن عيوب نفسية ترتبط بتكوينهن العصابي املرض ي أو    والالتي تقسمهن بدورهن إلى بليدات وال مباليات. وتلك الالتي

النساء   بأن  تارنوفسكي  الباحثة  وترى  حياء،  ودون  هستيريات  إلى  بدورهن  تقسمهن  والالتي  واملنحطات  املنحالت  املومسات 

ريب إلى وراثتهم املماثلة  السارقات يشبهن كثيرا املومسات من املنظور النفس ي كما من وجهة النظر الفيزيقية،  ويعود هذا دون  

 1والبيئات املشابهة التي عشن فيها.

تعتبر العوامل البيولوجية إحدى مسببات السلوك اإلجرامي عند املرأة، وبما أن  سلوك املرأة على وجه العموم و السلوك       

الخصوص، وجه  على  للمرأة  ت  اإلجرامي  عليه  يترتب  ما  والتعدد،  الترابط  مفاهيم  بتبني  الشمولية  كفيل  الكل ضمن  ركيب 

في املجتمع: كالتحضر، الهجرة، الصراع      االجتماعي  والعالئقية. فإن املكونات األنثروبولوجية تعتبر عوامل مكملة ملا خلفه التغير  

.   االجتماعي  وأبرز إفرازات التغير   ة االجتماعي  الثقافي. وعليه فإن ظاهرة اإلجرام النسوي هي املؤشر األهم في مجموع التحوالت  

ما هو أثر التغير    يتسنى لنا سوى تحليل هذه العالقة من خالل الشق اآلتي، والستهالله البد لنا من طرح التساؤل اآلتي:  هنا ال 

 على إجرام املرأة؟   االجتماعي  

 على إجرام املرأة.  االجتماعي أثر التغير  -ثالثا

اقتضت صراعا في مكانة ودور املرأة ، باعتبارها  الدعامة      االجتماعي  إن جملة التحوالت القيمية التي أفرزتها ضروب التغير    

ة داخل املنظومة األسرية، من خالل نقل  اإلطار القيمي    االجتماعي  األساسية للعنصر البشري واملسؤول الرئيس ي  للتنشئة  

لقيم غير السليمة للمجتمع  ، ليصبح فردا صالحا فعاال في املجتمع، أما إذا تفسخت قيم األم ، يتم نقل  اللنشءالتربوي السليم  

كموروث قيمي تربوي مخالف للمجتمع، إذ إن أي خلل في األداء الوظيفي لنسق من األنساق ينعكس سلبا على بقية األنساق  

 من ثم على املجتمع برمته. و 

خارج البيت    إن من أهم مظاهر التغير أنه أتاح للمجتمع الصناعي الحديث الفرصة أمام املرأة لاللتحاق بسوق العمل    

واملساواة مع الرجل والحصول على أجر نظير هذا العمل، بعدما كانت املرأة التقليدية إما ماكثة بالبيت أو تعمل في الزراعة  

الزوج   لرعاية  املرأة  تتفرغ  أن  السائدة  القيم  كانت  إذ  بيتها.  في  الخياطة وهي  و  كالطرز  تعمل عمال حرفيا  أو  زوجها،  لتساعد 

جها للعمل كان له تأثير على الحياة الزوجية والعالقات األسرية، كما فتح عمل املرأة أمامها مجاالت واسعة من  واألوالد، وخرو 

 2وأحدث تغييرات هامة في مكانتها في املجتمع.    االجتماعي النشاط 

الثقافي، انطالقا من  تظهر حالة التناشز أو حالة من التخلف التي يشير إليها بعض علماء االجتماع أحيانا بحالة التناشز  

أن التغير الذي ينصب على بعض قطاعات الثقافة املادية، وغيرها من العناصر األخرى التي ترتبط بالبيئة الطبيعية واألشياء  

بالجريمة، وتقوم فرضيتهم على أساس    االجتماعي املادية، فقد حاول بعض علماء الجريمة أن يجدوا العالقة بين حالة التناشز  

 
  1. 127صمرجع سبق ذكره، بوبكر بوخريسة:  -
الش-  2 وزكرياء أحمد  املجيد سيد منصور  النفس ي،21األسرة على مشارف القرن  ربيني:  عبد  املرض  العربي، املسؤوليات  ،األدوار،  الفكر  دار   ،

  .143م، ص2000القاهرة، 
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ة تشيع في الثقافات التي يختل فيها التوازن بين الجانبين املادي واملعنوي. واملعروف أن القوانين العقابية ذات طبيعة  أن الجريم

مستقرة ثابتة وهذا يجعل أن كل تغير مفاجئ سريع في طبيعة الحياة املادية لألفراد، ال يستتبع بالضرورة تعديال فوريا في نصوص 

في املجتمع. وهذا يعني أن القوانين العقابية السائدة في املجتمع قد تعجز عن مواجهة بعض الحاالت  القوانين العقابية السائدة  

التي ظهرت نتيجة للتغير   الذي لحق بثقافة املجتمع. وهذا معناه أن هذه الحاالت والظروف الجديدة      االجتماعي  الجديدة، 

                                            1ة. وهذا بدوره يضاعف حجم الجريمة. تخلق جرائم جديدة، لم تتضمنها نصوص هذه القوانين التقليدي 

ثقافات شعوب        عن  أثنوجرافية  دراسة  على  للثقافة  دراستهم  في  واألنثروبولوجيا  االجتماع  علماء  اهتمام  يقتصر  لم 

الت حدوث  تفسر  منظمة  نظرية  صياغات  يقدم  أن  بعضهم  حاول  بل  ومتباينة،  التغير  مختلفة  يحدث  فكيف  الثقافي،  غير 

 الثقافي؟                                                                                               

تمثل مختلف املحاوالت التي تبذل لتفسير وفهم التغير الثقافي من منظور العملية التطورية، التي استعارت فكرتها من     

يا وتأثرت في تطبيقها بالنظرية التطورية التي قدمها داروين في كتابه" أصل األنواع"، وتشتمل هذه النظرية بوجه  علم البيولوج

األولى   تتعلق  أساسيتين،  فكرتين  على  الثقافي  للتغير  وتفسيري  تحليلي  كمدخل  عالقته   بانتظامعام  في  اإلنساني  السلوك 

لتخلف الثقافي أن ما نحتاج إليه بالفعل وبخاصة املجتمعات الحديثة، هو  بموضوعات مادية بحثة، وعلى ذلك تتصور نظرية ا

التسريع في التغيرات في الجانب الالمادي للثقافة لتتواكب مع تغيرات الجانب املادي السريعة واملتالحقة، أما فيما يتعلق بالفكرة  

ث نجد أن علماء األنثروبولوجيا األوائل قد شغلوا  الثانية فهي تقوم على أساس تحديد املراحل التطورية للتغير الثقافي، حي

بفكرة األشكال البدائية والحديثة للثقافة. كما قدم أوجست كونت نظرية تطورية في الثقافة البشرية تمثلت في ما عبر عنه  

لتقدم التاريخي. أما السير  بقانون املراحل الثالث)املرحلة الالهوتية، املرحلة امليتافيزيقية واملرحلة الوضعية( التي يسير فيها ا

هنري مين وهو عالم أنثروبولوجي بريطاني، فقد قدم في كتابه" القانون القديم" تمييزا بين شكلين مختلفين للثقافة، شكل بدائي  

  يستند على املكانة أو املركز، وشكل حديث يستند على العقد، وهو في ذلك يتخذ من املقارنة بين األشكال البدائية والحديثة 

بين شكلي الثقافة من اختالف: ففي الزواج البدائي تعتبر املرأة ملكية خاصة للزوج شأنها شأن    للزواج أساسا لإلشارة إلى ما

ممتلكاته األخرى، بينما تتحرر الزوجة في الشكل الحديث من قيود الرجل، بمعنى أن نكفل لها حرية إبرام عقد الزواج أو فسخ  

 2يجعل الزواج في النهاية مستندا على تبادل االلتزامات بين الزوجين. الرابطة الزوجية األمر الذي 

الذي تمارسه املرأة داخل املجتمع، يؤثر تأثيرا كبيرا في تحديد اتجاه سلوكها اإلنساني خيرا أم شرا،      االجتماعي  إن املركز   

وكلما ازدادت مشاركة املرأة في تحمل مشاق الحياة والقيام بما يقوم به الرجل سلبا وإيجابا أخذا وعطاء كلما ألجأتها ظروف  

إليه ا إلى ما لجأت  اقتراف الجريمة وهو بعيدا على اآلخرين ال  الحياة  لرجل من السلوك اإلجرامي. ألنه يصعب على اإلنسان 

يحتك بهم سلبا أو إيجابا، لذا فقد وجدت الدراسات أن نسبة ارتكاب جرائم املرأة في مجتمعاتنا ، أقل بكثير من الجرائم التي  

 
  1984.1منشورات دار السالسل، الكويت،  أسباب الجريمة وطبيعة السلوك اإلجرامي، عدنان الدوري: -

  55.2، صمرجع سبق ذكرهدالل ملحس إستيتة: - 
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با الغربية والواليات املتحدة وأستراليا، بسبب دخول املرأة املبكر مليادين  ترتكبها املرأة في املجتمعات الرأسمالية كما في دول أرو 

                1العمل املختلفة على حساب واجبها األساس ي. 

  االجتماعي  تفسير إجرام األنثى على أساس مستجدات التغير      االجتماعي  حاولت االتجاهات املعاصرة األولى املبنية على النوع  

الجريمة عامة، فقد القت هذه االتجاهات اهتماما منقطع    -  االجتماعي  النوع    –اتجاه حساس  ، بدال من تقديم   في تفسير 

ون بتتبع التغيرات التي طرأت على دور املرأة    االجتماعي  النظير، ومع ظهور الحركة النسوية في أواخر الستينيات بدأ املراقبون  

تغيرات جوهري بدت  السبعينيات  أواسط  وفي  املجتمع،  ريتا  في  و  آدلر  فريدا  التغيير  هذا  ترأس  حيث  السطح،  على  تطفو  ة 

، طورت آدلر فكرة التغيرات في إجرام  -أخوات في الجريمة– أهم مؤسس ي علم اإلجرام النسوي. ففي كتاب      باعتبارهما سايمون  

رأة املستندة على الحركات التحررية  األنثى، على أنها منتج التحوالت التي طرأت على دور املرأة في املجتمع، وهو تفسير جريمة امل

النسوية، وبما أن النساء يتقلدن مناصب أكثر نشاطا في املجتمع ويقمن بأدوار الذكور التقليدية، فإنهن يمررن بخبرات ذكورية  

                               2الخاصة، االعتداءات، العنف، الجرائم املنظمة.   ة االنحرافيمن خالل سلوكياتهن 

  ، ووجدت بناءً -املرأة املعاصرة والجريمة-م، في كتابها املوسوم  1975نظرية آدلر سنة    اختبار أما ريتا سايمون فقد حاولت   

،  االقتصاديم زيادة ملحوظة في جرائمها وخاصة الجرائم ذات الطابع  1972،  1963،  1953على دراسة جرائم اإلناث لألعوام  

الطبيعة   ذات  جرائمها  تتغير  لم  فرصا  فيما  هناك  أن  بالقول  االقتصادية  الجرائم  زيادة  أي  ذلك،  فسرت  وقد  العدوانية، 

أي أنها أصبحت تتمتع باستقالل أكثر من قبل، وهذا يعود لحركة تحرر املرأة. وقد وجدت    اقتصادية وحقوقا أكثر من قبل.

ائم اإلناث تتشابه مع جرائم الذكور  م أن جر 1971بعض الدراسات دعما علميا لنظرية سايمون، فقد وجد مايكل هندلنق سنة  

م مع نتائج دراسة هندلق، وقد وجد كل من كالرك و هريك سنة  1970في دراسته، وانطبقت نتائج دراسة مارتن جولد سنة  

 3م ووايز دعما لنظرية سايمون. 1966

عمل املرأة كموظفة في البنك أتاح    إن هذا االتجاه ينظر ببساطة إلى الفرص املتاحة أمام املرأة للمشاركة في الجريمة، فمثال

م ألقت الشرطة القبض على إحدى زعيمات أحد الفروع الرئيسية للجريمة املنظمة، وقد  1979لها املجال للسرقة، ففي عام  

اليابانية قدمت    - كامورا–امرأة مجرمة تم اعتقالها، وأن عصابة    32من    7أشارت اإلحصائيات ملكتب التحقيق الفدرالي أن أصل  

عصابةف إلى  إضافة  الرجال،  أمام  للنساء  متساوية  نوسترا  - رصا  في    - كوستا  املخدرات  ملكة  اعتقال  حظي  وقد  الصقلية، 

                                                                                                             4املكسيك اهتماما منقطع النظير، وصعودها للسلطة عن طريق االحتيال و الخداع. 

،   االجتماعي ركزت االتجاهات السابقة الذكر في تفسير السلوك اإلجرامي للمرأة على أساس تحرر املرأة و تجليات التغير    

املعايير   في  الذي يحدث  التحول  التنظيمات    االجتماعي  باعتباره  أنماط  في  التغير  إلى  القيم واملعتقدات، إضافة  من حيث  ة 

 
  1. 134ص مرجع سبق ذكره.محمد شالل العاني وعلي حسن طوالبة: - 

،    2013، عمان، األردن،1، ترجمة ذياب البداينة وآخرون، دار الفكر للنشر والتوزيع، طنظرية علم الجريمةفرانك ويليامز ومارلين ماكتشين:    2

  .322ص

  3. 265، صمرجع سبق ذكرهعايد عواد الوريكات:  

  4. 305، صمرجع سبق ذكرهويليامز: فرانك  
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ة لجماعات معينة، وبما أن الثقافة مكتسبة بمعنى أن كل ما هو ثقافي اليورث يبولوجيا، وإنما يتم تداول معطياته    االجتماعي  

الفكرية واملادية عن طريق التعلم واالستيعاب، فإن عملية االنزالق في دوامة التخلص من العادات والتقاليد والتخلي عن القيم   

وباملقابل من ذلك يتم تبني قيم ثقافة جديدة و هنا ترسم مالمح الصراع الثقافي. يشمل هذا  واملعايير القديمة أسهل بكثير،  

 الصراع شتى الفئات بما فيها املرأة ومن نتائج هذا الصراع يتبلور السلوك اإلجرامي. 

 خالصة:  

ومدى      اعي  االجتم تمظهر في النوع  استنتاجا ملا تم طرحه آنفا، فإن ظاهرة اإلجرام النسوي لها نسقها البيولوجي الخاص امل     

كينونة السمات والصفات الخاصة باملرأة، وبما أن اإلنسان يتسم بطبيعة التغير والحركية ومواكبته للمجتمع املعاصر، فإن  

   االنزالقات ينجر عنه جملة من    هذا التغير يلقي بضالله على العنصر النسوي و تصبغ سلوكه بتجليات الثقافة املعاصرة ما

التغير    االجتماعي  جاوزات  والت العالقة الجدلية بين العناصر األنثروبولوجية و  تحول       االجتماعي  ة وصراع األدوار. إن هذه 

لنقطة التقاطع بين املوروث واملكتسب، ونقصد بنقطة التقاطع إرهاصات املوروث األنثروبولوجي، واملكتسب لكل ما هو قيمي  

وهنا ترسم مالمح ظاهرة اإلجرام النسوي بين موروث العناصر    الثنائية إلى التعددية.من      االجتماعي  أخالقي يتغلغل في التغير  

 .   االجتماعي األنثروبولوجية وتجليات التغير  

 قائمة املصادر املراجع: 
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 . 2016لبنان،

 . 1979، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، املوجز في علم اإلجرام والعقابإسحاق إبراهيم منصور: -2

 .2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، موسوعة علم الجريمةأكرم عبد الرزاق املشهداني: -3

 . 2020، مركز الكتاب األكاديمي، األردن،الجريمة من أسطورة قابيل إلى املجرم بالوالدة  أنثروبولوجيا  بوبكر بوخريسة:-4

 . 2008، األردن،1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طعلم األنثروبولوجيا الجنائيحسن أكرم نشأت:  -5

 .1995يث، مصر، ، املكتب الجامعي الحددراسة في علم االجتماع الجنائي الجريمة،حسين عبد الحميد رشوان: -6

 . 2010األردن،   ، دار وائل للنشر،والثقافي   االجتماعي  التغير دالل ملحس إستيتة: -7

جهيدة:    -8 زرزوني  رزيقة،  الجنائيةرزاق  األنثروبولوجيا  في  أنثروبولوجياقراءات  مجلة  للدراسات    -.  العربية  املجلة 

 . 2020ير ،املجلد السادس، العدد الثاني، ديسم-األنثروبولوجية املعاصرة 

 . 2005، دار الكتب العلمية، لبنان، معجم املصطلحات الحديثة في علم النفس وعلم اإلجتماعسمير سعيد الحجازي:-9

 . 2004، األردن، 1، دار الشروق للنشر والتوزيع، طنظريات علم الجريمةعايد عواد الوريكات: -10



 
 
 
 

 
 

 2021 - أبريل -  74العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

103 

الشربيني:  -11 أحمد  وزكرياء  منصور  سيد  الحميد  ععبد  القرن  األسرة  مشارف  النفيب  21لى  ،األدوار،املرض 

 .2000، دار الفكر العربي، مصر، واملسؤوليات

 . 1984، منشورات دار السالسل، الكويت، أسباب الجريمة وطبيعة السلوك اإلجرامي  عدنان الدوري:-12

 .1997، جامعة دمشق، سوريا، األنثروبولوجيا، علم األناسةعلي الجباوي: -13

الجريمة،  علي سموك:  -14 أنثروبولوجيا  اإلجرام،دفعةمقياس  علم  تخصص  املاستر،  لطلبة  قدمت  ،  2015  محاضرة 

 ،)لم تنشر(. جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر

ماكلتشين: -15 الجريمة  فرانك ويليامز ومارلين  للنشر والتوزيع،  نظرية علم  الفكر  البداينة وآخرون، دار  ، ترجمة ذياب 

 .2013، األردن، 1ط

، األردن،  1، دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط  مبادئ علم اإلجرام والعقابيندا محمد نيص و أشجان الخالص الزهيري:  ل-16

2017 . 

 .1998، األردن، 1، دار املسيرة للنشر والتوزيع، طعلم اإلجرام والعقابمحمد شالل العاني وعلي حسن طوالبة:  -17

العيسوي:  -18 الرحمان  عبد  ا محمد  علم  الحديثموسوعة  والجنوح-لنفس  الجريمة  في  الراتب  -دراسات  دار   ،

 .2010، املجلد العاشر، لبنان، 1الجامعية،ط

 . 1977، األنجلو مصرية، اإلسكندرية، مصر، دراسة املجتمع مصطفى الخشاب: -19

 .1983، دار الشروق للنشر، مصر، علم اإلجتماع العقابينبيل السمالوطي:  -20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 2021 - أبريل -  74العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

104 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 2021 - أبريل -  74العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

105 

 

 تداعيات التعليم عن بعد خالل الوباء على الفقراء

The implications of distance education during the epidemic on the poor 

 مصطفى شرقي/جامعة محمد األول، املغرب  ط.د.

PhD student, Chergui Mustapha/University Mohamed I, Morocco 

 

 

 

 ملخص: 

للتغلب على الوصول الجغرافي وحواجز التكلفة   الجديدة، وخاصة اإلنترنت، توفر إمكانيات مثيرةيبدو أن تقنيات االتصال  

هذه التقنيات يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على تعليم األطفال والكبار الذين   للتعلم. ومع ذلك، فمن الصعب أن نتصور أن

 املوارد.  املعيشة األساسية يفتقرون

تعالج   فتح في التقدم من تستكشف الورقة هذه اإلشكاليات  هذه  كانت  إذا  واألسئلة  النامية،  الدول  في  التعلم  واملسافة 

ة والتعليمية،    االجتماعي  الثغرات التعليمية. تسلط املناقشة الضوء على التحديات الناجمة عن الفقر، ونقص البنية التحتية  

 .الناميةوالقضايا الثقافية التي تقيد التقدم التعليمي في البلدان  

 التعليم عن بعد، الفقر، الوباء، تداعيات.  الكلمات املفتاحّية: 

Abstract  : 

New communication technologies, especially the Internet, seem to offer exciting possibilities for 

overcoming geographic access and cost barriers to learning. However, it is difficult to imagine that these 

technologies could have a positive impact on the education of children and adults who lack basic living 

resources . 

This paper explores progress in open and distance learning in developing countries, and questions whether 

these problems address educational gaps. The discussion highlights challenges arising from poverty, a lack of 

social and educational infrastructure, and cultural issues that restrict educational progress in developing 

countries . 

Key words: distance education, poverty, epidemic, repercussions . 
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 مقدمة:  

التعليم.  الفقر على  آثار  التعلم عن بعد؛  إلى  الوطني  الصعيد  املفاجئ على  التحول  في حالة من   أبرز  التوعية  ُيترك خبراء 

للتعليم   الالزمة  املوارد  على  للحصول  ميزانية،  بدون  أو  قليلة  بميزانية  غالًبا  مئات  التدافع،  رك 
ُ
ت لذلك،  ونتيجة  االفتراض ي. 

وعدم  الغذائي،  األمن  انعدام  مثل  عقبات،  بالفعل  يواجهون  منهم  العديد  وكان  الركب،  وراء  البالد  أنحاء  في جميع  الطالب 

 .1االستقرار األسري، أو التشرد، للحصول على التعليم الذي يستحقونه

من القضاء على الفقر وتحسين الرعاية    دية، مهم للغاية لتمكين الفرد.ة واالقتصااالجتماعيالتعليم؛ محرك رئيس ي للتنمية  

أزمة     أداة محتملة ليس فقط لتغيير حياة األفراد ولكن املجتمع والعالم بأسره. قبل التعليميعد   الصحية إلى تعزيز السالم،

COVID-19  سن املدرسة االبتدائية والثانوية خارج املدرسة بالفعل، وقد أثر إغالق املدارس   وشاب فيمليون طفل    258، كان

 دولة. 188طفل وشاب في  مليار  1.5اآلن على تعلم أكثر من 

على مدى العقد املاض ي، كانت الحقيقة املؤسفة أن فجوة الدخل قد اتسعت بين العائالت. النتائج التعليمية هي واحدة  

من املجاالت الرئيسية التي تتأثر بدخل األسرة. غالًبا ما يبدأ األطفال من األسر ذات الدخل املنخفض املدرسة بالفعل خلف 

ن ينتمون إلى أسر أكثر ثراًء. تؤثر حاالت الفقر وعمقه ومدته وتوقيته على التحصيل التعليمي للطفل، إلى جانب  أقرانهم الذي

ة. ومع ذلك، فقد أظهرت كل من التدخالت أنه يمكن الحد من آثار الفقر باستخدام  االجتماعيخصائص املجتمع والشبكات  

األسرة بالعديد من الفرص للتأثير على االستعداد للنجاح املدرس ي والتعليمي  التدخالت املستدامة. يتمتع أطباء األطفال وأطباء  

 2في أماكن الرعاية األولية. 

 التعليم عن بعد في زمن الوباء : 

ملحاربة انتشار الفيروس التاجي والحفاظ على تباعد اجتماعي صحي، أغلقت املدارس في جميع أنحاء املعمورة مؤقًتا وانتقلت  

 لوجه إلى التعلم عن بعد. بسرعة من  
ً
في العقد املاض ي، قادت الكليات والجامعات مسؤولية    3التعلم في الحرم الجامعي وجها

 4دمج التعليم عبر اإلنترنت والتعليم عن بعد في برامجها، وتغيير طريقة تخطيطها وتصميم حرمها الجامعي.

 
1 - Usman, L. (2001). No One Will Listen to Us: Rural Fulbe women learning by radio in Nigeria. In E. J. Burge & M. Haughey (Eds.), 

Using Learning Technologies: International perspectives on practice (pp. 92-101). London: RoutledgeFalmer. 
2 - https://www.childfund.org/Content/NewsDetail/2147489206/ 
3 -http://faculty.ksu.edu.sa/mansour/Publications/KSU.pdf15.32 10/05/11. 
4 - Technologies for Education for All: Possibilities and Prospects in the Arab World. Hamid Behaj.   January 2005. 

http://www.uneca.org/aisi/NICI/country_profiles/Morocco/morocinfra.htm 

https://www.devdiscourse.com/news?tag=education
https://www.devdiscourse.com/news?tag=education
https://www.devdiscourse.com/news?tag=education
https://www.devdiscourse.com/news?tag=COVID-19
https://www.devdiscourse.com/news?tag=COVID-19
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خاصة لتمثل قفزة هائلة في سبل البحث    2صاالت واملعلوماتبصفة عامة وتقنيات االت  1لقد جاءت التكنولوجيات الحديثة

املجتمعات   واقع  من  يتجزأ  ال  جزءا  وتطبيقاته  الحاسوب  وأصبح  الحياة  مرافق  كل  املعلومات  تقنية  غزت  حيث  واملعرفة. 

ال في تطور لدرجة  هذه التكنولوجيات استطاعت في ظرف قصير أن تغير من مالمح الحياة البشرية بشكل كبير، وال تز   املعاصرة.

