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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 -   اإلنجليزية.، باللغة العربية و اسم الباحث ودرجته العلميَّ

  البريد اإللكتروني للباحث. -

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

  الكلمات املفتاحية بعد امللخص. -

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

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

  واملالحق.

ة. •  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
  أن يكون

  أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: •

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

  (.12حجم ) 

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

  (.10مع حجم ) 

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

  . الخط

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

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

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

تخضع كل األبحاث املقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي   •

 بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.  

    ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها . •

   ترسل املساهمات بصيغة الكرتونية حصرًا على عنوان اجمللة:

social@journals.jilrc.com    
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 املغرب
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  االفتتاحية

  

و    هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم، نحمده حمد الشاكرين وأثني عليه بما هو أهله،  الحمد

    للهم ا
  لنا   وتوضح  الفهم،   بنور   وتكرمنا   الوهم،   ظلمات   من   بها   للا   يا   تخرجنا   صالة   محمد   سيدنا   على   صل 

م   إنك   نعلم،   وال   تعلم   أنت   إنك   يفهم،   حتى   الشكل 
َّ
 بعد:   أما   وسلم،   وصحبه   آله   وعلى   الغيوب،   عال

هر " يوليو
 
مانين من مجلة "جيل العلوم اإلنسانية    2020 نضع بين أيديكم في هذا الش

 
امن والث

 
" العدد الث

العلوم  واالجتماعية"، وقد ضم مجموعة أبحاث ودراسات متنوعة تخلق فسيفساء متجانسة ملختلف فروع 

 ، مما ينعكس إيجابيا على القيمة العلمية للمجلة.االجتماعيةاإلنسانية و 

لنا ، كما شاكرين املولى عز وجل  على تيسيره  العدد  دم يد العون إلصدار 
 
بالشكر لكل من ق ، كما نتقدم 

 .نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل األساتذة و الباحثين الذين ساهموا بنشر أبحاثهم ومقاالتهم

 .وللا 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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 تجاهات تدريس الّسردية التاريخية في الجامعات الفلسطينّية ا

Teachings historical narratives’ trends in Palestinian universities 
 فلسطين ،األمن القومي معهد فلسطين ألبحاث /رمزي عودة د.

Dr Ramzi Odah/Palestine Institute for National Security Researches, Palestine 

 

 

 

Abstract: 

The study examined the trends of teaching historical narrative in the Palestinian courses taught in 

Palestinian universities, with the aim of identifying the content of the Palestinian historical narrative in the 

courses of teaching the Palestinian cause, and whether these courses are capable to present a scientific 

Palestinian historical narrative, which able to refuting the Zionist historical narrative. 

By using the qualitative analytical method in analyzing the content of ten books from the Palestinian cause 

course books taught in Palestinian universities, the study reached the following most important results: 

1- There is no consensus in the content of the curriculum for the Palestinian cause in national universities. 

2- The majority of educational curricula for the Palestinian cause are influenced by the biblical narrative. 

3- There is a clear absence of the Palestinian or Arab historical narrative in the educational curricula of the 

Palestinian cause course . 

The study recommended the necessity of strengthening the historical scientific contributions on the 

Palestinian, Arab and international levels in building a historical Palestinian narrative, so that this narrative 

relies on archaeological research without being affected by the biblical religious narratives. 

key Words: Palestinian historical narrative, refutation of the Zionist historical narrative, curriculum for the 

Palestinian cause, Palestinian universities. 
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 ملخص:  

الجامعات   في  ُس  َدرَّ
ُ
ت التي  الفلسطينية  القضية  في مساقات  التاريخية  السردية  تدريس  اتجاهات  في  الدراسة  َبحثت هذه 

عرف  على مضمون الرواية التاريخية الفلسطينية في مناهج تدريس القضية الفلسطينية، وإذا ما كانت  الفلسطينية؛ بهدف التَّ

املناهج   خالل  هذه  ومن  الصهيونية،  التاريخية  الرواية  تفنيد  تستطيع  علمية  فلسطينية  تاريخية  رواية  تقديم  على   
ً
قادرة

درُس في الجامعات الفلسطينية، ومن  
ُ
استخدام املنهج الكيفي التحليلي في تحليل مضمون عشرة كتب للقضية الفلسطينية ت

 :  النتائج اآلتية أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

 ال يوجد توافق في محتوى منهاج القضية الفلسطينية في الجامعات الوطنية.  -1

 تتأثر غالبية املناهج التعليمية للقضية الفلسطينية بالرواية التوراتية.  -2

 هناك غياب واضح للسردية التاريخية الفلسطينية أو العربية في املناهج التعليمية ملساقات القضية الفلسطينية.   -3

الد أوصت  فلسطينية  وقد  سردية  بناء  في   
ً
ودوليا  

ً
وعربيا  

ً
فلسطينيا التاريخية  العلمية  اإلسهامات  تعزيز  بضرورة  راسة 

 تاريخية، بحيث تعتمد هذه الرواية على األبحاث األثرية دون التأثر بالروايات الدينية التوراتية. 

الفلسطينية،  الكلمات املفتاحية:   القضية  التاريخية الصهيونية، منهاج  الرواية  تفنيد  الفلسطينية،  التاريخية  السردية 

 الجامعات الفلسطينية.  

 

 

قديم:  
َ
 ت

 املؤرخين واألثريين العرب والفلسطينيين على نتيجة غياب سردية تاريخية فلسطينية قادرة على تفنيد  
ُ
 غالبية

ُ
ال يختلف

؛ مثل فلسطين هي  الرواية التاريخية الصهيونية، وهي رواية تقوم على الخرافات التي يصعب تصديقها  كما وصفها "ألن بابيه"

ليهود شعب للا املختار، و فلسطين أرض بال شعٍب لشعب بال أرض، وفي النتيجة فإن غياب السردية التاريخية  واأرض امليعاد،   

العربية املوحدة واملتماسكة حول التاريخ القديم لفلسطين، وتأثر السرديات العربية التاريخية بالروايات الدينية وباألساطير  

إلى "االستحواذ الصهيوني" على  الرواية التاريخية الفلسطينية، وبدا كأن املناهج التعليمية التي  التوراتي ة، كلها عوامل أدت 

تدرس في الجامعات الفلسطينية  تتأثر دون إدراك بالرواية الصهيونية التاريخية، وهذا ما أسماه باسم رعد باالستحواذ على  

 .1الذات 

هناك سبع عشرة جامعة وكلية جامعية فلسطينية في الضفة الغربية وغزة تطرح لطلبتها مساقات تعليمية حول القضية  

طرح  
ُ
ت املساقات  هذه  وغالبية  وجامعة    في سياقالفلسطينية،  لحم  بيت  جامعة  مثل  الطلبة  لجميع  متطلبات جامعية حرة 

اقات حول القضية الفلسطينية باعتبارها متطلبات تخصص للعلوم فلسطين األهلية، والبعض اآلخر من الجامعات َيطرح مس

السياسية أو التاريخ مثل جامعة النجاح وجامعة بيرزيت، ومن جانب آخر، فإن بعض الجامعات الفلسطينية تولي موضوع  

ال وجامعة  لحم  بيت  جامعة  مثل  الفلسطينية  القضية  كتب  في  ووزًنا  أهمية  الفلسطينية  التاريخية  املفتوحة  الرواية  قدس 

القديم( رغم أهميته مثل جامعة   )تاريخ فلسطين  الفصل  الكرام على هذا  يمرُّ مرور  اآلخر  البعض  أن  إال  القدس،  وجامعة 

الخليل وجامعة فلسطين )غزة(، وتبدو اإلشكالية أكبر في بعض الجامعات مثل جامعة بيت لحم التي طرحت مساقات أخرى  

 
 . 2014باسم رعد، التاريخ الخفي فلسطين، حوض املتوسط واملنطقة العربية، بيروت: دار اآلداب للنشر، 1
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حرة بحيث أصبح بإمكان الطالب أن يختار مادة حرة غير القضية الفلسطينية في برنامج  غير القضية الفلسطينية كمساقات 

 البكالوريوس، وهذا أدى إلى تخريج عدد من طلبتنا دون معرفة حقيقية بالرواية التاريخية الفلسطينية.  

، كما أشارت  1الوطنية متدن وقد أشارت نتائج دراسة أبي حامد إلى أن مستوى املعرفة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح  

نتائج دراسة الشامي إلى أن درجة املعرفة السياسية للطلبة الجامعيين في جامعة األقص ى بلغت درجة متوسطة ال تتجاوز نسبة  

إلى    باملقابل،%2. 63.7 الجامعيين في فلسطين لتصل  السياسية للطلبة  ارتفاع درجة املعرفة  إلى  أشارت نتائج دراسة دويكات 

،  وفي النتيجة ال يوجد اتفاق في النتائج العلمية حول درجة املعرفة السياسية للطلبة الجامعيين  3% 73.2رتفعة بلغت  درجة م

الفلسطينيين، وتبدو هذه النتيجة معقدة أكثر إذا ما أخذنا موضوعة املعرفة املتعلقة بالرواية التاريخية الفلسطينية، ففي  

، 4ث اختالف مضمون مقررات مساقات تاريخ القضية الفلسطينية في الجامعات الوطنية دراسة أجراها الجعبري استنتج الباح

يقول الجعبري في هذا السياق : "هناك عدم اتفاق بين أقسام التاريخ حول طبيعة العديد من املقررات، وطبيعة تقسيمها على  

 .5الحقب التاريخية املتعددة أو على أساس موضوعي أو جغرافي"

ارسة املنهج الوصفي التحليلي من خالل أداة تحليل املضمون، وتعتمد أداة تحليل املضمون املستخدمة على  تستخدم الد 

وضع عدة مؤشرات أو مقاييس، يتم البحث في كيفية تناولها في املناهج التدريسية املتعلقة بالقضية الفلسطينية، أما عينة  

ية في عدة جامعات فلسطينية هي: جامعة فلسطين غزة، الجامعة  الدراسة فتشمل عشرة مناهج تعليمية للقضية الفلسطين 

العربية األمريكية، جامعة بيت لحم، جامعة فلسطين األهلية، جامعة القدس املفتوحة،   الجامعة  اإلسالمية، جامعة غزة، 

 6جامعة القدس، جامعة الخليل، جامعة النجاح. 

الرواية التاريخية الفلسطينية في مناهج تدريس القضية الفلسطينية، وإذا ما  تسعى هذه الدراسة إلى البحث في مضمون  و 

كانت هذه املناهج قادرة على تقديم رواية تاريخية فلسطينية علمية أم أنها متأثرة بالروايات التوراتية، كما تسعى الدراسة إلى  

التاريخية وعلم    ميةة من خالل استخدام األدوات العلتحديد قدرة هذه املناهج على تفنيد وتفكيك الرواية التاريخية الصهيوني

 اآلثار.  

 ثانيا: مشكلة الدراسة...الصراع على الرواية  

تأثرت الكتابة التاريخية لفلسطين في العهد القديم بالرواية التاريخية التوراتية وظهرت كتابات أولبرابت ووبرايت ثم آلت  

ص الرواية  ونورث، ومندهول وغوتفالد لتعبر عن كتابة ال
 
تاريخ بطريقة تخدم نشوء الحق التاريخي لليهود في فلسطين، وتتلخ

 
مجلة جامعة االستقالل ياسر أبو حامد، مستوى املعرفة السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بالتطبيق على طلبة جامعة النجاح الوطنية،  1

 .162- 117، ص 2019(، حزيران 1(  العدد )4، املجلد )بحاثلل 
ر العوملة : دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة األقص ى مستوى املشاركة السياسية لدى الشباب الجامعي الفلسطيني في عصصالح الشامي،  2

 . 2011، غزة: جامعة األقص ى،في خان يونس
في املشاركة السياسية والفعاليات الجماهيرية الوطنية )سامح دويكات،  3 ، رسالة ماجستير غير منشورة،  (2015-1993دور الشباب الفلسطيني 

 . 2016نابلس: جامعة النجاح، فلسطين، 
مجلة جيل العلوم  دراسة تحليلية للخطط الدراسية في أقسام التاريخ،    طارق الجعبري، واقع تدريس تاريخ فلسطين في الجامعات الفلسطينية: 4

 . 45،  ص 2020، 59العدد  اإلنسانية واالجتماعية
 املرجع السابق 5
أنها موزعة على كافة محافظات الوطن، الجامعة الوحيدة الكبيرة التي  تعتبر هذه الجامعات املختارة هي أكبر الجامعات الفلسطينية وأهمها، كما  6

بارات  تم استثناؤها من هذه الدراسة هي جامعة بيرزيت المتناع أستاذ مادة تاريخ القضية الفلسطينية عن التعاون في تقديم مادته العلمية العت

 ليست معروفة من قبل الباحث. 
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التاريخية الصهيونية بنصوص العهد القديم، والتي تعتبر بني إسرائيل ضحايا لتعذيب وكفر الفراعنة املصريين، وهو الذي  

إلى أر   بداياتدعا نبيهم موس ى الى الخروج بقومه مع   ض فلسطين التي وعدهم بها الرب،  العصر الحديدي من بطش فرعون 

وأثناء هروبهم إلى فلسطين، حدث التيه في صحراء سيناء، إلى أن وصلوا بعد عدة عقود إلى فلسطين عبر األردن، فدخلوا أريحا  

، وبعد أن هزموا الكنعانيين هناك نجحوا في بناء مملكتهم املوحدة  1260فاتحين على يد يوشع بن نون في العام 
ً
على   ق.م تقريبا

يد امللك داوود الذي توسعت مملكته من النيل إلى الفرات إلى أن جاء حكم ابنه سليمان الذي بدوره بنى هيكلهم األول في العام  

األولى    963-923) مملكتين؛  إلى  مملكته  لتنقسم  األخير  توفى  في عهد سليمان،  إسرائيل  بني  ازدهار حضارة  وبعد  ق.م( ق.م، 

ل" وعاصمتها شكيم، والثانية اململكة الجنوبية "يهودا" وعاصمتها بيت املقدس، وباملحصلة لم تدم  اململكة الشمالية "إسرائي

، حيث دبَّ الصراع بينهما ونجح األشوريون على يد  سرجون األشوري في عام  
ً
ق.م  بتدمير    721حكم هاتين اململكتين طويال

ق.م في تمدير مملكة يهودا وتدمير هيكلهم،    586بلي في العام  مملكة إسرائيل وسبي ملوكهم، كما نجح نبوخذ نصر امللك البا

إضافة إلى أن األخير سبى اليهود إلى بابل فيما عرف بالسبي البابلي، ثم  نجح امللك الفارس "قورش" بالتغلب على مملكة البابليين  

لى هذه الفترة حكم امللوك اليهود القضاة  ، ومن ثم توالت ع1وإعادة حلفائه اليهود إلى فلسطين وأمرهم ببناء الهكيل مرة أخرى 

م، وسرعان ما تم القضاء على وجود    70إلى أن جاء الحكم الروماني وتم تدمير الهيكل على يد تيطس الروماني عام    في فلسطين،

ية الكنائس  اليهود في فلسطين السيما بعد انتشار املسيحية على يد قسطنطين اإلمبراطور الروماني وأمه هيالنة التي بنت غالب

 .  2املقدسة في فلسطين 

 عن  
ً
الفلسطيني بعيدا التاريخ  التوراتية لفلسطين، بدأ نشاط مهم ومؤثر إلعادة كتابة  التاريخية  وفي مقابل هذه الرواية 

في    التحيز للرواية التوراتية، وهي كتابة باملجمل تدعمت بتطور االكتشافات األركيولجية الحديثة في فلسطين مثل ألواح ايبال

وظهرت في أعمال كيت وايتالم وطومسون    األلف الثالث قبل امليالد، وألواح رأس شمرا، و"نصوص اللعنة"،  وغيرها الكثير، 

 وغيرهم الكثير من الدراسات العلمية التاريخية التي تفند الرواية التاريخية التوراتية وتعتبرها خارج إطار الحقيقة التاريخية.  

سرائيل القديمة موجودة، ولكنها تعتبر جزءا تاريخيا بسيطا من تاريخ فلسطين القديم، ولم تستطع  يؤكد وايتالم أن دولة إ

بأي حال من األحوال إبادة الحضارة الكنعانية، أما فراس السواح فيميز بين التاريخي والالتاريخي في الرواية التوراتية، وبينما  

ق.م فإن اإلصحاحات التوراتية    880سرائيلية التي بناها امللك عمري عام  يعتقد أن تاريخ بني إسرائيل ظهر في عهد الدولة اإل 

إلى مفهوم الحقيقة   ترتقي  التي ال  املالحم األسطورية  تعتبر من قبيل  كلها  القضاة  التي تتحدث عن الخروج من مصر وحكم 

 . 3التاريخية 

لالكتشافات    
ً
تبعا التوراتية  الرواية  زيف  كتابهوفي سياق  في  بهنس ي  الدكتور عفيف  أورد  "تاريخ فلسطين   األركيولوجية، 

العديد من نتائج الدراسات األركيولوجية التي تفند الرواية التاريخية التوراتية، وفي ذلك اإلطار    القديم من خالل علم اآلثار"

ـشفات في رأس الـشمرة وفي مـاري ثم في إيـبال تـبين بأن املكتفي بحثه في ألواح ايبال "Weiss H األسـتاذ اليهـودي هـارفي وايـس  يشير

 عن األحداث التي جرت في بالد أكاد وماري وإيبال وكنعــان، ولقــد جــاء
ً
 بعـد يـوم، أن أحـداث التوراة تمت متأخرة جدا

ً
ت لنـا يومـا

  إلى أن سل  (Wells )، كما أشار العالم واملؤرخ ويلـز4مختلطــة غامــضة متناقــضة"
ً
، بـل كـان كنعانيـا

ً
 وال عبريـا

ً
يمان لم يكـن  يهوديـا

 
 .194  -170، ص 2015، دار عالء الدين، دمشق البحث عن مملكة أورشليم،تاريخ اليهود و فراس السواح، فراس، 1
التاريخيةخزعالل ماجدي،  2 الرواية  اليوتيوب  تفنيد   ينظر ، و https://www.youtube.com/watch?v=62f4G9KJCBM    .2020، محاضرة على 

 .96-68، ص 2014، 99عدد  مجلة الدراسات الفلسطينيةالشريف، تاريخ فلسطين القديم في الكتابة العربية قراءة في اإلشكاليات، أيضا ماهر 
 املرجع السابق. 3
 . 2009، دمشق: منشورات الهيئة العامة للكتاب،تاريخ فلسطين القديم من خالل علم اآلثارالبهنس ي، عفيف 4

https://www.youtube.com/watch?v=62f4G9KJCBM
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ً
 وكبريـاء، فلقـد كـان سـليمان ضـعيفا

ً
بلغتـه وعقيدته، ولم يترك منشآت وحضارة، وليست املبالغة التوارتية عن عهده إال وهمـا

د األركيولـوجي في جامعـة تـل أبيـب، أنه في   »يسرائيل فنكلشتاين« رئـيس املعهـ، إضافة إلى ذلك، بينت نتائج دراسات  1"أمـام غيـره

القـرن العاشـر،قبـل املـيالد "كانـت أورشـليم علـى حالـة متواضـعة، حيـث لـم يـزد فيهـا عـدد القرى عن عشرين قرية صغيرة ال يزيد  

املرتحلين الرعاة  من  غالبيتهم  نـسمة  آالف  بـضعة  عن  ر عدد سكانها  في معرض  فنلكشتاين  ويتابع  بحثه  ،  عن  أسئلة  على  ده 

 إلى فهمي، ليس هناك أي  دليل على اإلطالق يثبـت وجـود مملكـة موحـدة عظمـى حكمـت مـن  لصحيفة "
ً
نيويورك تايمز" استنادا

، وال يخرج زئيف هيرتسوج العالم  2" القـدس أقـاليم ضـخمة، إن قـدس امللك داوود لم تكن أكثر من قرية فقيرة في ذلك الوقت

 حينما أشار إلى أن نتائجه األركيولوجية بأنها لم تعثر ... يلي التاريخي عن سياق النتائج السابقة، اإلسرائ

يعقـوب إسـحاق ( في سـفر التكـوين هـي مجـرد أسـاطير،    -  -"علـى شــيء يتفــق والروايـة التوراتيـة، إن قـصص اآلبـاء )إبـراهيم

إلـى مـصر ولـم نخـرج بالت إن   ـالي منها، لم نته  في صحراء سيناء، لم ندخل فلسطين بحملة عـسكرية واجتيـاح،نحـن لـم نهـبط 

 .3مملكة داود وسليمان التي توصف في التوراة بأنها دولـة عظمـى، كانـت في أفضل أحوالها مملكة قبلية صغيرة"

ى اململكة الجنوبية من الخطأ وصفها  مملكة يهوذا وتسم  من جانبه، يشير منى في كتابه "مقدمة في تاريخ فلسطين" إلى أن  

يرى املؤلف بأن الديانة اليهودية على عكس الرأي السائد هي  و مصطلح يهود لم يظهر قبل القرن الثاني للميالد،   يهودا، حيث إن

ملكة ووكوت ووايتالم  ، ويؤكد منى على أهمية النتائج التي توصلت إليها أعمال  4ديانة تبشيرية، ولم تقتصر فقط على بني إسرائيل 

الجبلية في   والتي تؤكد على أن بني إسرائيل ما هم إال نتاج عملية محلية معقدة جرت في فلسطين بمعنى أن سكان املناطق 

 عن السكان في بقية أنحاء فلسطين 
ً
 .5فلسطين والذين أنشئوا ممالك إسرائيل ويهوذا لم يختلفوا عرقيا

السامية، يشير   اللغات  القديمة يمكن قراءتها بأكثر من لغة  وفي موضوعة  إلى أن النقوش السامية  الدكتور عمر الغول 

عبرية  أو  كنعانية  اللغة  هذه  كانت  يقول  6سواء  السامية،  اللغات  حول  أعماله  في  ولفنسون:  النتيجة  هذه  على  ويؤكد   ،

الكنعانيين والعبرانيين واألراميين إنما هم فروع ألصل مشترك بينهم   ، وال يمكن أن يقال إن هذه اللغة   ولفنستون"إن 
ً
جميعا

 إلى قوة الشبه بينهم...وأما شدة القرب بين اللغتين ال يمكن  أن تدل إال على ش يء واحد هو أن  
ً
متفرعة عن األخرى استنادا

 7اللغتين هما في الواقع  لغة واحدة"" 

شعب عربي سامي سكن البالد في القرن الثالث  وفي أطروحة مختلفة، يؤكد خان بأن الكنعانيين هم خلفاء األموريين وهم  

 بدؤوا بحمل السالح، في هذا السياق،  
ً
قبل امليالد، أما بني إسرائيل فقد دخلوا البالد بأعداد صغيرة وغير مسلحين ثم الحقا

 
 . 87املرجع السابق، ص 1
 . 122املرجع السابق، ص 2
 املرجع السابق. 3
 .  2000، بيروت: بيسلن للنشر والتوزيع،مقدمة في تاريخ فلسطين القديمزياد منى، 4
 .32-24املرجع السابق، ص 5
يناير    19-16(، محاضرة حول قراءة النقوش القديمة، مؤتمر "اتجاهات جديدة في بناء سردية تاريخية فلسطينية، عمان  2022الغول، عمر، ) 6

2022 . 
 . 1929ماد، ، القاهرة: مطبعة االعت1، طتاريخ اللغات الساميةإسرائيل ولفنسون، 7
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القتل والسلب    يقول غوستاف لوبون بأن بني إسرائيل كانوا مجموعة من القبائل البدوية الصغيرة غير املنسجمة التي تقوم على 

 .1والنهب 

إلى  الشك أن   وفي سياق النظرة التشكيكية للرواية التاريخية التوراتية، أشارت كتابات تومسون طومسون بما ال يدعو 

،  كما  2روايات العهد القديم "امتزجت بالفكاهة والقصص الشيقة واألساطير أكثر من كونها كتابة تاريخية حقيقية للتاريخ" 

أو نقش أدريمي وغيرها من  يؤكد طومسون   التي وصفت مملكة إسرائيل كنقش ميشع أو حفرية دير عال  على أن  "النقوش 

أي أنها مليئة بالقصص والحكايات األسطورية حول    النقوش ليست نقوشا تاريخية وإنما يطغى عليها الطابع التخيلي القصص ي؛

، بل إن بعض النقوش والحديث هنا  لطومسون"، مثل"  3قش"ملوك إسرائيل أو أحداث ماضية تتناقلها األجيال ثم توضع بن

نقش أدريمي ملك أالالخ وهو نقش بضمير املتكلم وهي تتحدث عن امللك أالالخ بالرغم من أن امللك حكم املدينة قبل قرنين من  

ي فلسطين ويعيد  النقش" كما أن نقش ميشع " يقدم لنا دليال على أن العهد القديم يجمع حكايات شديدة القدم من ماض 

 4إنتاجها من جديد"

" في كتابه  للديانة  ويؤكد كيت وايتالم   
ً
التوراة مصدرا اعتبار  بأن  الفلسطيني"  التاريخ  القديمة...إسكات  إسرائيل  اختالق 

في   ترى  التي  الغربية  اإلمبريالية  النزعة  إلى  إضافة  القديم،  بالعهد  البروتستناتية  وتأثر  للحضارة  التوحيدية،   
ً
اليهودية مصدرا

الغربية، كلها عوامل ساهمت في هيمنة النموذج التوراتي للتاريخ في فهم التاريخ القديم لفلسطين مع أن مملكة إسرائيل ال تمثل  

 . 5سوى حقبة تاريخية صغيرة من هذا التاريخ 

ارة كنعانية كبيرة في فلسطين القديمة،  ويورد وايتالم في دراسته مختلف نتائج الدراسات التاريخية التي تؤكد وجود حض 

الدراسات: دراسة   اخـتـرعـه  ومن هذه  مـحـض  القضاة وصموئيل هو خيـال  في سفري  الزمني  التسلسل  أن  التي أكدت   هـيـوز 

عقول   اختراع  من  هي  التوراتية  الدراسات  في  املذكورة  القديمة"  "إسرائيل  أن  على  تؤكد  التي  ديفيس  فيليب  ودراسة  اليهود، 

كوت ودراسة  التوراتيين"،  نقش    العلماء  اتحاد  حول  أو  فلسطينية  »قبيلة  بأنها  إسرائيل   
ً
معتبرا قراءته  أعاد  الذي  مرنبتاح 

 .6كونفدرالي قبلي« مبني على قراءة لـنـقـش مرنبتاح والدراسات األنثروبولوجية للمجتمـعـات الـقـبـلـيـة

ال بحر املعروفين بالفلسطينيين كان لهم حضارة مميزة ولكنهم كانوا  من جانب آخر، يجادل  خزعل املاجدي بأن شعوب 

 سرعان ما اندمج خالل قرنين من الزمن مع الكنعانيين وذابوا فيهم، كما أن علم اآلثار ال يعترف بأي آثار لغزو في 
ً
 صغيرا

ً
شعبا

ق.م   1000ذلك، يتابع املاجدي، أنه في العام  . إضافة إلى  7أي قوم آخرين بداية العصر الحديدي سواء من بني إسرائيل أو من 

تسمية   بأن  نعرف  نحن  الذي  الوقت  في  الفلسطينيين،  مع   
ً
حربا وخاض  التوراة  قصص  به  تخبرنا  كما  داوود  جاء  عندما 

توراة  الفلسطينيين جاءت الحقة في العهد الروماني، و بالنسبة لداوود فهو من قبيلة يهوذا وليس يهودا، ويرى خزعل بأن ادعاء ال

أن داوود بنى مملكة كبيرة من النيل إلى الفرات هو محض تخيل، حيث ال ذكر لهذه اإلمبراطورية في كل حوليات اآلشوريين وال  

 
1( خان،  اإلسالم  صليبي  (،  1981ظفر  غزو  آخر  إلى  يهودي  عزو  أول  منذ  القديم  فلسطين  الطبعة  م  1359ق.م.    1220تاريخ  دار  3،  بيروت:    ،

 . 42- 41، ص 1981النقاش،
 . 27، ص 2000قافة، ، ترجمة: عبد الوهاب علوب، املجلس األعلى للث أسفار العهد القديم في التاريخ، اختالق املاض ي توماس طومسون، 2
 .28املرجع السابق، ص3
 30املرجع السابق، ص4
 . 1993، ترجمة: سحر الهنيدي، الكويت: عالم املعرفة،  اختالق إسرائيل القديمة، إسكات التاريخ الفلسطيني وكيث وايتالم، 5
 املرجع السابق. 6
 .2001، عمان: دار الشروق، املعتقدات الكنعانيةاملاجدي، خزعل 7
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املصريين، وهو بهذا الفكر يرفض وجود أي هيكل لليهود، حيث إن أوصاف الهيكل املزعوم ال تبتعد عن وصف املعابد السورية  

 على  )آلهة الخصب(،  وال يوجد أ
ً
ي ارتباط بها في الديانة اليهودية، من جانب آخر، فإن ربط سليمان ببلقيس  يعتبر خطأ تاريخيا

حد قول املاجدي،  حيث إن بلقيس ذكرت بالقرن الرابع قبل امليالد، والتوارة حسب خزعل نصوص أدبية أقدم من هذا التاريخ  

أشورية تتحدث عن املمالك املنقسمة اليهودية، فقط ذكرت أن امللك    وفيها مبالغة وتغني باملاض ي، ويقول خزعل ال توجد وثيقة

سرجون سبى السامرة والسامرة مدينة كنعانية حيث إن الكنعانيين أسسوا نظام دولة املدينة فكل مدينة لها ديانة وملك، وفي 

 مما دعاه إلى التعرف على  ق.م  أراد أن "يهلين" سوريا فقاوموا اله320الفترة البطليموسية على يد بطليومس الثاني
ً
لينة كثيرا

اليهود وديانتهم،  فجمع بطليومس الثاني التوراة باليونانية، وهنا عرفت التوراة كنص متسلسل وكانت قبلها قصاصات مختلفة  

العجيب    ءوالش يومتباينة، ويرى املاجدي أن الدولة الوحيدة اليهودية التي يمكن اعتبارها حقيقة  تاريخية هي الدولة املكابية،  

أما بالنسبة لكلمة اليهود كدين فقد أطلقت عليهم في القرن األول    أن سفر املكابيين غير معترف فيه في التناخ كنص مقدس،

 .1امليالدي 

التاريخية   الروايات  حالة  وفي  واحدة،  من حقيقة  أكثر  تعني  ربما  التاريخية  الرواية  أن  جليا  يظهر  السابق،  التحليل  من 

لفلسطينية، التي غالًبا ما تكون متنافسة وعكسية السرديات،  تصبح أهمية فهم وتحليل السرد غير املألوف أمًرا  اإلسرائيلية وا

، من جانب آخر، فإن فهم هذه السرديات التاريخية من قبل الطلبة يعتمد على املوروث الثقافي والحضاري لهم  2( بالغ األهمية

قيد قدرتهم النقدية ملثل هذه السرديات، كما أن افتراض وجود معرفة سابقة لدى  السيما في بيئة الصراع، وهو األمر الذي ي

الطلبة بهذه السردية التاريخية عند تصميم الكتب الجامعية يؤدي بشكل أو بآخر إلى عدم فهم السرديات التاريخية من قبل  

 .3الطلبة وضياعهم بين النصوص التاريخية 

:
ً
 اية الفلسطينية في املناهج التعليمية للقضية الفلسطينية في الجامعات الوطنية  مقاييس التحقق في بناء الرو  ثالثا

 تحليل عرض املحتوي للتاريخ القديم في كتب القضية الفلسطينية في الجامعات الوطنية:   -1

القضية   كتب  في  القديم  التاريخ  وحدة  في  التاريخي  املحتوى  عرض  تحليل  في  باستخدامها  قمت  مؤشرات  عدة  هنالك 

فلسطينية املستخدمة في الجامعات الوطنية وهي وجود مقدمة للوحدة، وجود أهداف محددة للوحدة، املفاهيم واضحة  ال

 .4ومحددة، وجود صور توضيحية، وجود قائمة باملراجع،  وجود ملخص للنتائج( 

 

 
 .  2020خزعل املاجدي، مرجع سابق، 1

2Dessel, A., Ali, N., & Mishkin, A. (2014). Learning about Palestinian narratives: What are the barriers for Jewish college students?. 

Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 20(4), p368. 
3Bekerman, Z. (2009). The complexities of teaching historical conflictual narratives in integrated Palestinian-Jewish schools in 

Israel. International Review of Education, 55(2), 235-250, p 248. 

سمية هندي،  دراسة  ينظر املدرسية والتعليمية، على سبيل املثال  تعتمد هذه املؤشرات في كافة الدراسات املستخدمة في تحليل املضمون في املناهج  4

،  وكذلك دراسة ضرار   2009، نابلس: جامعة النجاح،تحليل كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا في املنهاج الفلسطيني )دراسة نقدية(

 . 2016، غزة: الجامعة اإلسالمية، ثانوية في ضوء الحقائق التاريخيةتقويم محتوى مناهج التاريخ الفلسطينية واإلسرائيلية للمرحلة الالحروب 
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لخاصة بتنظيم وعرض  (:نتائج تحليل كتب القضية الفلسطينية في الجامعات الوطنية في ضوء املعايير ا1جدول رقم ) 

 املحتوى 

اسم  

 الجامعة 

اسم  

 الكتاب

عدد  املؤلف

الصفحات 

الخاصة 

بالتاريخ  

 القديم

عدد 

الصور  

 األثرية 

وجود 

 مقدمة 

تحديد  

هدف 

 الوحدة

تحديد  

 املفاهيم

وجود 

قائمة 

اعتمد  

عليها  

 املؤلف

وجود 

ملخص 

 بالنتائج 

جامعة 

فلسطين 

 غزة

دراسات  

فلسطينية 

 وعربية 

كمال 

 الشاعر

غياب مفهوم   ال ال ال 10

الرواية 

التاريخية ،  

األسطورة ،  

األعمال 

 األثرية،...الخ( 

 ال ال

جامعة 

 غزة

دراسات  

 فلسطينية

أشرف  

 الغليظ

 ال ال ال يوجد  توجد  ال 16

جامعة 

 النجاح

دراسات  

فلسطينية 

1050 

عثمان  

عثمان،  

عبد الستار 

قاسم، 

نايف أبو 

خلف، رائد  

 نعيرات 

يوجد تحديد   توجد  توجد  ال 30

للساطير  

 والرد عليها

 يوجد  نعم 

جامعة 

 القدس 

بيت  

املقدس عبر 

 التاريخ

معتصم 

 الناصر 

 يوجد  توجد  يوجد  يوجد  يوجد  8 50

الجامعة 

اإلسالمية  

 غزة

دراسات في  

القضية  

 الفلسطينية

زكريا 

السنوار 

 وآخرين 

 ال توجد  ال ال ال ال 24

جامعة 

 بيت لحم 

القضية  

 الفلسطينية

قسطينطين  

زريق ، كيت  

وايتالم، الن  

 بابيه

 ال ال يوجد  ال ال ال 56

جامعة 

فلسطين 

 األهلية

سلسلة 

دراسات  

منهجية في 

القضية  

 الفلسطينية

محسن 

 صالح 

 ال يوجد  ال ال يوجد  ال 4

جامعة 

 الخليل 

ملخص مادة القضية 

 الفلسطينية

 ال ال ال ال ال 0 0
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الجامعة 

العربية 

 األمريكية

دراسات  

وأبحاث في  

القضية  

 الفلسطينية

حماد 

 حسين 

 ال نعم  ال يوجد  يوجد  ال 20

جامعة 

القدس  

 املفتوحة

فلسطين 

والقضية 

 الفلسطينية

الكتروني   ال يوجد

 ساليد

 يوجد  ال يوجد  يوجد  يوجد  10

 أهمها:   النتائج  يشير تحليل عرض محتوى منهاج القضية الفلسطينية في الجامعات الوطنية إلى عدد من

إن الوزن النسبي للتاريخ القديم في كتب القضية مختلف تبعا لكتب القضية الفلسطينية املستخدمة في كل جامعة،   -1

فبعض الكتب ال تعطي أي أهمية أو وزن للتاريخ القديم مثل كتاب " سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية " في 

مادة القضية الفلسطينية" في جامعة الخليل، إال أن بعض الجامعات تعطي وزنا مهما  جامعة فلسطين األهلية، و "ملخص  

للتاريخ القديم في مراجعها، وأبرز هذه الجامعات: جامعة بيت لحم في املرتبة األولى من حيث استخدامها ملرجع "تاريخ القضية  

التا  عبر  املقدس  "بيت  كتاب  استخدام  في  القدس  جامعة  ثم   "دراسات  الفلسطينية:  بكتابها  النجاح  جامعة   
ً
وأخيرا ريخ"، 

 فلسطينية".  

أجل   -2 من  األثرية  الصور  الفلسطينية ال تستخدم  القضية  تدريس  في  املستخدمة  املراجع  غالبية  أن  املستغرب  من 

فة مقارنة  توضيحها للطلبة، وتكتفي هذه املراجع بالنصوص وهي في العادة أقل قدرة على جذب الطلبة وإفهامهم لآلثار املكتش

حيث   األولى  املرتبة  في  الفلسطينية"  والقضية  "فلسطين  مرجعها  في  املفتوحة  القدس  جامعة  وتأتي  والنقوش،  بالصور 

استخدمت عشر صور، وتأتي جامعة القدس في كتابها "بيت املقدس عبر التاريخ" في املرتبة الثانية حيث تضمن املرجع ثماني  

 صور ونقوش فقط. 

املعارف املمكن الحصول عليها من الوحدة ، إال أن أربعة  برغم  وجود مقدمة   -3 القديم مهم في شرح  التاريخ  لوحدة 

الجامعة   غزة،  فلسطين  جامعة  وهي  مقدمة  من وجود  القديم  التاريخ  وحدة  في  الفلسطينية خلت  للقضية  جامعية  مراجع 

في عينة الجامعات  باقي  أما  الخليل،  القديم    اإلسالمية غزة، جامعة بيت لحم، جامعة  التاريخ  اشتملت وحدة  الدراسة فقد 

 لفلسطين على مقدمة. 

 في شرح الغايات املعرفية التي يجب على الطالب الحصول   -4
ً
برغم أن وجود أهداف محددة للوحدة تعتبر مهمة جدا

لسطينية على  عليها من الوحدة حول التاريخ القديم لفلسطين، إال أن خمس جامعات وطنية لم تحتو  مراجعها في القضية الف

أهداف محددة لوحدة التاريخ القديم، وهي: جامعة فلسطين غزة، الجامعة اإلسالمية غزة، جامعة بيت لحم، جامعة فلسطين  

 األهلية، الجامعة العربية األمريكية.  

طلبة سيلقي  إن تحديد املفاهيم التاريخية يعتبر أمرا مهما في توضيح السردية التاريخية ألن افتراض معرفتها من قبل ال -5

بظالله السلبية على فهم الطلبة لوحدة التاريخ القديم في فلسطين، في الواقع فإن ست جامعات فلسطينية لم تشرح لطلبتها  

مفهوم التاريخ وال مفهوم السردية التاريخية وال أسس الحقيقة التاريخية،    -وحدة التاريخ القديم   -في منهج القضية الفلسطينية 

الجامعات هي   الجامعة اإلسالمية غزة، جامعة فلسطين األهلية، جامعة الخليل،  وهذه  جامعة فلسطين غزة، جامعة غزة، 

 والجامعة العربية األمريكية.  

إن وجود قائمة مراجع لوحدة التاريخ القديم في كتب القضية الفلسطينية املستخدمة في الجامعات الوطنية يساعد   -6

البحث العلمي أو عند الرغبة في توضيح اللبس في السرديات التاريخية أو املفاهيم،    الطلبة على الرجوع إلى هذه املراجع عند
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كما أن وجود مراجع للتاريخ القديم يشير إلى أهمية اعتماد املنهج العلمي التاريخي في الوصول إلى الحقيقة التاريخية، ومع هذا،  

راجع، ومن هذه الكتب الجامعية كتب جامعة فلسطين  فإن نصف عينة الدراسة لم تستخدم في وحدة التاريخ القديم أي م

 غزة، جامعة غزة، جامعة بيت لحم، جامعة الخليل، جامعة القدس املفتوحة.  

 في تحديد النتائج التعليمية في كل وحدة وتسليط الضوء عليها من قبل الدارس،   -7
ً
إن وجود ملخص لكل وحدة مهم جدا

م وضع ملخصات لوحدة التاريخ القديم فيها، ثالث جامعات فقط استخدمت  ولكن غالبية كتب القضية الفلسطينية لم يت

ملخصات للتاريخ القديم في كتب القضية الفلسطينية املستخدمة فيها وهي جامعة النجاح، جامعة القدس، وجامعة القدس  

 املفتوحة.  

 لوطنية: تحليل محتوى التاريخ القديم في كتب القضية الفلسطينية املستخدمة في الجامعات ا -2

هنالك عدد من املؤشرات تم  االعتماد عليها لدراسة أسس بناء الرواية التاريخية في املناهج التعليمية الجامعية للقضية  

 :  1الفلسطينية، وهي

 :ملصطلحاتا تعريف   -أ 

تتفق غالبية املراجع املستخدمة في الجامعات الفلسطينية بأن الكنعانيين هم شعوب سامية قدموا من جزيرة العرب    أوال: 

سنة قبل امليالد مثل جامعة فلسطين األهلية، وفي الواقع، ال يوجد    2500لى  إمثل الجامعة األمريكية    4000في الفترة ما بين  

أ  إلى  الكنعانيين  تاريخ قدوم  على  بني  توافق  قبل  إلى فلسطين  الكنعانيين  في قدوم  عامة  نجده  االتفاق  رض فلسطين، ولكن 

العام   الدالالت    1300إسرائيل والذين غزوا فلسطين في  له بعض  املضامين  الواضح أن االتفاق على هذه  امليالد، ومن  قبل 

 السياسية والتاريخية أهمها:  

أن الكنعانيين لهم أحقية في األرض ألنهم استوطنوا فلسطين قبل بني إسرائيل، والغالب حسب اعتقادي بأن وجود   -

ال يعزز الرواية التاريخية الفلسطينية، ألن الحضارات القديمة كما هو متعارف    -بني إسرائيل بعد الوجود الفعلي للكنعانيين

األشوريين واألكادييين وهكذا، الفكرة املهمة التي يجب على هذه املراجع البحث  عليه تتلوها حضارات وهكذا مثل البابليين و 

فيها هيأن الحقبة التاريخية لبني إسرائيل في فلسطين كانت قصيرة ولم تستطع أن تمحي الحضارة الكنعانية وإنما سرعان ما  

 كما حدث في اندماج الفلسطينيين بالكنعانيين  وهو ما تت
ً
فق عليه غالبية املراجع الجامعية، ولكن ال يوجد  اندمجت بها تماما

 أي مرجع يتحدث عن اندماج بني إسرائيل بالكنعانيين.  

، ربما فقط مرجع  2إن الكنعانيين هم عرب ساميون بالرغم من عدم وجود أدلة تاريخية قوية تدعم هذا االفتراض  -

ي املراجع الجامعية اعتبرته حقيقة تاريخية مثبتة دون  جامعة القدس في منهجه دراسات القدس بحث في هذه األدلة ولكن باق

 
ية ستيراد هذه املؤشرات بتصرف  من دراسة باسم رعد حول تقييم مناهج التربية في وزارة التربية والتعليم الفلسطيني في موضوعة بناء السرداتم  1

مجلة سياسات العدد  ة: الفلسطينيون من العصور القديمة حتى الوقت الحاضر ،باسم رعد : منهاج التاريخ والهوي  ينظر التاريخية الفلسطينية،  

 .2013)رام للا، معهد السياسات العامة(، 23
بأن مصطلح "السامية" تسمية عنصرية حتمية ُصيغت في بيئة علمية كان فيها التقليد التاريخي واللغوي،  واحتضن الخطاب Furasيجادل فيوراس  2

ا في اختراع السامية كفئة  العنصري حول السام
ً
ية ، بهدف تخليص أنفسهم من الحاضر املهمش أو املحفوف باملخاطر، وقد لعب اليهود دوًرا نشط

 :طار في هذا اإل  ينظر وجودية "طبيعية"،وقد بنو روايتهم التاريخية كتجسيد للصراع الحالي بين الصهاينة والفلسطينيين، 

43.2020.-5(1), 33 Contemporary Levant, reading ancient history in mandate Palestine.Furas, Y. We the Semites:  
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العرب واليهود، وليس بين   البحث فيها(  والفكرة في هذه املراجع سياسية بحتة من أجل جعل الصراع في الفترة الحالية بين 

 الكنعانيين الفلسطينيين واليهود. 

ل العمارنة حول مناشدة امللك الكنعاني "عبد خيتا" لفرعون  غالبية املراجع املستخدمة ال تحاول نقاش ما جاء في رسائ  ثانيا:

إقرار   العبرانيين وكأنما هو   على وجود 
ً
تأكيدا اعتبره  القدس  "العبيرو"،  كتاب جامعة  ملك مصر بضرورة نجدته من قبائل 

وال يمكن االستناد إلى هذه  بوجودهم التاريخي مع بداية العصر الحديدي، وفي الواقع، هنالك فرق بين بني إسرائيل والعبرانيين  

الكلمة )عبيرو( إلثبات الوجود التاريخي لبني إسرائيل كغزاة إلى فلسطين، بل إنها قد تشير إلى وجود قبائل غازية في شرق النهر  

 إلى فلسطين وليس بالضرورة أن تكون بني إسرائيل.  

 على  تجمع غالبية املناهج الجامعية على أن الفلسطينيين هم من شعو   ثالثا:
ً
ب البحر قدموا من جزيرة كريت، وتتفق أيضا

بالرواية    
ً
متأثرة طبعا  

ً
 شديدة

ً
إسرائيل حربا بني  في فلسطين وحاربت  الجنوبي  السهل الساحلي  في  الشعوب سكنت  أن هذه  

الفلسطينيي  إلى  ن على  التوراتية حول الحرب بين داوود وجالوت، ولكن للسف لم تشر هذه املناهج إلى مراجع مهمة نظرت 

كونهم قبائل كنعانية هاجرت إلى كريت ثم عادت إلى فلسطين. كما تم إغفال وجهة النظر التي تقول بأن الفلسطينيين وإن كانوا  

 قد قدموا إلى بالد كنعان أنهم كانوا قبائل صغيرة العدد سرعان ما اندمجت بالحضارة الكنعانية.  

تأثرت غالبية املناهج التعليمية موضوعة الدراسة بالرواية التاريخية الدينية وخاصة منهج جامعة القدس املفتوحة    رابعا:

وجامعة غزة والجامعة األمريكية وغيرها، وهي الرواية التي تتحدث عن بني إسرائيل كونهم ساميين أبناء يعقوب وإبراهيم، ومن  

وغزة وأريحا وإنشاء مملكة داوود وبناء الهيكل على يد سليمان وانقسام مملكة اليهود  خروج بني إسرائيل من مصر إلى فلسطين  

وحدوث السبي العراقي إلى آخره من الرواية الدينية، وفي الواقع، ال يوجد أي إثباتات أركيولوجية لهذه الرواية وال يمكن االعتماد  

 اآلتية:   لألسباب ذلكعليها في تدريس طالب التاريخ القديم للقضية الفلسطينية، و 

ال توجد أدلة تاريخية تثبت وجود بني إسرائيل في مصر أو تثبت وجود مملكة داوود الكبرى  أو معبد سليمان، أو تثبت   -

املعارك الدينية املروية في التوراة، أما بعض النقوش التي تعتمدها املراجع اإلسرائيلية التاريخية إلثبات روايتهم التاريخية مثل  

يشع ونقش إسرائيل وغيرها فيجب تدريسها للطلبة وتفنيدها من خالل استعراض القراءات التاريخية املختلفة لعلماء نقش م

 النقوش والتي تشير بشكل واضح إلى نوع من امليثولوجيا الدينية التصورية التي ال ترتقي إلى مستوى الحقيقة التاريخية. 

الواقعية سواء من حيث صغر مساحة القدس "يبوس" وقلة عدد سكانها  إن رواية الهيكل تعتريها العديد من الشكوك   -

في التاريخ القديم، وهو األمر الذي يتنافى مع وجود هيكل كبير كما يتم وصفه في املوروث التوراتي، وفي الحقيقة فإن وصف  

وليس من املنطق أن تستطيع  هيكل سليمان ال يخرج عن وصف آلهة الخصب السورية املنتشرة حينها في معظم املدن السورية  

 بهذا الحجم.   - إن وجدت -مملكة داوود
ً
 بضعف اإلمكانات التقنية واملالية أن تنش ئ هيكال

إن االعتراف بكون بني إسرائيل قبائل غازية أو العبيرو كما ورد في غالبية مناهج تاريخ فلسطين القديم يتنافى مع    خامسا:

حدث عن كون بني إسرائيل قبيلة صغيرة محلية كنعانية أو أنها قبائل بدوية صغيرة  العديد من الدراسات التاريخية التي تت

النظرية األكثر شيوًعا بين العلماء هي    العدد زحفت بالتدرج الزمني واستوطنت أجزاء صغيرة من بالد كنعان. وفي واقع األمر، 

ب الكنعانية،  املنخفضة  األراض ي  من  املرتفعات  إلى  هاجروا  املستوطنين  من  أن  أساًسا  هم  األوائل  اإلسرائيليون  كان  حيث 

، من جانب آخر، فإن عدم ذكر الحولويات األشورية واملصرية ألي ذكر لبني إسرائيل على كونهم خرجوا من مصر  1الكنعانيين 

 
1Sparks, K. L. Religion, identity and the origins of Ancient Israel. Religion Compass, 1(6), 587-614.2007. 
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ستيراد  هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإننا لم نجد أي ا1أو أنشئوا مملكة، يضعف احتمالية كونهم قبائل غازية من مصر، 

كان   التي  اللغة  تأويلها، وحتى  إن صدق  إسرائيل  بني  تتحدث عن  التي  القليلة  واآلثار  النقوش  في  القديمة  املصرية  للحضارة 

يستخدمها بنو إسرائيل هي لغة كنعانية أو لهجة من اللهجات الكنعانية املحلية، وهذا يزيد من احتمالية كون بني إسرائيل  

 قبيلة محلية كنعانية. 

:سادس
ً
واليهود،    ا إسرائيل  بني  مفهوم  حول  الوطنية  الجامعات  في  تدرس  التي  التعليمية  املناهج  في  واضح  خلط  هناك 

 في مراحل  
ً
 على فترات تاريخية طويلة وتأثرت كثيرا

ً
املفهومين، فاليهودية ديانة تطورت تاريخيا فاالختالف التاريخي واضح بين 

قديمة  )اإلله يهوه، ايل، بعل...الخ( وكانت اليهودية تعرف بالعراق باملوسوية، وأول  الكنعانية والعراقية ال  باملعتقدات تطورها  

جمع لكتاب اليهود كان على يد امللك بطليومس في القرن الثالث قبل امليالد، وأول إشارة لليهود كانت في القرن الثالث امليالدي،  

 لم تتحدث عن اليهود،  بل إن مخطوطات قمران التي تضمنت أول نسخة تاريخية للعهد ال
ً
قديم في القرن األول امليالدي تقريبا

الرواية   تعزيز  في  مهمة  عملية  واليهودية  إسرائيل  بني  بين  الفصل  عملية  فإن  وبالضرورة،  األسينية.  الطائفة  عن  وإنما 

ود ولم تنجح في تعميم  الفلسطينية، وخاصة إذا اعتبرنا بني إسرائيل قبيلة محلية كنعانية طورت مفهوم التوحيد على مدى عق

 إال عندما اندمجت في الثقافة األم وهي الثقافة الكنعانية وليس العكس.  الشريعةهذه 

:
ً
ق.م استخدمت في سياق تأكيد وجود    586ق.م أو الثاني عام    721إن فكرة السبي العراقي لليهود سواء األول عام    سابعا

  ممالك إسرائيلية منقسمة عن اململكة األم وهي مملك
ً
ة داوود وسليمان، وفي السياق فإن هذا التأكيد يشكل اعترافا ضمنيا

 بوجود بني إسرائيل كحضارة مهمة في التاريخ الفلسطيني القديم ولكنه ينافي الحقائق التاريخية حسب اآلتي:  

رو الحوليات  إن وجود مملكة داوود الكبيرة من النيل إلى الفرات فكرة غير عقالنية وغير تاريخية أيضا، حيث لم ت -

 .
ً
 اآلشورية أو املصرية أي خبر عن هذه املمكلة بالرغم من أن هذه الحوليات تتحدث عن كل ش يء في املنطقة حتى لو كان بسيطا

إنه من غير املنطقي تصور أي دولة في فلسطين منذ القدم وحتى اآلن تستطيع أن تكون إمبراطورية في املنطقة بسبب   -

العظيمة في مصر والعراق وبالد فارس، بل على العكس، كانت فلسطين في هذه الفترة وخاصة في  وجود اإلمبراطويات املشرقية 

العصر الحديدي تعتبر من أمالك الدولة املصرية وفي فترات الحقة كانت خاضعة للحكم البابلي ومن ثم الفارس ي، ولم يكن  

 
(  أن العديد من أولئك الذين أصبحوا إسرائيليين في النهاية كانوا من أصول كنعانية ، فإن املجموعة األولى 2015)  Avraham Faustيرى فايست   1

الخروج" التي غادرت مجموعات  كانت تتكون أساًسا من الرعاة الشاسو، انضمت مجموعات أخرى ، بما في ذلك على األرجح مجموعة صغيرة من "

   ينظرتدريجًيا في إسرائيل املتنامية، متقبلين تاريخها وممارساتها وتقاليدها،مصر، وتم إستيعابهم جميًعا 

Faust, A. The emergence of Iron Age Israel: On origins and habitus. In Israel's Exodus in Transdisciplinary Perspective (pp. 467-

482). Springer, Cham, 2015 

باتون   يجادل  ، وتعلمها       Patonبدوره،  العبراني  الغزو  فترة طويلة من  قبل  إلى كنعان  البابلية هاجرت  التقاليد  أن  قبوال ًهي  االكثر  النظرية  بأن 

قبل امليالد، وعليه ، فإن    1700العبرانيون من الكنعانيين بعد إقامتهم في األرض، وتشهد السجالت البابلية على ذلك ملا يقرب من عامين قبل عام  

   ينظر بلية في العهد القديم هي  أيضا عناصر كنعانية،العناصر البا

Paton, L. B. Canaanite influence on the religion of Israel. The American Journal of Theology, 18(2), 205-224.1914. 

 :   ينظربأن الدين الكنعاني كان له تأثير على الحياة الدينية لبني إسرائيل،  Tsumuraكما يجادل تسومورا  

Tsumura, D. T. Canaan, Canaanites. Dictionary of the Old Testament: Historical Books, 122-32. 2005.  
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في فترات محدودة وفي غالبيتها لم تنجح مثل هذه املحاوالت    بإمكان الفلسطينيين القدماء تحدي هيمنة اإلمبراطويات الكبيرة إال

 كما حدث في فترة الهكسوس وغزو مصر إن صحت النظرية التاريخية بأن الهكسوس هم قبائل كنعانية بدوية أو عمورية.  

التسمية الصحيحة هي - ، ألن 
ً
املراجع واملناهج التعليمة هي تسمية خطأ مملكة    إن تسمية مملكة يهودا كما تسميها 

يهوذا؛ حيث إن كلمة يهود لم تظهر إال في القرن الثالث بعد امليالد، وبالضرورة فإن مملكة يهوذا والتي كانت عاصمتها أورشليم  

 )أورشليم هي تسمية كنعانية معناها مدينة اإلله سالم الكنعاني( هي مملكة كنعانية وليست مملكة يهودية. 

وإنما كانت بالد كنعان تشمل دول   كبيرة كما هو متضمن في املوروث التوراتي، في الواقع لم يعرف الكنعانيون ممالك -

 كدولة املدينة في اليونان، وهذه الحقيقة متضمنة بوضوح في رسائل تل العمارنة، وفي النتيجة،
ً
فإن ممالك بالد    املدن تماما

واع التهويل واملبالغة وال تتناسب مع طبيعة الثقافة  كنعان املتصورة في التوراة، سواء كانت إسرائيلية أو كنعانية، هي نوع من أن

 والسياسة في بالد كنعان.  

 :أسماء األماكن-ب

تهتم   لم  عام  الوطنية  بشكل  بالجامعات  التعليمية  والتعريف عن  كثيرا  املناهج  الكنعانية  املدن  املواقع وأسماء  بتحديد 

أصالتها ومحاولة االنعتاق من األسماء التوراتية لهذه املدن، فعلى سبيل املثال بعض املناهج تحدثت عن اسم أورشاليم بأنها  

ساس، واالسم الصحيح هو مدينة اإلله سالم الكنعاني، وهو ما تم ذكره في منهج جامعة  مدينة السالم، وهو اسم توراتي باأل 

القدس املفتوحة، وبنفس السياق تعرف غالبية املناهج مثل جامعة القدس املفتوحة االسم القديم ألريحا بأنها مدينة القمر،  

لرائحة"، بالنسبة لبعض املناهج مثل منهج الجامعة  وهو اسم توراتي واألغلب أن االسم الصحيح منشق من األصل الكنعاني "ا

األهلية ذكرت االسم الكنعاني للمدن الفلسطينية مثل عكا وحيفا ويافا ولكن غالبية املناهج ومنها منهج جامعة النجاح  ترجع  

السم الصحيح وليس  تسمية عكا إلى عكو على سبيل املثال ولكن املصادر الهيروغليفية املصرية سمت هذه املدينة بعكا وهو ا

 عكو.   

، فإن إفراد أقسام في دراسة تاريخ القضية الفلسطينية حول املدن الكنعانية ووصف اآلثار الكنعانية املوجودة فيها 
ً
وأخيرا

سيؤدي إلى تفنيد الرواية التاريخية التوراتية وسيعزز من الوعي لدى الطلبة الفلسطينيين بتاريخية وأصالة مدنهم من الناحية  

 تاريخية والحضارية.ال

اقع الدينية:   -ج  املو

  
ً
 أو أركيولوجيا

ً
 تاريخيا

ً
 من املناهج التعليمية الجامعية ملساق القضية الفلسطينية ال تتناول توضيحا

ً
 أن أيا

ً
يبدو مستهجنا

لغالبية املواقع التي يدعي اليهود أنها تثبت آثارهم في فلسطين مثل قلعة داوود، قبر يوسف، حارة اليهود، املسجد اإلبراهيمي،  

 لهذه املواقع أو شروحات عليها تفصيلية إال في القليل من هذه املناهج مثل مساق دراسات القدس  الهيكل...( وهنا لم ي
ً
رد تفنيدا

في جامعة القدس، ومعظم املناهج التعليمية تناولت موضوع الهيكل بالتفنيد والدحض مثل مساق جامعة القدس املفتوحة  

ج تستخدم أدوات دينية في بعض األحيان لتفنيد رواية الهيكل مثل  ومساق جامعة فلسطين األهلية. اإلشكالية أن هذه املناه

أن املسلمين يرثون األماكن املقدسة في ديانات التوحيد السابقة باعتبار أن إبراهيم وموس ى كانوا موحدين ومسلمين، أو أن  

 ى الحقيقة التاريخية.  اليهود لم يعودوا شعب للا املختار إلى آخره من األدلة الدينية التي ال ترتقي إلى مستو 

من جانب آخر، تورد بعض املناهج التعليمية الجامعية جزًءا من املوروث الديني التوراتي عند الحديث عن املواقع الدينية،  

املسجد   بنى  الكنعاني   امللك  ملكي صادق  أن  املفتوحة  القدس  وكذلك  األمريكية  الجامعة  مساق  في  ورد  املثال،  سبيل  على 

لواقع إن ملكي صادق تم وروده كملك كنعاني في التوراة وليس هناك ما يثبت أنه شخصية تاريخية، من زاوية األقص ى، وفي ا
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أخرى، فإن املسجد األقص ى بني على يد امللك العربي املسلم عبد امللك بن مروان وال يمكن إرجاع بنائه إلى آدم أو ملكي صادق  

 .  على حد تعبير بعض املناهج الجامعية التعليمية

وفي الوقت الذي اكتفت فيه بعض املناهج التعليمية الجامعية باالستنتاج بأنه ال يوجد أي آثار لليهود أو بني إسرائيل في  

فلسطين دون خوض جدلية وجود مخطوطات قمران أو بعض النقوش التي تشير إلى وجود بني إسرائيل في املنطقة، وكأنما  

قناع والتفكير مثل منهاج جامعة الخليل الذي لخص النتائج دون الولوج األركيولوجي تعتمد هذه املناهج على التلقين دون اإل

في  الحضاري  التطور  توضيح  في  قمران  مخطوطات  أهمية  الى  أشار  املفتوحة  القدس  منهاج جامعة  إن  بل  فيها،  التاريخي  أو 

الى كيف دلت مخطوطات قمران على هذا    فلسطين في العهد اليوناني دون أن يحدد تضمينها للعهد القديم  ودون أن يشير 

 املستوى الحضاري!.  

  
ً
بالنسبة لجامعة غزة، فقد سردت في منهجها حول الرواية التاريخية شروحات دينية أسقطتها على املواقع الدينية، مشيرة

يمان و داوود وغيرهم، إلى أن النبي إبراهيم قد هاجر إلى فلسطين ثم قصدها موس ى عليه السالم وعلى أرضها عاش األنبياء سل

ق.م بعد   1186ولم تبتعد جامعة النجاح عن االشارة الى الرواية التوراتية عندما تحدثت عن غزو يوشع بن نون إلى أريحا عام  

 من التناقض الغريب، ففي الوقت الذي  تعترف غالبية  
ً
الخروج من مصر، وفي الحقيقة فإن القارئ لهذه املناهج يستشعر نوعا

م، فإن هذه املناهج تورد  70هج بالرواية التاريخية وحكم داوود وسليمان وتدمير تيطس الروماني للقدس والهيكل عام  هذه املنا

في أجزاء أخرى فيها بأنه ال يوجد هيكل أو أي آثار لليهود في فلسطين! من جانب آخر فإن بعض ما ورد في هذه املناهج مثل منهاج  

مباشر الى أن الرومان أوكلوا  حكم فلسطين ألسرة عربية )أسرة حرد( وكان أبرزهم امللك    الجامعة اإلسالمية  تشير بشكل غير 

قبل امليالد( الذي اهتم بالعمران وبناء املعابد، وهنالك إشارات في مناهج جامعة القدس املفتوحة إلى هيردوس   37هيرودس )

، باملقابل هنالك مناهج تعليمية عمدت    العربي باعتباره الذي بنى الهيكل الثاني، وتغفل هذه املناهج بأن
ً
هيرودس كان يهوديا

بشكل جيد إلى تفنيد الرواية التاريخية التوراتية مثل منهاج جامعة القدس ومنهاج جامعة بيت لحم وجامعة فلسطين األهلية،  

 3200صر البرونزي املبكر)عاملة اآلثار كينيون التي وجدت قبور تعود إلى العوجميعها أوردت بعض نتائج دراسات طومسون أو  

 ق.م( وهي تعود للعموريين، وقد وجدت أيضا سور يبوس ي للمدينة يعود إلى العصر البرونزي األوسط.  2000-ق.م

 :اإلنجازات الحضارية اإلقليمية -د

هنالك غزارة في املناهج الجامعية حول القضية الفلسطينية في إفراد معلومات مهمة عن حضارة الكنعانيين القديمة في  

فلسطين، فقد أشار منهاج جامعة غزة إلى أسماء املكتشفات األثرية الكنعانية مثل تل تعنك ومجدو وتل عراد وغيرها ولكن  

ا، كما  أشار مساق الجامعة األمريكية الى وجود حضارة مهمة للكنعانيين وأنه كان  دون تحديد ماهية هذه اآلثار وقراءة نقوشه

عندهم  آلهة متعددة لهم وأهمها عشتار، إال أن املنهاج يشير بشكل متأثر باملورث التوراتي بأن ملكي صادق هو ملك كنعاني،  

األهلي فلسطين  جامعة  وأفردت  األقص ى،  املسجد  بنى  الذي  هو  أنه  له  الخليل  وترجع  وجامعة  املفتوحة  القدس  وجامعة  ة 

وجامعة غزة معلومات مفيدة عن حضارة الكنعانيين القدماء سواء في صباغة األقمشة والزجاج والخزف وحفر اآلبار القديمة  

حضارة   تثبت  نقوش  أو  توضيحا   
ً
صورا مساقاتها  في  توضح  لم  أنها  إال  القصور،  وبناء  الري  وأدوات  الزراعية  واملصطبات 

كنعانيين، من جانبها، ركز مساق جامعة بيت لحم على اختراع الكنعانيين للبجدية مشيرة إلى لوح أوغاريت، إال أن مساق  ال

الفتوحات   بعد  تظهر  بدأت  العربية  أن  عن  الكتاب  تحدث  عندما  والكنعانية  العربية  اللغة  بين  ما  فصل  النجاح  جامعة 

 للداللة  اإلسالمية، وفي الواقع فان العالقة بين العر 
ً
بية والكنعانية والعبرية يجب أن يتم توضيحها بشكل علمي مفصل نظرا

 التاريخية لعملية تطور اللغات السامية في فهم التاريخ القديم لفلسطين.  
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إسرائيل التاريخية لم تكن  وفي النتيجة فقد تضمن منهاج جامعة بيت لحم اإلشارة بوضوح إلى نتيجة دراسة طومسون بأن  

عابرة في تاريخ فلسطين القديم، وبالضرورة يجب االهتمام بتاريخ فلسطين القديم كموضوع قائم بحد ذاته وليس    إال لحظة 

كخلفية لتاريخ إسرائيل كما هو قائم في الوقت الحاضر في الدراسات التوراتية، وفي نفس السياق أكد منهاج جامعة القدس  

 املزاعم  الخصائص الديمغرافية في فلسطيمقولة طومسون بأن  
ً
ن لم تتغير تقريبا منذ العصر الحجري وحتى اآلن تقريبا نافيا

 التوراتية باألساس. 

 للعادات والتقاليد  
ً
وفي سياق االستمرارية الحضارية للشعب الكنعاني في فلسطين، لم تفرد املساقات الجامعية توضيحا

تع والتي  الحالي   الفلسطيني  الشعب  لدى  املوجودة  املحلية  القدس  واللهجات  مساق  وفي  الكنعانيين،  لحضارة  امتدادا  تبر 

املناهج    املنهاج وال حتى غيره من  إال أن  الكنعاني،  بالشعب  املهاجرة  املجموعات  اندماج  إلى  إشارة واضحة  املفتوحة، هنالك 

ة واللهجات العامية  الجامعية محل الدراسة يوضح االمتداد الحضاري الكنعاني  في مجاالت الزراعة والثقافة والعادات السائد

 في الوقت الحالي للشعب الفلسطيني. 

 ما  
ً
في الحقيقة، يمكن القول أنه في هذه الظروف السياسية املعقدة، تكونت مراكز قوى محلية من كنعانية وآرامية وغالبا

ا االستمرارية  أن  إال  العبرية  والقبائل  البحر  عليها شعوب  يطلق  التي  املهاجرة  املجموعات  مع  واإلنجازات  امتزجت  لحضارية 

 املعمارية كانت لسكان فلسطين األصليين )الكنعانيين( وهي التي ميزت هذا العصر، في هذا اإلطار يقول باسم رعد: 

يمكن ربط جوانب التراث الفلسطيني والعادات الشعبية )مثل عادات القرية والبستنة والصلة مع األرض واللغة الشعبية  " 

( بالعمق التاريخي كوسيلة أساسية لتوفير الشعور بالفخر واالنتماء لدى الجيل الصاعد، وخاصة  واألطعمة والتطريز وغيرها

 تفسير موضوع الزراعة بدون ري )زراعة بعلية( املذكور في أحد الكتب املدرسية  
ً
في مواجهة اإلدعاءات الصهيونية، يمكن مثال

السن آالف  الشعبية  اللغة  حفظته  الكنعاني  اإلله  إلى  الدراسات  كإشارة  في  متوفرة  أخرى  عديدة  أمثلة  وهنالك  ين. 

 األنثروبولوجية، بما في ذلك الوثائق القديمة التي كتبها توفيق كنعان وعمر صالح البرغوثي وجوستاف داملان". 

اللغة بعد فترة طويلة من   الكنعانيين عندما تم تعريب  أما بالنسبة للدكتور مصلح كناعنة فقد أقر في محاضرة له بأن 

،  1الحكم اإلسالمي العربي استخدموا اللغة العربية في املخاطبة الرسمية والكتابات ولكنهم استمروا في الحديث بلغتهم الخاصة 

الكنعانيين   إلى  أصولها  ترجع  والتي  الفلسطيني  الشعب  لدى  السائدة  والثقافية  اللغوية  القوالب  من  العديد  هنالك  وبالتالي 

ة" حدد كناعنة  القدماء،  وفي موسوعته املعن ة الفلسطيني  ة في العامي  كلمة عامية في    538ونة "موسوعة املفَردات غير العربي 

اللهجة الفلسطينية ترجع أصولها إلى الكنعانية واآلرامية والسريانية، وهذا يوضح أن الشعب الفلسطيني الحالي هو امتداد  

 .2للحضارة الكنعانية

 رابعا: نحو بناء سردية تاريخية فلسطينية:  

التوصيات   من  مجموعة  تقديم  يمكن  ولكن  املقال،  هذه  في  فلسطينية  تاريخية  سردية  إلى  الوصول  السهل  من  ليس 

 األساسية للباحثين لعلها تفلح في اشتمال عدد من العناصر األساسية في الرواية التاريخية الفلسطينية، وأهم هذه العناصر:  

في إن   -1 امليالد  قبل  الثالث  األلف  في  حضارتهم  نشأت  حيث  فلسطين  في  األصليين  السكان  هم  األجداد  الكنعانيين 

 فلسطين وفي سوريا )عرفت حضارة الكنعانيين في سوريا ولبنان بالحضارة الفينيقية(.  

 
  26،فلسطينية بين املوروث الكنعاني واللغة العربية  تحت عنوان " العامية ال  مصلح كناعنه، ملتقى حضارات فلسطين القديمة، ندوة الكترونية،1

 .2022يناير 
ة"، حسن عبادي2 ة الفلسطيني  ة في العامي   https://elhmra.com/article-50177من 2022يناير،  28، استرجعت في  موسوعة املفردات غير العربي 
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يؤد إلى تدمير الحضارة  إن وجود قبائل استوطنت في فلسطين في العصر الحديدي مثل الفلسطينين أو بني إسرائيل لم   -2

الكنعانية وإنما على العكس، وكما يجادل خزعل املاجدي فقد نجحت الحضارة الكنعانية باحتواء هذه القبائل ودمجها بلغتها  

 وثقافتها ودينها. 

الرواية   -3 في  إلى فلسطين وإقحام شخصيات أسطورية  بني إسرائيل من مصر  الدينية على هجرة  الرواية  إن إسقاط 

 ية مثل امللك داوود أو سليمان أو يوشع بن نون كلها رواية ال تجد أي جذور تاريخية أركيولوجية في فلسطين أو خارجها. التاريخ

أو   -4 أو األردن  في مصر  روايتهم والتي وجدت  أكدت  أو  القدماء  اليهود  إلى  التي نسبت  التاريخية  النقوش   من 
ً
إن كثيرا

كتبة التوراة الذين سبوا في العراق وتأثروا بدياناتهم القديمة أو باألساطير السائدة  فلسطين هي إما نتاج للمبالغة العاطفية من  

في هذا الوقت كما يقول طومسون، وإما أنها يمكن أن تقرأ في السياق الكنعاني أو السياق العبري  كما يجادل أستاذ اللغات  

 ح للغة الكنعانية أو كأنها تعتبر لهجة محلية كنعانية.  القديمة الدكتور عمر الغول، السيما أن اللغة العبرية هي نتاج واض 

ليس بالضرورة أن ننظر إلى بني إسرائيل على كونهم غرباء عن املورورث الكنعاني، حيث إن اعتبارهم هكذا هو تأثر   -5

محلي كنعاني ليس  واضح باملوروث التوراتي، وإنما على العكس تدل الشواهد التاريخية واألركيلوجية بأن بني إسرائيل هم نتاج  

 وال  
ً
إال، وحتى إذا ما أخذنا صفة الخصوصية لهذه القبيلة، فإن تاريخها في فلسطين ال يمثل سوى حقبة تاريخية صغيرة جدا

 عن السياق الكنعاني الفلسطيني كما يقول كيث وايتالم.  
ً
 يمكن فهمها بعيدا

 م -6
ً
ن الثقافات واألساطير الكنعانية والعراقية، ولم تظهر إال  اليهودية كديانة ال يمكن النظر إليها إال على كونها مزيجا

عام بعد وفاة النبي موس ى املفترض، ولم تنجح اليهودية في صبغة اإلطار الثقافي الكنعاني إال في القرن الثالث   500بعد أكثر من 

 امليالدي ولم تظهر كدولة سياسية ذات طابع ديني إال في عصر املكابيين.   

ومان في القرن األول امليالدي على القدس وهروب العديد من اليهود من القدس ومن ثم ازدادت عملية  بعد سيطرة الر  -7

الهروب واالنقراض التدريجي لليهود في عهد امللك قسطنطين حيث انتشرت املسيحية في القرن الثالث امليالدي، وفي النتيجة  

 ليهودية إلى الديانة املسيحية.  فإن غالبية سكان فلسطين الكنعانيين تحولوا من الديانة ا

ال يوجد أي صلة بين بني إسرائيل واليهود الحاليين، فغالبية اليهود الحاليين هم من قبائل الخزر التي اعتنقت اليهودية  -8

اء من  في القرن العاشر امليالدي، وبدا أن اليهودية ديانة تبشيرية وليست ديانة مغلقة كما يدعي التوراتيون، وقد انتشرت في أجز 

آسيا وأفريقيا وأمريكا وبالضرورة، فإن الربط التاريخي بين اليهود القدماء واليهود الحاليين إغفال منحاز للحقيقة التاريخية  

 التي تفض ي إلى كون الحركة الصهيونية استخدمت الديانة اليهودية كأداة الستعمار فلسطين.   

 قائمة املراجع: 

عرفة السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بالتطبيق على طلبة جامعة النجاح  ياسر أبو حامد، ياسر، مستوى امل-1

 .2019( حزيران 1(  العدد )4، املجلد )بحاثمجلة جامعة االستقالل لأل الوطنية، 

 . 2009، دمشق: منشورات الهيئة العامة للكتاب،تاريخ فلسطين القديم من خالل علم اآلثارعفيف البهنس ي، -2

دراسة تحليلية للخطط الدراسية في أقسام التاريخ،   طارق الجعبري، واقع تدريس تاريخ فلسطين في الجامعات الفلسطينية:-3

 . 2020، 59العدد  مجلة جيل العلوم اإلنسانية و االجتماعية

،  طينية واإلسرائيلية للمرحلة الثانوية في ضوء الحقائق التاريخية تقويم محتوى مناهج التاريخ الفلسضرار الحروب،  -4

 . 2016غزة: الجامعة اإلسالمية، 
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،  بيروت:  3، الطبعة  م  1359ق.م.    1220تاريخ فلسطين القديم منذ أول عزو يهودي إلى آخر غزو صليبي  ظغر اإلسالم خان،  -5

 .1981دار النقاش، 

درواشة،  6 شأة...التاريخيةالّرواية  =أمين 
ّ
والن في  2019،  املفهوم  استرجعت  من  2022نيسان،    8،   ،

https://bilarabiya.net/10665.html 

، رسالة  ( 2015-1993دور الشباب الفلسطيني في املشاركة السياسية والفعاليات الجماهيرية الوطنية ) سامح دويكات،  -7

 .2016النجاح،ماجستير غير منشورة، نابلس: جامعة 

) رام    23مجلة سياسات العدد  باسم رعد، منهاج التاريخ والهوية: الفلسطينيون من العصور القديمة حتى الوقت الحاضر،  -9

 .  2013للا ، معهد السياسات العامة (،  
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 وعالقته بتحسين جودة التعليم والتعلم: مقاربة أولية درس ياملناخ امل
School climate and its relationship to improving the quality of teaching and learning: 

an initial approach 
 املغرب ، أحمد جوهاري/جامعة ابن طفيل القنيطرة د.

Dr. Ahmed Jaouhari / University of IbnTofailKenitra –Morocco 

 

 

 

Abstract: 

This paper attempts to identify the components of the school climate as an essential element in improving 

the quality of the school, and these components are related to expectations, values, beliefs, the quality of 

relations with staff, the principal, teachers, and the behavior of learners, all of which create the so-called "school 

climate". The principal can promote or impede a positive school climate through his management model of the 

school. Thus, the purpose of this paper is to explore the types of climate that appear in the school, as well as to 

contribute to the expectations of various bodies regarding the school climate. We will start by highlighting how 

improving the performance of learners and teachers is primarily an improvement in the school climate. 

Therefore, this study will help the educational frameworks who (for one reason or another) were not effective 

in assuming their responsibilities, because they did not work sufficiently in improving the school climate. It is 

assumed that a positive school climate promotes effective teaching and, in turn, better student learning 

performance. This study will highlight the elements related to expanding the roles of the educational 

frameworks in the school climate. In the end, this research will help policy makers in Morocco to assess the 

content of the units necessary for the formation and training of the administrative and educational frameworks 

in the future, to ensure that they are equipped with the necessary skills, to create a positive, open and 

cooperative atmosphere in the school. 

Key words: school climate, open climate, closed climate, climatic dimension, climate improvement. 
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 : ملخص

املقومات  هذه  وترتبط  املدرسة،  جودة  تحسين  في  أساس ي  كعنصر  املدرس ي  املناخ  مقومات  تحديد  الورقة  هذه    تحاول 

بالتوقعات، والقيم، واملعتقدات، ونوعية العالقات مع املوظفين، ومدير املدرسة، واملدرسين، وسلوك املتعلمين، وهي جميعها  

س ي إيجابي من خالل نموذج إدارته للمدرسة، وبالتالي  ر يمكن للمدير تعزيز أو إعاقة مناخ مد  ،تخلق ما يسمى بـ" املناخ املدرس ي" 

الورقة هو استكشاف أنواع املناخ التي تظهر في املدرسة، وكذلك املساهمة في توقعات مختلف الهيئات بشأن  الغرض من هذه  

بداية من إبراز كيف أن تحسين أداء املتعلمين واملدرسين هو باألساس تحسينا للمناخ املدرس ي. لذلك،    سننطلق  ، مناخ املدرسة

ال التربوية  األطر  الدراسة ستساعد هيأة  لم  فإن هذه  لكونهم  في تحمل مسؤولياتهم،  يكونوا فعالين  لم  أو آلخر(  )لسبب  ذين 

من املفترض أن املناخ املدرس ي اإليجابي يعزز التدريس الفعال، وبالتالي، تحقيق    ،يشتغلون بشكل كاف في تحسين املناخ املدرس ي

التالميذ لتعلم  أفضل  بت  ، أداء  املتعلقة  العناصر  إبراز  على  الدراسة  هذه  املناخ  ستعمل  في  التربوية  األطر  هيأة  أدوار  وسيع 

سيساعد هذا البحث صانعي السياسات في املغرب على تقييم محتوى الوحدات الالزمة لتكوين وتدريب هيأة    في النهاية  ، املدرس ي

 في املدرسة.   األطر اإلدارية والتربوية في املستقبل، لضمان تزويدهم باملهارات الالزمة، لخلق مناخ إيجابي ومنفتح وتعاوني

 مناخ مفتوح، مناخ مغلق، البعد املناخي، تحسين املناخ. ،: مناخ املدرسةالكلمات املفتاحية

 : مقدمة

التعليم والتكوين األساس للمدرسين دوًرا حيوًيا في دعم الفرد واملجتمع، على مستوى تحسين الجوانب االجتماعية،  يلعب  

التعليم الحديث،   يهدف  االقتصادي.  للنمو  البشري الضروري  املال  تنمية رأس  في تعزيز  واالقتصادية، والثقافية، وكذلك، 

من أجل أن يصبحوا فعالين    ، ة، واملهارات، والسلوك، الذي يطلبه الشبابعلى وجه الخصوص، إلى توصيل املعرف  ، واملدارس

تقدير ما يريد املجتمع منهم املساهمة به في تقدمهم    تالميذاملدارس هي مؤسسات يتعلم فيها ال  كما أن  في األساس  ،في املجتمع

 وتطورهم. 

على أن نظام التعليم ما قبل الجامعي يهدف إلى تكوين كل فرد، من أجل مواجهة    1ينص امليثاق الوطني للتربية والتكوين 

 أمام األسرة، واملجتمع، واألمة، على وجه الخصوص، وليتحقق ذلك ينبغي:
ً
 تحديات املستقبل، ليكون مسؤوال

    .أ( االعتراف واحترام وحماية وتنمية تراث الهوية الوطنية، وتنوعنا الثقافي 

طوير الهوية الوطنية في الجوانب األخالقية، والفكرية، واملادية، واالجتماعية، والجمالية، ليكون الفرد قادرا  ب( أن يتم ت

على التفكير بشكل مستقل، ونقدي، وإبداعي، والتكيف مع التغيير، ولديه الثقة بالنفس، ومتشبع بروح التعاون، واالستعداد  

و  األمة،  رفاهية  في  مساهمته  لتقديم  والسالم،  الدائم  العدالة،  بأن  العميق  االقتناع  وديمقراطيتها.ج(  وحريتها،  ازدهارها، 

لتحقيق مثل هذه األهداف، يجب أن ُينظر إلى املدرسة على    ،والوئام، والتعاون، واحترام اآلخرين، هي أسمى القيم اإلنسانية

ور هي محور التركيز، ويتم تحفيز املدرسين لتقديم  وأولياء األم  ،أنها مكان سليم للتعلم، حيث تكون أحالم وطموحات املتعلمين 

، أو يسميه امليثاق الوطني للتربية  أفضل ما لديهم، إذ يتم احترام الجميع ويشعرون باالرتباط باملدرسة. هذا هو مناخ املدرسة

 . والتكوين بـ "الحياة املدرسية"

  جمعيات اآلباء،   وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء  تعلمين،ُيعرَّف مناخ املدرسة بأنه مزيج من معتقدات، وقيم، وسلوكيات امل

السائد   ناخ على أنه امل هذا التعريف، يمكن النظر إلى مناخ املدرسة خالل  من  ، وأنماط القيادة والرضا الوظيفي ، وأولياء األمور 

 
 .62-1، ص: 1999امليثاق الوطني للتربية والتكوين، اململكة املغربية، وزارة التربية الوطنية،  -1



 
 
 
 

 
 

 2022 - يوليو -  88العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

29 

ويؤثر على   ،املدرسين إلى مدرستهمفي املدرسة، والذي يمليه املدراء بشكل أساس ي، ويؤثر على الطريقة التي ينظر بها املتعلمين و 

 قيمهم ومواقفهم تجاه املدرسة. 

، أن املناخ املدرس ي اإليجابي  2م1999  "شتاين"و  غ"فرايبر "و1م،2001  "مسكل"و"هاي"مثل    ،الحظ مجموعة من الباحثين

للمدرسة الكلية  الفعالية  على  املدرسة وفعاليته  ،يؤثر  في  اإليجابي  املناخ  بين  إلى وجود صلة  يشير  فإنه  آخر  في هذا    ،بمعنى 

املدرسة خالل فترة زمنية قصيرة، وبإمكان    ،3م 1968  "ليتوين"الصدد، خلصت دراسة   في  املناخ  املمكن تحسين  أنه من  إلى 

"كروفت"أن تصورات املتعلمين واملجتمع حول املدرسة  يرى "هالبين"و  ،السائد، وتوجيهه نحو األفضل  التدخل في أسلوب اإلدارة 

يراعي ظروف عمل املدرسين وباقي املوظفين، وهو ما من شأنه أن يحقق نتائج فعالة تناسب طموحات    مهمة لتهيئة مناخ جيد

 أبنائهم.   وبالتالي، يدفع اآلباء إلى االنخراط واملشاركة في تعليم ، املتعلمين

إصالحات نظام  عطينا صورة واضحة عن األثر الذي أحدثته  ي  في املغرب،  ينوظيفي للمدرسالرضا المستوى  إن دراسة    

املدرسين، وكذلك، مواقف املدرسين فيما    التي تؤثر على أداءتم تحديد العديد من العوامل    وبموجب ذلك  ،املدرس يالتعليم  

ت هناك العديد من القضايا التي تقدم إمكانية  على الرغم من أنه تم تحسين جميع املؤشرات، فقد كان  ، يتعلق بهذه العوامل

بناًء على النتائج املذكورة أعاله، يوص ى بأن يركز    ، أداء أعلىتحقيق    العمل، وبالتالي،  في   التدخل من أجل زيادة رضا املدرس

ييم،  وضع معايير واضحة لتق  من خاللين بشكل أساس ي  التعليم لزيادة مستوى رضا املدرس  و مسؤولي قطاع   تدخل رؤساء

التعليم  ، الالزمة لضمان عملية  أدوات التدريسجميع  وتجهيز املدارس ب بناًء على أداء العمل الجيد،  ،وتعيين، وترقية املدرسين

 التعلم. و 

أنه من أجل الحصول على تعليم أكثر فاعلية، يجب أن يكون املناخ املدرس ي ودوًدا، ليس    في هذا املجال   يؤكد الباحثون 

وبهذا إن التعلم سيكون أكثر إمتاًعا وفعالية، إذا كانت البيئة املدرسية أكثر    ،فقط بين املتعلمين، ولكن أيًضا بين املدرسين

 .ومتسلطة  ودية ومضيافة من كونها معادية

 :تيةاآل األسئلة ن ، تسعى هذه الدراسة لإلجابة عاملرتبطة باملناخ املدرس ي بحاث فحص األ من خالل 

 ما هي أنواع املناخ املتوفرة في املدرسة؟ -

 كيف يمكن خلق مناخ ايجابي في املدرسة؟ -

 كيف يمكننا تحسين املناخ املدرس ي؟  -

 مفهوم املناخ املدرس ي في . 1

مجموع القيم، والثقافات، وعمليات السالمة، والهياكل التنظيمية داخل املدرسة،  يمكن حصر مفهوم املناخ املدرس ي في  

، والعالقات بين اآلباء  بعضهم ببعض  واملمارسات التربوية، والتنوع، والعالقات بين املدير واملدرس، والعالقات بين املدرسين

 
1- Hoy, W. K. &Miskel, C. G. (2001),Educational Administration: Theory, Research, and Practice (6th ed.). New York: McGraw-Hill, 

pp: 45-49. 
2-Freiberg, H. J., & Stein, T. A. (1999). Measuring, improving and sustaining healthy learning environments. In H. J. Freiberg (Ed.), 

School climate: Measuring, improving, and sustaining healthy learning environments (pp. 11–29). Philadelphia, PA: Falmer Press, 

pp: 34-45. 
3-Litwin, G. H. & Stringer, R. A. (1968), Motivation and organizational Climate, Cambridge M.A.: Harvard Business School, Division 

of Research. pp:23-34. 



 
 
 
 

 
 

 2022 - يوليو -  88العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

30 

يعود أصل مفهوم املناخ املدرس ي إلى أواخر الخمسينيات من القرن املاض ي،    ، ينواملدرس   ن يواملدرسين، والعالقات بين املتعلم

ونشر "أندرو هالبين" و"دون كروفت" عام    حيث درس الباحثون في العلوم االجتماعية االختالفات املوجودة في بيئات العمل، 

أعمالهما  ت  أصبحومنذ ذلك الحين  ،  املفهومهذا    م، نتائج بحثهما حول املناخ املدرس ي، ويرجع لهما الفضل في صياغة1963

ومن هنا حدد العديد من الباحثين والخبراء التربويين املناخ املدرس ي بطرق مختلفة، ولكن يبدو أن    ،منطلق للباحثين اآلخرين

روح" املدرسة، وهو  أن مناخ املدرسة هو "قلب و  1تاين" شيزعم "فرايبرغ" و" ، املناخ املدرس يأساس هناك إجماًعا على ما يشكل 

  كبير   ، وعلى استعدادالتعلمية- ممارسة العملية التعليمية، ويجعلهم يرغبون في  معا  العامل الذي يحفز املتعلمين واملدرسين 

املدرسة  دوما   للتواجد "القلب  ، في  املناخ، ألنه يحفز    ، هكذا تم استخدام  تغير  والروح"؛ كمصطلحات مجازية، إلبراز أهمية 

نحوهالتدريسا  هيأة  أعضاء باالنجذاب  ويجعلهم يشعرون  يمنحف  وبهذا  ، ،  ما  هو  املدرس ي  املناخ  مفعمة    إن  للمدرسة حياة 

 القيم التي تمثلها املدرسة. مختلف ، ويبرزبالنشاط والحيوية

واحدة عن    منظمة ، أن مناخ املدرسة هو مجموعة من السمات التي تميز  2م1996سكل"حدد "هاي" و"مي في هذا اإلطار،  

تتكون منهم  ،سلوكيات الذين  األفراد عن    ، ومواقف األشخاص  لتمييز  بمعنى آخر نظًرا الستخدام سلوك أشخاص معينين 

املحددة خصائصها  لها  املدرسة  فإن  البشري   ،بعضهم،  للتفاعل  املدرسة،  وفًقا  لـ   وهنا  داخل  العام  التصور  يحضر 

يختلف    كما  لذاتية للمدرسة، ا  شخصية، وأن مناخ املؤسسة مشابه للنظمةروح امل  أن املناخ هو والقائل ب،3م 1966""هالبين

بأن    ،4م 1968في هذا السياق يقر"ليتوين"و"سترينغر"    ،ية كل منهماشخص مناخ مدرسة "أ" عن مناخ مدرسة "ب" املرتبط ب

مرفق عمومي يمتلك معايير بيئة عمل قابلة للقياس، بناًء على التصورات الجماعية للشخاص    من حيث هو مناخ املدرسة  

البيئة تلك  في  ويعملون  يعيشون  هو  ،الذين  املدرس ي  املناخ  فإن  أخرى  ما،وبعبارة  حد  اللطف    ،إلى  ملقدار  املدرسين  إدراك 

 والضيافة الذي يتلقونه، أثناء التفاعل مع مدير املدرسة. 

، إلى أنه على الرغم من صعوبة تحديد تعريف شامل للمناخ املدرس ي،  5م2007تشير "ألكسندرا لوكاس"  في هذا السياق،  

 على النحو اآلتي:   وتنظيمية،  ة،معرفيو   دية، واجتماعية، يتفق الباحثون على أن املناخ هو بناء متعدد األبعاد؛ يتضمن أبعاًدا ما

 :البعد املادي يشمل 

 .الدراسية  قسامعرض ملبنى املدرسة واأل -

 . قسمحجم املدرسة ونسبة املتعلمين/ املدرسين في ال -

 
1-Freiberg, J. H & Stein, T. A. (1999), Measuring, Improving and Sustaining Healthy Learning Environments, Philadelphia: Falmer 

Press, pp: 45-55. 

Freiberg, H.J. (Ed.). (1999). School climate: Measuring, improving and sustaining healthy learning  

environments. Philadelphia: Falmer Press. 

Freiberg, H.J. (Ed.). (1999). School climate: Measuring, improving and sustaining healthy learning  

environments. Philadelphia: Falmer Press. 
2-Hoy, W. K. &Miskel, C. G. (1996). Educational administration: Theory, research, and practice, op, cit, pp: 45-56. 
3-Halpin, A. W. Theory and Research in Administration, New York: Macmillan, pp: 26-33. 
4-Litwin, G. H. & Stringer, R. A. Motivation and organizational Climate, op, cit, pp: 56-67. 
5-Lucas, A.  , Fall (2007). What Is School Climate? High-quality school climate is advantageous for all students and may be 

particularly beneficial for at-risk students. Vol. 5, No. 1 (pp: 1-3) 
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 .في املدرسة قسامتنظيم األ -

 .فعالية األدوات واملوارد التعليمية -

 األمن والسالمة. -

 :االجتماعي يشملالبعد  

)املدرس   - التدريس  هيئة  أعضاء  لجميع  الشخصية  العالقات  املدرس  -جودة  املدرس  -املدير،  املتعلم،    - املدرس، 

 أولياء األمور(.  - املتعلم، املدرس  -املتعلم

 معاملة عادلة ومتساوية للمتعلمين من قبل املدرسين، وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس.  -

 .نة االجتماعية بين املتعلميندرجة املنافسة واملقار  -

 مدى مساهمة املتعلمين واملدرسين والعاملين باملدرسة في عملية صنع القرار.  -

 :يشمل التنظيمي-عرفي البعد امل

 .جودة التدريس -

 توقعات املدرسين إلنجازات املتعلمين.  -

 األمور. مراقبة تقدم املتعلمين، واإلبالغ الفوري بالنتائج للمتعلمين وأولياء  -

التعريفات املذكورة أعاله،    خالل  من  ،ين واملتعلمين، وهو قابل للقياسدرسهو موضوع تصورات املفي الواقع، مناخ املدرسة  

معينة مدرسة  في  السائد  الشعور  أو  بالجو  عالقة  له  املدرسة  مناخ  أن  نستنتج  أن  امل  ، يمكننا  بين  العالقة  من    دير يبدو 

واملتعل  ،رسيندوامل املواملدرسين  وبين  الرؤساء  ديرمين،  اجتماعي  تفاعل  كنظام  املدرسة  تجبر    ، واملدرسين   ،واملتعلمين، 

يتفاعلون أيًضا في    كما  ،على التفاعل في مجاالت التخطيط، وصنع القرار، وحل املشكالت على املستوى اإلداري   ، واملتعلمين

 .اليوميةمارسات التربوية تعد جزًءا من املالقضايا الشخصية التي 

 املدرسية.  بين املناخ املدرس ي والثقافة  االختالف . 1.1

على الرغم من أن هذين املفهومين متشابهين في    ،املدرسية أحياًنا بشكل متبادليتم استخدام املناخ املدرس ي والثقافة    

في الواقع،    ،درسةأو امل  ن املنظمةفكال املفهومين يحددان جوانب معينة ما،بينهم  هناك اختالفات ال تزال  ، إال أنبعض النواحي

عادة ما يكون االختالف هو  و   ،غالًبا ما تكون غير واضحة   يقول الباحثون أنفسهم إن تعريفات املناخ املدرس ي والثقافة املدرسية 

"افتراضات" وإيديولوجيا تتكون من  الثقافة  للسلوكياتتأن  أنه تصور  املناخ على    أن   ، كذلك،كما الحظوا  ،، ويتم تعريف 

، يمكن إيضاحه من خالل الجدول  "القفزة" املفهومية من الثقافة إلى املناخ ليست كبيرة جًدا، لكن االختالف مهم وذا مغزى 

 . أسفله

 ثقافة املدرسة  مناخ املدرسة  

 األنثروبولوجيا، وعلم االجتماع.  علم النفس، وعلم النفس االجتماعي.  االنضباط 

 التقنيات االثنوجرافية.  طريقة البحث.  املنهج 
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 تحليل اللغة. إحصائيات متعددة التغيرات.

 االفتراضات واإليديولوجيات. إدراك السلوك.  املضمون 

 تحليل اللغة. إحصائيات متعددة التغيرات.

 مجرد.  ملموس. مستوى التجريد 

 . أهمية املناخ املدرس ي 2.1

فعندما يكون الجو دافًئا بشكل معتدل بالخارج،    غالبا ما يتم فهم طبيعة املناخ من خالل اإلشارة إليه من حيث الطقس؛  

 بالدفء والراحة، وعندما يكون الجو حاًرا جًدا أو شديد البرودة، ال نشعر بالراحة، ونبذل جهوًدا مضنية لجعل  
ً
نشعر عادة

الجو ملبًدا بالغيوم، يشعر بعض األفراد باالرتياح على أمل أن تخرج الشمس لتوها من  وعندما يكون    ،أنفسنا نشعر بالتحسن

ا وثيًقا باملناخ على    ،خالل السحب، بينما يشعر اآلخرون بالتحدي في توقعهم للعاصفة
ً
بمعنى آخر، يؤثر الطقس املرتبط ارتباط

اخ املدرسة على مشاعر املدرسين واملتعلمين، واستعدادهم  يؤثر من  وباملثل  ،املشاعر، وكذلك على استعدادنا للعمل واملشاركة

يؤثر املناخ املدرس ي على التزام املدرسين بتحديد رؤية املدرسة فيما    ،للمشاركة، والتزامهم باملساهمة تجاه أنفسهم واآلخرين

االحترام، والكرامة الشخصية، واألمانة، واإلنصاف،  ك   خصائص محددة،، وينعكس على  يتعلق باملكان الذي تتجه إليه املدرسة

التشكيك في التكامل، والحفاظ    إذا فشل املناخ املدرس ي في عكس هذه املجموعة من الخصائص، فسيتملكن    ...إلخ،والسالمة

،بأنه من  1م 1999وعليه يقر"برووك"    ،على االستدامة، وإرساء الشعور باملساواة بين املتعلمين ذوي القدرات الفكرية املحدودة

قبل   من  عادل  بشكل  يعاملونهم  أنهم  يشعرون  عندما  بالراحة،  فيها  يشعرون  مدرسية  بيئة  في  املتعلمين  يتألق  أن  املرجح 

وفيما يتعلق بالشعور باالنتماء، من األهمية بمكان    ،رسين، وعندما يشعرون أن لديهم شعوًرا باالنتماء إلى البيئة املدرسيةاملد

هكذا، يمكن تلخيص العوامل التي لها دور    ،إنشاء درجة من الضيافة لكل متعلم، من أجل تجنب أي شعور بالعزلة واالنفصال

 :تيفي املناخ املدرس ي، على النحو اآل

 . جودة التفاعل -

 . شخصية املدرسة -

 العوامل البيئية.  -

 . وظيفياألداء ال -

 السالمة، وحجم املدرسة.  -

 االحترام، والثقة.  -

العالقات  في كثير من األحيانف   التعلم، ويعزز  امليسر في عملية  ، يجب أن تصبح املدرسة مكاًنا آمًنا وإيجابًيا يتولى دور 

يمكن أن يكون للمناخ املدرس ي تأثيرا    كما   ، املتعلمين على االستعداد بشكل أفضل ملواجهة التحديات املقبلةاإليجابية، ويساعد  

وبالتالي يمكن أن يعيق أو يسهل اإلمكانات املعرفية لكل    ،إيجابيا على املتعلم، أو يمكن أن يتحول بسهولة إلى عقبة أمام التعلم

 
1-Rodney Brooks (1999), Cambrian Intelligence: The Early History of the New, The MIT Press, DOI: 

https://doi.org/10.7551/mitpress/1716.001.0001 

https://doi.org/10.7551/mitpress/1716.001.0001
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، من خالل جعله مدرًجا بشكل  أو للحياة املدرسية  عقول من األهمية للمناخ املدرس ي تم إيالء قدر م  ، مثالفي املغرب  ،متعلم

  ، والنفسية  ،في هذا امليثاق، يصور املناخ املدرس ي على أنه مجال يغطي األبعاد الجسدية  ،كبير في امليثاق الوطني للتربية والتكوين

ذا النحو إلى التنظيم على مستوى املدرسة والفصول الدراسية،  يشير املناخ على ه  كما   ،واالجتماعية، تماشيا مع عملية التعلم

ا شديدة على عامل واحد، وهو أن  1يضع امليثاق   ،ويشير إلى "الشعور" في املدرسة، وأن مدرسة ما مختلفة عن األخرى 
ً
ضغوط

املد  على  تضفي  بدورها  والتي  املشتركة،  والثقة  والرؤية،  والقيم،  األفكار،  يعكس  املدرس ي  السلوك  املناخ  ومعايير  هوية  رسة 

وكذلك  ،املتوقع املدرسة،  جو  على  املناخ  األخالقي،  ،ينعكس  القانون  االجتماعي  على  التفاعل  املمتعة  املادية  البيئة    ، وتعزز 

بالعكس دافئة،   ،والعكس  بيئة  االجتماعي  التفاعل  يخلق  الكيفية،  الدافئة  هكذا،    ،وعاطفية  وبنفس  املادية  البيئة  تعتبر 

 التي تستهدف التعلم أحد أهم العناصر لتطوير التعليم الجيد واملنصف.واملرحبة  

 . آفاق املناخ املدرس ي 2

الدراسة، سيتم النظر في  هذه  هناك العديد من وجهات النظر حول املناخ املدرس ي، كما أسلفنا الذكر، ولكن في نطاق  

بأنه 2تاين" شفي هذا السياق يقر "فرايبرغ" و"  ،بمدرسة دون أخرى   املوقف الذي يرى أن املناخ املدرس ي يشكل هوية ذاتية خاصة

  ، على الرغم من أن املدرسة ليست كائًنا حيوًيا باملعنى الطبيعي للكلمة، إال أنها تتميز بخصائص الكائن الحي باملعنى التنظيمي 

ما يفسر في نظر"هالبين"و"كروفت"  وهو    ،كما أن خارج الهيكل املادي للمدرسة، هناك عناصر أخرى تعكس التفاعل البشري 

أن "املناخ املدرس ي حقيقي؛ إذ يمكن الشعور به على مستوى التفاعالت بين املدرسين من جهة أولى، وبين املدرسين واملتعلمين،  

باعتباره    ،يفع الباحثان إلى القول بضرورة بناء املناخ املدرس  د  األمر الذي ، من جهة ثالثة،  ديرهة ثانية، وبين املدرسين وامل من ج 

 .امغلق  امناخكونه  مفتوًحا إلى مناخا "شخصية" تنظيمية في عملية تصور مناخ املدرسة، من كونه 

وتشكل أنماط سلوك الهيئات الفاعلة املختلفة،    ،السائد  داخل املدرسة على املناخوالفاعلين التربويين  يؤثر سلوك األفراد  

عالوة على ذلك، فإن املناخ السائد    ، وأولياء األمور، أساس قيام املناخ املدرس ي  ، من سلوك املدير، واملدرسين، وسلوك املتعلمين

التفاعل بين مديري املدارس واملدرسين، واملدرسين فيما بينهم، وبين املدرسين واملتعلمين، وكذلك، بين   إلى  في املدرسة يشير 

لفة من املناخ املوجود في املدارس، بما في ذلك املناخ املفتوح،  أنواًعا مخت3في هذا اإلطار يميز "هالبين"   ،أولياء األمور واملدرسة

 واملناخ املتحكم فيه، واملناخ املستقل، واملناخ األبوي، واملناخ األسري، واملناخ املغلق.

ح  : يرتبط املناخ املفتوح للمدرسة بشكل رئيس ي بخصائصها التعبيرية، بحيث يمكن استخدام املناخ املفتو املناخ املفتوح  -

أن   4يرى "هاي"  ، وأولياء األمور  ، سين واملتعلمينر واملد ، واألصالة بين عالقات مديري املدارس فضاء،كل من ال بسهولة، لدراسة 

املدرسين، باإلضافة    تصوراترئيس املؤسسة( تجاه  للمدير )  ،واإليجابي  ،والترحيبي  ،املناخ املفتوح ينعكس على الدور الداعم

العمل في  تفانيه  باملدرسين  ،إلى  اهتماما حقيقيا  يظهر  املدير  فإن  "هاي"  املوظفين  وبحسب  فيها  ويدعم  ُيمنح    كما،العاملين 

بأفضل طريقة ممكنة؛ إنه حريص بشكل خاص على عدم السماح للمهام    ، املوظفون طريقتهم الحرة في القيام باملهام اإلدارية

املدرسينبالت  ،اليومية واجبات  في  التربوية  أثير  أنهم    ،وممارساتهم  على  املدرسين  تصوير  يتم  املفتوح،  املدرسة  مناخ  في 

بمهامهم على أحسن وجه  تحفيزهم، ويتم  متسامحون، ومفيدون  اهتمامهم واس   وباملقابل   ،للقيام  املدرسون  تعدادهم  يبدي 

يساعد التواصل والحوار    في هذا اإلطار،  ،نجح األطفال في مساعيهمن، من خالل العمل الجاد، حتى ييلتلبية احتياجات املتعلم

 
 .62-1، ص: 1999الوطني للتربية والتكوين، اململكة املغربية، وزارة التربية الوطنية، امليثاق  -1

2-Freiberg, J. H & Stein, T. A, Measuring, Improving and SustainingHealthy Learning Environments, op, cit, p. 78. 
3-Halpin, A. W. Theory and Research in Administration, op, cit, p. 45. 
4-Hoy, W. K., & Sabo, D. J. (1998). Quality middle schools: Open and healthy. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, pp: 45-78. 
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  ، للمدرسين أنفسهم، وعلى قدرات املتعلمين في التحصيل الدراس ي   املتبادل بين املدرسين على تنمية القدرات املهنية والذاتية 

،  وتفوقهم الدراس ي   ن نجاح املتعلمين لضما، تتعاون فيما بينها  وهذا يستدعي في نظر "هالبين" أن يشتغل املدرسين في مجموعات 

  ، واملدرسين على حد سواء، يظلون دوما جاهزين للحفاظ على العالقات الوثيقة التي تجمع املتعلمين بأولياء أمورهم  يرفاملد

للمدرسين  إلى أن السلوك الذي يتمتع بالدعم الكامل من اإلدارة العليا للمدرسة، والسلوك املجتهد    التربوية  تشير الدراسات كما  

كلما كان املناخ املدرس ي أكثر انفتاًحا، كلما كان املدرسون أكثر تفانًيا،  وبالتالي    ، ُيعزى إلى مناخ تنظيمي سليم ومنفتح في املدرسة

وسعادة املدرس ي  ،ووالًء،  أدائهم  في  التالميذ  إنتاجية  زاد  انفتاًحا،  أكثر  املدرس ي  املناخ  كان  عبر    ، وكلما  واسع  إجماع  فهناك 

في تعزيز النتائج اإليجابية   ،إلى حد كبير ، كد أن مناخ املدرسة املفتوح، يساهمتؤ ي تعة األدبيات حول املناخ املدرس ي، والمجمو 

  ، في األداء املعرفي للمتعلمين، من خالل املساهمة بدوره في صحتهم النفسية والروحية، وكذلك، في الرضا الوظيفي للمدرسين 

 ومديري املدارس. 

هكذا، ال يمكن في نظر "هاي" أن ينشأ مناخ املدرسة املفتوح بين عشية وضحاها، بل ينشأ نتيجة لهندسة تطوير مدروسة   

املدارس املدرسين ومديري  قبل  تنفيذها من  ويتم  تتميز    ،جيًدا،  أن  التي يجب  القوية  التوظيف  لسياسات  نتيجة  ينشأ  كما 

 بالجودة والجاذبية.

على الرغم من    ، : الخصائص الرئيسية للمناخ الخاضع للرقابة تتزايد أكثر فأكثر في طريقة العملخاضع للسيطرةال ناخ  امل   -

منح إلنجاز املهام، وال يخصص سوى القليل من  
ُ
أن املدير في هذه الحالة بعيد عن أن يكون نموذًجا للتفان، إال أن األهمية ت

  ، بدو أن املدرسون مخلصون تماًما لعملهم، ويقضون فترات طويلة من الوقت في تحقيقهاومع ذلك ي  ،الوقت للحياة االجتماعية

يشارك التالميذ أيًضا بشكل  كما    ، في معظم الحاالت، ال يتوفر سوى القليل من الوقت للسماح بالتفاعل بين بعضهمفوبالتالي  

 لالستسالم للنشطة غير امل
ً
، أن املدراء  2و"سليفير"1في هذا اإلطار يعتبر "هالبين"  ،نظمةكبير في املهام، وال ُيمنحون وقًتا طويال

 ما يحافظون على مسافة من املدرسين، واملتعلمين، وأولياء األمور، لتجنب أي درجة من األلفة
ً
ال يتم تشجيع أولياء    كما ،عادة

 من 
ً
استخدام مثل هذا الوقت في    لك، يتم ذ األمور على زيارة املدرسة، والتعرف على املدرسين بخصوص مشاكل أطفالهم، بدال

 .ومنفعة بالنسبة للمتعلمين ش يء أكثر قيمة

ر جًوا يتمتع فيه املدرسون بقدر كبير من    : يرى "هالبين" أن املناخاملناخ املستقل- املستقل هو نوع من املناخ الذي يصو 

بما أنه ال توجد تهديدات أو تأثيرات    ،ويجسد املدير نموذجا فعليا لهذا الحماس   ،رسةاملدطريقة عملهم داخل  حرية التصرف في  

مادامت هناك عالقة وثيقة    ،ز املتعلمين على التعلموبالتالي تتولد لدى املدرسين رغبة قوية في التدريس، ويتم تحفي   ،خارجية

 املتعلمين وأولياء األمور. بين و  ،بين املديرين واملدرسيين

األبوي   - و"توود" املناخ  "كوستلي"  يقر  املدرسة شخًصا  3:  مدير  فيه  يكون  الجو  من  بنوع  األبوي  املناخ  يتم وصف  ،بأنه 

واملدرسين، لكن توقعات املدرسين    ير من التوافق بين املدهناك درجة  ، بحيث  ينمجتهًدا، لكنه ال يكون له أي تأثير على املوظف

بينما يتمتع مدير املدرسة بالحيوية والنشاط، لكن أسلوب إدارته يميل إلى االعتماد    ،إلى أن تكون غير عملية تماًما  أكثر   تميل

الحفاظ على مسافة حذرة من    ، وأولياء األمور   ،نواملتعلمي  ،نتيجة لذلك، يفضل غالبية املدرسين   ،على الجانب االستبدادي

 
1-Halpin, A. W. Theory and Research in Administration, op, cit, p. 67. 
2-Silver, P. (1983),Educational Administration: Theoretical Perspectives on Practice and Research, Harpercollins College Div, pp: 

12-34. 
3-Costley, Dan L. & Todd, Ralph ,(1987), Human relations in organization, West Publishing Company, pp: 56-78. 
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  في كثير من األحيان، قد يواجه املتعلمين صعوبة في التعبير عن مخاوفهم وصعوباتهم، بينما يأتي اآلباء إلى املدرسة فقط،   ،املدير

 . حضور اآلباء إلى املدرسةن يعندما يطلب املدرس   تلبية حاجات أبنائهم التعليمية، أوألنهم يشعرون أنها ضرورية ل

املناخ املدرس ي املألوف بأنه نوع من جو يطغى عليه مفهوم "عدم التدخل"، أو    1ر" :  يصف "سليفياملناخ املدرس ي املألوف  -

بالحفاظ على مناخ اجتماعي يفضل إنجاز أي مهمة معينة   ، إلى حد كبير ، مقولة "دعهم يفعلون ما يشاؤون"، حيث يهتم املدير

يدفع العديد منهم إلى عدم االلتزام باملهام الرئيسية  تناسب أو ال تناسب القدرات املهنية للفاعلين التربويين في املدرسة، مما  

في املدرسة، لكن البعض اآلخر    التعلمية -كما ال يحب البعض منهم الطريقة التي يقود بها املدير العملية التعليمية  ، املسندة لهم

م إشراكهم حًقا يشكلون مجموعة  فإن أولئك الذين لم يت  نتيجة لذلك  ،ال يشارك بالضرورة الرأي نفسه مع زمالئهم أو مع املدير

ال يأخذ معظم التالميذ عملية التعلم الخاصة بهم على محمل الجد،  هكذا،    ،ألنهم يظهرون نفس النوع من السلوك  ،معينة

الباطلة والجوفاء للخروج من املدرسة، أو التغيب عنها )التغيب بدون عذر( ال    كما  ، والبعض اآلخر ينسج كل أنواع األعذار 

م املدرسةيشارك  في  أطفالهم  بما سيفعله  أبنائهم، وهم جاهلون  تعليم  في  األمور  أولياء  من    ،عظم  ليس  أنه  يعتقدون  وبهذا 

لآلباء املخصصة  االجتماعات  لهم حضور  بالنسبة  "هالبين"  ،الضروري  نظر  املدير    2وفي  بين  املألوف  املناخ  من  النوع  هذا 

 العام للمدرسة.   واملدرسين، يتم فيه إيالء اهتمام ضئيل للداء

بنقص االلتزام    رئيس ييهتم بشكل    أساسا غلق يمثل عكس املناخ املفتوح،  بأن املناخ امل  3: بقر "هاي" و"سابو"املناخ املغلق  -

كما ال يكاد يكون هناك أي تركيز    ، يكاد يكون هناك أي التزام خاصة من جانب كل من املدير واملدرسين، بحيث ال  واإلنتاجية

التي   الضرورية  غير  الورقية  األعمال  في  أو  التافهة،  األمور  أو  الروتينية،  باألنشطة  املدير  قيام  أثناء  بالواجبات؛  الوفاء  على 

س بمقدوره  وهو غافل، ال داعم، ولي  يميل مدير املدرسة إلى أن يكون صارًما ومسيطًرا، وعليه     ،يستجيب لها املدرسون بحد أدنى

احترام    ، هناك عدم"سابوـ"وفقا ل  ،، يميل معظم املدرسين إلى اإلحباط وعدم القدرة على العمل وبموجب ذلكفعل أي ش يء،  

ه  ا ، وباملقابل، يظهر املدرسون عدم احترام تجاه سلطة املدرسة )اإلدارة(، وتجاه بعضهم البعض، أو حتى تجمن جانب املدير

هاي"  "  يحدد  ، ن غير متسامحين ومنقسمون، فإن الضغط االجتماعي يزداد ترسيخا في املناخ املدرس يبما أن املدرسي  ، املتعلمين

في ظل مثل هذا املناخ، سيكون مخالًفا للعقل    ،نفس الخصائص التي تعكس املناخ املدرس ي املغلق غير السليم   ، في هذا اإلطار

ملجرد عدم    ، واقف إيجابية تجاه املدرسة، وتجاه بعضهم البعضتوقع حصول التالميذ على أي إنجاز معرفي جيد، أو إبراز أي م 

 . إتباعهوجود مثال معين يجب 

 . خلق مناخ مدرس ي إيجابي3

واملدرسين، التأديب الرسمي الذي يتم    أو املتعلمين   غالًبا ما يتميز املناخ املدرس ي اإليجابي، بما يلي: عالقة قوية بين التالميذ 

اإلجراءاتإدارته   عن  العواقب،العقابية  بعيدا  من  للحد  مقبول  ولكنه  إلى    ،  والتقييمباإلضافة  املشاركة    ، واإلدارة   ، فرص 

 
1-Silver, P. Theoretical Perspectives on Practice and Research, op, cit, pp: 45-67. 
2-Halpin, A. W. Theory and Research in Administration, op, cit, pp: 34-45. 
3-Hoy, W. K. & Sabo, D. J. Quality middle schools, Open and Healthy, op, cit, pp: 45-56. 
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، 3و"كوبيرميك"  ،2و"فرايبيرغ"   ،1"جونسون"  ففي عدد من االستطالعات التي أجراها  ،للتالميذ في مجموعة واسعة من األنشطة

إيجابية للمتعلمين   تم تحديد ثمانية عوامل، فيما يتعلق باملناخ اإليجابي في املدرسة، والذي يرتبط بنتائج تعليمية ونفسية 

 : تياآلوموظفي املدرسة، كما هو موضح في الرسم البياني 

 

من خالل طريقة تصرف املدرسين، والبيانات    ،بأن املناخ املدرس ي يمكن رؤيته في جوانبه املتعددة  4تاين"شيقر"فرايبرغ" و"  

ومن تحركات التالميذ   ،املدرسيناملتعلقة بمشاركة التالميذ في الفصل، أثناء تنفيذ البرامج الدراسية، خالل العطل، وفي قاعة  

،  ذلك ومن املثير لالهتمام أن مناخ املدرسة يكون منظما وغير عشوائي   في املمرات، ومن أنماط االتصال الخاصة بهم، وما إلى

وقد يكون مهددا باالنهيار فقط، إذا كان هناك تحول    ، لى هذا النحو من أجل الحفاظ عليهالتالي يتم إنشاء مناخ املدرسة عبو 

واملدرسين،    ،الصحيح تماًما أن سلوك املدير  نفي هذا اإلطار توصل الباحثان إلى استنتاج مفاده أنه م  ،سلبي في الحياة املدرسية

واملتعلمين، وأولياء األمور، يؤثر في مناخ املدرسة، وإلى حد ما، فإن املدير نفسه هو من ييهئ املناخ، أي أنه الشخص القادر على  

 تحديد ما إذا كان املناخ سيكون إيجابًيا أم سلبًيا. 

وتشارك في سلسلة من املبادرات على النحو املبين في الرسم    االت محددة،من أجل خلق مناخ إيجابي، تركز املدرسة على مج

 البياني الثاني، الذي يبرز كيفية تطوير عالقات صحية ومحترمة بين أعضاء املجتمع املدرس ي:

 
1- Johnson, D. W. (2003). Social interdependence: The interrelationships among theory, research, and practice. American 

Psychologist, 58(11),pp: 931–945. 
2- Freiberg, H. J. 1999. Introduction, in School Climate: Measuring, Improving and Sustaining Healthy Learning Environments, op, 

cit.pp: 56-77. 
3-Kuperminc, G.P., Leadbeater, B.J., & Blatt, S.J. (2001).School social climate and individual differences in vulnerability to 

psychopathology among middle school students.Journal of School Psychology, Vol. 39, No. 2, pp:141–159. 
4  Freiberg, J. H & Stein, T. A. Measuring, Improving and Sustaining Healthy Learning Environments, op, cit. pp: 56-77. 
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إجمالها في العناصر  يتبين من خالل الرسم البياني الثاني أن هناك عدة مبادئ إرشادية تتعلق بتنفيذ هذه املبادرات، يمكن  

 :اآلتية

كما يعتمد النجاح بشكل كبير على املشاركة    ،لكل فرد دور يلعبه في بناء مناخ ترحيبي وإيجابي وشامل في املدرسة؛  أوال

الذين يشاركون مًعا رؤية جيدة حول    ،النشطة ملديري املدارس، واملدرسين، واملتعلمين، وأولياء األمور، وأعضاء املجتمع اآلخرين

 التخطيط، وداعمة للمجتمع. 

س ي بأكمله، بين املتعلمين  يتطلب بناء مناخ مدرس ي إيجابي أن يتم التركيز على تطوير عالقة قوية تحترم املجتمع املدر   ثانيا؛

 صغار والكبار. ال

أجل دعم    بناء مناخ مدرس ي إيجابي يعني ترسيخ مبادئ املساواة واالندماج في جميع جوانب البيئة التعليمية، من،  ثالثا

 .األنشطة املدرسية، واإلنجاز املعرفي لجميع التالميذ

ال يمكن وصف حل واحد لضمان خلق مناخ مدرس ي إيجابي والحفاظ عليه، ألن النجاح يتطلب بذل جهد مستمر    رابعا؛

 ومتعاوًنا من جميع الفاعلين واملهتمين بالشأن التربوي. 
ً
 يجب أن يكون شامال

بمناخهكذا التالعب  يمكن  األ  ،  في سلوك  مباشر  التأثير بشكل  وبالتالي،  بسهولة،  باملدرسة،  املدرسة  املرتبطين  شخاص 

إيجابي في املدرسة مكن اإلشارة  وي لتهيئة مناخ  الرئيسية             ، هي: أ( الرضا الوظيفي. تتمثل في عنصرين أساسيين  إلى أن املعايير 

 .1العمل الجماعي و  ب( االعتراف بالكرامة اإلنسانية،

 

 

 
1- Musaraj A., (2010), Brain Drain, Brain Gain e lo sviluppodell’Università in Albania. 

Unarecenteinchiestasulfenomeno,CriticaSociologica, 176, pp:25-34. 
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 . تحسين املناخ املدرس ي اإليجابي واملحافظة عليه 4

الفر 1"هاريس"و"لويري" يرى  من  العديد  األمور،  وأولياء  واملتعلمين،  واملدرسين،  للمدير،  أن  املناخ  ،  لتحسين  املتاحة  ص 

 :فيما يلي بعض مؤشرات التدخل في تجويد الحياة املدرسية، و املدرس ي

 لتعليم، وتعزيز القيم األخالقية األساسية لدى التالميذ. تنفيذ الشخصية، والرسالة األساسية ل -

 مشاركة والتزام املجتمع املدرس ي )املدرسين، والتالميذ، وأولياء األمور( في عملها.  -

 العنف والنزاعات في املدرسة.   الحد من -

 .تعاون األقران -

 .التصدي للعنف اللفظي والنفس ي -

 معاملة عادلة ومتساوية يطبعها االحترام والتقدير.ن التالميذ  ييعامل املدير واملدرس -

 .تأمين بيئة آمنة للموظفين واملتعلمين -

 تنمية شخصية التالميذ من خالل األنشطة املدرسية والترفيهية.  -

الحفاظ على مناخ املدرسة بالجهود املستمرة للحفاظ على "جمال الحديقة، والفضاء الداخلي    2يقارن"فرابيرغ"و"ستاين"

ج( تطوير القدرات املهنية    التقييم،      ب(    أ( التحفيز،  وتشمل الجهود املستمرة مجموعة من املقومات، نذكر أهمها:    ،سة"للمدر 

 على النحو اآلتي: ،يمكن تحديد هذه املقوماتو   ،د( العمل الجماعي  للمدرسين، 

الفرص، الستخدام املشاعر )املوجودة بالفعل في  يؤكد الباحثان على أن مدير املدرسة مزود بعدد كبير من  أ( التحفيز:  

املدرسة( بطريقة بناءة إلشراك املدرسيين، واملتعلمين، وأولياء األمور بعمق، من خالل تشجيع الحافز، وااللتزام الشخص ي  

مرار عمل  لذلك ففي دوره كمحفز، يجب على املدير أن يعترف ويقيم باست   ،ألنشطتهم املدرسية في تحقيق األهداف التربوية

 املدرسين، واملتعلمين، وأولياء األمور. 

  ، إلى أنه يجب توظيف القصد والغرض من تقييم املدرسين، ملنحهم تغذية راجعة حول أدائهم  3يشير"ستيفي" ب( التقييم:  

يمه، لتعزيز  ولكي نكون قادرين على الحفاظ على مناخ إيجابي، يجب على مدير املدرسة )املدير( معرفة أداء املدرسين، ثم تقي

يستمر "ستيفي" في القول إنه في   ، وعليه فالتقييم ال يقل أهمية عن االستجابة التي تم الحصول عليها ،فعالية عملية التدريس

وهذا بدوره قد يؤدي إلى اإلحباط    حالة نقص التغذية الراجعة، ال يوجد اعتراف، وعندما ال يكون هناك اعتراف ال توجد مكافأة،

 كأداة نحو تحسين عملية التدريس، وتعزيز مناخ مدرس ي إيجابي. ، كذا يعمل التقييم املنتظم ألداء املدرسينه ،وخيبة األمل 

يجب تحويل املدارس إلى مؤسسات تعليمية فعالة، حيث يتم إنشاء وتشجيع قدرات  ج( تنمية القدرات املهنية للمدرس:  

من  األساس ي  زمة بعملية التدريس والتعلم، ألن هذا هو الغرض  عبارة عن منظمات ملت  فاملدارس  معا،  املتعلمين، واملدرسين

معارفهم وقدراتهم    ، املدرسة تطوير  إلى  املدرسون  يحتاج  الكيفية،  بنفس  باستمرار،  معارفهم  التالميذ من  يزيد  مثلما  لذلك 

 
1 -Harris, S. & Lowery, S., Eds. (2002). A school for every child: School choice in America today,  Rowman& Littlefield Education, 

(pp: 34-67). 
2- Freiberg, J. H & Stein, T. A. Measuring, Improving and Sustaining Healthy Learning Environments, op, cit, pp: 23-45. 
3 -Steffy, B. E. (1989). Career Stages of Classroom Teachers, Technomic Publishing Company, (pp: 200-215). 
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ر بالغ األهمية، لتحسين  أن تطوير قدرات املدرس أم  1في هذا اإلطار، يدعي"هاريس"  من أجل تحقيق أهداف املدرسة،املهنية  

 قدرات املتعلمين، وتحسين جودة املدرسة.