 أنه ال يمكننا التنبؤ بما سيؤول إليه العالم في املستقبل القريب. 

من التحديات والعوائق االستعداد التكنولوجي؛ والذي يختص باملعلومات واالتصاالت، وجانب االستعداد التنفيذي والذي  

الحكومية واملنظمات الستخدام التعليم    يختص باملستخدم أي مدى استعدادات الجامعات والكليات والشركات واملؤسسات 

الر  الحالي  التربوي  كالنظام  والطلبة  واملتدربين  واملدربين  الجامعات  بأساتذة  يتعلق  نفس ي  جانب  أيضا  وهناك  بعد،  سخ  اعن 

 3ويعمل به منذ مئات السنين فال غرابة أن تعارض طبيعة العقل البشري التغيير. 

ي عالم التكنولوجيات الحديثة نجد مجال التعليم، إذ تمت االستفادة منها داخل  ومن بين أهم املجاالت التي استثمرت ف

التكنولوجيات أطلق عليه   التأسيس فعال لتعليم متكامل معتمد على هذه  املدارس والجامعات وحتى خارجها. فتم  حجرات 

وخلقت طرقا وأهدافا جديدة    5دمة في التعليم . هذه األخيرة غيرت املفاهيم التقليدية املستخ4تسمية تكنولوجيا التربية والتعليم 

في التربية. ومعظم الجامعات العاملية تتجه نحو استخدام هذا النوع من التعليم إدراكا منها للمميزات الجمة التي يحققها سواء  

 
األول   إن التطور االقتصادي والتطور التكنولوجي الذي ساعد العالم في العقود الزمنية األخيرة من القرن العشرين، وما تبعه من تطور في العقد - 1

ملؤسسات، وعم كافة املستويات اإلدارية والوحدات اإلنتاجية من القرن الواحد والعشرين، رافق هذا التطور املوارد البشرية في كافة املنظمات وا

الفعالية   من  نوع  إيجاد  بهدف  وذلك  لديها،  توافره  الواجب  املناسب  البشرية  املوارد  معرفة حجم  وكان الزم  الخ.  والتسويقية...  والكفاءة واملالية 

 والتوازن بين كل من التكنولوجيا الواجب امتالكها. 

http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/masters/06160012.pdf 
استخدام- 2 واالتصاالت هو  املعلومات  واالجتماعية تقنية  االقتصادية  التنمية  حقل  يسعي   في  كما  اإلنسان.  وحقوق  العاملية  ملء والتنمية  إلى 

ير فرص وصول متكافئة للتقنية. اإلطار النظري الذي يسند هذا املفهوم هو أنه كل ما تحسنت املعلومات واالتصاالت كلما وتوف الفجوة الرقمية

 . tebessa.dz/fichiers/masters/06160012.pdf-http://www.univتنمية املجتمعساعدت على 
3 - Moroccan Education and Resource Network. www.mearn.org 

عّرف تكنولوجيا التربية بأنها عملية   - 4
ُ
استخدام وسائل وأدوات تقنية متنوعة ومختلفة بهدف إعداد وتطوير وتقويم العملية التربوية بشكل كامل ت

وب التكنولوجيا  وسائل  بين  واالنسجام  التناغم  من خالل  التعليم  عملية  من  املرجوة  التعليمية  األهداف  إلى  وللوصول  لجميع جوانبها  ين  وشامل 

في هذه العملية،   في العشرينيات من القرن املنصرم وقد األشخاص املوجودين  العاملية  التكنولوجية  الثورة  وقد ظهر هذا املصطلح َعِقب ظهور 

بهذا االسم، وقد أصبحت تكنولوجيا التربية موجودة في جميع املجاالت التربوية كاملواقف التعليمية واالستراتيجيات التعليمية    Finnسماها العالم

 .مجاالت التربية بمفهومها الحديثوغيرها من  ةوالتغذية الراجع

https://mawdoo3.com/ 

http://search.shamaa.org/PDF/Articles/AECl/ClVol8No1Y2013/cl_2013-v8-n1_141-155.pdf 
املألوف، إلى العادات القائمة منذ التعليم   أو التعليم املعهود العودة إلى األساسيات، أو التعليم التقليدي، املعروف أيًضا باسم يشير مصطلح   - 5

   عليمإصالح الت أمد بعيد في املدارس والتي يعتبرها املجتمع مناسبة للتقاليد. وتدعم بعض أشكال
ً
إتباع أساليب تعليمية متطورة، ومناهج أكثر شموال

لى التعليم  تركز على احتياجات الطالب الفردية وعلى التعبير عن الذات. فيرى اإلصالحيون أن األساليب التقليدية املرتكزة على املدرس التي تركز ع

لب وطرق قائمة على الواجبات. بيد أن العديد من أولياء األمور. واملواطنين  بالحفظ يجب التخلي عنها تماًما وإتباع أساليب تعليمية مرتكزة على الطا

يكو  قد  السياق،  حسب  التقليدية  األساليب  يعزز  الذي  األمر  االختيار،  في  املوضوعية  التعليمية  املعايير  على  باإلبقاء  يهتمون  ن املحافظين 

يث، الطرق التعليمية القائمة على علم نفس النمو، أو التعليم الذي يسمى التعليم  هو التعليم التطوري، أو التعليم الحد التعليم التقليدي  مقابل

 البديل. 

Beck, Robert H. (2009). The Three R's Plus: What Today's Schools are Trying   to Do and Why. U of Minnesota Press  . 

http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/masters/06160012.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8:%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8:%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/masters/06160012.pdf
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/AECl/ClVol8No1Y2013/cl_2013-v8-n1_141-155.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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ف بتوفير  األكاديمي  املستوى  على  أو  الجامعات،  على  يدرها  التي  األرباح  خالل  من  االقتصادي  املستوى  التعليم  على  رص 

من   الكثير  حل  في  إسهامها  جانب  إلى  هذا  التقليدية،  بصورته  التعليم  بنظام  التحاقهم  الصعب  من  يكون  قد  األشخاص 

 1املشكالت التي يواجهها التعليم الجامعي.

إدخال مثل هذه التجديدات والتنبؤ بنجاحها يفرض علينا إجراء دراسات مستفيضة للقضايا املتعلقة بها والتركيز خاصة  

التعليم، يعد من   على الجوانب اإلنسانية فيها. واستطالع آراء األساتذة ومفاهيمهم التي تدور حول استخدام هذا النوع من 

 عن األرضية التي يمكن أن يطبق فيها التعليم.  األمور الهامة التي تساعدنا على الكشف 

 التعليم عن بعد وآثاره على الفقراء: 

آثار الفقر على التعليم عديدة. يعد عدم الوصول إلى التكنولوجيا أحد األسباب التي تجعل الطالب يعانون من التعلم عن  

باملائة    30التعلم عبر اإلنترنت أو التعلم عن بعد، فإن  بعد. في حين أن املؤسسات التعليمية في معظم البلدان قد تحولت إلى  

فقط من البلدان منخفضة الدخل قد فعلت ذلك. الفجوة الرقمية الحالية تجعل من الصعب على السكان املحرومين جني  

الذكي أو الكمبيوتر  فوائد التعلم عبر اإلنترنت. إن التباين في الوصول إلى اإلنترنت املوثوق به وأجهزة الكمبيوتر مثل الهاتف  

املحمول يهدد الطالب من خلفيات منخفضة الدخل، وإذا استمر هذا االتجاه، فقد يزداد الوضع سوًءا، مما يحد من فرص  

 .2النمو والتنمية لهؤالء الطالب املحرومين 

ح. غالًبا ما ال تستطيع  حتى قبل التعلم عن بعد، كان املعلمون يكافحون لتزويد الطالب باإلمدادات التي يحتاجونها للنجا

األسر ذات الدخل املنخفض تحمل تكاليف مستلزمات الفصول الدراسية، وال تزال ميزانيات املدارس تواجه التخفيضات. هذا  

لتزويد فصولهم الدراسية بكل ش يء من اإلمدادات األساسية   يترك للمعلمين القليل من الخيارات سوى إنفاق أموالهم الخاصة

 3يا. إلى التكنولوج

بسبب التعلم عن بعد، اضطررت األسر إلى اإلنفاق على إرسال اإلمدادات واملهام التربوية عبر اإلنترنت لتكملة تعلم الطالب؛ 

 .ملواصلة تعليم طالبي عن ُبعد

هود  لسوء الحظ، بالنسبة للطالب الذين ال تستطيع أسرهم توفير الوقت أو املوارد الالزمة للتعلم عن بعد، قد ال تكون ج 

معلميهم كافية إلبقائهم مشاركين، أو تقليل آثار الفقر على تعليمهم. يقدر املعلمون الذين شملتهم الدراسة من الطالب؛ قد 

 
   alger.dz-http://www.univورقلة،  الجامعي املركز اته،يوتقن االفتراض ي  التعلیم بختي، إبراهيم -1

2 -Country profile: Morocco. UNECA. 

http://www.uneca.org/aisi/NICI/country_profiles/Morocco/morocinfra.htm 

9 Community Voices Collaborative Solutions (CIVICS). http://www.iearn.org/civics/ 
3 -Wu, X., Li, R., & Wong, K. L. (2005). Chinese Higher Educational Trends Analysis Study: The case of ten universities. Paper 

presented at the Comparative and International Education Societies’ 20105 Annual Conference at the University of British 

Columbia, Vancouver, BC. Retrieved August 4, 2007 from: 

http://www.edst.educ.ubc.ca/CIES/Abstracts.htm 
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انفصلوا أثناء التعلم عن بعد هذا الربيع. إنهم يعتقدون أن أكثر من نصف طالبهم املنفصلين ال يمكنهم الوصول إلى اإلنترنت  

 1في املنزل. 

الطالب الدخل   كان  الطالب من ذوي  تعلمهم. نظًرا ألن  في  االنخفاض  في مزيد من  الوباء  إذ تسبب هذا  بالفعل؛  يعانون 

املنخفض، لم يكن لدى البعض إمكانية الوصول إلى اإلنترنت، ولم يكن لدى البعض إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا العمل  

العائال  لدى بعض  يكن  ولم  يواجهون مشكالت مستمرة،  يواجهون  وكانوا  الطالب  كان  اإلنترنت، لذلك  استخدام  في  ت خبرة 

 .2مشكالت باستمرار أثناء دراستهم

في مواجهة تحديات التعلم عن بعد، يتراجع الطالب الذين يعيشون في فقر أكثر من الناحية األكاديمية؛ املعلمون، الذين  

خارج املخططات؛ واملدارس تواجه تخفيضات أكبر في    كان استثمارهم الشخص ي في طالبهم ضخًما في البداية، أصبحوا اآلن

   امليزانية من ذي قبل.

، وطأة األزمة 
ً
 في البلدان األشد فقرا

ً
ة واالقتصادية الناجمة عن الوباء  االجتماعي يتحمل األطفال، وال سيما أكثرهم ضعفا

يدفع فقر األسرة ونقص فرص التعلم األطفال إلى عمالة األطفال ويجذبهم    .وتدابير االحتواء ذات الصلة في جميع أنحاء العالم

مليون منهم يشاركون في أعمال خطرة وتزيد األزمة    73،  عمالة األطفال  مليون طفل في  152إليها. يوجد بالفعل ما يقدر بنحو  

عاملية من تفاقم الوضع. اآلن بعد أن تم إغالق املدارس وعدم تمكن األطفال املحرومين من الوصول إلى اإلنترنت  الصحية ال

واألدوات الضرورية األخرى ملواصلة تعلمهم عن بعد، فمن املحتمل أن يدفع هذا املزيد من األطفال إلى عمالة األطفال. باإلضافة  

الوظائف وفقد أفادت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون  إلى ذلك، قد يؤدي فقدان  إلى رفع األرقام.  العيش  ان سبل 

التسول  التكيف الضارة مثل  آليات  إلى  تلجأ  التي  العائالت  في عدد  ارتفاع كبير  وتزويج  وعمالة األطفال   الالجئين مؤخًرا عن 

 3.طفال للنجاة من األزمة املستمرةاأل 

تعرض للعنف القائم  في املائة من املشاركين إلى زيادة ال  78، أشار  (CGD)أجراه مركز التنمية العاملي   حديث استطالعفي  

في املائة الزواج املبكر والحمل    68على نوع الجنس أثناء إغالق املدارس باعتباره مصدر قلق مهم أو مهم للغاية، بينما صنف  

 .4بين الفتيات في سن املدرسة. خالل الوباء كمصدر قلق مهم أو مهم للغاية

 

 

 
1 -Written by Paloma Esquivel, Howard Bloom, Ben Boston, and Julia Barajas,  2020 5 ,How online learning fails low-income 

students amid COVID-19 - Los Angeles Times 
2 -Sarah Fowler, posted on June 23, 2020,  https://www.adoptaclassroom.org/2020/06/15/teachers-spend-745-a-year-on-

supplies-the-cost-of-distance-learning/?_ga=2.66040169.657446900.1614337559-1170004460.1614337559 
3 -https://www.devdiscourse.com/news?tag=education 
4 -Khan Bodrul, Managing E. Learning: Desingn, Delivery, Implementation and Evaluation, Science 

Publishing, London, 2005. 

https://www.devdiscourse.com/news?tag=child+labor
https://www.devdiscourse.com/news?tag=child+labor
https://www.cgdev.org/article/covid-19-school-closures-put-girls-unique-risk-violence-dropout-survey-education
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 املخاطر عبر اإلنترنت: 

رقمية أثناء الوباء إلى زيادة املخاوف املتعلقة بسالمة األطفال على اإلنترنت. يقض ي األطفال  أدى التحول السريع إلى الحلول ال 

أو الترفيه مما يجعلهم أكثر عرضة لإلساءة واالستغالل عبر      االجتماعي  وقًتا أطول على املنصات االفتراضية للتعلم أو التواصل  

ال، وخاصة الفتيات، ويكتسبون ثقتهم ويرسلون إليهم محتوى غير مناسب  اإلنترنت. قد يتعامل املحتالون عبر اإلنترنت مع األطف

أو االعتداء عليهم جنسًيا. قد يتعرض األطفال أيًضا للجرائم اإللكترونية التي قد تؤدي أيًضا إلى    معلومات مضللة  للعمر لنشر

 .الصحة العقليةومشكالت  تفاقم التوتر املوجود مسبًقا

العائالت واألطفال األشد فقرا وضعفا هم األكثر تضررا من إغالق األعمال وصدمات الدخل والضعف االقتصادي ككل.  

واإلسكان.   والتعليم  ل إلى الخدمات األساسية مثل الغذاء والتغذية والرعاية الصحيةيعني الدخل الضئيل أو املنعدم الوصو 

يواجه األطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع مثل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أكبر خطر الوقوع في براثن الفقر.  

-COVID  مليون طفل يعيشون بالفعل في فقر مدقع ويضاف إلى األزمة الحالية  386الوباء، كان ما يقدر بنحو   انتشار تى قبل  ح

، بزيادة  2020مليون طفل إلى الفقر األسري بحلول نهاية عام   86ائقة االقتصادية إلى دفع ما يصل إلى يمكن أن تؤدي الض  19

 1.في املائة، ويتركز معظمهم في إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 15قدرها 

 تأثير تداعيات الفقر على املخرجات التعليمية للتلميذ: 

واالقتصادي وعوامل الخطر األخرى املرتبطة بالفقر؛ على سبيل املثال، انخفاض تعليم      االجتماعي  من تداعيات الحرمان  

. إن العيش في فقر مدقع ومستمر له  19 - 17الوالدين وارتفاع ضغط األسرة، لها تأثير سلبي على التطور املعرفي واألكاديمي.  

الرغم من أنه ال ينبغي االستهانة بعواقب عدم تحديده تحت خط الفقر مع استمرار املعاناة من  ، على  2آثار سلبية بشكل خاص 

تأثيرات تفاعلية قوية بين  3املشقة املادية الدراسات األمريكية  والتعرض لعوامل الخطر. على    4SES.عالوة على ذلك، وجدت 

الدة املبكرة ألطفالهم فحسب، ولكن هؤالء األطفال املولودين  سبيل املثال، لم يكن اآلباء من خلفيات محرومة أكثر عرضة للو 

قبل األوان كانوا أيًضا أكثر عرضة للفشل املدرس ي بشكل غير متناسب من األطفال الذين لديهم سجل حديثي الوالدة مماثل  

 .5من عائالت ذات دخل أعلى 

 
 نفس املصدر السابق.  - 1

2 - Brooks-Gunn J, Duncan GJ. The effects of poverty on children and youth. < 

http://www.futureofchildren.org/usr_doc/vol7no2ART4.pdf> 
3 - Gershoff ET, Aber JL, Raver CC, Lennon MC. Income is not enough: Incorporating material hardship into models of income 

association with parenting and child development. Child Dev. 2007;78:70–95. 
يجب أن يتمتع الجميع بحرية نقل قصتهم إلى أي مكان. لذلك نحن نستفيد من شبكة واسعة    SESحن جميًعا مؤلفون لقصصنا الخاصة. في    - 4

ء وتقديم وإدارة حلول الفيديو والبيانات التي تربط املزيد من األشخاص في أماكن وذكية تمتد عبر البنية التحتية لألقمار الصناعية واألرض إلنشا

 أكثر بمحتوى يثري قصصهم الشخصية. عندما يتم تمكين العالم بمحتوى واتصال عالي الجودة، فإن مليارات القصص لها إمكانيات غير محدودة.
https://www.ses.com/about-us 

5 - McLoyd VC. Socioeconomic disadvantage and child development. Am Psychol. 1998;53:185–204. 

https://www.devdiscourse.com/news?tag=misinformation
https://www.devdiscourse.com/news?tag=mental+health
https://www.devdiscourse.com/news?tag=education
https://www.devdiscourse.com/news?tag=COVID-19
https://www.devdiscourse.com/news?tag=COVID-19
https://www.devdiscourse.com/news?tag=COVID-19
https://www.ses.com/about-us
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امل التعليم. من  أنه مرتبط بنقص  الفقر على  إلى سبب  ُينظر  ما  الرسمية،  غالًبا  التعليمية  املؤهالت  إلى  االفتقار  أن  ؤكد 

وفرص الحصول على مكان تدريب وعمل بأجر الئق، وبالتالي يساعد على تقليل مخاطر الفقر، تزداد سوًءا. لكنها ال تضمن منع  

رجة، يمكن للناس  الفقر، ألنها تحسن فقط فرص التنافس على التدريب املنهي أو الوظيفة. حتى مع وجود مؤهل رسمي عالي الد

 أن يجدوا أنفسهم في أشكال من العمالة غير النمطية التي تنطوي على مخاطر أعلى للفقر. 

ومع ذلك، فإن الجهود املبذولة لتحسين املساواة واإلنصاف في التعليم ضرورية. إنهم يساهمون في الحماية من الفقر. لكن  

 أسرهم دون التغيير املتزامن في عدم املساواة في التوزيع.التعليم وحده لن يكون قادًرا على منع فقر الشباب و 

يمكن أن يكون التعليم وسيلة واحدة للخروج من الفقر. ومع ذلك فإن الشرط املسبق لذلك هو تمكين الشباب من األسر  

ة في العالم العربي ذات الدخل املنخفض من املشاركة الكاملة في نظام التعليم. ومع ذلك ال يزال هناك مستوى عاٍل من التبعي

. يعتمد النجاح التعليمي العربي بشكل أكبر على املستوى التعليمي ومحفظة الوالدين    االجتماعي  بين الفرص التعليمية واألصل  

ة الدنيا درجات أقل من غيرهم لنفس األداء    االجتماعي  مقارنة بالعديد من البلدان األخرى. غالًبا ما يتلقى الشباب من الطبقات  

ا أماكن يسهل الوصول  وغالبً 
ً
ا ما يحصلون على توصية انتقالية في الطريق إلى النجاح. يجد األطفال من العائالت األكثر حظ

 1إليها في مراكز الرعاية النهارية واملدارس. 

ا باألمل؛ في مواجهة عمليات االستبعت
ً
اد  صف التقارير عن األطفال والشباب أن التوسع في مدارس اليوم كله كان مرتبط

ة في التعلم املرتبط بالتعليم والعمليات التعليمية، ومع ذلك  فإنه لم ينجح بشكل    االجتماعي  . للحد من املساوئ    االجتماعي  

ة في املدرسة تلقائًيا عن طريق تنظيم املدرسة طوال اليوم. يعاني   االجتماعي  شامل. ال يتم تقليل إعادة إنتاج عدم املساواة  

ضاع معيشية وتعليمية صعبة وغير ناجحة من اإلقصاء وعدم االعتراف في وقت مبكر جًدا في  الشباب الذين يعانون من أو 

نظام تعليمي انتقائي. هؤالء الشباب الذين قللتهم املدرسة من قيمتها وخيبة أملهم، يبحثون عن أنظمة دعم أخرى بعيدة عن  

 2املدرسة للتعويض عن تجاربهم. 

كرة في مراكز الرعاية النهارية، والتوسع في املدارس التي تعمل طوال اليوم على مستوى  يعد التعليم في مرحلة الطفولة املب

البالد، ونظام االنتقال من املدرسة إلى العمل جزًءا من سلسلة التعليم التي تهدف إلى ضمان الدعم السلس حتى يتدفق إلى  

الفقر. ال يمكن لنظام إلى تساعد في منع  أيًضا  العمل وبالتالي  تعليمي "سلس" أن يمنع مسارات الحياة والتحوالت من    عالم 

العمل   مثل  واملفتوحة  الطوعية  الدعم  عروض  تظل  املتوقعة.  غير  والتطورات  اليقين  عدم  بأوجه  االرتباط  في  االستمرار 

 3للشباب ودعم األسرة مهمة وال يمكن استبدالها بسالسل تعليمية رسمية.   االجتماعي  

 

 
1 - https://www.diakonie-hamburg.de/de/fachthemen/arbeitslosigkeit-armut/armut/Bildungs-und-Teilhabepaket 
2 - https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2017/oktober/kinderarmut-ist-in-deutschland-oft-

ein-dauerzustand/ 
3-https://www.bmfsfj.de/resource/blob/115438/d7ed644e1b7fac4f9266191459903c62/15-kinder-und-jugendbericht-

bundestagsdrucksache-data.pdf 

https://www.diakonie-hamburg.de/de/fachthemen/arbeitslosigkeit-armut/armut/Bildungs-und-Teilhabepaket
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2017/oktober/kinderarmut-ist-in-deutschland-oft-ein-dauerzustand/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2017/oktober/kinderarmut-ist-in-deutschland-oft-ein-dauerzustand/
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/115438/d7ed644e1b7fac4f9266191459903c62/15-kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/115438/d7ed644e1b7fac4f9266191459903c62/15-kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf
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 على النتائج التعليمية: الفقر  آليات التأثير

، والبلدان النامية من هذه الدول؛  1اإللزامي على حد سواء في البلدان املتقدمة  غير  األولي اعتمدت العديد من الدول التعليم

العالم،  جميع أنحاء    في .2 5لسن   مسبق   لدخول  نتوقع منهم  30 من 10 في حين أن  ،6أو 5 سن من في تتطلب من األطفال للدخول 

٪ بشكل عام. معظم هذه  35، ليصل إلى  1975تضاعف عدد األطفال املسجلين في التعليم قبل االبتدائي ثالث مرات منذ عام  

 .خدمات التغذية والصحة اآلباء واألمهات،  ودمج شراك بداية إل هي  البرامج

أداء األطفال املسجلين في برامج ما   الحاالت،  جميعذكرت في   استعراض اآلثار املترتبة على برامج تنمية الطفل في وقت مبكر

سبيل املثال،   على  قبل املدرسة أفضل بشكل ملحوظ في مجموعة متنوعة من النتائج املعرفية واملادية من األطفال املنضبطين.