ويعملون    الفريق التربوي بأنه مجموعة من األشخاص الذين يمتلكون مهارات معينة،   2يصف "جورج"د(العمل الجماعي:  

عندما يعمل    بمعنى آخر ينشأ العمل الجماعي  ،مًعا بشكل وثيق، لتحقيق هدف مشترك يكونون مسؤولين عنه بشكل جماعي

يؤكد هذا التصور على القول املأثور    ،املدرسون مًعا لتحقيق نفس الغرض، ويستخدمون مهاراتهم لتحقيق األهداف املشتركة

 هكذا يرى "جورج"، عندما يعمل املدرسون في مجموعات، فإنهم يخدمون تالمذتهم بشكل أفضل. ،"يد واحدة ال تصفق"

 :  استنتاجات 

 :اآلتية  االستنتاجات الدراسة تم التوصل إلىمن خالل هذه  

من خالل إلقاء نظرة فاحصة على سمات كل مناخ تنظيمي للمدرسة،   ،تتراوح أنواع املناخ في الحجم من مفتوح إلى مغلق - 

املناخ املنفتح واملغلق هما النقيضان لتحسين    كل ُبعد في أي مناخ مفتوح هو ُبعد إيجابي ساهم في خلق بيئة مواتيةو   ،فإن 

من هنا    ،إنجازات املتعلمين، بينما في حالة املناخ املغلق يكون كل ُبعد سلبًيا، مما يؤدي إلى جو من االرتباك وعدم اإلنتاجية

؛ إذ أن االنطباع العام عن املناخ املستقل هو أن هناك بالفعل  ل بين أنواع املناخ املستقل واألبوي يمكن مالحظة تباين مماث

كل من املناخ الخاضع  كما أن    ، حو عالقة مختلفة تماًما عن العالقة املوجهة نحو املهام، والتي تميز املناخ األبوي شخًصا موجًها ن

  ، املناخ الذي يتم التحكم فيه يتجه أكثر فأكثر نحو املهام، ويميل إلى أن يكون أكثر انفتاًحا، بحيث أن  يشبه املناخ األبوي   للرقابة

 نحو املهام، لكنه مغلق أكثر من كونهاملناخ األبوي    بينما
ً
 مفتوحا.  مناخا  أقل توجها

كما أن نوع املناخ السائد في املدرسة هو مزيج من    ،تتميز كل مدرسة بمناخها الفريد، ألن املدارس تعمل بطرق مختلفة-

في املدرسة املدرسة، وسلوك املدرسين، واملتعلمين، وأولياء األمور  ا   ،سلوك مدير  إلى أخرى،  وبهذا يختلف  ملناخ من مدرسة 

في هذا السياق تشير نتائج الدراسات إلى أن بعض املدارس ترحيبية، وتتوفر على أماكن   ،وُينظر إليه على أنه عامل يتغير دائًما

  ، وفضاء مريح للدراسة، حيث يتم التعامل مع الجميع تعامال إنسانيا، ويتم تشجيع كل من املدرسين، واملتعلمين   لطيفة للعمل،

في حين أن هناك مدارس أخرى، يبدو فيها التوتر واضًحا تماًما، سواء في مكتب املدير، أو في   ،على التعبير عن آرائهم وأفكارهم 

 الفصول الدراسية، أو في املمرات، أو في الفناء األمامي، وأثناء فترات االستراحة. 

يساهم بشكل مباشر في تحديد نوع املناخ املدرس ي السائد،    على الرغم من أن سلوك املدرسين، واملتعلمين، وأولياء األمور،   -

إذ يمكن لسلوكه إما أن يمنع أو يعزز مناخا    ،ئيس ي للمناخ الذي نشأ في املدرسةعلى أنه البعد الر   سلوك املدير  يتم تحديد

من ناحية أخرى يعتمد    ، إيجابيا، ألن املدرسين يعتمدون على مديري املدارس كعنصر أساس ي في التحفيز، واإلدارة، والتنمية

عالوة على    ،التالميذ أيًضا على املدير للحصول على تعليم جيد )مجموعة متنوعة من األنشطة املدرسية، وبيئة مادية جيدة(

يمن الذي  الرجل  وهو  العالية،  والتربوية  التنظيمية  املعايير  على  يحافظ  الذي  الرجل  املدير  في  اآلباء  يرى  للمدرسة  ذلك،  ح 

 من خالل الحصول على أفضل تعليم متاح.  ،شخصية التلميذ لها تأثير فيلتعليمية شخصيتها ا

 
1-Harris, S. & Lowery, S., Eds. A school for every child: School choice in America today,op, cit, pp: 44-56. 
2-George, J. M. (2003), Understanding the Structure and Role of Emotions in organizationalBehavior_ George, J.M. (2000) 

‘Emotions and leadership: the role of emotional intelligence’, Human Relations, Vol. 53, No. 8, pp:1027–1055. 
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فاملدرسة هي املكان املثالي، حيث    الحفاظ على مناخ مفتوح في املدرسة أمر ضروري للغاية في تطوير قدرات املتعلم،   إن  -

م بناء تصورات املتعلم عن العالم والذات  يتم تعديل شخصية املتعلم،ويتم تحديد رؤية واضحة تجاه التعليم والتعلم، إذ يت 

يعكس املناخ املدرس ي اإليجابي، في كثير    كما  ،واملجتمع، مما ينعكس ذلك إيجابا على شخصيته، وفي تطوير أهدافه في املستقبل

ين واملتعلمين،  من األحيان، طبيعة العالقة التي أقيمت بين مدير املدرسة واملدرسين، وبين املدرسين فيما بينهم، وبين املدرس

 وبين أولياء األمور واملدير. 
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 التاريخ ناظرا ومنظورا إليهعلم أن تكون مؤّرخا في الّزمن الرقمي:
Being a historian in the digital age: the science of history looking at it 

 تونس، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/البشير رازقي  دمحمد.

Dr. Mohamed Bechir Rezgui/ Faculty of Humanities and Social Sciences in Tunis 

 

 

 

ص: 
ّ
 ملخ

الحاضر   فهم  أحل  من  للماض ي  دراسة  فهو  ة،  واالجتماعي  اإلنسانية  العلوم  زا ضمن حقل  متمي  مكانا  التاريخ  علم  يحتل  

اظم في حياة االنسان يربط بين ماضيه وحاضره ومستقبله  د للمستقبل. إذا فهم علم يلعب دور الخيط الن    ، واستشراف جي 

ر علم التاريخ بال
 
ة مع نشأة وسائل التواصل  ومثله ومثل كل  العلوم تأث ة التي شهدها العالم خاص  ة والحضاري  رات التقني  تطو 

طاطة  
ُ
خ فهم  إلى  املقال  هذا  من خالل  نسعى  قرية صغيرة. وسوف  إلى  العام  ل  لُتحو  ة  العنكبوتي  الشبكات  د  وتمد  االجتماعي 

الت التي عايشها علم التاريخ بداية من مأسسته كعلم ُيدر س ضمن الجام ة خالل القرن  التحو  ، مرورا بنشأة  19عات األوروبي 

إلى   العشرين، وصوال  القرن  الثاني من  النصف  ة خالل  صة من السيطرة االستعماري 
 
تخل

ُ
أقسام التاريخ في جامعات الدول امل

من الراهن.    اليوم أين شهدنا نشأة تاريخ الز 

ال  - الزمن الرقمي -املؤر خ -: التاريختاحّيةالكلمات املف
 
 .التأريخ -تالتمث

Abstract: 

The science of history occupies a distinguished place within the field of humanities and social sciences, as 

it is a study of the past that facilitates understanding of the present and a good outlook for the future. If he 

understands a science that plays the role of the organizing thread in the life of man, linking his past, present 

and future. Like all sciences, the science of history has been affected by the technical and civilizational 

developments that the world has witnessed, especially with the emergence of social media and the expansion 

of the Internet, turning the year into a small village. Through this article, we will seek to understand the 

schematic transformations that the science of history experienced, beginning with its institutionalization as a 

science taught within European universities during the 19th century, through the emergence of history 

departments in universities in countries freed from colonial domination during the second half of the twentieth 

century, up to today where we witnessed the emergence of Current time history . 

Keywords: history - historian - digital time - representations – historiography . 
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 :1مقّدمة 

ر، دراسة كيف    Kevin Reillyيشير كافين رايلي ما هو دراسة التغي 
 
 دراسة املاض ي ال تعني "دراسة املاض ي لذاته، وإن

إلى أن 

ة من    -أو لم يصر  -صار ستثمر مجموعة مهم 
ُ
ت املمارسات  ر  الت وتغي  التحو  ع مجهري لطبيعة  تتب  أجل  املاض ي حاضرا"، ومن 

حو،  األسئلة من قبيل "كيف" و"متى" و"إذا شئنا أن نعرف كيف يمكن تغيي رها فإن  علينا أن نعرف ما الذي جعلها على هذا الن 

ة أساليب، فمتى قمنا بذلك االختيار؟ وملاذا؟   ا قد اخترنا أسلوبا في الحياة من بين عد  وما أفض ى بنا إلى هذه النقطة؟ وإذا كن 

ن لورانس ستون  2وماذا كانت البدائل؟ وملاذا لم يقع عليها االختيار؟"  ب "على املؤر خين    Stone eLawrenc. كما ُيبي  ه يتوج 
 
إلى أن

 في مجال 
 
م في ميدان التاريخ" إال دة لهذه الدرجة ال يمكننا أن نعم  رات متعد  ه بوجود متغي 

 
ة، واالعتراف أن حتمي 

 
  االرتداد إلى الال

ة  رات الفكري   األسباب  غيُر مجدية ببساطة"، كما أن  "التغي 
ُ
ة بمثابة    محدود" حيث أن  "التفسيرات الوحيدة ة والثقافي  والنفسي 

ة" ة مركزي  ة ذات أهمي 
 
رات مستقل  .3متغي 

الحاضر   فهم  أحل  من  للماض ي  دراسة  فهو  ة،  واالجتماعي  اإلنسانية  العلوم  زا ضمن حقل  متمي  مكانا  التاريخ  علم  يحتل  

اظم في حياة االنسان يربط ب الن  د للمستقبل. إذا فهم علم يلعب دور الخيط  ين ماضيه وحاضره ومستقبله.   واستشراف جي 

ة مع نشأة وسائل التواصل   ة التي شهدها العالم خاص  ة والحضاري  رات التقني  ر علم التاريخ بالتطو 
 
ومثله ومثل كل  العلوم تأث

طاطة  
ُ
خ فهم  إلى  املقال  هذا  من خالل  نسعى  قرية صغيرة. وسوف  إلى  العام  ل  لُتحو  ة  العنكبوتي  الشبكات  د  وتمد  االجتماعي 

ة خالل القرن  ا الت التي عايشها علم التاريخ بداية من مأسسته كعلم ُيدر س ضمن الجامعات األوروبي  ، مرورا بنشأة  19لتحو 

إلى   العشرين، وصوال  القرن  الثاني من  النصف  ة خالل  صة من السيطرة االستعماري 
 
تخل

ُ
أقسام التاريخ في جامعات الدول امل

من  الراهن.  اليوم أين شهدنا نشأة تاريخ الز 

 القرن التاسع عشر وزمن الدولة القومّية ذات السيادة: املؤرّخ ركن من أركان الدولة  .1

ة    19شهد القرن   رات بامتياز. فقد نشأت الثورة الصناعي  ة، حيث كان عصر تغي  ة وثقافي  ة واجتماعي  الت عديدة اقتصادي  تحو 

ة بعد نهاية الحروب ة خاص  خ الدولة القومي  مة باحتياجات ثورة    متشابكة مع ترس  دع 
ُ
ة. طبيعة الدولة ذات السيادة امل النابليوني 

ة حيث ُيصبح   ة التأريخي  ا يحتاج لترسيخ وجوده إلى مأسسة العملي  ة( أنتج منطقا رأسمالي  ة )في بريطانيا وفرنسا خاص  صناعي 

تها تاريخا وحاضرا ومساهما في است س لشرعي  اريخ  املؤر خ من أهم  ُبناة الدولة، املؤس 
شراف مستقبلها، وفي هذا اإلطار ُيصبح "الت 

ولة" بامتياز   .4علم الد 

 
ة، بيروت،  صورة اآلخر: العربي ناظرا ومنظورا إليهاستأنسنا عند كتابة هذا العنوان بكتاب:    1 ، تحرير: الطاهر لبيب، مركز دراسات الوحدة العربي 

2008 
رايلي،  2 من خالل موضوعاتكافين  الحضارة  تاريخ  والعالم:  االغرب  املجلس  السميع حجازي،  عبد  املسيري/ هدى  الوهاب  عبد  ترجمة:  لوطني ، 

ل، ص1985، جوان 90للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، سلسلة عالم املعرفة، العدد   . 34  -33، الجزء األو 
رد"، ترجمة: فاضل الخوري،  3 شباط    -، كانون الثاني43، مركز اإلنماء القومي، بيروت، العدد  الفكر العربي املعاصرلورانس ستون، "العودة إلى الس 

 . 70  -69، ص76 -64، صص.1987فيفري(  -)جانفي
ة بعنوان: "عندما ُيصبح التاريخ علم الدولة في العالم العربي". بتاريخ  4 م معهد الدوحة للدراسات العليا ندوة أكاديمي 

 
: ينظر. 2017يناير  16و 15نظ

ة أسطور 
 
 . 177 -175، صص.2018، يناير 7، العدد مجل
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ة  ة االفريقي  ة في القار  ة في أجزاء واسعة من العالم وخاص  ست املستعمرات األوروبي  . وقد استند العصر االمبريالي 1وقد تأس 

رد  ة الس  ة قو  ة، وخاص  ة والتقنية واالقتصادي  ة العسكري  ان عندنا،  وتم   .  2على القو 
 
"غزو أراض ي جديدة لتوطين الفائض من السك

السفلى   األعراق  في وسط  الحضارة  لواء  لصناعتنا، غرس  ة  األولي  واملواد  ومناجمنا  مصانعنا  ملنتجات  أسواق جديدة  إيجاد 

شة"  مة إلى أنواع3واملتوح  ظام الكولونيالي على فكرة مفادها أن  اإلنسانية مقس  ة يمكن ممايزتها،    ، ولهذا "يقوم الن  وأنواع فرعي 

مة" من أجل تنوير   بنى في بلد جديد من طرف عرق ذي حضارة مقد 
ُ
سة ت ة"، فاالحتالل إذا هو "مؤس  فصلها وترتيبها بطريقة هرمي 

البيولوجي"  ة االستعماري هي عبارة عن "دولنة  السياسات العرقي  شة، ولهذا فإن   عوب "املتوح 
 
  . فشبكات الهيمنة ضمن 4الش

ة يتم    ة عمل هذه الثالثي  ين والبيولوجيا، ولضمان فعالي  ة الثقافة، الد  السياسات العرقية االستعمارية ترتكز أساسا على ثالثي 

تنزيل  منطق  ا  أم  واملفاضلة.  الترتيب  التفريق،  التصنيف،  وهي  منها،  ة  التحقيري  ة  وخاص  ة  التصنيفي  السياسات  على  التركيز 

ة على  ة  السياسات العرقي  ة والتجارة، وهذا النظري متشابك مع ثالثي  ة وهي العرق، البيروقراطي  األرض فيعتمد على ثالثية نظري 

ان واالقليم 
 
ة وهي األرض، السك  .5تطبيقي 

ل أشكال   تقب 
ُ
ا "أن ُيعامل املاض ي باالحترام املعرفي نفسه الذي يتناول الحاضر، وأن ت ه من املهم  أكاديمي 

 
ق أن

 
يقول وائل حال

ا معيبا في السعي الدائم لتحقيق الذات من أجل الوصول إلى  ب اعتباره نمطا حياتي 
ته ومنطقه الداخلي، وأن يتم  تجن  عقالني 

م" فوذ والهيمنة من خالل ضوابط املنع واملراقبة والعقاب إلى الوعي  . 6التقد  ا إلى احتكار الن 
ً
لكن منطق الدولة الحديث أبرز تْوق

ة. 7رسة التأريخيةبأهمية مأسسة املما  ة الساعية إلنتاج ذاكرة ذات أبعاد محلي  ولهذا فقد  ، تأسيس املدارس التاريخية الوطني 

الحضارة   وراء  تقف سببا  ة  دة وخاص  طبائع محد  بوجود  القول  أي  العرقي،  التأصيل  بظاهرة  الحديث  الغرب  والدة  "اقترنت 

ة".فبداية من هذه الفترة ارتبطت "صور 8الغربية الحديثة" ة واالقتصاد والسياسة الحيوي  . فال يمكن لنا فهم  9ة الجسد بالقو 

ة، فإلى حدود بداية القرن   ة بمعزل عن املصالح االقتصادي  رت املعرفة ومعظم    20السياسات العرقي 
 
ة قد وف "كانت الرأسمالي 

 
ع في هذه النقطة    1 ة كومارباغش ي ينظرللتوس  ف واقتصاده السياس ي ،  : أمي 

 
، ترجمة: عبد الكريم محفوظ، منشورات وزارة الثقافة، سورية، التخل

ة ). إريك هوبزباوم،  162  -61، ص.1988 اغ، املنظمة العربية للترجمة، بيروت،  (1914  -1875عصر االمبراطوري  - 121، ص2011، ترجمة: فايز الصي 

172 . 
 . 2005، ترجمة: كمال أبو ديب، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، الطبعة السابعة، . االنشاءاالستشراق: املعرفة. السلطةادوارد سعيد، 2
،  2018، ترجمة: طواهري ميلود، ابن النديم للنشر والتوزيع/ دار الروافد الثقافية ناشرون، بيروت/ الجزائر،  نقد العقل الزنجيأشيل مبيمبي،  3

 . 97ص
 .99 -98نفس املرجع، ص 4
 .98 -28نفس املرجع، ص5
ق،  6

 
العلم الحداثيوائل حال في نقد  بيروت،  قصور االستشراق: منهج  ة للبحاث والنشر،  العربي  ،  89، ص.2019، ترجمة: عمرو عثمان، الشبكة 

 . 56إحالة عدد 
الشاكري،  7 في مصر  أمنية  املعرفة  الكبير: موضوعات  االجتماعي  الكولونياليةاملعمل  بعد  وما  ستعمرة 

ُ
القومي امل املركز  أحمد محمود،  ترجمة:   ،

 . 373، ص2016للترجمة، مصر، 
اتعبد للا إبراهيم، 8

 
ن والتمركز حول الذ ة التكو  ة الغربية: إشكالي   . 229، ص1997، املركز الثقافي العربي، املغرب، املركزي 

، 2009، ترجمة: أبو يعرب املرزوقي، الدار املتوسطية للنشر/ كلمة، تونس/أبو ظبي،  والفلسفة  علم األناسة: التاريخ والثقافةكريستوف فولف،    9

 . 229 -203ص
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م مقصورة إلى حد  كب ت فوائد ذلك التقد 
 
ير على األراض ي التي استقر  فيها البيض،  التكنولوجيا من أجل تحسين طول العمر...ظل

ى هناك جرى توزيع الفوائد بشكل متفاوت وفقا للطبقة والجنوسة والعرق"  .1وحت 

ة وفعل التأريخ وبناء ذاكرة   ه ال يمكن لنا أن نفصل بين الفعل االمبراطوري االستعماري واملمارسات الثقافي 
 
نستنتج إذا أن

ة، وفي سنة  67كانت أوروبا تستحوذ وحدها على    1878ففي سنة    ، "النحن" و"الهم" وصلت    1914% من سطح الكرة األرضي 

إلى   اقتصاديات    85النسبة  ها حقائق اإلمبراطورية، فقد كانت  لم تمس  الحياة  زوايا  زاوية واحدة من  تبقى  "لم تكد  %، حيث 

وضمن هذه    ،2ام وللعمالة الرخيصة واألراض ي التي تدر  أرباحا طائلة"البلدان األوروبية نهمة ألسواق ما وراء البحار، وللمواد الخ

ة ولتأسيس "قلب الظالم" وافتراض   فت املمارسات الثقافية كالرواية واملسرح واألوبرا لترسيخ التفاوتات العرقي 
 
املنظومة، ُوظ

ته الكاملة" ة الغرب، بل مركزي  " كان "االستقالل وقفا على البيض واألوروبيين،  فحسب رواية جوزافكونراد "قلب الظالم  ،3"أولوي 

َم فقط
َ
ْحك

ُ
 . 4ولقد شع  العلم واملعرفة والتاريخ من الغرب، وعنه صدرت"  ،وكان للشعوب األدنى أو الخاضعة أن ت

الكتا فإن   ة،  القومي  الدولة  سة  لترسيخ مؤس  كامل  إطار  في  وأدمجته ضمن جامعاتها  التاريخ  علم  أوروبا  نت  قن  بة  في حين 

ا ضمن سياق   ة وما هو مسموح به حضاري  الخاص  إلى سياقاتها  استنادا  رت من نفسها  ة مثال طو  التونسي  البالد  في  ة  التأريخي 

ة وأن   ب على املصاعب"استعماري  بها خاص 
 
ة هي مسرح التطبيق العملي والتغل ولهذا سوف نحاول أن ندرس    ،5"الحياة اليومي 

ة ع ة الكتابة التاريخي  ل من القرن العشرين أال وهو عبد العزيز  عملي  ة في الثلث األو  ند فاعل اجتماعي مهم  في البالد التونسي 

ة    ،( من خالل قراءة في كتابه "مقاالت في التاريخ القديم"1944  -1874الثعالبي ) ة مهم  في هذا اإلطار نجد أنفسنا ندرس شخصي 

ة خالل الفترة   ة، وفي نفس الوقت يمارس كتابة التاريخوفاعلة في تاريخ تونس املعاصر خاص  فمن خالل لكتاب     ،االستعماري 

ف وواقعه ترك بصمات واضحة في ثنايا الكتاب
 
ن لنا بوضوح أن  حاضر املؤل فقد سعى الثعالبي   ،"مقاالت في التاريخ القديم تبي 

ة   ة سواء الفرنسي  ة خالل الفترة القديمة في محيطها العربي عاكسا تماما لكل السياسات االستعماري  الى موقعة البالد التونسي 

ة لفرنسة أو "رومنة" التاريخ التونس ي ى  ،أو اإليطالي  ف واملؤر خ مثلما قض     والثعالبي من خالل الكتاب يبرز في ثوب املناضل املثق 

السياس ي املناضل  ثوب  في  وبذل    ،حياته  ة واضحة،  وتأويلي  ة  وتفسيري  ة  تحليلي  الكاتب قدرة  أبرز  املنهج فقد  ا على مستوى  أم 

من هنا نستطيع القول أن  الثعالبي لو يكتف بسرد أحداث املاض ي، بل    ، مجهود فكري في جمع املعلومات وتفكيكها ثم  تحليلها

ا، هذا دون أن  تجاوز هذه املرحلة الى مرحلة   ة بعيدة عنه زمني  التأويل والتفسير ومحاولة إعطاء إجابات واضحة عن فترة تاريخي 

نة في   ر بأحداث حاضره عند تأريخه لبعض األحداث املتضم 
 
ة املناضل السياس ي املتأث صه الكامل من شخصي 

 
نغفل عدم تخل

 .6عمله

 

 

 
كومارباغتش ي،  1 املالأميا  لرأس  العاملي  والصعود  البشري  الجنس  الخطر:  ودراسة  العبور  للبحاث  العربي  املركز   ، التل  سليم  عمر  ترجمة:   ،

 .367، ص2019السياسات، الدوحة، 
 .79  -78، ص2014، ترجمة: كمال أبوديب، دار اآلداب، بيروت، الطبعة الرابعة، الثقافة واالمبريالية وارد سعيد، إد2
 .92نفس املرجع، ص 3
 .94نفس املرجع، ص4
، تحرير: ديفيد ليفنجسون/تشارلز  الجغرافيا والثورةبول جليني/نيجلثريفت، "ثورات في األزمنة: الساعات والبنى الوقتية للحياة اليومية"، ضمن:    5

 .287، 308- 251(، املجلد األول، 2017و، ج، ويزرز، ترجمة: عاطف معتمد/بدر مصطفى/عزت زيان، )مصر: املركز القومي للترجمة، 
ول الجريبي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، مقاالت في التاريخ القديمعزيز الثعالبي، عبد ال6

 
 .1986، جمع وتعليق: جل
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ابع  .2
ّ
ل الت

ّ
 ذاكرته وتاريخه Subalternزمن الدول الوطنّية: عندما ُيشك

إلى أنه "إذا كانت كتابة املؤر خ وليدة عصرها، فمن هذا املنظور ال ُيوجد مؤر خ بريء في   Francois Dossيكتب فرنسوا دوس 

راع من أجل    ، أي  مكان"، ولهذا "يظل  التاريخ علما في طور البناء على شاكلة مجتمعنا الذي ال ينفصل عنه وهكذا يستمر  الص 

اريخ" 
ة التي ينتجها الفاعل االجتماعي، وهذا الطرح املعرفي يتشابك مع التاريخ املجهري    ،1الت  ة املعرفة املحلي  ولهذا نالحظ أهمي 

2microstoria    ودراسات التابعSubaltern Studies     ين تم ا من قبل فاعلين اجتماعي  الذي يصبوا إلى انتاج معرفة ُمنتجة محلي 

ة الذي تهتم  عادة باملاكرو أكثر من امليكرو   اهمالهم على مستوى التاريخ  وهنا من خالل اشتباك دراسات    ،3الرسمي أو االستعماري 

ة إلى سيرورة   ة التأريخي  سكتت أصواتهم، بل يمكن تطوير العملي 
ُ
س صوت من أ ع وتلم  نا نستطيع تتب 

 
التابع بامليكروستوريا فإن

ة مثل منابع الحداثة والعقال  ة من الصور النمطي  ة ملجموعة مهم  ة  تعتمد على "التاريخ من أسفل" ترتكز على ممارسة تفكيكي  ني 

ة ة الغربي  ة االبتعاد عن السياس ي والحدث والوقائع    ،4واملركزي  ل بداية من القرن العشرين بروز وعي لدى املؤر خ بأهمي  ونسج 

ات ) ه إلى املشاكل والتاريخ التحليلي  1929واالهتمام باإلنسان كفاعل ُمنتج للمعرفة، فمع تأسيس مدرسة الحولي  ( تم  "التوج 

دي للحداث"، وقد تم  االعتماد على تداخل االختصاصات و"العمل الجماعي باالشتراك مع الفنون األخرى  بدَل القص  التقلي

ات وعلم االجتماع"  ولهذا نالحظ من خالل تجربة مدرسة    ،5مثل الجغرافيا وعلم االجتماع وعلم النفس واالقتصاد واللساني 

ة ر أساس ي  مهم  وهو الوعي بأهمي  ات بروز متغي  الت    الحولي 
 
ات والتمث الفرد والجماعة في صناعة التاريخ، فمن خالل دراسة الذهني 

ة السياس ي في صناعة التاريخ وتشكيل فصوله ة برزت قدرة االنسان "العادي" ُمعادلة ألهمي  ة والحميمي   .  6والحياة اليومي 

ع االستعماري  التوس  ة مع  الدول األوروبي  التاريخ في جامعات ومعاهد  أو إفريقيا، حيث أصبح    تشابك علم  سواء في آسيا 

التاريخ وسيلة للشرعنة والتبرير ففي "نهاية القرن التاسع عشر ساد في الغرب نظام تأويل للعالم والتاريخ يجعل من هذا األخير  

ذي حضا من طرف عرق  بلد جديد  في  بنى 
ُ
ت سة  "مؤس  إلى  االستعمار  بهذا  ل  فيتحو  الوجود"،  أجل  من  املوت  ى  حت  رة  صراعا 

ة يمكن ممايزتها، فصلها   مة إلى أنواع وأنواع فرعي  ة وأن  "النظام الكولونيالي على فكرة مفادها أن اإلنسانية مقس  مة" خاص  متقد 

 
التاريخ الجديدفرانسوا دوس،    1 إلى  ات  ت: من الحولي  فت 

ُ
امل بيروت،  التاريخ  للترجمة،  العربية  مة 

 
، 2009، ترجمة: محمد الطاهر املنصوري، املنظ

 . 30  -29ص
ر"، ضمن: جيوفاني لي  2

 
صغ

ُ
، ترجمة وتقديم: قاسم عبده قاسم، نظرات جديدة على الكتابة التاريخيةضمن: بيتر بوركي)تحرير(:  في، "عن التاريخ امل

 . 165 -139(، الجزء الثاني، 2010)املركز القومي للترجمة، مصر، 
3Jacques Revel, « Microstoria », in, Historiographies, Tome 1: Concepts et débats, Sous la direction de: C. Delacroix, F. Dosse, P. 

Garcia, N. Offenstadt, )Gallimard : folio histoire, 2010(,529- 534 

- Gyan Prakash, « Postcolonial Criticism and History: Subaltern Studies», in, The Oxford History of Historical Writing,  Volume 5: 

Historical Writing  since 1945, Edited by: Axel Schneider and Daniel Woolf, )Oxford University Press, 2011(, 74- 92 
لبحاث ودراسة السياسات، العدد ، املركز العربي لأسطور للدراسات التاريخيةديبيش شاكرابارتي، "دراسات التابع والتأريخ ما بعد الكولونيالي"،  4

3( ،2016 ،)7- 23. 

، ترجمة وتقديم: قاسم عبده قاسم، )املركز  نظرات جديدة على الكتابة التاريخيةجيم شارب، "التاريخ من أسفل"، ضمن: بيتر بوركي)تحرير(:   -

 . 72 -51(، الجزء الثاني، 2010القومي للترجمة، مصر، 

- Gyan Prakash, «Subaltern Studies as Postcolonial Criticism», in, The American Historical Review, Volume 99, Issue 5, 

)December 1994(,1475–1490 . 
ة للنشر: تونس،، ترجمة: أبو يعرب املرزوقي، دار كلمة: أبو ظبي/ الدار  علم األناسة: التاريخ والثقافة والفلسفةكريستوف فولف،  5 ،  2009املتوسطي 

 . 97  -96ص
 . 118 -107نفس املرجع، ص.6
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ة"  ة دور رأس الحربة في تعريف   ،1وترتيبها بطريقة هرمي  ة ذات األهداف االستعماري  وقد لعب التاريخ ضمن رهانات الدولة القومي 

املخت الوصم  "اآلخر"  زاوية  في  ة    Stigmatisaionلف وحشره  النمطي  الصور  "تسويغ   Stereotypeوإنتاج  أجل  من  ة  التحقيري 

ة و"غرس   ان" و"إيجاد أسواق جديدة" ملنتجات املصانع األوروبي 
 
االستعمار" عبر "غزو أراض ي جديدة لتوطين الفائض من السك

شة"   .2لواء الحضارة في وسط األعراق السفلى واملتوح 

مة أو تأسيس  
 
حك

ُ
ة امل ت األكاديمي 

 
ارم، سواء من خالل بعث املجال ل أن مأسسة التأريخ ووضعه في إطاره األكاديمي الص  نسج 

ة مع أزمات النصف الثاني من القرن   سة الدولة في أوروبا خاص  أو بداية    19أقسام تدريس علم التاريخ، ارتبط برهانات مؤس 

ات سنة    القرن العشرين، فمثال "ليس من ه ال    ،3وهي سنة اندالع األزمة الكبرى"   1929الصدفة أن تنشأ مجل  الحولي 
 
أن كما 

القرن في تثبيت   ة ذات السيادة خاصة خالل  القومي  الدولة  التاريخ من غير فهم هاجس  يمكن لنا فهم سيرورة مأسسة علم 

زة، فقد "كانت الدولة في القرن التا ل األبحاث بتمويلها عددا من مؤسسات  وجودها وتشكيل ذاكرة خاصة وممي  سه 
ُ
سع عشر ت

ولة جعلت من نفسها ُمؤر خة" و"هكذا    ،التاريخ فين لدى الدولة خالل القرن التاسع عشر: الد 
 
وبذلك تنامى عدد املؤر خين املوظ

ة"  م البحث التاريخي نفسه وتعْقلن" في زمن "كانت تجتاز أوروبا آنذاك الفكرة القومي 
 
ال  فقد اعت   ،4نظ بر علم التاريخ علما ُمبج 

ة للدول األوروبية بداية من أواخر القرن  ا، كما احتل  مكانة رفيعة في البرامج الدراسي  ا وسياسي   .195اجتماعي 

ه في نهاية القرن  
 
ل جديد للمكانة االجتماعية للفاعل االجتماعي مع    19نستنتج أن

 
بداية  ومع بداية الفترة االستعمارية برز تمث

ر في نشأة الطبقة الوسطى في تونس
 
خ مع دولة االستقالل وسوف تؤث هذه    ،بروز مفهوم "املواطن"، وهذه املكانة سوف تترس 

ة  ة ونشأة املدارس التاريخية الوطني  من على مستوى الكتابة التأريخي  ة عبر الز  رات مهم  ة أنتجت متغي  الت املجتمعي  فنشأة    ،6التحو 

الت وممارسات جديدة أو ُمسترجعة وُمستعادة باملقارنة مع االنسان املرتبط تعريفه ب"ساللة  مكانة "الفرد" تا
 
ا أنتجت تمث ريخي 

ر التعليم  ،7أو شعب أو جماعة أو عائلة" ة مع تطو  ة التي  8ومن هنا برز مفهوم "النخبة" بطريقة مغايرة للماض ي خاص  ، واملركزي 

ة أو   ها الوظيفة العمومي 
 
ات    ،9رجل السياسة والقيادي الحزبي والنقابيأصبحت تحتل رت تقنيات وآلي  ما تغي 

 
ه كل

 
والفكرة هنا أن

 
 . 98، مرجع مذكور، صنقد العقل الزنجيأشيل مبيمبي، 1
 .97نفس املرجع، ص 2
 .36 -35نفس املرجع، ص 3
 .60نفس املرجع، ص 4

5Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire, Editions du Seuil: Collection Point, Paris, 2010, pp13- 32. 
ة عديدة تم  تغييبها أو نسيان  6 ة تشابك مع محاولة استرجاعها ملمارسات تراثي  ن األستاذ عبد الوهاب بوحديبة أن بناء الدولة الوطني  ها خالل الفترة  بي 

( للتقاليد"  ة حيث أن  "تونس الحديثة هي مستهلك كبير  (. وبعض من La Tunisie modern estgrosseconsommatricedetraditionsاالستعماري 

ف بطريقة جديدة )
 
 :ينظر( Un nouvel usage à un objetancientهذه املمارسات الثقافية حافظ على أصالته والبعض اآلخر ُوظ

- Abdelwahab Bouhdiba, « L’artisanat tunisien contemporain », Culture et société, Faculté des lettres et sciences humaines de 

Tunis, Tunis, 1978, pp.109-127, p.119 
اريخ؟إدوارد كار،  7

 . 33 -32، ص2018، ترجمة: ريهام عبد املعبود، عالم األدب للترجمة والنشر، مصر، ما هو الت 
ب،  8

 
ة/ الهادي جال لتاريخ الحركة الوطنية: سلسلة وثائق ونصوص  ، املعهد األعلى  املجتمع التونس ي واالستغالل االستعماري نور الدين الدقي/ ليلى عد 

 . 87  -86، ص1997، تونس، 1من تاريخ تونس املعاصر عدد 
9Abdelbaki Hermassi, « Elite et société en Tunisie : Intégration et mobilisation », R. T. S. S, C.E.R.E.S, Tunis, N16, Mars 1969, pp11- 

19. 

ين منذ سنة عادل بن يوسف، "كتابة املذ - ين التونسي  ين والنقابي  ة: رصد وقراءة إلصدارات السياسي  رات والسير الذاتي 
 
دراسات  "، ضمن: 1956ك

م لها: إبراهيم  اإلسالمي: أعمال مهداة إلى األستاذ املتميز عبد الجليل التميمي -حول الدولة والثقافة واملجتمع في املجال العربي  ، جمع النصوص وقد 
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ة والتأريخ ين للكتابة التاريخي  الت الفاعلين االجتماعي 
 
رت معها تمث  وتغي 

 
نالحظ إذا أن  لحظة االستعمار ساهمت    ،بناء املكانة إال

رين والفاعلي
 
ة  في إعادة توزيع شبكة النفوذ واملؤث ة الجديدة التي بدأت تبرز خالل الفترة االستعماري  ن فيها، ونشأة الطبقة اإلداري 

قت أكثر مع دولة االستقالل، فهذه الطبقة اإلدارية ساهمت في تأسيس مجموعة من املمارسات والعادات التي تتوافق مع   وتعم 

 ،دات ثقافية وممارسات وشبكة عالقات ووالءات جديدةويمكن القول إذا أن نشأة الطبقات الجديدة ُينتج عا  ،مكانتها الجديدة

ة بدون ذاكرة   ة حديثا، فال يوجد دولة وطني 
 
م سياقات إنتاج أقسام التاريخ في جامعات الدول املستقل ومن هنا يمكن لنا أن نتفه 

ا لة أكاديمي 
 
ة ُمستعادة وُمشك ضفي مصداقي    ،تاريخي 

ُ
مة والصارمة ت

 
حك

ُ
ة، والتأريخ  فالكتابة األكاديمية امل ة على الكتابة التاريخي 

ة في مرحلة ما بعد االستعمار ذات الرمال املتحر كة.  ة خاص   ُيشرعن وجود الدولة القومي 

ة خالل القرن العشرين ولهذا   ة لعلم التاريخ في مرحلة بناء الدولة الوطني  ة التأسيسي  إذا ما نظرنا    ،1يبرز لنا بوضوح األهمي 

ة نجد أن  أعمال مؤر خي الخمسينات والستينات اعتمدوا مناهج بحث جديدة   ة من زاوية نظر زمني  الى األسطوغرافيا التونسي 

القرن   ل  أو  في  الوهاب  عبد  التاسع عشر، حسن حسني  القرن  في  مثال  الضياف  أبي  ابن  أحمد  مع  باملقارنة  طريفة  ومصادر 

عن  ،العشرين ة نجد طرافة  فمن خالل تتب  ا للمصادر واملراجع التي اعتمد عليها الهادي روجي ادريس في عمله عن الدولة الصنهاجي 

ة  نة املصدري  ع اللغات املكتوبة بها هذه املدو  ة وتنو  ة والتاريخي  ع بين األجناس األدبي  ونشير هنا الى الدور املهم  الذي لعبه    ،2وتنو 

اه هذا الجيل من   ةالتكوين الذي تلق  ات هي الصوت األعلى    ،املؤر خين في الجامعات الفرنسي  ففي تلك الفترة كانت مدرسة الحولي 

ة ا في الجامعات الفرنسي  زة من املناهج  ،أكاديمي  وا    ،من هنا اعتمد الطالبي والدشراوي وادريس على مجموعة متمي 
 
فثالثتهم استغل

ة "األدب ا ة التونسي  ة في الدراسات األكادي  ل مر  ملناقبي" ضمن بحث تاريخي، فالهادي روجي ادريس اعتمد على "مناقب أبي  ألو 

ة التونسي  البالد  في  الصالحين  األولياء  أشهر  أحد  وهو  خلف"  ابن  محرز  و"مناقب  الجبنياني"  نات    ،إسحاق  املدو  جانب  الى 

ة وكتب "أحكام السوق"، بل األهم  هنا تم  االعتماد على مخطوطات لم تنشر، ومن   املسائل الفارقة أيضا في هذه األعمال  الفقهي 

ة( ة واإليطالي  ة وانجليزي  ة وفرنسي  دة )عربي  ة ساعد املؤر خ    ،هو االعتماد على مراجع من لغات متعد  ن من اللغات األجنبي 
 
هذا التمك

ة جديدة في التاريخ  ات، مسارات بحثي   .3على االنفتاح على نظري 

التون البالد  أن  استقالل  القول  سيمكن  وأس  ة جديدة  تاريخي  إرساء مدرسة  في  ز عن    ملنتج  سية ساهم  متمي  اسطوغرافي 

ب   زت بالسرد التاريخي السياس ي مع تجن  أسطوغرافيا املرحلة األولى في القرن التاسع عشر)ابن أبي الضياف نموذجا( والتي تمي 

وخاص   للحداث  كمركز  التونس ي"  "الوطن  بروز  مع  واملقارنة  واالستنتاج  املرحلة  التأويل  وأسطوغرافيا  ة،  الحسيني  العائلة  ة 

ي إال أن  
 
الثانية مع بداية القرن العشرين )حسن حسني عبد الوهاب نموذجا( والتي إن حافظت على التسلسل السياس ي الخط

ة ال حول  العائلة  عبد الوهاب أدمج البعد التأويلي والتفسيري وجعل كتابه "خالصة تاريخ تونس" متمركزا حول البالد التونسي 

 
السعداوي، االقتصادية    محمد  والبحوث  الدراسات  مركز  واالقتصادية/  واالجتماعية  التاريخية  للدراسات  ة  املتوسطي  التونسية  ة  الجمعي 

ل، ص2013، تونس، 22واالجتماعية، سلسلة الدراسات التاريخية عدد   .478  -439، الجزء األو 
1Alain Guery, «  L'historien, la crise et l'État », Annales. Histoire, Sciences Sociales,  Année 1997  Volume 52  Numéro 2  pp. 233-

 Werner, Karl-Ferdinand, « L’historien et la notion d’État »,Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et؛256

Belles-Lettres ,  Année 1992  Volume 136 Numéro 4  pp. 709-721. 
ة: تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن  الهادي روجي اديس،  2 ادي  ميالدي  12الى القرن    10الدولة الصنهاجي  الساحلي، دار الغرب  ، ترجمة: حم 

 .أجزاء 2، 1992اإلسالمي، 
ة. التاريخ السياس ي ) محمد الطالبي، الدولة3 ادي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية، (909 -800/  296  -184األغلبي  ،  1995، ترجمة: املنجيالصي 

باملغرب )؛ فرحات الدشراوي،  13ص.   ة  الفاطمي  التار 975/  909/  365  -296الخالفة  سات(:  ادي الساحلي، دار يخ السياس ي واملؤس  ، ترجمة: حم 

 . 1994الغرب اإلسالمي، 

http://www.persee.fr/author/persee_30019
http://www.persee.fr/collection/ahess
http://www.persee.fr/issue/ahess_0395-2649_1997_num_52_2?sectionId=ahess_0395-2649_1997_num_52_2_279564
http://www.persee.fr/author/persee_396938
http://www.persee.fr/collection/crai
http://www.persee.fr/collection/crai
http://www.persee.fr/issue/crai_0065-0536_1992_num_136_4?sectionId=crai_0065-0536_1992_num_136_4_15149
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الحاكمة، من هنا أعطى بعدا جديدا ملصطلح "قطر" الذي استخدمه ابن أبي الضيف في "إتحاف أهل الزمان في ملوك تونس 

الفرنس ي نجد بزوغ مدرسة    ،وعهد األمان" ة من االستعمار  التونسي  البالد  الثالثة مباشرة بعد استقالل  مع وصولنا للمرحلة 

اال  على  ز 
 
ترك ة  تونسي  للبالد  تاريخية  الذاتي  الحكم  بروز  منذ  ة  خاص  ة،  التونسي  البالد  تاريخ  زت  مي  التي  ة  الحضاري  شعاعات 

ان األصليين )بني زيري الصنهاجيين(
 
ا عن طريق السك ا)الفاطميين( أو سياسي  زت    ، جغرافيا )األغالبة( أو مذهبي  هذه الفترة تمي 

ال ة  التاريخي  باملدرسة  رها 
 
وبتأث ة  املنهجي  التونس ي بصرامتها  الجغرافي  للمجال  ة  التاريخي  الدراسة  حول  وبتمحورها  ة    ، فرنسي 

اتي ة كانت تحتاج لشرعنة وجودها على املستوى املعرفي والتاريخي والهوي  من هذا املنطلق نفهم النقد الكبير    ،والدولة الوطني 

هه الطالبي والدشراوي وادريس للمؤر خين الفرنسيين الذي عالجوا تاريخ ة قبل    الذي وج  واملؤر خ في تونس،    ،1956البلدان املغاربي 

ة، ضل  لفترة طويلة سجينا للدولة، فمنذ ابن أبي دينار في القرن السابع عشر الذي   كما أبرز ذلك األستاذ عبد الحميد هني 

ولة ضل  املؤر خ في البالد  لى مؤر خي الفترة املعاصرة الذين انخرطوا في مشروع بناء الدإساهم في إضفاء بعد مجالي للدولة وصوال  

ى "دولة" ساتي املسم  دي هذا اإلطار املؤس  ة من أهم  مشي  ع أيضا على إبراز   ،1التونسي  ة في تونس شج   رهان الدولة الوطني 
كما أن 

بعل ويوغرطه وهاميلكار والكاهنة ة من ماض ي البالد مثل حن  ات تاريخي  ة  ،وإحياء شخصي  الشهيرة"    فالكاهنة مثال "املرأة البربري 

ل على مدى عصور طويلة بة، بل تصل أحيانا الى درجة التخي  ة طويلة ومتشع  ات تاريخي  ،ودول االستقالل  2صيغت حولها سردي 

أيضا   استرجعت  ة  التونسي  ة  الوطني  الدولة  أن   بل  لالستعمار،  الرافضة  ة  الوطني  ة  للهوي  كرمز  الكاهنة  ة  استرجعت شخصي 

بعل، حيث نجد أن  ة حن  بعل في    شخصي  درج حن 
ُ
ة، بل أ ر عن إعجابه بهذه الشخصي  الرئيس الحبيب بورقيبة دائما ما كان يعب 

ة بعد سنة  ة في التاريخ التونس ي  1956الكتب املدرسي  ة محوري   .3كشخصي 

ة بال ع عالقة السيرورة التاريخي  ة أنتج وعيا لدى املؤر خ بتتب  ر الكتابة التاريخي  ات  ومن ناحية أخرى فإن  تطو  سياقات والظرفي 

ة عانت اإلهمال طويال مثل  4التي ُيعايشها الفاعل االجتماعي مثل عالقة األزمة بالحدث التاريخي ة وثائق تاريخي  ، والوعي بأهمي 

ة والفتاوي 5كتب املناقب  وازل الفقهي  ة، أي  6، والن  جال بين املفتين والعادات الجماعي  ة وأن  "أدب الس  ة  ، خاص  املمارسات الثقافي 

 
1Abdelhamid Henia, « Quand l’historiographie tunisienne se fait prisonnière de l’État », in, Savoirs historiques au Maghreb. 

Constructions et usages, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 2006, p. 97- 105 
2Abdelmajid Hannoum, « Historiographie et légende au Maghreb : la Kâhina ou la production d'une mémoire », Annales. Histoire, 

Sciences Sociales,  Année 1999  Volume 54  Numéro 3  pp 667-686. 
3Zytnicki Colette. Driss Abbassi, « Entre Bourguiba et Hannibal, Identité tunisienne et histoire depuis l'indépendance ». In : 

Outremers, tome 94, n°356-357, 2e semestre 2007. La colonisation culturelle dans l'Empire français. pp. 336-338 . 
ة )4 ات واألزمات السلطاني  األسطوغرافيا واألزمة: دراسات في الكتابة التاريخية  الفترة"، ضمن:    (: مصطلح1757  -1727عبد الرحمان املودن، "الحولي 

 . 113 -105، ص.1994، تنسيق: عبد األحد السبتي، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، واألزمة

م لها: مبروك الباهي، مركز  خ املغرب الكبيراألزمات في تاريمبروك الباهي، "املؤر خ وأزمات العهد الحديث في تونس"، ضمن:   - ، جمع البحوث وقد 

ة عدد  ة: سلسلة الدراسات التاريخي   . 36  -23، ص2011، تونس، 20الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعي 
ألسطوغرافيا واألزمة: دراسات في اضمن:    م("،  13 -12إبراهيم القادري بوتشيش، "واقع األزمة والخطاب اإلصالحي في كتب املناقب والكرامات )ق  5

  - 25، ص.1994، تنسيق: عبد األحد السبتي، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط،  الكتابة التاريخية واألزمة

50 
وازل واملجتمع: مساهمة في دراسة تاريخ البادية باملغرب الوسيطعمر بنميرة،    6 خامس: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ، جامعة محمد الالن 

 . 337 -335، ص2012بالرباط، 

http://www.persee.fr/author/persee_30086
http://www.persee.fr/collection/ahess
http://www.persee.fr/collection/ahess
http://www.persee.fr/issue/ahess_0395-2649_1999_num_54_3?sectionId=ahess_0395-2649_1999_num_54_3_279771
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ة وأن "املفتي قريبا من بيئة   م، أي االحتضان والتجويز"، خاص  ة، أدب خصب" كما أن "تلك األقوال يغلب عليها التفه  األصلي 

ة  ،1املمارسة"  ات في فهم األحداث التاريخي   .2إلى جانب توظيف علم اللساني 

 األرشيفّية إلى املصادر الرقمّية  علم التاريخ والّزمن الرقمي: من املدّونات املصدرّية  .3

ا هو تاريخ البشر للبشر وبالبشر" فالتاريخ "بشري  بالتعريف"
 "التاريخ حق 

د عبد للا العروي أن 
 
وعلم التاريخ يعتمد    ،3يؤك

امل بين  "نقد" وتمحيص وُمكافحة  املؤر خ من  ُيقدمه  أن  ما يستطيع  فه من شواهد وأخيرا 
 
ُيخل "الحدث" وما  نات  على وقوع  دو 

ة للوصول إلى فهم عميق للحدث  ر التقني على طريقة عمل    ،4املصدري  م أثر التطو  وُيحاول عبد للا العروي في كتابه املهم  أن يتفه 

ة الته تجاه املمارسة التأريخي 
 
ر تمث ا مع "التقليد" في "مجتمع لم يعرف ثورة    ،املؤر خ وتغي  فبعد أن كان التاريخ متشابكا عضوي 

ة ةعلمي  ص في واحدة تعبدي 
 
ة  -" حيث تكون كل  األحداث "تتلخ ة"    -سياسي  ا "إذا انتقلنا إلى مجتمع عرف ثورة علمي  ة"، أم  ثقافي 

ه دائما نحو املوضوع" ر بسياقات ورهانات  و   ،5فالتأريخ ُيصبح "ُموج 
 
من ناحية أخرى ُيشير األستاذ وجيه كوثراني إلى أن التأريخ تأث

ر التقني نفسه على التأريخ    ،6ريخ "املاركس ي" والتأريخ "القومي" و"املنهج التاريخي اإلسالمي" زمانه حيث نجد التأ  وقد فرض التطو 

االختصاصات   تداخل  تقنية  ة حضور  إجباري  خالل  من  نحتاج  Interdisciplinarityخاصة  فنحن  التاريخي  الحدث  فلفهم   ،

من الراهن على طرق املؤر خ لباب الحاضر واالعتماد على    ،7العلوم للفيزياء والكيمياء وعلم النفس وغيرها من   ويعتمد تاريخ الز 

ة" حيث   ة وشاهد العيان و"االنترنات" و"مختلف املصادر الرقمي  تقنيات جديدة وُمستحدثة مثل ارتكازه على الرواية الشفوي 

حفي   .8تتشابك مهنة املؤر خ مع عالم االجتماع والص 

ل أسبابا عدي ة القصيرة نسج  ي، عودة الفرد، عودة الحدث، عودة املد 
 
م مكانة تاريخ الزمن الراهن منها "عودة املحل دة تدع 

ة العودة الكبيرة للتاريخ السياس ي"  ة مع طغيان    ،9وخاص  ولهذا أصبح "يقوم كل من الصحفي واملؤرخ بنفس العمل تقريبا" خاص 

ة متوافقة مع العصر حيث أصبح املؤر خ ُمعاشرا  وقد تشابك املؤر خ مع سيا  ،10األحداث وتسارعها  قات زمانه وأنتج معرفة تاريخي 

ة وال رواية وال حكاية، بل أخالط   ه ليس قص  رد "ُمشبع بالحكايا ولكن  ايا" حيث الس 
َ
للذاكرة ُمحاورا لها ُمنتجا "ذاكرة وذكريات وَحك

ال تتشابك  ُيمكن أن  الرقمي  من  الز  تلك األصناف"، ففي  ة  من جميع  املادي  ة والثقافة  بالعامي  التاريخي  رد  الس  في  الُفصحى  لغة 

 
للتاريخ"، ضمن:  1 "الفتوى املواجهة  التوفيق،  زنيبرأحمد  للفقيد محمد  ُمهداة  ة  تاريخي  النوازل: دراسات  ، تنسيق: محمد املنصور/  التاريخ وأدب 

 .203 -187، ص 1995والعلوم اإلنسانية بالرباط، محمد املغراوي، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية اآلداب 
ات: النص  ومستويات التأويل2 بتي،  التاريخ واللساني  جامعة محمد الخامس: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ، تنسيق وتقديم: عبد األحد الس 

ة: نموذج تحليل األدب األعجمي املوريسكي"،    مثال مقال: الحسين بوزينب، "التحليل اللغوي منهاج الستنتاج  ينظر.  1992بالرباط،   جوانب حضاري 

 . 47  -37ص
 . 34، ص2005، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء/ بيروت، مفهوم التاريخعبد للا العروي، 3
 .96 -67نفس املرجع، ص4
 .405  -403نفس املرجع، ص5
جاهاتوجيه كوثراني،    6 ات  التأريخ:  الثانية،  ،  مناهج  - مدارس  -تاريخ  الطبعة  الدوحة،  بيروت/  السياسات،  للبحاث ودراسة  العربي  ،  2013املركز 

 . 137 -127ص
 .402  -385نفس املرجع، ص7
اهن: عندما يطرق املؤر خ باب الحاضرفتحي ليسير،  8 من الر  ي/ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس، صفاقس، تاريخ الز  ، دار محمد علي الحام 

 . 158  -157، ص2012
 .31نفس املرجع، ص9

 .50نفس املرجع، ص 10
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ة والتخييل بالواقع ر التقني سمح    ،1بالثقافة الالمادي  اهن هو نتاج مباشر وابن شرعي  للزمن الرقمي، فالتطو  من الر  فتاريخ الز 

ا   مرئي  الحدث  لذلك  ُمعاينه  ة  آني  مع  بالحدث  بااللتصاق  بل  باالقتراب  اأو    للمؤر خ  الزمني"      سمعي  "القرب  أي  باملكتوب،  أو 

امليداني"  مع    ،2و"القرب  يتعاملون  املؤر خون كيف  "يعرف  أن  الرقي هو  الزمن  في  املؤر خ عمله  األساس ي إلتقان  الشرط  ولكن 

ة أن ُيحسنون التعامل مع زخم املعلومات واألحداث والوثا ة" وخاص  جاته إلى صرامتهم املهني  د الحاضر وُيخضعون تشن  ئق وتعد 

 .3مصادرها 

رات، فهل   الت والتغي   املؤر خ على التساؤل عن عالقة املمارسة التأريخية بالتحو 
 
تشابك علم التاريخ مع الحداثة، وهذا ما حث

ن على مستوى القرن املتزامن مع انعطافات عامل د فعال للثاني؟ هل إن األزمات الحضارية الكبرى التي تتكو  ل ُيمه  ية  "التاريخ األو 

د إلحداث عاصفة على مستوى السنوات القليلة واملساحات الجغرافية املحدودة؟" مه 
ُ
ة  4عي التي ت . واستنادا إلى هذه االشكالي 

رات، وهم أساسا   ها منهج املتغي  اعتمد املؤر خ خالل الزمن الرقمي على مجموعة من املناهج من أجل فهم حاضره ورهاناته وأهم 

ر املستقل  ) ر التابع )Variable indépendanteاملتغي  ر الوسيط )  (Variable dépendante( واملتغي    ، ( Variable contrôléeواملتغي 

ر  ف بتفسيره" التابع  املتغي  الباحث  يرغب  الذي  ر  "املتغي  بب  5هو  "الس  فهو  ر  املفس  ر  باملتغي  أيضا  ى  ويسم  املستقل   ر  املتغي  ا  أم   ،

"املفترض في تغييرات قيم   ر املستقل  ر باملتغي 
 
ب أو تأث ر التابع قد ُسب  ع أن يكون املتغي 

 
ر التابع، حيث يتوق كما نستخدم    ،6املتغي 

ة ليست هي املسؤولة عن االختالف املوجود في  
 
رات مستقل ة ملتغي  ة التفسيري  ابط" من أجل "تقليل خطر نسب القو  ر الض  "املتغي 

ابع"  ر الت  تيجة"، و"لكن هناك احتماال    ،7املتغي  ابع ب"الن  ر الت  بة"، واملتغي  اهرة املسب 
 
ر املستقل  ب"الظ وُيعر ف باسم سرحان املتغي 

ابع رين املستقل  والت  تيجة في زمان ومكان متقاربين  ،بأن ينشأ الحقا تأثير متبادل بين املتغي  فال يجوز    ،ويجب حصول السبب والن 

، أو حصولها في مكان أو إقليم آخر"  حصول النتيجة بعد مرور زمن   .8طويل على ظهور العامل املستقل 

الت التاريخية العميقة مثل الحداثة والعوملة ة بالتحو  ر العلوم اإلنسانية واالجتماعي 
 
فزمننا الرقمي أنتج "شبكة" ذات    ،تأث

في   ة  املمتد  االلكترونية  للوسائط  ستعملة 
ُ
امل البيئة  لتلك  العريضة  االقتصاد  "الداللة  ات  عملي  م  دع 

ُ
ت والتي  العالم  أرجاء  كل  

عولم الجديد" 
ُ
ر    ،9امل ة ُمتشابكا مع زمن اقتصادي  وتكنولوجي سريع التغي  ولهذا أصبح الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعي 

م" الذي وضع ثقافت ل وُمنتج لقاعدة بيانات ومعلومات مهولة، فنحن "نعيش اليوم عصر التقد  ة  والتحو  نا على محك  النسبي 

دها ل حضوره ضمن هذا  10بحكم تشابك الثقافات وتعد  ة، فالجميع أصبح ُيسج  ة العرقي  ، وأبعد كل  حضارة عن موقع املركزي 

 
 . 9 -8، ص2019، دار محمد علي الحامي، صفاقس، زمان األبيض واألسود: توارخوتآريخعبد الواحد املكني،  1
مة  التاريخ الجديدجان الكوتور، "التاريخ اآلني"، ضمن:   2

 
العربية للترجمة، بيروت،  ، إشراف: جاك لوغوف، ترجمة: محمد الطاهر املنصوري، املنظ

 . 368، ص405 -367، ص.2007
 . 404نفس املرجع، ص3
السينودس"،  4 وثيقة  في  التاريخ  إلى  العودة  التاريخي:  والبحث  ة  الجماعي  الذاكرة  "بين  كوثراني،  الحداثةوجيه  ة 

 
العدد  مجل ربيع  8  - 7،   ،1995  ،

 . 108، ص118 -107صص.
ة،  شافا فرانكفورت ناشمياز/ دافيد ناشمياز5 ويل، بترا للنشر والتوزيع، دمشق،  طرائق البحث في العلوم االجتماعي 

 
 . 69، ص 2004، ترجمة: ليلى الط

 .نفس املرجع، نفس الصفحة 6
 .70نفس املرجع، ص7
ةباسم سرحان،  8  . 117، ص2017، املركز العربي للبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، طرائق البحث االجتماعي الكمي 
الدار  الترجمة والعوملةمايكل كرونين،    9 الثقافة والفنون والتراث )قطر(/  الهاشمي/ عبد الودود بن عامر العمراني، وزارة  ، ترجمة: محمود منقذ 

 . 29، ص2010العربية للعلوم ناشرون، الدوحة/ بيروت، 
إيفاشيقا،  10 التكنولوجية واألدبفالنتينا  الهيالثورة  العلوم االجتماعية، مصر،  ، ترجمة: عبد الحليم سليم،  للكتاب: سلسلة  ة  العام  ئة املصرية 

 . 224  -183، ص2008
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ل آالف من قواعد املعلومات "تحاول جذب انتباهنا كل  يوم" ذات الخلفيات السياسية أو االقتصادية    ، الزمن الرقمي حيث نسج 

و األكاديمية، وهي ُمنافسة شرسة "من أجل لفت األنظار" و"ليس املهم  هنا ما إذا كانت قصص األخبار صحيحة أو  أو الدينية أ

ة   حر ك أكثر األزرار حساسي 
ُ
ذات صلة باملوضوع، وإنما املهم  في املنافسة ما إذا كانت قصص األخبار مثيرة أم ال، بمعنى هل ت

 .1ملشاعرنا ونوازعنا أم ال" 

ة، حيث أن  "أفكار املؤر خ،  تعتبر عمل ة منتج حضاري ووليدة عصرها وسياقاتها التاريخي  ة الكتابة التأريخي  ة الكتابة وخاص  ي 

مان واملكان"  ل من خالل بيئة الز 
 
ل تعقيد إنتاج الحدث    ،2كأي  شخص آخر، تتشك

 
طاطة تشك

ُ
ع خ من الرقمي على تتب  نا الز 

 
فقد حث

ع ومكان وزمان وُمدد   التاريخي، فالحدث أحداث، وهو أيضا ُعقدة مصالح وشبكات مصالح متداخلة، فالتاريخ هو وحدة وتنو 

طة وفرد وجماعة  ة أساليب للتحقيب قبل بر   ،3طويلة وقصيرة ومتوس  التحقيب  وقد اعتمد املؤر خ عد  الزمن الرقمي مثل  وز 

قل البحري   اعة املضبوطة مع تأسيس الن  مان الشمس ي والشعائري والسياس ي، مرورا بزمن الس  س أو الدنيوي، وكذلك الز  املقد 

، وصوال إلى زمننا الحاضر حيث فهمنا  4والسكك الحديدية و"املصانع، املكاتب، املخازن واملصارف، وكذلك املدارس والجيش"

ه
 
ة للزمان"  أن ه "توجد تعددي 

 
ر" كما أن ة التنسيب   ،5"ال زمان هناك من دون تغي  ه أقنعه بأهمي 

 
وفضل الزمن الرقمي على املؤر خ أن

التها وأزمنها. 
 
دها، فلكل  حضارة وثقافة تمث عها وتعد  ة األزمنة بل تنو  ة عدم أحادي  ظر وخاص   وضرورة تنويع زوايا الن 

على الرقمي  الز من  والشبكة    ساعدنا  االجتماعي  التواصل  فوسائل  سقطة، 
ُ
وامل قة  املسب  األحكام  ب  وتجن  معارفنا  تنسيب 

ل للمختلف من كل  الثقافات ة أنتج ُحسن فهم لآلخر ومزيد تقب  ان الكرة األرضي 
 
ة وسهولة التواصل بين سك وعلم    ،العنكبوتي 

ة ر بدوره من هذا االنفتاح حيث برزت مدارس تاريخي 
 
ة كل    التاريخ تأث شين وأحقي  ر لدراسة ممارسات التابعين واملهم 

 
نظ

ُ
عديدة ت

ر علم التاريخ بهذه السياقات نابع من كون "املؤر خ جزء من التاريخ ، معرفة بتسجيل حضورها والتنبيه إلى ثراءها
 
واملوضع   ، وتأث

د زاوية نظره إلى املاض ي"  .6الذي يجد فيه املؤر خ نفسه هو الذي ُيحد 

ة"، خاصة  كما أنتج ا ة" ضمن نطاق اهتمام "اإلني  ي وضرورة حضور "الغيري 
 
ة الكوني استنادا إلى املحل لزمن الرقمي وعيا بأهمي 

ع بين الشعوب واألمم والبلدان، في سياق التاريخ العاملي، ُيثير مسألة االختالف في املنظر التاريخي بين األم  م،  وأن  "االهتمام بالتنو 

ة"  خصوصا في مسألة البداي ة أو االثني  ة القومي  نا على ممارسة التسامح عن التأريخ.  ،7ات ومشكلة الهوي 
 
 فالزمن الرقمي يدل

ا معتمدا   من الرقمي وعيا لدى املؤر خ بأهمية مراجعة مسألة التحقيب التاريخي، فبعد أن كان التحقيب تقليدي  كما أنتج الز 

را باملركزي  
 
عطى السياس ي أو متأث

ُ
ة مثل التقسيم الرباعي التقليدي )تاريخ قديم أساسا على امل   - تاريخ حديث   -تاريخ وسيط   -ة الغربي 

 
ة للكتاب: سلسلة العلوم االجتماعية، مصر، االنتخاب الثقافيأجندر فوج، 1  . 329 -327، ص.2008، ترجمة: شوقي جالل، الهيئة املصرية العام 
 .42، مرجع مذكور، صما هو التاريخ؟إدوارد كار، 2
ةالتحقيب  3 ة املغاربي  التاريخي  الكتابة  مد، جامعة تونس: مخبر دراسات مغاربية/ جامعة محمد  في  ، إعداد: فاطمة بن سليمان وهشام عبد الص 

بالرباط، املغرب/ تونس،   بين الوحدة    ينظر.  2010الخامس: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ة، "عنصر الزمن  مثال مقال: حسين بوجر 

ع ف ة والتاريخية"، صص.والتنو  فات املنقبي  ة التحقيب وتاريخ املجال"، ص36 -20ي املصن   . 47- 37. عبد األحد السبتي، "قضي 
مانكريستوف بوميان، 4  . 398، ص2009، ترجمة: بدر الدين عرودكي، املنظمة العربية للترجمة، بيروت، نظام الز 
 . 514 -505نفس املصدر، ص5
 .34مرجع مذكور، ص، ما هو التاريخ؟إدوارد كار، 6
التأريخ العربي أحمد الشبول، "نحو مقاربة منهجية لدراسة التاريخ العربي من منظور التاريخ العاملي: مسألة النظر إلى الثقافات األخرى"، ضمن:  7

ُيكتُب؟: اإلجابات املمكنة تب وكيف 
ُ
ودراسة السياسات، الدوحة،    ، إعداد وتنسيق: وجيه كوثراني، املركز العربي للبحاثوتاريخ العرب. كيف ك

 . 63، ص81 -45، صص.2017
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ة ُمقلعا "عن أي  تعميم انطالقا من جهة ما  1تاريخ معاصر( ة أو ثقافي  صا من كل  مركزي  إثني 
 
، أصبحنا نجد اليوم تحقيبا متخل

ة" ة الجهة األوروبي  د "الرؤية الغربية التي  الجد  وهذا املنهج التحقيبي  ،2من العالم، وبخاص  نبنت ببساطة على التعارض  ايد ُيفن 

ا"  ق األوروبي جلي  ها في بداية القرن العشرين حين كان التفو  ، فكل تحقيب يعتمد أساسا على  3بين نحن واآلخرين، قد بلغت أوج 

ة   ة والزماني  لها املكاني 
 
ة تشك ونحن مدينون عند نشوء هذا املنهج لعوامل    ،4املتميزةخصائص كل حضارة وثقافة، محترما جغرافي 

من الرقمي  ها بروز الز  ة طويلة من دخولها عن جدارة في الهيستوريوغرافيا والبحث    ،عديدة وأهم  فقد كانت "فكرة الحقبة قبل مد 

الر  من  الز  خالل  ولكن  بالزمن"،  م 
 
للتحك ة  "البشري  سعت  حيث  املاض ي"  لتنظيم  ُمستعملة  القرن  التاريخي  بداية  "وفي  قمي 

من"  نجز في أماكن عديدة من العالم من أجل االستفادة من العوملة لعوملة الز 
ُ
ة بحوث ت ة    ،5العشرين، ثم  فالتحقيب "أداة ضروري 

ا جرى منذ أن تم  الشروع في تحقيب التاريخ" وقد فتح    ،6للمؤر خ، لكن يجب أن يكون استخدام ذلك التحقيب أكثر مرونة مم 

ورة"  الز   ة أو كأدوات للبحث أو كوثائق مثل كل  تمظهرات "عصر الص  دة للمؤر خ سواء كحقول بحثي  من الرقمي أبوابا ومنافذ متعد 

 .7كاألشرطة الوثائقية واملواقع االلكترونية والبرامج التليفزيونية 

 خاتمة:

الت تجاه التأريخ، بداية من هيرودوت
 
ة وتمث ة    أنتج كل  زمن مدارسه التاريخي  اريخ" مرورا بالكتابة ذات الهالة الديني 

"أبو الت 

من الراهن  ساهم في صياغة  ،8خالل الفترة الوسيطة وصوال إلى "التاريخ الجديد" ثم  تاريخ الز 
ُ
وقد حاولنا من خالل هذا املقال أن ن

بين االسقاط التاريخي  ة كانت أو غيرها متجن  ة غربي  ص من أي مركزي 
 
ومحاولين تبيئة التحقيب مع املحيط الثقافي  تحقيب متخل

ة، فلكل  معرفة سياقات إنتاجها ة    ، للفاعلين االجتماعيين املنتجين للمعرفة املحلي  عنا للجغرافية املعرفي  ولهذا برز لنا عند تتب 

ة  التأريخي  املعالم  للممارسة  الدول  املرحلة األولى بدأت مع مأسسة علم التاريخ وإدماج  ، تحقيب ثالثي  بارز  ه ضمن جامعات 

الساعية إلى تشكيل ذاكرة وماٍض   السيادة  القومية ذات  الدولة  ُس، وقد انخرط هذا العلم ضمن مشروع  ُيدر  ة كعلم  الغربي 

ة الدول  ة التواريخ األخرى لبقي  زة عن بقي  ة الثانية مع فترة ما بعد االستعمار    ،قومي  ذو خصائص متمي  لت املرحلة التأريخي 
 
وتشك

سة حديثا، وقد لعب علم التاريخ في هذا السياق  حيث س ة إلى تأسيس أقسام للتاريخ ضمن جامعاتها املؤس 
 
ستقل

ُ
عت الدول امل

شرعن للوجود
ُ
الذاكرة وامل الباحث عن  الثالثة واألخيرة خالل زمننا الحاضر حيث أصبح    ،أيضا دور  وتبلورت معالم املرحلة 

ا من الجمي من الراهن" حيث أصبح املؤرخ  الحدث ُمشاهدا وُمعاشا ومرئي  ع، ومن دالئل هذه املرحلة بروز اختصاص "تاريخ الز 

ق الجنائي   ص أحيانا دور الصحفي  وأحيانا أخرى دور املحق  من الرقمي حاول    ،يتقم  وخالل هذه املرحلة األخيرة وهي عصر الز 

 
التاريخ العربي"، ضمن:  1 في  التحقيب  اش، "مالحظات واجتهادات حول مسألة  التقليدمحمد حو  يرورة  -القطيعة  -التحقيب:  ، تنسيق: محمد  الس 

 . 123 -101، ص1997ط، مفتاج/ أحمد ُبوحسن، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالربا
، 2018، ترجمة: الهادي التيمومي، هيئة البحرين للثقافة واآلثار، املنامة،  هل يجب التفكير في تاريخ العالم بطريقة أخرى؟كريستيان غراتالو،    2

 . 97  -96ص
 . 212نفس املرجع، ص 3
ة التأريخ العربي للعلوم في الحضارة اإلسالمية"، ضمن:  4 ة الجديدة: إشكالي  ة األوروبي  ة واملركزي  التأريخ العربي وتاريخ  سامر عكاش، "العلوم العربي 

تب وكيف ُيكتُب؟: اإلجابات املمكنة
ُ
، 2017لدوحة،  ، إعداد وتنسيق: وجيه كوثراني، املركز العربي للبحاث ودراسة السياسات، االعرب. كيف ك

 . 657 -631ص
ا تقطيع التاريخ شرائح؟جاك لوغوف، 5  . 20، ص2018، ترجمة: الهادي التيمومي، هيئة البحرين للثقافة واآلثار، املنامة، هل يجب حق 
 .76نفس املرجع، ص 6

7Philippe Poirrier, Les enjeux de l’histoire culturelle: L’histoire en débats, Editions du Seuil: Collection Point, Paris, 2004, pp.159- 

182. 
8Guy Bourdé et Hervé Martin, Les écoles historiques, Editions du Seuil: Collection Point, Paris, 1997, pp.245- 394 



 
 
 
 

 
 

 2022 - يوليو -  88العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

55 

مة له وركام األحداث من خال ل تطوير تقنيات التدقيق والبحث والصرامة واألمانة  املؤر خ أن يستفيد من زخم املعلومات املقد 

ة العلوم اإلنسانية واالجتماعية والصحيحة ة والحياد واملكافحة بين املصادر واالنفتاح على بقي  الباحث    ، العلمي  فلكي يكون 

ة أن يكون علم التاريخ محل  كل  األضواء، أ ل ثقل مسؤولي  من الرقمي عليه أن يتحم   ي ناظرا ومنظورا إليه. مؤر خا خالل الز 

 : قائمة املراجع 

)ق  1 والكرامات  املناقب  كتب  في  اإلصالحي  والخطاب  األزمة  "واقع  بوتشيش،  القادري  ضمن:    م("،  13  -12.إبراهيم 

افيا واألزمة:   ، تنسيق: عبد األحد السبتي، جامعة محمد الخامس: منشورات  دراسات في الكتابة التاريخية واألزمةاألسطوغر

 . 1994كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 

ة للكتاب: سلسلة العلوم االجتماعية، مصر،  االنتخاب الثقافي .أجندر فوج،  2 ، ترجمة: شوقي جالل، الهيئة املصرية العام 

2008 . 

،  فقيد محمد زنيبر التاريخ وأدب النوازل: دراسات تاريخّية ُمهداة لل.أحمد التوفيق، "الفتوى املواجهة للتاريخ"، ضمن:  3

 . 1995تنسيق: محمد املنصور/ محمد املغراوي، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 

الثقافات  4 إلى  النظر  مسألة  العاملي:  التاريخ  منظور  من  العربي  التاريخ  لدراسة  منهجية  مقاربة  "نحو  الشبول،  .أحمد 

تب وكيف ُيكتُب؟: اإلجابات املمكنةالتأريخ ال األخرى"، ضمن:  
ُ
، إعداد وتنسيق: وجيه كوثراني،  عربي وتاريخ العرب. كيف ك

 .2017املركز العربي للبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 

سعيد،  .5 االنشاءادوارد  السلطة.  املعرفة.  بيروت،  االستشراق:  العربية،  األبحاث  مؤسسة  ديب،  أبو  كمال  ترجمة:   ،

 .2005عة، الطبعة الساب

 . 2014، ترجمة: كمال أبوديب، دار اآلداب، بيروت، الطبعة الرابعة، الثقافة واالمبريالية.إدوارد سعيد، 6

اريخ؟.إدوارد كار، 7
ّ
 . 2018، ترجمة: ريهام عبد املعبود، عالم األدب للترجمة والنشر، مصر، ما هو الت

اغ، املنظمة العربية للترجمة، بيروت، ، ترجم( 1914 -1875عصر االمبراطورّية ) .إريك هوبزباوم، 8  . 2011ة: فايز الصي 

، ترجمة: طواهري ميلود، ابن النديم للنشر والتوزيع/ دار الروافد الثقافية ناشرون،  نقد العقل الزنجي .أشيل مبيمبي،  9

 .2018بيروت/ الجزائر، 

الشاكري،  10  .أمنية 
ُ
امل في مصر  املعرفة  الكبير: موضوعات  الكولونياليةاملعمل االجتماعي  ، ترجمة:  ستعمرة وما بعد 

 . 2016أحمد محمود، املركز القومي للترجمة، مصر، 

، املركز  العبور الخطر: الجنس البشري والصعود العاملي لرأس املال.أميا كومارباغتش ي،  11 ، ترجمة: عمر سليم التل 

 . 2019العربي للبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 

كومارباغش ي،  12 ة  السياس ي.أمي  اقتصاده  و ف 
ّ
الثقافة، سورية،  التخل وزارة  منشورات  محفوظ،  الكريم  عبد  ترجمة:   ،

1988 . 

 .2017، املركز العربي للبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، طرائق البحث االجتماعي الكمّيةباسم سرحان، 13.1

افيا والثورةات والبنى الوقتية للحياة اليومية"، ضمن:  .بول جليني/نيجلثريفت، "ثورات في األزمنة: الساع 14 ، تحرير:  الجغر

للترجمة،   القومي  املركز  )مصر:  زيان،  معتمد/بدر مصطفى/عزت  عاطف  ترجمة:  ويزرز،  ج،  و،  ليفنجسون/تشارلز  ديفيد 

 (، املجلد األول. 2017
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بتي،  ، تنسيق وتقديم: عبد االتاريخ واللسانّيات: النّص ومستويات التأويل.15 جامعة محمد الخامس: منشورات  ألحد الس 

. أنظر مثال مقال: الحسين بوزينب، "التحليل اللغوي منهاج الستنتاج جوانب  1992كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط،  

ة: نموذج تحليل األدب األعجمي املوريسكي".   حضاري 

مد، جامعة تونس: مخبر دراسات  ، إعداد: فاط.التحقيب في الكتابة التاريخّية املغاربّية16 مة بن سليمان وهشام عبد الص 

 . 2010مغاربية/ جامعة محمد الخامس: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، املغرب/ تونس، 

لوغوف،  17 شرائح؟.جاك  التاريخ  تقطيع  ا 
ّ
حق يجب  واآلثار،  هل  للثقافة  البحرين  هيئة  التيمومي،  الهادي  ترجمة:   ،

 . 2018امة، املن

ضمن:  18 اآلني"،  "التاريخ  الكوتور،  الجديد.جان  املنصوري،  التاريخ  الطاهر  محمد  ترجمة:  لوغوف،  جاك  إشراف:   ،

مة العربية للترجمة، بيروت، 
 
 . 2007املنظ

، ترجمة وتقديم:  نظرات جديدة على الكتابة التاريخية.جيم شارب، "التاريخ من أسفل"، ضمن: بيتر بوركي)تحرير(:  19

 .(، الجزء الثاني2010قاسم عبده قاسم، )املركز القومي للترجمة، مصر، 

ر"، ضمن:  20
 
صغ

ُ
، ترجمة  نظرات جديدة على الكتابة التاريخيةضمن: بيتر بوركي)تحرير(:  .جيوفاني ليفي، "عن التاريخ امل

 .(، الجزء الثاني2010وتقديم: قاسم عبده قاسم، )املركز القومي للترجمة، مصر، 

، املركز العربي للبحاث  أسطور للدراسات التاريخيةيش شاكرابارتي، "دراسات التابع والتأريخ ما بعد الكولونيالي"،  .ديب21

 . (2016، )3ودراسة السياسات، العدد 

الحضارة اإلسالمية" 22 في  للعلوم  العربي  التأريخ  ة  إشكالي  الجديدة:  ة  األوروبي  ة  واملركزي  ة  العربي  "العلوم  ،  .سامر عكاش، 

املمكنةضمن:   اإلجابات  ُيكتُب؟:  وكيف  تب 
ُ
ك كيف  العرب.  وتاريخ  العربي  املركز  التأريخ  كوثراني،  وتنسيق: وجيه  إعداد   ،

 . 2017العربي للبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 

ويل، بترا للنشر  ، ترجمة: ليلى  طرائق البحث في العلوم االجتماعّية.شافا فرانكفورت ناشمياز/ دافيد ناشمياز،  23
 
الط

 .2004والتوزيع، دمشق، 

ة، بيروت، صورة اآلخر: العربي ناظرا ومنظورا إليه  2008، تحرير: الطاهر لبيب، مركز دراسات الوحدة العربي 

ين منذ سنة  24 ين التونسي  ين والنقابي  ة: رصد وقراءة إلصدارات السياسي  رات والسير الذاتي 
 
.عادل بن يوسف، "كتابة املذك

اإلسالمي: أعمال مهداة إلى األستاذ املتميز عبد  -دراسات حول الدولة والثقافة واملجتمع في املجال العربي"، ضمن:  1956

التميمي مالجليل  النصوص وقد  ة للدراسات التاريخية    ، جمع  املتوسطي  ة التونسية  إبراهيم محمد السعداوي، الجمعي  لها: 

، تونس،  22واالجتماعية واالقتصادية/ مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية، سلسلة الدراسات التاريخية عدد  

ل 2013  .، الجزء األو 

ات واألزمات السلطا25 ة ).عبد الرحمان املودن، "الحولي  افيا واألزمة:  (: مصطلح الفترة"، ضمن:  1757  -1727ني  األسطوغر

التاريخية واألزمة الكتابة  في  الخامس: منشورات كلية اآلداب والعلوم دراسات  األحد السبتي، جامعة محمد  ، تنسيق: عبد 

 .1994اإلنسانية بالرباط، 

ول الجريبي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  ، جمع وتعليق:مقاالت في التاريخ القديمعبد العزيز الثعالبي، .26
 
 .1986جل

ات.عبد للا إبراهيم، 27
ّ
 .1997، املركز الثقافي العربي، املغرب، املركزّية الغربية: إشكالّية التكّون والتمركز حول الذ

 .2005، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء/ بيروت، مفهوم التاريخ.عبد للا العروي، 28

 . 2019، دار محمد علي الحامي، صفاقس، زمان األبيض واألسود: توارخوتآريخالواحد املكني،  .عبد29
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وازل واملجتمع: مساهمة في دراسة تاريخ البادية باملغرب الوسيط.عمر بنميرة،  30
ّ
، جامعة محمد الخامس: منشورات  الن

 . 2012كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 

إيفاشيقا 31 ة للكتاب: سلسلة الثورة التكنولوجية واألدب،  .فالنتينا  العام  الحليم سليم، الهيئة املصرية  ، ترجمة: عبد 

 .2008العلوم االجتماعية، مصر، 

ي/ كلية اآلداب والعلوم تاريخ الّزمن الّراهن: عندما يطرق املؤرّخ باب الحاضر.فتحي ليسير،  32 ، دار محمد علي الحام 

 . 2012صفاقس،  اإلنسانية بصفاقس، 

ت: من الحولّيات إلى التاريخ الجديد.فرانسوا دوس، 33
ّ
فت

ُ
مة العربية  التاريخ امل

 
، ترجمة: محمد الطاهر املنصوري، املنظ

 .2009للترجمة، بيروت، 

، ترجمة: عبد الوهاب املسيري/ هدى عبد السميع  الغرب والعالم: تاريخ الحضارة من خالل موضوعات.كافين رايلي،  34

 ، الجزء األول. 1985، جوان 90ي، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، سلسلة عالم املعرفة، العدد حجاز 
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ة للنشر: تونس،  . 2009املتوسطي 
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ة عدد  ة: سلسلة الدراسات التاريخي   . 2011، تونس، 20لها: مبروك الباهي، مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعي 
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اقع التعليم الفني واملنهي في الجمهورية اليمنية  و
The reality of technical and vocational education in the Republic of Yemen 

 اليمن  ، مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب املنهي بمحافظة املحويت /عبد امللك حسن مزارق  د.

 ، اليمن جامعة صنعاء/.خالد مطهر العدوانيط.د

Dr. Abdul Malik Hassan Mazariq/ Director General of the Office of Technical Education and 
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 ملخص: 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم الفني واملنهي في الجمهورية اليمنية، واستخدم املنهج الوصفي التحليلي لتحليل  

التقارير والوثائق والقرارات الرسمية والدراسات السابقة التي اهتمت بالتعليم الفني واملنهي في اليمن للوقوف على نشأة وتطور 

وواقعه في التشريعات اليمنية، إضافة إلى تحديد مستويات وأنماط التعليم الفني واملنهي، وأوصت الدراسة  التعليم الفني واملنهي  

بتفعيل التشريعات واللوائح املنظمة للتعليم الفني واملنهي، وتفعيل املؤسسات التعليمية بما يلبي احتياجات التنمية املستدامة  

 للمجتمع اليمني.  

 الجمهورية اليمنية.  –التعليم املنهي   –التعليم الفني  فتاحية: امل كلمات ال

Abstract : 

The study aimed to identify the reality of technical and vocational education in the Republic of Yemen, and 

used the descriptive analytical approach to analyze reports, documents, official decisions and previous studies 

that concerned technical and vocational education in Yemen to determine the reality of the emergence and 

development of technical and vocational education and its reality in Yemeni legislation, in addition to 

determining levels and patterns of education. Technical and vocational, and the study recommended activating 

legislation and regulations governing technical and vocational education, and activating educational 

institutions to meet the needs of sustainable development for Yemeni society . 

Keywords: technical education - vocational education - Republic of Yemen . 
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 مقدمة: 

 
ً
 مهما

ً
باعتباره أهم أولويات خطط التنمية    الواقع،في مجال التعليم الفني واملنهي تجلت نتائجه على أرض    حققت اليمن تقدما

وقد بدت ملموسة ومبشرة بتلبية احتياجات التنمية في البالد من خالل املخرجات التعليمية    التقدم،وأساس االنطالق في طريق  

   .القادرة على املنافسة في تلبية متطلبات سوق العمل

هم العوامل الرئيسة املساعدة على إيجاد فرص التشغيل والحد  ويعد التعليم الفني واملنهي في الجمهورية اليمنية من أ      

اقتصادي   املجتمعات  وتنمية  والبطالة  الفقر  جودتها،  واجتماعي    امن  وتحسين  اإلنتاجية  ورفع  الهامة    ويعدا  الخدمات  من 

هضة اقتصادية حيث يمكن  العوامل املهمة التي تقوم عليها أي نهضة علمية حديثة أو ن  وهو من للجميع،  املكفولة  والضرورية  

املسؤول عن    كما أنه،  والفني واملنهيقطاعات اإلنتاج املختلفة من مواجهة التطورات السريعة في مجال سوق العمل والتقدم  

 تحسين املنتج.  و إمداد سوق العمل بالكوادر الفنية واملهنية القادرة على التعامل مع أساليب ونوعية اإلنتاج والخدمات 

يساهم واملنهي التعليم    بينما  لسد    الفني  والالزمة  الضرورية  بالخبرات  املدربة  العاملة  القوى  تزويد  طريق  عن  التنمية  في 

حاجات سوق العمل والقطاع الخاص، فالعالقة متبادلة بين التعليم والتنمية االقتصادية والتي يفترض أن تؤخذ بعين االعتبار  

داد املنهي، وما تزال بحاجة إلى توافر الجهود لتعزيز الشراكة بين املؤسسات  عند التخطيط ملنهج واقعي منظم في مجال اإلع

حاجة  هناك  أن  و لكل مستويات العمل،    عمال ماهرينالتعليمية والتدريبية وسوق العمل والذي هدف بشكل رئيس إلعداد  

هلة كون التعليم من الخدمات املهمة التي  ماسة إلى نواتج هذا النوع من التعليم لرفد مجال العمل املختلفة بالقوة العاملة املؤ 

 . تعمل الدولة على نشره وتوسيعه وتعميمه ألنه حق إنساني مكفول للجميع

اإلنسان هو وسيلة التنمية وغايتها بالتعاون في ربط وتطوير الفرد واملناهج والبرامج التدريبية وتجاوبها وبما يعزز    ويعد   

ا عند التطرق إلى التنمية، ألن  موسوق العمل قطاعات ال يمكن الفصل بينه  الفني واملنهيألن التعليم  ؛الشراكة مع سوق العمل

إبراز واقع التعليم الفني  ستتطرق هذه الدراسة إلى    ؛ لذا هذا النوع من التعليم هو القطاع الرافد لسوق العمل والقطاع الخاص

 والتشريعات واملستويات واملهام. الخلفية التاريخية  واملنهي في اليمن من حيث 

 : اإلشكالية

  
ً
 البوابة التي من خاللها يخطو املجتمع نحو تطوير نمط الحياة فيه،    والتعليم يمثل التعليم عموما

ً
الفني واملنهي خصوصا

ه، سواء كانت فكرية أم اجتماعية أم اقتصادية أم تنموية،  هواملشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول والقضايا والتحديات التي تواج 

بالتعل االهتمام  املتعاقبة على  التنمية  لبناء  لذلك فقد ركزت خطط  أولوياتها  في سلم  وأنواعه ووضعته  مراحله  بمختلف  يم 

 
َ
ومعرفة  

ً
وعلما  

ً
وفكرا  

ً
روحا عملية  اإلنسان  في  املشاركة  من  تمكنه  التي  واملهارات  واملؤهالت  بالقدرات  ومتسلح  بهويته  معتز   ،

 التنمية بفاعلية بقدرة واقتدار. 

القوى البشرية املطلوبة، وذلك من خالل رفد قطاعات اإلنتاج واملؤسسات  يقوم التعليم الفني واملنهي بدور كبير في إعداد و 

األمر الذي يتطلب الوقوف على واقع التعليم الفني واملنهي من حيث النشأة    الخدمية املختلفة بالقوى العاملة املؤهلة املاهرة،

 ما تسعى الدراسة الحالية لتحقيقه. والتطور، والتشريعات ومستويات وأنماط التعليم الفني واملنهي في اليمن، وهو 

 اآلتي:  السؤال الرئيسويمكن تحديد مشكلة الدراسة في 

 ما واقع التعليم الفني واملنهي في الجمهورية اليمنية؟ 

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية: 
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 واملنهي؟   الفنيما مفهوم التعليم   .1

 ؟ وتطوره في اليمن الفني واملنهينشأة التعليم  ما مراحل .2

 ؟ التشريعات اليمنية في الفني واملنهي التعليم  ما واقع  .3

 ؟ مستويات وأنماط التعليم الفني واملنهي في اليمنما  .4

 أهداف الدراسة: 

 اآلتية:  األهداف تسعى الدراسة لتحقيق 

 الفني واملنهي. مفهوم التعليم   التعرف على .1

 . وتطوره في اليمن الفني واملنهي نشأة التعليم  التعرف على .2

 . التشريعات اليمنية  من واقع الفني واملنهي التعليم    التعرف على .3

 . مستويات وأنماط التعليم الفني واملنهي في اليمن  التعرف على .4

 أهمية الدراسة: 

واملنهي في تطور املجتمعات وتنميتها في كل املجاالت، مما تضيف الدراسة إلى    الفنيالدراسة من أهمية التعليم    أهمية  تنطلق

تطوره والتشريعات الخاصة بهذا النوع من  و واملنهي في اليمن    الفني املكتبة اليمنية معرفة جديدة ومنظمة حول نشأة التعليم  

 لتدريب املنهي وكذلك الباحثين املهتمين في ذات املجال. وا الفنيالتعليم ومستوياته وأنماطه، قد تفيد املعنيين في وزارة التعليم  

 مناهج الدراسة: 

استخدم املنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل الدراسات السابقة والوثائق والتقارير والقرارات التي تهتم بالتعليم  

 في اليمن.  واملنهي  الفنيواملنهي في اليمن ومن ثم الخروج برؤية محددة لواقع التعليم    الفني

 دراسات سابقة: 

السابقة، ومن تلك الدراسات دراسة )عبد امللك مزارق،   ألهمية التعليم الفني واملنهي فقد أجريت العديد من الدراسات 

اليمن، دراسة تحليلية تطبيقية على محافظة  التي تناولت    1( 2012 الفقر والبطالة في  الفني واملنهي في الحد من  التعليم  دور 

فاعلية كفايات مخرجات التعليم التقني في تلبية متطلبات سوق العمل  التي تناولت    (2015ودراسة أخرى للباحث )،   الحديدة

اليمن  )2في  بينما دراسة  الحاج،  تناولت  2002  ،أحمد علي  اليمن(  في  والتقني  املنهي  التعليم  )3مسيرة  واهتمت دراسة  أحمد  ، 

جمال  ، ودراسة )4يلية لتطوير التعليم الفني في مصر ومتطلبات تحديثه وزيادة فاعليتهدراسة تحلب  (1993،  إبراهيم السيد

 تناولت   (1999،  عبد الوهاب العاقل، ودراسة )5الواقع الحالي للتعليم والتدريب املنهي والتقني في اليمن   تناولت  (1999،  الخوالني

 
رسالة دور التعليم الفني واملنهي في الحد من الفقر والبطالة في اليمن، دراسة تحليلية تطبيقية على محافظة الحديدة،  ،  عبد امللك حسن مزارق  1

 .م2012، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العلياماجستير، 
ات سوق العمل في اليمن، رسالة دكتوراه، جامعة السودان للعلوم  عبد امللك حسن مزارق، فاعلية كفايات مخرجات التعليم التقني في تلبية متطلب  2

 م.2015والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا،  
 .م2002، مسيرة التعليم املنهي والتقني في اليمن، دار املناهج، عمان األردن، الطبعة األولى ،أحمد علي الحاج 3
( مستقبل مصر،  13م الفني في مصر ومتطلبات تحديثه وزيادة فاعليته، املؤتمر السنوي )دراسة تحليلية لتطوير التعلي،  أحمد إبراهيم السيد  4

 .م1993، رابطة التربية الحديثة بالتعاون مع كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة
 .م1999، نعاء، فبرايرجمال الخوالني، الواقع الحالي للتعليم والتدريب املنهي والتقني في اليمن، املؤتمر الوطني للتعليم، ص 5
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ني وتجهيزاته بما يلبي متطلبات سوق العمل واإلسهام الفاعل في  تطوير وتحديث مناهج وبرامج التعليم والتدريب املنهي والتق

، ويالحظ على الدراسات السابقة أنها تناولت بعض املوضوعات حول التعليم التقني واملنهي، إال أن بعضها قديمة،  1التنمية 

يم التقني واملنهي في اليمن، وتتميز  والبعض ربطها بسوق العمل والبطالة والفقر، وتتفق الدراسة الحالية معها في تناولها للتعل

ومستويات   والتشريعات،  والتطور،  النشأة  من حيث  اليمن  في  واملنهي  التقني  التعليم  واقع  تشخيص  في  الدراسات  بقية  عن 

 وأنماط التعليم التقني واملنهي في اليمن. 

خالل   من  أهدافها  وتحقيق  الدراسة  أسئلة  عن  واإلجابة  اليمن  في  واملنهي  الفني  التعليم  واقع  توضيح  يمكن  يأتي  وفيما 

 اآلتية:  املحاور استعراض  

 واملنهي: الفني  التعليم  مفهوم املحور األول:

يلهم للوظائف التي تعتمد في أساسها على  التعليم املنهي أو التعليم والتدريب املنهي يهتم بإعداد املتدربين واملتعلمين وتأه    

ثم يجني الطالب الخبرة العملية    معينة ومنوالتي لها عالقة وثيقة بمهنة أو حرفة    –غير األكاديمية    –األنشطة اليدوية والعملية  

تع
ُ
 على أن  الالزمة في املهنة املختارة وُيشار إلى التعليم املنهي في بعض األحيان بأنه التعليم التقني ألن امل

ً
لم أو املتدرب يصبح قادرا

 .2يطور خبراته التقنية والتكنولوجية بطريقة مباشرة 

 بالتكرار وتعتمد على التفكير الفني واملنهي والفني هو  
ً
 ال تتسم دائما

ً
 . 3الشخص الذي يتولى أعماال

جميع أشكال مستويات العملية التعليمية التي  هو كما عرف القانون اليمني للتعليم الفني واملنهي، أن التعليم الفني التقني  

مدة التعليم في  ويكون  دراسة التكنولوجيا والعلوم املتعلقة بممارسة املهنة في شتى االختصاصات،  و تتضمن املعارف العامة  

ات بعد التعليم األساس ي أو من سنتين إلى ثالث سنوات بعد التعليم الثانوي العام، أو ما  هذا املستوى ال تقل عن خمس سنو 

 .4يعادلها في مستوى املعاهد املهنية

حصول الفرد على املهارات واملعلومات واالتجاهات أو تزويده بها، أو تطويرها لديه بشكل    ة بأنه "عمليوالتعليم املنهي يعرف  

 على القيام بجزء من عمل، أو عمل متكامل، أو مجموعة من األعمال بشكل  
ً
يؤدي إلى تغيير في سلوكه وأدائه، ليصبح قادرا

 .5" متكامل

فه القانون اليمني للتعليم الفني واملنهي، أن التعليم املنهي  جميع أشكال مستويات العملية التعليمية املهنية التي  هو  كما عر 

اكتساب املهارات واملواقف العملية املتعلقة بممارسة املهنة في مجاالت الحياة املختلفة ومدة  و تتضمن العلوم العامة والتقنيات  

كما أن التعليم املنهي نمط    ،6ستوى ال تقل عن ثالث سنوات بعد التعليم األساس ي، أو سنة بعد املستوى املاهر التعليم في هذا امل 

مؤسسات   به  تقوم  والذي  املهنية،  واملعرفة  اليدوية  املهارات  وإكساب  التربوي  اإلعداد  يتضمن  الذي  النظامي،  التعليم  من 

 
تطوير وتحديث مناهج وبرامج التعليم والتدريب املنهي والتقني وتجهيزاته بما يلبي متطلبات سوق العمل واإلسهام الفاعل في  ،  عبد الوهاب العاقل  1

 . م1999، التنمية، املؤتمر الوطني للتعليم والتدريب املنهي، وزارة العمل والتدريب املنهي، صنعاء، فبراير
، م 2000الطبعة األولى،    –املركز العربي للتدريب املنهي وإعداد املتدربين    -طارق علي العاني، أكرم جاسم الجميلي، طرائق التدريس والتدريب املنهي    2

 . 13ص 
م، دار الفكر 2000التشريعات واتجاهات التحديث في الجمهورية اليمنية    -التطور   –بدر سعيد األغبري التعليم الفني والتدريب املنهي، النشأة    3

 .20ص ،م2001املعاصر صنعاء، الطبعة األولى 
 . 25ص ،(12العدد رقم ) -م 2006( لسنة 2( املادة رقم )23)رقم  -وزارة الشئون القانونية الجمهورية اليمنية، الجريدة الرسمية  4
 .   14ص  ،م2006 ،التربية املهنية مناهج وطرائق التدريس، الطبعة األولى، دار جرير للنشر والتوزيع األردن  ،سوسن بدرخان  5
 . 25ص ،(، مرجع سابق12( العدد رقم )2م املادة )2006( لسنة 23الجمهورية اليمنية: وزارة الشئون القانونية، الجريدة الرسمية رقم ) 6



 
 
 
 

 
 

 2022 - يوليو -  88العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

63 

لغرض   الثانوية  الدراسة  بمستوى  نظامية  والزراعية  تعليمية  الصناعية  االختصاصات  مختلف  في  ماهرين  عمال  إعداد 

   والصحية واإلدارية وغيرها، بعد فترة أمدها عادة ثالث سنوات تعقب مرحلة التعليم األساس ي.

 وتطوره في اليمن:  الفني واملنهي نشأة التعليم  املحور الثاني: 

 قبل الثورة واالستقالل:   الفني واملنهيالتعليم  -1

م والذي تأسست فيه أول مدرسة صناعية  1895داية األولى لتأسيس التعليم الفني واملنهي في اليمن تعود إلى العام  إن الب

براء واملدرسين من اسطنبول،  
ُ
بصنعاء، سميت مدرسة الصنائع من قبل الوالي العثماني حسين حقي حلمي، والذي جلب لها الخ

ارة وكان مقرها مبنى املتحف الحربي الحالي بصنعاء، وقد تخرج العديد  واشتملت على عدد من التخصصات كالزخرفة والنج

من تلك التخصصات من هذه املدرسة حيث عمل خريجوها في مجاالت تخصصاتهم، كما عمل بعضهم في الورشة التي أنشـأها  

 م بمساعدة اإليطاليين. 1931اإلمام يحيى في عام 

التجاري العدني ومؤسسه ياسين محمد راجمنار في مدينة كريتر، ملواكبة  م تأسس في مدينة عدن املعهد  1927وفي العام   

العام   وفي  املختلفة،  التجارية  والوكاالت  األعمال  في  املتضمنة  1954التوسع  الدراسة  بتقديم  العدني  التجاري  املعهد  بدأ  م 

رحلة األولى التابعة لغرفة لندن التجارية  للمستوى املنهي ملدة ثالث سنوات بعد املتوسطة يتقدم بعدها الطالب إلى اختبارات امل

(LCC  كما توفرت بعدها الدراسة املسائية في املعهد للموظفين الذين يرغبون في الوصول إلى املستوى الثاني والثالث بشهادات ،)

املهن املطلوبة و " للتدريب يتولى تغطية احتياجاتها من املهارات  صمركز "خاسيتي جلرز البريطانية، أما مصفاة البترول فكان لها  

 .1أول مركز للتدريب املنهي الصناعي بعدن والذي يتبع ما كان يعرف بمكتب العمل  فيها، وفي الخمسينات تأسس

م تم تأسيس أول مدرسة زراعية بصنعاء عن طريق املستشار الزراعي أحمد وصفي زكريا )سوري الجنسية(،  1936وفي عام  

ء ومدرسون من مصر لتدريب الطالب  م افتتحت املدرسة الصناعية بصنعاء لصناعة النسيج، واستقدم لها خبرا1937وفي عام  

عام   وفي  والنجارة،  والحدادة  النسيج  أعمال  في  1940على  االبتدائية  العلوم  لتعليم  للبنات  مدرسة  أول  بصنعاء  أنشئت  م 

املعلمين،   معاهد  مثل  واملنهي  الفني  التعليم  من   
ً
أنواعا اليمن  شهد  الثورة  قبل  ما  وإلى  والتطريز،  والخياطة  املنزلية  الشؤون 

م املعهد الفني باملعال الذي كان يسمى بالكلية  1951افتتح بمدينة عدن في العام  ، و واملدارس الزراعية والصناعية والتمريض

 City Andالفنية بأربعة تخصصات )نجارة، ميكانيكا عامة، ميكانيكا سيارات، كهرباء عامة وتمديدات( بمستوى الثانوي املنهي )

Guilds  دورات تدريبية قصيرة في التخصصات نفسها، حيث كان في عام 
ً
م عدد الطالب في دار  1956( البريطانية، وقدمت الحقا

 و)250املعلمين )
ً
 16( طالبا

ً
 ومدربا

ً
 . 2( معلما

لتدريس العلوم الصحية بالتعاون مع منظمة    ٍة وطالب   ( طالٍب 100م افتتح معهد صحي بصنعاء بطاقة استيعابية ) 1957وفي عام  

م إجمالي عدد طالب التعليم الفني واملنهي في املدارس الصناعية والزراعية والتمريض إلى  1958وقد وصل في عام    ، 3الصحة العاملية 

م افتتح نوع آخر من التعليم يقوم بتأهيل الطالب للمهام الكتابية وأعمال السكرتارية والطباعة على  1959( طالبا، وفي عام  1554) 

 .4م أغلق قبل الثورة ثالث سنوات، ث   واستمر اآللة الكاتبة  

 
 . 17ص  سابق، مرجع، م2012التعليم الفني واملنهي في الحد من الفقر والبطالة في اليمن،  دور ، مزارق عبد امللك حسن  1
 .  250ص ،م2003على هود باعباد، التعليم في الجمهورية اليمنية، ماضيه، حاضره، مستقبله، مكتبية اإلرشاد صنعاء الطبعة السابعة،  2
 . 1ص ،مرجع سابق ،م2010نوفبر –الجريدة الدورية الصادرة عن وزارة التعليم الفني واملنهي، العدد الثالث  3
 .251ص  ،املرجع السابق ،رية اليمنيةهود باعباد، التعليم في الجمهو  ىعل 4

http://www.hotcourses.ae/study/uk/school-college-university/city-and-guilds-of-london-art-school/12975/international.html
http://www.hotcourses.ae/study/uk/school-college-university/city-and-guilds-of-london-art-school/12975/international.html
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فتتح قسم تجاري باملعهد نظام  ام العمل بمعهد املعال في مستوى الدبلوم الفني تخريج كوادر متوسطة و 1961وبدأ في عام  

 .1(R.S. Aسنتين يتقدم الطالب بعدها المتحان الجمعية امللكية البريطانية لآلداب )

 ما بعد الثورة واالستقالل:  الفني واملنهي التعليم  - 2

اليمنية سبتمبر       الثورة  قيام  عام  1962  بعد  في  إعدادية صناعية  مدارس  ثالث  إنشاء  تم  بمعونة 1970  -م  1969م  م 

)مدرسة الثورة  الحديدة  )مدرسة الشعب( وفي  تعز  )مدرسة الشعب الصناعية( وفي  صنعاء  تحاد السوفيتي، موزعة في كل من  اال

الهدف من إقامة هذه املدارس هو تدريب الطالب على الحدادة والنجارة وبعض املهن األخرى بجانب التعليم   الثانوية( وكان

 .2اإلعدادي العام

م أول مدرسة صناعية فنية ثانوية في العاصمة صنعاء واملعروفة اآلن باملدرسة  1971-م  1970وقد افتتح في العام الدراس ي  

اتها عبارة عن مساعدة لليمن من جمهورية الصين الشقيق، وكانت مدة الدراسة فيها خمس  الفنية، وكانت هذه املدرسة بمعد

واألبنية   الطرق  تشملها  التي  التخصصات  وكانت  العامة  اإلعدادية  بعد  سنوات  ثالث  ثم  العامة،  االبتدائية  بعد  سنوات 

م كإدارة تابعة لوزارة التربية والتعليم وكانت هذه  9761استحداث إدارة التعليم املنهي عام  ، وتم  3واملحركات واملعدات الكهربائية 

 .4اإلدارة مشرفة على أنواع التعليم املنهي والتجاري والزراعي والصناعي

م واألخرى افتتحت في 1980-م1979وفي مجال التعليم الزراعي وجدت مدرستان زراعيتان إحداهما افتتحت في إب عام  

م. وضمن 1983  -م1982م، كما افتتحت مدرسة بيطرية ثانوية في العاصمة صنعاء عام  1982  -م1981سردود الحديدة عام  

 . 5كقرض لدعم التعليم في اليمن م( املمول من البنك الدولي 1973مشروع تطوير التعليم )

 بعد الوحدة اليمنية:  الفني واملنهي التعليم  -3

بعد قيام الوحدة اليمنية انفتحت فيها أبواب العمل ومتطلبات الواقع التنموي، تزايدت الحاجة إلى مهن عصرية جديدة     

م على  1990نشئت وزارة العمل والتدريب املنهي والتقني عام  حيث أوأياٍد عاملة ماهرة تغطي حاجات سوق العمل ومتطلباته،  

لوزارة  أ التابعة  املنهي والتقني  للتعليم  العامة  املؤسسة  إلى  والتعليم  التربية  وزارة  من  املهنية والتقنية  املعاهد  تبعية  تنتقل  ن 

 .6العمل 

 في عام  22ازداد التوسع في أعداد املعاهد من )و 
ً
  44افظة، لتتضاعف إلى عدد)( مح11م في )1996( معهدا

ً
 مهنيا

ً
( معهدا

 تتبع وزارة التعليم الفني والتدريب املنهي في عام  
ً
(محافظة عدد املؤسسات  19( محافظة، كما ارتفع في)13م يشمل)2001وتقنيا

ء، عدن،  ( محافظة )صنعا21م، من إجمالي عدد محافظات الجمهورية )2009  ة( مؤسس79التدريبية التابعة للوزارة لتصل إلى)

 
 .3م، ص2003الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني والتدريب املنهي، التقرير السنوي  1
 .79ص  ،م1999صنعاء،   -التعليم جذوره واتجاهات تطويره، دار الفكر املعاصر ،أحمد علي الحاج 2
الحاج  3 علي  مالئمة مخرجات  ،  أحمد  اليمنمدى  في  التنمية  العمل وخطط  والتقني الحتياجات سوق  املنهي  االجتماعية    ،التعليم  الشئون  وزارة 

 .41، ص م2011، والعمل، املركز اليمني للدراسات والبحوث
 مرجع سابق.  ،م2012 ،دور التعليم الفني واملنهي في الحد من الفقر والبطالة في اليمن، عبد امللك حسن مزارق  4
 .252ص  ،باعباد، التعليم في الجمهورية اليمنية مرجع سابق علي هود 5
 مرجع سابق.  ،م2012 ،دور التعليم الفني واملنهي في الحد من الفقر والبطالة في اليمن، عبد امللك حسن مزارق  6
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أمانة العاصمة، تعز، الحديدة، إب، أبين، حضرموت، البيضاء، حجة، ذمار، عمران، لحج، املحويت، املهرة، شبوه، الجوف،  

 . 2( مؤسسة 89إلى )  والفنيةم عدد املؤسسات املهنية 2012رتفع عام ا كما  ،1صعده، الضالع، ريمه، مأرب( 

 و 
َّ
في املحافظات السالفة الذكر حيث تزايد أعداد    والفنيةفي املعاهد املهنية    ردة لعدد الطالب امللتحقينكانت الزيادة مط

 ( طالب2098الطالب من )
ً
   ا

ً
 ( طالب4665م لتصل إلى )1996عام    وطالبة

ً
   ا

ً
 ( طالب25815م كما أرتفع إلى )2001عام    وطالبة

ً
   ا

ً
  وطالبة

( ويعود السبب في ذلك بالدرجة  22095)عدد  م إلى  2011/2012، كما حصل نقص في عدد امللتحقين خالل عام3م 2009عام  

 .4الرئيسية إلى األحداث التي شهدتها اليمن 

م أنشئت وزارة التعليم الفني واملنهي التي تحققت على أرض الواقع ضمن تشكيل الحكومة والتي تعنى بتنظيم  2001وفي عام

لنوع من التعليم املعول عليه في تلبية احتياجات خطة التنمية وسوق العمل حيث كان في حينه عدد كادر التعليم  منظومة هذا ا

م وصل عدد العاملين  2005( وفي عام  5الفني واملنهي في الوزارة ومكاتبها باملحافظات واملعاهد املهنية والتقنية العاملة حين ذاك ) 

 لتنفيذ الخطط والبرامج والسياسات املوحدة بهذا املجال 3886لى )في مجال التعليم الفني واملنهي إ
ً
ومع ارتفاع عدد  ،  6( موظفا

 ( موظف4974بلغ )  حيثرتفع معها عدد الكادر  ااملؤسسات التعليمية والتدريبية في عموم محافظات الجمهورية  
ً
وموظفة في    ا

رتفع معها عدد الكادر  ام  2011/2012عامفي  عدد املؤسسات املهنية والتقنية    ارتفاع، ومع  7م2010تلك املؤسسات خالل عام

 وموظفة منهم)6187) إلى
ً
 . 8( من اإلناث 1126)و( من الذكور 5061( موظفا

اقع التشريعات اليمنية: الفني واملنهيالتعليم  املحور الثالث:   من و

: قـبــــل الوحدة: 
ً
 أوال

( تشريعات التعليم الفني واملنهي  
ً
 :قبل دولة الوحدة في الشطر الشمالي)سابقا

( منه على مجانية التعليم كما قسمت الدراسة في  60م حيث نصت املادة )1964صدر قانون التعليم الثانوي في فبراير   •

 . (الثانوي التجاري و ، الثانوي الزراعيو ،  الثانوي الصناعيو ،  الثانوي العام) هذه املرحلة إلى:

م حيث تضمن التعليم الثانوي بأنواعه املختلفة من حيث مدة الدراسة والنظام  1974صدر قانون التعليم العام في سنة   •

 والقبول ومواد الدراسة ونظام التقويم واالمتحانات املمنوحة. 

م كإدارة تابعة لإلدارة العامة للتعليم العام وتكون هذه اإلدارة مشرفة على  1976يم املنهي عام  تم استحداث إدارة التعل •

 أنواع التعليم املنهي والتجاري والزراعي والصناعي. 

 
 .12ص  ،أعياد الثورة اليمنية  م، عدد خاص بمناسبة2010 نوفمبر –جريدة دورية صـادرة عن وزارة التعليم الفني واملنهي العدد الثالث  1
 .3ص ،م2012 -2011النشرة اإلحصائية  -وزارة التعليم الفني واملنهي  –الجمهورية اليمنية  2
 .15ص ،م مرجع سابق2010نوفمبر  –دورية صادرة عن وزارة التعليم الفني واملنهي العدد الثالث  جريدة 3
 . 10ص  ،م مرجع سابق2012 -2011النشرة اإلحصائية  4
 .15ص  نفسه، املرجع السابق 5
 . 59م ص 2005التقرير السنوي الصادرة عن وزارة التعليم الفني واملنهي عام  6
 . 15ص  ،مرجع سابق ،م2010نوفمبر  –العدد الثالث  –الجريدة الدورية الصادرة عن وزارة التعليم الفني واملنهي  7
 . 74ص  ،مرجع سابق ،م2012-2011النشرة اإلحصائية  8
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م أحدهما خاص بتشكيل مجلس للتعليم الزراعي والثاني خاص  1977( في عام 68،67صدور قرارين من مجلس الوزراء رقم )  •

 منهما. بتشكيل مجلس ا 
ً
 لتعليم والتدريب املنهي الصناعي والتجاري مع تحديد اختصاص كال

م تضمن رفع مستوى إدارة التعليم املنهي إلى إدارة عامة للتعليم الفني والتدريب  14/1/1987صدر قرار مجلس الوزراء في •

 املنهي. 

 م. 1978صدرت الالئحة التنظيمية للمدارس الثانوية الصناعية والتجارية عام  •

 م صدرت الالئحة التنظيمية ملراكز التدريب املنهي للمدارس الثانوية الزراعية والبيطرية.1980ي عامف •

 .1م بإنشاء مجلس التعليم الفني والتدريب املنهي 1987صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في عام  •

 )
ً
 :تشريعات التعليم الفني واملنهي قبل دولة الوحدة في الشطر الجنوبي )سابقا

 م وفيه حددت أهداف التعليم الفني واملنهي. 1972صدور قانون التعليم عام  •

( وإدخال بعض املواد املهنية في السلم  8-4م انعقد املؤتمر التربوي األول بموجبه تم تعديل السلم التعليمي )1975في عام   •

 . 2تعليمي الجديد )تعليم البوليتكنيك( ال

: بعــد الوحدة:  
ً
 ثانيا

على أن تنتقل تبعية املعاهد  ،  م1990وفيها املؤسسة العامة للتدريب املنهي والتقني عام    أنشئت وزارة العمل والتدريب املنهي 

 .3املهنية والتقنية من وزارة التربية والتعليم إلى هذه الوزارة

 من املؤسسة بموجب القرار الجمهوري رقم )  العامة للتدريب املنهي والتقني:الهيئة  
ً
( لسنة 261تم تأسيس هذه الهيئة بدال

 م ومن مهامها: 1995( لسنة 64م، وأعيد تشكيلها بموجب القرار الجمهوري رقم )1992

 ملتطلباته االقتصادية واالجتماعية  تخطيط وتنظيم وتوجيه التعليم الفني واملنهي في مختلف تخصصاته  
ً
ومستوياته وفقا

لتلبية   التدريب  سياسة  لتنفيذ  السنوية  واملوازنات  واإلجراءات  والبرامج  الخطط  إعداد   
ً
أيضا العمل،  سوق  واحتياجات 

داد الكوادر  كذلك تطوير نظام التعليم الفني واملنهي إلع  ،االحتياجات الكمية والنوعية لسوق العمل ومتطلبات خطط التنمية

 .4الوسيطة في فئة املستوى الفني )أعلى من الثانوية العامة وأدنى من التعليم الجامعي( بمختلف القطاعات االقتصادية

تم إقرار الالئحة واعتمادها بموجب قرار    إصدار الالئحة التنظيمية للتدريب اإلنتاجي واالستفادة من تسهيالت التدريب:

م وتعميمها على املؤسسات التابعة للوزارة، والتي تهدف إلى تنظيم كافة األعمال واإلجراءات  2002م  ( عا10مجلس الوزراء رقم )

الخاصة باألنشطة املوجهة باالستفادة من تسهيالت التدريب، وتقديم الخدمات التدريبية والتدريب اإلنتاجي املقدم للغير من  

 .5كانياتها لغاية التحسين بما يعزز الشراكة مع الغير قبل املؤسسات التدريبية القادرة على تقديمها بحسب إم

 
 . 32ص  ،م2012دور التعليم الفني واملنهي في الحد من الفقر والبطالة في اليمن مرجع سابق  ،عبد امللك حسن مزارق  1
 .54ص ،التعليم التقني والتدريب املنهي، مرجع سابق ،بدر سعيد األغبري  2
 . 4م، ص2004الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني والتدريب املنهي، التقرير السنوي لعام  3
ا 4 الحديثالجمهورية  اليمن  والطموح،  الواقع  والتقني  املنهي  التدريب  والتقني،  املنهي  للتدريب  العامة  الهيئة  املنهي،  والتدريب  العمل  وزارة  ة  ليمنية 

 . 35م، ص2000للطباعة، 

 .28ص  ،م، مرجع سابق2001الجمهورية اليمنية، تقرير اإلنجاز السنوي،  5
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املنهي:  اليمني برقم)  التصنيف والتوصيف  الوزراء  املوافقة على  12/1/1994( وتاريخ  3لقد صدر قرار مجلس  م تضمن 

تجانس في    وقد اعتمد )التصنيف املنهي في اليمن( طبيعة العمل كخاصية ،  طباعة دليل التصنيف املنهي في الجمهورية اليمنية

    ،1مفهوم التوصيف املنهي ، و فرز وتجميع وتبويب املهن
ً
  ه وظائفه ومكوناته وحدوده ومسمياتو   هأهدافكما تضمن الدليل أيضا

( من الالئحة التنظيمية لوزارة التعليم الفني واملنهي التي صدرت  17كما أشارت املادة )،  2وهيكله ونمطه ونظام الترميز وخصائصه

م والتي حددت فيها مهام اإلدارة العامة للمعايير والتصنيف والتوصيف املنهي  2002( لعام 360بموجب القرار الجمهوري رقم )

وتطوير املعايير واملواصفات والشروط الفنية    وإعدادي  وتهدف إلى تنفيذ مهام وأنشطة وتطوير نظام التصنيف والتوصيف املنه 

 .3للجودة الشاملة بحسب تغيرات وتطورات سوق العمل 

م، بشأن تشكيل املجلس  1995( لسنة  67تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )املجلس الوطني للتعليم املنهي والتقني:  

املنهي والتقني، وقرار مجلس  م بشأن إعادة تشكيل املجلس الوطني  1999( لسنة  639الوزراء رقم)  الوطني للتعليم والتدريب 

للتعليم الفني واملنهي في مختلف مستويات التصنيف املنهي ما    ةللتدريب املنهي والتقني والفني ومن مهامه: اقتراح سياسات موحد 

ظام التدريب املنهي عن طريق  دون مستوى االختصاصيين بما يلبي احتياجات خطط التنمية وسوق العمل، وتحديد أهداف ن

 لنظام التصنيف والتوصيف املنهي  
ً
إقامة توازن برامج التدريب املنهي والتقني في املجاالت الصناعية والخدمية والزراعية طبقا

 .4الوظيفي 

تقدم وزير العمل والتدريب املنهي بدراسة  حيث    تشكيل مجلس أعلى لتخطيط التعليم العام والجامعي والفني واملنهي: 

بتاريخ   املنعقدة  بجلسته  الوزراء  مجلس  إلى  واملنهي  الفني  التعليم  أوضاع  في  القائم  الخلل  تلك 1/7/1998حول  وفي ضوء  م 

   : 5اآلتيةالدراسة اتخذت اإلجراءات 

املنهي برئاسة رئيس مجلس الوزراء  أقر مجلس الوزراء تشكيل مجلس أعلى لتخطيط التعليم العام والجامعي والفني و  -1

 وعضوية الوزراء املعنيين. 

 تكليف وزيري العمل والتدريب املنهي، والتربية والتعليم بإعداد مشروع القرار واختصاصات املجلس وصالحياته. -2

ميزانية   -3 تتضمن  أن  املجلس  إلى    االعتماداتم  2000  -م  1999أقر  تفتقر  التي  املهنية  املراكز  تجهيز  إلعادة  الكافية 

 التجهيزات الالزمة.  

 م.1999أقر املجلس عقد املؤتمر الوطني للتعليم املنهي والتقني الذي تم انعقاده في شهر فبراير  -4

 : مايو من كل عام بيوم التدريب املنهي والتقني وفيه تتم إقامة أنشطة وفعاليات مختلفة منها 24تسمية  -5

 إقامة معرض ملنتجات املعاهد املهنية والتقنية.    -

 تكريم املبرزين العاملين في مجال التعليم الفني واملنهي.  -

م  1999( لسنة  85م رقم )1996( لسنة  18بموجب القرار الوزاري رقم )  تأسستاملجلس املحلي للتدريب املنهي والتقني:  

  بشأن تشكيل املجالس املحلية للتدريب املنهي والتقني بالوزارة وفروعه على مستوى املحافظات التي فيها معاهد مهنية وتقنية. 

 
ص  ،م1995 ،ب املنهي والتقني، التصنيف املنهي في الجمهورية اليمنية، طبع بمطابع جامعة الدول العربيةالجمهورية اليمنية، الهيئة العامة للتدري 1

13 . 
 .14ص  ،سابق عمرجالجمهورية اليمنية، التصنيف املنهي في الجمهورية اليمنية  2
 . 26 -24طبع بمطابع دائرة التوجيه املعنوي ص –م بشأن الالئحة التنظيمية لوزارة التعليم الفني واملنهي 2002( لسنة 360قرار جمهوري رقم ) 3
 . 38الجمهورية اليمنية، وزارة العمل والتدريب املنهي، الواقع والطموح، مرجع سابق، ص 4
 . 8ص ، م2010( مارس 56العدد ) –التعليم الفني واملنهي في اليمن بين الواقع والطموح  –ق يمانية أورا –املركز العربي للدراسات اإلستراتيجية   5
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في كل    الفني واملنهيس املحلية للتعليم  م الخاصة بتشكيل املجال1999( لسنة  14،  13،  12،  11،  9القرارات الوزارية باألرقام )و 

في محافظة الحديدة، ثم توالى تشكيل املجالس لبقية محافظات    الفني واملنهيوقد تم تشكيل أول مجلس محلي للتعليم  ،  منطقة

،  )تعز، إب(،  )أمانة العاصمة صنعاء، ذمار، عمران(  الجمهورية التي بها معاهد في حينه ليصبح عددها خمسة مجالس محلية 

 .1)الحديدة( ، )حضرموت، شبوه، املهرة(، )عدن، لحج، أبين(

م بهدف توفير موارد مالية ثابتة ومستمرة  1995( لسنــة  15قرار الجمهوري رقم )أنش ئ بموجب ال  صندوق التدريب املنهي: 

التدريب   أنشطة  ولدعم  واملنهيللتدريب  الخدمة.   الفني  أثناء  العاملة  للقوى  املهارة  التدريب، ورفع مستويات  إعادة    وأنشطة 

الشهري للجور واملكافآت والعالوات والبدالت  % من اإلجمالي  1وتتكون موارده من اإلسهام الشهري ألصحاب العمل بما يعادل 

الحق   العمل  القانون لصاحب  أعطى  األجانب، ومن املساعدات والهبات، وقد  املفروضة على تشغيل  الرسوم  للعمال، ومن 

  80% من إجمالي ما دفعه من تدريب العمالة لديه، وبما ال يزيد عن  50باستخدام ما ال يقل عن  
ً
% مما دفع، وخصص جزءا

 .2موارد الصندوق لدعم مراكز التدريب  من

م بشأن كليات املجتمع وقراري مجلس الوزراء  1996( لسنة  5تطرق الباب األول من القانون رقم )  قانون كليات املجتمع:

ون  م بشأن تبعية وإدارة كليات املجتمع إلى وزارة التعليم الفني واملوافقة على مشروع تعديل القان2004( لسنة  173،224رقم )

اتفاقيات    – أو أي  أو أي جهة أجنبية  الوطني  القطاع الخاص  ينشأها  التي  الكليات  بأنها  املجتمع الخاصة  إلى تعريف كليات 

واهتم الباب الثاني من القانون بإنشاء مجلس أعلى لكليات املجتمع يختص بوضع السياسات    خاصة بمقتض ى هذا القانون.

عضويته ثمانية ممثلين عن القطاع الخاص يرشحهم اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ويكون  التعليمية للكليات ويشمل في  

من اختصاصات املجلس دراسة وبحث وإقرار طلبات إنشاء أو دمج أو إلغاء كليات املجتمع الخاصة ووضع الضوابط الالزمة  

ضويته أربعة ممثلين عن فرع اتحاد الغرف التجارية  وفي املحافظات يشارك في ع  للمشاركة األجنبية في كليات املجتمع الخاصة.