 3، والبقاء فيها.  باملدارس االلتحاق  الطفولة لألطفال املحرومين إلى تحسينات في إنقاذ  برنامج ما قبل املدرسة التابع ملنظمة  أدى

يتعلق السؤال الشائع باملرحلة التي فات األوان لنجاح التدخالت واالستدراك. أشارت النتائج الحديثة للتواصل الشخص ي،  

املتحدة  الواليات  في  للرقابة  خاضعة  غير  مجتمعية  دراسة  متعدد    4من  التدخل  أن  إلى  العربي،  بالعالم  تجربتها  يمكن  والتي 

األساليب مع انتقال الطالب إلى املدرسة الثانوية يمكن أن يؤدي إلى نتائج مثيرة. بدأ مشروع التواصل الشخص ي بسبب طلب  

لف املجتمع بشكل أساس ي من  املجتمع )اآلباء( إلى وكالة صحية محلية ملساعدة أطفالهم على النجاح في املدرسة الثانوية. يتأ

مشروع   نشأ  الظاهرة.  األقليات  مجموعات  ومن  ومهاجرين  فقيرة  العائالت  غالبية  وكانت  عام،  سكني  مجمع  من  أشخاص 

من   متنوعة  مجموعة  قبل  من  تمويله  وتم  املدرسة،  ومجلس  الصحي  واملركز  املجتمع  بين  شراكة  من  الشخص ي  التواصل 

للبرنامج عقًدا بين الطالب وأولياء األمور واملشروع؛ العاملون في دعم الطالب وأولياء األمور    املصادر. تشمل العناصر األساسية

الذين يدافعون عن الطالب في املدرسة ويربطون أولياء األمور باملشروع أو املدرسة؛ أربع ليال في األسبوع من التدريس )من قبل  

املوجود في املجتمع؛ والدعم املالي، مثل أموال النقل العام وأموال املنح  املتطوعين( في املجتمع؛ التوجيه الجماعي والوظيفي  

الدراسية للتعليم ما بعد الثانوي الذي يعتمد على العمل األكاديمي والتخرج الناجح. استمر مشروع التواصل الشخص ي ملدة  

باملقارنة مع مجموعة   مثيرة.  أول خمس مجموعات من الطالب  نتائج  ما قبل املشروع، انخفض معدل  ست سنوات، وكانت 

٪ إلى  80٪، وانخفض معدل "التسرب" بنسبة  60٪ إلى  50الغائبين واألكاديميين "املعرضين للخطر" )تراكم االئتمان( بنسبة  

 ٪. 75٪ إلى  42ملجلس اإلدارة. وارتفع معدل التخرج ملدة خمس سنوات من مستوى أقل من املتوسط 

٪ قبل املشروع. في حين أنه يجب تكرار هذه النتائج األولية  42لية أو الجامعة، مقارنة بـ ٪ من الخريجين يذهبون إلى الك80و

في مجتمعات أخرى، إال أنهم يقترحون أنه، حتى على مستوى املدرسة الثانوية، يمكن أن تكون التدخالت فعالة بشكل مذهل،  

 
1 - NARAYAN, D. & P. PETESCH. 2002. Voices of the Poor: From Many Lands. Oxford University Press for the World Bank. New 

York. 
2 - EFA Global Monitoring Report Team. 2006. EFA Global Monitoring Report 2007: Strong foundations: Early child hood care and 

education. UNESCO. Paris. 
3 - ZIGLER, E., W. GILLIAM & S. JONES. 2006. A Vision for Uni versal Preschool Education. Cambridge University Press. New York. 

 تورنتو، أونتاريو.  - 4
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التواصل الشخص ي أن املجتمعات تمتلك    حتى في مجتمع له تاريخ طويل من الفقر والهجرة الحديثة والعنصرية. لقد وضح 

التأثيرات، يشير   األمر تصميًما وموارد لتحقيق مثل هذه  يتطلب  بينما  التعليمية ألطفالها وشبابها.  النتائج  تغيير  القدرة على 

 1التحليل األولي إلى أنه على مدار عمر الطالب. 

البلدان النامية، بما في   من الصغار األبوة تأثير التحفيز املعرفي من خاللتم تحديد ستة عشر تجربة كفاءة تجريبية قيمت  

   واأليتام واألطفال املعرضين للخطر الطبي. فقر  في الذين يعيشون  األطفال ذلك

 2. األطفال لتنمية  التشجيعية األنشطة في واملشاركة  اللعب لجعل تدرس و األمهات على 

حددت ستة برامج لآلباء  ،  3لتقييم برامج األبوة واألمومة؛ تجارب الفعالية في البلدان النامية باإلضافة إلى مراجعة حديثة  

 من  
ً
واألمهات واألطفال. استخدمت البرامج الناجحة التعلم القائم على النشاط؛ القدرة على ممارسة األنشطة مع األطفال بدال

  مجرد القيام بها، وتفسير الشرح 
ً
الزيارات املنزلية أو جلسات مجموعة مقدمي الرعاية.   خالل إما من ،فقط املناقشات من بدال

 . 4األطفال   لتعلم  ظهار اآلباء كيفية تشجيعهمإل  والعاملين في الرعاية الصحية زار املنازل املعرضة للخطر 

، ويمكن سنوات  3  دون سن  نقطة االتصال الوحيدة مع أسر األطفال في البلدان النامية، قد تكون الخدمات الصحية هي

نمو األطفال، وتقديم املشورة لآلباء حول كيفية تشجيع التنمية، ومعالجة مشاكل تنشئة   لتقييم  استخدام نقاط االتصال هذه

معلومات عن نمو الطفل في بطاقات النمو التي تمتلكها   لديها  من نصف جميع البلدان  أكثر  الرغم من أن على األطفال املشتركة.  

أن   إال  محدوًدا.األم،  يكون  قد  املعلومات  لهذه  الفعلي  الصحة    5االستخدام  خدمات  وتحسين  املدرسة،  قبل  ما  فمرحلة 

 والنتائج التعليمية.   األطفال  نمو من الحرمان في تحسين وتعليم الوالدين، عالج اآلثار املتعددة والتغذية،

ة واالقتصادية والنتائج  االجتماعي ارتباطات مماثلة بين التدابير  وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسات الدولية أظهرت باستمرار  

( األمية  ملحو  الدولية  الدراسة  في  التقدم  تقرير  قام  املثال،  سبيل  على  والكتابة  PIRLSاألكاديمية.  القراءة  مهارات  بتقييم   )

في   الرابع  الصف  لطالب  )  35الشاملة  للطالب  الدولي  التقييم  برنامج  قام  بPISAدولة.  والرياضيات  (  القراءة  درجات  تقييم 

. في هاتين املرحلتين املختلفتين من التعليم، كانت هناك عالقة كبيرة  6دولة  43عاًما في  15والعلوم لألطفال البالغين من العمر 

"التدرج    SESبين   باسم  عرف 
ُ
ت العالقة  هذه  أصبحت  البلدان.  جميع  في  التربوي  تم     االجتماعي  والتدبير  ثل  واالقتصادي"؛ 

ا أكبر في النتيجة"، وترتبط عموًما بنتائج متوسطة أفضل ونوعية حياة أعلى. بشكل عام، تدعم  
ً
التدرجات األكثر تملًقا "إنصاف

 
1 - The Boston Consulting Group. < www.bcg.com/this_is_bcg/default.html>  
2 - NARAYAN, D. & P. PETESCH. 2002. Voices of the Poor: From Many Lands. Oxford University Press for the World Bank. New 

York. 
3 - ENGLE, P. et al. 2007. Strategies to avoid the loss of develop mental potential in more that    200 million children in the 

developing world. Lancet 369: 229–242. 
4 - POWELL, C. et al. 2004. Feasibility of integrating early stim ulation into primary care for undernourished Jamaican children: 

cluster randomised controlled trial. BMJ 329: 89. 
 ق. باملصدر السا نفس - 5

6 - Adams R, Wu M. PISA 2000 Technical Report, OECD. <http://www.oecd.org/dataoecd/53/19/33688233.pdf> 
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له تأثيرات مهمة على التحصيل التعليمي في املدرسة االبتدائية حتى    SESاالستنتاج القائل بأن الدخل أو    NLSCYو  PISAبيانات  

، فإن املدارس ليست هي املعادل النهائي وال يزال التدرج  NLSCYو  PISAالرغم من النتائج التي أظهرها    املدرسة الثانوية. على

واالقتصادي موجوًدا على الرغم من التحصيل العلمي. يمكن أن تكون نتائج االختبار مضللة ويمكن أن تخفي التدرج    االجتماعي

األطفا الحسبان جميع  في  العينة  تأخذ  لم  إذا  االختبار. دراسة اللوني  يكملوا  أن  الذين يجب  البحوث    1ل  معهد  أكمله  الذي 

الطالب   بين  فقط  اختالفات صغيرة  أظهر  العامة  تمت   االجتماعيوالسياسة  عندما  والعاليين  املنخفضين  االقتصاديين  ين 

الجسم من األطفال الذين كان  مقارنة نتائج االختبار في الطالب الذين جلسوا لالمتحان. ومع ذلك، عند مقارنة النتائج لكامل  

ين االقتصاديين املنخفضين والعاليين مذهلة، ويرجع ذلك   االجتماعي ينبغي أن يكتبوا االختبار، كانت االختالفات بين الطالب 

 ة واالقتصادية املنخفضة.  االجتماعي أساًسا إلى التمثيل الزائد ألولئك الذين تركوا املدرسة في وقت مبكر في املجموعة 

ال التأثير  ما  النجاح األكاديمي؟ موازنة األدلة املتسقة حول  الفقر على  آثار  ذي يمكننا فعله في مجتمعاتنا للتخفيف من 

السلبي املتفش ي للفقر على النتائج التعليمية مع النتائج اإليجابية املأمولة لدراسات التدخل، فيما يلي بعض اإلجراءات املهمة،  

لتي تسعى جاهدة لتحقيق اإلنصاف في النتائج، مناصرة ودعم برامج التدخل التي توفر الدعم  تتمثل في مناصرة ودعم املدارس ا

 واملجتمعي لرفع مستوى نجاح األطفال والشباب املحرومين.    االجتماعي األكاديمي و 

ك املدرسة،  وتوعية اآلخرين بالتكاليف القصيرة واملتوسطة والطويلة األجل؛ لعدم السماح لألطفال والشباب بالفشل أو تر 

ال تفوت فرصة شخصية لدعم النجاح التعليمي املحتمل لألطفال والشباب الذين نتواصل معهم. الدعوة لتغيير النظام داخل  

املدارس لتحقيق أقص ى قدر من التحصيل التعليمي؛ على سبيل املثال، أيام دراسية أطول وإجازات صيفية أقصر؛ ودافع عن 

 لتقليل االختالفات بين استعداد األطفال للمدرسة قبل االلتحاق باملدرسة.  جودة التعليم املبكر والرعاية

 األطباء واألطفال الفقراء: 

يتمتع أطباء األطفال وأطباء األسرة بالعديد من الفرص للتأثير على االستعداد للنجاح املدرس ي والتعليمي في أماكن الرعاية  

مثيرة لالهتمام من إعداد الرعاية األولية، قدموا محو األمية لتعزيز التدخل لألسر ذات الدخل املنخفض    2األولية. هناك نتائج 

شهًرا(، تلقى اآلباء نشرة ثنائية اللغة تشرح    7.4العمر  من أصل إسباني في أماكن الرعاية الصحية. في الزيارة األولية )متوسط  

ادات متعلقة بمحو األمية من مقدمي خدمات طب األطفال أو كتاب أطفال ثنائي  فوائد القراءة بصوت عاٍل لألطفال، أو إرش

العمر  أشهر )متوسط    10اللغة مناسب للعمر. لم تتلق عائالت املجموعة الضابطة أي نشرات أو كتب. في زيارة متابعة مدتها  

ذلك، فإن عائالت التدخل تقرأ في كثير    شهًرا(، لم يكن هناك فرق بين املجموعات في اختبار فحص درجات اللغة؛ ومع  17.7

من األحيان ألطفالها، وتتحدث عن استمتاع أكبر بالقراءة لألطفال ولديهم املزيد من كتب األطفال في منازلهم. بالنظر إلى هذه  

 
1 - Duncan GJ, Brooks-Gunn J, Klebanov PK. Economic deprivation and early childhood development. Child Dev. 1994;65:296–

318. 
2 - Golova N, Alario AJ, Vivier PM, Rodriguez M, High PC. Promoting literacy for Hispanic families in a primary care setting: a 

randomized controlled trial. Pediatrics. 1999; 103: 993-7. 
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يم الرعاية  النتيجة املوحية، هناك عدد من النقاط التي يجب على أطباء األطفال وأطباء األسرة أخذها في االعتبار عند تقد

 األولية. 

تشجيع األبوة واألمومة الجيدة، إذ االهتمام املتبادل والتفاعل الطارئ؛ التناوب واالستماع إلى بعضنا البعض، والسلوك   

اللفظي؛ مقدار الكالم والجودة، والحساسية واالستجابة؛ الوعي بعالمات الجوع، والتعب، وامللل، وتقديم االستجابة املناسبة،  

 والقراءة ألطفالهم.  والنمذجة 

تشجيع الوالدين على زيادة معرفتهم بنمو الطفل، خاصة احتياجات وأنشطة أطفالهم املناسبة للعمر. اشرح لهم على سبيل  

بشدة على تطور لغة الطالب، وأن التغذية الجيدة والنظافة يمكن أن تقلل من تواتر    ذن  املثال، كيف يمكن أن تؤثر عدوى اإل 

جيه اآلباء الذين ليس لديهم أطفال في مؤسسات الرعاية؛ على حضور مراكز وبرامج الوالدين والطفل. ال  تو و   وشدة العدوى.

األطفال   بمبادرة  املتعلقة  األولي، والبرامج  التعليم  ترتيبات رسمية. وبرنامج  تتطلب أي   رسوًما وال 
ً
البرامج عادة تتقاض ى هذه 

 .1والشباب 

 يل األطفال: دور نقابة املعلمين في الحد من تشغ

تبدأ مشاركة نقابة املعلمين عموًما بتدريب املوظفين في املنطقة املعنية: إبالغ املعلمين بالتشريعات الخاصة بعمالة األطفال  

)الذي ال يتعارض مع التعليم، بل يساهم في اكتسابه( املهارات(      االجتماعي  ، والفرق بين عمل األطفال )وهو غير قانوني( والعمل  

محور حول الطفل ؛ ومساعدتهم على التواصل مع األطفال واآلباء واملجتمع بشأن األخطار املرتبطة بعمالة  ؛ تعزيز التدريس املت 

في بعض البلدان ، مثل بوركينافاسو ونيكاراغوا ، يتم إنشاء حلقات تربوية بين املعلمين الذين أكملوا التدريب النقابي   2األطفال 

 ليم في كل مدرسة مدرجة في املشاريع.وغيرهم ممن لم يفعلوا ، لتحسين جودة التع

التي   بمجرد االنتهاء من هذا التدريب، يتم تعيين معلم واحد في كل مدرسة في املنطقة كنقطة اتصال وينسق اإلجراءات 

ان  سيتم تنفيذها ملنع التسرب من املدرسة وإقناع األطفال العاملين بالعودة إلى املدرسة والبقاء هناك. يتم ذلك في بعض البلد

من خالل إشراك الطالب ، على سبيل املثال ، من خالل إنشاء أو تطوير نوادي مدرسية تكافح عمالة األطفال ، ومن خالل  

األنشطة الثقافية مثل الرقص ومسرح الشارع والغناء ، يقوم أعضاء هذه النوادي بالتوعية بالعواقب. عمالة األطفال وأهمية  

 لى املدارس حول األطفال الذين ال يحضرون، حتى يتمكن املعلمون من االتصال بأولياء األمور. التعليم. إنهم ينقلون املعلومات إ 

بإطالق مشروعها، أنه "   CGTEN-Andenتخبرنا جيال ماريا كارديناس، وهي معلمة في ال داليا ، نيكاراغوا ، حيث تقوم نقابة  

و حتى مع الطالب. لقد تعلمنا التحدث إلى أولياء األمور، وزيارتهم  قبل املشروع، لم يكن لدينا تواصل يذكر مع أولياء األمور ، أ

 
1 -Crompton S. Perspectives on work and income. <http://www.statcan.ca/english/studies/75-

001/archive/high95.htm#IS%20952> (current version Sep 10, 2007). 
2 - See Nora Wintour’s article, “Getting children back to school after the COVID-19 closures: how EI's child labour projects 

empowered teachers and their unions”, for more information on the content of this professional training. 
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في منازلهم ، مما أدى إلى بناء ثقتهم. كان هناك تغيير في العقلية داخل املجتمع. اعتاد اآلباء على االعتقاد بأن عمالة األطفال أمر  

 طبيعي ، لكنهم اآلن يدركون أن جعل الطفل يعمل أمًرا ضاًرا. 

تأثير على كان في فقر بها  تعيش الطريقة التي  للعوملة  التي تعيش  األهمية بمكان عزل أحياء  الحياة.   األسر واملجتمعات  من 

معينة مع نقص فرص العمل والخدمات العامة الفعالة التي من املحتمل أن تؤثر على احترام الذات ، ونقص املوارد الذي يؤدي  

يمكنالغذائيوالنظام   الصحة  إلى سوء بالتعليم.  الشباب  دعم  على  األسر  قدرة  على  تؤثر  مًعا  تؤخذ  عندما  وكلها  لألحياء   ، 

والثقافي الذي يمكن أن يخفف من بعض الجوانب    اعي االجتم  رأس املال من  مختلفة  مستويات  واملجتمعات املختلفة أن توفر

ومهام األبوة واألمومة مرتبطة بمفاهيم الطموح    .من الشباب  وتوفير فرص أفضل للنجاح التعليمي لفئات معينة ،  للفقر املادية

أمر أساس ي  و  في املنزل   للشباب  التربوي للوالدين والدعم التربوي وتحفيز  املنزلية املستقرة، واملشاركة داخل املدرسة  البيئات 

 لنجاح الشباب. 

التعليمي في تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون االقتصادي  تم التأكيد على العالقة السببية بين الفقر وانخفاض األداء  

 (. OECDوالتنمية )

   االجتماعي  ، على العالقة بين الحرمان  "  االجتماعي  كسر الحواجز أمام الحراك    -: اإلنصاف في التعليم  PISAويركز التقرير ، "

إل  االجتماعي  واالقتصادي وإنجاز الطالب والرفاهية والحراك   نتائجه  التي تواجه األسر ذات  . وتشير  التعليمية  التحديات  ى 

،  (EIالدخل املنخفض ، بالنظر إلى العالقة املثبتة بين الفقر وانخفاض األداء التعليمي. بالنسبة إلى منظمة التعليم الدولية )

 إضافًيا على أن العدالة 
ً

 1ة تتطلب إجراًء حكومًيا بشأن هذه القضية.االجتماعييعد هذا دليال

ة واالقتصادية وإنجاز الطالب، ال سيما عندما    االجتماعي  إحدى النتائج الرئيسية للتقرير في الصلة بين الخلفية  تتمثل  

في   األطفال  رفاهية  قليلة على  تأثيرات سلبية  له  أن  يبدو  الرابط  هذا  أن  للدهشة  املثير  املحرومة. من  باملدارس  األمر  يتعلق 

لتي توصل إليها االتحاد العاملي للمعلمين موقف الطويل األمد فيما يتعلق بالتأثير اإليجابي  املدارس، وفًقا للتقرير. تؤكد النتائج ا

 الحاسم لتعليم الطفولة املبكرة على التخفيف من تأثير الحرمان.

مشيًرا إلى   -وهي إحدى الحجج املفضلة لدى مؤيدي خصخصة التعليم  -كما كشف التقرير زيف أسطورة اختيار املدرسة 

 واالقتصادي".   االجتماعي  صالحات التي تهدف إلى تعزيز اختيار املدرسة "تميل إلى زيادة التقسيم األكاديمي و أن اإل 

يتضمن التقرير أيًضا توصيات للحكومات وصناع السياسات، بما في ذلك زيادة املوارد للمدارس املحرومة وإتاحة التعليم  

 في مرحلة الطفولة املبكرة لجميع األطفال. 

حقيقة  وفًقا   على  الضوء  يسلط  ألنه  مهم  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  تقرير  فإن  للمعلمين،  العاملي  لالتحاد 

 أساسية حول التعليم: تأثير الحرمان على حياة الشباب وتعلمهم. 

 
1-https://www.ei-ie.org/en/detail/16042/oecd-report-underlines-link-between-poverty-and-educational-outcomes 

https://www.ei-ie.org/en/detail/16042/oecd-report-underlines-link-between-poverty-and-educational-outcomes
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لحكومات عن  قال األمين العام للمعهد الدولي للتنمية ديفيد إدواردز: "إن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تتحدى ا

حق التخاذ إجراءات عملية". "ال يمكننا االعتماد على الشباب ليكونوا مرنين أكاديمًيا واجتماعًيا بما يكفي لتجاوز الحرمان.  

 عدد كبير جًدا من األشخاص يتسللون عبر الشبكة". 

للطالب أكبر  وموارد  دعم  لصالح  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  بمقترحات  إدواردز  في    رحب  واملدارس  واملعلمين 

املناطق املحرومة. وأكد مع ذلك أن تكافؤ الفرص التعليمية ال يمكن ضمانه إال من خالل سياسات فعالة للقضاء على الفقر 

: "تعد املدارس مركزية في الصحة  
ً
ة واالقتصادية للمجتمع ، لكن  االجتماعيوتحسين العدالة الضريبية. واختتم حديثه قائال

ا". مسؤولية ال
ً
 حكومات هي معالجة العلل األوسع نطاق

 توصيات: 

يتعين على الحكومات وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم النظر في اإلجراءات الرئيسية اآلتية الحتواء وتخفيف اآلثار  

 املباشرة وغير املباشرة للوباء على رفاه األطفال : 

أثناء إغالق املدارس من خالل ضمان الوصول العادل إلى أدوات وموارد التعلم عن بعد من    التعليم   دعم حق األطفال في •

 خالل حلول منخفضة التقنية أو بدون تقنية. 

 نترنت وجعل التجارب عبر اإلنترنت أكثر أماًنا.موارد لآلباء أو األوصياء ملساعدة األطفال على تجنب املخاطر عبر اإل  •

تكثيف الجهود لجعل الطعام املغذي ميسور التكلفة ومتاًحا لألطفال الذين يعيشون بالفعل في فقر مدقع أو أولئك املعرضين   •

 .لخطر االنجراف إليه بسبب تدابير االحتواء والضائقة االقتصادية

ا • لتحصين الروتيني، وبرامج الوجبات املدرسية، وما إلى ذلك حيث يتم تخفيف  ضمان استمرارية الخدمات األساسية مثل 

 قيود اإلغالق. 

ة مثل التحويالت النقدية والتحويالت الغذائية لدعم األسر التي تعاني من صدمات الدخل    االجتماعي  توسيع تدابير الحماية   •

 .لصحيةلتسهيل الوصول إلى الخدمات األساسية بما في ذلك التعلم والرعاية ا

 األطفال واالتجار باألطفال واملخاطر اإللكترونية أثناء األزمة وبعدها.  عمالة  اإلصالحات القانونية والتعاون الدولي ملعالجة •

الوعي ومساعدتهم على اإلبال  • الوطني ملساعدة األطفال لخلق  غ عن حوادث العنف واإلساءة أثناء التواجد في  خدمة الخط 

 املنزل ومالجئ الطوارئ إلعادة تأهيل الناجين من إساءة معاملة األطفال واستغاللهم. 

 خاتمة:

عام،   عن  ستجعلبشكل  الناجمة  عديمة    COVID-19  االضطرابات  أو  الدخل  منخفضة  األسر  على  جًدا  الصعب  من 

الرعاي خدمات  إلى  الوصول  أطفالهم  تمكين  من  التغطية  الدخل؛  تحقيق  نحو  التقدم  سنوات  عكس  وبالتالي  الصحية،  ة 

 الصحية الشاملة. 

ظهر  
ُ
الوضع مقلق بشكل خاص بالنسبة للفتيات اللواتي يواجهن تقليديا ضغوطا متزايدة لترك الدراسة ألداء أدوار بديلة. ت

الفتيات أن  إفريقيا،  في  اإليبوال  وباء  في ذلك  بما  السابقة،  األزمات  من  غير    التجارب  يواجهن ضرًرا  باملدارس  امللتحقات  غير 

https://www.devdiscourse.com/news?tag=education
https://www.devdiscourse.com/news?tag=child+labor
https://www.devdiscourse.com/news?tag=COVID-19
https://www.devdiscourse.com/news?tag=COVID-19
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والحمل. في بلدان   وزواج األطفال واالستغالل الجنس ي    االجتماعي  متناسب ألنهن معرضات بشكل كبير للعنف القائم على النوع  

أكبر ع  التي لديها ثالث  الفتيات املتزوجات في العالم، أدى إغالق املدارس لفترات طويلة واملشاكل  مثل نيجيريا  دد مطلق من 

املالية إلى زيادة تعرض الفتيات للزواج املبكر والحمل خالل فترة اإلغالق. سيؤدي ذلك إلى إعاقة عودتهم إلى املدارس حتى بعد  

إلى طبيعته التحديات؛ على  بعد أشهر من اإلغالق  .انحسار األزمة وعودة كل ش يء  الدول وسط كل هذه  ، تعمل العديد من 

 واستئناف األنشطة األساسية على الرغم من ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا.
ً
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 اإلصالحية يف اجلزائر خالل احلقبة االستعمارية الفرنسية  الشيخ عبد احلليم بن مساية وجهوده

Sheikh Abdel Halim bin Sammeh and his reform efforts in Algeria  During the French 
colonial era 

 نعيمة بوكرديمي/جامعة الشلف، الجزائر  د.

Dr.NAIMA BOUKREDIMI/University Of Chlef, Algeria 

 

 

 

 ملخص : 

يعّد الشيخ عبد الحليم بن سماية واحدا من رواد الحركة اإلصالحية التي شهدتها الجزائر في أواخر القرن التاسع عشر  

(، إلى جانب رفقة من علماء  اإلصالح الذين أنجبتهم الجزائر، وبادروا بالفعل اإلصالحي  1933-1866ومطلع القرن العشرين)  

لجزائري يعيشه من جراء الوجود االستعماري في الجزائر، ومخططاته الرامية إلى دمج  تجاه الواقع املزري الذي أصبح الشعب ا

أمثال   من  اإلصالح  رواد  بفضل  جدوى  دون  حالت  والتي  بها،  تعتز  التي  اإلسالمية  العربية  مقوماتها  وفسخ  بفرنسا،  الجزائر 

ء العالم العربي واإلسالمي بشكل عام الذين  مترجمنا الشيخ عبد الحليم بن سماية ورفقائه من علماء الجزائر خاصة وعلما

 وقفوا بها باملرصاد وحطموا أحالم االستعمار الزائفة. 