التوصيات   وتقديم  املحافظات،  في  املجتمع  لكليات  التعليمية  السياسة  تنفيذ  على  اإلشراف  اللجان  مهام  ومن  والصناعية 

 .3للمجلس األعلى بشأن طلبات إنشاء كليات املجتمع من حيث عالقة التخصصات بمتطلبات التنمية املحلية 

والبرامج:  اللجان   للمناهج  املحلية  )باالستشارية  رقم  الهيئة  رئيس  لسنة  7ــــ  26قرار  اللجان  2000(  تشكيل  بشأن  م 

 .4االستشارية للمناهج والبرامج التدريبية في مؤسسات التدريب 

 :م2002( لسنة 360الالئحة التنظيمية لوزارة التعليم الفني واملنهي بموجب القرار الجمهوري رقم ) 

"(  3)املادة  تنص   • املنهي  على  والتدريب  الفني  التعليم  وتقييم  وتنفيذ  وإدارة  وتخطيط  رسم سياسات  إلى  الوزارة  تهدف 

يلبي  واملستمر  النظامي   بما  ومخرجاته  مدخالته  وتطـويـر  ومستوياته  وتخصصاته  مجاالته  بمختلف  الخدمة(  وأثناء  )قبل 

 من املوارد البشرية،    احتياجات ومتطلبات التنمية الشاملة وسوق العمل 
ً
 وخارجيا

ً
 محليا

ً
إلى دستور الجمهورية اليمنية    استنادا

 
ً
 .5" وبما يتوافق مع السياسات العامة للدولة، تتولى على وجه الخصوص ممارسة املهام التي تم اإلشارة إليها سابقا

• ( املادة  ونائبه4،5أما  الوزير  واختصاصات  مهام  على  نصت  فقد   )،   ( املادة  حددت  )6كذلك  واملادة  مهام  7(،   )

(، فقد نصت على البناء التنظيمي للوزارة من الديوان العام واألجهزة  8واختصاصات وكالء الوزارة ومجلس الوزارة، أما املادة )

 
 .40وزارة العمل والتدريب املنهي، مرجع سابق، ص –الجمهورية اليمنية  1
يمانية    –  االستراتيجيةاملركز العربي للدراسات    ينظروللمزيد    2 اليمن  –أوراق  في  الفني واملنهي  )  –بين الواقع والطموح    التعليم  ( مارس  56العدد 

 .8م ص 2010
 . 35ص  ،م مرجع سابق2006التقرير السنوي لوزارة التعليم الفني واملنهي  3
 .4ص ،الجمهورية اليمنية، الهيئة العامة للتدريب املنهي والتقني، الواقع والطموح، مرجع سابق 4
 .5م، ص2002هـ، أكتوبر 1423(، 20ون القانونية، العدد )الجمهورية اليمنية، الجريدة الرسمية، وزارة الشئ 5
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إنشائها   قرار  ينص  التي  املؤسسات  وكذلك  الجمهورية  محافظات  وكافة  العاصمة  أمانة  في  لها  التابعة  تبعيتها  واملكاتب  على 

 .1مهام واختصاصات اإلدارة العامة للمناهج والوسائل التعليمية  على( 14وكذلك نصت املادة )، للوزارة

( نصت على مهام اإلدارة  16( على مهام واختصاصات اإلدارة العامة للتدريب وتأهيل الكادر، واملادة )15وقد نصت املادة ) •

واملكتبات العلمي  للبحث  امل  ،العامة  )أما  والتصنيف  17ادة  للمعايير  العامة  اإلدارة  واختصاصات  مهام  على  نصت  فقد   )

 على مهام واختصاصات اإلدارة العامة لالختبارات، وتهدف اإلدارة العامة لالختبارات  18واملادة )  ،والتوصيف املنهي
ً
( نصت أيضا

وت تنفيذها  على  واإلشراف  الهيئة  النهائية)التخريج(  االختبارات  تنظيم  في  إلى  واملتدربين  الطالب  تقييم  وطرق  أساليب  طوير 

مختلف مراحل التعليم الفني والتدريب املنهي لتطوير إجراءات منح الشهادات بمختلف مستويات التعليم الفني والتدريب املنهي  

 للمعايير واملستويات والشروط الفنية املعتمدة. 
ً
 طبقا

• ( املادة  نصت  اإلدا 19وكذلك  واختصاصات  مهام  على  وضع (  إلى  وتهدف  الطالبية  والخدمات  للنشطة  العامة  رة 

القواعد واألنظمة للنشطة العامة، وتنظيم املسابقات الفنية املهنية والثقافية والرياضية، وإقامة املعارض الوطنية واملحلية،  

 املادة )  ، وتشجيع املوهوبين واملبدعين
ً
أما  ،  ( نصت على مهام واختصاصات اإلدارة العامة للتفتيش والجودة الشاملة20أيضا

( فقد نصت على مهام اإلدارة العامة للخدمات التدريبية إلى تقديم الخدمات التدريبية وتنسيق وتوطيد أوجه التعاون  21)املادة  

دم مصلحة الجانبين والتحسين النوعي ملخرجات هذا النوع من  بين الوزارة ومؤسساتها وسوق العمل والقطاع الخاص، بما يخ

ملال العملءالتعليم  احتياجات سوق  )  ، مة  املادة  لش22كذلك  العامة  اإلدارة  واختصاصات  مهام  على  نصت  مجالس  ؤ (  ون 

 .2التعليم الفني والتدريب املنهي 

تمثل اإلدارة العامة للمرأة والتدريب النوعي، وذلك ( من الالئحة التنظيمية للوزارة التي كانت  23تم إلغاء املادة )  لككذ •

بما يحقق إدماج املرأة في عملية التنمية الشاملة بإنشاء قطاع تعليم وتدريب الفتاة بوزارة التعليم الفني واملنهي بموجب القرار  

( 25وجيه املنهي، أما املادة )( حددت مهام واختصاصات اإلدارة العامة للت24أما املادة )  ،م2009( للعام  166الجمهوري رقم )

واختصاصاتها بالعمل    ها كما حددت بقية املواد مهام   ، فنصت على مهام واختصاصات اإلدارة العامة للتخطيط والتعاون الفني

 للقانون. 
ً
 بها وفقا

واملنهي: الفني  التعليم  )  قانون  رقم  القانون  لسنة  23بموجب  ر 2006(  واملنهي  الفني  التعليم  وزارة  تتولى  سياسة  م  سم 

يلبي   بما  ومخرجاته  مدخالته  وتطوير  ومستوياته،  وتخصصاته  مجاالته  بمختلف  واملنهي  الفني  التعليم  وإدارة  وتخطيط 

 من املوارد البشرية، وبما يتوافق مع السياسات العامة  
ً
 وخارجيا

ً
احتياجات ومتطلبات التنمية الشاملة وسوق العمل محليا

 للدولة.

الفني واملنهي رقم )أنش ئ    املجلس االستشاري: التعليم  ( لعام 23املجلس االستشـاري للتعليم الفني واملنهي بموجب قانون 

هو الذي يمثل في تشكيله الجهات ذات العالقة، ويعهد إليه بدراسة كل ما يحال إليه من دراسات تتعلق بالتعليم  و م،  2006

بشأنها،  الالزمة  االستشارات  وإبداء  واملنهي،  التعليم  ويتولى    الفني  بسياسة  الخاصة  واالقتراحات  االستشارات  تقديم  املجلس 

 . 3الفني واملنهي، وتحدد الالئحة التنفيذية املهام واالختصاصات التفصيلية التي يقوم بها 

أشارت  م، والتي  2009( للعام  166صدر القرار الجمهوري رقم )  قطاع تعليم وتدريب الفتاة في مجال التعليم الفني واملنهي: 

املادة األولى بإنشاء واستحداث قطاع لتعليم وتدريب الفتاة بوزارة التعليم الفني واملنهي، وعلى أن يرأس القطاع املنشأ وكيل  

 
 .18ص  ،نفسه السابق املرجع 1
 . 33-32ص  ،بمطابع دائرة التوجيه املعنوي  طبع –م بشأن الالئحة التنظيمية لوزارة التعليم الفني واملنهي 2002( لسنة 360قرار جمهوري رقم ) 2
 . 25ص  ،م2006الجمهورية اليمنية، وزارة الشئون القانونية قانون التعليم الفني واملنهي عام   3
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القطاع  القرار مهام واختصاص هذا  الثالثة من  املادة  تبين   
ً
أيضا الثانية،  للمادة   

ً
بتعيينه قرار جمهوري وفقا ،  1وزارة يصدر 

م، والتي حددت  2010( لسنة  29ارات تعيين مديري إدارة تعليم وتدريب الفتاة بموجب القرار الوزاري رقم )وكذلك استكمال قر 

،  املادة األولى تنشأ في مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة واملحافظات إدارة تسمى إدارة تعليم وتدريب الفتاة ومشاركة املجتمع 

 .2اختصاصات هذه اإلدارةاملادة الثانية من القرار حددت مهام و  لكوكذ

 في اليمن:  واملنهيمستويات وأنماط التعليم الفني  املحور الرابع: 

: مستويات التعليم الفني واملنهي: 
ً
 أوال

 :3تتحدد مستويات التعليم الفني واملنهي التي تقدمها املؤسسات التعليمية والتدريبية على النحو اآلتي

 املستوى محدود املهارة:  (1

 يشمل مستوى محدود املهارة األعمال التي يتطلب إنجازها توفير قدر محدود من املهارات العملية لدى شاغلها.   -أ 

 مدة التدريب في هذا املستوى من أربعة أشهر إلى عشرة أشهر.    -ب

 املستوى املاهر:  (2

يشمل املستوى املاهر األعمال التي يتطلب إنجازها توفير مهارات عملية ومعلومات فنية متعلقة بجزء متكامل من املهنة    -أ 

 لدى شاغليها. 

.  -ب
ً
 التدريب املنهي في هذا املستوى نظامي أو غير نظامي ال يتجاوز أربعة عشر شهرا

 املستوى املنهي:  (3

جازها توفير مهارات تغطي إطار املهنة بشكل متكامل لدى شاغليها وتتضمن  يشمل املستوى املنهي األعمال التي يتطلب إن -أ 

املتعلقة بتوزيع األعمال على املرؤوسين   املهارات  إلى  العالقة باملهنة، إضافة  الفنية ذات  الجانب العملي واملعلومات واألسس 

 وتدريبهم ورفع كفاءتهم. 

 عد التعليم األساس ي، أو سنة بعد املستوى املاهر.مدة التعليم في هذا املستوى ال تقل عن ثالث سنوات ب -ب

 املستوى الفنـي:   (4

يشمل املستوى الفني األعمال التي يتطلب إنجازها توفير مهارات فنية علمية وعملية وإدارية لدى شاغليها لتمكينهم من   -أ 

أفكار االختصاص ي إلى العاملين في املستوى  تفهم طبيعة األداء وتحديد خطوات إنجازه ومتابعته وتقديمه، إضافة إلى ذلك نقل  

 األدنى.

مدة التعليم في هذا املستوى ال تقل عن خمس سنوات بعد التعليم األساس ي أو من سنتين إلى ثالث سنوات بعد التعليم   - ب

 . الثانوي العام، أو ما يعادلها في مستوى املعاهد املهنية

: أنماط التعليم الفني واملنهي: 
ً
 ثانيا

 من اآلتي:  واملنهيتتكون أنماط التعليم الفني 

 

 

 
 . 74ص ،م2009عام   166الجمهورية اليمنية، وزارة الشئون القانونية القرار الجمهوري رقم  1
 .5ص ،م2010عام  – 29الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني واملنهي القرار الوزاري رقم 2
 . 32ص ،مرجع سابق ،الجمهورية اليمنية الجريدة الرسمية وزارة الشئون القانونية العدد الثاني عشر 3
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 ينقسم التعليم النظامي إلى اآلتي: التعليم النظامي: -أ 

 :1التعليم املنهي الذي يتم فيه تنفيذ البرامج التدريبية اآلتية  (1

متطلبات  برامج التدريب ملستوى محدود املهارة ويستهدف فئة من هم في سن العمل من الشباب إلكسابهم مهارات لتحقيق    -

 العمل. 

برامج التدريب املنهي ملستوى ماهر وتستهدف التدريب املنهي )مخرجات مرحلة التعليم األساس ي( وتصل فترة التدريب إلى    -

عامين دراسيين، ويتم اإلعداد الفني للطالب لتأهيلهم للعمل في مختلف قطاعات النشاط االقتصادي، ويمنح املتخرج شهادة  

 . دبلوم التدريب املنهي

برامج التعليم املنهي وتستهدف مخرجات التعليم األساس ي أو الحاصلين على املستوى املاهر، ويمنح املتخرج شهادة الثانوية    -

 الفنية للحاصلين على مستوى التعليم األساس ي، أو شهادة املستوى املنهي للحاصلين على املستوى املاهر. 

التدريب   (2 التعليمي والتدريبي ويعزز بقدر من  البرنامج  الذي تنفذ فيه مختلف جوانب  الفني  )مشاريع  امليداني  التعليم 

 التخرج( للتعرف على واقع الحياة العملية، ويستهدف حاملي شهادات الثانوية العامة واملهنية.

 :2يأتيوتنقسم برامج التعليم والتدريب غير النظامي إلى ما التعليم غير النظامي:  -ب

 برامج وفق املستويات املهنية الوطنية املعتمدة.  (1

 برامج ورفع كفاءة(. –تدريب تحويلي –برامج تدريب  –برامج لتلبية احتياجات نوعية خاصة لطالبيها )دورات قصيرة  (2

ستويات واملؤهالت املهنية الوطنية املعتمدة إلى الشروط واملواصفات  وتخضع برامج التعليم والتدريب املستمر املرتبطة بامل

التعليم   يستهدف  كما  املعتمدة،  واألنظمة  اللوائح  في  عليها  املنصوص  والشهادات  واالختبارات  بالبرامج  الخاصة  واملعايير 

الراغبين في رفع   لكليم العام، وكذوالتدريب غير النظامي العاملين في سوق العمل والعاطلين عن العمل واملتسربين من التع

 للتطوير التقني. 
ً
 مستوياتهم وتجديد وتطوير معارفهم وفقا

 :
ً
 صفات ومكونات التعليم الفني واملنهي: ثالثا

مدة الدراسة فيه في املعاهد الصناعية الفنية ثالث سنوات بعد اإلعدادية يمنح املتخرج منها    التعليم الصناعي واملنهي: .1

املباني الهندسية املدنية    -اإللكترونيات   -الكهرباء   -السيارات   -شهادة الثانوية الفنية في إحدى التخصصات اآلتية )امليكانيكا  

راسة على مواد تخصصية بمعدل عشرين حصة في األسبوع، ومواد  تحتوي خطة هذه الدو   ، املساحة(  -الطرقات والجسور   -

. وبالنسبة ملدة الدراسة في املعاهد املهنية سنتان يمنح املتخرج منها شهادة دبلوم التدريب  18عامة بمعدل )
ً
( حصة أسبوعيا

الصحية، األعمال  الكهرباء،  السيارات،  إصالح  )امليكانيكا،  اآلتية:  التخصصات  إحدى  في  النجارة،    املنهي  واللحام،  الحدادة 

 واملباني( وتحتوي خطة الدراسة في املعاهد املهنية على مواد تخصصيه ومواد عامة. 

مدة الدراسة في املدارس الثانوية الزراعية ثالث سنوات، ويمنح الطالب بعد نجاحه شهادة )الثانوية  التعليم الزراعي:   .2

ثقافية.  شعبة عامة يدرس فيها الطالب مواد فنية ومواد أساسية ومواد الزراعية( وليس هناك تخصصات معينة، ولكن توجد 

 
 .32ص ،مرجع سابق ،الجمهورية اليمنية الجريدة الرسمية وزارة الشئون القانونية، قانون التعليم الفني واملنهي  1
وزارة الشئون االجتماعية والعمل، املركز اليمني للدراسات    ،مدى مالئمة مخرجات التعليم املنهي والتقني الحتياجات سوق العمل  ،أحمد علي الحاج 2

 .51، ص م2011، والبحوث
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)الثانوية البيطرية(    يوف العامة، ويمنح املتخرج شهادة  البيطرية: مدة الدراسة ثالث سنوات بعد اإلعدادية  املدرسة الثانوية 

 .1وليس هناك تخصصات معينة، ويدرس الطالب املواد الفنية واألساسية والثقافية 

مرحلة وسيطة يلتحق بها التالميذ الذين أكملوا مرحلة التعليم األساس ي وما في مستواه،    الفنيالتعليم    تعليم الفني: ال .3

 وتهدف إلى تعليم املهارات اليدوية للمهن الحديثة بغرض تمكين املتخرج من تعلم أي مهنة فنية حديثة في موقع العمل. 

التقني: .4 يعت  التعليم  التعليم  من  النوع  الثانوي،  هذا  والتعليم  الجامعي  التقني  التعليم  بين  متوسط  متقدم،  تقني  بر 

، كما يحدد شروط االلتحاق فيه ومدته، ويهدف  واالقتصاديةويستجيب هذا النوع من التعليم ملتطلبات التنمية االجتماعية  

والتكنولوجية الناتجة عن التطور العلمي التعليم التقني إلى إعداد كوادر األفراد الفنية املؤهلة للقيام بالتطبيقات العلمية  

 .2والتكنولوجي ومدة الدراسة فيه من سنتين إلى ثالث سنوات بعد الثانوية العامة

وليس    (الثانوية التجارية) مدة الدراسة فيه ثالث سنوات بعد اإلعدادية العامة ويمنح املتخرج شهادة    التعليم التجــاري:  .5

  3اختياريةهناك تخصص معين، ويدرس الطالب مواد أساسية وأخرى ثقافية وثالثة  
ً
، ومن مكونات التعليم الفني واملنهي أيضا

عناصر مواد يطلق عليه اسم املدخالت، وتتفاعل هذه املدخالت مع بعضها فيما يسمى باألنشطة والعمليات لتنتج لنا نواتج  

مفه ضوء  في  مخرجات  تسمى  املدخالت  محددة  عليهما  يطلق  أساسيين  عنصرين  من  يتكون  الذي  التعليمي  النظام  وم 

 .4واملخرجات 

 :
ً
 سياسة القبول للتعليم الفني واملنهي: رابعا

 :5اآلتية الشروط فإنه يتطلب توفر  الفنية واملهنيةبالنسبة للقبول للدراسة في املؤسسات 

للمستوى   • الثانوية  املنهي والشهادة  للمستوى  الشهادة اإلعدادية   على 
ً
املتقدم حاصال الطالب    وكليات   الفني أن يكون 

 املجتمع. 

 أن يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك من آخر مدرسة درس فيها.  •

 للمستوى  أال •
ً
 للمستوى املنهي وخمسة وعشرين عاما

ً
 . نيالفيتجاوز سن الطالب املتقدم عن عشرين عاما

•  .
ً
 صحيا

ً
 أن يكون الئقا

إذا أحضر ما يفيد    أال • أكثر من عامين دراسيين إال  أو الثانوية  الشهادة األساسية  يكون قد مض ى على حصوله على 

 استمراره في الدراسة. 

 للدراسة.  •
ً
 كليا

ً
 أن يكون املتقدم متفرغا

 اعتباره.   يكون قد صدر بحقه قرار فصل من أي جهة تعليمية ما لم يكن قد رد إليه أال •

 

 

 
 . 254على هود باعباد، التعليم في الجمهورية اليمنية ماضيه، حاضره، مستقبله، مرجع سابق، ص 1
 .8ص  ،مرجع سابق ،م2002لتعليم الفني والتدريب املنهي، تقرير اإلنجاز السنوي ( الجمهورية اليمنية، وزارة ا2
 .254( على هود باعباد، التعليم في الجمهورية اليمنية مرجع سابق، ص 3
للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة ( بدر سعيد على األغبري، بدر سعيد علي األغبري، تاريخ التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية، مركز املتفوق  4

 .5م ص2009الثانية، 
 . 27م ص 2011/ 2010( الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني واملنهي، دليل الطالب في املؤسسات التعليمية والتدريبية للعام 5
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 خاتمة:

 واستمر في التطور من حيث التشريعات واملؤسسات والنظام التعليمي حتى 
ً
صبح  أبدأ التعليم الفني واملنهي في اليمن مبكرا

 تديره وزارة متخصصة ومؤسسات كثيرة ومتنوعة، وقد تنوع في مستوياته وأنماطه، وكان له الدور البارز في النهوض  
ً
 شامال

ً
نظاما

، وكان له الدور في رفد سوق العمل في جميع املجاالت والقطاعات، وقد اهتم بالتعليم الصناعي واملنهي،  
ً
 ومهنيا

ً
باليمن اقتصاديا

، والتعليم التجاري، وجميعها تهدف إليجاد مخرجات قادرة على تلبية احتياجات السوق  واملنهي ي، والتعليم الفني  والتعليم الزراع

 واملؤسسات والقطاعات املختلفة في املجال الحكومي والخاص. 

 التوصيات: 

 بناًء على ما توصلت إليه الدراسة فيوص ي الباحثان باآلتي:

 إدخاله في املراحل الثانوية والتوسع في تعميم هذا التعليم في جميع املحافظات. االهتمام بالتعليم الفني واملنهي و  .1

واملستويات   .2 القطاعات  جميع  في  تطوره  يخدم  بما  وتنفيذها  واملنهي  الفني  للتعليم  املنظمة  واللوائح  التشريعات  تفعيل 

 واملحافظات.

لم تستخدم، وتوفير املستلزمات الكافية لكل مؤسسة بما  تفعيل مؤسسات التعليم الفني واملنهي وجميع املباني التي ما زالت   .3

 يحقق ويلبي احتياجات املجتمع اليمني. 

 في عصر التكنولوجيا واالنفجار التكنولوجي.  ةوالتحديات املعاصر  اتاستحداث أقسام جديدة تلبي التطور  .4

وتشجيعها وعدم املساس بها أو التقليل    املحافظة على مؤسسات ومباني ومناهج وأنظمة وأنماط التعليم الفني واملنهي دعمها  .5

 منها. 

 املقترحات: 

 لهذه الدراسة يقترح الباحثان إجراء الدراسات اآلتية: 
ً
 استكماال

 إجراء دراسة إحصائية عن واقع التعليم الفني واملنهي من حيث امللتحقين به واملباني واإلمكانيات.  .1

 التنمية املستدامة للمجتمع اليمني.  تواملنهي باليمن الحتياجاإجراء دراسة عن درجة تلبية التعليم الفني  .2

 إجراء دراسات حول معوقات ومشاكل التعليم الفني واملنهي في اليمن، ووضع تصورات لتطويره. .3

 املراجع: قائمة 

تمر السنوي  دراسة تحليلية لتطوير التعليم الفني في مصر ومتطلبات تحديثه وزيادة فاعليته، املؤ ،  أحمد إبراهيم السيد -1

 . م1993، ( مستقبل مصر، رابطة التربية الحديثة بالتعاون مع كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة13)

 .م1999صنعاء،  -التعليم جذوره واتجاهات تطويره، دار الفكر املعاصر ، أحمد علي الحاج -2

وزارة الشئون االجتماعية والعمل،    ،الحتياجات سوق العمل مدى مالئمة مخرجات التعليم املنهي والتقني  ،  أحمد علي الحاج -3

 . م2011، املركز اليمني للدراسات والبحوث

 . م2002، مسيرة التعليم املنهي والتقني في اليمن، دار املناهج، عمان األردن، الطبعة األولى ، أحمد علي الحاج -4

التشريعات واتجاهات التحديث في الجمهورية اليمنية،    -ور التط  –بدر سعيد األغبري التعليم الفني والتدريب املنهي، النشأة   -5

 م. 2001دار الفكر املعاصر صنعاء، الطبعة األولى 
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الطبعة   -6 والتوزيع،  والنشر  للطباعة  املتفوق  مركز  اليمنية،  الجمهورية  في  والتعليم  التربية  تاريخ  األغبري،  بدر سعيد علي 

 م.2009الثانية، 

 م. 2005رة التعليم الفني واملنهي عام التقرير السنوي الصادرة عن وزا  -7

 م.2006التقرير السنوي لوزارة التعليم الفني واملنهي  -8

الفني واملنهي  -9 التعليم  اليمنية  ،جريدة دورية صـادرة عن وزارة  الثورة  أعياد  الثالث    ، عدد خاص بمناسبة    نوفمبر   – العدد 

 م. 2010

 . م 1999،  ي والتقني في اليمن، املؤتمر الوطني للتعليم، صنعاء، فبرايرجمال الخوالني، الواقع الحالي للتعليم والتدريب املنه -10

 م. 2012 -2011النشرة اإلحصائية   -وزارة التعليم الفني واملنهي – الجمهورية اليمنية  -11

 الجمهورية اليمنية الجريدة الرسمية وزارة الشئون القانونية، قانون التعليم الفني واملنهي.  -12

اليمنية   -13 املنهي  الجمهورية  للتدريب  العامة  الهيئة  والطموح،  الواقع  والتقني  املنهي  التدريب  املنهي،  والتدريب  العمل  وزارة 

 م. 2000والتقني، اليمن الحديثة للطباعة، 

 م.2006( لسنة 23الجمهورية اليمنية: وزارة الشئون القانونية، الجريدة الرسمية رقم ) -14

مهورية اليمنية، الهيئة العامة للتدريب املنهي والتقني، طبع بمطابع جامعة الدول  الجمهورية اليمنية، التصنيف املنهي في الج  -15

 م. 1995العربية 

 م. 2002(، أكتوبر 20الجمهورية اليمنية، الجريدة الرسمية، وزارة الشئون القانونية، العدد ) -16

 م. 2001الجمهورية اليمنية، تقرير اإلنجاز السنوي،  -17

طبع    –م بشأن الالئحة التنظيمية لوزارة التعليم الفني واملنهي  2002( لسنة  360رقم )  قرار جمهوريالجمهورية اليمنية،   -18

 .بمطابع دائرة التوجيه املعنوي 

 . م2003الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني والتدريب املنهي، التقرير السنوي  -19

 م. 2004التقرير السنوي لعام الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني والتدريب املنهي،   -20

 م.2002الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني والتدريب املنهي، تقرير اإلنجاز السنوي  -21

 م. 2010عام  – 29الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني واملنهي القرار الوزاري رقم -22
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 بوصفه مدخال لتحقيق التفوق الدراس ي للمدرسة املغربية االنتماء بمقترحات عملية لتعزيز اإلحساس 

Practical proposals to enhance the sense of belonging to the Moroccan school as a gateway to 

achieving academic excellence 

 املغرب  ،القنيطرة –سال  - أكاديمية الرباط/د.عمر شبهي

Dr.Omar Chahbi /the Academy of Rabat - Sale – Kenitra / Morocco 

 

 

 لخص: م

بتعزيز   املتعلق  البعد  وهو  التربوية،  املمارسة  في  أساسيا  بعدا  املقال  هذا  القسم  ب  اإلحساسيتناول  إلى جماعة  االنتماء 

أن   ذلك  الدراس ي،  التفوق  لتحقيق  األساسية  املداخل  أحد  إيجابية مع  ع  القدرة بوصفه  بناء عالقات    ن درسي املو   قران األلى 

أكثر استعدادا الكتساب املعارف    املتعلم   من شأنه أن يجعل   ، التام عنه  املدرس ي والرض ا  وسطالالرتباط الوثيق باواستشعار  

فمتى تحقق الشعور باالنتماء    وكذا أكثر ميال إلى االستمتاع بوجوده داخل املدرسة.  ، رات الفهم والتحليل واالستنتاجوتطوير مها

، وانسجمت جماعة  محل التنافر والتباغض  انتعشت فرص تكوين صداقات، وتراجعت نسب العنف، وحل التعاون واملساعدة

 .  القسم بالرغم من االختالفات القائمة بين أفرادها

ال يكتفي هذا املقال بالوصف والتحليل والتشخيص، وإنما يقترح عددا من اإلجراءات والتدابير وكذا الطرق واألساليب  

لدمج املتعلم في واقع   كذلك  صيغ وإنما ألنها    ،فحسب  تستمد أهميتها من كونها أدوات لنقل املعارف واملهاراتالتربوية، التي ال  

املدرس ي ومحيطه  في    على  تحفيزهل  اتآليو ،  التربوي  الفاعلة  واإلبداع    يرورةالساملشاركة  واملبادرة  الفعل  خالل  من  التربوية 

 . واالكتشاف

 .املدرسة املغربية  -املدرس  –املتعلم   –التفوق الدراس ي   –اإلحساس باالنتماء  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

This article deals with a basic dimension in educational practice, which is the dimension related to 

enhancing the sense of belonging to the department group as one of the basic entrances to achieving academic 

excellence, as it would make the learner more willing to acquire knowledge and develop skills of 

understanding, analysis and conclusion, as well as more inclined to enjoy his presence within The school. 

This article is not limited to description, analysis and diagnosis, but rather proposes a number of procedures 

and measures as well as educational methods and methods, which derive their importance not only from being 

tools for transferring knowledge and skills, but also formulas for integrating the learner into the educational 

reality and his school environment, and mechanisms to push him to actively participate in The educational 

process through action, initiative, creativity and discovery. 

Keywords: A sense of belonging - academic excellence - the learner - the teacher - the Moroccan school. 
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 : مقدمة

املدرسة لدى   إلى  باالنتماء  أن  إن تقوية اإلحساس  الدراس ي. وال يمكن  التفوق  لتحقيق  أساس ي  املغاربة مدخل  املتعلمين 

تاما عن وسطه املدرس ي. وهذا ما يدعو كل    ا املتعلم تقديرا ذاتيا عاليا ورض  يتحقق هذا اإلحساس باالنتماء إال إذا استشعر

التدابير ومواكبة كل املبادرات والجهود  الفاعلين في الحقل التربوي باملغرب إلى تكثيف الجهود من أجل تنزيل كل اإلجراءات و 

مواهبهم   إبراز  وكذا  سليمة  اجتماعية  عالقات  بناء  على  وتحفيزهم  املدرس ي  الوسط  في  املتعلمين  اندماج  دعم  إلى  الرامية 

 التعَ   تمثل العملية التعليميةبطبيعة    ترتبط التيوقدراتهم. غير أن هذه الغايات تصطدم بعدد من املعيقات  
ُّ
يتم فيها    ة التييمل

إغفال    -األحيان   غالب في    – التركيز   يتم  في حين  الدراس ي،  للتفوق  أساسية  بوصفها محددات  العقلية  والقدرات  الذكاء  على 

أن إعراض بعض املتعلمين عن االهتمام  ذلك  .  هذا التفوق اإلحساس باالنتماء بوصفه أحد أهم العوامل املساهمة في تحقيق  

فعية عند هؤالء، ال يرتبط دوما بقدراتهم الذهنية أو املعرفية "املتواضعة"، بل قد يكون األمر  بالتحصيل والدراسة وغياب الدا 

في الكثير من األحيان مرتبطا بصعوبات يجدها هؤالء املتعلمون على مستوى االنتماء لجماعة القسم أو االندماج في الوسط  

في العملية التربوية ُمطالب باستحضار الجوانب العالئقية في  املدرس ي بكل مكوناته. ومن ثم فاملدرس بوصفه الفاعل األساس  

التربوية وفق طرق وأساليب التعليمية وتصميمه للنشطة  للعملية  املعرفية واملهارية    تشتبك  تعليمية   تخطيطه  األبعاد  فيها 

 باإلنسانية العالئقية.

لدى املتعلمين املغاربة، انطالقا من إشكالية    ياإلحساس باالنتماء للوسط املدرس   إن هذا املقال يرنو إلى مالمسة قضية

جوهرية يمكن صياغة عناصرها على الشكل التالي:  ما هي التدابير والطرق التربوية الكفيلة بتعزيز االنتماء إلى جماعة القسم  

يات التي تتسم بها  هي الخصوص والتفوق الدراس ي؟ ما  ما املقصود باالنتماء ؟باعتباره مدخال أساسيا لتحقيق التفوق الدراس ي

املمار  أي حد يسهم تجديد  إلى  ؟  القسم  التربوية واعتماد أساليب  جماعة  في محيطهم    حديثة سة  التالميذ  اندماج  تيسير  في 

 املدرس ي وتحسن تحصيلهم الدراس ي؟  

تنبع أهمية هذا املقال من كونه يتناول ُبعد االنتماء بوصفه أحد العوامل املحددة للتفوق، والتي ال تحظى بقدر كاف من  

منحى    وتنحالدراسة، كما أننا ال نكتفي فيه بالوصف والتحليل والسؤال كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الدراسات التي  

ت عملية أو بدائل قابلة للتطبيق. ولهذا سنركز في هذا املقال باإلضافة إلى الوصف  التشخيص والتحليل دون أن تقدم مقترحا

بتقوية روح االنتماء إلى جماعة القسم والوسط املدرس ي  والتحليل على اقتراح بعض التدابير العملية والطرق التربوية الكفيلة  

مهارات الفهم والتحليل واالستنتاج، وكذا أكثر ميال إلى    عموما، وهو ما يجعل املتعلم أكثر استعدادا الكتساب املعارف وتطوير

أو  ذ  االنعزال أو النب  ينأى به عن   قد   وهو األمر الذي  االستمتاع بوجوده داخل املدرسة وبمختلف األنشطة التي تقام داخلها.

 النزوع نحو العنف أو االنقطاع عن الدراسة. 

 إضاءات حول التفوق الدراس ي   .1

ُجُل  يأتي التفوق في   اللغة بمعاني العلو والغلبة وإحراز النجاح واملنزلة العليا والشرف األكبر، ففي لسان العرب: " فاَق الرَّ
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م"  ْيه 
َ
َعل املعاصرة:"    ،1وترفع  العربية  اللغة  معجم  في  فأما  غير ه:  على  ق  "تفوَّ واملكانة  رف  الشَّ في  عاله  فَضله،  على  اقه،  ق  تفوَّ

ه: بَرع فيه؛ أحرز نجاًحا فيه "  ،أصدقائه/ أقرانه/ ُمنافسه" ق في عمل  ه"تفوَّ  
ق في مجاله/ علمه/ فن   .2تفو 

 القیام  نم  تمكنه  الذي  الفرد عند العالیة القدرة تلكأما في االصطالح، فالتفوق حسب مكتب التربية األمريكي يحيل على "

 الجمعیة وتعرف  ،3العادیة" املدرسیة  البرامج  في عادة یقدم  ما فوق  خاصة  تربویة برامج  أو إلى خدمات یحتاج والذي  متميز  بأداء

 املیادین من  میدان  أي في فائق أو مرموق  تحصیل یحصل على أن  "الشخص الذي يستطيع  بأنه املتفوق  التربیة  لدراسة  الوطنیة 

 مجال  أي وفي األداء في أثبتوا تفوقا الذین فراداأل  بأنهم  ن ياملتفوق"  كذلك  Havighurstهافجهرست   وعرف ،الجماعة تقررها  التي 

 .4اجتماعیة" املقبولة املجاالت من

التي يعكس ظاهرها ائتالفا واتفاقا نسبيا، أنها تنطوي على منظورين متمايزين؛ األول يربط   اتريفالتعيبدو من خالل هذه 

أن   أي  األداء  على  فيركز  الثاني،  أما  ونفسية،  وعقلية  بعوامل فطرية  املرتبط  الداخلي  االستعداد  ذلك  وهي  بالقدرة  التفوق 

تميزة في ميدان من ميادين،  راتب املتقدمة أو النتائج املالتفوق ال يسمى كذلك إال إذا ظهر على مستوى اإلنجاز بتحصيل امل

فإننا نرى أن التفوق ال يمكن ربطه بمستوى واحد، وإنما هو نتاج تفاعل القدرات الذاتية العقلية والنفسية واملحيط    لهذاو 

 االجتماعي، مما ينعكس إيجابا على مستوى اإلنجاز وتحقيق النتائج املتميزة.

تفوق الدراس ي لدى الكثير  وق الدراس ي ال تبتعد كثيرا عن املعاني التي تشير إليها لفظة التفوق، إذ يعني الولعل تعريفات التف 

وهنا يظهر    ،5مرتفعة عن املتوقع من االستعداد للدراسة"   ةتحصيلي والذي يعني مستويات    لتحصيلياسين "التفوق  ر ا من الد

املستوى العادي املالَحظ عند أغلب الطالب، مما يؤشر على مستوى مرتفع  التفوق بمثابة قدرة على تحقيق نتائج دراسية تفوق  

 من الذكاء والقدرة على التحليل والفهم واالستيعاب وغيرها من القدرات الذهنية.  

إن املتفوق كما ترى ناديا هايل، هو ذلك "الطالب الذي يرتفع في إنجازه أو تحصيله الدراس ي بمقدار ملحوظ فوق األكثرية  

  ، 6، وبذلك فهو أعلى من الطلبة في التحصيل األكاديمي "املائةفي    90املتوسطين من أقرانه، أي إذا زادت نسبة التحصيل عن  أو  

االمتياز في التحصيل، بحيث  وينسجم هذا التصور مع رؤية صالح حسن الداهري ملا يسميه بالتفوق التحصيلي الذي يعني به " 

الفرد مجموع درجاته ألن يكون  في    تؤهل  الفرد  أداء  التحصيلي هو حصيلة  للتفوق  املحك  أن  ويبدو هنا  أفضل زمالئه،  من 

اإلنجاز  1973( و)حسين كامل  1971( و)شابلف  1968ويرى كل من )حسين قورة    ،7االمتحانات" الدراس ي هو  التفوق  "أن   )

 
 706محمد النجار(، دار الدعوة، الجزء الثاني، ص. –حامد عبد القادر   -أحمد الزيات –مصطفى  إبراهيممجمع اللغة العربية بالقاهرة )  1
 . 1754الث صالجزء الثم، الجزء  2008 \هـ  1429، سنة 1أحمد مختار عبد الحميد وآخرون، معجم اللغة العربية املعاصرة، عالم الكتب، ط. 2
السنة الثامنة، قطر، سنة   عشر، الخامس التربویة، العدد  البحوث مركز مجلة  املتميزین، للطلبة السلوكیة  الخصائص شكري،   حداد عفاف  3

 .48، ص1999
زهراء الشرق، مصر،  مشكالتهم(، مكتبة    -تربيتهم  -اكتشافهم  – فاء غازي أحمد، املتفوقون عقليا ) خصائصهم  صعبد الرحمان سيد سليمان و   4

 . 17، ص2001سنة 
 . 73، ص2011، سنة 1ملعان مصطفى الجاللي، التحصيل الدراس ي، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط. 5
 . 16 ، ص2002، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، سنة  2ناديا هايل سرور، مدخل إلى تربية املتميزين واملوهوبين، ط.  6
 ، ص 2008والتوزیع، عمان، سنة  للنشر صفاء دار ،1ط. أسالیبه ونظریاته،- املدرس ي  النفس ي  اإلرشاد سیكولوجیة أحمد، حسن صالح الداهري   7
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التحصيلي للطالب في مادة دراسية أو التفوق في مهارة أو مجموعة من املهارات، ويقدر بالدرجات طبقا لالختبارات املوضوعية  

 .1املقننة أو غيرها من وسائل التقويم"

لتفوق الدراس ي وإن كان مبدؤه قدرات ذهنية عالية تتصل بموهبة أو عبقرية أو ذكاء، إال أنه يقاس بما يتم  يبدو إذن أن ا

إنجازه على مستوى التحصيل الدراس ي في االختبارات أو التمكن من املهارات، أي أن التفوق الدراس ي يقاس بالدرجات املرتفعة  

َمظُهريحققها الطالب، والتي ما هي إال  التي  
َ
فالتفوق يستلزم بالضرورة توفر الطالب على سمات    ،لعدد من العوامل واملحددات  ت

عقلية ونفسية معينة تؤهله لتحقيق أداء جيد والعمل بكفاءة إزاء الوضعيات املدرسية، وهنا نشير باألساس إلى التوفر على  

حليل والتفكيك والتأويل واالستنتاج، فضال عن  كن الطالب من القيام بعدد من العمليات العقلية كالتقدر معين من الذكاء يَم 

الدافعية للتعلم، وهي بمثابة شعلة تتوقد في دواخل التلميذ لتحفزه على العطاء و تدفعه إلى استنفار كافة قدراته ومواهبه من  

 أجل تحقيق أعلى املراتب وأرفع الدرجات. 

با  أهمية  تكتس ي  الذاتية  والعوامل  العقلية  القدرات  كانت  ثمة عوامل  وإذا  أن  إال  التلميذ دراسيا  تفوق  فيما يخص  لغة 

محددة كذلك تؤثر سلبا أو إيجابا على النتائج الدراسية واألداء التحصيلي، هذه العوامل املرتبط بالبيئة املحيطة باملتعلم،  

ل اعتماد أساليب تربوية سوء البيئة األسرية التي توفر له إمكانية تفجير قدراته العقلية وطاقاته اإلبداعية، وذلك من خال

تقوم على التشجيع والحوار والثقة والعطف والدعم النفس ي، ثم البيئة املدرسية التي تمارس أدوار جوهرية وحاسمة في حياة  

املتعلم الدراسية وخصوصا نتائجه التحصيلية، إذ تمثل الحاضنة التربوية الثانية بعد األسرة، ومن هنا تنبع أهميتها القصوى  

 بوجود تفيد  نتائج إلى توصلت التي Brown ون وبرا  Holterman"هولترمان   من كل كدراسةلكثير من الدراسات واألبحاث،  وفق ا

مدرستهم،  نحو الطلبة  اتجاهات  بين إحصائيا ودالة موجبة  عالقة  ومستوى  والزمالء، الدراسية، واملواد  هم ومدرسي إدارة 

    .2الدراس ي"  تحصيلهم

املتفوق دراسيا هو ذاك الذي لديه عالقة إيجابية بالوسط املدرس ي، ونعني بذلك التوافق والتواؤم مع مكونات  إن التلميذ 

القسم أو جماعة األقران إداري وتربوي ثم جماعة    يحس   وهكذا فكلما كان املتعلم  ،هذا الوسط، من منهاج دراس ي وطاقم 

وتقبل ودعم وتوافق، كلما كان أكثر استعدادا للتفوق والعطاء والتميز،  بانتماء قوي لوسطه املدرس ي بما يعنيه ذلك من احتواء  

سط األسري، والتي ال يمكن  وهذا دون أن نغفل بطبيعة الحال العوامل املؤثرة األخرى املرتبطة بالقدرات الذاتية وسمات الو 

ذلك من انعزال للمتعلم  س ي، بما يعنيه  غير أننا نرى من جهة أخرى أن عدم التواؤم مع الوسط املدر   ،أهميتها البالغة  إنكار 

اال  على مستوى عالق  ندماج وصعوبة  توتر  أو  انخفاض    تهوالتقبل  في  محددة  عوامل  تكون  قد  أساتذته،  أو  وزمالئه  بأقرانه 

وفي املقابل قد يكون لتعزيز انتماء املتعلم لوسط املدرس ي أثر طيب على مستواه    ، تحصيل املتعلم دراسيا وتراجعه أدائه التربوي 

 وقدرته على اكتساب املعارف واملهارات الالزمة.  ،الدراس ي ودرجاته

 وم االنتماء .إملاعة حول مفه2

َمْيُته  
َ
تحيل لفظة االنتماء في اللغة إلى معاني الصعود واالرتفاع واالنضمام واالنتساب، يقول ابن منظور في لسان العرب:" ن

َسْبُتهُ 
َ
َمْيُته: َعَزوته َون

ْ
ن
َ
ا وأ ي  م 

ُ
 ون

ً
ْميا

َ
بيه ن

َ
ى أ

َ
ل َسَب   ،إ 

َ
ت
ْ
: ان ْيه 

َ
ل َتَمى ُهَو إ 

ْ
ى    ،وان

َ
ل ي إ  ٌن َيْنم 

َ
ال

ُ
ْيه  َوف

َ
ل ُع إ  ف 

َ
ي: َيْرت تم 

ْ
: َمن    ،حَسٍب وَين يث  َحد 

ْ
ي ال َوف 

و  
َ
بيه أ

َ
ْير  أ

َ
ى غ

َ
ل َعى إ 

ْم)...( َوُيَقاُل:  ادَّ ه  ا ب 
ً
ْم َوَماَل َوَصاَر َمْعُروف ْيه 

َ
ل َسَب إ 

َ
ت
ْ
ي ان

َ
يه  أ ْير  َمَوال 

َ
ى غ

َ
ل َتَمى إ 

ْ
ْيه  ان

َ
ل َفَع إ 

َ
ا اْرت

َ
ذ ٍن إ 

َ
ال

ُ
ى ف

َ
ل ٌن إ 

َ
ال

ُ
َتَمى ف

ْ
  ان

 
 . 12 املرجع نفسه، ص   1
 . 99و 94ص مرجع سابق، الدراس ي، التحصيل الجاللي، مصطفى ملعان   2



 
 
 
 

 
 

 2022 - يوليو -  88العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

81 

َسب  
َّ
ي الن َسَبُه"  ،ف 

َ
ْيه  ن

َ
ل ا َرفع إ 

َ
ذ ه إ 

َماه َجدُّ
َ
ده "يهوى انتماء  وفي معجم اللغة العربية املعاصرة:"    ،1ون خُص إلى الجبل: صع  انتمى الشَّ

 .2انتمى إلى حزب: انتسب وانضم  إليه" انتمى إلى كذا: انتسب واعتزى "  ،املرتفعات"

التع أو    اتريفإن هذه  أنها تؤكد على معنى االنضمام  التعريف االصطالحي لالنتماء، ذلك  ثناياها بذور  في  اللغوية تحمل 

االنتساب، وهو ما ال يمكن أن يتحقق دون استشعار الفرد أنه امتداد ملن ينتسب إليه أو جزء ركين من الجماعة أو املؤسسة،  

وهو ما يثمر    ،عدد من العوامل النفسية واالجتماعية باألساس  بمعنى أن االنتماء هو إحساس داخلي يتشكل نتيجة تفاعل

اإلنجاز مستوى  على  النتائج  من  موروز   ،عددا  بوش ي وجوزيف  فيليب  لويس  تعريف  مع  يتماهى  هذا  تصورنا  -Louis)  ولعل 

Philippe Boucher et Joseph Moroseيعتبران فيه أن" اإلحساس باالنتماء هو ما يستشعره الفرد إزاء االنتماء إلى    لذان( ال

أو مؤسسة منظمة  أو  املجموعة    ،مجموعة،  قيمة وجدوى داخل  للمرء  بأن  اإلحساس  املدرسة،  إزاء  باأللفة  اإلحساس  إنه 

ء للمجموعة كلما كان مياال إلى تبني قيم  فكلما كان للفرد إحساس قوي باالنتما  ،املتضامنة، وهذه هي معايير اإلحساس باالنتماء

إن تبني الفرد لقيم الجماعة ومعاييرها األخالقية وقواعدها السلوكية هو تعبير    ،3املجموعة ومعاييرها وقواعدها السلوكية"

عدم خرقها أو  وكذا استعداده لإلسهام في خدمة هذه املعايير والقواعد والحرص على  ، منه عن االنتماء للجماعة واالرتباط بها

  الخروج عنها.

 إلى يحتاجون  التالميذ  أن يوضح االرتباط   واإلسهام،  والقدرة االرتباط ( في كلمات وهي:"xinكزن )    ويتلخص االنتماء حسب 

 يساعدوا أن  البد  املعلمين أن إلى القدرة وتشير للطلبة، وتشجيعهم بحبهم  املعلمين ومع التعاون، خالل من  ببعضهم  االرتباط 

  الناجح،  التعلم بخبرات التالميذ لتزويد املعلم يعطيها التي والواجبات املهام تعديل طريق عن بالقدرة  الشعور  على التالميذ

 . 4الالصفية"  املدرسية األنشطة بعض في يسهموا أن إلى في حاجة التالميذ أن إلى اإلسهام  ويشير

نتائج على املستوى الخارجي وهو    بل البد أن يكون لهيظهر من هذا التعريف أن االنتماء ال ينحصر في اإلحساس الداخلي،  

ة والبحث عن حلول مالئمة لها، ثم اإلسهام في  قدرة على مواجهة الوضعيات املشكلال  ؛ما يتبدى من مفهومي القدرة واإلسهام

مع   همرآة مجلوة لتأقلم املتعلم وتكيف  ىية، ومن ثم فاالنتماء بهذا املعن املؤسسة التعليم مختلف األنشطة املوازية التي تنظمها

 حيث  جوهري، إنساني ودافع أساسية نفسية  "حاجة هو  باآلخرين رتباطواال  باالنتماء الشعور  إن   ،محيطه املدرس ي واالجتماعي

 النتائج  من األفراد مجموعة يعاني إحباطها  ومع الفرد،  داخل اإليجابية النتائج من مجموعة الحاجة تلك أو  الشعور  هذا ينمى

 النفس ي التكيف  من  املدرسة داخل وخاًصة باالنتماء  الشعور  يزيد  بينما والحزن،  والنفس ي  االنفعالي الضغط مثل  السلبية

 .5" واالجتماعي

 
 . 342، مصدر سابق، ص15ابن منظور جمال الدين، لسان العرب، ) مادة: نمو(، الجزء:  1
 . 2289، مرجع سابق، ص3أحمد مختار عبد الحميد وآخرون، معجم اللغة العربية املعاصرة، الجزء: 2

3 Louis-Philippe Boucher et Joseph Morose. (1990), Responsabilisation et appartenance, la dynamique d’un projet éducatif. Revue 

des sciences de l’éducation, 16 (3), p415-431. 
4Xin, M. (2003). Sens of Belonging to Schools: can schools make a difference?   Journal of Educational Research, Vol (96), No(6), 

p341. 
5 Galliher, R. V, Rostosky, S. S., & Hughes, H. K. (2004). School belonging, self esteem and depressive symptoms in adolescent: An 

Examination of sex, Sexual Attraction status and urbanicity. Journal of youth and adolescence, Vol (33), No(3), P236. 
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أن يكون عضوا في جماعة أو جماعات معينة، فإن هذا ال يعني أنه بالضرورة منتم    على  وإذا كان املرء في الغالب األعم مجبرا

العضوية االنتماء يختلف عن  الجماعات، فمفهوم  "الفرد لديه  ،إلى هذه   أفراد مع واملشاركة  التفاعل في الرغبة إنه يجعل 

 .1األفراد" بين والعطاء األخذ  إلى عالقات باإلضافةالجماعة،  مع انفعاليا ارتباط داخله في االنتماء يتضمن كما الجماعة،

الجماعة   في  واالنخراط  االندماج  في  ينجح  قد  الذي  املتعلم،  لدى  االنتماء  تعزيز  في  أساسية  أدوار  األقران  لجماعة  إن 

حوله، وقد يتلقى  إلى إظهار تفوقه وإسهامه في محيطه والتأثير في األشياء من    عُ واالنسجام مع أعضائها فيحس بأهميته وينَز 

عقابا بالنبذ أو ينعزل من تلقاء ذاته فتقل فاعليته وتضعف دافعية االشتغال والعمل عليه، وهذا ما قد يؤثر سلبا على نتائجه  

 وتحصيله الدراس ي، وقد يصل األمر إلى التسرب من املدرسة واالنقطاع عن الدراسة. 

 . االنتماء إلى جماعة القسم  3

من  الذين  املهم   لعل  املتعلمين  من  وتتكون  املدرس  يقودها  التي  املجموعة  تلك  هي  القسم  أن جماعة  البداية  في  التأكيد 

والناظر    ،يدرسون في مستوى تعليمي واحد أو مستويات مختلفة كما هو الحال بالنسبة للقسم املشترك في التعليم االبتدائي

متجانسة مكونة من تالميذ متشابهين، متقاربين في الغالب على مستوى  للوهلة األولى إلى هذه الجماعة قد يعتقد أنها جماعة  

والحقيقة أن هذه النظرة هي خاطئة تماما، فتدبير جماعة    ، السن، ينتمون إلى الجيل نفسه، ويمرون بالتجارب والخبرات نفسها

كل تلميذ خصوصياته وتجاربه  لن ذلك أن  القسم لهو من املهام التي تتطلب أوال اإلقرار بأنها جماعة غير متجانسة، بل األكثر م 

 الخاصة التي تميزه عن أي تلميذ آخر في القسم.  

املعيقة  أو  املساعدة  العوامل  بين  من  تكون  القسم، والتي قد  أبرز خصائص جماعة  من  في   إن  املتعلمين  الندماج 

وهي اختالفات نميز    ،ن( املكونين لهذه الجماعةم وإحساسهم باالنتماء، تلك االختالفات التي تميز األفراد )املتعلميس جماعة الق

فيها بين ما هو معرفي، فاملتعلمون يختلفون على مستوى قدراتهم الفكرية واإلدراكية ودرجة استيعابهم ووتيرة التعلم التي قد  

 تكون سريعة لدى بعض املتعلمين ومتوسطة أو بطيئة لدى البعض اآلخر.  

وهذا ما قد يطبع    ،املتعلمين ترتبط باألحداث والتجارب التي يمرون بها منذ الطفولة  ثمة اختالفات سيكولوجية بين   نإ ثم  

نفسياتهم بسمات معينة قد تشكل حوافز على التعلم وجب تعزيزها واستثمارها، أو عراقيل تعيق عملية االندماج في الوسط  

التعلم واالستيعاب واكتساب خبرات جديدة أو تبطئ عملية  لعل هذه االختالفات السيكولوجية تتصل  و   ،املدرس ي وتصعب 

أسر وإن كانت تتشابه على مستوى السمات العامة، إال    إلى  أسرية لدى املتعلمين الذين ينتمون   -كذلك باالختالفات السيكو

الوالدين   لدن  من  املنتهجة  التربية  طرق  وكذا  أفرادها  بين  القائمة  العالقات  طبيعة  مستوى  على  بخصوصيات  تتسم  أنها 

ترتبط بالتمايز   ثقافيةسوسيو يضاف إلى هذه االختالفات السيكو أسرية، اختالفات  ،تراتيجيات تدبير الخالفات واألزماتواس

من حيث األفكار ومنظومة القيم واملبادئ والتقاليد والعادات والطقوس واملمارسات املتعلقة باملتخيل االجتماعي الذي يحفل  

 األنساق املتحكمة في الوعي والسلوك.  بعدد من الصور والرموز والتمثالت و 

ولعل ما يميز أي جماعة كيفما كان نوعها بالرغم من كل االختالفات املوجودة بين أفرادها، هو روح االنتماء التي    

رابطة خفية وحبال قويا   التفكك والتشرذم واالنهيار  ميعص تشكل  "العالقات   ،الجماعة من  باالنتماء على  ويقوم اإلحساس 

 
1  Parker, E.  C.  (2010). Exploring student experiences of belonging within an urban high school choral en semble: an action research 

study. Journal of Music Education Research, Vol (12). No(4), p430. 
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ومتى غاب اإلحساس باالنتماء إلى الكيان نفسه تنفصم عرى العالقات    ،1ماعية والوجدانية التي يقيمها الفرد مع محيطه" االجت 

بالرغم من    - في الغالب - املغاربةن  وهكذا فأغلب املتعلمي ،االجتماعية ويحل النزاع والعنف محل التوافق والتراض ي والتعايش

، ألن اإلنسان بشكل عام اجتماعي بطبعه، وهذا ما  2كل االختالفات والتمايزات، "لديهم إحساس باالنتماء إلى جماعة القسم" 

كذلك على وجه الخصوص قلما يرغب في أن يكون معزوال   يدفعه إلى البحث دوما عن االنخراط في جماعة معينة، وألن التلميذ

  عن زمالئه وأقرانه.

لهذا فمسؤولية تدعيم وتقوية روح االنتماء إلى جماعة القسم تقع على عاتق املؤسسة التعليمية وأطرها التربوية  و  

فمن    ،ألنه أكثر احتكاكا باملتعلمين من غيره، وأيضا بالنظر إلى طبيعة العالقة التربوية التي تربطه بهم  ،واإلدارية السيما املدرس

ملتعلمين لعالقات إيجابية بينهم تسهم في تلبية الحاجة إلى االنتماء وتعزز الشعور باأللفة  واجب املدرس أن يحرص على بناء ا

املدرس ي" املجتمع  إلى  باالنتماء  الشعور  زيادة  إلى  ذلك  أدى  إيجابية  "العالقات  كانت  فكلما  الشعور    ،3واألمان،  تحقق  ومتى 

وح العنف،  نسب  وتراجعت  صداقات،  تكوين  فرص  انتعشت  واملساعدةباالنتماء  التعاون  والتباغض   ل  التنافر  ،  محل 

أن إذ  أفرادها،  بين  القائمة  االختالفات  من  بالرغم  القسم  جماعة  التمايزات    تدعيم  وانسجمت  إلغاء  يعني  ال  االنتماء  روح 

ون بدل التنازع  وإعدامها أو خنقها، وإنما يعني القدرة على تقبل االختالفات وتوجيهها إلى الوجهة الصحيحة، أي التكامل والتعا

ولعل هذا هو املطلوب من املدرسة عموما، فمتعلم اليوم الذي يستطيع التأقلم مع جماعة األقران والزمالء، ويبني    ،والتنافر

عددا    نرجو أن يكتسبة والفكرية، هو مواطن الغد الذي  عالقات إيجابية مع محيطه، ويتقبل االختالفات النفسية واالجتماعي

املعارف وامله إيجابية مع املواطنين  التي  ارات والقدرات  من  بناء عالقات  في خدمة وطنه وتنميته، وذلك من خالل  ستسعفه 

وال يمكن أن يتحقق ذلك    ،اآلخرين تقوم على أساس التعاون والتكامل واحترام اآلخر وتقبل االختالف دون إقصاء وال تمييز

  املنحرفة  السلوكيات  من متزايدة ملخاطر  ذلك أن هؤالء "يتعرضون ة،  زمالئهم داخل القسم أو املدرس  لدن بتالميذ منبوذين من 

  أكثر أنهم املدرسة، كما وتجنب وكراهية  الضعيف، والتحصيل 
ً

 وشعور  املنخفض  الذات  وتقدير العدوانية للتصرفات ميال

 .4" يالنفس  والحزن  باالكتئاب 

عموما، تجعل املتعلم أكثر استعدادا الكتساب املعارف  إن تقوية روح االنتماء إلى جماعة القسم والوسط املدرس ي   

وتطوير مهارات الفهم والتحليل واالستنتاج وكذا أكثر ميال إلى االستمتاع بوجوده داخل املدرسة وبمختلف األنشطة التي تقام  

 االنعزال أو النبذ أو النزوع نحو التنمر أو العنف.  ينأى به عن قد داخلها، وهو األمر الذي 

 . مقترحات عملية لتعزيز انتماء املتعلم ملحيطه املدرس ي  4

ال تستقيم أمور جماعة ما دون وجود قائد أو مشرف تناط به مهمة قيادة الجماعة واتخاذ القرار والسهر على حسن سير  

 ذلك أنه هو الذي يخطط للعملية ا  ،وفي الحالة التعليمية، فالقائد واملوجه واملنشط هو املدرس  ،شؤونها
ُّ
مية،  لتعليمية التعل

 
1  Rapport national PISA 2018, Décembre 2021, Instance Nationale d’Évaluation auprès du Conseil Supérieur de l’Éducation, de 

la Formation et de la Recherche Scientifique. Sous la direction de Rahma Bourqia, et la contribution d’Amina Benbiga, Fatima 

Berahou, Sanaa Cheddadi., p109. 
2 Ibid, p110. 
3 Booker, K. G. (2007), Likness, comfort, and tolerance: examining African American Adolescents sense of school belonging. The 

Urban Review, Vol.39, No.3, P32. 
4  Bear G. O., Gaskins, J. B., & Chen, f. (2011). Delaware school climat survey student: its factor structure can current validity and 

reliability. Journal of school psychology, Vol(49), p160. 
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ويسهر على تدبير االختالفات القائمة بين املتعلمين ويحرص على بلورتهم لعالقات اجتماعية سليمة، غير أن هذا ال يمكن أن  

 كلمايستشعر نفورا من املدرسة أو املمارسة التعليمية، فشعور املتعلمين باالنتماء ينمو "  هذا املدرس نفسه  كانإذا  يتحقق  

 بدورهم يستطيعوا حتى باالنتماء يشعروا أن البد املعلمين أن على املدارس مديرو  أكد  حيث باالنتماء،  يشعرون لمون املع كان

هذا الشعور باالنتماء لدى املدرس واملتعلم هو الذي سيدفعهما إلى إقامة تواصل    ،1باالنتماء"   الشعور  على طالبهم مساعدة

بيداغوجي مثمر يتأسس على عالقة فعالة ديمقراطية يحضر فيها البعد التشاركي القائم على التعاون والتفاعل الجماعي لكن  

 تواصل  عن الحديث يمكننا ال بأنهموكيلي "ولهذا يرى روجيه    ،دون تخلي املدرس عن دوره في القيادة والتوجيه والتخطيط

  وتفاهم  ذهني  تشارك  هو  التواصل، من الضرب وهذا  ،واملتلقي املرسل بين  فعالة  عالقة إقامة في اإلرادة تتوفر لم ما بيداغوجي،

 .2إنسانية" عالقات على  قلت شئت وإن اجتماعية،  عالقات على اجتماعي يتأسس ونشاط متبادل

 البيداغوجي التعاقد   4.1

التعاقد   آلية  هي  واملتعلمين،  املدرس  بين  وناجعة  إنسانية  تواصلية  عالقة  بناء  في  تسهم  التي  اآلليات  أفضل  من  ولعل 

فيلو    ، البيداغوجي جانين  الباحثة   ف 
بأنها  J Filoux)وتعر  التعاقد  فكرة  التي مجموع"(   املدرس بين  العالقات تنظم املعايير 

 مدرسوهم، منهم  ينتظر ماذا بمعرفة للمتعلمين يسمح ما وهو بها، مصرحا  املعايير  هذه بعض كون  ورغم ،الفصل ومجموعة

    .3ضمنيا"  يظل  أغلبها أن   إال

ن التعاقد البيداغوجي املدرَس من تدبير جماعة القسم دون السقوط في النموذج املتمركز حول املدرس أي النموذج    
 
يَمك

بعيدا عن الشعور بالقهر واإلكراه، مادام أن    ، العمل والتواصل والتفاعل في أجواء سليمةاالستبدادي، كما يتيح للمتعلمين  

وهذا من شأنه أن يحسن العالقات   ،القواعد املتضمنة في العقد البيداغوجي هي قواعد متفق عليها أفرزتها اإلرادة الجماعية

 
ُّ
 مية ظروفا مالئمة، ويوفر شروطا أفضل من أجل تحقيق املتعلمين للتفوق.  التواصلية ويحقق للعملية التعليمية التعل

شيد فيها العالقة بين املدرس ومتعلميه وكذا العالقات  
َ
ت
َ
إن الغاية من التعاقد البيداغوجي هو توفير بيئة تربوية مالئمة ت

اإليجابي والتفاعل  والتفاهم  الحوار  أساس  على  البيداغ  ،بينهم  األوضاع  ترتيب  بتعبير  أي  الديمقراطي  النموذج  وجية حول 

  .4ورهاناته( أسئلته  الديداكتيكي،  كتابهما )الخطاب ( فيA. Vergniouxفرنيو ) وأالن  (L. Cornuكورنو ) لورنس

ب بالتدبير الفعال لجماعة القسم، تدبيرا يقوم على التخطيط األمثل للنشطة التربوية باستحضار  
َ
ومن ثم فاملدرس ُمطال

واإلدراكيةخصوصيات   والثقافية  واملعرفية  االجتماعية  تتجاوز    ،املتعلمين  حديثة  رؤية  على  يتأسس  الذي  التخطيط  هذا 

األساليب التقليدية التي كانت تتسم باحتكار املدرس للمعرفة واعتبار التلميذ وعاء فارغا ينبغي شحنه باملعلومات ومطالبته  

يد حرية املتعلم وقدرته على التفكير واإلبداع والتساؤل وجعله عالة على األستاذ،  باسترجاعها كما هي في وقت الحق، وبالتالي تقي

 ال يستطيع التعلم أو اكتساب املعرفة ذاتيا.

 
1 Xin, M. Sens of Belonging to Schools: can schools make a difference?  Op. Cit . p341. 

 عزالدين ومقاربات، ترجمة نظريات  التواصل، وآخرون،  هابرماس موكييلي، مونان،  جاكوبسون، ضمن  البيداغوجي، التواصل ،موكييلي روجي    2

 . 246، ص 2007البيضاء، سنة الدار التربية، عالم  منشورات حوتي، وزهور  الخطابي
3 Jeanine F, (1974) Du contrat pédagogique. Paris, Dunod, P4. 

 التربية، الخطابي، منشورات عالم وعزالدين املودني اللطيف عبد ترجمة ورهاناته، أسئلته ي،كالديداكتي الخطاب  فرنيو، أالن  كورنو، لورنس   4

 . 67، ص2003البيضاء، سنة  الدار
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إن تدبير جماعة القسم لن يكون فعاال وذا جدوى إال إذا انخرط املتعلم بشكل تام في العملية التربوية واكتسب القدرة على   

، وذلك من خالل التعامل األمثل وحسن التصرف إزاء وضعيات تعر ض له، تتطلب منه تعبئة وتنظيم  التعلم )أي تعلم التعلم(

ولهذا فاملدرس بوصفه    ،موارد املعرفية ومهاراته وقدراته املنهجية والتحليلية والتعاون مع اآلخر أحيانا في إطار عمل تشاركي

لت التربوية  القسم مطالب بتجديد ممارساته  التربية،  قائدا لجماعة  التي ترخي بظاللها على حقل  التحوالت املجتمعية  واكب 

وذلك من خالل اعتماد أساليب جديدة ومبتكرة ترمي إلى إدماج املتعلمين في سيرورة تعليمية يستطيع من خاللها التعلم بمعية  

 اآلخر، وأيضا أن يعتمد على ذاته فيتعلم في املدرسة وخارجها مدى الحياة. 