املفتاحية: التعليمي    الكلمات  املجال  في  اإلصالحية  جهوده  العلمية،  الرحلة  التكويني،  مساره  سماية،  بن  الحليم  عبد 

 .  االجتماعي والسياس ي و 

Abstract: 

Sheikh Abdel Halim bin Sammeh is one of the pioneers of the reformist movement in Algeria in the late 

nineteenth and early twentieth centuries.(1866-1933), along with the companions of reformist scholars born 

to Algeria, initiated reformist action towards the dismal reality that the Algerian people had become living 

through the colonial presence in Algeria, their plans to integrate Algeria with France, and the dissolution of its 

cherished Arab-Islamic elements, which had been prevented by reform pioneers such as our translator, Sheikh 

Abdel Halim bin Sammeh, and his fellow scholars . 

key words:Abdel Halim Ben Sammeh, Formation Course, Scientific Journey, Educational, Political and 

Social Reform Efforts. 
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 مقدمة: 

الجزائريين بصفة عامة، وباألخص فئة املثقفين منهم    الفرنسية على  التي فرضتها السلطات  بالرغم من مجموعة القيود 

للحيلولة دون اتصالهم برواد الحركة اإلصالحية ببالد املشرق اإلسالمي، كمنعهم من أداء فريضة الحج في العديد من املرات،  

 أمام وصول رياح التغيير والنهضة واإلصالح إليهم، والفضل كله  ومنعهم من اقتناء الجرائد العربية، إال
ً
 أن ذلك لم يقف حاجزا

في ذلك يعود للجهود التي قامت بها تلك الكوكبة من العلماء األجالء واملصلحين التقليديين الذين كانوا يؤمنون بفكرة القومية  

ستعمارية املتغطرسة للحد منها والوقوف في وجهها، ومن هؤالء  اإلسالمية، ويكنون العداء الشديد والبغيض لتلك املمارسات اال 

 الرواد نذكر رائد اإلصالح في الجزائر الشيخ عبد الحليم بن سماية.

فمن هو الشيخ عبد الحليم بن سماية؟ وما هو مساره ومشواره العلمي والتعليمي؟ وأين تجلت أهم إسهاماته العلمية  

الجهود اإلصالحية التي قام بها في الجزائر للوقوف أمام املخططات االستعمارية الفرنسية    واملعرفية؟ وفي األخير ما هي أهم

 الدنيئة؟ 

 أوال: التعريف بشخصية عبد الحليم بن سماية:

لقد أجمعت الدراسات التي اعتنت واهتمت بترجمة سيرته على أنه هو الشيخ عبد الحليم بن علي بن عبد الرحمن بن حسن  

آخر مفاتي املالكية بالجزائر    1ت أمير خوجة، والتي تشتهر باسم خداوج من آل الشيخ مصطفى بن الكبابطي خوجة، وخدوجة بن

 .3هـ بمدينة الجزائر العاصمة 1283م املوافق لسنة الهجرية 1866، ولد في سنة 2على عهد األتراك 

هر العائالت العاصمية التي يعود أصلها  أما فيما يخص نسبه، فهو ينحدر من أسرة آل سماية العريقة، والتي تعد من أش

»وهنا    هي األخرى إلى بلدة أزمير التركية، وهذا حسب ما يخبرنا به تلميذه الشيخ عبد الرحمن الجياللي الذي قال في شأن ذلك:

أصل تركي،    عندنا بالعاصمة أسرتان مشتركان في التلقب بهذا اللقب، وهذه النسبة، إذ كل منهما يدعى ابن سماية، وكلتاهما من

وهما في نفس الوقت متباعدان عن بعضها في النسب، فأسرة الشيخ عبد الحليم ترجع في نسبها إلى حسن خوجة قاطع السكة  

بن   يوسف  الشيخ  إليها  ينتمي  التي  الثانية  األسرة  من  اللقب  بهذا  شهرة  أكثر  وهي  األتراك،  عهد  على  الجزائرية  اإلمارة  بدار 

 .4سماية« 

 
. مجلة  404، ص4، بيروت، ج4ينظر ترجمته: الجياللي عبد الرحمن، تاريخ الجزائر العام، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، دار الثقافة، ط -1

العدد1933- 1866صور، دراوي محمد، أضواء على حياة ومواقف الشيخ عبد الحليم بن سماية وجهوده اإلصالحية)  ع سبتمبر،  -، جويلية36(، 

، العدد 5(، املجلد  1933- 1866، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، بن حمودة مراد، النشاط اإلصالحي للشيخ عبد الحليم بن سماية )319ص

 . 199، ص2017، سبتمبر، 11
 . 202، ص4الجياللي عبد الرحمن، املصدر السابق، ج-2
 .202املصدر نفسه، ص-3
 . 200، 199بن حمودة مراد ، املرجع السابق، ص ص-4
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بن سماية في عائلة علم ودين، فوالده علي بن سماية كان رجل مثقف ثقافة عربية إسالمية، وقد ساعدته    نشأ عبد الحليم 

، وفي ظل هذه 1ثقافته هذه بأن يشغل منصب التدريس بعدة مساجد بالجزائر العاصمة، منها جامع التفسير والجامع الجديد 

 .2وترعرع فيها  البيئة الثقافية التي حظي بها والده نشأ مترجمنا

 ثانيا: تكوينه العلمي: 

بعد انتهاء عبد الحليم بن سماية من حفظ القرآن الكريم على يد إمام جامع الرفيسة في تلك الفترة الشيخ حسن بوشاشية،  

لقراءة توجه عبد الحليم بن سماية إلى دراسة العلوم األخرى، حيث درس وتلقن في بداية مشواره الّدراس ي على يد والده أصول ا

 ذا فصاحة وبالغة زيادة 
ً
وفنون الكتابة وقراءة نفائس الكتب التي كانت تحتويها خزانة أبيه، األمر الذي جعل منه عاملا ناضجا

 .3على كونه شخصية قوية غيورة على الدين والوطن 

ثم درس بعدها على يد علماء عصره من الجزائريين من أمثال الشيخ علي بن موس ى والشيخ محمد املزداري، والشيخ قدور  

أباصوم، والشيخ طاهر أقيطوس، وحضر دروس الشيخ محمد سعيد بن زكري وغيرهم، حيث أخذ عن هؤالء فنونا من العلم  

حساب والفرائض على يد صهره الشيخ علي بن حمودة، والربع املجيب في علم  في اللغة وآدابها، وعلوم الشريعة، كما أنه تلقى ال 

القاسم الحفناوي وعلم   أبو  الشيخ  األستاذ عارف بك   اإلسطرالبالفلك والتوقيت كالهمـا عن  يد  زاده اهتمامه  4على  ، وقد 

 .5بصيرة في التفكير وسداد في الرأي والقول الكبير بالعلوم األخرى كالفلسفة والتوحيد والحكمة سعة في املعرفة وحدة في الذكاء و 

 ثالثا: رحلته العلمية: 

في سبيل إشباع نهمه العلمي واملعرفي، ورغبة منه في البحث عن طرق األسانيد، والحصول على اإلجازات على كبار العلماء،  

االستزادة العلمية إلى مجموعة  مارس عبد الحليم بن سماية الرحلة في طلب العلم كغيره من طلبة العلم الشغوفين على حب  

من البلدان العربية من بينها مدينة تونس الذي دفعه حماسه العلمي إلى االتصال بمشايخها الكبار وعلمائها األجالء، ومنهم  

عاملها الجليل الشيخ محمد بن عيس ى الجزائري الذي كان يومئذ بتونس مهاجرا، والذي نزل عليه الطالب عبد الحليم بن سماية  

: »فشد إليه رحله ونزل عليه ضيفا  6فأكرمه، وأخذ عنه علوم جمة 
ً
، وعن هذه الرحلة يذكر األستاذ عبد الرحمن الجياللي قائال

محببا مكرما، وتلميذ مدلال، فأكرمه األستاذ بن عيس ى وانزله من نفسه منـزلة االبن، فالزم عبد الحليم منزله مكبا على الدرس  

 .7والتحصيل«  

 
، بن حمودة 108،  107، ص ص1م، ج2007محمد بن علي نهضة الجزائر الحديثة وثورتها املجيدة،  الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر،    دبوز   -1

 .101مراد ،  املرجع السابق، ص
، جانفي 4-3الثانية، ع  مجلة التلميذ، صفحة من حياة شهيد العلم وفقيد اإلسالم، العالمة األكبر األستاذ الشيخ عبد الحليم بن سماية، السنة -2

 . 12، ص1933فيفري،  –
 .257، ص 7قنانش محمد، الشيخ عبد الحليم بن سماية في كتابات عبد الرحمن الجياللي، العدد-3
 . 258املرجع نفسه، ص-4
 . 203الجياللي عبد الرحمن، املصدر السابق، ص-5
 . 200ق، ص، بن حمودة مراد ، املرجع الساب259قنانش محمد، املرجع السابق، ص -6
 . 103، بن حمودة مراد، املرجع السابق، ص407، 406، 405الجياللي عبد الرحمن، املصدر السابق، ص ص ص-7
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 لى ذلك، فقد درس وتتلمذ عبد الحليم بن سماية على يد الشيخ املكي بن عزوز املقيم في تونس. باإلضافة إ

بدران   بن  القادر  عبد  الشيخ  فنذكر  الشام،  ببالد  وتحديدا  املشرق  ببالد  عليهم  تتلمذ  الذين  الشيوخ  بخصوص  أما 

 . 2يذته، وقد قرأ عليه كتاب املنهل الصافي، حيث يذكر هذا األخير في شأن ذلك أن بن سماية كان من بين تالم1الدمشقي 

وهكذا فقد سمح له هذا التكوين العلمي على هذه الكوكبة من العلماء األفذاذ واألجالء، داخل الجزائر وخارجها في بلدان  

الذين ساهموا من   الجزائر، وواحدا من كبار علمائها  الفكر واإلصالح في  العربي من أن يصبح رائد من رواد  خالل ما  العالم 

حصلوه من علوم ومعارف متنوعة ومختلفة في تخريج العديد من طلبة العلم الجزائريين من أمثال الشيخ واملؤرخ عبد الرحمن  

الجياللي، واألستاذ أبو القاسم سعد هللا رحمه هللا وغيرهم كثيرون من جهة، كما استطاع من خالل ما تميز به من ثقافة واسعة  

ار املصلحين في العالم العربي ومنهم العالم الزيتوني الشيخ محمد لخضر حسين، والشيخ محمد  من يكسب رضا وإعجاب كب

 م  وأعجب بشخصيته وعلمه.1903عبده الذي زار الجزائر في سنة 

 رابعا: إسهاماته العلمية واملعرفية:

 من بين املهام التي تولها الشيخ عبد الحليم بن سماية نذكر: التدريس والتأليف. 

 يدان التدريس: في م -أ 

سنة، وقد عهد إليه بتدريس العلوم الدينية واللغوية   30عين مدرسا باملدرسة الحكومية، وعمره آنذاك حوالي    1896في عام  

القضاة   من  املوظفين  تخريج  الحكومية  املدرسة  هذه  في  دوره  كان  وقد  العلوم،  من  وغيرها  والنحو  والفقه  التفسير  كعلم 

من  3واملترجمين  وكان  الواضح  ،  وشغفه  وجديته  ونشاطه  وحيويته  البالغ  ووعيه  العالية  الكفاءة  هو  ميز شخصيته  ما  أبرز 

 .4بالبحث واعتماده على الطرق الجديدة والحديثة في التدريس وانفتاحه على املفاهيم الغربية وصرامته اتجاه التقاليد البالية 

باملدرسة الثعالبية، وكانت هذه املدرسة تدرس باللغة العربية    انتقل الشيخ عبد الحليم بن سماية للتدريس  1905وفي سنة  

 .5م1906إلى أن قررت الحكومة الفرنسية إدخال اللغة الفرنسية ليصبح التدريس بها مزدوج اللغة، وذلك في سنة 

لي مادة املنطق  ولإلشارة فقد كان الشيخ عبد الحليم بن سماية يدرس بالقسم العادي مادة األدب العربي، وفي القسم العا

 .6والبيان والتفسير باإلضافة إلى اإلنشاء األدبي

 
هـ بدومة، تعلم مبادئ القراءة في بلدته، ثم هاجر في رحلة  1280هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدمشقي املشهور بابن بدران، ولد سنة    -1

على يد محمد بن عثمان الحنبلي املشهور بخطيب دوما، وفي دمشق أخذ على يد عاملها شيخ الشام سليم بن ياسين العطاء  لطلب العلم، تتلمذ  

 .148نقال عن الدمشقي عبد القادر بن بدران ، ص 201،  200الشافعي وآخرون. ينظر: ترجمته عند بن حمودة مراد، املرجع السابق، ص ص
(، املجلد  1933-1866دراسات التاريخية، بن حمودة مراد، املنهج اإلصالحي في فكر الشيخ عبد الحليم بن سماية )املجلة الجزائرية للبحوث وال   -2

 .103، ص 2017، ديسمبر 6، العدد3
النشاط اإلصالحي للشيخ عبد الحليم بن سماية، املرجع السابق، ص 109،  108دبوز محمد علي، املرجع السابق، ص ص  -3 ، بن حمودة مراد، 

 .202،  201ص
 .262املرجع السابق، ص قنانش محمد ، الشيخ عبد الحليم بن سماية في كتابات عبد الرحمن الجياللي، -4
 . 108محمد علي دبوز، املرجع السابق، ص -5
، ص 3، ج1، ط9891نقال عن سعد هللا أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  1896ديسمبر  26ينظر: جريدة املبشر -6

 .390،  389ص
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أبي شنب  الدكتور محمد بن  العالم واملحقق  أبرز تالميذه املالزمين لدروسه  أول  1وكان من  العربي  ، والدكتور محمد بن 

عروف والعالم الجليل صاحب  جزائري تحصل على شهادة الدكتوراه في الطب، والشيخ عبد الرحمن الجياللي املؤرخ والفقيه امل

 .2كتاب تاريخ الجزائر العام، ومن املغرب الشيخ أحمد بن محمد التيجاني املترجم باإلدارة الفرنسية بالرباط

باإلضافة إلى ذلك، فقد استخلف الشيخ عبد الحليم بن سماية والده كمدرسا بالجامع الكبير بالجزائر العاصمة  وذلك في 

م، وبالرغم من توليه لوظيفتين في اآلن نفسه، إال أنه استطاع التوفيق بينهما، حيث عمل على  1900شهر أكتوبر من سنة  

 .3تقسيم وقته بينهما، وذلك بتخصيص اثنا عشرة ساعة للتدريس باملسجد وأربعة عشر ساعة للتدريس باملدرسة في األسبوع 

يتمحور حول علوم الشريعة وعلوم اللغة واملنطق، وهكذا،  أما فيما يخص املنهاج الدراس ي الذي كان يعتمد عليه، فقد كان  

فقد سمح له عمله كمدرس باملسجد الكبير من أن يقدم دروسا كثيرة في ميدان الوعظ واإلرشاد والتفسير، التي كان يحضرها  

الذي زار الجزا ،  1904ئر سنة  العديد من الطلبة والزائرين للجزائر لالستفادة منها، ومن ذلك الشيخ محمد الخضر حسن 

 . 4واجتمع به وحضر دروسه بالجامع الكبير آنذاك 

 ي ميدان التأليف )اإلنتاج العلمي(: - ب

نظرا لتفرغه الدائم لوظيفة التدريس والتعليم في املدرسة الثعالبية واملسجد الكبير بالعاصمة الجزائر، فلم يحظى مترجمنا  

الكتابة والتأليف،   للتفرغ مليدان  الكافي  العلم  بالوقت  األجيال وطلبة  املؤلفات قليل مقارنة بعدد  ما جعل رصيده من  وهذا 

 .5الكثيرين الذين سهر على تكوينهم 

ونشير إلى أنه إلى جانب إسهامه القليل في ميدان التأليف، فنجد أن البعض من مؤلفاته هذه قد فقد واندثر بفعل العديد 

 من العوامل، ومن هذه املؤلفات نذكر:

 .6"شرح الشيخ عبد الحليم بن سماية على مفهومة الشيخ املكي بن عزوز" بعنوان:مؤلفه  -1

وهي رسالة في أحكام الربا كتبها ليرد على بعض العلماء الذين حللوا  اهتزار األطواد والزبى من مسألة تحليل الربا"،    -2

م، لكن لم يبق لها أثر، ولحسن الحظ أطلع عليها  1911الربا في بعض الجرائد، رسالة مطبوعة نشرها الشيخ بن سماية سنة  

ب فيها املؤلف أصول هذا الباب،  »هي رسالة غزيرة املادة في موضوعها استوع تلميذه الشيخ عبد الرحمن الجياللي، وقال عنها:

 .7دعا فيها علماء اإلسالم قاطبة إلى تحمل مسؤلياتهم أمام هذا املوضوع الهام« 

م بالجزائر، هاجم فيه املتصوفين والطرفيين واملظللين، ولم  1913نشره في سنة    "الكنز املدفون"له مؤلف بعنوان   -3

 رة جميع نسخه. يعجب حال الطرق وخاصة التيجانية التي سعت إلى مصاد 

 
 . 409الجياللي عبد الرحمن، املصدر السابق، ص -1
 .409املصدر نفسه، ص-2
 . 106بن حمودة مراد، املنهج اإلصالحي في فكر الشيخ عبد الحليم بن سماية، املرجع السابق، ص-3
 . 107، 106املرجع نفسه، ص ص-4
 . 117بن حمودة مراد، املرجع السابق، ص -5
ية عبد الحليم، شرح الشيخ عبد الحليم بن سماية على مفهومة الشيخ املكي بن عزوز، مخطوط باملكتبة الوطنـية الجزائرية نقـال عـن بن  بن سما -6

 .117حمودة مراد، املرجع السابق، ص
 . 416، 415الجياللي عبد الرحمن، املرجع السابق، ص ص-7
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الرابع عشر للمستشرقين املنعقد بالجزائر سنة    "فلسفة اإلسالم"،  له أيضا كتاب بعنوان  -4 الذي قدمه في املؤتمر 

 م. 1905

 م ال. أال ندري إن كانت قد نشرت له في مجلة التلميذ   "التوحيد والرد على شبه امللحدين"ألف رسالة جليلة في  -5

القضائية، تحدث عنه تلميذه عبد الرحمن الجياللي قائال بأن شيخه بدأ في  له كتاب لم يكتمل في شرح األحاديث   -6

 شرح األحاديث دون أوراق في عدة مجالس ولم يدون تلك الشروح، لكنه انقطع بسبب عدة مشاكل.

 ة. باإلضافة لذلك فقد ساهم مترجمنا بكتابة العديد من األبيات الشعرية بحكم ما كان يملكه من أسلوب جيد وصور شعري

أما فيما يخص املقاالت الصحفية، فللشيخ عبد الحليم بن سماية العديد من الكتابات الصحفية منها من دونها باسمه  

 الحقيقي، ومنها من كانت بأسماء مستعارة بحكم الظرف االستعماري، ومن تلك املقاالت نذكر: 

 مقالين بجريدة كوكب إفريقيا.  -1

الصوفية واملتصوفة"، حيث تحدث فيها عن التصوف كعلم وهاجم املتصوفة، وقد كان  املقالة األولى بعنوان "الفرق بين  -

 م.1911كتبها سنة 

 املقالة الثانية، بعنوان "الصوفية"، حيث تحدث عن الصوفية، ووصفهم أنهم علماء الحقيقة.-

لم وضرورة االهتمام به  م( بعنوان "قوة الجاذبية" تحدث فيها عن فضل الع1904-1903كما له مقالة بجريدة املغرب ) -2

 للنهوض باألمة.

وجريدة اإلقدام لألمير خالد، كما كان له العديد من املقاالت في   1باإلضافة إلى ذلك، فقد كانت له كتابات في جريدة املبشر 

 .2الصحف التونسية كجريدة الوزير والحاضرة، وغيرها 

 أن بالرغم من قلة مؤلفات الشيح عبد
ً
الحليم بن سماية، إال أنها كانت مفيدة من خالل املواضيع    وعليه يتضح لنا جليا

والقضايا واملسائل التي تناولتها، حيث استطاع من خاللها الشيخ عبد الحليم بن سماية أن يقلق العدو الفرنس ي، وجماعة  

ألنها كانت تضر بمصالحهم  املتعاونين معه، األمر الذي دفع به إلى محاولة مصادرة نسخها، أو منعها وحرقها في أغلب األحيان  

 .3التي اكتسبوها 

 خامسا: الجهود اإلصالحية للشيخ عبد الحليم بن سماية في الجزائر خالل الحقبة االستعمارية:

أمام املخطط االستعماري الفرنس ي الرامي إلى طمس الشخصية الجزائرية اإلسالمية بتبنيه سياسة إفراغ املجتمع الجزائري  

والعربية اإلسالمية، ثارت النخب الجزائرية ذات الثقافة املحافظة وعلى رأسهم الشيخ عبد الحليم بن    من مقوماته الحضارية 

إلى ضرورة االلتزام   الدنيئة رافعة لواء اإلصالح الذي كان يهدف من خالله  النوايا االستعمارية ومخططاتها  سماية أمام هذه 

المي واللغة العربية والحرص على التعليم من أجل تكوين جيل من العلماء بالشريعة الدينية من خالل املحافظة على الدين اإلس

 
 . 115، نقال عن بن حمودة مراد، املرجع السابق، ص1911مارس  10فة، كوكب إفريقيا، بن سماية عبد الحليم، الفرق بين الصوفية واملتصو -1
 . 115، نقال عن بن حمودة مراد، املرجع السابق، ص1911مارس  10بن سماية عبد الحليم، الفرق بين الصوفية واملتصوفة، كوكب إفريقيا،  -2
، ،  نقـال عن بن حمودة مراد1903أفـريل    14،  2، وأيضا ع1903أفريل    10،  1الجاذبة، السنة األولى، ع  جريدة املغرب، بن سماية عبد الحليم،القوة-3

 . 115املرجع السابق، ص
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، وإذا أردنا الوقوف عند أهم امليادين التي شملها  1ذوي شخصيات قوية يبذلون كل ما بوسعهم من أجل حماية الدين والوطن 

 مشروعه اإلصالحي نذكر: 

 إصالحه في ميدان التربية والتعلم: -أ 

بعدما أسندت إليه مهمة التعليم باملدرسة الثعالبية، بدأ الشيخ بن سماية أول عملية اإلصالح، بتجديد املنهاج التربوي  

والتعليمي، وذلك من خالل إدخال كتب جديدة في عملية التدريس، نذكر منها: كتاب دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة، وتلخيص  

ا من الكتب النفيسة، واملتداولة في األوساط العلمية العربية واإلسالمية ملا لها من عالقة  املفتاح واإلشهاد في االعتقاد، ويره

، كما سهر هو بنفسه على تدريس البعض منها، كألفية بن مالك بشرح بن عقيل أو بشرح األشموني  2باالنتماء العربي واإلسالمي 

سم الرابع، واملنهل للزمخشري، ورسالة التوحيد ملحمد  عبده التي  والعقد الفريد أو نهج البالغة الذي كان يدرسها لتالميذ الق

وتوعية   تنوير  القادر مجاوي  كعبد  آخرين  رفقة مدرسين  استطاع من خاللها  والذي  الخامس،  القسم  لتالمذة  يدرسها  كان 

ى هويته وشخصيته العربية  الطلبة الجزائريين ومن ورائهم الشعب الجزائري بانتمائه العربي اإلسالمي، والحرص على الحفاظ عل

و   املنحرفة  الصوفية  الطرق  زكتها  والتي  عليهم،  املطبقة  الجهل  ملحاربة سياسة  التعلم  إلى  بها، والدعوة  واالعتزاز  اإلسالمية، 

املتعارفة مع االستعمار، ومن ثم محاربة وطرد االستعمار الفرنس ي من أرض الجزائر، وفي هذا الصدد فإنه وكغيره من علماء  

»قفوا    مة اإلسالمية عموما والجزائرية خصوصا قد خاطب كل املتفرنسين ناصحا إياهم بعدم املتاجرة بمصير األمة بقوله:األ 

الباطن والظاهر   في  أنصارا  النفير، فإن لألمة  في  العير وال  في  املتفرنجون عند حدودكم، ودعوا هللا ألهله، فإنكم لستم  أيها 

 .3متمسكين بعروة هللا الوثقى« 

ذلك فهو يرى أن الجهل هو سبب كل تخلف، وأن ما آل إليه الجزائريون من ضعف وجهل يعود إلى قلة وعيهم بأهمية  وب

 العلم.

ولإلشارة، فقد دفعت دعوته اإلصالحية في امليدان التعليمي طلبة العلم الغيورين على هويتهم وانتمائهم والشغوفين على  

شكل واسع، وهو ما جعله من جهة أخرى محل متابعة من قبل السلطات االستعمارية،  العلم واملعرفة إلى اإلقبال على دروسه ب

وقد تمادى به األمر لدرجة القبض عليه وتعذيبه حتى أصيب بالجنون فأحيل على التقاعد، وبقي يصارع مصيره إلى أن توفي  

 .4رحمه هللا 

 :  االجتماعي إصالحه في امليدان السياس ي و  - ب

لقد بذل الشيخ عبد الحليم بن سماية جهودا مضنية رفقة علماء جزائريين آخرون لتعريف بواقع الشعب الجزائري املزري  

إبان أوائل الحقبة االستعمارية الفرنسية، وكشف عن املواضيع والقضايا التي حاولت فرنسا االستعمارية التستر عليها أمام  

 
 . 417، ص4الجياللي عبد الرحمن، املصدر السابق، ج-1
 . 104بن حمودة مراد، املرجع السابق، ص-2
 . 105املرجع نفسه، ص-3
 .195، ص2الحركة الوطنية الجزائرية، جسعد هللا أبو القاسم، -4
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هذ ومن  واإلسالمي،  العربي  العام  منها  الرأي  الجزائريين  وموقف  اإلجباري  التجنيد  وقضية  التجنيس  قضية  القضايا  ه 

 .1وانعكاساتها على ظاهرة الهجرة 

يعد عبد الحليم بن سماية واحدا من زعماء كتلة املحافظين التي كان يدعوا زعمائها إلى ضرورة إصالح الوضع في الجزائر  

التعليم رافضين سياسة التجنيس والتجنيد اإلجباري والتغيير على الطريقة  املستعمرة من خالل الدعوة إلى التقدم والتسامح و 

الغربية، فهو واحد من جماعة املعارضين الرافضين للتجنيد اإلجباري، الذي حاولت فرنسا تطبيقه على الشعب الجزائري،  

 ة والسياسية للجزائريين، حيث طالبوا: االجتماعيوطالبوا بتحسين األوضاع  

 األهالي وكل اإلجراءات التعسفية األخرى. إلغاء قانون  -1

 استرجاع العمل بنظام الشرع اإلسالمي. -2

 الدعوة إلى القومية اإلسالمية.  -3

 معارضة التجنيس والتجنيد العسكري اإلجباري.  -4

 املساواة في التمثيل النيابي بين الجزائريين واملستوطنين.  -5

 املساواة في الضرائب والفوائد في امليزانية.  -6

 قاليد والعادات الجزائرية.احترام الت -7

 نشر وإصالح وسائل تعليم اللغة العربية. -8

 عدم العنف واإلرهاب ضد الجزائريين. -9

 .2حرية الهجرة والسيما نحو املشرق العربي -10

م بقاعة املجلس البلدي بالعاصمة،  1911جويلية    25وتعبيرا عن رفضه لقانون التجنيد اإلجباري، فقد ترأس جلسة يوم  

حيث قدم مداخلة أكد من خاللها على أن املسلمين إذا أدوا الخدمة العسكرية للدولة الفرنسية ال يكون بذلك مسلمين بجميع  

والحقوق  الحرية  أن  أكد  كما  الكلمة،  القاضية    معاني  الضربة  هي  فتلك  تجنيدهم  مقابل  للمسلمين  منحت  إذا  السياسية 

 
ً
 .3للقومية الدينية والسياسية، إذ يقع اندماجهم باألمة الفرنسية نهائيا

 وعن األسباب التي دفعته  إلى معارضة سياسة التجنيد اإلجباري نذكر ما يلي:

 شعائرهم الدينية بإجبارهم على اإلفطار في رمضان وتأخير الصالة.عدم قدرة املجندين املسلمين على ممارسة  -1

محاربة إخوانهم املسلمين، وهذا يتعارض مع تعاليم الدين اإلسالمي، حيث يذكر في هذا املقام إصداره لفتوى تنص   -2

 ة اإلسالمية. بعدم جواز محاربة الدولة العثمانية خالل الحرب العاملية األولى ألنها مسلمة وبحكمها تمثل الخالف

 .4تحويل املجتمع الجزائري إلى مجتمع مكون من طبقتين متمايزتين املجندين وغير املجندين  -3

وذلك   اإلجباري،  التجنيد  وقانون  التجنيس  قانون  من  وحازم  بن سماية موقف صارم  الحليم  عبد  الشيخ  وقف  وهكذا 

 جمل، فمن ناحية الشرع اإلسالمي ال يجوز املسلمين التجند في  لسببين أولهما أن الحرب العاملية األولى هي حرب ال ناقة لهم وال 

 
 . 106بن حمودة مراد، املرجع السابق، ص -1
 . 108املرجع نفسه، ص-2
 . 270، قنانش محمد، املرجع السابق، ص226دراوي محمد، أضواء على حياة ومواقف الشيخ عبد الحليم بن سماية، املرجع السابق، ص-3
 . 271قنانش محمد، املرجع السابق، ص ،420الجياللي عبد الرحمن، املصدر السابق، ص-4



 
 
 
 

 
 

 2021 - أبريل -  74العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

129 

األمة   لجنسية  ضياع  هو  االندماج  تحقيق  أن  سماية  بن  الحليم  عبد  خالله  من  رأى  الثاني  والسبب  إسالمية،  غير  جيوش 

 الجزائرية وهويتها العربية اإلسالمية. 

 سادسا: وفاته: 

سنة، والنضال في سبيل إصالح ما آلت إليه األمة الجزائرية من    40ر من  هكذا وبعد مشوار حافل بالعلم والتدريس ألكث  

تخلف وضعف في أوائل الحقبة االستعمارية الفرنسية، توفي فقيد الجزائر واحد رواد إصالح لها الشيخ عبد الحليم بن سماية  

ية، والتي أصيب من جرائها ملرض  بعد سلسلة املضايقات واالضطهاد التي تعرض إليه من قبل السلطات الفرنسية االستعمار 

م، ودفن رحمه هللا في مقبرة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي  1933جانفي    4هـ املوافق لـ  1351رمضان    7عقلي الزمه حتى وفاته في  

 .1بالجزائر العاصمة 

 خاتمة:

يسعنا    د الحليم بن سماية، الوفي الختام، ومن خالل هذه الوقفة السريعة مع املشوار العلمي والجهود اإلصالحية للشيخ عب

إال أن نقول بأن الشيخ عبد الحليم بن سماية هذه الشخصية العاملة والثائرة واملحبة والغيورة على الدين والوطن، بالرغم من  

دف  تاريخها الحافل بالعطاء العلمي والنضال الوطني إال أنه ال زال لم ينل حقه من البحث مقارنة  بما بذله من جهود عظيمة به

تحطيم املشاريع واملخططات الفرنسية االستعمارية شأنه في ذلك شأن العديد من رواد اإلصالح في جزائرنا اليوم املعاصرة،  

 الذي آن األوان لاللتفات إليهم وإحيائهم واستحضار منجزاتهم ألنهم خير سلف لخير خلف حتى نستفيد منهم.

 قائمة املراجع: 

املجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية، بن حمودة مراد، املنهج اإلصالحي في فكر الشيخ عبد الحليم بن سماية   (1

 . 2017، ديسمبر 6، العدد3(، املجلد 1866-1933)

(، بن حمودة مراد، مقال ضمن مجلة الحكمة للدراسات  1933-1866النشاط اإلصالحي للشيخ عبد الحليم بن سماية ) (2

 . 2017، سبتمبر، 11، العدد 5اريخية، املجلد الت

 1911مارس  10بن سماية عبد الحليم، الفرق بين الصوفية واملتصوفة، كوكب إفريقيا،  (3

 ــ، شرح الشيخ عبد الحليم بن سماية على مفهومة الشيخ املكي بن عزوز، مخطوط باملكتبة الوطنية الجزائرية.  (4

املبشر   (5 س  1896ديسمبر    26جريدة  عن  بيروت،  نقال  اإلسالمي،  الغرب  دار  الثقافي،  الجزائر  تاريخ  القاسم،  أبو  عد هللا 

 .  1،1989ط

 .4الجياللي عبد الرحمن، تاريخ الجزائر العام، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، دار الثقافة، بيروت، ط (6

 م. 2007محمد بن علي، نهضة الجزائر الحديثة وثورتها املجيدة، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر،   دبوز  (7

(، 1933-1866مجلة عصور، دراوي محمد، أضواء على حياة ومواقف الشيخ عبد الحليم بن سماية وجهوده اإلصالحية)   (8

 سبتمبر. -، جويلية36العدد

 
 . 271، قنانش محمد، املرجع السابق، ص421الجياللي عبد الرحمن، املصدر السابق، ص -1
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 .7كتابات عبد الرحمن الجياللي، العدد قنانش محمد، الشيخ عبد الحليم بن سماية في (9

مجلة التلميذ، صفحة من حياة شهيد العلم وفقيد اإلسالم، العالمة األكبر األستاذ الشيخ عبد الحليم بن سماية، السنة   (10

 . 1933فيفري،  –، جانفي 4-3الثانية، ع
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  :التعليم العالي من وجهة نظر األساتذةاألداء الوظيفي لألستاذ اجلامعي ودوره يف حتقيق جودة 

 2دراسة ميدانية جبامعة البليدة 
The job performance of a university professor and his role in achieving the quality of higher 

education from the professors' point of view - Field study at the University of Blida 2 - 
 د. فوزية مصبايح • د. أمال مقدم/جامعة خميس مليانة، عين الدفلى، الجزائر

Mosbaiah Fouzia•Mokeddem Amel/ Djilali Bounaama  Universituy, Khemis Miliana, Algeria 

 

 ملخص: 

معرفة دور األداء الوظيفي لألستاذ الجامعي في تحقيق جودة التعليم الجامعي من    نهدف من خالل هذه الدراسة إلى      

في مستوى    2وجهة نظر األساتذة، وفيما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أساتذة التعليم الجامعي لجامعة البليدة  

ختيار عينة عشوائية بسيطة من أساتذة التعليم  أدائهم الوظيفي، وفي مستوى جودة تعليمهم. ولتحقيق أهداف الدراسة تم ا

البليدة   الجامعي،    150قوامها    2الجامعي بجامعة  الوظيفي لألستاذ  باألداء  األول خاص  أستاذا، حيث طبق عليها مقياسين 

يل النتائج  واملقياس الثاني خاص بجودة التعليم الجامعي، منتهجين في ذلك املنهج الوصفي التحليلي. وبعد جمع البيانات وتحل

، وأنه توجد فروق ذات  2توصلنا إلى أنه: لألداء الوظيفي لألستاذ الجامعي دور في تحقيق جودة التعليم الجامعي بجامعة البليدة

 داللة إحصائية في مستوى أدائهم الوظيفي، وكذلك في مستوى جودة تعليمهم. 

 امعي، الجامعة.األداء الوظيفي، جودة التعليم، األستاذ الج  الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

     Through this study, we aim to know the role of a university professor’s job performance in achieving the 

quality of university education from the professors ’point of view, and whether there are statistically significant 

differences between professors of university education at the University of Blida 2 in their level of job 

performance, and in the quality of their education. In order to achieve the objectives of the study, a simple 

random sample of university education professors at the University of Blida 2 was chosen, consisting of 150 

professors, on which two measures were applied, the first of which was related to the job performance of a 

university professor, and the second measure of the quality of university education, following that descriptive 

and analytical approach. After collecting data and analyzing the results, we concluded that: The job 

performance of a university professor has a role in achieving the quality of university education at the 

University of Blida 2, and that there are statistically significant differences in the level of their job performance, 

as well as in the quality of their education . 

Key words: job performance, quality of education, university professor, University 
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 مقدمة:  

من        الكثير  وتطرحها  ملحة  حاجة  أصبح  الجامعي)العالي(  التعليم  وجودة  نوعية  تحسين  االقتصادية  إن  املتغيرات 

واألدبية   العلمية  مستوياته  أرفع  في  اإلنساني  واإلبداع  الفكر  منبع  تزال  ال  كمؤسسة  فالجامعة  والتعليمية،  والتكنولوجية 

والفنية، وهي املسئولة عن تنمية رأس املال البشري، وأمل تلك املجتمعات في إمدادها باإلطارات ذات الكفاءة العلمية والفنية،  

معة كتنظيم أيضا تضم عناصر مادية كالبناءات والتجهيزات واملكتبات وعناصر بشرية كاإلداريين والطلبة واألساتذة،  والجا 

 لكن مكانة هذه الجامعة ارتبطت بمكانة أساتذتها.  

أن يقوم  وقد صارت قوة الجامعات اليوم تقاس بارتفاع وانخفاض أداء أساتذتها وعلمائها، والتعليم الجامعي ال يمكن       

بدوره ويتطور إال إذا وفرت اإلمكانات لهذا الفاعل )األستاذ(، والذي يعتبر العنصر الفعال في العملية التعليمية الجامعية، وهو  

الوحيد القادر على تعويض أي نقص أو تقصير محتمل في اإلمكانات الفنية واملادية للجامعة، فهو األساس في إنجاح العملية  

وقف نجاح الجامعة في تحقيق أهدافها على مقدار ما يبذله كل عضو في هيئة التدريس من نشاط ومقدار  التعليمية حيث يت

تتصل   وكفايات  التدريسية،  باملواد  تتصل  كفايات  وامتالك  إيصالها،  على  والقدرة  العلمية  مادته  من  ن 
ُّ
تمك من  يمتلكه  ما 

 الجامعة.بالطلبة، وممارسة عالقات إنسانية طيبة مع كل الفاعلين في  

فتقدم الدول أصبح اليوم يرتكز على مدى أداء املتخرجين من الجامعة، ومدى تمكنهم من توظيف معارفهم املكتسبة       

فيها لتحقيق الجودة في التعليم، ولهذا فإن تطوير التعليم الجامعي أضحى ضرورة حتمية والذي يعتمد على تحسين وتقويم  

ذه الكوادر والكفاءات البشرية املستقبلية. فتحديث املؤسسة الجامعية أو تطويرها  أداء األستاذ الجامعي املسئول على إعداد ه

البد أن يستهل أعضاء هيئة التدريس )األساتذة( بالنظر في طريقة إعدادهم وكيفية تحسين أدائهم وتجديد البرامج املناسبة  

الجامعة لتحقيق الجودة التعليمية للمتخرجين،    للتطوير، والعمل على خلق نظام يعمل على تفعيل الحوار بين الفاعلين داخل 

 والرفع من مستوى الشهادات العلمية، وهذا ما سنسعى للتطرق إليه من خالل هاته الدراسة البحثية. 

 :. إشكالية الدراسة1

 ح     
ً
 مشتركا

ً
تى يتسنى لها  تعيش املجتمعات عصرا يتسم بالتطور والتغيير في شتى مجاالت الحياة، مما يجعلها تواجه تحديا

التكيف والتأقلم مع متطلباته، فالتطورات التي أفرزتها ثورة املعلومات واالنفجار التكنولوجي أوجدت مشكالت عدة منها ما هو  

أن تستجيب    - التي تعتبر نواة تشكل املجتمعات  - نفس ي، وتكنولوجي، واقتصادي واجتماعي، لذلك كان من املحتم على املنظمات

خالل الرفع من مستوى أدائها، غير أن هذا ال بجدر به أن يكون مجرد حبر على ورق أو مجرد كالم تتداوله   لهذه التطورات من

الكتب والدراسات وألسنة الباحثين، بل يجب أن يترجم إلى أفعال حقيقية وأعمال واقعية تكون نتائجها مضمونة وناجحة حتى  

 يعترف بها عامليا.  

لل       ة، فهو يمثل خدمة استهالكية    االجتماعي  حياة الخاصة ويزوده بالجوانب الخلقية، الدينية و إن التعليم ُيعد الفرد 

 وحق من حقوق الفرد، وبالتالي مسؤولية على الدولة يجب أن توليها عنايتها وأن تخطط لها وتتفق عليها.
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الرقي     أجل  من  التعليمية  الخدمات  أفضل  لتوفير  جاهدة  تسعى  فهي  تعليمية،  خدمية  منظمة  الجامعة  اعتبار  وعلى 

بالبحث العلمي والرفع من قيمة العلم وتحسين أداء املوارد البشرية العاملة بها واملتخرجة منها تلبية ملتطلبات املجتمع الذي هو  

ا إحدى  باعتبارها  إليها،  ماسة  أهم  بحاجة  من  ولعل  املجتمع،  لتلبية حاجات  العالي  التعليم  في صناعة  تعمل  التي  ملنظمات 

وظائفها تنمية املوارد البشرية وتوفير احتياجات سوق العمل من املهن والوظائف الجديدة، كما تقوم بمجموعة من األدوار  

النشاط البحثي وخدمة املجتمع بصنع الكفاءات    املهمة من نقل للمعرفة عن طريق النشاط التعليمي، وإنتاج املعرفة من خالل

 . املستقبلية 

وتعتبر جودة التعليم العالي أحد أهم الطرق التي تلح عليها الجهات الوصية من أجل تطوير نوعية التعليم العالي والرفع       

ارات املتعددة واملتنوعة الالزمة  من مستوى أدائه في وقتنا الحاضر، لذا تسعى الجامعة لتوفير أساتذة يمتلكون الكفاءات وامله 

في كل امليادين اإلنسانية والثقافية والبحثية والتدريسية واملهنية، تؤهلهم ألن يكونوا أكفاء قادرين على تبليغ رسالتهم التي تتجلى  

املقدمة، وتوض باملعلومات  إملام  يتبعونه من  القاعة، وما  في  التدريس  يتضمن  الذي  التعليمي  نشاطهم  لألفكار  من خالل  يح 

والتخطيط للمحاضرات، واستخدام كفاءات تدريسية متميزة، باإلضافة إلى استخدام وسائل تعليمية إيضاحية مثل شاشات  

امللتقيات واملؤتمرات،    العرض، في  العلمية، املشاركة  الدراسات واألبحاث  إجراء  الذي يشمل  البحثي  في نشاطهم  تتجلى  كما 

( أن:" جزء كبير من تحقيق أهداف التعليم  2009الترجمة حيث يؤكد الكبيس ي وآخرون )وكذلك قيامهم بمحاولة التأليف و 

العالي يقع على عاتق عضو هيئة التدريس بل إن نظام التعليم العالي يقوم برمته على أكتافه، والعمل األساس ي لألستاذ الجامعي 

 .1وإعداد املحاضرات واالختبارات "  هو التدريس وما يتصل به من لقاء الطالب في قاعات الدراسة وخارجها،

باستمرار فيسعى       عليه  ويثابر  في عمله  يجتهد  من  منهم  األساتذة  أداء  في  تباين  نجد  الواقع  أرض  ما يالحظ على  ولكن 

عة، في  ويقوم بنشر إنتاج ويطلع على أحدث طرائق التدريس، ويتمتع بروح االنتماء إلى الجام للمشاركة في امللتقيات واملؤتمرات،

 من أجل تطوير وتحسين أدائه، مما يؤثر على جودة تعليمه، وعلى هذا األساس نسعى  
ً
حين نجد البعض اآلخر ال يبذل جهدا

من خالل هاته الدراسة إلى الكشف عن دور األداء الوظيفي لألستاذ في تحقيق جودة التعليم الجامعي من خالل طرح التساؤل  

اذ الجامعي دور في تحقيق جودة التعليم الجامعي من وجهة نظر األساتذة؟ والذي تتفرع عنه  هل لألداء الوظيفي لألست  اآلتي:

 التساؤالت الجزئية اآلتية:

 في مستوى أدائهم الوظيفي؟  2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أساتذة التعليم الجامعي لجامعة البليدة  -

 في مستوى جودة تعليمهم؟  2لتعليم الجامعي لجامعة البليدة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أساتذة ا -

 فرضيات الدراسة:  2

 

 
،  2009عبد الواحد حميد الكبيس ي، وآخرون، املتطلبات التربوية للتدريس الجامعي ، إصدارات مركز طرائق التدريس، جامعة األنبار، العراق،     1

 . 12، 11ص ص 
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   الفرضية العامة:

 األداء الوظيفي لألستاذ الجامعي له دور في تحقيق جودة التعليم الجامعي من وجهة نظر األساتذة لجامعة البليدة . 

 الفرضيات الجزئية: 

 في مستوى أدائهم الوظيفي.  2لتعليم الجامعي لجامعة البليدة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أساتذة ا -

 في مستوى جودة تعليمهم.  2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أساتذة التعليم الجامعي لجامعة البليدة  -

 أهداف الدراسة:  .3

تعليم الجامعي، وفيما إذا  نهدف من خالل هذه الدراسة إلى الكشف عن أداء األستاذ الجامعي ودوره في تحقيق جودة ال   

في مستوى أدائهم الوظيفي ومستوى    2كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أساتذة التعليم الجامعي لجامعة البليدة  

 جودة تعليمهم. 

 أهمية الدراسة:  .4

يعتبر األستاذ الجامعي ركيزة أساسية في املؤسسة الجامعية، لذلك فأهمية املوضوع تنبع من املتغير بحد ذاته، ملا له من       

الجامعي يساهم بدرجة   الوقت، فأداء األستاذ  العملية التعليمية، وجودة مدخالتها ومخرجاتها في نفس  دور بالغ األهمية في 

وأولياءهم واملجتمع، وبالتالي تحقيق أهداف الجامعة والتي بدورها تساهم في تحقيق جودة التعليم    كبيرة في تلبية رغبات الطالب

 الجامعي.     

 . حدود الدراسة: 5

 .2أجريت الدراسة بجامعة لونيس ي علي البليدة  الحدود املكانية:  -

 .  2021-2020أجريت هذه الدراسة خالل املوسم الجامعي   الحدود الزمانية: -

 اقتصرت هذه الدراسة على عينة من أساتذة التعليم الجامعي من مختلف التخصصات.  دود البشرية:الح -

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 . تحديد املفاهيم األساسية للدراسة: 1

مصدر للفعل أّدى، ويقال أّدى الش يء أي قام به، وتشير بعض الكتابات إلى أن األداء هو أداء مهارة، القدرة   مفهوم األداء:

 .1على عمل ش يء ما، أداء عمل 

 
 . 56، ص 2003، دار إدارة املكتبات قسم التزويد العربي، القاهرة، 1كمال عبد الحميد زيتون، التدريس نماذجه ومهاراته، ط  1
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(على أنه:" ما يصدر عن الفرد من سلوك لفظي أو مهاري، وهو يستند إلى خلفية معرفية ووجدانية،  2003وعرفه اللقاني )     

 . 1ن عادة على مستوى معين يظهر منه قدرته أو عدم قدرته على أداء عمل ما " وهذا األداء يكو 

ومن خالل هذان التعريفان يتبين لنا أن األداء الوظيفي هو تلك النشاطات التي يستخدمها األستاذ في وظائفه املهنية،       

 . ويقاس بالدرجة الكلية التي يتحصل عليها أفراد العينة في املقاس املعد لذلك

 . مفهوم األستاذ الجامعي: 2

السير  2015)  بواب يعرف        على  واملسئولين  للمعرفة  الناقلين  األشخاص  مجموعة  أنهم:"  على  الجامعيين  األساتذة   )

الحسن للعملية البيداغوجية بالجامعة، والقائمين بوظائف وواجبات مختلفة مثل: التدريس والتوجيه العلمي للطالب وإجراء  

 .2ية واإلشراف عليها "البحوث العلم

العزيز      وتعليما   ويعرف صالح عبد  بحثا  الجامعي  التعليم  منظومة  في  االرتكاز  أنه:" محور  على  أيضا  الجامعي  األستاذ 

وخدمة للمجتمع ومشاركة في التطور الشامل، وهو العمود الفقري في تقّدم الجامعة وهو مفتاح كل إصالح وأساس كل تطوير، 

 .3كفاءته وإنتاجه يتوقف نجاح الجامعة "وعلى 

فاألستاذ الجامعي هو كل فرد يقدم املعرفة العلمية مهما كان نوعها في املؤسسة الجامعية، ويكون متحصل على شهادة      

 املاجستير أو الدكتوراه مع العمل في مجال األبحاث. 