 العمل التشاركي  /باملجموعاتالعمل  4.2

اليوم هي عصب املم التعليمية في أغلب املدارسوإذا كانت طريقة الحوار الجماعي  املغربية، فإن ثمة حاجة ملحة    ارسة 

وهذا ال يعني أن طريقة الحوار الجماعي    ،لتنويع الطرق التعليمية من أجل إدماج أكبر عدد من املتعلمين في سيرورة التعلم

ب بتكييف الطرق التعليمية مع املحتويات واملضامين، إذ    ، و أنه وجب التخلي عنها نهائيامتجاوزة أ
َ
بل القصد أن املدرس مطال

ثمة بعض املهارات والدروس التي ال تصلح لها طريقة الحوار الجماعي، فيكون لزاما على املدرس اعتماد طرق أخرى، ومن بينها  

 العمل التشاركي. على سبيل املثال العمل باملجموعات أو  

الشروط   من  فيه عدد  راَعى 
ُ
ت مالئم  تدبيرها بشكل  تم  إذا  نجاعة  التعليمية  الطرق  أكثر  من  التشاركي  العمل  تعد طريقة 

واملواصفات، إذ ليس الهدف منها أن يكتسب التلميذ معارف أو مهارات فحسب، وإنما بناؤها بمعية اآلخر بنَفس تشاركي تهيمين  

لدعم، وهذا ما يسهم في تقوية الروابط الوجدانية واإلنسانية بين املتعلمين، ومن ثم تعزيز انتمائهم إلى عليه روح التعاون وا

 جماعة القسم.  

يكتسب   حتى  وأناة  إلى صبر  باإلضافة  األمثل  التخطيط  على  الحرص  املدرس  من  يستلزم  األهداف  هذه  تحقيق  أن  غير 

وهي    ،العديد من الصعوبات التي قد تطرأ في بدايات االشتغال بهذه الطريقة  املتعلمون القدرة على العمل بشكل جماعي وتجاوز 

ات األخرى من قبيل االتكالية واالستئثار بالرأي  يصعوبات مرتبطة بمشكالت تواصلية قد تحدث بين املتعلمين أو بعض السلوك

كل هذه املشكالت تستلزم    ،للمجموعة والقرار أو ظهور تكتالت صغرى داخل املجموعة أو نبذ طرف أو أطراف أخرى منتمية  

وهو إنجاز العمل جماعيا،    –من املدرس أن ييهئ قبال الشروط املالئمة لنجاح العمل التشاركي بتوضيح املطلوب من املتعلمين  

هم  ثم القيام بمراقبة دقيقة للمجموعة من خالل الجلوس مع املتعلمين أثناء إنجاز   –وهذا يعني مشاركة كل أفراد املجموعة  

 للعمال.  

ومن الشروط القبلية أن    ، ولكي تنجح طريقة العمل التشاركي البد من استحضار عدد من الشروط قبل وأثناء إنجاز العمل

ُيسمح للمتعلمين بتحمل مسؤولية تشكيل املجموعات، وتقسيم األدوار واملسؤوليات داخل املجموعة وعدم ترك األمر عرضة  

م  ذلك أ   ،للفوضوية أو العشوائية  
ر يتولى كتابة العمل وتنظيمه وتهييئه للعرض، ثم ُمَقد   

ن أي مجموعة البد وأن تتوفر على ُمَقر 

ر للشغال يتولى تنظيم إنجاز العمل    
نَجز بعد إنهائه أمام باقي املتعلمين اآلخرين، ثم مسي 

ُ
للعمل يتحمل مسؤولية تقديم العمل امل

امل  داخل  النظام  على  والحرص  الكلمة  القراروتوزيع  واتخاذ  النقاش  في  استثناء  بدون  الجميع  مشاركة  وعلى  ولعل    ،جموعة 

مشاركة الجميع في الحوار والبحث عن األجوبة هي من أهم الشروط الواجب الحرص عليها أثناء إنجاز العمل، وهذا يستلزم  

حقق هذه املسلكيات أثناء إنجاز  وإشراك الجميع، ومن املدرس أن يراقب ت  بعضالمن املتعلمين التعاون واإلنصات لبعضهم  

 العمل وتوجيه املتعلمين عند الحاجة.  
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يحقق العمل باملجموعات أو العمل التشاركي عددا من الغايات التربوية التي ال تنحصر في اكتساب معارف معينة، وإنما  

التواص  مهارات  واكتساب  الجماعة  داخل  املتعلمين  اندماج  العالئقية، السيما  الجوانب  التعاوني تشمل  والعمل  اآلخر  مع  ل 

ولهذا فمن املطلوب أثناء مرحلة تقويم العمل أن يتم قياس تحقق األهداف اإلجرائية من    ،وتنسيق الجهود خدمة لهدف واحد

فمهارات اإلنصات    ، العمل التعاوني، وهي أهداف ال تتعلق فقط بإنجاز املطلوب وإنما بالطريقة والكيفية التي تم بها هذا اإلنجاز

ثم إنه إذا    ،لآلخر واحترامه وتوزيع الكلمة بشكل عادل ومشاركة الجميع هي عناصر البد من استحضارها في عملية التقويم

م ينبغي أن توجه للمجموعة بوصفها كيانا واحدا ال أن توجه لكل فرد على حدة، وذلك كانت ثمة مالحظات بشأن العمل املقدَّ 

الجماعية، ولكي ال ينتفض عضو أو أعضاء من املجموعة  في وجه زميل لهم ويتم تحميله  حتى يكتسب املتعلمون روح املسؤولية  

 مسؤولية "التقصير".  

 : التعلم باللِعب  4.3

إذا كان من الصعب تطبيق طريقة العمل باملجموعات مع بعض املتعلمين في املدرسة االبتدائية، خاصة في السنوات األولى  

من الدراسة، فإن "التعلم باللعب" من بين الطرق التي قد تصلح لهؤالء كما تصلح ملتعلمين في مستويات عليا، إذ أن اللعب  

 ا على سن معين، ألنه يحقق اإلمتاع لإلنسان بشكل عام. ليس ممارسة طفولية فحسب، وهو ليس حكر 

( ماركيز  دانييل  لدن  من  اللعب  )  Danielle Marquis)وُيعرَّف  شامبرلن  الفوا  Gilles  Chamberlandوجيل  ولويزيت   )

(Louisette Lavoie  هوَن لتحقيق َضعوَن فيه لقواعد وُيَوجَّ
ْ
 ،1هدف معين" ( بأنه "تفاعل بين املتعلمين في نشاط مصطنع َيخ

ويظهر من هذا التعريف أن طريقة التعلم باللعب ترتكز على ثالثة مقومات أساسية وهي: التفاعل بوصفه جوهر عملية اللعب  

كل فرد منفردا،    يلعب  هذا التفاعل أو اللعب الذي قد يتم بين أفراد بحيث  ،التي تقوم على التواصل والتنافس وإثبات الذات

 ات تواجه بعضها رغبة في التفوق والفوز. كما قد يتم بين مجموع

ب ممارسة محببة، قريبة من النفس بغض النظر عن السن وذلك ألنها تحقق اإلمتاع، ولهذا يالحظ أغلب    ع 
َّ
  ن املدرسيالل

زة  
املَحف  الطريقة  املتعلمين يفضلون هذه  الغايات واملقاصد    ،أن  باللعب عدد من  التعليم  التحفيز تحقق طريقة  وإلى جانب 

التربوية، ذلك أنها تتيح للمتعلم حرية أكبر ومساحة للفعل واملبادرة مادام أن املتعلمين في أغلب األحيان يدبرون عملية اللعب  

  ، ر الذي يعزز استقاللية املتعلم وينمي شخصيته وهو األم  ،املنشط وأحيانا الحكمذي يكتفي بدور  دون االستعانة باملدرس ال

 
ُّ
عب ال تستدعي دوما املهارة، بل قد يحضر فيها قدر من الحظ، فبعض املتعلمين ممن لديهم قدرات معرفية أو  وألن بعض الل

تحق  نظرائهم يستطيعون  من  أقل  إيجابا على تحص يمهارات  ينعكس  قد  لهؤالء  تثمينا وتشجيعا  يعد  ما  الفوز، وهذا  يلهم  ق 

 الدراس ي وعالقاتهم االجتماعية بنظرائهم. 

حسن تدبيرها وتوفير شروط نجاحها   إن التعلم باللعب من أكثر األساليب التعليمية فعالية
ُ
ذلك أنها تستدعي توفير    ،إذا أ

ليست باليسيرة  الوسائل واألدوات املستعملة في اللعبة، ثم البحث عن اللعب أو تصميمها من لدن املدرس، مع العلم أنها مهمة  

   مةمالءوتقتض ي هذه الطريقة كذلك    ،وتتطلب منه مجهودا ذهنيا وبحثيا إضافيا
ُّ
عب مع املحتويات التعليمية بإدماجها )أي  الل

املحتويات التعليمية( ضمن فقراتها بطريقة سلسة، وكذا الحرص على تحقيق التوازن بين الحظ واملهارة، حتى ال تتحول حصة  

حصة ترفيه واستمتاع وترويح عن النفس فقط، بدل أن تكون لحظة تكوين وبناء للمعارف وتنمية للحس    التعلم باللعب إلى

للمجموعة النتمائه  وتدعيم  املتعلم  لدى     ،االجتماعي 
ُّ
الل )   -عب  فأغلب  شامبرالن  جيل  وجي  Gilles Chamberlandحسب   )

 
1 Chamberland  G, Provost G (1996), Jeu  simulation et jeu de rôle, presses de l’université du Québec,  p31. 



 
 
 
 

 
 

 2022 - يوليو -  88العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

87 

إلى  "تقتض ي تفاعالت بين العديد من    - (Guy Provostبروفوست ) املتعلمين وهي تضعهم في وضعيات يحسون فيها بالحاجة 

 .1 "ولهذا فهي تعزز اإلحساس باالنتماء إلى الجماعة ، التعبير عن الفرح أو اإلحباط مع زمالئهم

ال شك أن تنزيل بيداغوجيا اللعب من برجها النظري لتغدو جزءا من املمارسة الصفية اليومية، أمر ليس بالهين سواء  

أن    بالنسبة املتعلمين، ألنها تقتض ي تصميما محكما وتخطيطا صارما وتحديدا واضحا للهداف والغايات، كما  أو  للمدرس 

 
َّ
عب بوصفه  تطبيق هذا األسلوب التربوي قد يصطدم ببعض املشكالت من قبيل التمثالت الراسخة في أذهان املتعلمين عن الل

احنات التي قد تحدث أثناء اللعب أو الصراخ والضجيج الذي قد يسببه  مناسبة للترفيه و"هدر الوقت"، أو النزاعات واملش 

فاملدرس    من ثمطبيق هذا األسلوب التعليمي، و أو غيرها من املشكالت التي قد يفرزها ت  ،املتعلمون داخل الفصل أو خارجه

والتركي  باللعب،  التعلم  بطريقة  العمل  سير  حسن  تعترض  قد  التي  العوائق  كل  باستحضار  املتعلق  مطالب  البعد  على  ز 

وقد يلجأ املدرس إذا    ،باالنضباط مع املتعلمين بوصفه الضامن لتحقق األهداف والغايات املرجوة من هذه الطريقة التربوية

الحظ بعض االختالالت املتعلقة باالنضباط إلى التلويح بالتخلي عن هذه الطريقة أو تطبيق ذلك أحيانا كنوع من العقاب، وهو  

إلى مراجعة سلوك   األمر الذي التعلم باللعب من األساليب املفضلة لدى  يقد يدفع غير املنضبطين  اتهم، السيما وأن طريقة 

 املتعلمين. 

 ( Simulation)  املحاكاة 4.4

وهي من الطرق التربوية الفعالة التي تحفز املتعلم على التواصل مع املدرس وزمالئه في القسم، وتسهم في تيسير اندماجه  

بل    ،داخل الجماعة، ولها على آثار إيجابية على تعلماته وشخصيته وجيل    Danielle Marquis)دانييل ماركيز ) وتعرف من ق 

( بأنها:" إعادة إنتاج لوضعية تمثل نموذجا مبسطا للواقع  Louisette Lavoie( ولويزيت الفوا )Gilles Chamberlandشامبرالن )

علم ال ُيطلب منه في إطار املحاكاة أن ينقل الوضعية الواقعية بكل تفاصيلها، بل املطلوب هو  فاملت ،2لكنه دقيق في اآلن نفسه" 

أو املواقف املراد اكتسابها  املهارة  العناصر األساسية والدقيقة املرتبطة بطبيعة املعرفة أو  ومن ثم فالغاية ليست هي    ،نقل 

عملية تيسير  على  املساعدة  هي  وإنما  ذاته،  حد  في  السلوك  التبسيط  بعض  ووصف  وتحليل  واستيعاب  والوقائع  يفهم  ات 

 والظواهر السائدة في عالنا الواقعي. 

جيل  إن املحاكاة تستند على نموذج واقعي يشكل املنطلق واألساس الذي يعتمد عليه كل من املدرس واملتعلم، وقد ميز  

( )Gilles Chamberlandشامبرالن  بروفوست  وجي   )Guy Provost  بين "محاكاة(  للمحاكاة:  كبرى  فئات  ما    /ثالث  أو  شخص 

ستعمل باألساس في التعليم، وتتشكل من نماذج مأخوذة من  
ُ
نسميه باملحاكاة البشرية، والتي ال يتدخل فيها إال األشخاص، وت

القا من نماذج  انط  ،اآللة، فتشمل استعمال الحاسوب في سياق بحثي  \أما محاكاة    ، الواقع االجتماعي الذي يتفاعل فيه الناس

إذ تمكن هذه املحاكاة على    ،رياضياتية، نستعمل الحاسوب من أجل دراسة أثر عدد من املتغيرات على النظام املراد محاكاته

الطاقة استهالك  أو على  املتوفرة  الغذائية  املوارد  السكان على  ارتفاع عدد  آثار  املثال من دراسة  إذن هو    ،سبيل  الحاسوب 

في   الرئيس ي  النوع من املحاكاةالعنصر  الثالث من املحاكاة وهو محاكاة ) شخص  ، هذا  النوع  أو ما نطلق عليه    / وهناك  آلة( 

 على اتخاذ القرار    ،تسمية املحاكاة املعلوماتية والتي تستند إلى النوعين السابقين
ً
يَنة ذلك أن الحاسوب ُيستعمل بوصفه أداة ُمع 

 
1 Chamberland  G, Provost G (1996), Jeu  simulation et jeu de rôle, Op cit, p 44.. 
2 Ibid,  p55. 
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وهذا    ،و بنك املعلومات التي يوفرها للشخاص الذين يوجهون سير عملية املحاكاةمن خالل الحسابات التي يمكنه القيام بها، أ

 .1النوع يستعمل في الغالب في علوم اإلدارة"

إن هذه األنواع الثالثة في تصورنا تصلح لالستعمال واالستثمار في السياق املدرس ي، إذ يمكن للمتعلم أن يستعمل املحاكاة  

ببع األمر  تعلق  إذا  كانت  البشرية  إذا  املعلوماتية  أو  الحاسوبية  املحاكاة  يستعمل  أن  وله  اإلنسانية،  والقضايا  الظواهر  ض 

املعارف واملهارات واملضامين املراد نقلها إلى املتعلم تستدعي هذا النوع من املحاكاة السيما بالنسبة لبعض التخصصات العلمية  

الوسائل  ،والتقنية واالقتصادية وأدوات االشتغال بما في ذلك البرامج والتطبيقات املتخصصة التي    وهذا ما يستدعي توفير 

 .  أو اقتصادية  تعين املتعلمين على القيام باملحاكاة الحاسوبية لظواهر علمية أو تقنية

ما    وهو   ،تحقق املحاكاة للمتعلم عددا من املنافع، إذ تتيح له املشاركة في بناء التعلمات من موقع الفاعل ال املالحظ السلبي

يسمح له بفهم أعمق واستيعاب أكبر، وذلك من خالل استنفار املعارف واملهارات املكتسبة ووضعها تحت مجهر التجربة، مما  

وألن محاكاة وضعية واقعية    ، قد يكشف عن بعض الصعوبات واإلشكاالت واألخطاء التي يعَمل املتعلم على تجاوزها وتصحيحها 

تستدعي العمل في إطار مجموعات، فإن املتعلمين يجدون أنفسهم مطالبين باستنفار عدد من  السيما في إطار املحاكاة البشرية  

الوجدانية واملشاركة  واإلقناع  كالتفاوض  التواصلية  وكذا  والتنسيق،  كاإلعداد  التنظيمية  املحاكاة    ،املهارات  تغدو  ثم  ومن 

الفهم   لتيسير  فعالة  وأداة  القسم،  لجماعة  وانتمائهم  املتعلمين  اندماج  وتعزيز  اإلنسانية  الروابط  لتقوية  أساسية  وسيلة 

 واالستيعاب والتمكن من الكفايات واملهارات. 

 : بدنيةمقترحات متعلقة بالغالف الزمني والدعم البيداغوجي واألنشطة املوازية والتربية ال 4.5

إن الصيغ واألساليب التربوية التي نقترحها في هذا املقال تستمد أهميتها من كونها أدوات لنقل املعارف واملهارات، ووسائل  

لدفع املتعلم إلى املشاركة الفاعلة في السيرورة التربوية من خالل الفعل واملبادرة واإلبداع واالكتشاف، وهي فضال عن كل هذا  

ولعل تنزيل هذه املقترحات من لدن املدرس باعتباره الفاعل األساس    ،في واقع التربوي ومحيطه املدرس ي  صيغ لدمج املتعلم

النفسية، كما تقتض ي عددا من  و واملوجه واملنشط، هي مهمة جسيمة تستدعي تحفيزه أيضا واالهتمام بأوضاعه االجتماعية  

ستعادة املدرسة لدورها كفضاء للتحصيل والتفتح واستنبات القيم  التدابير األخرى التي تتأسس على مقاربة جديدة تهدف إلى ا

 ونشير في هذا الصدد باقتضاب إلى بعض هذه التدابير:   ،في نفوس الناشئة

ذلك أن االهتمام    ،التخفيف من الحصة الزمنية املخصصة لتدريس املواد بالتركيز على املعارف والكفايات األساسية -

ارف واملوارد التي سيحتاجها املتعلم من أجل تنمية الكفاية األساسية. فالهدف األساس من  وجب أن ينصب أساسا على املع 

 
ُّ
مية في تصورنا يتمثل في إكساب املتعلم القدرة على الفعل في مواجهة الوضعيات املشكلة، ال حشو  العملية التعليمية التعل

 مارها في حل املشكالت التي تواجهه. ذهنه بعدد املعلومات واملعارف التي ال يستطيع استنفارها واستث 

تخصيص غالف زمني ألنشطة الدعم البيداغوجي، فأسابيع الدعم والتثبيت العامة والخاصة ليست كافية في تصورنا   -

 
ُّ
ص لدعم  لتجاوز االختالالت والنقائص في تعل خصَّ

ُ
الذين ينبغي أن يستفيدوا من حصص إضافية ت املتعثرين،  مات التالميذ 

املك املتعلم على استحضار  املوارد  إدماجية تستهدف إقدار  املوارد، وكذا االشتغال على وضعيات  إرساء  أسابيع  تسبة خالل 

 
ُّ
ولعل هذه التدابير املقترحة املتعلقة بتخصيص حصص    ،ميةودمج موارده وقدراته من أجل حل الوضعيات التعليمية التعل

ن تسهم في دعم املبادرات واملجهودات املبذولة من أجل محاربة التأخر  للدعم البيداغوجي يشرف عليها أستاذ متفرغ من شأنها أ

 والفشل الدراسيين وبالتالي املساهمة في الحد من الهدر املدرس ي. 

 
1 Chamberland  G, Provost G (1996), Jeu  simulation et jeu de rôle, Op cit, p58  -57. 
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اليوم   - في نظرنا  بها أستاذ متفرغ، هو  القيام  يتولى  البيداغوجي مهمة مستقلة  الدعم  املتعلق بجعل  املقترح  إذا كان 

لتفتح الذاتي )أو ما يسمى باألنشطة املوازية أو األنشطة الالمنهجية( وتكليف إطار تربوي بها، هو  ضرورة، فإن تطوير أنشطة ا

التقليدي باعتبارها فضاء للتعلم والتحصيل فحسب،   الثوب  اليوم مطالبة بخلع ذلك  املغربية  أمر بالغ األهمية، فاملدرسة 

ات، وتبرز فيها مواهب املتعلمين واملتعلمات الذين ال يجدر بنا أن  لتتحول إلى مكان تتفتق فيها القدرات، وتظهر فيه اإلمكاني

يمتلك    نم   -عليه نظرية الذكاءات املتعددةوفق ما تؤكد    –نميز بينهم على أساس الذكاء املعرفي فحسب، ذلك أن من املتعلمين  

غير أنه ال يمكن الكشف عن    ،الذكاءات  ذكاء معرفيا ومنهم من يمتلك ذكاء لغويا أو منطقيا رياضياتيا أو موسيقيا أو غيره من 

هذه الذكاءات وتعزيزها إال بتوفير بنية تربوية داخل املدرسة املغربية قادرة على احتضان املواهب وتنميتها وتأطيرها وتوجيهها  

 في االتجاه الصحيح.  

مية املغربية يواجه صعوبات جمة  وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن تدريس التربية البدنية باملدرسة االبتدائية العمو 

إلى تعدد املواد وتشعب  ترتبط أساسا بالتكوين األساس للساتذة الذين ال يستفيدون من تكوين متين في هذه املادة بالنظر 

ثم غياب بنية تحتية رياضية في املدارس االبتدائية السيما املدارس القروية التي يتم إحداثها    ،التخصصات في التعليم االبتدائي

مادة التربية البدنية األهمية نفسها التي توليها لباقي   الءإيولهذا وجب على الدولة ممثلة في وزارة التربية الوطنية   ،في أماكن نائية

 هامة وآثار إيجابية على صحة املتعلم الجسدية والنفسية وعالقاته االجتماعية.  املواد، ملا لهذه املادة من أدوار تربوية 

  هذا تنحصر داخل أسوار الفصل فحسب، كفيلة بتقوية إحساس املتعلم باالنتماء، و   كل هذه التدابير املقترحة التي الإن  

ى بذل الجهود من أجل التعلم وكذا االرتباط  من شأنه أن يرفع من منسوب ثقته بنفسه وباآلخر وباملؤسسة التعليمية، ويدفعه إل

  Pisaتقرير    – كما يشير إلى ذلك    – ذلك أن التالميذ    ، بمؤسسته وعدم مغادرتها رغم املعيقات التي قد تواجهه أثناء رحلة التعلم

جودة املناخ    "يتعلمون بشكل أفضل إذا كانت  -الصادر عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

 . 1الدراس ي مرتفعة بما في ذلك من تقدير وتحفيز" 

بالعزلة   اإلحساس  من  الحد  هو  املوازية،  األنشطة  وكذا  التربوي  الدعم  وأنشطة  البيداغوجية  األنشطة  من  الهدف  إن 

  ، ين وكذا الهدر املدرس يواالغتراب أو اإلقصاء الذي قد يتسرب إلى نفوس املتعلمين، مما يكون سببا في التأخر والفشل الدراسي 

وقد أكدت الدراسات أن "بعض املتعلمين لديهم إحساس أقوى باالنتماء باملقارنة من نظرائهم، هذا اإلحساس الذي يرتبط  

 .2بمناخ االنضباط واملشاركة في األنشطة املوازية املدرسية، ودعم املدرسين، وكذا األمن داخل الوسط املدرس ي" 

ية اإلحساس باالنتماء إلى الوسط املدرس ي باعتبارها ترفا فكريا أو قضية هامشية، بل هي معضلة ال ينبغي النظر إلى قض 

لها تداعيات بعيدة مدى مرتبطة بمواصفات مواطن الغد الذي ُينتظر منه املساهمة في اإلصالح والبناء واالنخراط في الجهد  

ولن يتأتى هذا املبتغى بمواطنين منعزلين وناقمين، وفاقدين   ،مة الجماعي من أجل االرتقاء بهذا الوطن إلى مصاف الدول املتقد 

لإلحساس باالنتماء إلى هذا الوطن واالستعداد من أجل التضحية في سبيله. إن اإلحساس باالنتماء له تداعيات عاجلة مرتبطة  

ن صعوبات جمة على مستوى  يعاني م  - بشكل عام    – أساسا بالتحصيل والنجاح الدراسيين، إذ ال يمكن أن ننتظر من متعلم  

، ذلك  Pisaوهذا ما يؤكد عليه تقرير    ،االندماج داخل وسطه املدرس ي أن يكون أداؤه أفضل على مستوى التحصيل الدراس ي

فاملراهقون الذين يحسون بأنهم جزء ال يتجزأ    ، أن "ثمة عالقة إيجابية بين اإلحساس باالنتماء إلى املدرسة والنجاح الدراس ي

 
1 Rapport national PISA 2018, Décembre 2021, Instance Nationale d’Évaluation auprès du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la 

Formation et de la Recherche Scientifique, Op cit, p112. 
2 Ibid, p111. 
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قسم هم األكثر تحفيزا داخل الوسط املدرس ي، واألقدر على تحقيق أفضل النتائج الدراسية، باملقارنة مع أولئك  من جماعة ال

 .  1املتعلمين الذين لديهم إحساس أضعف باالنتماء" 

 :  خاتمة

فحسب على  إن العمل من أجل الرفع من نسب النجاح الدراس ي ومحاربة الفشل والهدر الدراسيين، ال ينبغي أن ينصب  

املناهج والبرامج وتكوين األساتذة، بل البد من األخذ بعين االعتبار تلك الصعوبات التي يجدها بعض املتعلمين في التأقلم مع  

هذه الصعوبات التي تؤثر سلبا على سيرهم الدراس ي إذا لم    ،فضاء املؤسسة التعليمية واالندماج ضمن نسيج جماعة القسم 

التي تحول دون إحساسهم بانتماء قوي يشدهميتم مواكبة هؤالء املتع العقبات  إلى    لمين وتأطيرهم ومساعدتهم على تجاوز 

ة التعليمة  ولة عن تطبيق السياسوال غرو أن املؤسسات الرسمية بوصفها املسؤ   ،ن اآلخريني م مؤسستهم ونظرائهم من املتعل

ولعل من أهمها في نظرنا إحداث    ، ذ في محيطهم املدرس يمدعوة إلى التفكير في أفضل السبل الكفيلة بتيسير اندماج التالمي

خلية للدعم النفس ي واالجتماعي في كل مؤسسة تعليمية يشرف عليها متخصصون تلقوا تكوينا عاليا في فهم وتفسير ومعالجة  

حال مع مختلف  ات املتعلمين، وذلك بالتعاون والتشاور بطبيعة اليمختلف االضطرابات واالختالالت التي قد تظهر على سلوك

الفاعلين التربويين في املؤسسة وعلى رأسهم املدرس الذي ينبغي أن يجد في هؤالء األطر التربوية عونا وسندا له على أداء مهمته،  

التي تقتض ي منه كذلك أن يكون  متحمسا ومنفتحا ومستعدا للتعاون والتنسيق مع باقي األطراف، ألن الهدف الذي يسعى إليه  

أفضل  الجميع هو صي تحقيق  من  تمكنه  التي  الالزمة  والقدرات  واملهارات  باملعارف  مواطن مسلح  اغة شخصية ووعي وفكر 

 اإلنجازات، وذلك ملا في صالحه الذاتي وصالح وطنه.

 :  قائمة املصادر واملراجع 

 باللغة العربية   •

 الكتب:   ✓
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 .2001زهراء الشرق، مصر، سنة 
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الخطابي،  وعزالدين املودني اللطيف عبد ترجمة ورهاناته، أسئلته ي،كالديداكتي  الخطاب فرنيو، أالن كورنو، لورنس ▪

 .2003البيضاء، سنة  الدار التربية، منشورات عالم 
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 : 19 كوفيدمستوى رضا تالميذ التعليم الثانوي باملغرب عن نمط التعليم عن بعد خالل جائحة 

 نموذجا  بني مالل خنيفرة التعليم الثانوي الخصوص ي بجهة

The level of satisfaction of secondary school students in Morocco with the Distance learning mode 

during the Cofid-19 pandemic: the case of the Private secondary learning at Beni Mallal Khenifra 

region 

 عبد الغني الدباغي/جامعة السلطان موالي سليمان، املغرب  د.

Dr. Abdelghani DABARHI / University Sultant Moulay Suleiman / Beni Mellal, Morocco 

 

 

 

 

Abstract : 

Distance education is one of the educational patterns adopted by Morocco's private educational institutions 

during the Cofid-19 pandemic, along with the pattern of "attendance education" mode. The study is intended 

to diagnose the status of private education in Morocco and to measure the level of satisfaction of students with 

the "distance education" pattern during the covid-19 pandemic at the Beni Mallal Khenifra zone. The problem 

of the study was therefore formulated in the following question: How satisfied are students with this pattern 

of education? To answer this question, the historical and comparative approaches and electronic format have 

been adopted as a tool. A random sample of 138 students was also identified; 96 in first-cycle secondary, and 

42 in vocational secondary. The research found that private education has evolved significantly at the national 

and regional levels, and that students are dissatisfied with the pattern of distance education. The study also 

found that WhatsApp, as a means of social communication, has been the most widely used in the distance 

learning system. In addition to this pattern of education, several technical, family, and educational 

proclamations are encountered. The research finally recommended that all conditions should be created to 

contribute to the success of this new educational workshop in Morocco. 

Keywords: Secondary Education, Distance Education, Covid-19 Pandemic, Private Educational Institutions,   

Beni Mallal Khenifra region. 
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 ملخص: 

وقياس مستوى رضا املتمدرسين عن نمط "التعليم عن بعد"  تهدف الدراسة تشخيص وضعية التعليم الخصوص ي باملغرب 

عنه، ومن أجل ذلك تمت صياغة إشكالية الدراسة في التساؤل اآلتي: ما هي   بجهة بني مالل خنيفرة  19-خالل جائحة كوفيد

رضىا  ولإل  درجة  التعليمي؟  النمط  هذا  عن  املقارن  املتمدرسين  والنسقي  التاريخي  املنهجين  تبني  تم  السؤال  هذا  عن  جابة 

شملت   املتمدرسين  من  عشوائية  عينة  تحديد  تم  كما  لها.  أداة  االلكترونية  بالثانوي    96متمدرسا؛    138واالستمارة  منهم 

و   على  42االعدادي  ملحوظا  تطورا  شهد  الخصوص ي  التعليم  أن  إلى  البحث  خلص  التأهيلي،  الوطني    بالثانوي  املستويين 

والجهوي، كما خلص إلى عدم رضا املتمدرسين عن نمط التعليم عن بعد، وأن "الواتساب" باعتباره وسيلة للتواصل االجتماعي  

كان هو األكثر استعماال في هذا النمط التعليمي الجديد، باإلضافة إلى أن هذا األخير قد اعترضته عدة إكراهات تقنية وأسرية  

الجديد    وبيداغوجية، التعليمي  الورش  هذا  إنجاح  في  املساهمة  شأنها  من  التي  الظروف  كل  توفير  بضرورة  البحث  وأوص ى 

 باملغرب.

املفتاحية:   كوفيدالكلمات  جائحة  بعد،  عن  تعليم  ثانوي،  مالل  19-تعليم  بني  جهة  خصوصية،  تعليمية  مؤسسات   ،

 خنيفرة. 

 

 مقدمة:  -1

 السياق العام للبحث:  -أ 

الت التي شهدها قطاع التربية والتعليم على املستويين الدولي واإلقليمي خالل  يندرج موضوع الدراسة في سياقا لتحو        

التقليدي  19-فترة جائحة كوفيد التعليمي  النمط  لتعويض  تعليمية حديثة  أنماط  اعتماد  إلى  البلدان  لجأت بعض  بحيث  ؛ 

س ي بالكامل منذ بداية تفش ي الجائحة  املتمثل في التعليم الحضوري، وفضلت أخرى توقيف الدراسة وإعالن نهاية املوسم الدرا

كما تندرج هذه الورقة في سياق    ،2020في األشهر األولى من سنة    -كما هو الشأن لعدة قطاعات رياضية وثقافية وسياحية   –

إلى أنماط تعليمية     غير معتادة أبرزها   -دون توقيف الدراسة   –وطني اتسم بلجوء الوزارة الوصية على قطاع التربية التعليم 

 (2021-2020(، وفي املوسم الدراس ي املوالي )2019/2020)موسم    %  100"التعليم عن بعد"في القطاعين العام والخاص بنسبة  

تم إقرار نمط "التعليم بالتناوب" )التعليم الحضوري إلى جانب التعلم الذاتي( في املؤسسات العمومية بالنظر إلى ارتفاع عدد  

الدراسية الفصول  في  في    36)  املتمدرسين  التعليم الحضوري،  الضرورية العتماد نمط  الشروط  أقص ى( وغياب  تلميذ كحد 

بالنظر إلى توفر الظروف الصحية املناسبة وعدم تجاوز الفصل الدراس ي    ،الوقت الذي أقر القطاع الخاص اعتماد هذا األخير

 ل الجائحة.  متمدرسا في الغالب باعتباره شرطا ضروريا العتماد هذا النمط خال 20الواحد 

 أهمية الدراسة:  - ب

 تستمد الدراسة أهميتها من عدة مبررات علمية وميدانية نجملها فيما يلي:      

الذي تم اللجوء إليه من قبل وزارة التربية الوطنية    19- تناول نمط "التعليم عن بعد" باملغرب خالل جائحةكوفيد  أوال:  •

 والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كحل وحيد دون توقيف العمليات الَتْعليمية الَتَعلمية في بداية انتشار الجائحة. 

متم  ثانيا: • رضا  درجة  على  نمط  الوقوف  عن  الخاصة  باملؤسسات  التأهيلي  والثانوي  اإلعدادي  الثانوي  التعليم  درسو 

"التعليم عن بعد" بجهة بني مالل خنيفرة، ومن خالله قطاع التربية والتعليم باملغرب قاطبة، وبالتالي العمل على تقييم مردودية 

 هذا النمط التعليمي. 
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 لتي صاحبت تنزيل نمط التعليم عن بعد خالل الجائحة. الوقوف عند مختلف االكراهات والصعوبات ا ثالثا: •

 أهداف الدراسة:  -ج

نمط        عن  الخصوص ي  بالتعليم  الثانوي  التعليم  تالميذ  رضا  مستوى  معرفة  وهو  رئيس؛  تحقيق هدف  الدراسة  تروم 

 اآلتية : ، ويمكن الهدف الرئيس ي في األهداف الفرعية 19-"التعليم عن بعد" خالل جائحة كوفيد

 التعريف بـ"التعليم عن بعد" كنمط تعليمي تم اعتماده من قبل مؤسسات التعليم الخصوصية باملغرب خالل الجائحة.  •

 تشخيص وضعية املؤسسات التعليمية الخصوصية على املستويين الوطني والجهوي.  •

التعليمية الخصوصية  تشخيص وتفسير مستوى رضا تالميذ التعليم الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي باملؤسسات   •

 نمط التعليم عن بعد. بجهة بني مالل خنيفرة عن 

 بسط املعيقات التي تحد من التنزيل األمثل لنمط "التعليم عن بعد" باملغرب. •

 إشكالية الدراسة وفرضياتها: -د

في         البحث  إشكالية  الرئيس ي تتحدد  الثانوي    السؤال  التعليم  تالميذ  رضا  مستوى  هو  ما  اإلعدادي    لكيهبساآلتي: 

أسئلة  ، ويمكن بسط هذا التساؤل في  19-والتأهيلي بجهة بني مالل خنيفرة عن نمط "التعليم عن بعد" خالل جائحة كوفيد

 على النحو اآلتي :  فرعية

 كيف هي وضعية التعليم الخصوص ي باملغرب على مستوى املؤسسات واملتمدرسين؟   •

 عن نمط "التعليم عن بعد"؟ما هو مستوى رضا التالميذ بالقطاع الخصوص ي  •

الكفيلة  ما هي اإل • الحلول  الراهن؟ وما هي  الوقت  في  التعليم عن بعد بشكل فعال  تنزيل نمط  التي حالت دون  كراهات 

 بذلك؟

 لإلجابة عن هذه التساؤالت تمت صياغة فرضيات البحث على الشكل اآلتي:

 تراجعا ملحوظا لحساب التعليم العمومي. يعرف التعليم الخصوص ي باملغرب في السنوات األخيرة  ✓

 يميل تالميذ التعليم الخصوص ي لنمط "التعليم عن بعد" أكثر من نمط "التعليم الحضوري".  ✓

 يتوفر تالميذ التعليم الخصوص ي على الشروط الضرورية التي من شأنها تيسير اعتماد نمط "التعليم عن بعد". ✓

 حدود الدراسة:    - ت

 جهة بني مالل خنيفرة. املكانية:الحدود  ✓

 .2020/2020و  2019/2020املوسمين الدراسين  الحدود الزمنية:  ✓

يتمثل موضوع الدراسة في تحديد مستوى رضا تالميذ التعليم الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي  الحدود املوضوعية:   ✓

 باملؤسسات الخصوصية عن نمط "التعليم عن بعد".

 للبحث:  املفاهيم اإلجرائية - ث

يمكن إجمال املفاهيم اإلجرائية للدراسة في ثالث مفاهيم رئيسة وهي: مؤسسات التعليم الخصوصية، التعليم عن بعد  

 . 19-وكوفيد
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 مؤسسات التعليم الخصوصية: ❖

هي مختلف املؤسسات التعليمية املؤدى عن خدماتها، وتسمى كذلك باملؤسسات غير الحكومية أو غير النظامية، التي         

يسيرها أفراد طبيعيون أو ذاتيون، بحيث يؤدي كل متمدرس مبالغ مالية شهرية أو سنوية مقابل الخدمة التعليمية التي يتلقاها  

تصنف مؤسسات التعليم الخصوصية إلى مؤسسات التعليم املدرس ي ومؤسسات التعليم  إلى املؤسسة )مقاولة أو شركة(، و 

الجامعي؛ فاألولى تشمل ثالث أسالك تعليمية هي التعليم األولي واالبتدائي، التعليم الثانوي اإلعدادي وأخير التعليم الثانوي  

(،  LMDتشمل مختلف الحقول املعرفية وتتبع نظام )التأهيلي، أما الثانية فهي شبيهة باملؤسسات الجامعية العمومية، بحيث 

 أي اإلجازة ثم املاستر والدكتوراه. 

 التعليم عن بعد:  ❖

( بأنه تعليم نظامي تتباعد فيه مجموعات التعلم وتستخدم فيه نظم  Distance educationيعرف "التعليم عن بعد")      

التفاعلية لربط املتعلمين واملصادر   علمين سوية االتصاالت 
ُ
"للتعليم الحضوري"، وشكال من  1التعليمية وامل ؛ ويعتبر مكمال 

أشكال التدريس والتكوين الذي تقدمه مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، بصفة مؤقتة أو دائمة، باستخدام تكنولوجيا  

، ويعتبر التعليم عن بعد   2ية والتعليم املعلومات ووسائل االتصال الحديثة، بما يضمن االستمرارية في تقديم كل خدمات الترب

كذلك من أكثر األساليب التعليمية حداثة على اإلطالق، ويقوم بشكل أساس ي على ضرورة اختالف املكان الجغرافي بين املتعلم  

شر بين الطالب  ، كما يعرف بأنه عملية تعليمية ال يكون فيها اتصال مبا3واملصدر التعليمي الذي يعتبر بمثابة الكتاب أو املعلم

، 4واملعلم، بحيث يكونوا متباعدين زمنيا ومكانيا، ويتم االتصال بينهما عن طريق الوسائط التعليمية )إليكترونية ومطبوعات( 

ويعرف كذلك بأنه نظام يعمل على إيصال العلم واملعرفة إلى كل فرد راغب فيه وقادر عليه، مهما بعدت املسافة الجغرافية  

، كما أنه أحد أساليب االتصال والتواصل التي تلعب دورا أساسيا في التغلب على  5وبين املؤسسة التعليميةالتي تفصل بينه  

م، وبالتالي فهو يعمل على نقل التعلم إلى املتعلم في موقع إقامته، أو   َتَعل 
ُ
َعلم وامل

ُ
مشكلة املسافات البعيدة التي تفصل بين امل

، ويتضمن هذا النمط من التعليم تلك الوسائل التي فيها االتصال  6ؤسسة التعليمية ذاتها عمله بدال من انتقال املتعلم إلى امل

 .7بين املعلم واملتعلم عبر أجهزة وأدوات الطباعة واألجهزة امليكانيكية وااللكترونية وغيرها من األجهزة

 

 

 
، مكتبة بيروت، الطبعة  نظريات التعليم عن بعد ومصطلحات التعليم اإللكترونيلي آيرزشلوسر و مايكل سيمونسن، ترجمة نبيل جاد عزمي،    1

 .1، ص 2015 الثانية، مسقط،
 . 2021، شتنبر 7019، الجريدة الرسمية، عدد  املتعلق بالتعليم عن بعد 2.20.474من مرسوم رقم  2املادة  2
، مديرية القنيطرة، مركز تكوين مفتش ي التعليم،  2020- 2019دراسة ظاهرة التعليم عن بعد واالستمرارية البيداغوجية  عماد كمس ي، وآخرون،    3

 .7، ص 2020ص، 
، 2021،  01، العدد  06، مجلة آفاق للعلوم، املجلد  التعليم االفتراض ي في وقت األزمات: بين حتمية التوجه وتحديات الواقععواطف عطيل ملواليد،    4

 . 348ص 
 . 525 ، ص2014، 12، مجلة علوم اإلنسان واملجتمع، العدد التعليم اإللكتروني في الجزائر الواقع والتحدياترشيد مراح،  5
 . 71، ص 2021، 02، العدد 07، مجلة مقاليد، املجلد  التعليم الرقمي وعوائق تطبيقهعائشة بن السايح و اسماعيل سيبوكر،  6
، مجلة متون، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة الدكتور موالي  التعليم عن بعد تجارب مؤسسات جزائرية أنموذجابن ديدة بغداد،    7

 .457، ص 2017العدد الرابع،  -دة، املجلد الثامنالطاهر سعي
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 (: الفرق بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري1جدول رقم ) 

 التعليم الصفي/الحضوري  بعد  التعليم عن  العنصر

 تقليدية ومحدودة ونمطية  متقنة ومشوقة ودسمة  املادة العلمية 

 متفاوتة ثابتة الجودة

 صعب تلقائي  قياس النتائج 

 متفاوت  عال  االحتفاظ باملعلومات 

 عالية منخفضة  الكلفة النسبية 

 متفاوت  عال في الغالب  الرضا

 متفاوتة عالية جدا  املالءمة

 محدودة عالية جدا  املرونة 

 محدود عال جدا  االعتماد على النفس 

ي  نطاق الحوار   محلي/إقليمي  كون 

 متفاوتة عالية فرص اإلبداع/االبتكار 

اقع والتحدياتاملصدر: رشيد مراح،   .525، مرجع سابق، ص التعليم اإللكتروني في الجزائر الو

 : 19-كوفيد ❖

مرضا معديا يسببه فيروس كورونا املكتشف مؤخرا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس    19  -يعد كوفيد          

طلق على الفيروس التاجي  20191وهذا املرض املستجد قبل ظهوره وتفشيه في مدينة ووهان الصينية في أواخر شهر دجنبر  
ُ
. وأ

" هما أول حرفين من كلمة  CO؛ وجاءت هذه التسمية كالتالي: "COVID-19 ها  الجديد مرض الفيروس التاجي في السنة نفس 

(،  Disease" هو أول حرف من كلمة مرض باإلنجليزية )D(، و "virus" هما أول حرفين من كلمة فيروس )VI( و "coronaكورونا )

، وتتمثل أعراضه في الحمى واإلرهاق  nCoV2019"2" أو "novel coronavirus novel 2019وأطلق على هذا املرض سابقا اسم "

والسعال الجاف، وقد يعاني بعض املرض ى من اآلالم واألوجاع، أو احتقان األنف، أو الرشح، أو ألم الحلق أو اإلسهال، وقد  

من املرض ى دون الحاجة إلى عالج خاص، وفي املقابل تزداد احتماالت إصابة املسنين واألشخاص املصابين    %  80يتعافى نحو  

 .3بمشكالت طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة 

أنها مقاوالت تعليمية تؤدي خدمات تربوية وتعليمية          التعليم الخصوصية على  الدراسة إلى مؤسسات  وستنظر هذه 

ميذ، وهي نوعان: األولى مؤسسات تعليمية مدرسية تتكون  للمتعلمين مقابل مبالغ مالية متفق عليها بين املؤسسة وأولياء التال 

من ثالثة أسالك؛ هي سلك التعليم األولي واالبتدائي، سلك التعليم الثانوي اإلعدادي، وأخيرا سلك التعليم الثانوي التأهيلي،  

أنه نمط تعليمي يشترط بعد املسافة التعليم عن بعد على  بين املدرس واملتمدرس    والثانية مؤسسات تعليمية جامعية. وإلى 

 
، نشرة األلكسو العلمية، تنسيق خيرية السالمي،  2030( وتداعياتها على أهداف التنمية املستدامة  covid  19-جائحة كورونا )كوفيدياسين خرشة،  1

 .19-18، ص 2020املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، العدد األول، 
، مجلة آراء للدراسات  السياحة الدولية  -( وأثره على قطاع السياحة واألسفار19-فيروس كورونا )كوفيدلصديق زهو و عبد النعيم دفرور،  بوبكر ا  2

 . 43، ص 2020، 02، العدد 02االقتصادية واإلدارية، املركز الجامعي أفلو، الجزائر، املجلد  
كزيز،    3 آمال  و  رياب  كوفيد  رابح  سوسيولوجية  19جائحة  دراسات  للدراسات  )كورونا(  العربي  الديمقراطي  املركز  إصدارات   االستراتيجية، 

 .17، ص 2021والسياسية واالقتصادية، برلين، الطبعة األولى، 
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(، "غوغل كالسروم"  Google Meetوتوظيف وسائل وتطبيقات تواصلية أبرزها "الواتساب"، "الفايس بوك"، "غوغل ميت" )

(Google classeroom( "زوم" ،)Zoomوغيرها. أما كوفيد ،)-فسينظر إليه على أنه مرض معدي، مصدره فيروس كورونا    19

، وقد تسبب في تعطيل وتوقيف عدة قطاعات حيوية داخليا وخارجيا أبرزها  2019واخر سنة  الذي ظهر أول مرة بالصين أ

 التربية والتعليم.  

 وإجراءاتها:  منهجية الدراسة -2

املقارن،      والنسقي  التاريخي  املنهجين  البحث  شملت  وظف  فقد  الدراسة  عينة  يخص  منهم    96؛  متمدرسا  138وفيما 

 . بالثانوي التأهيلي 42بالثانوي اإلعدادي و 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والسلك التعليمي 2جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى الظروف غير العادية املرتبطة بجائحة كوفيد  1الدراسة تم توظيف استمارة الكترونية على مستوى أداة   ،  19-بالنظر 

يخص   والثاني  للمتمدرسين،  واالقتصادية  والثقافية  الديمغرافية  الوضعية  يهم  األول  أساسية:  محاور  أربع  تضمنت  وقد 

التعليم عن بعد، أما    الوسائل املعتمدة في نمط التعليم عن بعد، والثالث خصص لتقييم املتمدرسين عن  األخير فتم  رضا 

 التركيز فيها على الصعوبات التي صاحبت التعليم عن بعد والحلول الكفيلة بتجاوزها.  

 نتائج الدراسة ومناقشتها:  -3

 تشخيص وضعية املؤسسات التعليمية الخصوصية باملغرب  -3-1

عرف قطاع التربية والتعليم باملغرب منذ فجر االستقالل دينامية قوية على جميع األصعدة، فباملوازاة مع التحديث الذي      

من   بالرغم  نوعية،  والتعليم قفزة  التربية  والقضائي، عرف قطاع  والدستوري والقانوني  السياس ي  املجال  في  الدولة  شهدته 

طبيق املغرب لبرنامج "سياسة التقويم الهيكلي" في ثمانينيات القرن املاض ي، حيث تم وضع  األزمات التي مر منها، خصوصا بعد ت

 51.17والقانون اإلطار رقم    2030-2015عدة مخططات وبرامج أهمها امليثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية اإلستراتيجية  

 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ي هذا املحور على نقطة أساسية وهي تتبع التطور الذي شهده قطاع التعليم الخصوص ي باملغرب عامة وبجهة  سنركز ف      

 بني مالل خنيفرة على وجه الخصوص، ومن خاللها تشخيص وضع املؤسسات الخصوصية وعدد املتمدرسين بها. 

 
1https://docs.google.com/forms/d/1okqYmgyO7U1QUCjFyQvSkWKqG7rjvc9f4ckQdIGjuwM/edit 

 املجموع  سلك الدراسة  الجنس 

الثانوي   الثانوي التاهيلي 

 االعدادي 

 40 12 28 ذكر

 96 30 66 إناث

 136 42 94 املجموع 
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 يشهد املغرب تطورا ملحوظا في مؤسسات التعليم الخصوصية -3-1-1

لخصوص ي باملغرب تزايدا ملحوظا في عدد املؤسسات التعليمية في مختلف األسالك التعليمية، وهو ما  يعرف التعليم ا   

 يعني أن األسر املغربية بدأت توجه أبناءها بكثافة نحو التعليم الخصوص ي. 

 2012-2011(: تطور عدد املؤسسات العاملة بالتعليم الخصوص ي باملغرب ما بين املوسمين الدراسيين  1مبيان رقم ) 

   2020-2019و 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، اململكة املغربية، وزارة التربية الوطنية والتكوين  مؤشرات التربيةواإلحصاء والتخطيط،  االستراتيجية املصدر: مديرية 

 .54 -18املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، ص 

( أن مؤسسات التعليم الخصوصية باملغرب شهدت ارتفاعا كبيرا بجميع األسالك التعليمية؛  1يظهر من املبيان رقم )       

مؤسسة    3500إلى أزيد من    2011/2012مؤسسة في املوسم الدراس ي    2005بحيث انتقل عدد املؤسسات بالتعليم االبتدائي من  

مؤسسة إلى أزيد    840يخص مؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي فقد انتقلت من  ، وفي ما  2019/2020خالل املوسم الدراس ي  

مؤسسة    506مؤسسة خالل نفس الفترة، والش يء نفسه ينسحب على مؤسسات الثانوي التأهيلي التي انتقلت من    1700من  

، وعموما فقد ارتفع مجموع  بالضبط( خالل املوسمين الدراسيين السابقين )أنظر املبيان(   993إلى ما يناهز األلف مؤسسة )

مؤسسة   6229إلى  2011/2012مؤسسة خالل املوسم الدراس ي  3361املؤسسات الخصوصية بجميع األسالك التعليمية من 

 .  2019/2020خالل املوسم الدراس ي 
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 شهد التعليم الخصوص ي باملغرب إقباال كبيرا من لدن األسر املغربية -3-1-2

أحدثت املدارس الخصوصية األولى في عهد الحماية من أجل املحافظة على الهوية املغربية والدفاع عنها، وكانت تلك          

املدارس، التي كانت تسمى باملدارس الحرة، تشكل بديال عن التعليم الذي وضعته سلطات الحماية، وللتعليم التقليدي املغربي،  

من أشكال املقاومة، وبعد االستقالل تميز تطور القطاع الخصوص ي بأربعة مراحل: تخص  ولكنها كانت تشكل باألساس شكال  

، وتميزت بانخفاض شديد لحصة التعليم الخصوص ي؛ حيث انخفضت هذه الحصة من الربع 1962-1956املرحلة األولى فترة 

م الخصوص ي، وتضاءلت أهمية هذا  بتقليص حصة التعلي  1982إلى    1962إلى العشر، واتسمت املرحلة الثانية املمتدة من  

  4باستقرار حصة التعليم الخصوص ي التي حددت في    2002إلى    1982األخير مع مرور الوقت، واتسمت الفترة املمتدة ما بين  

، وبعد ذلك برز توسع عام للتعليم الخصوص ي، حيث عرفت حصته زيادة فائقة بعد إقرار امليثاق الوطني للتربية والتكوين،  %

 .20171سنة  13.8مثل وأصبح ي

 19-2018و    11-2010(: تطور عدد املتمدرسين في مؤسسات التعليم الخصوص ي باملغرب ما بين موسمي  3جدول رقم ) 

 2010-11 2012-13 2014-15 2016-17 2018-19 

 768753 701684 611992 545862 470855 املجموع  االبتدائي

 367891 333822 290410 259473 223361 اإلناث 

 172327 156603 137325 117197 96475 املجموع  اإلعدادي 

 83152 75445 66069 56164 45685 اإلناث 

 101540 92375 85791 78464 74014 املجموع  الثانوي 

 49403 43853 39628 35332 32769 اإلناث 

 1042620 950626 835108 741523 641344 املجموع  املجموع 

 500446 453120 396107 350969 301815 اإلناث 

،  2019-2018موجز إحصائيات التربية  والتخطيط، قسم الدراسات واإلحصاء،    االستراتيجية املصدر اإلحصائي: مديرية  

 . 240-135-82اململكة املغربية، وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، ص 

( تطور إقبال األسر املغربية على تسجيل أبنائها في املؤسسات الخصوصية بشكل ملحوظ في العشر  2يوضح الجدول رقم )

من   االبتدائي  بالسلك  املسجلين  التالميذ  عدد  انتقل  املثال  سبيل  فعلى  املاضية؛  الدراس ي    470855سنوات  املوسم  خالل 

 96475، وانتقل عدد التالميذ املسجلين بالسلك اإلعدادي من  2018/2019الدراس ي    خالل املوسم  768753إلى    2010/2011

إلى   32769خالل نفس الفترة، و األمر نفسه بالنسبة للسلك الثانوي؛ حيث انتقل عدد التالميذ املسجلين من    172327إلى  

ي  49403 ما  تسجيل  الخصوص ي  التعليمي  القطاع  فقد سجل  عام  وبشكل  الجدول(،  املوسم    1042620ناهز  )أنظر  خالل 

املسجلين خالل موسم    2018/2019الدراس ي   كان عدد  ما  تجاوزت    642000حوالي    2010/2011بعد  بزيادة  أي  متمدرسا، 

. ويرجع سبب هذا اإلقبال الكبير للسر املغربية على التعليم الخصوص ي إلى االمتيازات  %  38.48تلميذ، أي حوالي    400000

تعليم الخصوص ي باملغرب في السنوات األخيرة سواء على مستوى توفير فضاء مالئم للتمدرس أو استعمال  التي يوفرها قطاع ال

 
العلمي،  1 التربية والتكوين والبحث  لتقييم منظومة  الوطنية  الخصوص ي   الهيئة  للتعليم  الترابي  املجالي  للتربية والتكوين األطلس  األعلى  املجلس   ،

 . 11، ص  2018والبحث العلمي، املغرب، 



 
 
 
 

 
 

 2022 - يوليو -  88العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

101 

عتاد ديداكتيكي يواكب التطور الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده املناهج البيداغوجية والطرائق التدريسية، أو على مستوى  

 الحرص الكبير في تعلم اللغات الحية منذ التعليم األولي.

 تعرف جهة بني مالل خنيفرة تطورا ملحوظا في عدد املتمدرسين في القطاع الخصوص ي  -3-1-3

كما هو الشأن ملعظم املدن املغربية، تشهد مدن جهة بني مالل خنيفرة تطورا سريعا خالل السنوات األخيرة في عدد        

 املؤسسات التعليمية الخصوصية سواء االبتدائية أو الثانوية. 

 2018/2019(: توزيع مؤسسات التعليم الخصوص ي بأقاليم جهة بني مالل خنيفرة خالل املوسم الدراس ي  2) مبيان رقم  

 

 . 250-86ص  ،  مرجع سابق،  ( 2019-2018موجز إحصائيات التربية ) والتخطيط،    االستراتيجية مديرية  املصدر اإلحصائي:  

( استمرار تشجيع وتحفيز الدولة للقطاع التعليمي الخصوص ي، وهو ما يبرز جليا بجهة بني مالل  2يوضح املبيان رقم )      

في الثانوي    19تشتغل في التعليم االبتدائي و    83مؤسسة منها    112خنيفرة؛ بحيث يأتي إقليم بني مالل في املرتبة األولى بمجموع  

و   ا  10اإلعدادي  الثانوي  إقليم خريبكة بمجموع  في  الثانية  املرتبة  في  يأتي  منها    83لتأهيلي،  التعليم    43مؤسسة،  في  تشتغل 

و   و    26االبتدائي  اإلعدادي  الثانوي  الفقيه بن صالح بمجموع    14في  إقليم  الثالثة نجد  املرتبة  التأهيلي، وفي  الثانوي    75في 

مؤسسة، ويظهر من خالل    23بة األخيرة إقليم أزيالل بمجموع  مؤسسة، وفي املرت  25مؤسسة، وبعده إقليم خنيفرة بمجموع  

املكانة االقتصادية واإلدارية ملدينتي خريبكة   إلى  هذا التشخيص التمركز الكبير للقطاع الخاص بإقليمي خريبكة وبني مالل 

 السكان.  باعتبارها مدينة منجمية وبني مالل باعتبارها عاصمة الجهة، وبالتالي استقطابهما لعدد كبير من 

افية واالجتماعية واالقتصادية للمتمدرسين بالتعليم الثانوي الخصوص ي  -3-2  البيانات الديموغر

سنقوم في هذا املحور بوصف خصائص عينة الدراسة، بحيث سيتم التركيز على متغيرات الجنس، السلك التعليمي،       

 ومن خالله الدخل الفردي. مهنة ومستوى أولياء األمور الدراس ي، إضافة إلى وضع األسر املادي،

 معظم أولياء أمور املتمدرسين بالقطاع الخصوص ي موظفون بالقطاعين العام والخاص   -3-2-1

سَس ألهداف ربحية محضة، عكس ما كان       
ُ
أصبحت املدارس الخصوصية تصنف ضمن املقاوالت، وبالتالي فمعظمها أ

عليه القطاع خالل فترة الحماية، ولذلك فإن مسألة الظفر بمقعد دراس ي في املؤسسات الخصوصية يرتبط بطبيعة وظيفة  

 نة التمدرس واملنافسة الشرسة بين تلك املدارس. أولياء األمور ودخلهم الفردي، بالنظر إلى ارتفاع أثم
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 مهنة ووظيفة أولياء أمورهم ي (: توزيع التالميذ حسب متغير 3مبيان رقم ) 

 

 (2021املصدر اإلحصائي: بحث ميداني )الدباغي عبد الغني، 

من املستجوبين يشتغل أولياء أمورهم في القطاعات الحكومية )القطاعات    %32( أن حوالي  3يتضح من املبيان رقم )       

من أولياء األمور يشتغلون    %  27.5العمومية(، وأن معظم هؤالء يشتغل في مهن التدريس والصحة والجماعات الترابية، كما أن  

،  %  14.5في القطاع الخاص كموظفين بنسبة    في مهن التجارة، ويأتي في املرتبة الثالثة املتمدرسون الذين يشتغل أولياء أمورهم

أمروهم مهن   أولياء  يمتهن  أمورهم مقاوالت، واملثير لالنتباه هو وجود متمدرسون  أولياء  يمتلك  إلى وجود متمدرسين  إضافة 

اء  موسمية بسيطة ترتبط في معظمها باألنشطة الفالحية، وهو ما يعني أن القطاع التعليمي الخصوص ي لم يعد حكرا على أبن 

 الطبقة الوسطى.

 معظم آباء وأمهات املتمدرسين في التعليم الخصوص ي لهم مستوى دراس ي جامعي وتأهيلي  -3-2-2

يؤثر املستوى الدراس ي لآلباء واألمهات في املسار الدراس ي للتالميذ والطلبة على حد سواء. ولذلك غالبا ما نجد أن أغلب         

وى ثقافي محترم ألحد األبوين على األقل، كما أن وجود هذا الجو داخل األسر  التالميذ املتفوقين ينحدرون من أسر لها مست 

يساهم في مواكبة التالميذ ومساعدتهم في تحضير واجبات املنزلية على أحسن وجه، وبالتالي املساهمة في التَميز الدراس ي بين  

 أقرانهم.  

 ( %(: املستوى الدراس ي ألمهات التالميذ ) 5مبيان رقم ) (    %(: املستوى الدراس ي آلباء التالميذ ) 4مبيان رقم )      

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2021املصدر اإلحصائي: بحث ميداني )الدباغي عبد الغني، 
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( التباين الواضح ملستوى أولياء أمور تالميذ التعليم الخصوص ي بجهة بني  5( و رقم )4يتضح من خالل املبيانين رقم )    

ويالحظ أن املستوى الغالب هو املستوى الجامعي الذي يأتي في املرتبة األولى؛   مالل خنيفرة، سواء تعلق األمر باآلباء أو األمهات، 

من األمهات لهم شهادات جامعية، ويأتي في املرتبة الثانية املستوى الثانوي التأهيلي بنسبة    %  40.6  من اآلباء و  %  29بحيث إن  

على التوالي، ويأتي في املرتبة الثالثة املستوى اإلعدادي، في حين يأتي غير املتمدرسين في املرتبة األخيرة بنسبة    %  23.2و    %  26.1

وبالتالي فاالتجاه العام هو أن غالبية أولياء أمور املتمدرسين في القطع الخصوص ي لهم  للمهات،    %  5.8بالنسبة لآلباء و    % 8.7

 مستوى تعليمي جامعي وثانوي تأهيلي. 

 يتميز الدخل الفردي ألسر التالميذ املتمدرسين في القطاع الخصوص ي بالتباين  -3-2-3

إذا كان للمستوى الدراس ي ألولياء األمور دورا مهما في توجيه املتمدرسين نحو التحصيل الجيد، فإن املستوى املادي          

للسرة يساهم هو اآلخر في توفير الظروف املالئمة لهذا التحصيل، لكن في السنوات األخيرة أصبح توجيه أولياء األمور أبناءهم  

، بالرغم من الوضع املادي البسيط لبعضهم، بحيث يسود انطباع عام يتمثل في أن التعليم  نحو القطاع الخصوص ي ظاهرة 

 الخصوص ي يتسم بالجودة في اكتساب مهارات وقدرات ومعارف حياتية مقارنة مع التعليم العمومي.

 (: توزيع أسر املتمدرسين حسب متغير الدخل الفردي الشهري 4جدول رقم ) 

 دخل الفردي لألسرة ال الحصيص  النسبة املئوية 

 3000و  2000ما بين  30 21.7

 5000و  3001ما بين  30 21.7

 7000و  5001ما بين  20 14.5

 10000و  7001ما بين  24 17.4

 10000أكثر من  34 26.6

 املجموع  138 100

 (2021املصدر اإلحصائي: بحث ميداني )الدباغي عبد الغني، 

( توزيع املتمدرسين في القطاع الخصوص ي بجهة بني مالل خنيفرة حسب متغير دخل األسر. وقد  4يبرز الجدول رقم )       

منهم يتراوح دخل أسرهم    %  14.5درهم، و    5000من املتمدرسين يقل دخل أسرهم عن    %  44أظهرت نتائج االستمارة أن حوالي  

منهم دخل أسرهم الشهري يفوق    %  26.6درهم، و    10000و    7001ما بين    %  17.4درهما، و    7000و    3001الشهري ما بين  

 درهم. 10000

دراسة مستوى رضا تالميذ التعليم الخصوص ي بجهة بني مالل خنيفرة عن نمط التعليم عن بعد وأهم الوسائل   -3-3

 املعتمدة فيه 

سيتم التطرق في هذا املحور إلى مستوى رضا التعليم الخصوص ي عن التعليم عن بعد، وكذا الوسائل التي اعتمدها        

 . املتمدرسون في التواصل 

أغلبية تالميذ التعليم الخصوص ي بجهة بني مالل خنيفرة تفضل نمط التعليم الحضوري عن نمط التعليم   -3-3-1

 عن بعد 
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- 2019)موسم    19  –بعد نمطا تعليميا حديثا، تم اعتماده خالل األشهر األولى من جائحة كوفيد  يعتبر نمط التعليم عن         

هذه  2020 من  املستهدفة  الفئة  أغلبية  فإن  ولذلك  عليه،  وتعودوا  املتمدرسون  ألفه  الذي  الحضوري  التعليم  نمط  (مكان 

 ط التعليم عن بعدكما يوضح الجدول أسفله.  الدراسة فضلت االستمرارية البيداغوجية عبر نمط التعليم الحضوري عن نم

 (: نمط التعليم املفضل  لدى تالميذ التعليم الخصوص ي حسب متغيري الجنس والسلك التعليمي 5جدول رقم ) 

  الجنس 

 النمط التعليمي 

 السلك التعليمي 

 الثانوي التأهيلي  الثانوي اإلعدادي 

 (%النسبة ) العدد (%النسبة ) العدد

 9.52 4 21.28 20 حضوري ذكر

 0 0 2.13 2 عن بعد 

 19.05 8 6.38 6 بالتناوب

 28.57 12 29.79 28 املجموع 

 66.67 28 68.09 64 حضوري أنثى 

 4.76 2 2.13 2 بالتناوب

 71.43 30 70.22 66 املجموع 

 76.19 32 89.36 84 حضوري املجموع 

 0 0 2.13 2 عن بعد 

 23.81 10 8.51 8 بالتناوب

 100 42 100 94 املجموع 

 (2021املصدر اإلحصائي: بحث ميداني )الدباغي عبد الغني، 

هناك شبه إجماع على أفضلية التعليم الحضوري بالنسبة للمتمدرسين، سواء حسب متغير الجنس أو متغير السلك       

في السلك الثانوي فضلوا التعليم الحضوري، ويأتي في   %  76.16من املتمدرسين بالسلك اإلعدادي و    %  90التعليمي؛ فحوالي  

بالتناوب؛   الثانوي، ويأتي    %  23.81في السلك اإلعدادي و    %  8.51املرتبة الثانية من حيث التفضيل نمط التعليم  بالسلك 

 فقط بالتعليم اإلعدادي.   % 2.13تفضيل نمط التعليم عن بعد في املرتبة األخيرة بنسبة 

 املتمدرسين بجهة بني مالل خنيفرة غير راضية عن نمط التعليم عن بعد أغلبية  -3-3-2

يتطلب اعتماد التعليم عن بعد توفر املتمدرسين على وسائل بيداغوجية وتقنية مالئمة إلى جانب بيئة أسرية محفزة له،  

 لتعليمي الجديد. ونظرا لعدم توفر معظم هذه الشروط فإن أغلبية املتمدرسين لم يكونوا راضين عن هذا النمط ا
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 ( %(: درجة رضا املتعلمين عن التعليم بعد ) 6مبيان رقم ) 

 

 (2021املصدر اإلحصائي: بحث ميداني )الدباغي عبد الغني، 

 31.9من املتمدرسين بالتعليم الثانوي عن عدم رضاهم عن تجربة التعليم عن بعد؛ بحيث صرح    %  65.2عبر حوالي         

يتراوح رضاها بين   % 34.8ضعيفا جدا، بينما النسبة املتبقية أي % 17.4ضعيفا و  % 15.9عنه، و  منهم بأنهم راضون قليال %

(، ومن تمة فإن االتجاه العام هو عدم رضا املتمدرسين بالتعليم الثانوي بجهة بين مالل  6جيد جدا وجيد )أنظر املبيان رقم  

 خنيفرة عن نمط التعليم عن بعد.

أول  يعد   -3-3-3 "الويفي" كمصدر  و  بعد  التعليم عن  في  استعماال  األكثر  االجتماعية  التواصل  وسيلة  "الواتساب" 

 لألنترنيت 

وفرت وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي باملغرب عدة وسائل من أجل إنجاح تجربة        

(، وإنشاء أقسام افتراضية بمنصة مسار إلى جانب بث  Timceمها منصة تيمس )أه  19  –التعليم عن بعد خالل جائحة كوفيد  

الدروس في القنوات التلفازية التابعة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، وقد أفادت دراسة تقييمية أنجزتها الهيئة الوطنية  

دوا منصة وزارة التربية الوطنية تلميذ تيس  من األساتذة اعتم  %  21.3لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث باملغرب أن  

(TICE  و )8.8  %  ( وظفت األقسام االفتراضية املتمثلة في تيمس، زووم، ميت وكالس رومTeams, Zoom, Meet et Classroom  )

 .1( أثناء التعليم عن بعدWhatsapp, Facebookوظفت شبكات التواصل االجتماعي ) % 69.6بينما حوالي 

  

 
التربية والتكوين والبحث،    1 لتقييم منظومة  في زمن كوفالهيئة الوطنية  للتربية والتكوين، يدالتعليم عن بعد  ، تقرير موضوعاتي،املجلس األعلى 

 . 10، ص. 2021

10.1

24.6

31.9

15.9
17.4

جيد جدا جيد  قليال ضعيف ضعيف جد

درجة الرضا
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 (2021املصدر اإلحصائي: بحث ميداني )الدباغي عبد الغني، 

من املتمدرسين بالتعليم بالثانوي التأهيلي بجهة بني مالل خنيفرة تابعوا التعليم    %  97.1( أن  9يتضح من املبيان رقم )    

و   الواتساب  وخصوصا  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  أساتذتهم  مع  بعد  األقسام    %  2.9عن  عبر  دروسهم  تابعوا  منهم 

األقسام   باقي  أو  تيس  تلميذ  منصة  أو  التلفزية  القنوات  عبر  الدروس  أحدهم  يتابع  لم  بينما  زووم،  وبالضبط  االفتراضية 

 االفتراضية الرسمية، وهو ما يعني أن نتائج هذه الدراسة تتوافق مع النتائج الرسمية. 

بأنهم استعملوا الويفي    %  63.8ت من قبل املتمدرسين أثناء التعليم عن بعد، صرح  فيما يخص مصدر التزود باالنترني      

 (، ويمكن تفسير ذلك بالوضع االقتصادي املريح ألولياء أمور التالميذ.4Gوظفوا الجيل الرابع ) 36.2و 

وسبل    19-دأهم االكراهات واملعيقات التي واجهت التعليم عن بعد بجهة بني مالل خنيفرة خالل جائحة كوفي -3-4

 مواجهتها 

مرتبط باالكراهات واملعيقات التي صاحبت تنزيله،    19  –إن عدم رضا املتمدرسين عن التعليم عن بعد خالل جائحة كوفيد  

وفي هذا املحور سيتم بسط أهم تلك االكراهات التي جعلت املتمدرسين بالتعليم الثانوي بجهة بني مالل خنيفرة يعبرون عن  

 تعليمي.  رفضم لهذا النمط ال

 واجه املتعلمون أثناء التعليم عن بعد عدة صعوبات تقنية  -3-4-1

يعتمد نمط التعليم عن بعد عدة وسائل تواصلية إلى جانب شبكة االنترنيت بمختلف أدواتها، ولذلك كلما توفرت تلك         

لى حد سواء، وكلما انعدمت أو  الوسائل وبجودة عالية كلما تيسرت عملية التعليم عن بعد سواء للمتمدرسين أو املدرسين ع

 تميزت بالرداءة كلما حوكم على هذا النمط التعليمي بعدم النجاح.  

 

97.1

2.9

whatsapp/ واتساب ZOOM/ زووم

(: توزيع عينة الدراسة حسب وسيلة التواصل  7مبيان رقم ) 
 ( %املستعملة يف التعليم عن بعد ) 

(: توزيع عينة الدراسة حسب مصدر  8مبيان رقم ) 
 ( %التزود ابإلنرتنيت ) 

 

 

63.8

36.2

(Wifi)الويفي  (G4)الجيل الرابع 
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 (: توزيع التالميذ حسب نوع الصعوبات التقنية التي يواجهونها6جدول رقم ) 

 ( %النسبة )  الحصيص  املشاكل التقنية 

 7.2 10 لوحة الكترونية(  –عدم التوفر على وسيلة للتواصل )هاتف 

 10.1 14 عدم التوفر على شبكة االنترنيت 

 63.8 88 ضعف صبيب شبكة االنترنيت 

 18.8 26 صعوبة تقنية أخرى 

 100 138 املجموع 

 (2021املصدر اإلحصائي: بحث ميداني )الدباغي عبد الغني، 

لم    %  10من املتمدرسين واجهوا مشكل ضعف صبيب شبكة االنترنيت، وأزيد من    %  63.8( أن  6يبين الجدول رقم )       

 18.8لم يتوفرا على وسائل للتواصل املتمثلة في الهواتف واللوحات االلكترونية، و    %  7.2يتوفروا على شبكة االنترنيت أصال، و  

 قنية السابقة.من املتمدرسين واجهوا صعوبات تقنية أخرى ال تقل أهمية من الصعوبات الت %

 صاحبت عملية التعليم عن بعد عدة إكراهات أسرية  -3-4-2

رغم االنطباع السائد بجودة التعليم الخصوص ي على مستوى األطر التربوية واألدوات الديداكتيكية واللوجيستيكية         

ومساهمة األسرة في الرقي بمستوى التلميذ على مستوى التحصيل ونتائج التقويم، فإن تالميذ التعليم الثانوي الخصوص ي  

 ت أسرية منها ما يرتبط باملصاحبة ومنها ما يرتبط بالوضع االقتصادي وغير ذلك.   بجهة  بني مالل خنيفرة واجهتم عدة إكراها

 (: توزيع التالميذ حسب نوع اإلكراهات األسرية التي واجهوها7جدول  رقم ) 

 ( %النسبة )  الحصيص  نوع االكراهات األسرية 

 10.1 14 ضعف االمكانيات املادية للسرة 

 18.8 26 للبوين أو أحدهما ضعف املستوى الدراس ي 

 30.4 42 عدم مصاحبة األبوين في تحضير الدروس 

 4.3 6 ضيق مساحة البيت 

 36.2 50 مشكل آخر 

 100 138 املجموع 

 (2021املصدر اإلحصائي: بحث ميداني )الدباغي عبد الغني، 

( أن تالميذ التعليم الثانوي الخصوص ي بجهة بني مالل خنيفرة واجهوا عدة إكراهات أسرية؛ حيث  7يبين الجدول رقم )       

عانوا من ضعف املستوى    %  18.8منهم أنهم واجهوا عدم مصاحبة ومواكبة أولياء األمور لهم في تحضير الدروس، و  %  30.4عبر  

و حوال أحدهما،  أو  للبوين  أن  %  10.1ي  الدراس ي  ككل خصوصا  للسرة  االقتصادي  بالوضع  ترتبط  مادية  مشاكل  واجهوا 

 4.3األنشطة االقتصادية توقفت تماما خالل اعتماد هذا النمط ومن تم توقيف األجور باستثناء املوظفين العموميين، وعبرت  

على أنهم واجهوا مشاكل أخرى من    %  36.2من املتمدرسين على أنهم واجهوا إكراه ضيق مساحة املنزل، بينما عبر حوالي    %

 قبيل أن وسيلة التواصل يتقاسمها أكثر من تلميذ وعدم توفير األسرة لهم ظروف التعلم املناسب واملحفز. 
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 19 -فاقمت الصعوبات البيداغوجية والديداكتيكية اعتماد التعليم عن بعد خالل جائحة كوفيد   -3-4-3

التقنية واألسرية        الثانوي الخصوص ي خالل جائحة كوفيد  إلى جانب اإلكراهات  التعليم  صعوبات   19  –واجه تالميذ 

بيداغوجية وديداكتيكية، وهو ما يعني عدم تمكنهم من الكفايات املستهدفة التخصصية أو العرضانية إلى جانب عدم تمكنهم  

 كذلك من اكتساب بعض القدرات واملهارات. 

 بات البيداغوجية التي يواجهونها(: توزيع التالميذ حسب نوع الصعو 8جدول  رقم ) 

 ( %النسبة )  الحصيص  الصعوبات البيداغوجية 

 46.4 64 عدم  القدرة على التركيز مع االستاذ أثناء شرح الدرس 

 11.6 16 كثرة الدعامات )الوثائق( 

 15.9 22 عدم مالءمة املقرر مع الحيز الزمني لنمط التعليم عن بعد 

 21.7 30 الذاتي في البيت عدم القدرة على التعلم 

 4.3 6 مشكل آخر 

 100 138 املجموع 

 (2021املصدر اإلحصائي: بحث ميداني )الدباغي عبد الغني، 

من املتمدرسين واجهوا صعوبة عدم القدرة على التركيز مع املدرسين أثناء    %  46( أن أزيد من  8يتضح من الجدول رقم )       

و   بعد،  بالتعليم عن  املرتبطة  الَتَعلمية  التعليمية  بالتحضير    %  21.7العمليات  املرتبط  الذاتي  التعلم  منهم واجهوا صعوبة 

أجملوا الصعوبات البيداغوجية في    %  11.6صرحوا بعدم مالئمة املقرر الدراس ي مع الحيز الزمني، و    %  16للدروس، و حوالي  

 املقررات الدراسية التي تتضمن دعامات كثيرة، تم توظيفها أحيانا رغم عدم أهميتها في بناء الدرس.

 خالصة ومناقشة:  -4

خلص البحث إلى أن التعليم الخصوص ي يشهد في اآلونة األخيرة تطورا ملحوظا على املستويين الوطني والجهوي، وتزايد       

إن هذا اإلقبال املتواصل على    إقبال األسر على تسجيل أبنائها فيه رغم تدني مستواها الثقافي ووضعها االقتصادي أحيانا،

أمام تحدي  مؤسسات التعليم الخصوص ي يقابله تراج العمومي، وهو ما يضع هذا األخير  التعليم  ع ملحوظ على مؤسسات 

االستمرارية ومنافسة القطاع الخاص، ففي الوقت الذي كان فيه القطاع الخاص خالل املرحلة الكولونيالية بديال عن التعليم  

ة السلمية إلى جانب إنشاء جرائد  الرسمي الذي وضعت أسسه السلطات االستعمارية، والذي كان يشكل أحد مظاهر املقاوم

وصحف ناطقة باللغة العربية وتشكيل أحزاب وطنية، فإن تطوره بعد االستقالل جاء نتيجة عاملين أساسيين: أولهما التعثر  

الدراس ي لفئة عريضة من املتمدرسين وعدم مسايرتهم للمستجدات التي أتت بها اإلصالحات املتتالية منذ االستقالل إلى سنة  

)تاريخ صدور امليثاق الوطني للتربية والتكوين(؛ حيث لجأ أغلبهم من أجل تدارك النقص لديهم في ما يخص الكفايات    1999

املستهدفة عبر دعم وتقوية املكتسبات، وهو ما أعطى انطباعا جيدا على أن التعليم العمومي في تلك املرحلة كان على أحسن  

مدرسة العمومية عموما والسلك االبتدائي واألولي على وجه الخصوص، مع العلم أنه  حال، وثانيهما تراجع الدور الطالئعي لل

يعد القاعدة األساس لباقي األسالك التعليمية؛ وفي ظل استمرار هذا التراجع برز نجم القطاع الخصوص ي والذي استفاد من  

ي جميع الجهات واملدن وأصبحت حتى األسر ذات  الدعم املتواصل من قبل الوزارات املتعاقبة، وبالتالي تزايد عدد املؤسسات ف

الدخل املحدود تقبل عليه رغم أسعاره املرتفعة، في غياب واضح لسلطة الدولة على هذا القطاع، خلصت الدراسة كذلك إلى  
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على   امليسورة  األسر  توفر  من  الرغم  على  الحضوري  بالتعليم  مقارنة  بعد  عن  التعليم  نمط  نحو  املتمدرسين  ميول  عدم 

باقي  ا يتسيد  الزال  التقليدي  التعليم  نمط  أن  على  يدل  ما  وهو  واملادي؛  الثقافي  مستواها  وارتفاع  اللوجيستيكية  إلمكانيات 

 األنماط التعليمية األخرى في الوقت الراهن.   

في التقعيد لهذا النمط التعليمي الحديث في املغرب إال أنها لم تأخذ في الحسبان    1رغم أهمية نظريات التعليم عن بعد        

توصلت   بعد،  عن  التعليم  نمط  في  االنخراط  بدء  يمكنه  متى  تحديد  وبالتالي  الطفل،  عند  النمو  بمراحل  املتعلقة  الجوانب 

لدن املتمدرسين وفي مقدمتها" الواتساب"، ومن  الدراسة كذلك إلى أن وسائل التواصل االجتماعي كانت هي األكثر استعماال من  

هنا يتضح أن الوسائل والطرائق التي اعتمدتها الوزارة الوصية )األقسام االفتراضية املدمجة في برنامج "مسار"  وبرنامج "تلميذ  

أمورهم، و  املتمدرسين وأولياء  تلقى نجاحا من لدن  لم  الجائحة  التعليم عن بعد خالل  إلى  تيس"( إلنجاح نمط  بالنظر  ذلك 

حداثة تنزيلها على أرض الواقع، كما أن لجوء املتمدرسين إلى وسائل التواصل االجتماعي له مبرراته املتمثلة في توفر أولياء األمور  

على هذه التطبيقات أوال، وأنهم يحسنون استعمالها ثانيا، بحكم أنها أصبحت وسيلة التواصل األكثر انتشارا لتضمنها إمكانية  

فاعل عبر األشرطة املصورة والنصوص أو االتصال املباشر بالصوت والصورة، خلصت الدراسة في األخير إلى أن هذا النمط  الت

التعليمي قد اعترضته عدة إكراهات تقنية وأسرية وبيداغوجية، األمر الذي ساهم في عدم نجائحه بشكل كبير، وهو ما جعل  

 الجائحة للعودة إلى النمط التعليمي التقليدي املتمثل في التعليم الحضوري. املتمدرسين يتطلعون باستمرار إلى انجالء 

وبناء على ما سبق، أوصت الدراسة بضرورة توفير كل الظروف التي من شأنها املساهمة في إنجاح هذا الورش التعليمي          

 الجديد جهويا ووطنيا عبر ما يلي: 

مخ • مع  تماشيا  العمومي  التعليم  تجويد  البشرية  ضرورة  املوارد  مستوى  على  الجديد  التنموي  النموذج  وتطلعات  رجات 

 واللوجيستيكية، لكي تعود املدرسة العمومية إلى ما كانت عليه بعد االستقالل.   

اعتماد مقاربة تشاركية في تنزيل نمط التعليم عن بعد، وذلك عبر إشراك املهتمين بالشأن التربوي من مدرسين وأطر املراقبة   •

 وية إلى جانب األسر والتالميذ.الترب

 االستفادة من التجارب الدولية الناجحة ومالءمتها مع الخصوصيات الجهوية واملحلية لضمان نجاحها بنسب مهمة.  •

ضرورة توفر األكاديميات واملديريات اإلقليمية التابعة لها على بنك مهم من املوارد الرقمية في جميع املستويات واملسالك   •

 ستجد وبائي في املستقبل. تحسبا ألي م 

الذكية   • والهواتف  اإللكترونية  كاللوحات  بعد  عن  التعليم  عمليات  في  الضرورية  بالوسائل  املتمدرسين  تزويد  على  العمل 

 وغيرها إما مجانا، أو بأثمنة معقولة تراعي الوضع املادي للسرة. 

مان عدالة مجالية، خصوصا أن الجهة تتميز  ضرورة توفير صبيب كاف من االنترنيت للمتمدرسين في جميع املناطق لض  •

 بتنوع وحداتها الطبوغرافية وصعوبتها في غالب األحيان، وبعض األقاليم يغلب عليها الطابع الجبلي )أزيالل وخنيفرة(. 

 
(،  Charles Wedemeyerتشارلز ويدماير )( و Michael Moore( )1994( ملايكل مور ) Theory of Independent Studyنظرية الدراسة املستقلة )  1

 Theory(، نظرية التفاعل واالتصال )Michael Moore ( )1988( ألتوب يترز )Theory of Industrialization of Teachingنظرية مصنعة التدريس )

of Interaction and Communication ( لبورجي ههوملبرج )Borje Holmberg( )1995( نظرية "أندراجوجي" لتعليم الكبار ،)Andragogy  ملالكوملنولز )

(Malcolm Knowles( )1990( ودمج النظريات املتاحة )A Synthesis of Existing Theories( لهيالري بيراتون )Hilary Perraton( )1988 نظرية ،)

 (. Equivalency Theoryالتكافؤ األمريكية )
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اقع والتحدياترشيد مراح،  •  . 2014، 12علوم اإلنسان واملجتمع، العدد ، مجلة التعليم اإللكتروني في الجزائر الو

 . 2021، 02، العدد 07، مجلة مقاليد، املجلد التعليم الرقمي وعوائق تطبيقهعائشة بن السايح وإسماعيل سيبوكر،   •

،  2020-2019دراسة ظاهرة التعليم عن بعد واالستمرارية البيداغوجية  عماد كمس ي، حورية معزوز، أمال منصوري،   •

 .2020ة، مركز تكوين مفتش ي التعليم، مديرية القنيطر 

اقع عواطف عطيل ملواليد،   • ، مجلة آفاق للعلوم، التعليم االفتراض ي في وقت األزمات: بين حتمية التوجه وتحديات الو

 . 2021، 01، العدد 06املجلد 

،  اإللكتروني نظريات التعليم عن بعد ومصطلحات التعليم  لي آيرزشلوسر ومايكل سيمونسن، ترجمة نبيل جاد عزمي،   •

 . 2015مكتبة بيروت، مسقط، الطبعة الثانية، 

 .2021، شتنبر 7019، الجريدة الرسمية، عدد بالتعليم عن بعداملتعلق  2.20.474مرسوم رقم  •

واإلحصاء، • الدراسات  قسم  والتخطيط،  اإلستراتيجية  )   مديرية  التربية  إحصائيات  التربية  ( 2019-2018موجز  وزارة   ،

 ملنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الرباط. الوطنية والتكوين ا

، وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم  ( 2019/2020مؤشرات التربية )   مديرية اإلستراتيجية واإلحصاء والتخطيط،  •

 العالي والبحث العلمي، الرباط. 

خرشة،   • )كوفيدياسين  كورونا  أهداف  covid  19-جائحة  على  وتداعياتها  املستدامة  (  األلكسو  2030التنمية  نشرة   ،

 .2020العلمية، تنسيق خيرية السالمي، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، العدد األول، 



 
 
 
 

 
 

 2022 - يوليو -  88العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

111 

 

 دراسة تشخيصية نسقية  توظيف املوارد الرقمية باملدارس االبتدائية العمومية

 -املديرية اإلقليمية بالحوز نموذجا -
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 ملخص:  

إلى الوقوف على مدى استخدام املوارد الرقمية في املدارس االبتدائية في السياق املغربي املركب من   تهدف هذه الدراسة 

التعليمية العملية  في  واألستاذات  األساتذة  املنهج  -طرف  على  االعتماد  تم  الدراسة  هدف  ولتحقيق  الوصفي  التعلمية. 

والتشخيص ي باستخدام تجميع املعطيات حول املوضوع وخطوات التشخيص وجرد للموارد الرقمية الرسمية الخاصة بالسلك  

ستخدم في املدارس االبتدائية في السياق املغربي املركب من طرف األساتذة   االبتدائي. وقد بينت الدراسة أن 
ُ
املوارد الرقمية ت

التعليم عملية  في  الوزارة    واألستاذات  له  تطمح  الذي  التعميم  مستوى  إلى  يرقى  ال  ُمتفرق  وبشكل  األحيان  بعض  في  والتعلم 

 الوصية. 

 .املوارد الرقمية، املدرسة االبتدائية، جيني، السيناريو البيداغوجي، بيداغوجيا التركيبالكلمات املفتاحية: 

 

Abstract :  

The aim of this study is to assess the extent the  of the use of digital resources in primary schools in the 

Moroccan context, by teachers in the teaching-learning process.  To achieve the study's objective, we relied on 

a descriptive and diagnostic approach by compiling data on the subject On the subject, diagnostic steps and 

inventory of the official digital resources of the primary cycle, The study showed that digital resources are used 

in primary schools in the complex Moroccan context by teachers in the teaching and learning process, 

sometimes in a sporadic manner that does not rise to the level of generalization that the ministry aspires to. 

Keywords: digital resources, primary school; « GENIE »; pedagogical scenario; complexity pedagogy. 
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https://www.reverso.net/traduction-texte#sl=ara&tl=eng&text=%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D
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 :  مقدمة

املعلومات واالتصاالت على كافة الدول االنخراط في العالم الرقمي، هذا األخير الذي يعني  فرض سياق تفش ي تكنولوجيا  

الرقمي   املغرب  اإلطار تم إطالق "استراتيجية  في هذا  إذ  امليادين، واملغرب ال يستثنى من ذلك،  في كل  ومن   ،"2013إدماجها 

)من خالل إطالق برنامج "جيني"(، وتمت إعادة النظر في املناهج    امليادين التي شملت هذه االستراتيجية، ميدان التربية والتعليم 

َتوخاه املنظومة التربوية في هذا املجال من مواصفات ومعايير لَتخرُّج متعلميها  
َ
والتصورات التربوية في عالقتها مع ما تريده وت

املوارد الرقمية دعامة أساسية إن على    وشروط التنمية االجتماعية املتغيرة، إذ أضحى إدماجها في التعليم من خالل توظيف

علمات أو على مستوى إنماء كفايات املتعلمين واملتعلمات املنهجية والتكنولوجية لتقوية إمكاناتهم الذاتية   مستوى تيسير التَّ

ْهم مع املتغيرات املجتمعية يف   .والقدرة على تكي 

دعا   الرؤية،  هذه  إلى  والاستنادا  للتربية  الوطني  إلى ضرورة  1تكوين" "امليثاق  التعليم،  بقضايا  للنهوض  وطني  كميثاق   ،

برنامج طموح سمته   في  الحكومة  بلورته  ما  التعليم، وهو  في  املجال  إدماجها  في  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  "تعميم 

 (.GENIE"جيني" ) املسمى اختصارا بـ:  التربوي"

حور البنية التحتية ومحور التكوين ثم محور الثالث املوارد الرقمية؛ هذا  م  :ركز هذا البرنامج على ثالثة محاور أساسية وهي

تعلمية، مبنية على البرامج الدراسية املعتمدة بالسياقات املغربية املركبة )الذي    - األخير يهتم بتطوير مضامين رقمية تعليمية

 وتعددا على مستوى هذه املقررات(، وهذا املحور هو بمثابة امل
ً
تْفعيل القاعات املتعددة الوسائط واستغاللها  يعرف تنوعا  ك ل 

حر 

استغالال فعاال لتحسين نوعية التعليم والتعلم،  إال أن هذا األمر، والذي يعتبر أساسيا الكتمال عناصر هذا النسق، ظل  

بوية في هذا املجال، أو ما أنتجه  مؤجال، إذا ما استثنينا ما كان من املفروض أن ينتج عن التكوينات التي تلقتها املوارد البشرية التر 

 وُينتجه األستاذات واألساتذة، أو ما هو مبثوث على شبكة األنترنت من موارد رقمية؛ وهو ما يضعنا أمام مشكلة هذه الدراسة. 

 أوال: مشكلة الدراسة : 

التكوينات التي تلقتها املوارد البشرية في  تتمثل في أن التقدم الكمي النسبي في مجال املوارد الرقمية، سواء ما تمخض عن  

ْبه تقدم   هذا الصدد، أو ما أنتجه األساتذة املجددون أو ما اقتنته الوزارة الوصية، أو ما هو موجود على شبكة األنترنت؛ لم ُيَواك 

وا من توظيفها بالطريقة  نوعي في استخدام املوارد الرقمية في مجال التدريس من طرف األساتذة واألستاذات، ومن تمة لم يتمكن

العديد منهم يمتلكون معارف سطحية   لى لخدمة العملية التربوية، حيث أن 
ْ
املوارد الرقمية    -أو ال يمتلكونها قط  – املث لهذه 

وكيفية الحصول عليها وكيفية استخدامها )من خالل السيناريوهات البيداغوجية املناسبة(، زد على ذلك النقص الحاصل في 

ال إنتاجها، لعدم  املوارد  اغلب األساتذة واألستاذات على  االبتدائي، وعجز  بالتعليم  املواد املدرسية  الخاصة بمختلف  رقمية 

تلقيهم تكوينا رصينا أساسيا للتدريب على ذلك، ز ْد على ذلك عدم توفر البنية التحتية الضرورية لتحقيق إدماج فعال للموارد  

عدات ا
ُ
لالزمة لذلك؛ وغيرها من األمور التي تعيق استثمارها في التدريس، ويمكن التعبير عنها من  الرقمية أو عدم توفرها على امل

 خالل السؤال املحوري: 

ما مدى استخدام املوارد الرقمية في املدارس االبتدائية في السياقات املغربية املركبة من طرف األساتذة واألستاذات  

 ا املجال من محاوالت إلرسائه وتعميمه؟ في عملية التعليم والتعلم في ظل ما يشهده هذ

 
العلوم والتكنولوجيا،    5، الدعامة العاشرة استعمال التكنولوجيا، الفقرة  امليثاق الوطني للتربية والتكويناململكة املغربية، وزارة التربية الوطنية،    -    1

 .1999الرباط، 
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 وقد انبثقت منه مجموعة من األسئلة الفرعية، وهي كاآلتي:

َدة على   .1 ما هي البنيات التحتية املتوفرة واملتاحة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للساتذة واألستاذات واملَساع 

مة على مختلف املؤسسات التربوية؟ استثمار املوارد الرقمية بشكل جيد؟ وهل هذه البنيات   التحتية ُمَعمَّ

ما هي مختلف التكوينات املتاحة من طرف برنامج "جيني" وغيره والتي استفاد منها األساتذة واألستاذات في مجال املوارد   .2

وهل استفاد منها  الرقمية )إن على مستوى معرفة أهميتها وطرق استخدامها والبحث عنها، أو على مستوى إنتاجها ومواءمتها(؟ 

 جميع املدرسين واملدرسات؟ 

ما مدى معرفة األساتذة واألستاذات بالسيناريوهات البيداغوجية التي تمكن من توظيف املوارد الرقمية، وهل يجدون   .3

 صعوبات في توظيفها؟ 

واألستاذات في هذا املجال، وكذا  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استعمال املوارد الرقمية وتكوينات األساتذة  .4

 البنية التحتية؟ 

بين توظيف املوارد الرقمية في التدريس باختالف جنس    0,05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .5

ُهم وسنوات أقدميتهم ثم الشواهد املهنية واألكاديمية التي حصلوا عليها؟  نُّ  املبحوثين، س 

 ثالثا: هدف الدراسة 

مثل هدف هذ الدراسة في الوقوف على مدى استخدام املوارد الرقمية في املدارس االبتدائية في السياقات املغربية املركبة  يت

التعلمية والتعرف على الطرق البيداغوجية والديدكتيكية إلدماج املوارد  -من طرف األساتذة واألستاذات في العملية التعليمية 

 .لسيناريوهات البيداغوجية )والتي عملنا على بنائها وتجريب العمل بها(الرقمية في التدريس باستخدام ا 

 رابعا: مبررات الدراسة وأهميتها

 جدية وراهنية املوضوع، فتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملوارد الرقمية في التدريس، موضوع األلفية الثالثة.  .1

 وجية الكفيلة بتوظيف املوارد الرقمية في التدريس. للهمية البيداغوجية القصوى، كونها تدرس السبل البيداغ  .2

في مدارسنا   .3 الرقمية  املوارد  ما مدى استخدام  الوقوف على  املجال، من خالل  في هذا  الجاد  العلمي  البحث  في  املساهمة 

 .االبتدائية

املوارد الرقمية بنفس ي  االهتمام الشخص ي بمجال املوارد الرقمية، إنتاجا ومواءمة واستخداما، إذ أعمل على إنتاج بعض   .4

 .إلى جانب ما أحصل عليه من شبكة األنترنت، وأستخدمها في فصلي الدراس ي

التعلمية وعلى دافعية    -الرغبة امللحة في توظيف املوارد الرقمية في املمارسة الصفية، ألثرها املحمود على العملية التعليمية .5

 .ن للتعلم وفوائدها الجمةاألستاذ نحو االجتهاد والعطاء وكذا حافزية املتعلمي

فيه .6 مقاالت  وكتابة  باملوضوع  بتكنولوجيا  1االهتمام  يتعلق  ما  بكل  الشخص ي  واالهتمام  األنترنت،  شبكة  على  مبثوثة   ،

 املعلومات واالتصاالت.

 

 
)العاملي("،جهي رفيق،    -   1 املاكرو  املستوى  التدريس على  في  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  الرابط2018فبراير    2  "ظهور واستخدام   :، على 

http://pedagogue.me/tice-macro/. 

)املغربي("،  جهي رفيق،    -   امليكرو  املستوى  التدريس على  في  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  الرابط:2018أبريل    21"ظهور واستخدام   ، على 

http://pedagogue.me/tice-micro-maroc/. 

http://pedagogue.me/tice-macro/
http://pedagogue.me/tice-macro/
http://pedagogue.me/tice-macro/
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 خامسا: مفاهيم/ مصطلحات الدراسة 

الرقمية:   .1 تكنولوجيا  ُيعرفها  املوارد  إلدماج  البيداغوجي  التدريس" "الدليل  في  واالتصاالت  يلي:    املعلومات  بما 

تربوية، حقيبة مستندات،   البحث، تطبيقات  )بوابات، محركات  التدبير والنشر واالتصال  م  وَبران  "مجموع خدمات األنترنت 

برامج   )مقاالت صحفية،  اإلخبارية  واملواد  والديمغرافية...(،  واالجتماعية  والجغرافية  اإلحصائية  املعطيات  ُمَتلفزة،  وكذلك 

مقاطع صوتية...(، إضافة إلى املؤلفات الرقمية املفيدة للستاذ)ة( و/أو املتعلم)ة(، ويمكن توظيف هذه املوارد الرقمية في إطار  

مي أو مشروع تربوي ضمن سيناريو بيداغوجي"
ُّ
عل

َ
 .1نشاط تعليمي ت

البيداغوجي:   .2 أيضاهو حسب  السيناريو  البيداغوجي"  تعليميةوصف  ":  "الدليل  لسيرورة وضعية  وبعدي    - قبلي 

دا األدوار واألنشطة واملوارد الديدكتيكية )بما فيها    
تعلمية تهدف إلى اكتساب مجموعة من املعارف و/أو تنمية كفايات، ُمَحد 

 .2املوارد الرقمية( ونوعية التقويم"

ْحث مغربي خالص، من متخصص في مجال ابيداغوجيا التركيب:   .3
َ
"الدكتور عبد    لبيداغوجيا وهووهو مفهوم من ن

ه في العلم والعمل  الجليل أميم"   يل  ل 
َ
، وهي 3"بيداغوجيا السياقات املغربية املركبة" صاحبا    الدكتور "علي واسو"،بمعية خ

وهذه   ولقضاياه،  لإلنسان  النسقية  التكاملية  بالنظرة  تتسم  فهي  واحد  نظر  داخل  موقع  بالتَّ االختزال  تتجنب  بيداغوجيا 

 :4اغوجيا تؤمن بما يلي البيد

ا كان أصله وجنسيته، والبد لها من فهم سياق اإلنزال، وتستفيد من اآلخر خارج   انفتاحها على كل العلوم، النافع منها، أيَّ

َتخْندق في نظرية أو توجه واحد بل تستثمر  
َ
سياقات إنزالها بعد تعديله ليناسب خصوصيات السياقات الجديدة، كما أنها ال ت

 مفيد...كل 

وهي عشرة  قواعد  على  تنبني  املعياري،:  5وهي  اإلطار  وضوح  االنسجام،    اإليجابية،  التكاملية،  الشمولية، 

 الحركية/الدينامية، التأثير، الرؤية االستراتيجية، واملرونة، ثم التجديد والتميز. 

 سادسا: الدراسات السابقة 

"2015-2014)  "بوردان عبد هللا"أجرى   دراسة حول  املدرسة    أثر (  في  والتعلم  التعليم  على  الرقمية  املوارد  استعمال 

واقع توظيف املوارد الرقمية في املدرسة العمومية، من خالل آراء األساتذة واملتعلمين حول    ، تناولت هذه الدراسة6االبتدائية" 

املمارسات الصفية. وخلصت الدراسة إلى أن  استغاللها، وتحديد العراقيل التي تحول دون استثمار ناجع للموارد الرقمية في  

 
ص: 2012، يوليوز  مات واالتصاالت في التعليماملختبر الوطني للموارد الرقمية: الدليل البيداغوجي إلدماج تكنولوجيا املعلو وزارة التربية الوطنية،    -   1

13 . 

 .14-13، مرجع سابق، ص:الدليل البيداغوجي إلدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التدريس - 2

صة الدكتور عبد الجليل أميم، هو صاحب "بيداغوجيا السياقات املغربية املركبة" )بيداغوجيا التركيب(، وقد بلور هذه الفكرة في كتاباته خا  -   3

  2016ول طبعة  )في جزأين، األ   "مدخل إلى البيداغوجيا أو علوم التربية رؤية تربوية مغايرة في التأسيس لبيداغوجيا السياقات املغربية املركبة"كتاب:  

( وتم تنزيلها في ماستر بهذا العنوان ثم فتحه بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش تحت رعاية "مختبر البيداغوجيا والتواصل"  2019والثاني طبعة  

 .(2016-2015( بنفس الكلية، وقد تم فتح هذا املسبك ألول مرة برسم املوسم الجامعي )LCPاملعروف اختصارا بـــ : )

 .28-26نفس املرجع السابق، الجزء األول، ص:  -  4

 .316- 284نفس املرجع السابق، الجزء الثاني، ص:  - 5

في املدرسة االبتدائيةبوردان عبد للا،    -   6 التعليم والتعلم  ، رسالة ماستر )غير منشورة( تحت إشراف محمد  أثر استعمال املوارد الرقمية على 

 علوم التربية، الرباط.   ، كلية 2015- 2014بوشكورت، 



 
 
 
 

 
 

 2022 - يوليو -  88العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

115 

ين بأهمية استخدام املوارد الرقمية في تقديم الدروس، لكن في املقابل هناك ضعف في التجهيزات   أساتذة التعليم االبتدائي واع 

إلى ضعف    الضرورية لتوظيفها وغياب شروط توظيفها وهو ما يؤدي بأغلب األساتذة إلى عدم استعمالها، وهو ما ُيعزى أيضا

 التكوين في مجال املعلوميات، ومن جهة املتعلمين فأغلبهم عبر على فاعلية املوارد الرقمية في التدريس. 

"كيفية تدبير أساتذة التعليم االبتدائي للموارد الرقمية  بدراسة تحت عنوان:    (2011-2010)  مشاط نور الدين""قام  

فية تدبير أساتذة التعليم االبتدائي للموارد الرقمية وذلك من خالل عمليات  تناولت هذه الدراسة كي ،  1وتوظيفها في التدريس" 

خلص الباحث، أن هناك قلة استثمار البنيات التحتية نتيجة لضعف التكوين    وقد  البحث والتصنيف واملواءمة والتعديل،

 
ُ
رتكز على التشاركية واإلنصات في إيجاد  ونوعيته وأيضا لعامل الزمن من جهة أولى، وُيعزى كذلك إلى ضعف التدبير القيادي امل

 حلول ملشاكل املؤسسات التعليمية من جهة ثانية، زد على ذلك عدم تعميم تكوين "جيني" من جهة ثالثة.  

من   كل  الغني"وأجرى  عبد  واسليمان  الدين" "  عنوان    "حاجي شرف  تحت  باملدرسة  دراسة  الرقمية  املوارد  "توظيف 

اقع واآلفاق" ، وقد عملت هذه الدراسة على استجالء واقع توظيف املوارد الرقمية باملدرسة االبتدائية الواقع   2االبتدائية الو

ياَبَتي مكناس وزاكورة، خلص الباحثان إلى أن واقع توظيف املوارد الرقمية واستثمارها لم َيْرَق   ن  واآلفاق، وقد تركزت الدراسة ب 

ديات واإلكراهات على مستوى البنية التحتية الرقمية، والذي يتجلى أساسا  إلى املستوى املطلوب كما يعرف مجموعة من التح 

في ضعف كفاءة العتاد الرقمي املتوفر، باإلضافة إلى ضعف استراتيجية التكوين املتبناة من طرف الوزارة الوصية، ويتجلى ذلك  

َدرسين 
ُ
 نتائج الدراسة. % فقط( حسب44% واملفتشين 49في تدني نسبة املستفيدين من التكوين )امل

"أثر السيناريوهات البيداغوجية البنائية على فعالية استخدام املوارد    فقد جاءت بعنوان:   خنوس محسن" " أما دراسة  

تناولت هذه الدراسة بالتحليل والتجريب الوحدة البيداغوجية  ،  3" -مادة التربية املوسيقية نموذجا  –الرقمية في التدريس  

راحل األساسية إلعداد برنامج سيناريو بيداغوجي وذلك باستخدام موارد رقمية، خلصت الدراسة إلى  للتربية املوسيقية، وامل

كون السيناريو البيداغوجي املبني على النظرية البنائية أكثر تطابقا مع التوجيهات التربوية ملادة التربية املوسيقية، فتبين كنتيجة  

رقمية في تدريس حصص االستماع والتذوق في التربية املوسيقية، باالرتكاز على  للفرضية املركزية على أن استخدام املوارد ال

 هذه السيناريوهات البيداغوجية البنائية ُيساهم في الرفع من التحصيل الدراس ي للمتعلمين ويزيد من تحفيزهم نحو التعلم. 

ي التدريس، وكيفية تدبيرها وذلك من  ل توظيف املوارد الرقمية فبعد استعراض الدراسات السابقة التي دار معظمها حو 

خالل عمليات البحث والتصنيف واملواءمة والتعديل، ومنها ما تناول بالتحليل والتجريب املراحل األساسية سيناريو بيداغوجي  

 :تيُمدمج للموارد الرقمية في التدريس، ولنا مجموعة من املالحظات على هذه الدراسات وهي كاآل

 
، بحث لنيل دبلوم مفتش تربوي تحت إشراف كيفية تدبير أساتذة التعليم االبتدائي للموارد الرقمية وتوظيفها في التدريسمشاط نور الدين،    -   1

    ، مركز تكوين املفتشين، الرباط.2011-2010محمد أسليم، 

، بحث وارد في مجلة النداء التربوي، دار توظيف املوارد الرقمية باملدرسة االبتدائية الواقع واآلفاقاسليمان عبد الغني وحاجي شرف الدين،    -   2

وية ، تم نشره في هذه املجلة الترب2013- 2012. وهو بحث لنيل دبلوم مفتش تربوي برسم  2018، إصدار السنة العشرين  22-21القلم، عدد مزدوج  

 .119-105املتخصصة، ص: 

  ، -مادة التربية املوسيقية نموذجا  –أثر السيناريوهات البيداغوجية البنائية على فعالية استخدام املوارد الرقمية في التدريس  خنوس محسن،    -  3

 ، كلية علوم التربية، الرباط. 2015- 2014أطروحة دكتوراه )غير منشورة( إشراف الدكتورة حليمة الجامعي، 
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الدراسة مكملة للدراسات السابقة من حيث سد الفراغ في بعض هذه الدراسات حيث الحظ الباحث أن  جاءت هذه   

غالبية الدراسات السابقة لم تتطرق بشكل مباشر، لتشخيص واقع توظيف املوارد الرقمية في مديرية الحوز، وجرد مختلف  

 السيناريو البيداغوجي في التعليم االبتدائي.املوارد الرقمية املتاحة للساتذة لالستعمال البيداغوجي من خالل 

أجريت الدراسات السابقة على مجتمعات دراسية متنوعة في حين تم تطبيق الدراسة الحالية في املدارس االبتدائية   

 العمومية التابعة ملديرية الحوز حيث اعتبرت هذه الدراسة دراسة تشخيصية نسقية. 

 الدراسة سابعا: الطريقة واإلجراءات املنهجية 

تشخيص ي نسقي ألشكال التركيب حول مدى استخدام املوارد الرقمية في التدريس بالسياق املغربي  منهج الدراسة:   .1

بمؤسسات التعليم االبتدائي، وقمنا بتجريب السيناريوهات البيداغوجية املنجزة من خالل درسين تجريبيين مرافقين بشبكة  

 الرقمية في التدريس بالتعليم االبتدائي. مالحظة، في دليلنا الخاص بتوظيف املوارد

العينة، من    أدوات الدراسة: .2 امليدانية حول املوضوع عبر توظيف منهج املسح االجتماعي بواسطة  جمع املعطيات 

رية  ( مع املنسق املحلي لبرنامج "جيني" بمديExpert interviewخالل أداة االستمارة )لفئتي املديرين واألساتذة(، وإجراء مقابلة ) 

الدراسة،   ُمجتمع  كميلي"الحوز  خالل  "ذ.جالل  من  الرقمية  للموارد  جة  ُمْدم  دروس  ومالحظة  بتجريب  القيام  جانب  إلى   ،

مت ببنائها لهذا الغرض، ثم تجميع الوثائق واملذكرات الوزارية والتقارير وُمختلف املعطيات املتعلقة  
ُ
سيناريوهات بيداغوجية ق

 املوارد الرقمية الرسمية.  باملوارد الرقمية وجرد مختلف

عطيات ستجمع بين الكمي والكيفي، إذ سنعمل بالنسبة لتحليل األسئلة  منهجية تحليل املعطيات:   .3
ُ
منهجية تحليل امل

واملتوسط   املئوية  والنسب  الترددات/التكرارات  حساب  خالل  من  كمية  معالجة  على  لالستمارتين  ُمغلقة  والشبه  املغلقة 

)اإلحصاء الوصفي(، أما فيما يتعلق باملستوى الثاني من   ملعياري، بالنسبة للمستوى األول من التحليلالحسابي ثم االنحراف ا

( االرتباطات  دراسة  على  فسنعمل  )التركيبي(  خالل  Corrélationsالتحليل  من  والعالقات  بيرسون  باختبار  املتغيرات  بين   )

(؛ اعتمدنا في القيام بذلك على برنامج التحليل اإلحصائي  Anova)( وT-Testاستعمال اإلحصاء االستداللي، والذي يتمثل في )

(SPSS  ْيفيا باستخدام
َ
(، أما فيما يتعلق باألسئلة املفتوحة )سواء املدرجة في االستمارتين أو في املقابلة( فسنقوم بمعالجتها ك

 تقنية تحليل املضمون. 

للدراسة فهو يتكون من املؤسسات التعليمية العمومية التابعة  بالنسبة للمجتمع األصلي  مجتمع الدراسة وعينتها:   .4

مؤسسة   40%، أي 23مؤسسة تعليمية، واختارنا منها عينة عشوائية وتحترم توزعها الجغرافي قدرت بـ :  170ملدرية الحوز وهي 

ات التعليمية التي تحتوي  وهي عينة تمثيلية ملجتمع البحث بالنسبة للساتذة، وكذلك عملنا على عينة مقصودة وهي املؤسس

 مؤسسات تعليمية فقط. 7%، وهي 100على قاعة متعددة الوسائط بالنسبة للمديرين، بنسبة 

 ثامنا: نتائج الدراسة 

 تحليل االستمارات )املديرين واألساتذة(  

صول الدراسية  ما مدى استعمال املوارد الرقمية داخل الف  للبحث، الذي ينص على:  بالسؤال املحوريالنتائج املتعلقة  

 من طرف األساتذة؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج الترددات والنسب املئوية واملتوسط املرجح ملقياس "ليكرت" واالتجاه العام من خالله  

 ( بالنسبة للساتذة يوضحان ذلك. 2( بالنسبة للمديرين و)1إجابات أفراد عينة البحث على هذا السؤال، والجدول رقم )
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الدراسية من طرف األساتذة واألستاذات يتم في   الرقمية داخل الفصول  املوارد  يتضح إذن أن االتجاه العام الستخدام 

بعض األحيان، وهو استعمال ضعيف ال يرقى إلى املستوى املطلوب، إذ بلغ واملتوسط املرجح ملقياس "ليكرت" بالنسبة للمديرين  

 (. 3.33( وبالنسبة للساتذة )2.71)

هي البنيات التحتية في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتوفرة    ماوالذي يتعلق بــ:    للسؤال الثانيأما بالنسبة  

مة على   َساِعَدة على استثمار املوارد الرقمية بشكل جيد؟ وهل هذه البنيات التحتية ُمَعمَّ
ُ
واملتاحة لألساتذة واألستاذات وامل

 كل املدارس؟ 

عنه تم استخراج البيانات املتعلقة بإجابات أفراد عينة املديرين على األجهزة املتوفرة بالقاعات املتعددة الوسائط لإلجابة 

بالنسبة ملدبري البنيات التحتية، وبالنسبة للساتذة استخراج ما إذا كانت القاعة متوفرة باملؤسسة أصال؛ وهو ما يوضحه  

 الجدولين أسفله. 

 

 

ولوجية املتوفرة في املؤسسات التعليمية فيما ذكرناه، وهي في إطار تجهيز املؤسسات التعليمية التابع  تتحدد األجهزة التكن

م للقاعة متعددة الوسائط    
 
حاسوبا ومسالط ومكبر صوت لكل مؤسسة، وقد    14لبرنامج جيني، بالنسبة للحواسيب فقد ُسل

نسبة تواجد القاعة متعددة الوسائط باملدارس االبتدائية  مج جيني. أما  زودت تلك القاعات باملوارد الرقمية املقتناة في إطار برنا

م هذه القاعة على كل املؤسسات، بل ُجهزت بها  30,0العمومية من عينة البحث ال تتجاوز نسبة % َعمَّ
ُ
 لم ت

ْ
ذ ، وهي نسبة قليلة إ 

بعض املدارس فقط في إطار برنامج "جيني"، وهي نفس املدارس التي خصصناها باالستمارة الخاصة باملديرين والتي أشرنا إليها  

منها مؤسسات ُحولت تجهيزاتها ملؤسسات أخرى    آنفا، ونشير إلى أن املؤسسات السبع التي ُجهزت بالقاعة متعددة الوسائط

وال يعلم حتى مديروها إلى أين تم تحويلها حسب ما أفادوا به في " إيكودار"،  ومدرسة    "عبد العزيز بن ادريس"وهي مدرسة  

صصت لهم. 
ُ
 االستمارات التي خ
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)ِت( من تكوين في مجال، والذي ينص:  بالسؤال الثالث  النتائج املتعلقة
َ
استخدام املوارد الرقمية و/أو    هل استفدت

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التدريس؟ 

 

 

واالتصاالت بالنسبة للمديرين    نسبة االستفادة من التكوينات في مجال استخدام املوارد الرقمية و/أو تكنولوجيا املعلومات

 Word ; Excel ; powerوهو تكوين ُمستمر حول برامج )، إال أنها تكوينات ال تتجاوز تكوين واحد لجيني  %71,43لم تتجاوز  

point  .ولم يتم استفادة معظم األساتذة من تكوينات في مجال استخدام املوارد الرقمية في التدريس  (، والباقي تكوينات ذاتية

تية. وهو األمر الذي  فقط، وهذه النسبة تتضمن التكوينات الذا 44,2رغم أهميتها وضرورتها، إذ كانت نسبة املستفيدين هي %

 يبين عدم تعميم التكوينات التي قامت بها الوزارة في إطار "جيني". 

 األساتذة لتوظيف املوارد الرقمية داخل فصولهم الدراسية  ، والذي ينص:  بالسؤال الرابع   النتائج املتعلقة
ُ
ط ِ

ّ
ط

َ
هل ُيخ

 )من خالل السيناريو البيداغوجي(؟

 

( الجدول رقم  أن ا7يتضح من  أن عملية  (  التدريس، يدل على  في  الرقمية  املوارد  لتوظيف  التخطيط  العام نحو  التجاه 

رجح ملقياس ليكرت   إذ بلغ التخطيط تتم في غالب األحيان، 
ُ
، وهو اتجاه إيجابي نحو التخطيط لتجنب العبث  3,7املتوسط امل

باستعمال التخطيط  أن  إال  عامة.  والدروس  التوظيف خاصة  هذا  في  نسبة    والعشوائية  إال  يمثل  ال  البيداغوجي  السيناريو 

 وهي نسبة قليلة وهو ما صرح بها األساتذة.   11.7%

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استعمال املوارد الرقمية  ، والذي ينص:  بالسؤال الخامس  النتائج املتعلقة

 التحتية؟وتكوينات األساتذة واألستاذات في هذا املجال، وكذا البنية 

عن   الدراسة  عينة  أفراد  إلجابات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

استعمال املوارد الرقمية تبعا ملتغيرات الدراسة األخرى، وهي هنا التكوين في مجال استخدام املوارد الرقمية في مجال التدريس  

 (.10و 9فرة لذلك. إذ تم حساب معامل االرتباط "بيرسون"، وهي القيم الواردة في الجدولين أسفله )وكذا البنية التحتية املتو 
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 متغير التكوين  .1

 (: بيانات حول االرتباط بين متغيري استعمال املوارد الرقمية والتكوين في هذا املجال 9جدول رقم ) 

 املتغير 
معامل  

 االرتباط 
 اإلحصائية الداللة  قيمة معامل بيرسون 

 استعمال املوارد الرقمية 
 غير دالة إحصائيا 0,219 0,113

 التكوين في هذا املجال 

املجال،    هذا  في  الرقمية والتكوين  املوارد  استعمال  متغيري  بين  االرتباط  معامل  يبين  السابق والذي  الجدول  إلى  بالنظر 

(  0,05وهي قيمة أكبر من القيمة االستداللية )  ( 0,219) نالحظ عدم وجود عالقة ترابط بينهما، إذ يشير معامل "بيرسون" إلى  

 وبالتالي فإن االرتباط غير موجود. 

 متغير البنية التحتية  .2

 حول االرتباط بين متغيري استعمال املوارد الرقمية والبنية التحتية (: بيانات 10جدول رقم ) 

 املتغيرات 
معامل قوة  

 االرتباط 
 الداللة اإلحصائية  قيمة معامل بيرسون 

 استعمال املوارد الرقمية 
 دالة إحصائيا  0,045 0,539

 البنية التحتية 

بها   رتبطة 
ُ
امل التحتية  والبنية  الرقمية  املوارد  استعمال  بين  ترابط  وجود  حظ 

َ
ُيال السابق،  الجدول  معطيات  من  انطالقا 

)القاعة متعددة الوسائط والحقيبة متعددة الوسائط(، وهي فروق ذات داللة إحصائية، إذ يشير معامل "بيرسون" إلى قيمة  

إلى قوة  ( 0,539) ( وبالتالي فإن االرتباط موجود وايجابي، وتشير قيمة 0,05وهي قيمة أصغر من القيمة االستداللية )  ( 0,045) 

التحتية كلما زاد استعمال   البنية  املعتمدة، وبالتالي فإنه كلما توفرت  التوسط حسب جداول اإلحصاء  االرتباط وهي تعادل 

 بنية التحتية في نسق استعمال املوارد الرقمية. املوارد الرقمية، وهو ما يبين أهمية ال

بين    0,05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  النتائج املتعلقة بالسؤال السادس، والذي ينص:  

ُهم وسنوات أقدميتهم ثم الشواهد املهنية واألكاديم ية  توظيف املوارد الرقمية في التدريس باختالف جنس املبحوثين، ِسنُّ

 التي حصلوا عليها؟

 متغير الجنس  .3

 بيانات حول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استعمال املوارد الرقمية حسب الجنس (:11جدول رقم ) 

 العدد  الجنس  املتغير 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

قيمة 

 "ت" 

القيمة  

 االحتمالية

الداللة  

 اإلحصائية

 0,463 0,735 0,768 3,38 58 أنثى 
غير دالة  

 إحصائيا
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استعمال املوارد  

الرقمية داخل  

 الفصل الدراس ي 

 0,793 3,27 62 ذكر

 عند مستوى الداللة )11يظهر من الجدول رقم )
ً
العينة على  0.05( عدم وجود فروق دالة إحصائيا ( بين إجابات أفراد 

 استعمال املوارد الرقمية حسب متغير الجنس. 

 متغير السن  .4

نريد أن نقيس تأثير متغير  (، ألننا  ANOVAالعالقة بين استعمال املوارد الرقمية ومتغير السن قمنا بإجراء اختبار )إليجاد  

 هو السن، فكانت نتائج "ف" كما يبين الجدول.  بمتغير آخر يحتوي على أكثر من مجموعتين 

 وارد الرقمية حسب السن بيانات حول وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استعمال امل (: 12جدول رقم ) 

 العدد  السن  املتغير 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

قيمة "ف"  

 (ANOVA ) 

القيمة  

 االحتمالية

الداللة  

 اإلحصائية

استعمال  

املوارد  

الرقمية  

داخل  

الفصل  

 الدراس ي 

  30إلى  20من 

 سنة 
34 3,12 0,640 

0,030- 3,087 

دالة إحصائيا  

لصالح الفئة  

الرابعة )من  

 60إلى  51

سنة( حسب  

االختبار  

البعدي  

 (Test de 

Tukey ) 

  40إلى  31من 

 سنة 
51 3,25 0,659 

  50إلى  41من 

 سنة 
22 3,55 1,011 

  60إلى  51من 

 سنة 
13 3,77 0,927 

داللة   ذات  عالقة  بينهما  أن  املبحوثين،  وسن  الرقمية  املوارد  استعمال  بين  العالقة  نتائج  أعاله  البيانات  جدول  يوضح 

وبقيمة احتمالية    0,05وهي أقل من  ،  0,030إحصائية في مدى استعمال املوارد الرقمية تبعا ملتغير السن حيث جاءت قيم "ف"  

قدر بـــ:  
ُ
. وما يفسر هذه النتيجة أن املعرفة  0,49و  0,26إال أن العالقة ضعيفة إذ تتراوح فقط بين  وهي دالة إحصائيا،   3,087ت

واإلحاطة بهذا الجانب نجدها عند الفئات الصغرى أكثر منها لدى الفئات الكبيرة، والعالقة هنا سلبية أي كلما ازداد السن  

(، حيث بينا أن العالقة دالة عند الفئة الرابعة  Test de Tukeyنقص استعمال املوارد الرقمية، وهو ما بينه االختبار البعدي )

 سنة.  60إلى  51ذات السن من 
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حصل عليها   .5
ُ
 متغير الشواهد املهنية امل

بيانات حول وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استعمال املوارد الرقمية حسب الشواهد املهنية  (: 13جدول رقم ) 

 املحصل عليها 

املتوسط   العدد  الشواهد املهنية  املتغير 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

قيمة "ت"  

 (ANOVA ) 

القيمة  

 االحتمالية

الداللة  

 اإلحصائية

استعمال  

املوارد  

الرقمية  

داخل  

الفصل  

 الدراس ي 

دبلوم مركز تكوين املعلمين  

 واملعلمات )سنتين( 

دالة   2,376 0,043 0,827 3,39 51

 إحصائيا

لصالح  

الفئة  

الخامسة  

)تعيين  

مباشر  

)بناًء على 

شهادة، 

أساتذة  

عرضيين  

...( حسب  

االختبار  

البعدي  

 (Test de 

Tukey ) 

دبلوم مركز تكوين املعلمين  

 واملعلمات )سنة( 

35 3,43 0,698 

دبلوم املركز الجهوي للتربية  

و  2013والتكوين )ما بين 

2015) 

5 2,60 0,548 

 2016التأهيل املنهي) دبلوم 

 إلى اآلن( 

17 2,94 0,659 

تعيين مباشر )بناًء على  

شهادة، أساتذة عرضيين  

 )... 

7 3,71 0,951 

 0,548 3,40 5 ُمتدرب)ة( 

 

من جدول البيانات أعاله تتضح نتائج العالقة بين استعمال املوارد الرقمية والشواهد املهنية املحصل عليها، والذي يبين  

، 0,043أن بينهما عالقة ذات داللة إحصائية في مدى استعمال املوارد الرقمية تبعا ملتغير الشهادة املهنية حيث جاءت قيم "ف"  

قدر بـــ:    وبقيمة  0,05وهي أقل من  
ُ
،  0,49و  0,26وهي دالة إحصائيا، إال أن العالقة ضعيفة إذ تتراوح فقط بين    2,376احتمالية ت

 وهي لصالح الفئة الخامسة )تعيين مباشر(.