 . مفهوم الجامعة: 3

،   univarsitasللفظ الالتيني  من ا  universitéاشتق مصطلح الجامعة       
ً
، والذي يعني جمع الش يء عن تفرقة يجمعه جمعا

 .4جمعه واجمعه فاجتمع 

( الجامعة على أنها:" القيادة الفكرية والعلمية في املجتمع بما يتوافر لديها من كوادر مؤهلة تأهيال  2008وقد عرف شبل)     

، فهي بيت الخبرة ومعقل الفكر في شتى صوره
ً
وأصنافه، ورائدة التطور واإلبداع وصاحبة املسؤولية في تنمية أهم ثروة    عاليا

 .5يمتلكها املجتمع وهي الثروة البشرية "

التل)      النضج  1997ويوضح  من  درجة  على  لألشخاص  متقدم  تعلم  توفير  على  رئيسية  بصفة  تقوم  مؤسسة  بأنها:"   )

 .6بعة الدراسات املتخصصة في مجال أو أكثر من مجاالت املعرفة " يتصفون بالخبرة العقلية واالستعداد النفس ي على متا

 
 .  21، ص 2003، دار املعرفة عالم الكتب، القاهرة، 3اللقاني أحمد حسين، معجم املصطلحات التربوية، ط  1

،  2015، جامعة جيجل،  21، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العددLMDذ الجامعي في نظام  بواب رضوان، األداء الوظيفي واالجتماعي لألستا  2

 . 72ص 
 .76، دار املعارض، مصر، د س، ص 1صالح عبد العزيز، التربية وطرق التدريس،جزء 3
 .355، ص 1999العربي، بيروت، ابن منظور، لسان العرب، الجزء األول، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ   4

 .71، ص 2008، دار عين للدراسات والبحوث اإلنسانية و االجتماعية، 1شبل بدران، تجديد التعليم الجامعي والعالي، ط  5
 .29، ص 1997، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 1التل سعيد، قواعد التدريس في الجامعة، ط  6



 
 
 
 

 
 

 2021 - أبريل -  74العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

136 

وتعرف الجامعة بأنها الفضاء الجامع ملختلف التخصصات ويتم عن طريقها الحصول على الشهادات، وهي املكان الذي       

 لتنمية وخدمة املجتمع.  يقوم بوظيفة التدريس، وإعداد البحث العلمي، ونشر الثقافة واملعرفة، وتكوين اإلطارات الالزمة 

   . مفهوم الجودة:4

حسب ما جاء في معجم لسان العرب أن الجودة:" أصلها جود من أجاد، أي أتى بالجيد من قول أو عمل وأجاد الش يء       

 .1يعني صيره جيدا، والجيد نقيض الرديء، وجاد الش يء جّوده بمعنى صار جيدا "

 تقديم الش يء الذي يريده الزبون منه، ومدى مالئمة املنتج لالستخدام. فالجودة هي مدى قدرة املنتج على 

 . جودة التعليم: 5

يقصد بها مجموعة املعايير واإلجراءات والقرارات التي يهدف تنفيذها إلى تحسين البيئة التعليمية، بحيث تشمل هذه       

والهيئ املختلفة،  وأشكالها  بإطاراتها  التعليمية  املؤسسات  لهم عالقة  املعايير  الذين  املوظفين  وأحوال  واإلدارية  التدريسية  ة 

 .2  مباشرة أو غير مباشرة باملنظومة التعليمية 

فجودة التعليم هي أسلوب إداري يتمحور حول مجموعة من املبادئ واألساسيات، ويركز على تطوير معلومات وبيانات       

 يتحصل عليها أفراد العينة على أبعاد مقياس جودة التعليم الجامعي. العاملين في املنظومة التربوية، ويقاس بالدرجة التي

 . الدراسات السابقة: 6

 . 3( بعنوان: " كفاءة أعضاء هيئة التدريس وأثرها على جودة التعليم العالي"2012دراسة نوال نمور)  -

م العالي، وتمثلت عينتها في سنة أولى  تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير كفاءات هيئة التدريس على جودة التعلي     

طالب واستخدمت أداة    540ماستر لكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة منتوري قسنطينة، والذي يبلغ عددهم 

املنهج التاريخي   العالي لجمع البيانات وفق  التعليم  للقياس تمثلت في استبيان كفاءة أعضاء هيئة التدريس واستبيان جودة 

ومعرفة مختلف الجوانب    الوصفي، وكان من أبرز نتائجها: قوة تأثير كفاءات هيئة التدريس على جودة العملية التعليمية،و 

 املتعلقة بكفاءات وأداء هيئة التدريس بالكلية ومدى توفر هذه الكفاءات لديهم.

 . 4عليم العالي "( بعنوان: " مساهمة إدارة املعرفة في تحسين جودة الت2014دراسة نجوى حرنان )  -

في        العالي، وتمثلت عينتها  التعليم  إدارة املعرفة في تحسين جودة  إلى معرفة مدى مساهمة  الدراسة   187وتهدف هذه 

أستاذا من ثالثة جامعات جزائرية واستخدمت أداة للقياس تمثلت في استبانة التي قسمت إلى جزأين: الجزء األول خاص بإدراك  

 
 . 10، ص 2006هادي، أبو سل، األنشطة واملهارات التعليمية، د.ط، دار كنوز للمعرفة، عمان،  الفاراجي  1
 . 16، ص 2002، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1مأمون الدرادكة، الجودة في املنظمات الحديثة، ط  2
ة ماجستير في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري  نمور نوال، كفاءة أعضاء هيئة التدريس وأثرها على جودة التعليم العالي، رسال 3

 .2012قسنطينة، 
تسيير  حرنان نجوى، مساهمة إدارة املعرفة في تحسين جودة التعليم العالي، دراسة على عينة من الجامعات الجزائرية، رسالة دكتوراه في علوم ال  4

 .2014، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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فة وتنظيمها واستخدامها، والجزء الثاني خاص بالجودة في مؤسسات التعليم العالي، وفق املنهج الفرض ي  مفهوم إدارة املعر 

التدريس،   هيئة  أعضاء  قبل  من  منتجة  تكون  بأن  عكس  مستهلكة  تكون  املعارف  أغلبية  أن:  نتائجها  أبرز  ومن  االستنباطي 

لي بسبب مركزية القرار وتهميش اقتراحات وآراء أعضاء هيئة  والثقافة التنظيمية غير واضحة نحو تحسين جودة التعليم العا

 التدريس. 

 1( بعنوان: " جودة أداء األستاذ الجامعي من وجهة نظر الطلبة " 2015دراسة المياء بوديل)  -

ا من  طالب  191تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مستوى أداء األستاذ الجامعي تبعا لتقديرات الطلبة، وتمثلت عينتها في       

الذين يدرسون في قسم علم النفس وعلوم التربية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، واستخدمت أداة للقياس تمثلت في االستبيان  

الذي يقيس أداء األساتذة من خالل عالقتهم مع الطلبة وفق املنهج الوصفي التحليلي، وكان من أبرز نتائجها: أن تقدير مستوى  

يدا من وجهة نظر الطلبة، وال يوجد اختالف في تقدير الطلبة ملؤشرات األداء الجيد ألستاذ الجامعي  أداء األستاذ الجامعي كان ج

 تبعا لعامل الجنس، وعامل املستوى التعليمي، وعامل التخصص.

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

من حيث األهداف: اختلفت الدراسات من حيث األهداف منها من هدفت إلى دراسة العالقة ومنها من هدفت إلى معرفة       

تأثير املتغيرات على بعضها البعض، أّما الدراسة الحالية هدفت إلى معرفة العالقة بين األداء الوظيفي لألستاذ الجامعي وتحقيق  

 جودة التعليم الجامعي.

 191( كان حجم العينة  2015حيث العينة: اختلفت العينة من حيث العدد وطريقة االختيار، فمثال دراسة بوديل)من       

طالب جامعي، حيث تم اختيار عينة هاتين الدراستين عن طريق   540( التي اشملت 2012طالب جامعي، وكذلك دراسة تمور)

أستاذا جامعيا تم انتقاءها بطريقة عشوائية، أما دراستنا فقد    187( كان حجم العينة  2014املسح الشامل، أما دراسة حرنان)

 أستاذا جامعيا تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة.  150بلغ عدد العينة فيها 

حرنان)      دراسة  ماعدا  الوصفي  املنهج  استخدمت  تناولناها  التي  الدراسات  أغلب  في  املنهج:  حيث  فقد  2014من   )

 االستنباطي، وبالنسبة لدراستنا الحالية تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي.  استعملت املنهج الفرض ي

املناسبة ملثل هذه        البحث  البحث، والتعرف على منهجية  أدوات  بناء  في  الباحثتان  أفادت  السابقة  الدراسات  كما أن 

املناسبة والت األساليب اإلحصائية  في معرفة  أفادت  النتائج  الدراسات االستكشافية، كما  الحصول على  ي يمكن من خاللها 

 وتفسيرها.

 

 

 
ج   1 المية،  اإلنسانية  بوديل  العلوم  كلية  التربية،  وعلوم  النفس  علم  بقسم  ميدانية  دراسة  الطلبة"  نظر  وجهة  من  الجامعي  األستاذ  أداء  ودة 

 . 2015واالجتماعية، رسالة ماجيستير في علم النفس وعلوم التربية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية: 

 . منهج الدراسة: 1

وتشخيص        للحقائق  املنظم  الوصف  إلى  يسعى  الذي  التحليلي  الوصفي  املنهج  استخدمنا  الدراسة  أهداف  لتحقيق 

 الجوانب املتعلقة به، وتحليلها، وتفسير نتائجها. 

 . أدوات الدراسة األساسية:  2

بتصميم        قمنا  بطريقة علمية صحيحة  بها  موثوق  نتائج  إلى  الدراسة والوصول  املتعلقة بموضوع  البيانات  بغية جمع 

الجامعي ويضم   الوظيفي لألستاذ  باألداء  األول خاص  الخصائص    28مقياسين:  األول  البعد  أبعاد  فقرة، مقسمة على ثالثة 

التعليم    املهنية، والبعد الثاني خاص بجودة  أما املقياس  الثالث الخصائص اإلدارية.   الثاني الخصائص الشخصية، والبعد 

فقرة، مقسمة على أربعة أبعاد البعد األول البنية التحتية التكنولوجية، والبعد الثاني مؤشرات التخطيط    23العالي ويضم  

البرام جودة  الثالث  والبعد  الجامعة،  في  ويتم  االستراتيجي  الجامعية،  اإلدارة  جودة  الرابع  والبعد  التعليمية،  واملناهج  ج 

بإتباع الخطوات   التقدير الخماس ي للكرت موافق بشدة، موافق، محايد، أعارض، وأعارض بشدة، وذلك  تصحيحهما وفق 

 اآلتية:

 مراجعة البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع.  -

 ادر والكتابات العلمية التي تناولت األداء الوظيفي وجودة التعليم العالي.االستناد إلى مجموعة من املص  -

بناء أداة الدراسة بصورتها األولية والتحقق من مدى توفرها على الخصائص السيكومترية بعد تطبيقها على عينة الدراسة    -

ة بجامعة بخميس  االجتماعيلوم اإلنسانية و أستاذا اختيروا بطريقة عشوائية بسيطة من كلية الع  30االستطالعية التي قوامها  

أساتذة من ذوي االختصاص لتحكيمهما من حيث مالئمة    10مليانة. وللتحقق من صدق األداتين قمنا بعرض املقياسين على  

يم  فقراتهما ألغراض الدراسة ومدى صحتهما اللغوية، وبعد االطالع على آراء ومالحظات األساتذة املحكمين أسفرت نتائج التحك

باملائة في كال املقياسين، كما اعتمدنا أيضا على   95على حصول معظم الفقرات على درجة اتفاق بين املحكمين تزيد عن نسبة 

، أما بالنسبة للتأكد من ثبات املقياس استخدمنا معادلة  حساب االتساق الداخلي الختبار مدى تماسك مفردات املقياسين

      خص الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة:ألفا كرونباخ، والجدول املوالي يل 
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 : يلخص الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة 1الجدول 

 الداللة  الدرجة  أبعاد املقياس  الخصائص السيكومترية للمقياس أداة الدراسة 

 

 

مقاس األداء  

الوظيفي  

لألستاذ  

 الجامعي 

 

درجة االتفاق حسب معادلة كوبر تزيد عن   صدق املحكمين 

 % 95نسبة 

 عالية

 صدق االتساق الداخلي 

 

 0.01دالة عند  ** 0.797 البعد األول 

 0.01دالة عند  ** 0.756 البعد الثاني

 0.01دالة عند  ** 0.763 البعد الثالث 

ثبات املقياس عن طريق معادلة ألفا  

 كرونباخ

 0.01دالة عند  ** 0.759 الدرجة الكلية 

 

 

مقاس جودة  

التعليم  

 الجامعي 

 

درجة االتفاق حسب معادلة كوبر تزيد عن   صدق املحكمين 

 % 95نسبة 

 عالية

 صدق االتساق الداخلي 

 

 0.01دالة عند  ** 0.767 البعد األول 

 0.01دالة عند  ** 0.726 البعد الثاني

 0.01دالة عند  ** 0.696 البعد الثالث 

 0.01دالة عند  ** 0.741 الرابع البعد  

ثبات املقياس عن طريق معادلة ألفا  

 كرونباخ

 0.01دالة عند  ** 0.719 الدرجة الكلية 

املقياسين يتمتعان بثبات وصدق عاليين، مما يسمح بتطبيقهما على عينة  يتضح أن كال    1من خالل قراءتنا للجدول و      

 الدراسة األساسية. 

 . عينة الدراسة األساسية:  3

، تم اختيارهم بطريقة  2أستاذا جامعيا بجامعة لونيس ي علي البليدة   150لتحقيق أهداف الدراسة األساسية تم اختيار     

 ، والجدول املوالي يوضح توزيع أفراد العينة حسب الكليات: عشوائية بسيطة
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 ليمية: يوضح توزيع أفراد العينة حسب املؤسسات التع2الجدول 

 عدد أفرادها جامعة لونيس ي علي  العدد 

 65 ة االجتماعي كلية العلوم اإلنسانية و  01

 45 كلية الحقوق والعلوم السياسية  02

 30 كلية العلوم االقتصادية والتسيير  03

 10 كلية اآلداب واللغات األجنبية  04

 150 املجموع 

بعد اختيار عينة الدراسة األساسية تم تطبيق أدوات البحث واملتمثلة في: مقياس األداء الوظيفي ومقياس جودة التعليم       

 العالي، وذلك بإتباع اإلجراءات اآلتية:

 تهيئة األساتذة لإلجابة على املقياسين.  -

 لغرض البحث العلمي. -
ّ
 التأكيد على أن نتائج الدراسة لن تستغل إال

 شرح كيفية اإلجابة وذلك بتقديم مثال.  -

 ( بعد تسليمها، وذلك للتأكد من أنه)ها( أجاب)ت( عن كل فقرة.اإلطالع على ورقة كل أستاذ)ة -

 تقديم الشكر لألساتذة على مساعدتهم لنا في إنجاز هذا البحث. -

 . األساليب االحصائية املستخدمة في الدراسة:  4

معالجة        أجل  للعلوم  من  اإلحصائية  الحزمة  ببرنامج  االستعانة  تمت  باستخدام  SPSSة)  االجتماعي  البيانات  وذلك   ،)

كرونباخ،   ألفا  معامل  االرتباط،  معامل  اآلتية:  اإلحصائية  املئويةاألساليب  النسب  الحسابية  ،  التكرارات،  املتوسطات 

 واختبار "ت" لعينة واحدة ولعينتين مستقلتين. واالنحراف املعياري 

 . عرض ومناقشة  نتائج فرضيات الدراسة: 5

نتائج    1.5 ومناقشتهاعرض  األولى  الجزئية  أنه:  الفرضية  على  األولى  الجزئية  الفرضية  تنص  داللة  :  ذات  فروق  توجد 

 الحسابي  املتوسط بحساب قمنا الفرضية  هذه  من  وللتحقق .  إحصائية بين أساتذة التعليم الجامعي في مستوى أدائهم الوظيفي

 الدراسة، والجدول اآلتي يوضح ذلك: عينة  ألفراد املئوية والنسب والتكرارات املعياري  واالنحراف
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 املستويات لألداء الوظيفي حسب التكراري  : يبين التوزيع 3الجدول 

 التكرارات  الفئات  املتغير 
النسبة  

 املئوية 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

األداء  

 الوظيفي 

 % 0 0 (  42 -28[)منخفض  مستوى 

 %55 66 (70 -42)متوسط  مستوى  4.79 70.92

 %  45 54 (84 -70)مرتفع  مستوى 

 أفراد مجموع من   %55 بنسبة  املستوى املتوسط في تقع لألداء الوظيفي  نسبة أعلى أن الجدول السابق خالل من يتضح

 متوسط بمستوى  يتميزون  العينة  أفراد املرتفع. وتدل النتائج السابقة على أن املستوى في   األفراد من    %45 نسبة تليها العينة،

قيمة من بلغت  كما  الوظيفي،  قيمة  70.92الحسابي   املتوسط األداء  معدل    4.79املعياري   االنحراف وبلغت  يمثل  وهو 

ختبار  "ت"  ملعرفة الفرق بين املتوسطين  املتوسط. كما أننا لم نكتفي باإلحصاء الوصفي بل اعتمدنا على ا حول  االنحرافات

 الحسابيين املالحظ واملتوقع ألفراد العينة، والجدول املوالي يلخص النتائج: 

 : يبين قيمة املتوسط الحسابي املالحظ واملتوسط الحسابي املتوقع ملستويات األداء الوظيفي4الجدول 

 مستوى الداللة  الحرية  درجة املالحظ الحسابي  املتوسط  املتوسط الحسابي املتوقع  قيمة ت  

األداء  

 الوظيفي 
34.07 56 70.92 119 0.01 

من خالل القيم املتحصل عليها يتضح بالنسبة ملتغير األداء الوظيفي أن قيمة املتوسط الحسابي املالحظ هي أكبر من       

هي القيمة الفاصلة بين مستوى األداء الوظيفي املرتفع ومستوى األداء الوظيفي    56قيمة املتوسط الحسابي املتوقع فالقيمة  

من وجود    %  99أي أننا متأكدون بنسبة    0.01وقد كانت دالة عند    34.07لعينة واحدة  املنخفض. كما بلغت قيمة اختبار ت  

 األداء الوظيفي.  من  متوسط مستوى  لديهم العينة أفراد فإن العينة، وبالتالي متوسط لصالح املتوسطين  بين جوهرية فروق

ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أهم الوظائف التي يقوم بها األستاذ الجامعي، واملتمثلة في عملية التدريس القائمة على       

التخطيط املالئم للمقرر الدراس ي وتوصيل األفكار والحقائق للطالب بوضوح، وكذلك اكتسابه للمعرفة املتعمقة باملادة التي  

لعلمي ألن الجامعة تعتبر مركز من مراكز البحث العلمي ألنها املؤسسة التي تحتوي بين جدرانها  يّدرسها، وكذلك لدينا البحث ا

الباحثين والعلماء وهذا ما يؤكد أهمية دور األستاذ الجامعي في مجال البحث العلمي الذي يعتبر أحد املعايير األساسية للتقدم  

تاذ الجامعي بمواصفات الباحث املتميز فيتعامل مع القضايا والظواهر  والرقي، ونظرا ألهمية هذا الدور فالبد أن يتمتع األس 

 بكل موضوعية.  
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باإلضافة إلى هذه الوظائف هناك أيضا مهارات تساهم في تحسين هذا األداء أهمها: استخدام طرق تدريس تدعم التعلم       

دف إلى التحسن املستمر واستخدام معايير  املتمركز حول الطالب، صياغة أهداف تعليمية واضحة، استخدام طرق تقييم ته

(، 2005لخدمات تطوير األعضاء )  UNSWمالئمة في تقييم الطالب، اإلسهام في تطوير املناهج، وهذا ما بينته دراسة منظمة  

وكذلك تنميته للثقة بينه وبين طالبه وتشجيعهم وتحفيزهم وهذا ما يساهم في تقييم أدائه حسب  ما أكدته دراسة بوديل  

 (. 2012(، ودراسة حاتم جاسم عزيز) 2012(، واتفقت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة مزياني لوناس)2015)

توجد فروق ذات داللة  : تنص الفرضية الجزئية الثانية على أنه:  . عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية ومناقشتها2.5

. وللتحقق من هذه الفرضية قمنا بحساب املتوسط الحسابي  م إحصائية بين أساتذة التعليم الجامعي في مستوى جودة تعليمه 

 واالنحراف املعياري والتكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة، والجدول املوالي يلخص ذلك:

 املستويات حسب  لجودة التعليم التكراري  : يبين التوزيع 5الجدول 

 النسبة املئوية  التكرارات  الفئات  املتغير 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

جودة 

 التعليم 

 % 0 0 [35-23[منخفض  مستوى 

 % 99.17 120 [ 57-35 [متوسط  مستوى  4.93 44.79

 % 0.83 0 [ 69-57[مرتفع  مستوى 

 أفراد مجموع  من    %99.17 بنسبة  املستوى املتوسط في لجودة التعليم تقع نسبة  أعلى  أن الجدول السابق  خالل من  يتضح

 متوسط  بمستوى  يتميزون  العينة أفراد املرتفع. وتدل النتائج السابقة على أن في املستوى  األفراد من   %0.83 نسبة تليها العينة،

قيمة من بلغت  كما  التعليم،  قيمة44.79الحسابي   املتوسط جودة  وبلغت  معدل   4.93املعياري   االنحراف ،  يمثل  وهو 

كما أننا لم نكتفي باإلحصاء الوصفي بل اعتمدنا على اختبار  "ت"  ملعرفة الفرق بين املتوسطين    املتوسط. حول  االنحرافات

 الحسابيين املالحظ واملتوقع ألفراد العينة، والجدول املوالي يلخص النتائج: 

 التعليم : يبين قيمة املتوسط الحسابي املالحظ واملتوسط الحسابي املتوقع ملستويات جودة 6الجدول 

 قيمة ت  
املتوسط الحسابي  

 املتوقع 

املتوسط الحسابي  

 املالحظ 
 درجة الحرية 

مستوى  

 الداللة 

جودة 

 التعليم 
-2.69 46 44.79 120 0.01 

من خالل القيم املتحصل عليها يتضح بالنسبة ملتغير جودة التعليم أن قيمة املتوسط الحسابي املالحظ هي أكبر من       

أي أننا متأكدون    0.01وقد كانت دالة عند    2.69-قيمة املتوسط الحسابي املتوقع. كما بلغت قيمة اختبار ت لعينة واحدة  
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 متوسط مستوى  لديهم  العينة أفراد فإن العينة، وبالتالي متوسط لصالح  املتوسطين  بين  جوهرية من وجود فروق   %  99بنسبة  

 جودة التعليم.   من

هذه النتيجة إلى أن للجودة عدة معايير تساهم في تحقيقها، والتي تهدف إلى تخريج طالبها بجودة عالية  ويمكن تفسير        

لتكيف وحل العقبات التي قد تعترض مسار حياتهم العلمية والعملية،  وفعالية متميزة في املجتمع وسوق العمل، وقدرتهم على ا

ومن أهم هذه املعايير الطالب الذين هم مدخالت هذه العملية التربوية، وعليه فإنه يوجد عدة عناصر لتحسين جودة العملية  

يئة التدريس التي تساهم في تحسين  التعليمية من خالل انتقاء الطلبة قبل قبولهم في الجامعات، باإلضافة إلى الطالب هناك ه

الجودة من خالل التأهيل العلمي ألعضائها الذي يساهم بشكل فعال في نقل املعرفة واملعلومة للطلبة بأفضل أسلوب، ولدينا  

تنمية   اليوم، وكيفية  املاض ي وحضارة  بين أصالة  الذي يجمع  العلمي  املنهج  التدريسية وذلك من خالل إعداد  املناهج  أيضا 

( التي نصت على وضع معايير من  2010رات الطالب على تحديد املشكالت وحلها، وهذا ما أكدته دراسة أحمد الخطيب )قد

 أجل االعتماد وضبط الجودة في الجامعات العربية.   

ة التعليمية،  إضافة إلى هذه املعايير هناك معايير أخرى تحقق الجودة في التعليم وهي: جودة البنية التحتية ملكان العملي     

لألهداف   التربوية  العملية  مخرجات  ومطابقة  العلمي  التحصل  نتائج  التربوية،  العملية  مجالت  كافة  في  املستمر  التحسن 

املرجوة، جودة اإلنفاق والتمويل واملوارد املالية للتعليم، جودة اإلدارة الجامعية، وهذا ما بينته دراسة شيراز محمد الطرابلسية  

دفت إلى التعرف على مدى توفر وتطبيق مجاالت التقويم الذاتي ومعايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي  ( والتي ه2011)

 والبحث العلمي السورية. 

 :ساسيةاأل  الفرضية نتائج ومناقشة  عرض 3.5

األداء الوظيفي لألستاذ الجامعي له دور في تحقيق جودة التعليم  على أنه:   تنص  األساسية والتي  الفرضية صحة  الختبار

البليدة   لجامعة  األساتذة  نظر  وجهة  من  بيرسون  2الجامعي  االرتباط  معامل  افتراضات  من  التحقق  تم  لذلك   ،Pearson 

correlation  .لدراسة خطية العالقة 

 

 (: لوحة االنتشار 1شكل رقم) 
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ال تشكل سحابة وأن    جودة التعليم الجامعيوبيانات متغير  األداء الوظيفي  من خالل الشكل السابق يظهر أن بيانات متغير  

 العالقة غير مستمرة بين املتغيرين، أي أن العالقة غير خطية. 

متغير        بيانات  بين  الخطية  العالقة  افتراض  أن  الوظيفي  بما  الجامعيوبيانات متغير  األداء  التعليم  الدراسة    جودة  في 

وبيانات  من أجل قياس حجم العالقة االرتباطية بين بيانات متغير األداء الوظيفي    (êta)الحالية فإننا سنستخدم معامل إيتا  

 اءت النتائج كما يلي: جودة التعليم الجامعي، وجمتغير 

 جودة التعليم و األداء الوظيفي  انات متغير  : يبين معامل االرتباط ايتا بين بي7الجدول 

 مربع ايتا معامل ايتا  

 
 0.23 0.48 جودة التعليم الجامعي 

 األداء الوظيفي 

الوظيفي        األداء  درجات  بين  ايتا  االرتباط  معامل  أن  يتضح  السابق  الجدول  خالل  متغير  من  التعليم  وبيانات  جودة 

، وهي قيمة ضعيفة. كما أن قيمة مربع معامل ايتا التي تعد بمثابة مؤشر لحجم التأثير قدرت بـ:  0.48قد بلغت قيمته  الجامعي 

وهي  ،  جودة التعليم الجامعيوبيانات متغير  باين املشترك بين درجات األداء الوظيفي  من الت  %  23وهو ما يدل على أن    0.23

حيث   للحكم على قيمة حجم التأثير بالنسبة ملربع معامل ايتا   Cohen( 1988نسبة ضعيفة حسب املعايير التي حددها كوهن )

 هي قيمة ضعيفة.  0.50 -0.20نجد أن القيمة التي تتراوح بين 

فاألداء الوظيفي لألستاذ الجامعي له دور في تحقيق جودة التعليم الجامعي لكن بنسبة ضعيفة ألن األداء الوظيفي ليس      

ب ومن  تحقيقها،  في  تساهم  أخرى  عوامل  هناك  بل  الجودة  تحقيق  إلى  يؤدي  الذي  الوحيد  هيئة    ينها: العامل  أعضاء  كفاءة 

( التي  2012التدريس واملتمثلة في الكفاءات املعرفية، والكفاءات الشخصية والكفاءات السلوكية، وهذا ما أكدته دراسة نمور )

 هدفت إلى معرفة مدى تأثير كفاءة أعضاء هيئة التدريس على جودة التعليم الجامعي. 

أخرى       عوامل  هناك  الكفاءة  عامل  إلى  التحتية    إضافة  البنية  في:  تتمثل  الجامعي  التعليم  تحقيق جودة  في  دور  تلعب 

هناك   وأيضا  املعلومات،  ومعالجة  لتوفير  والبرمجيات  واألجهزة  املتطورة  التقنيات  استخدام  مدى  بها  ونعني  التكنولوجية، 

ليمية تدعم التحسين املستمر،  في الجامعة التي تسعى من خاللها الجامعة إلى خلق بيئة تع  االستراتيجيمؤشرات التخطيط  

وأيضا لدينا عامل آخر وهو جودة البرامج واملناهج التعليمية التي يجب أن تتسم بالحداثة وفقا للتطورات العلمية الجديدة،  

ل  وأخيرا لدينا جودة اإلدارة الجامعية التي تهتم بتحقيق جودة التعليم من خالل حرص إدارة الجامعة على تدريب اإلداريين بشك 

مستمر لرفع كفايتهم املهنية وإتباع نظام اتصال جيد بينها وبين أعضاء هيئة التدريس وتهيئة الجو املالئم لهم للقيام بالبحث  

 ( الهادفة إلى معرفة مدى مساهمة إدارة املعرفة في تحسين جودة التعليم الجامعي.2014العلمي، وهذا ما بينته دراسة حرنان)
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 خاتمة:

األداء الوظيفي لألستاذ الجامعي يعتبر من أهم املؤشرات التي تقيس جودة التعليم العالي في الجامعات، ويتفق الكثير  إن       

من املختصين أن زيادة وتحسين فاعليته وحنكة املدرس الجامعي عامل حاسم في نجاح الجهود التي تبذل من أجل رفع مستوى  

إصالح النظم التعليمية. ويبدو واضحا اآلن أن األستاذ اليوم أصبح مطالب بتطوير  العملية التدريسية في الجامعة، ومن أجل 

القدرة على   إلى  الذاتي، إضافة  التكوين املستمر والتكوين  املهارات األدائية والقدرة على متابعة  أدائه بالتكوين املستمر على 

 ت التكوينية والتعليمية.التدبير البيداغوجي لجماعة الصف للحفاظ على جودته في أداء العمليا

إليها مهمة تطوير       اليوم منوط  الجامعي، وجامعة  التعليم  الجامعي مرتبط بجودة  الوظيفي لألستاذ  األداء  وعليه فإن 

وتعزيز قدرات هذا الفاعل بالشكل الذي يرفع من مستوى جودة ونوعية مؤسسات التعليم العالي، ومن ثمة املساهمة في تقدم  

 املجتمع ككل.  ورقي ورفاهية

 وفي ضوء النتائج املتوصل إليها نقترح ما يلي: 

حسن استثمار املعلومات واملعرفة التي يمتلكها أعضاء هيئة التدريس، وجعلها ذات قيمة من خالل مشاركتهم واألخذ    -

 بآرائهم. 

 عرفية. االهتمام بنوعية أعضاء هيئة التدريس والعمل على رفع قدراتهم ومهاراتهم التعليمية وامل -

التعليمية    - البرامج واملناهج  التدريس يشتمل على تقويم جودة  أداء عضو هيئة  لتقويم  العمل على وضع تصميم نظام 

 وجودة التدريس والبحث العلمي مع إشراك الطلبة في تقويم األداء.

 واضحة للبحث العلمي وزيادة اإلنفاق عليه. استراتيجيةوضع خطة   -

 لحديثة في مختلف األقسام ووحدات الجامعة. توظيف التكنولوجيات ا -

 دراسة احتياجات سوق العمل من املتخرجين في االختصاصات املختلفة.  -

واملجتمع    - للطلبة  تقديم خدمات  فيما يخص  الجامعة  الرؤية ورسالة  في مجال  االستراتيجي  التخطيط  تفعيل مؤشرات 

عمل من خالل برامج أكاديمية متطورة تعمل على مسح سوق العمل  املحلي، كما أن تسعى الجامعة لتأهيل خريجيها لسوق ال

 ومواكبة آخر تطوراته وهذا بتطبيق البرامج التعليمية. 

 قائمة املراجع:  

 . 1999ابن منظور، لسان العرب، الجزء األول، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت،  .1

و  .2 الوظيفي  األداء  رضوان،  نظام      االجتماعي  بواب  في  الجامعي  و LMDلألستاذ  اإلنسانية  العلوم  مجلة  ة،    االجتماعي  ، 
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 جلزائرية: خيار االنتقال أم حتمية التغيري؟من املقاربة باألهداف إىل املقاربة بالكفاءات يف املنظومة الرتبوية ا

 جيجل، الجزائر -أ. مغمولي نصرة/جامعة محمد الصديق بن يحي  •بوشالغم حنان  د.

From the pedagogy of objectives to the pedagogy of competencies in the Algerian 
educational system: the choice of transition or the inevitability of change ? 

Dr. Bouchelaghem Hanane⬧ Pr. Meghmouli Nassira/ University Jijel, Algeria 

 

 

 :  ملخص

إلى        املقاربة باألهداف  إلى االنتقال من  التربوية  التي دفعت باملنظومة  العوامل  الوقوف على  إلى  الراهنة  الدراسة  تهدف 

املقاربة بالكفاءات، وكذا تقديم منظور تقييمي لهذا التحول الذي مّس النظام التربوي في الجزائر و سعت من خالله إلى محاولة 

 ستجيب ملتطلبات التنمية الحديثة. تفعيل دور التعليم حتى ي

وبعد القراءات توصلت الدراسة إلى أن تبني املقاربة بالكفاءات هو خيار أملته الحتمية ويهدف إلى مواكبة تحوالت العصر،  

وأن إشراك كل عناصر ومكونات األسرة التربوية )الفاعلون التربويون( وأهل االختصاص هو أمر ضروري من أجل االستفادة  

 ثل من املقاربة وتجسيد االنتقال النوعي املنشود والذي يظهر في صيغة املخرجات النهائية. األم

املفتاحية التعليمية:  الكلمات  العملية  التربوي،  النظام  بالكفاءات،  املقاربة  باألهداف،  املقاربة  البيداغوجية،  املقاربة   :

 التعلمية. 

Abstract :  

     The present study aims to identify the factors that pushed the education system to move from the 

pedagogy of objectives to the pedagogy of competencies, as well as to present an evaluation perspective of this 

transformation which has affected the education system in Algeria, and through which he sought to try to 

activate the role of education to meet the demands of modern development . 

      After the readings, the study concluded that adopting the pedagogy of competencies is a choice that is 

dictated by inevitability and aims to keep pace with the changing times, and that the involvement of all 

elements and components of the educational family (educational actors), and specialists is needed to make the 

most of the approach and embody the desired qualitative transition that appears in the Final Results format . 

  Keywords :  Pedagogical Approach- Pedagogy Of Objectives - Pedagogy Of Competencies - The Educational 

System- The Educational Process: Learning. 
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 مقدمة: 

يعّد النظام التربوي دعامة أساسية يرجع إليها جل املختصين والباحثين في املعرفة اإلنسانية نظرا لطبيعة العالقة التي         

تربطه مع باقي األنظمة الفرعية من أجل الحفاظ على توازن البناء الكلي، وتشكل "العملية التعليمية" بكل أطرافها الفاعلة  

ها النظام وركيزة  هذا  الحضاري  محور  وتقدمها  املجتمعات  تطور  أن  االعتقاد  إذ ساد  الوطنية  التنمية  تحقيق  ركائز  مة من 

واالقتصادي أضحى مرتبطا إلى حد كبير بطبيعة وجدوى النظم التعليمية املتبعة في الدول وأهدافها، وفي هذا      االجتماعي  و 

إتباع جملة من اإلصالحات في مناهجها التربوية فكان أول  الصدد ودعما ملسار التنمية في الجزائر عمدت السلطات الوطنية إلى  

 أسلوب تربوي  مرتبطا باملضامين وبعده أسلوب املقاربة باألهداف ثم تاله نموذج املقاربة بالكفاءات.

التطبيق والتكوين، وذلك إلعطاء د        الكفاءات لدى املتعلمين كالتحليل والتركيب،  إلى تحقيق  فع وتهدف هذه املقاربة 

في رفع املستوى   املساهمة  للتدريس والذي من شأنه  الجزائرية من خالل تصميم منهاج وأساليب حديثة  التربوية  للمنظومة 

 وتكوين إطارات أكثر كفاءة في املستقبل. 

الكفاءات في  ومن هذا املنطلق، حاول الباحثان في هذه الورقة العلمية املوسومة بــ: "من املقاربة باألهداف إلى املقاربة ب    

املنظومة التربوية الجزائرية: خيــار االنتقال أم حتمية التغيير؟" استعراض العوامل واألسباب التي دفعت باملنظومة التربوية إلى 

 تبني املقاربة بالكفاءات، وكذا معرفة القواعد واألسس التي تقوم عليها، باإلضافة إلى تقديم رؤية تقييمية قد تخدم هذا التحول. 

 شكالية: اإل 

عرفت الجزائر منذ االستقالل إلى يومنا هذا العديد من اإلصالحات في كافة املجاالت لذا كان لزاما أن يمس هذا اإلصالح      

 الجانب التربوي. 

  بيداغوجيا الكفاءات وهي تجربة   عبر تبني  -املقاربة باألهداف- فجاء اإلصالح التربوي الجديد كبديل عن املقاربة السابقة       

 كندية، حيث حققت من خاللها كندا نجاحات كبيرة عن طريق تكوين مختلف القائمين على التعليم. 

حجم       مع  تتالءم  مقاربة  وفق  وبنائها  التعليمية،  املناهج  في  نوعي  تطور  إحداث  إلى  الجزائر  عمدت  األساس  هذا  ومن 

ا من مسايرة  نها 
ّ
ويمك تواجهها،  التي  والخارجية  الداخلية  التربوي،  التحديات  النظام  فعالية ومردودية  لتغيرات ورفع مستوى 

، وبعبارة  أخرى العمل على خلق عنصر بشري يتميز بالنوعية وحسن األداء    االجتماعي  ومجابهة متطلبات املحيط االقتصادي و 

 على االستجابة لتحديات الوقت الراهن.  والقدرة 

 ساؤالت اآلتية:بناء على هذه الجوانب تمحورت إشكالية الدراسة حول الت 

 التساؤل الرئيس ي: 

 هل تبّني املنظومة التربوية الجزائرية لنموذج املقاربة بالكفاءات خيار أم حتمية؟  -

 التساؤالت الفرعية: 

 ما هي دواعي االنتقال من النموذج القديم: املقاربة باألهداف إلى النموذج الحديث: املقاربة بالكفاءات؟ -

 التي يقوم عليها النموذج الجديد املتمثل في املقاربة بالكفاءات؟ ما هي الركائز األساسية  -

 كيف ينظر املختصون آلفاق تطبيق املقاربة بالكفاءات في ظل العراقيل التي تواجهها؟  -
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 أهداف الدراسة:  

 تحمل هذه الدراسة عدة أهداف أهمها: 

 املقاربة بالكفاءات.التعرف على دواعي االنتقال من املقاربة باألهداف إلى  -

 التعرف على أهداف نموذج التدريس باملقاربة بالكفاءات.  -

 التعرف على أهم القواعد واألسس التي تقوم عليها هذه املقاربة. -

 تقديم منظور تقييمي لهذا التحول الذي شهدته املنظومة التربوية الجزائرية.  -

 أوال: مدخل مفاهيمي: 

 املوضوع وجب تحديد مفاهيمه كما يلي:  بغرض ضبط التصور البحثي لهذا

 مفهوم املقاربة البيداغوجية: -1

العوامل   تعّرف "املقاربة" على أنها       تصور أو رؤية ملشروع عمل قابل للتجسيد في ضوء خطة معينة تتضمن عددا من 

، والنظريات والغايات التربوية، والبيئة،  املترابطة منها: الطريقة، والوسائل، واملكان، والزمن، وطبيعة املعارف، وطبيعة املتعلم

واملقاربة البيداغوجية هي نسق يضم مجموعة عناصر منسجمة فيما بينها تشكل عملية التواصل البيداغوجي، وتتمثل هذه  

بين املرسل)املعلم( واملتلقي   العالقة  املتلقي واملحيط،  بين  العالقة  املتلقي)املتعلم(،  التواصل،  في: محتوى  ومحيط  العناصر 

املنتهجة  املقاربة  طبيعة  يحدد  الذي  هو  العناصر  هذه  من  عنصر  على  التركيز  إّن  املحتويات  1التواصل.  أو    –،فمقاربة 

يصبح فيها عنصر "محتوى املواد التعليمية" الركيزة األساسية لعملية التعلم، في حين تركز املقاربة باألهداف على   –املضاميـن

وتحمل كل مقاربة    ية، أما املقاربة بالكفاءات فتركز على التلميذ باعتباره الهدف واملحور األول لها،املرسل)املعلم( كأساس للعمل

 خاصة للتعلم.  استراتيجيةمن هذه املقاربات الثالثة 

 مفهوم الهدف في الحقل التربوي:  -2

الهد أو سلسلة من األفعال سواء كان  النهائية ألي فعل  الهدف عموما عن "النتيجة  أو غير  يعّبر  ف من الفعل مقصودا 

 2مقصود".

" بعد  GRANLANDويرى  لديه  يتكون  أن  نتوقع  الذي  التلميذ  تبين سلوك  تعليمية  "نتائج  يعبر عن  التربوي  الهدف  أن   "

فهو يركز في الجوهر على الفعل املتوقع من املتمدرسين بعد تلقيهم مجموعة من املعارف  ،  3حصوله على خبرات تعليمية معينة"

 برات.والخ 

 

 

 
ألهد  -1 بالكفاءات  املقاربة  تحقيق  مدى  تقييم  قرايرية:  املرحلة وسيلة  ومفتش ي  معلمي  التربوية حسب  اإلصالحات  إطار  في  الجديدة  املناهج  اف 

 157 -156، ص ص2009/2010أطروحة دكتوراه علوم في علم النفس التربوي، الجزائر،  -دراسة ميدانية باملقاطعات التربوية بقاملة  -االبتدائية
 www.infpe.edu.dz 19:51الساعة 19/03/2017شوهد يوم  2
مقال منشور  ،   كتاب النصوص السنة الثانية ثانوي شعبة العلوم التجريبية  -رشيد حليم: من املقاربة باألهداف واملهارات إلى املقاربة بالكفاءات3

  11:54الساعة  2017/ 04/ 05شوهد يوم revue.ummto.dzضمن املوقع:

http://www.infpe.edu.dz/
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 مفهوم املقاربة باألهداف:  -3

هي "مقاربة تربوية تشتغل على املحتويات واملضامين في ضوء مجموعة من األهداف التعليمية التعلمية  املقاربة باألهداف  

الهادف   بالدرس  بيداغوجيا األهداف  تهتم  آخر  أو خاصة، وبتعبير  األهداف عامة  السلوكية سواء كانت هذه  الطبيعة  ذات 

ومعالجة" وتقويما  وتدبيرا  تكنولوجيا  1تخطيطا  األهداف،  بيداغوجيا  منها:  مسميات  عدة  وتحمل  الهدف،  على  تركز  فهي   ،

 2األهداف، التدريس بواسطة األهداف، التدريس الهادف 

 مفهوم املقاربة بالكفاءات:  -4

مفهوم الكفاءة عموما ومعنى الكفاءة في املجال التربوي  قبل التطرق إلى ضبط هذا املفهوم البد من اإلشارة في بادئ األمر إلى  

 تحديدا. 

( أن الكفاءة تستعمل "للداللة عن القدرة في إنجاز مهمة ما بنجاح واقتدار أو التحكم في مجموعة  G.Tremblayيرى )  -

املهارات واملعارف الشخصية  . ويرى البعض أنها تعبر عن "القدرة على استعمال  3املعارف واملهارات املكتسبة في ميدان محدد"

 4في وضعيات جديدة داخل إطار حقله املنهي، واالبتكار والقدرة على التكيف مع النشاطات غير العادية". 

على أنها: "استعداد يكتسبه املتعلم أو ُينّمى لديه ليجعله قادرا على أداء نشاط تعليمي    الكفاءة في الحقل التربوي وتعّرف  

.هذا ويستعمل بعض املنتسبين لحقل التربية والتعليم مفهوم "املقاربة بالكفايات" بدال عن "املقاربة بالكفاءات"  5ومهام معينة" 

 وتفيد هذه األخيرة  6االستعمال األكثر شيوعا هو املقاربة بالكفاءات،   لكون املفهوم األول أكثر اتساعا من املفهوم الثاني لكّن 

باعتباره محور وهدف العملية كلها، وتسعى   محددة للتعلم تتركز حول املتعلم  باستراتيجيةأنها تصور بيداغوجي خاص يرتبط 

 7وأهم الكفاءات الواجب اكتسابها من طرفه. إلى تنمية قدراته ومهاراته

 فهم مضمون "املقاربة بالكفاءات" من خالل ثالث أسئلة أساسية تحاول اإلجابة عنها: إجماال يمكن 

ي يتحصل عليه التلميذ في نهاية كل مرحلة من معارف وسلوكيات وقدرات وكفاءات؟  -
ّ
 ما الذ

يتمثل املكتسبات    ما هي الوضعيات التعليمية األكثر نجاعة ومالءمة إلكسابه الكفاءات املرتبطة بمرحلته التعلمية وجعله  -

 الجديدة بعد تحويل املكتسبات السابقة؟ 

 8كيف يمكن أن يقّوم مستوى أداء املتعلم للتأكد من تمكنه الفعلي من الكفاءة املستهدفة؟ -

 
 13:48الساعة  3/5/2017شوهد يوم: www.alukah.net:بيداغوجيا األهداف، مقال منشور ضمن املوقعجميل حمداوي: 1
جة  دراسة تحليلية نقدية ملنهاج اللغة العربية للسنة أولى ابتدائي، مذكرة مقدمة استكماال للحصول على در   -األزهر معامير: املقاربة بالكفاءات2

 .15، ص 2015/ 2014ماجستير تخصص تعليمية اللغة العربية وتعلمها، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
 152وسيلة قرايرية: مرجع سابق، ص 3
بلحاج:  4 مهدي  بالكفاءاتأحمد  واملقاربة  باألهداف  املقاربة  بين  املوقع:    املقارنة  ضمن  منشور  يوم https://eddirasa.comمقال  شوهد 

 11:34على الساعة  4/2017/ 11
 144، ص2009، دار هومة، الطبعة التاسعة، الجزائر -مفاهيم ونظريات –الكفاءة فاطمة الزهراء بوكرمة: 5
 19:51www.infpe.edu.dzالساعة  2017/ 19/3يوم  6
دراسة ميدانية باملدارس االبتدائية بمدينة الجلفة،   -املعلم في ظل تطبيق املقاربة بالكفاءات الباتول علوط: تجليات العنف الرمزي املمارس على    7

 123، ص 2017، ديسمبر10مجلة تاريخ العلوم، العدد

 .23وسيلة قرايرية: مرجع سابق، ص8

http://www.alukah.net/
https://eddirasa.com/
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 ثانيا: نموذج املقاربة بالكفاءات: الجذور، واألهداف، واألسس: 

وأهداف بالكفاءات،  للمقاربة  األولى  الجذور  املحور  هذا  وأهم  يتضمن  عليها،  تقوم  التي  األساسية  واملبادئ  والقواعد  ها، 

 الفروق الجوهرية بين هذا النموذج والنموذج السابق في التعليم واملتمثل في املقاربة باألهداف. 

 جذور تيار التكوين بالكفاءات )التربية بالكفاءات(: -1

استجابة للتحديات الراهنة، وانبثقت من التطور    -كجزء من فلسفة التربية والتعليم-جاءت فلسفة بيداغوجيا املقاربات  

ة والسياسية واالقتصادية، وتعكس االجتماعيالذي يشهده العالم في جميع جوانب الحياة الفكرية والعلمية والتكنولوجية و 

تعليمي الكالسيكي  أيضا التطور نحو االستثمار في اإلنسان عن طريق التربية والتعليم ومقارباته، وقد تعرض املنهاج التربوي ال

لهجوم حاد في العصر الحديث من طرف علماء التربية وعلماء النفس وغيرهم من املختصين كونه "أغفل في مبادئه وأسسه  

اختيار   في  وحريتهم  ودوافعهم  ورغباتهم  وحاجاتهم  الذاتية  وإمكانياتهم  الفردية  وفروقهم  التالميذ  اهتمامات  مجال  وأهدافه 

الذي   التربوي  أن قيدت  األسلوب  يتعاملون معها فكان ذلك  التي  التربوية  األنشطة  الحركة بكل حرية ضمن كل  يمكنهم من 

حركاتهم الفكرية والسلوكية واالنفعالية، وجاءت تنشئتهم  قائمة على التبعية والتقليد خالية من كل ما يدفع في اتجاه التحرر  

النظر في النظام التربوي القديم واملبادئ التي يقوم عليها وإعادة دراسة    ؛ فكانت الحاجة إلى إعادة1واإلبداع والتطور واالزدهار" 

الوضع التربوي فاتحا املجال إلى ظهور نظام تربوي حديث قائم على مجموعة قواعد هامة ومرتكزات في التربية املعاصرة تمنح  

 ة. فرصا للمتعلم ألن يكون املركز والشريك األساس ي في العملية التعليمية التعلمي

" في الواليات املتحدة األمريكية على شكل حركة في   Competency-Based Educationنشأ تيار التربية بالكفاءات املسمى بـ"

نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات متأثرا بتيارين آخرين: أحدهما ظهر بعد الضعف الذي ملسه أولياء التالميذ في مستوى  

يعد مستواهم متناسبا مع التطورات التكنولوجية التي أحدثتها الثورة املعلوماتية بينما انبثق التيار  تكوين وكفاءة املعلمين إذ لم  

 2. الثاني نتيجة تراجع مردود تالميذ التعليم الثانوي مما ولد احتجاجات شعبية كبيرة في الواليات املتحدة

 األهداف الرئيسية لنموذج املقاربة بالكفاءات:   -2

 :في تتمثل أهم أهداف املقاربة بالكفاءات

.وهي الكفاءة التي تسعى السياسات  3االنتقال باملتعلم من إدراك املفاهيم املعرفية ومعانيها إلى توظيفها في الحياة العامة؛   -

 . التربوية إلى الوصول لها في نموذج املقاربة بالكفاءات

 لم يعد األمر تلقين معارف ومعلومات بل أضحى اهتمام املشتغلين في مجال التربية هو تكوين التالميذ   -

 
جياللي:  1 والكفاءاتبوبكر  األهداف  بين  الجزائر  في  التربوية  املوقع:املقاربات  في  منشور  مقال   ،chlef.dz-w.univww  يوم   2017/ 3/ 19شوهد 

 19:37الساعة 
 .150وسيلة قرايرية: مرجع سابق، ص 2

كتاب: اللغة العربية وآدابها للسنة الثالثة من    -دراسة نصية  -عبد الحفيظ شريف: تدريس قواعد اللغة العربية ضمن خيار املقاربة بالكفاءات  3

بجامعة    2013أفريل  22لليوم الدراس ي حول: إصالحات التعليم العالي والتعليم العام_ الراهن واآلفاق_ يوم  التعليم الثانوي نموذجا، ورقة مقدمة  

 البويرة الجزائر.
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؛ فبهدف  1ة والثقافية والسياسية واالقتصادية االجتماعيوإكسابهم الكفاءات الضرورية للتكيف مع املحيط بكل أبعاده  

ة والسياسية وحرصا على تفعيل دورها وتأثيرها اإليجابي في املجتمع  ة والثقافي  االجتماعي  تحقيق تكيف املدرسة مع املستجدات  

"املقاربة   طريقة  دول  عدة  انتهجت  الحقيقي  بعدها  التعليمية  العملية  وإعطاء  الحالي  العصر  رهانات  كسب  من  وتمكينها 

 بالكفاءات" وسارت الجزائر على نفس النهج.

 فسح املجال أمام طاقات املتعلم وقدراته.  -

 ب املتعلم على كفاءات التفكير والربط بين املعارف ملساعدة املتعلم على حل املشكالت.تدري -

 تجسيد الكفاءات املكتسبة في الواقع. -

 2تمكين املتعلم من الوصول إلى نظرة شاملة لألمور املحيطة به.  -

 القواعد واملبادئ العامة ألسلوب املقاربة بالكفاءات:  -3

فإن    التربية  في  الحديثة  والفلسفة  الجديد  التوجه  إلى  على    استراتيجيةاستنادا  ترتكز  بالكفاءات"  بـ"املقاربة  التدريس 

 مجموعة أسس تشكل قاعدتها األساسية إذ أن املقاربة البيداغوجية التي تتبنى التدريس بالكفاءات تقوم على:

ال يقدم معارف جاهزة للمتعلم بل إن مهمته هي املراقبة والتوجيه  مبدأ التوجيه: ومنه االنطالق من مبدأ أن املعلم   ➢

بدل التلقين بتقديم توجهات للمتعلم من طرف املعلم تتمثل أساسا في شرح أهداف العملية وما هو مطلوب منه فيها وكذا  

لم وهنا يشكل املتعلم املحور  توجيه جهده نحو البحث عن أدوات اكتساب املعرفة دون التركيز على املعلومات كغاية أولى فاملع

 3التعلمية.  األساس ي الذي تدور حوله العملية التعليمية: 

 مبدأ الفهم: ويرتبط بسرعة الفهم لدى املتعلم والتي تعبر عن مدى قدرته على استيعاب وفهم العبارات أثناء الدرس.  ➢

 كتسبات الجديدة. مبدأ البناء: أي قدرة املتعلم على استرجاع مكتسباته القبلية وربطها بامل ➢

 مبدأ التطبيق: أي ممارسة الكفاءات املكتسبة ومدى القدرة على التصرف وفق وضع معين.  ➢

 مبدأ التكرار: وهذا عبر تكرار املهام اإلدماجية التي يكلف بها املتعلم من أجل اكتساب أعمق للكفاءة.  ➢

ات الكفاءة الواحدة بغرض تحقيق أقص ى قدر  مبدأ اإلدماج: يساعد هذا املبدأ املتعلم على أن يميز بين مختلف مكون ➢

 من التعلم.

التعلم،   ➢ التعليم، أنشطة  أنواع األنشطة الثالث املوجهة للمتعلم: أنشطة  الربط بين  مبدأ الترابط: وهذا من خالل 

 4وأنشطة التقويم والهادفة إلى تنمية الكفاءة.

 أسلوب املقاربة باألهداف وأسلوب املقاربة بالكفاءات:  الفروق الجوهرية بين -4

 يمكن التفريق بين أسلوب التدريس بالكفاءات وأسلوب التدريس باألهداف بناء على مجموعة من العناصر وهذه بعضها: 

 

 
 . 147وسيلة قرايرية، مرجع سابق، ص1
 . 458، ص2019، ديسمبر4، العدد5محمد لعاقل: املقاربة بالكفاءات كآلية لتحقيق التعليم النوعي، جسور املعرفة، املجلد2

 . 107عبد الحفيظ شريف: مرجع سابق، ص 3

رمضاني:  4 الثانوي مصطفى  التعليم  الطور  مرحلة  في  العربية  اللغة  مادة  في  املعرفي  التحصيل  مستوى  على  بالكفاءات  التدريس  رسالة  أثر   ،

 .80، ص2015/  2014ماجستير في علم النفس، الجزائر،
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 : من حيث املدخل النظري:  أ

منها محتواها فهي   السلوكية واستمدت  املدرسة  باألهداف عن  املقاربة  مثيرانبثقت  مبدأ  إلى  التعليمية  العملية    – ترجع 

في حين انبثقت املقاربة بالكفاءات عن ثالث مدارس أساسية وهي: املدرسة املعرفية، واملدرسة البنائية، واملدرسة  1استجابة، 

 ة.  جتماعي  اال البنائية  

 : " التعليم والتعلم"من حيث مفهومي ب: 

 م" هو الجوهر وبناء على هذا فـ:تقوم "املقاربة باألهداف" على أساس أن "التعلي -

* التعلم يتم بطريقة آلية عن طريق إنتاج استجابات بناء على قوة املثير وليس إنتاج أفراد لهم القدرة على حل املشكالت  

 التي تعترضهم. 

املكتسب    * األهمية تمنح لعملية التعليم وليس التعلم بمعنى أن هذا األخير نتيجة والتعليم سبب، وتقاس جودة التعلم

 بمدى جودة التعليم املقدم، وبناء على هذا األساس فاملقاربة باألهداف تركز على دور املعلم أكثر. 

 * املقاربة باألهداف تبنى على مجموعة أهداف جزئية قصيرة املدى وتحقيقها ال يعني بالضرورة تحقيق الهدف العام.

 ليم. * املقاربة باألهداف تهتم بالنتائج والعوائد من التع

 * املقاربة باألهداف تركز على تجزئة املحتوى. 

 تقوم "املقاربة بالكفاءات" على أساس أن "التعلم" هو الجوهر وبناء على هذا فـ: -

املقاربة بالكفاءات تركز على ربط املكتسبات السابقة مع املعارف الجديدة ويكون التعلم فيها تحديا بالنسبة للمتعلم    *

 ه وقدراته الخاصة. يوظف فيه كل إمكانات

 2* األهمية تمنح لعملية التعلم وليس التعليم. 

 ثالثا: من املقاربة باألهداف إلى املقاربة بالكفاءات في املنظومة التربوية الجزائرية: منظور تقييمي

يتأت إال من خالل  ال يمكن ألي إصالح تربوي أن يعطي نتائج إيجابية إال من خالل تحديد املقاربة األكثر مالءمة وهذا ال    

التعليمي  استراتيجيةوجود   املقاربات في املجال  إلى دراسات عديدة حول موضوع  التعلمي، ويظهر بعض هذا  -خاصة تفض ي 

االهتمام في اشتغال طلبة الدراسات العليا حول البحث في هذه املواضيع التربوية وهو ما توضحه بعض النماذج من رسائل  

 راه. املاجستير وأطروحات الدكتو 

 االنتقادات املوجهة لنموذج املقاربة باألهداف ودواعي تطبيق نموذج املقاربة بالكفاءات: -1

من   العديد  تطبيق  تم  وقد  الحقل،  هذا  في  واملتخصصين  التربية  علماء  اهتمام  من  كبيرا  حيزا  األهداف  موضوع  أخذ 

تحديد   أثر  من  التأكد  إلى  معظمها  في  ترمي  كانت  التي  هذه  الدراسات  نتائج  من  يالحظ  ومما  التالميذ،  مردود  على  األهداف 

الدراسات هو التباين واالختالف فيما بينها باختالف القائمين عليها واتجاهاتهم نحوها، فبينما نجد منها ما يؤكد على أهمية  

 
عند  يوسف شتوي:  1 بالكفاءات  التدريس  اقع  بالجزائرو املتوسط  بالتعليم  املدنية  التربية  تربية، أساتذة  علوم  تخصص  ماجستير  رسالة   ،

 .23، ص2009/ 2008الجزائر،
 17:03www.dafatir.netالساعة  5/4/2017شوهد يوم  2

http://www.dafatir.net/
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القدر الكافي للتحقق من مدى  تحديد األهداف وتأثيرها اإليجابي في التحصيل الدراس ي توجد أخرى بينت أن أثرها لم يكن داال ب

 1. أهميتها

من طرف"ا باألهداف  املقاربة  نموذج  تؤدي  viviane et Gilbertنتقد  ال  األهداف  على  االعتماد  أن  منها  اعتبارات  لعدة   "

  بالتلميذ إلى فهم حقيقي لألشياء من حوله وعدم تزويده بما يحتاجه ملواجهة تحديات العصر ورهاناته، إلى جانب عدم تمكن 

املعلمين من تحديد األهداف اإلجرائية بدقة أو القدرة على الربط بين األهداف العامة واألهداف اإلجرائية، وعدم قدرة التلميذ 

الحياتي التعامل مع مواقف في مساره  أو  التي تصادفه  املعارف املكتسبة لحل املشكالت  عدم فتح  ناهيك عــن  ،2على توظيف 

متقوقعا في سلسلة من السلوكيات النمطية،    -أي املعلم  –وعرقلة ذلك؛ إذ أن هذا النموذج جعلهاملجال أمام املعلم لإلبداع  

 .3وجعل املتعلم عنصرا غير فاعل في العملية التربوية

نظرا لجملة هذه االنتقادات فقد كان للجزائر التي اتبعت هذا النموذج في أواخر السبعينيات نصيب من اآلثار السلبية     -

حت في ضعف املردود الدراس ي في الوقت الذي أصبحنا فيه بحاجة كبيرة إلى التحكم في املعارف واكتساب الكفاءات  التي اتض

كأسلوب تربوي    – وعليه تبنت املنظومة الجزائرية نموذج املقاربة بالكفاءات  4موازاة مع الثورة االتصالية واملعلوماتية الهائلة.

له   الخاصة   استراتيجيته تعليمي  التربية وعلم    -التعليمية  الذي شهدته علوم  للتطور  استجابة  الزمن  منذ حوالي عقدين من 

م املناهج الدراسية وفق هذه املقاربة  إال أن شروع اللجنة الوطنية للمناهج واملجموعات املتخصصة للمواد في تصمي5النفس، 

املقاربة بالكفاءات،   1998كان منذ سنة   إلى  الجزائر  6ليكون نقطة االنتقال من املقاربة باألهداف  التي اعتمدتها  هذه األخيرة 

ا عن  حيث أضحى التساؤل املطروح دوم  للضرورة التي اقتضتها كيفية تعامل الشباب الجزائري مع تطورات األلفية الجديدة؛

ماهية الكفاءات التي ينبغي أن يكتسبها الشباب لتعزيز دورهم الريادي كعنصر فاعل في املجتمع ويشكلوا بذلك حلقة هامة في 

"بيرينو"   أكد  وقد  الشاملة،  الوطنية  باملمارسات    -Perrénoud–التنمية  املعارف  تربط  كونها  األفضل  هي  الطريقة  هذه  أّن 

باإلضافة إلى ذلك  7ة والعملية،   االجتماعي  اليوم في املدرسة الجزائرية إلى توظيف املعارف في الحياة  ة وبالتالي فحاجتنا  االجتماعي

يكون  أن  حيث  يمكن  االنتقال؛  لهذا  أساسيا  مبررا  الدول  عديد  طرف  من  بالكفاءات  املقاربة  نموذج  مرحلة   تبني  شهدت 

التسعينيات ومطلع القرن الحالي انتشارا كبيرا العتماد املقاربة بالكفاءات في الكثير من األنظمة التربوية عبر العالم مما ساعد  

 8على انتهاج الجزائر لنفس املقاربة والبحث عن االستثمار في إيجابياتها عمليا. 

 
 19:51www.infpe.edu.dzالساعة  2017/ 19/3شوهد يوم  1
 . 27يوسف شتوي: مرجع سابق، ص2
مذكرة مقدمة لنيل    -دراسة ميدانية باملدارس االبتدائية في مستغانم  -دراسة كشفية ملمارسة املعلمين للمقاربة بالكفاءاتمحمود العرابي:  3

 .64 ، ص2011/ 2010شهادة ماجستير تخصص بناء وتقويم املناهج، جامعة وهران، الجزائر، 

 .28يوسف شتوي: مرجع سابق، ص 4
 بوبكر جياللي: مرجع سابق.5
الساعة  10/4/2017شوهد يوم ouargla.dz-https://bu.univ، مقال منشور ضمن املوقع:املقاربة بالكفاءات: الجذور والتطبيقلخضر لكحل:  6

7:43 . 

 . 155-154: مرجع سابق، ص ص  وسيلة قرايرية7
 لخضر لكحل: مرجع سابق.8

http://www.infpe.edu.dz/
https://bu.univ-ouargla.dz/
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 : م التربوي الجزائري صعوبات تطبيق نموذج املقاربة بالكفاءات في النظا-2

استيعاب    - ذاتها وعدم  في حد  املقاربة  فهم  في عدم  الجزائر عموما  في  بالكفاءات  املقاربة  أسلوب  تطبيق  تتجلى عراقيل 

املفاهيم األساسية التي تقوم عليها بالنسبة للمعلمين، فاألمر يحتاج إلى التحضير الجيد حتى يتمكن املعلم من تحقيق األهداف  

ناهيك عــن الصعوبات الكبيرة في تطبيق األساليب التقويمية املناسبة خاصة ما تعلق منها    وراء اعتماد هذه املقاربة،املرجوة من  

 . 1بالوضعية املشكلة والوضعية اإلدماجية 

 قد تصادف املعلمين عوائق متعلقة بالتكوين وهذا من حيث:  -

 عم تكويني مهم للمعلم. * قلة اإلطارات ذات الكفاءة التي لها القدرة على تقديم د

 * حصر التكوين على مستوى الندوات وامللتقيات الجهوية واأليام التربوية.

 * غياب مراكز ومرافق خاصة باملعلم مما قد يعيق مساره املنهي. 

ت  صعوبات ترتبط بعدم القدرة على تحقيق التكامل بين التعليم النظري والتطبيقي منها صعوبة دمج املعارف واالتجاها  -

 2في حل املشكالت.

إذ تفتقر املؤسسات التربوية للوسائل الالزمة التي تمكن املعلم من تنشيط وضعيات    صعوبات ترتبط باإلمكانيات املتاحة؛  -

 .3التعلم في القسم وفق ما حددته املناهج الجديدة 

آفاقه امل-3  ستقبلية: نظرة تقييميه لنموذج املقاربة بالكفاءات في النظام التربوي الجزائري و

إن الحكم بالنجاح أو الفشل على املقاربة بالكفاءات ينبغي أن يأخذ في الحسبان كافة املتغيرات ذات الصلة بقطاع التربية    -

والتعليم وظروفه في الجزائر، واألسلوب التربوي الهادف إلى بعث روح املسؤولية في املتعلم واالعتماد على نفسه في حل املشكالت  

يعد أسلوبا إيجابيا من شأنه أن يسهم في تعزيز مستوى الثقة لديه واالعتماد على الذات بيد أنه يجب  وإعمال ملكة العقل لديه  

األخذ بعين االعتبار قيم األمم وهويتها وكيانها، ودراسة البدائل اإلصالحية املراد تطبيقها حتى ال تتحول إلى شكل من أشكال  

السلوكيات السوية للناشئة والدور الريادي للمدرسة في تكوين شخصية    السيطرة والهيمنة غير املباشرة، ونحافظ بهذا على 

 الطفل ونموه العقلي والنفس ي السليم، وصناعة جيل قادر على إيجاد الحلول بنفسه. 

هناك عدة انتقادات طالت تطبيق املقاربة البيداغوجية القائمة على التدريس بالكفاءات، هذه األخيرة التي تستلزم توفر  

أدوات تقنية وفي مقدمتها التحكم في املعلوماتية وتقنيات اإلعالم واالتصال وهو ما ال تتوفر عليه الدول النامية ومنها  وسائل و 

ال تتحكم في الثقافة العلمية وال في    -وبدرجات متفاوتة    –الجزائر؛ إذ أثبتت معظم األبحاث امليدانية أن شعوب هذه الدول  

القائمة على إنجاز   .من زاوية أخرى فإن طريقة التدريس بالكفاءات4ي أسلوب التدريس بالكفاءاتتقنية اإلعالم اآللي املطلوبة ف

ورغم هدفها املتضمن بعث الروح الجماعية في العمل إال أنه قد يكون لها وجه آخر سلبي نظرا   املشاريع الفردية والجماعية

لبعض السلوكيات التربوية التي ال تخدم الفعل التربوي سواء كان ذلك من طرف املعلم أو املتعلم كعدم وجود تقويم فاعل  

 
 املرجع نفسه.1
 . 131،  ص2018، ماي14، العد5مسعودة بن السايح: "الصعوبات التطبيقية للتدريس باملقاربة بالكفاءات"، مجلة التعليمية، املجلد2

 https://boukehil.blogspot.com8:32الساعة  2017/ 3/5يوم األربعاء 3

 بوبكر جياللي: مرجع سابق.4

https://boukehil.blogspot.com/
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بديها بعض املتعلمين بإسناد مهمة القيام باملشروع أو النشاط  وإيجابي لهذه املشاريع من جهة، أو بروز روح االتكالية التي قد ي

 1العلمي لطرف آخر، أو االعتماد على خدمات التكنولوجيا الحديثة وما توفره الشبكات العنكبوتية من معلومات جاهزة.

بالكفاءات بناء املقاربة  اعتماد  بعد  التعليمية  املخرجات  جودة  على  وحرصا  سبق،  ما  أمل على  يمكن  والتي  الضرورة  تها 

 جملة من الشروط األساسية واالستناد إلى عدد من املعايير، ومنها نذكر:  استشراف اآلفاق املستقبلية لتطبيقها من خالل توفر

أو بشرية واالستثمار    - النظام التربوي سواء كانت مادية  األخذ بعين االعتبار مجموع اإلمكانات واملوارد التي يتوفر عليها 

 ها. األمثل في

إعطاء األولوية لتكوين العنصر البشري من كل الجوانب خاصة املعلمين باعتبارهم املسؤولين في املقام األول على تنفيذ    -

املناهج الجديدة وسيرها وضرورة متابعة أدائهم باستمرار، والتعرف على املشكالت والعوائق التي تصادفهم في تطبيق املقاربة  

الحاجة إلى وجود إشراف تربوي كفء يحقق التأطير الالزم للمعلمين ويساعدهم في الوصول إلى   والعمل على حلها ومنه تظهر

 التعلمي.  - مستوى مقبول من نجاح الفعل التعليمي

 تحرير املعلم من القيود التي تحد من إبداعه ومنحه الفرصة للمبادرة. -

البيئة املدرسية واالطالع    - التلميذ خارج  الواقع  االهتمام أيضا بحياة  التي يحتاجها في  على جوانبها ملعرفة نوع الكفاءات 

 2العملي.

 خاتمة:

إذا كانت املقاربة بالكفاءات تحمل مبدأ توظيف املعارف بطريقة تتيح التصرف الصحيح في مواقف محددة وتبنى على    

الفردية املوجودة بين قدرات املتعلمين    منطق التعليم: التعلم الذين يستهدفان تنمية الكفاءات لدى املتعلم دون إهمال الفروق 

وبناء املناهج التربوية على أساس هذه املقاربة من شأنه أن يسهم في إعداد املتعلمين للتفاعل اإليجابي مع مجتمعهم فهي في 

د في توفير  مضمونها تحقق هذا الغرض إال أن تطبيقها في الجزائر يرتبط بضوابط أخرى يجب مراعاتها ولعل املعيار األول يتجس

املناخ املناسب، واألخذ في الحسبان أيضا الفروق بين بيئة املجتمعات، وفي املحصلة تتجلى أهمية تمحيص املقاربات التربوية 

 قبل تطبيقها باعتباره أمرا ضروريا لتفادي التأثيرات الجانبية املحتملة.

 التوصيات واملقترحات: 

  - مفتشين   - مدراء  - ة من األسرة التربوية وأهل االختصاص والفاعلين )معلمينضرورة عقد لقاءات يتم فيها إشراك القاعد  -

جمعيات أولياء التالميذ( بغرض تصحيح املسار أو التغيير نظرا للدعوات التي ترفع إلعادة النظر في املناهج والبرامج التربوية  

 دان. املنتهجة، وهو دليل على أن تطبيق املقاربة بالكفاءات يلقى صعوبة في املي

 توفير الوسائل التي تناسب التوجه ناحية تطبيق املقاربة بالكفاءات. -

 إعادة النظر في البرامج التكوينية لفائدة املعلمين بغرض االستيعاب األمثل لفحوى املقاربة. -

 
 رشيد حليم: مرجع سابق1
 لخضر لكحل: مرجع سابق.2
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 إعادة النظر في بعض التخصصات املطلوبة للتوظيف في قطاع التربية.  -

 تحفيزهم وحثهم على اإلبداع وتحقيق املخرجات املطلوبة من العملية التعليمية التعلمية. دعم إنجازات املعلمين بغرض  -

 قائمة  املراجع: 

معامير:   -1 بالكفاءاتاألزهر  ابتدائي  -املقاربة  أولى  للسنة  العربية  اللغة  ملنهاج  نقدية  تحليلية  مقدمة  دراسة  مذكرة   ،

ة العربية وتعلمها، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،  استكماال للحصول على درجة ماجستير تخصص تعليمية اللغ

2014:2015 . 

بالكفاءات -2 املقاربة  تطبيق  ظل  في  املعلم  على  املمارس  الرمزي  العنف  تجليات  علوط:  باملدارس    -الباتول  ميدانية  دراسة 

 2017، ديسمبر10االبتدائية بمدينة الجلفة، مجلة تاريخ العلوم، العدد

الحفيظ   -3 بالكفاءاتعبد  املقاربة  العربية ضمن خيار  اللغة  تدريس قواعد  العربية    -دراسة نصية  -شريف:  اللغة  كتاب: 

وآدابها للسنة الثالثة من التعليم الثانوي نموذجا، ورقة مقدمة لليوم الدراس ي حول: إصالحات التعليم العالي والتعليم العام_  

 رة الجزائر. بجامعة البوي 2013أفريل 22الراهن واآلفاق_ يوم 

 . 2009، دار هومة، الطبعة التاسعة، الجزائر -مفاهيم ونظريات –الكفاءة  فاطمة الزهراء بوكرمة:  -4

 .2019، ديسمبر4، العدد 5محمد لعاقل: املقاربة بالكفاءات كآلية لتحقيق التعليم النوعي، جسور املعرفة، املجلد -5

  - دراسة ميدانية باملدارس االبتدائية في مستغانم  -ة بالكفاءاتدراسة كشفية ملمارسة املعلمين للمقاربمحمود العرابي:  - -6

 . 2010:2011مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير تخصص بناء وتقويم املناهج، جامعة وهران، الجزائر، 

 2018، ماي14، العد5مسعودة بن السايح: "الصعوبات التطبيقية للتدريس باملقاربة بالكفاءات"، مجلة التعليمية، املجلد -7

أثر التدريس بالكفاءات على مستوى التحصيل املعرفي في مادة اللغة العربية في مرحلة الطور التعليم  مصطفى رمضاني:   -8

 . 2014:2015، رسالة ماجستير في علم النفس، الجزائر،الثانوي 

في إطار  وسيلة قرايرية:  - -9 التربوية حسب  تقييم مدى تحقيق املقاربة بالكفاءات ألهداف املناهج الجديدة  اإلصالحات 

االبتدائية املرحلة  ومفتش ي  بقاملة  –معلمي  التربوية  باملقاطعات  ميدانية  النفس    - دراسة  علم  في  علوم  دكتوراه  أطروحة 

 . 2009:2010التربوي، الجزائر، 

بالجزائريوسف شتوي:   -10 املتوسط  بالتعليم  املدنية  التربية  أساتذة  بالكفاءات عند  التدريس  اقع  ماو رسالة  جستير  ، 

 2008:2009تخصص علوم تربية، الجزائر،

اقع اإللكترونية  : املو

 مقال منشور ضمن املوقع:  املقارنة بين املقاربة باألهداف واملقاربة بالكفاءاتأحمد مهدي بلحاج :  -11

12- https:eddirasa.com 

 ، مقال منشور ضمن املوقعن األهداف والكفاءاتاملقاربات التربوية في الجزائر بي بوبكر جياللي:  -13

14- www.univ-chlef.dz 

 www.alukah.net، مقال منشور ضمن املوقع: بيداغوجيا األهدافجميل حمداوي:  -15

 https:::bu.univ-ouargla.dz ، مقال منشور ضمن املوقع:املقاربة بالكفاءات: الجذور والتطبيقلخضر لكحل: - -16

https://eddirasa.com/
http://www.alukah.net/
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كتاب النصوص السنة الثانية ثانوي شعبة العلوم    -من املقاربة باألهداف واملهارات إلى املقاربة بالكفاءاترشيد حليم:  - -17

 revue.ummto.dzمقال منشور ضمن املوقع:    التجريبية،

18- -www.infpe.edu.dz 

19- -https: boukehil.blogspot.com 

20- www.dafatir.net 
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