 متغير الشواهد األكاديمية املحصل عليها .6

 ( رقم  املوارد  (:  14جدول  استعمال  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  حول  الشواهد  بيانات  حسب  الرقمية 

 األكاديمية املحصل عليها 
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 العدد  الشواهد األكاديمية  املتغير 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

قيمة "ت"  

 (ANOVA ) 

القيمة  

 االحتمالية

الداللة  

 اإلحصائية

استعمال  

املوارد  

الرقمية  

داخل  

الفصل  

 الدراس ي 

 0,946 3,39 38 بكالوريا 

0,710 0,460 
غير دالة  

 إحصائيا
دبلوم الدراسات الجامعية  

 (DEUG)العامة
13 3,46 0,519 

 0,709 3,27 67 إجازة

 1,414 3,00 2 ماستر 

(، لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استعمال املوارد الرقمية حسب متغير  ANOVAيوضح الجدول نتائج اختبار )

وهي أكبر من    0,710الشواهد األكاديمية املحصل عليها من طرف األساتذة، ومنه تبين أنه ال توجد لها، حيث جاءت قيم "ف"  

 وهي غير دالة إحصائيا.  0,460وبقيمة احتمالية  0,05

 نتائج املقابلة  

امل أنه  في حديث  وبين  الوسائط  متعددة  القاعة  بين  ميز  الرقمية  املوارد  املتوفرة الستعمال  التحتية  البنية  عن  ْسَتجوب 

بالنسبة للقاعة متعددة الوسائط، والتي تم تجهيزها على مستوى املدارس االبتدائية العمومية على مستوى الحوز، لم يتجاوز  

في إطار "جيني   تعليمية  ابتدائية  مارية  2سبع مؤسسات  الونان"، "مدرسة  ابن  أسني"، "م/ م وركان"، "مدرسة  " وهي: "م/ م 

متعددة  الحقيبة  إلى  عدنا  إذا  إيكودار".  "مدرسة  ثم  الصغير"  و"مدرسة حسن  ادريس"  بن  العزيز  عبد  "مدرسة  القبطية"، 

تم تزويد املؤسسات التي  ، وسي2009أن كل مؤسسة حصلت على حقيبة واحدة إلى غاية   "األستاذ جالل"الوسائط، فقد أكد 

حدثت بعد هذه السنة في وقت الحق. 
ُ
 أ

الدراس ي   املوسم  هذا  خالل  تكوينهم  تم  الذين  واألستاذات  األساتذة  لعدد  به 2018/2019بالنسبة  أفاد  ما  حسب   ،

ْستجوب، فإنه يختلف حسب كل تكوين. بالنسبة لتكويني  
ُ
ُمجتمعين )ألن لهما نفس مركز االمتحان، رغم    «MCE»و    «MOS»امل

مان بشكل مستقل(، فقد بلغ عدد املستفيدين واملستفيدات منه   َيت  أستاذ وأستاذة، أما بالنسبة لتكوين    442أن التكوينين 

(Scratch)    ستفيدات منه حوالي
ُ
كدت    120فقد بلغ عدد املستفيدين وامل

ُ
من خالل نتائج  أستاذ وأستاذة. وهي على العموم نتائج ا

عطيين )البنية التحتية والتكوينات(.
ُ
 االستمارات بالنسبة لهذين امل

 نتائج التجريب باملالحظة  

أي أن االتجاه العام لعنصر املالحظة األول بلغ درجة    4,099بلغ االنحراف املعياري لهذا املحور  العنصر األول: املحتوى،  

ظة لهذا املحور بين جيد وُمستحسن، مما يدل على األثر اإليجابي لتوظيف  االستحسان، إذ تراوحت تقديرات عناصر املالح

حتوى. 
ُ
 املوارد الرقمية على امل

درس( قد بلغ أيضا درجة االستحسان، إذ بلغ االنحراف  العنصر الثاني: األستاذ، 
ُ
االتجاه العام لعنصر املالحظة الثاني )امل

اصر املالحظة لهذا املحور بين جيد وُمستحسن، مما يدل على األثر اإليجابي  ، وعلى العموم تراوحت تقديرات عن3,622املعياري  

تعلقة باألستاذ أيضا. 
ُ
 لتوظيف املوارد الرقمية على العناصر امل
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. وعلى العموم 4,323إن االتجاه العام لهذا العنصر قد بلغ درجة جيد، إذ بلغ االنحراف املعياري  ،  العنصر الثالث: املتعلم

ات عناصر املالحظة لهذا املحور بين جيد وُمستحسن، مما يدل على األثر اإليجابي لتوظيف املوارد الرقمية على  تراوحت تقدير 

تعلقة باملتعلم أيضا.
ُ
 العناصر امل

 :  تاسعا: التوصيات

َتوصل إليها في الجانب امليداني للبحث مهمة مع ضرورة التنبيه إليها والعمل على  
ُ
تجاوز املشاكل  وإن كانت ُمعظم النتائج امل

واالختالالت املرصودة، سواء على مستوى املوارد الرقمية نفسها أو على مستوى كل ما يتعلق بهذا النسق من تكوين وبنية تحتية  

وغيرها؛ إال أن كل هذا ال يمنعنا من تقديم مجموعة من التوصيات التي نأمل من خاللها تدعيم تعميم استعمال املوارد الرقمية  

 محل الدراسة، وهي ُمقسمة كاآلتي: في التدريس

العموم:   .1 ُمختلف    البد منعلى  التدريس على غرار  في  الرقمية  املوارد  ُمقاربة تركيبية نسقية لتحقيق توظيف  بني 
َ
ت

املجاالت البيداغوجية لكونها فعال ُمركبا، ألن هذه النظرة النسقية في النظر والعمل تركز على التأثير والتأثر بين عناصر النسق  
ذ، املتعلم...(، والبد من االنتباه لكل القواعد العشر للتركيب من جهة أولى؛  )املوارد الرقمية، التكوين، البنية التحتية، األستا1

وتنظيم ُملتقيات وندوات وطنية وجهوية ملختلف الفاعلين التربويين للتحسيس بآثار وأدوار املوارد الرقمية في التدريس وكيفية  

جراء ُمتعلق بهذا الجانب، لكيال يبقى حبرا على ورق  توظيفها بيداغوجيا من جهة ثانية؛ ثم ُمصاحبة وتتبع تنزيل كل تدبير وإ

كمل من برنامج "جيني" وهو لتطوير االستعماالت  
ُ
وإن خرج لحيز الوجود يبقى دون تفعيل، وهنا تكمن أهمية املحور الرابع امل

صاحبة ثم التتبع والتقييم( و 
ُ
الذي من املفروض أن  )والذي يضم أربع عمليات وهي: التحسيس، اإلعالم والتعريف، وعملية امل

يكون هو األول )بالنسبة للعمليات الثالث األولى( وليس األخير، فمن الجدير أن يتم التكوين وتحسيس الفاعلين باإلجراءات  

 قبل تنزيلها وليس العكس من جهة ثالثة.

الرقمية:   .2 يتم  على مستوى املوارد  أنه يجب أن  الرقمية، والذي نرى  املوارد  اعتماد  الدفع بتصور توفير  من خالل 

على   والخبرات  التجارب  تبادل  من  وتمكينهم  ذلك  على  تكوينهم  خالل  من  تصميمها  على  األساتذة  تشجيع  تروم  استراتيجية 

باقي  مع  وُمشاركتها  وتثمينها  الناجحة  التجارب  رصد  خالل  من  هذا  في  دور  التأطير  ولهيئة  والبيداغوجي،  التقني  املستويين 

 األساتذة. 

الب  .3 الرقمية بشكل  نية التحتية:  على مستوى  ناسب والالزم )كما وكيفا( لتوظيف املوارد 
ُ
امل توفير العتاد املعلوماتي 

أمثل في التدريس، وفي جميع املؤسسات التعليمية بما فيها الفرعيات املدرسية، لتحقيق تكافؤ الفرص؛ واعتماد ُمقاربة فعالة  

َجهزة، على مستوى العتاد املعلوماتي )لصيانة وُمتابعة استعمال األجهزة االلكترونية في  
ُ
(  Hardwareاملؤسسات التعليمية امل

مكن األستاذ  Softwareوالبرمجيات الحاسوبية )
ُ
(، ملعالجة كل األعطال التي تطالها؛ ثم توفير ُمعدات كيفية وبالعدد الكافي ت

ال، كتوفير ألواح إلكترونية و/أو سبورات تفاعلي عَّ
َ
تيح االشتغال الجماعي  من االشتغال بها بشكل ف

ُ
ة خصوصا أن هذه األخيرة ت

 والتفاعلي. 

التكوينات:   .4 ُمستوى  مراكز  على  في  ورصين  أساس ي  تكوين  من  وأساتذة(  مديرين  )مفتشين،  الفئات  جميع  تمكين 

الرقمية  التكوين كمواد أساسية قبل ولوجهم مقرات عملهم، وهو ما يفرضه العصر الرقمي؛ وتنظيم تكوينات في توظيف املوارد  

ي حاجياتهم املعرفية في هذا الجانب. ب 
َ
ل
ُ
مارسين، ت

ُ
تدخلين التربويين امل

ُ
 في التدريس وتعميمها على جميع امل

 
الجليل،    - 1 النظريات أميم عبد  املركبة  املغربية  السياقات  لديداكتيك  التأسيس  في  ُمغايرة  تربوية  التربية رؤية  أو علوم  البيداغوجيا  إلى  مدخل 

ة األولى، ، تقديم علي واسو، املراجعة اللغوية الحسن بلفاهيم، الجزء الثاني، فضاء آدم للنشر والتوزيع، مراكش، الطبعوالنماذج الديداكتيكية 

 . 19- 17، ص: 2019
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 قائمة املصادر واملراجع : 

 باللغة العربية  ▪

 اإلصدارات والكتب  •

إيمان،   .1 البلدان  أسطة  في تعليم الرياضيات، دراسات من  النامية تكنلوجيا املعلومات واالتصال  ،  املتقدمة والبلدان 

 ضمن التربية والتعليم وتكنولوجيا املعلومات في البلدان العربية: اتجاهات وقضايا.14الكتاب السنوي الرابع، الفصل  

اقع واآلفاقاسليمان، عبد الغني، حاجي، شرف الدين،   .2 ، بحث وارد في  توظيف املوارد الرقمية باملدرسة االبتدائية الو

. )وهو بحث لنيل دبلوم مفتش تربوي  2018، إصدار السنة العشرين  22-21تربوي، دار القلم، عدد مزدوج  مجلة النداء ال

 ، تم نشره في هذه املجلة التربوية املتخصصة(.2013-2012برسم 

الجليل،   .3 عبد  السياقات  أميم  لبيداغوجيا  التأسيس  في  ُمغايرة  تربوية  رؤية  التربية  علوم  أو  البيداغوجيا  إلى  مدخل 

 . 2016، تقديم د. علي واسو، الجزء األول، فضاء آدم للنشر والتوزيع، مراكش، الطبعة األولى، ملغربية املركبةا

الجليل،   .4 عبد  السياقات  أميم  لديداكتيك  التأسيس  في  ُمغايرة  تربوية  رؤية  التربية  علوم  أو  البيداغوجيا  إلى  مدخل 

قديم علي واسو، املراجعة اللغوية الحسن بلفاهيم، الجزء الثاني،  ، تاملغربية املركبة النظريات والنماذج الديداكتيكية

 .2019فضاء آدم للنشر والتوزيع، مراكش، الطبعة األولى، 

، الشروق للنشر  استخدام الحاسوب واألنترنت في ميادين التربية والتعليمجودة أحمد سعادة وفايز السرطاوي عادل،   .5

 . 2003والتوزيع، الطبعة األولى، األردن،  

، دار التربية الحديثة، الطبعة  ، وسائل وتكنولوجيا التعليم مبادئها وتطبيقاتها في التعليم والتدريسحمدان محمد زيدان .6

 . 1986الثالثة، عمان، 

العزيز،   .7 عبد  سامي  املفردالدامغ  النسق  )تصميمات  العدد  والعشرون،  الرابع  املجلد  االجتماعية،  العلوم  مجلة   ،1 ،)

 م، الكويت. 1996

، دار اليانوري، عمان، األردن، الطبعة  املصادر االلكترونية للمعلوماتبحي عليان مصطفى وفاضل السامرائي، إيمان،  ر  .8

 . 2014العربية، 

، دراسات عربية،  ، شبكات املعلومات في التعليم العالي )التدريس والبحث( في تكنولوجيا التعليمللا  عمر خليل عبد .9

 .1999لى، القاهرة، مصر، مركز الكتاب للنش، الطبعة األو 

املكي،   .10 باملغرب  املاروني  التعليمي  سلسلة  1956-1944اإلصالح  بالرباط،  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات   ،

 .1996، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، املغرب، 17منشورات ودراسات رقم 

 معاجم وقواميس  •

، دار صادر، بيروت، لبنان، املجلد السادس، باب حرف  لسان العربابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،   .1

 السين 

 .2004، باب حرف الراء، الطبعة الرابعة، 1، مكتبة الشروق الدولية، املجلد املعجم الوسيطأنيس إبراهيم وآخرون،   .2

، منشورات عالم التربية، مطبعة  مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك  معجم علوم التربية غريب عبد الكريم وآخرون،   .3

 . 2001، الدار البيضاء، 3النجاح، الطبعة 

، ترجمة خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، املجلد األول، الطبعة  موسوعة الالند الفلسفية،  الالند أندريه .4

 .2001الثانية، 
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التدر خنوس محسن،   .2 في  الرقمية  املوارد  استخدام  البنائية على فعالية  البيداغوجية  السيناريوهات  مادة    –يس  أثر 

، كلية 2015-2014، أطروحة دكتوراه )غير منشورة( تحت إشراف الدكتورة حليمة الجامعي، -التربية املوسيقية نموذجا
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    ، مركز تكوين املفتشين، الرباط.2011-2010تربوي تحت إشراف محمد أسليم، 

 املذكرات الوزارية   •

،  جيا املعلومات واالتصاالت باملجال التربوي باملؤسسات التعليمية، إدماج تكنولو اململكة املغربية، وزارة التربية الوطنية .1
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 . 14/05/2002، بتاريخ 60مذكرة رقم: 

 . 28/04/2011، بتاريخ 66، مذكرة رقم: ، استعمال املوارد الرقمية في التعلماتاململكة املغربية، وزارة التربية الوطنية .3

وزارة   .4 املغربية،  الوطنيةاململكة  املدمجة  التربية  البيداغوجية  املمارسات  مشاريع  أجود  النتقاء  الوطنية  املباراة   ،

الدراس ي   املوسم  برسم  التعليم  في  واالتصاالت  املعلومات  رقم:  2018-2017لتكنولوجيا  مذكرة  بتاريخ  18-120،   ،

13/02/2018 . 

،  18-587، مذكرة رقم: ComPracticeعد الخاص بمنصة انطالق التكوين عن باململكة املغربية، وزارة التربية الوطنية،  .5

 . 16/05/2018بتاريخ 

، بتاريخ  3-1895، مذكرة رقم:  ، تعميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليماململكة املغربية، وزارة التربية الوطنية .6

05/04/2013 . 

،  وجي إلدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم، في شأن الدليل البيداغاململكة املغربية، وزارة التربية الوطنية .7

 . 05/10/2010، بتاريخ 2-3398مذكرة رقم: 

في شأن تنظيم مباراة وطنية من أجل انتقاء فرق إلنتاج دالئل بيداغوجية إلدماج  اململكة املغربية، وزارة التربية الوطنية،   .8

 . 13/02/2018، بتاريخ 18-0118، مذكرة رقم: ائي)ت.م.إ( خاصة باألقطاب الثالثة لسلك التعليم االبتد

 الوثائق الرسمية  •

 .E1 P10، املشروع 1، املجال 2012-2009البرنامج االستعجالي اململكة املغربية، وزارة التربية الوطني،  .1

الوطنية،   .2 التكنولوجيا وحفز    E1. P10املخطط االستعجالي، املشروع  اململكة املغربية، وزارة التربية  التعلمات،  إدماج 

 .2009 الرباط،
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املضامين الرقمية والتصور الجديد للكتاب املدرس ي برنامج تعميم تكنولوجيا  اململكة املغربية، وزارة التربية الوطنية،   .3
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 .1999الرباط،  ،120و 119، املادة والتواصل

 الدالئل الوزارية  •

،  تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات في التعليم وتطوير األداء املنهي   التربية الوطنية، برنامج جيني، اململكة املغربية، وزارة   .1

 .2013دليل املكون، طبعة 
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 .2012، يوليوز التعليم

 اريرتق •
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اف والقرنيط بالبالد التونسية خالل القرن التاسع عشر 
َ
 م( 1875هـ/1292-م1830هـ/1245)لزمة النش

sponge and octopus lizma in tunisia during the nineteenth century 
(1245/1830-1292/1875) 

 لطفي عميري/ مدرسة الدكتوراه، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

Lotfi amiri/doctoral school (faculty of human and sicial sciences of tunis) 

  

 

 

 ملخص: 

لم تكن السياسة الجبائية بالبالد التونسية ثابتة خالل العهد الحديث، بل كانت مواكبة للظرفية العامة التي عاشت على  

الجبائي من أهم املشاريع التي وضعت على طاولة الدراسة من حين آلخر ووقع وقعها البالد خالل تلك الفترة، ويعتبر النظام  

مراجعته حسب ما تقتضيه مصلحة البالد، وهو ما أدى إلى تطوره بشكل كبير من حيث قيمة املكوس املرتبة على املنتوجات  

الذي ألقى بضالله على عدة أنشطة  الفالحية والحرفية ومن حيث عدد املجابي. وقد ظهر ذلك بصفة واضحة في نظام االلتزام 

ومن أهمها نشاط الصيد البحري، ويعتبر النشاف والقرنيط من أهم املنتوجات التي خضعت له منذ القرن الثامن عشر، ووقع 

اف والقرنيط". وعلى غرار أن لها قوانين وتراتيب مشتركة مع بقية اللزم، فإن له 
َ
ا  دمجهم في لزمة واحدة أطلق عليها "لزمة النش

قوانين وتراتيب خاصة بها، وقد شهدت هذه اللزمة تطوركبير في معاليم السراح املوظفة عليها خالل القرن التاسع عشر، متأثرة  

 بالنسق العام الذي كانت تعيش على وقعه البالد في تلك الفترة، وقد كان لذلك التطور انعكاس كبير على قيمة اللزمة. 

افالكلمات املفتاحّية: 
َ
 .، قرنيط، البالد التونسية، القرن التاسع عشرلزمة، نش

Abstract  : 

The fiscal policy in tunisia was not fixed during the modern era, but rather was in keeping with the general 

situation in which the country livedduring that period. The tax system is considered one of the most important 

projects that have been put on the study table from time to time and was reviewed according to the interests 

of the country wich led to its development significantly in terms of the value of the excise arranged on 

agricultural and handcraft products and in terms of the number of collectors.. This was clearly evident in the 

commitement system, which cast a shadow on several activity, sponge and octopus are among the most 

important products that have been subject to it since the eighteenth century, and they were combined into a 

single package called « sponge and octopus lizma » just as it has common laws and regulation. During the 

nineteenth century, this « lizma » witnessed a development in the duties of the release employed on it, 

influenced by the general patternin which the country was living in that period. This developement had a great 

impact on the value of the « lizma » 

Keywords : lizma, sponge, octopus, Tunis, 19th century. 
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 مقدمـة : 

لم تكن السياسة الجبائَية بالبالد التونسية ثابتة خالل العهد الحديث، بل كانت مواكبة للظرفية الداخلية والخارجية       

التي تعيش على وقعها البالد، ويعتبر موضوع الجباية بصفة عامة من أهم املشاريع التي وقع النظر فيها عدة مَرات،مما جعلها  

وقد   وكبير،  واضح  بشكل  املستويات،تتطور  عديد  في  التطور  هذا  املنتوجات    تجسد  على  املرتبة  املكوس  قيمة  في  كالزيادة 

الفالحية والحرفية أو إحداث مجابي جديدة، وقد ظهر هذا بصورة واضحة في نظام اللزم الذي تطور كثيرا من حيث قيمة  

الضوء على لزمة أصبحت أكثر أهمية    املكوس ومن حيث األنشطة التي استحوذ عليها، ونحن في هذه الدراسة سوف نسلط

"لزمة   العثماني، وهي  الحكم  بدايات  في  مهمشة  كانت  أن  بعد  املالية  القيمة  األقل من حيث  التاسع عشر على  القرن  خالل 

النشاف والقرنيط"، وسوف نركز اهتمامنا على ضوء ما أتيح لنا من وثائق على التراتيب القانونية الخاصة بها وتطور معاليم  

ضت عن ذلك.ال
َ
 َسراح املوظفة على املنتوجات التي شملها وتأثيرها على قيمة اللزمة وأهم املشاكل التي تمخ

I/  بة عليها
َ
 التراتيب القانونية الخاصة بهذه اللزمة وتطور معاليم الَسراح املرت

 / التراتيب القانونية الخاصة بهذه اللزمة 1    

ذ البداية إلى مفهوم نظام االلتزام، بحيث ال يختلف في مفهومه اللغوي عن مفهومه  من املهم اإلشارة بطريقة سريعة من     

العام؛ فهو عقد أو اتفاق يجمع بين طرفين يلتزم أحدهما لآلخر بالتزامات محددة ومضبوطة بشروط وقوانين، ويستوجب هذا  

الطر  أما  اللزم،  لجميع  األصلي  املالك  باعتبارها  الدولة  هي  أساس ي  بإمكانه  العقد طرف  الذي  وهو  اللَزام،  فيسمى  الثاني  ف 

الحصول على لزمة بعد عرضها وإشهارها، ويمكن للطرف الثاني أن يكون شخص أو أكثر، وهي طريقة تفرضها قيمة اللزمة  

القانون يضمن ذلك، وهذا   أن  لزمة واحدة طاملا  في  التشارك  أكثر  أو  تخَول لشخصين  مرتفعة  كانت  إذا  أنها  بحيث  أحيانا، 

 .1لتسهيل هو من النقاط املشجعة على املغامرة في هذا امليدان ا

. وقد تواصل العمل  2تعود جذور نظام االلتزام بالبالد التونسية إلى العهد الوسيط، وكان يعرف "بالقبالة" أو الضمانة     

وصولهم للسلطة ونجاحهم في  . ومنذ  3به خالل العهد الحفص ي وشمل عديد املجاالت مثل فندق الخضرة وامللح والبياض... 

بسط نفوذهم، حرص العثمانيين على مواصلة العمل بالنظم املالية اإلسالمية ومن بينها نظام اللزم، حيث تدَعمت مكانته  

خالل فترة حكمهم وتطور بشكل كبير وتوسعت رقعته لتلقي بضاللها على عديد األنشطة مثل نشاط الصيد البحري، ويعتبر  

مترا عن طريق الغوص    60مترا وفي أقص ى الحاالت    40أمتار و  6ج الذي يقع صيده من البحر على عمق بين النشاف أو اإلسفن

الستغالله في أغراض التنظيف واالستحمام، والقرنيط أو األخطبوط البحري الذي يقع صيده بالقالل الستهالكه في النظام 

التي وقع إخضاعها وبصفة  البحرية  القرن الثامن عشر، وأطلق عيها    الغذائي من بين املنتجات  النظام منذ  مستقلة إلى هذا 

 "لزمة النشاف والقرنيط، وهناك عديد الدوافع وراء إحداثها سوف نذكر أهمها: 

 
 2010، دار املدار اإلسالمي، (1857- 1675يهود البالط ويهود املال في تونس العثمانية )رضا بن رجب،  1
 ، الجزء األول.193-161، ص  2008، املجلة التاريخية املغربيةالسعداوي إبراهيم، لزمة األسواق باإليالة التونسية خالل العهد العثماني، 2

 كذلك   ينظرحول نظام االلتزام 

 . 99- 87، ص 2004، 117، املجلة التاريخية املغربيةم، 1705- 1574السعداوي إبراهيم، نظام االلتزام بإيالة تونس أثناء فترة -
، تحقيق وتقديم الحسين اليعقوبي بمساعدة محمد فريمان ومحمد صالح العسلي، تونس، املكتبة  تاريخ الدولتين املوحدية والحفصيةالزركش ي،  3

 . 236، ص 1998ة األولى، العتيقة، الطبع
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التي   والسياسية  الطبيعية  األزمات  تواتر  إلى  باإلضافة  القرصنة  نشاط  توقف  بعد  خاصة  الدولة  إيرادات  تقلص  أوال: 

عتبارها الثروة األولى وأحدثت نقصا فادحا في البالد، وهو ما دفع البايات إلى تدارك ذلك النقص  ساهمت في تذبذب الفالحة با

 بالبحث على مصادر مالية جديدة.

 ثانيا: انفتاح البالد على عديد املشاريع التي تتطلب إيرادات مالية كبيرة وخاصة التجهيزات العسكرية.

يكن منتشر على كامل السواحل بل اقتصر على بعضها مثل جرجيس وصفاقس  ثالثا: وفرة املنتوج على الرغم من أنه لم  

 .1وجربة وقرقنة وسوسة واملنستير...وقد أشادت بذلك عديد املصادر والدراسات 

خامسا: تهافت عديد األطراف على االستثمار في هذا املجال خاصة اإليطاليين ومساعيهم الحثيثة لالستفادة من ذلك بكل  

 ل.  الطرق والوسائ

صفر    13رابعا: هي منتوجات مربحة نظرا الرتفاع أسعارها، فمثال في إحدى مراسالته إلى الوزير مصطفى خزندار بتاريخ  

ريال، وبالنسبة للنشاف   800م يذكر خير الدين أن النشاف املغسول الجيد املعروف بـ "جيلين" يصل سعره إلى  1872هـ/1289

مراسلة أخرى منه إلى الوزير في صفر الخير من نفس السنة يذكر أن ثمن النشاف املغسول  ، وفي  2ريال   200الرديء أو األسود  

 .3ريال 200ريال والرديء  700و  600أي الجيد يتراوح سعره بين 

خضعت لزمة النشاف والقرنيط إلى كل التراتيب التي يرتكز عليه نظام االلتزام، ومن أهمها قانون املنافسة الذي يرتكز       

ه على العرض واإلشهار حتى يتسَنى للمتنافسين معرفة قيمتها، وتشرف الدولة على تحديد املعاليم الالزمة والصيغ التي يقع  بدور 

اعتمادها في ذلك، أي على حساب الكيل أو الوزن أو العدد...وكذلك الطريقة التي يطبقها اللزام في تحصيل حقوقه بعد حصوله  

انتهاء مدة العقد ببضعة أشهر إذا كانت بيد لَزام قديم، حتى تفسح املجال للملتزمين الجدد  عليها، وتقع عملية اإلشهار قبل  

وتكلفهم   بذلك  أعوانها  فيه  تعلم  الوزارة  عن  أمر صادر  بمقتض ى  العملية  هذه  وتتم  للمنافسة،  واالستعداد  أمورهم  بترتيب 

ل  
َ

أو البَراح، وقد احتفظت لنا وثائق األرشيف ببعض املراسالت  باملناداة عليها في األماكن العامة مثل األسواق عن طريق الدال

م يذكر 1873هـ/1290جمادى الثانية    17التي تناولت هذا املوضوع، ففي إحدى مراسالته إلى الوزير مصطفى خزندار بتاريخ  

عل سرحها  ووقف  عليها  نودي  قد  اإلدارة  مجلس  إلى  دخلها  الراجع  والقرنيط  النشاف  لزمة  أن  الدين  بسكال  خير  السيد  ى 

النظر للتصرف فيها ومراقبتها، وتتمثل  4قوندولف  البحرية مرجع  العقد تحدد له الدولة املجاالت  َزام على 
َ
الل ، وبعد حصول 

 
1Henry Dunant, notice sur la régence de Tunis, Genève, imprimerie de jules-G.Fick, 1858, p 93. 

لبنان، دار الغرب اإلسالمي، -، ترجمة حمادي الساحلي، بيروت15إلى نهاية القرن    13تاريخ افريقية في العهد الحفص ي من القرن  روبار برنشفيك،    -

 ، الجزء الثاني. 457- 239، ص 1988ة األولى، الطبع

- 84، الطبعة األولى، ص  2010، ترجمة وتحقيق محمد العربي السنوس ي، تونس، دار سيناترا، املركز الوطني للترجمة،  وصف ايالة تونسبيليس ي،    -

86 . 

 .  90، ص 2002الرسمية للجمهورية التونسية، ، وتحقيق أحمد الطويلي ومحمد العنابي، املطبعة الهدية في العادات التونسيةالحشايش ي،  -

، تحقيق وتقديم الحسين اليعقوبي بمساعدة محمد فريمان ومحمد صالح العسلي، تونس، املكتبة  تاريخ الدولتين املوحدية والحفصيةالزركش ي،  -

 . 236، ص 1998العتيقة، الطبعة األولى، 
 .66، وثيقة 555، ملف 238األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، حافظة  2
 .68املصدر نفسه، وثيقة  3
 .69، وثيقة 555، ملف 238األرشيف. الوطني. التونس ي، السلسلة التاريخية، حافظة  4
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َزام لتحصيل حقوقه بعد إمضاء العقد في السماح ملن يريد الصيد في املناطق التي تحددها له الدولة  
َ
الطريقة التي يطبقها الل

 وم السراح.    مقابل دفع معل

وإعانتهم        ورعايتهم  امللتزمين  احترام  على  تنص  قانونية  نصوص  تخصيص  على  الحرص  كل  حريصة  الوزارة  كانت  كما 

وضمان كل الظروف املالئمة الستخالص حقوقهم، ومن مظاهر ذلك ما جاء في مراسلة من الوزير األكبر مصطفى خزندار إلى  

، وفي  1م حين أعلمه بضرورة إعانة اللزام باولو طابيه على أمور هذه اللزمة 1854هـ/1270ربيع الثاني  24قايد صفاقس بتاريخ  

م وبمناسبة حصول باولو طابية على لزمة  1862هـ/1279مراسلة أخرى من املشير محمد الصادق باشا باي في جمادى الثانية  

 .2تلك السنة خاطب األخير أعوانه بضرورة رعية واحترامه 

ع      وتحديد وحفاظا  املنتوج، وذلك بضبط  مراقبة  الحرص على  كل  الدولة حريصة  كانت  امللتزمين  لى حقوقها وحقوق 

أماكن لغسل اإلسفنج وأخرى لتمليح وتجفيف القرنيط، باإلضافة الى تحديد األماكن التي يقع منها الوسق، وذلك للسيطرة  

نها من الظواهر االقتصادية املقلقة واملنتشرة بقوة خالل تلك على التجارة السرية أو الكنترة باندو باصطالح تلك الفترة، أل

الفترة، خاصة أن املنتوج موجه للتصدير وأن جزء من عائدات هذه اللزمة قائم على معاليم السراح املرتبة على ذلك، ومن  

نه قام بتعيين مصطفى  م يذكر فيها أ1837هـ/1252شعبان    15مظاهر ذلك ما جاء في إحدى الرسائل من مصطفى باشا باي في  

رئيسه أنجلو كتومله القريقي الذي حصل على تسريح بأن يصطاد النشاف من بحر سوسة    3اململوك بن محمود ملراقبة شقف

واملنستير وصفاقس وجربة، وأن يقوم بغسله في جزيرة البيبان، ويأتي به إلى جربة ليوزن مغسوال ويخلص منه اململوك سراح  

 . 4ذلك

م أبلغه فيها أنه أثناء توجهه  1847هـ/1262صفر    24وفي مراسلة أخرى من مصطفى اململوك إلى املشير أحمد باشا باي في       

إلى جزيرة البيبان مع املركانتي كتومله القريقي لغسل النشاف وجد كمية من هذا النوع موجودة في بيت اآلغة سالم الجبالي آغة  

احب تلك الكمية ومن أذن له بذلك فكان جوابه أنه للمركانتي جورجيو طابيه، وكان قد أذن له  برج البيبان، وقد سأله عن ص

، وجاء في مكتوب السنيور بسكال قوندولف لزام النشاف والقرنيط إلى مجلس  5بذلك الحاج سالم زروق شيخ زواوة بجربة

خليفة قرقنة من جراء ممارسته للتجارة السرية  م بمناسبة تعرضه للضرر الذي أحدثه  1871هـ/1288أكتوبر    17اإلدارة في  

وامتناعه عن دفع معاليم السراح الواجبة عليه أن املنتوج في العادة يجمع ويقسم بصفاقس ال غير ألن تبديل األماكن مضر  

 . 6بهذه اللزمة ويفتح املجال للكنترة باندو

نتوج الذي يقع صيده ووسقه، وذلك بالنظر في جودته وتسجيل  كان هذا التنظيم مدَعم بترتيب أكثر أهمية وهو مراقبة امل     

الكميات املوسقة في أزَمة مخصصة لذلك، مع تحديد تاريخ الوسق ومكانه واسم الشقف ورئيسه وإمضاء املشرف على املراقبة،  

تعود إلى الثالث من ربيع الثاني  وقد استفسر خير الدين أمير األمراء الوزير املباشر ورئيس الكمسيون املالي في إحدى رسائله التي  

م إلى أمير األمراء مصطفى خزندار الوزير األكبر عن مكتوبه الذي يتضمن أن لزام النشاف والقرنيط بصفاقس 1871هـ/1288

عرض أن العادة جرت بنقل ذلك من مراس ي اململكة من غير أداء، وذلك على يد خليفة البلد، وهو الذي يقوم بتسجيل اسم  

 
 .16املصدر نفسه، وثيقة  1
 .25املصدر نفسه، وثيقة  2
 شقف: نوع من السفن.  3
 .3، وثيقة 555، ملف 238الوطني التونس ي، حافظة األرشيف 4
 . 6املصدر نفسه، وثيقة  5
 593املصدر نفسه، وثيقة  6
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ويطالب الرئيس بمقدار املوسوق حين يصل إلى املراس ي التي يريدها فكان    1ئيسه ووزن املحمول ويضع فيه "توثقة" الصندل ور 

 .2الجواب مطابق ملا عرضه اللزام

وخالصة القول، على الرغم من أهمية هذه التراتيب ودورها في تنظيم املعامالت الخاصة بهذه اللزمة، فإن هناك ترتيب       

 ة، وهو الذي يتعلق بمعاليم الَسراح املرتبة على النشاف والقرنيط خالل الفترة قيد الدراسة. أكثر أهمي

بة عليها 2    
َ
 / تطور معاليم السراح املرت

الذي يخص معاليم سراح بعض املنتوجات مثل النشاف والقرنيط بمراس ي    416في هذه النقطة يمكننا العودة للدفتر       

وامل  وسوسة  وبنزرت  النشاف  تونس  مادتي  حول  مهمة  معلومات  املصدر  هذا  ويتناول  وجربة،  وصفاقس  واملهدية  نستير 

 والقرنيط، ومن بينها الطريقة املعتمدة في تحديد هذه املعاليم وكذلك قيمها.

  كانت املعاليم الخاصة بالنشاف والقرنيط تحدد على حساب الوزن، وتحديدا القنطار وهو الوحدة املعتمدة في وزن      

أنها لم تكن   أما بالنسبة ملعاليم السراح فالواضح  املنتوجات ذات األحجام الكبيرة وخاصة الخاضعة للوسق أي التصدير، 

مرتبط   وهذا  أخرى،  مناسبات  في  تراجعا  بينما شهدت  املناسبات  بعض  في  ارتفاعا  متطورة، حيث شهدت  كانت  ما 
َ
وإن ثابتة 

د خالل تلك الفترة، فعلى سبيل املثال بالنسبة للقرنيط قدر معلوم سراحه في سنة  بالظرفية العامة التي عاشت على وقعها البال 

 25م، وابتداء من ذلك التاريخ تراجع إلى حدود 1823هـ/1238ريال للقنطار، واستقر ذلك إلى حدود سنة   27م 1820هـ/1235

الطرق مما ساهم في اضطراب الحركة التجارية    ، ولعل هذا التراجع يعود إلى زوال األمن الذي تسبب فيه قطاع3ريال للقنطار 

الثاني عشر من ذي   على السواحل الشرقية للبالد، وقد تحدث صاحب مؤلف اإلتحاف على تلك الحادثة حيث يقول "وفي 

في سواحل ثغور تونس، تقطع الطريق على مراكب املتجر، وهي املسَماة    4م، ظهرت مراكب من القريق 1823هـ/1238الحجة  

طوط، أي عارية من النسبة، واشتدت وطأتهم بأخذ األموال، والتمثيل بقتل أصحاب املراكب وتغريقها، وتعطلت التجارة  بالزبن

بسبب ذلك، فجهز الباي ثالثة مراكب حربية، أَمر عليها حسونة املورالي، فشَردهم من بحار اململكة، وقطع للا عموم ضررهم  

 . 5بسطوة الدول العظام"َ 

ريال للقنطار. والواضح أن هذا االرتفاع مرتبط    28م ليبلغ أقصاه  1825هـ/1240د االرتفاع نسقه من جديد سنة  وقد عاو      

بتدهور قيمة السكة بعد قرار حسين باشا التنقيص من فضتها واستبدالها بالنحاس، ويذكر ابن أبي الضياف في اتحافه "وفي  

ئذ تبديل السكة بتنقيص من فضتها، ألن التجار إذا لم يساعدهم  ما اقتض ى حال اململكة وقت1825هـ/1240رجب من سنة  

ت في اململكة، مع ما في تبديله من ربح عاجل للدولة يؤول إلى ضررها  
َ
شراء نتائج اململكة، يخرجون أعيان السكة، وبسبب ذلك قل

ال الُدورو الخالص، فجمع الباي ما أمكنه  بنقص ثروة اململكة الذي هو عمود الجباية، ألن التجار ال يعتبرون في تجارتهم إال الري

من أوقية من فضة الريال وإبداله بالنحاس" 
ُ
، وبلغ 6من رياالت اململكة، وأعاد ضربها على الوزن املوجود اآلن، وهو تنقيص ث

 
 توثقة، هي كلمة عامية يقصد بها وصل استخالص.  1
 .58، وثيقة 555، ملف 238األرشيف الوطني التونس ي، حافظة 2
 . 416األرشيف. الوطني. التونس ي، الدفتر  3
 غريق. القريق: يقصد بها اإل  4
، 1990، تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الثقافية، الدار العربية للكتاب،  اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان ابن أبي الضياف،    5

 .143الجزء الثالث، املجلد الثاني، ص 
 . 155املصدر نفسه، ص  6
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ك، لكنها  ، وتتكتم املصادر علىذل1ريال للقنطار   17م حين تراجع إلى  1828هـ/1243معلوم السراح أدنى مستوياته خالل سنة  

تشير إلى أن الباي خالل تلك السنة قام بإصالح جبائي، وهو إحداث تحويرات في قانون العشر، ولعل هذا اإلصالح قد شمل  

 .2مجاالت أخرى مثل معاليم الَسراح الخاصة النشاف والقرنيط 

م  1822هـ/1237ريال للقنطار سنة    45أما بالنسبة للقرنيط فقد كان معلوم سراحه يسير بنسق تنازلي، إذ تراجع من       

م، وهو في أسبابه 1828هـ/1243ريال في سنة    35م ثم إلى  1825هـ/1240ريال في سنة    38وهو أقص ى معدل خالل تلك الفترة إلى  

املادة املصدرية في هذه    شبيه بالنشاف، وهذا النسق الذي كان في عهد محمود باي تقريبا تواصل في عهد أحفاده رغم شح 

النقطة، لكن هناك بعض املؤشرات القليلة التي تشير إلى انحدار معلوم الَسراح املوظف على النشاف وذلك خالل فترة حكم  

م حيث يذكر "سرحنا سابقا  1834هـ/1249ل  ربيع األو   26مصطفى باشا باي، وقد ظهر ذلك في جوابه إلى قنصل االنجليز بتاريخ  

رياس فريق على يدكم يصطادون النشاف والقرنيط من بحر سوسة واملنستير وصفاقس وجربة وعينا مملوكا في كل شقف  

يخلص سراح ذلك واآلن بلغنا أنه أتى شقف من الشقوف التي سرحناها بجربة وأراد ميزان النشاف والقرنيط فلما طلع لدى  

ان والعدول والقمرقجي مليزان ذلك وجد النشاف مغسوال غسال بليغا بحيث أن القنطار املعتاد من النشاف يقف على  أمين امليز 

الثلث وأقل ونحن جعلنا السراح ثمانية رياالت وربع على القنطار نشاف املعتاد املنقى من التراب فقط مثل ما تطلعه سائر  

رة فال نسرحه بهذا القدر فاملراد أن نعرف نوابكم بالبلدان بهذه الصورة وأنا يظهر  التجار واملراس ي وأما املغسول على هذه الصو 

لي أن الوجه املخلص هو أن يوزن قنطار النشاف مثل املعتاد الذي تطلعه املركانتية ويغسل بعد امليزان ثم يعاد وزنه ليظهر ما  

 .3نقص منه" 

ف على النشاف الذي  تعتبر هذه اإلشارة غامضة نوعا ما، فمن جهة أوق     
َ
فتنا على انحدار كبير في معلوم الَسراح املوظ

اف املغسول، مما يقودنا إلى استخالص أن هناك فرق    8.25وصل إلى  
َ
ريال للقنطار، ومن جهة أخرى أن هذا املعلوم خَص النش

 في األداء بين النشاف املغسول وغير املغسول. 

فة على هذه املنتوجات، وهي  لكن هناك وثيقة أخرى تشير بطريقة واض     
َ
حة إلى أن هناك تراجع في معاليم السراح املوظ

م حيث يذكر فيها أنه قام بتعيين مصطفى اململوك على  1837هـ/1252شعبان    15نسخة أمر علي من مصطفى باشا باي بتاريخ  

والقرنيط من سوسة واملنستير    شقف فريق رئاته أنجلو كتومله القريقي الذي سرحه على يد قنصل الفرنسيس يصطاد النشاف 

، 4ريال على كل قنطار   15وصفاقس وجربة ويغسله بجزيرة البيبان ثم يأتي به إلى جربة ليوزن مغسوال، ويخلص منه سراح ذلك  

وقد يكون هذا التراجع الذي بلغ أدنى مستوياته خالل تلك السنة مرتبط بأسباب سياسية وأمنية مثل اشتداد الحرب األهلية  

 ، ومن الطبيعي أن يكون لها تأثير على حركتي الصيد والتجارة باعتبارها منطقة متاخمة لسواحل البالد. 5لس بطراب

وخالل فترة حكم كل من أحمد باشا باي وأخيه محمد باي لم نعثر تقريبا على أي إشارة حول معلوم السراح الخاص       

بالنشاف والقرنيط سوى في وثائق األرشيف أو في املصادر العامة على غرار قيمة اللزمة التي سوف نقوم بدراستها الحقا، إذ  

أو تراجع وهو    ا، كما يمكن أن تكون قد شهدت استقرارا ملا كانت عليه منذ عهد سلفهم يمكن أن تكون قد شهدت ارتفاعا 
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األقرب للواقع، ألنها لو حدثت أي زيادة فإن املصادر لم تغفل ذلك، باعتبار أن الزيادات في قيمة املكوس وضرب املجابي من  

 فتراض.  أهم املواضيع التي تم تناولها بدقة في املصادر، وعلى كل حال يبقى رأي قيد اال 

م، وقد تناولها صاحب مؤلف االتحاف  1867هـ/1284هناك إشارة أخرى تعود إلى عهد محمد الصادق باشا باي وتحديدا       

في إطار حديثه على حدث تخفيف سراح بعض املنتوجات الفالحية تفاعال مع الظرفية العامة للبالد التي شهدت تدهورا على  

امللحة واملتكررة للمطالبة بهذا التخفيض من قبل عديد الفئات مثل الفالحون، لكن هذا   كل املستويات، وكذلك مع املحاوالت

التخفيف لم يشمل النشاف والقرنيط بل بالعكس يذكر املؤلف أنه وقعت الزيادة في معاليم السراح الخاصة بهم وتوحيدها  

رضية تواصلها على نفس النسق الذي كانت عليه  ، ما يعني أن قبل ذلك كانت أقل، وهذا يرجح ف1ريال للقنطار  25في حدود  

ريال للقنطار، وعلى كل حال مهما كان    25م أو على األقل لم تتجاوز 1867هـ/1284منذ عهد مصطفى باشا باي إلى حدود سنة 

من عائداتها  النسق الذي سارت عليه معاليم الَسراح الخاصة بهذه املنتوجات ارتفاع أو استقرار أو تراجع فإن الدولة استفادت  

 املالَية.

II / تطور اللزمة ومشاكلها 

 / تطور اللزمة1    

تشير املصادر إلى تطور قيمة اللزمة الخاصة بالنشاف والقرنيط خالل القرن التاسع عشر، وهذا التطور مرتبط بالنسق       

لنظر فيها من حين آلخر من جهة ثانية،  العام الذي كانت تعيش على وقعه البالد من جهة وكذلك اإلصالحات الجبائية التي وقع ا

مثال يحتوي على قيمة هذه اللزمة واألطراف امللتزمة    2063وخصوصا من ناحية الزيادة في قيمة املكوس، فالدفتر الجبائي عدد  

  ريال في السنة، فقد احتكرها فرحات الجلولي قايد صفاقس باملكان مدة  7500م، إذ قدر مجموعها 1830هـ/1245خالل سنة 

ريال كل سنة تدفع أقساطا، وفي املدة نفسها    6000م بـ  1832هـ/ 1247ثالث سنوات متتالية ابتداء من ذلك التاريخ إلى حدود  

ببعض اللزم األخرى مثل   ، وتعتبر هذه القيمة ضعيفة مقارنة2ريال كل سنة  1500التزمها محمود بن عياد قايد جربة باملكان بـ 

، ولكن  3قنطار سنويا على حد تعبير بيليس ي   800ذي كان يوسق سنويا والذي يصل إلى حوالي  لزمة الحوت أو حجم املنتوج ال

 .4م تشير املصادر إلى تطور قيمتها، وهو ما سنقوم بتجسيمه في الرسم التالي1839هـ/1254ابتداء من سنة 
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م1875هـ/1292م و1839هـ/1254تطور لزمة النشاف والقرنيط بحساب الريال بين سنة 

 

م على ما كانت عليه قبل 1839هـ/1254يظهر من خالل الرسم البياني أن قيمة اللزمة تطورت بشكل كبير خالل سنة        

ريال خالل تلك السنة، وكانت بيد اللزام اإليطالي باولو طابيه،    40000سبعة سنوات، إذ تضاعفت أكثر من خمسة مرات لتبلغ  

حات العسكرية التي شرع في انجازها أحمد باشا باي خالل تلك السنة وكلفته إحداث ولعل هذا االرتفاع املفاجئ مرتبط باإلصال 

، وإَبان تلك السنة  1ضرائب ومكوس ولزم جديدة في وقت مازالت فيه السكة تصارع مرض التدهور الذي تسبب فيه حسين باي 

غم غياب بعض السنوات، وهذا مرتبط  ريال ر   40000م نالحظ أن هناك استقرار في قيمة اللزمة في حدود  1839هـ/1254أي  

باملادة املصدرية، وتواصلت بيد اللزام اإليطالي باولو طابيه، وهذا االستقرار الذي امتد على سبعة سنوات وقد يكون أكثر شمل  

 فترة حكم كل من أحمد باشا باي وأخيه محمد، ما يعني أن معاليم السراح املوظفة على النشاف والقرنيط كانت مستقرة.  

ريال، وقد استخلصنا هذا الرقم من   90000م ارتفعت قيمة اللزمة بأكثر من النصف لتبلغ 1858هـ/1275وخالل سنة      

ر فيها أن إسحاق جهول التزم القرنيط والنشاف ملدة عام واحد مبدؤه  1866هـ/1283مراسلة ملحمد الصادق باي بتاريخ 
َ
م يذك

الحرام   بـ  1858هـ/1275قعدة  التي جاءت بعد حوالي ثمانية سنوات من حدوثها كانت  2ريال  90000م  التذكير  ،لكن مناسبة 

غامضة، وهي على األرجح كانت مرتبطة بموقف، قد يكون إجابة على مقترح جديد يتعلق بالتخفيض في قيمة اللزمة من قبل  

ملرحلة شهدت زيادة في معاليم السراح  أحد أعوانه نتيجة لتذمر اللزام من ارتفاع سعرها خالل تلك السنة، مع العلم أن تلك ا

م، وعلى كل 1858هـ/1275الخاصة بالنشاف والقرنيط، وكأن الباي يخبره أنها مهما ارتفعت لم تبلغ ما وصلت إليه خالل سنة 

ار  ألن تلك الفترة شهدت فيها السكة انهي  حال حتى وإن كانت تلك القيمة التي ذكرها محمد الصادق باي مرتفعة فإنها منطقية، 

كبير بسبب استبدالها والتخفيض من قيمتها وضربها من النحاس بعد أن كانت فضة، وهو ما ساهم في حدوث تضخم، وقد  

 . 3عَبر صاحب مؤلف االتحاف عن ذلك واعتبره مشكال تذَمر منه التجار والدولة مما أجبر الباي على التراجع عن تلك السياسة 

 
 .26-25مصدر سابق، الجزء الرابع، املجلد الثاني، ص  إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان،ابن أبي الضياف،  1
 .42، وثيقة 555، ملف 238ة، حافظة األرشيف. الوطني. التونس ي، السلسلة التاريخي 2
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ريال، ما يعني أن تراجع    50000ة اللزمة إلى أكثر من النصف لتصبح في حدود  م تراجعت قيم1869هـ/1276وفي سنة       

سنة   قبل  عليه  كانت  ما  مع  وتناسق  توازن  تشهد  اللزمة  جعل  مما  كبيرا،  تعديال  أحدث  قد  السكة  واقعة  قرار  عن  الباي 

منطقي بعد استقرار دام سبعة    ريال، ألنه من الطبيعي أن يكون هناك تطور   10000م، حتى ولو شهدت زيادة بـ  1859هـ/1275

م، وارتفعت 1865هـ/1282سنوات أو أكثر، وقد شهدت هذه اللزمة استقرار من جديد دام سبعة سنوات متتالية إلى حدود  

بـ    56000قيمتها إلى   ريال، وقد تزامنت تلك الزيادة مع شروع الباي في إنجاز إصالحات عسكرية    6000ريال أي بزيادة قدرت 

دال أزياء ضباط العسكر وجعلها من الحرير والفضة مما جعل أسعارها أرفع من أسعار األزياء القديمة في وقت  تمثلت في إب

، كما أنه في تلك السنة قام بضرب سكة النحاس رغم معارضة  1كانت فيه الدولة مختنقة، وكذلك شروعه في إصالح أبراج البالد 

لبية حين قام بذلك أسالفه، وقد عَبر عن تلك الخيبة ابن أبي الضياف في  بعض أعوانه ورغم أنه كان شاهد على نتائجها الس

بدء  املعتل  الجسم  في  واملرض  الحبوب  في  السوس  سريان  القطر  في  يسري  النحاس  بفلوس  "واإلفالس  يقول  حيث  إتحافه 

 .2الهرم...وغلت األسعار باعتبار صرفه غلوا فادحا...وتعطلت بسبب ذلك املعاطات والبياعات 

ريال وتواصلت بيد اإليطالي    34000ريال أي بزيادة قدرت بـ    90000م ارتفعت قيمة اللزمة إلى  1870هـ/1287وخالل سنة  

م. وانطالقا من السنة التي تلتها مباشرة وصلت قيمتها  1872هـ/1289باولو طابيه، وقد استقَرت في حدود تلك القيمة إلى سنة  

م، وقد 1875هـ/1292ام بسكال قندولف ملدة ثالثة سنوات متتالية أي إلى حدود سنة  ريال عندما آلت إلى اللزَ   100000إلى  

تزامن ذلك االرتفاع مع اإلصالحات التي قام بها خير الدين ، وقد تلك الزيادة تكون من نتائج ذلك، كما نالحظ أن العقد الذي  

مقت مع  متجاوب  كان  متتالية  لثالثة سنوات  قندولف  بسكال  اللَزام  إلى   أبرمه  يعود  الذي  الدين  خير  الثانية    25رح  جمادى 

م والَداعي إلى ضرورة إلحاق تلك اللزمة بالقانون الجديد الذي شمل فندق الغلة وقمرق السلعة...والذي ينص  1873هـ/1290

د كان  على أن يكون العقد الخاص بهذه اللزمة صالحا ألكثر من سنة دون تجديد بعد أن كان قبل ذلك العكس، أي أن العق

 .3يخضع إلى تجديد سنوي، ألنه أكثر نجاعة للدولة وامللتزم من حيث املداخيل 

 / مشاكلها2    

ضت عن هذه اللزمة، إذ هي متعددة ومتنوعة، وأولها املشكل  
َ
من الضروري اإلشارة في هذا اإلطار إلى أهم املشاكل التي تمخ

ن يخضع للتراتيب القانونية الالزمة إال أن الثغرة موجودة، ويظهر عيبها  الذي يتعلق بإبرام العقد، فعلى الرغم من أن إمضاؤه كا

في الفترة املفصلية التي تشهد انتقال اللزمة من شخص آلخر أو أثناء غياب امللتزم أو تأخر دفع قسط من أقساطها من قبل  

 امللتزم... وينشأ عن ذلك ارتباك في اتخاذ موقف محدد وفي تحديد مصير الحقوق.  

وقد احتفظت لنا وثائق األرشيف بصدى هذا املشكل في عدة مراسالت، ومن بينها املراسلة الصادرة عن حسين الجلولي       

م، يذكر فيها أن جميع اللزم التي بصفاقس ملا  1864هـ/1281رجب    20عامل صفاقس إلى الوزير األكبر مصطفى خزندار في  

غيب جميع اللزامة في ذلك الوقت ومن جملتهم لزمة النشاف والقرنيط وكل ذلك  رتبت جعل عليها نائبا وهو محمد عمار وذلك مل

على نظر سليم أمير لواء عساكر الطبجية، ويذكر أن في تلك املدة أتى جرجيو طابيه الذي كان نائبا عن أخيه باولو وقد تسبب  

ولذلك كان املعروض الذي تقدم به هذا  ذلك في إحدث تداخل وارتباك حول مصير الحقوق الخاص بلزمة النشاف والقرنيط، 

 
 . 81مصدر سابق، الجزء السادس، ص  اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان،ابن أبي الضياف،  1
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اللزمة، هل هي باقية على ذمة أخيه أم أنها   العامل بسبب عجزه في فصل هذا املشكل، مما دفعه لالستفسار عن مآل تلك 

 .1أصبحت لجانب البيليك 

م  1870هـ/1287ادى األولى  جم  17وفي مراسلة أخرى من الوزير املباشر ورئيس الكمسيون املالي إلى الوزير األكبر بتاريخ       

بعد   لم يتصَرف فيها إال  استلزمها مكانه، ولكنه  السنيور بسكال قوندولف  انتهت مدة لزمته وأن  باولو طابية  أن  يذكر فيها 

ف ذلك  
َ
عشرون يوما من تاريخ حصوله عليها وأن باولو طابيه واصل تصرفه فيها أكثر من شهر بعد انقضاء مدة عقده، وقد خل

 .2آل الحقوق ملن ستعودغموضا في م 

أما بالنسبة للمشكل الثاني، فهو يتعلق باملضايقات التي كانت تقع للَزام من قبل بعض أعوان الدولة أو من جَراء تفاقم       

ظاهرة الكنترة باندو أي التجارة السرية، وتتمثل مضايقات هؤالء األعوان في االبتزاز وفي استغالل النفوذ، ومثل هذه الظواهر  

كانت منتشرة بقوة في نظام االلتزام بصفة عامة ولزمة النشاف والقرنيط بصفة خاصة، وقد احتفظت لنا وثائق األرشيف  

م يذكر مسيو هود قنصل األنجليز بتونس أنه تم معاينة  1861هـ/1277بالبعض منها، ففي إحدى مكاتيبه إلى الوزارة بتاريخ  

، لكن أسباب ذلك بقيت غامضة، ولكن سلوك هذا النائب يظهر كشكل  3ذه اللزمة النائب بجربة يدفع اللزام إلى التخلي عن ه

وقد يكون هناك من يدفعه إلى هذا السلوك مقابل    من أشكال االبتزاز تجاه اللَزام حتى يرغمه على دفع قسط من "الرشوة"،

 مبلغ مالي للظفر بهذه اللزمة.

الوزير      من  مراسلة  في  كذلك  السلوك  هذا  ظهر  في    وقد  طابيه  باولو  إلى  خزندار  الثانية   26مصطفى  جمادى 

ريال مع دفع نصف دراهم    5000م، يعلمه أن هناك من تقدم بمطلب للحصول على هذه اللزمة مقابل زيادة  1863هـ/1280

في املقابل نجد ، ولكن  4كامل اللزمة في الحين والباقي بعض مض ي ستة أشهر، وقد طلب منه إما املوافقة أو التخلي لفائدة الغير 

خالل تلك السنة والسنوات التي تلتها تواصل اللزمة بيد باولو طابيه وبنفس القيمة ولم يحدث عليها أي تغيير، وتجدر اإلشارة  

ه يتعلق 
َ
في هذا اإلطار إلى أن هناك تناقض، وهذا التناقض قد يحيل إلى أن هناك اتفاق سري حصل بين اللزام والوزير ولعل

 ط مالي في شكل "رشوة"، وهو ما جعله يتراجع عن ذلك القرار. بحصوله على قس

ومن مظاهر عالقة أعوان الدولة بمشاكل تلك اللزمة ما قام به خليفة صفاقس عندما سَولت له نفسه تعاطي صيد      

ئ وأمناء امليزان  النشاف والقرنيط واملتاجرة به بشكل سري، مستغال نفوذه كموظف له الصالحيات الكفيلة بالجام حراس املوان

والعدول واملراقبين من اإلدالء بأي معلومات تخص ذلك، وقد اشتكى اللزام عديد املَرات في مراسالته من ذلك السلوك، ففي  

م يذكر لَزام النشاف والقرنيط بسكال قوندولف أنه رغم الشكاية التي تقدم  1871هـ/1288مكتوبه إلى مجلس اإلدارة بتاريخ  

ارطة إلى جناب الوزير املباشر بشأن سيرة خليفة قرقنة إال أنه لم يجد نفعا، وقد ثبت تضلعه في وسق القرنيط  بها في السنة الف

والنشاف بشكل سري، كما تم التثبت من أن املقدار الذي وسقه أكبر بكثير على املقدار الذي دفع عليه السراح وبلغ مجموع  

الذي وسقه حوالي   أحدث    275القرنيط  وقد  يهدد  قنطار،  ما جعله  وهو  كذلك،  للدولة  وإنما  فقط  للَزام  ليس  ذلك ضررا 

 .5بمقاطعة دفع أقساط اللزمة إذا لم يتم عزل ذلك الخليفة املحتمي بعامل صفاقس حسب روايته

 
 .29املصدر نفسه، وثيقة  1
 .34املصدر نفسه، وثيقة  2
 .21املصدر نفسه، وثيقة  3
 .28املصدر نفسه، وثيقة  4
 .59املصدر نفسه، وثيقة  5
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كما اشتكى باولو طابية كذلك إلى الوزير مصطفى خزندار من قايد صفاقس الذي كان يغض النظر على هذه التجاوزات،       

، وقد كانت هذه الشكاية سببا  1يرا إلى أن التنبيه الذي صدر في حق الخليفة سابقا وضعه تحت ركبتيه وزاد في فساد اللزمة مش

، كما لقيت هذه الشكاية كذلك دعما من مجلس  2في اجتهاد الوزير في مراسلته إلى قايد صفاقس طالبا منه ضرورة إعانة اللزام

الكمسي رئيس  كاتب  الذي  بتاريخ  اإلدارة  املالي  املشكل  1871هـ/1288ون  تجاوز ذلك  في  اللزام  بمقترحات  األخذ  منه  يطلب  م 

 .  3واملتمثلة في عزل الخليفة وتحديد أماكن الوسق ومراقبتها بدقة، ألن في ذلك مصلحة للجميع وعكس ذلك مضَرة

هم، ويرتبط تفاقم تلك الظاهرة وخاصة  ولم تقتصر تلك املضايقات على أعوان الدولة فقط بل كانت منتشرة عند غير      

  التجارة السرية باعتبارها من أهم املشاكل بعَدة أسباب، أولها، امتداد الساحل البحري بالبالد تقابله قلة مراقبة بصفة كلية، 

لطرف  وثانيها، وفرة النشاف والقرنيط به وكذلك انتشار ظاهرة التسول االقتصادي لبعض أعوان الدولة مما جعلهم يغضون ا

على عديد الفئات مقابل حصولهم على مبالغ مالية في شكل هدايا أو "رشوة"، وقد اشتكى اللزام من هذا الخطر عديد املَرات  

بتاريخ   باي  باشا  الصادق  محمد  إلى  بتونس  النمسا  دولة  جنرال  قنصل  من  مكتوب  في  جاء  وقد  لحقته،  التي  للضرار  نظرا 

من أحد رعاياه املسَمى ديمو النمساوي بأن لديه "تيندة" بجرجيس يصطاد منها النشاف  م بمناسبة تشكي اللزام  1861هـ/1278

د أنه  
َ
والقرنيط من غير حق وال تسريح، وقد عبر القنصل على عدم قدرته عن إزالتها ألنها ملك ذو قيمة حسب تعبيره، كما أك

 . 4يمارس نشاطه باملكان منذ مدة ولم يتعَرض له أحد 

في      جاء  البَرانية"   كما  األمور  "وزارة  مستشار  إلى  العمالة  وزارة  مستشار  رستم  من  الثانية    12في    5مراسلة  جمادى 

ز "تيندة" بجرجيس بدون إذن وقد طلب  1860هـ/1277
َ
اف والقرنيط عرض أن لَزام ذلك بطرابلس رك

َ
م، مفادها أن لَزام النش

املحل  ذلك  من  بإزالتها  القنصل  مخاطبة  وجا6منه ضرورة  دولة  ،  جنرال  قنصل  إلى  باي  باشا  أحمد  املشير  من  مكتوب  في  ء 

في   بتونس  النشاف  1848هـ/1263صفر    3الفرنسيس  يصطاد  كتومله  نكوله  القريقي  أن  تفيد  معلومات  بوصول  ره 
َ
يذك م 

لس. ودون ذلك والقرنيط من مياه العمالة من غير تسريح، ويأتي "بشقوفه" من مرس ى جربة، ويَدعي أنه التزم ذلك من مياه طراب

م فيه خاَصة مسألة الحدود ألن ذلك من األمور التي توجد الحيرة والهرج في  
َ
م في الفضول الذي ال ينبغي له أن يتكل

َ
فإنه يتكل

 7عمالتنا. 

، ويذكر  8وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تلك اللزمة تسببت كذلك في إرباك األمن العام وأنتجت مشاكل تصل إلى حد التقاتل      

ستم أمير لواء العسة ومستشار وزارة العمالة في مراسلته إلى مستشار الوزارة الخارجية أن الفريق الذين يصطادون النشاف  ر 

، وتشير مراسلة أخرى من أمير اللواء حسن الجلولي  9والقرنيط بساحلهم أفسدوا لهم شباك صيدهم وصرخوا عليهم البارود

 
 .10املصدر نفسه، وثيقة  1
 .13املصدر نفسه، وثيقة  2
 .60املصدر نفسه، وثيقة  3
 .29املصدر نفسه، وثيقة  4
 وزارة األمور البَرانية هي كلمة عامية ويقصد بها وزارة الخارجية.  5
 .18، وثيقة 555، ملف 238األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، حافظة 6
 . 7املصدر نفسه، وثيقة  7
 .53املصدر نفسه، وثيقة  8
 .25املصدر نفسه، وثيقة  9
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ف  عامل صفاقس إلى الوزبر األكبر مصطفى خ
َ
زندار إلى وقوع معركة بين صيادة النشاف وقبيلة عكارة بمرس ى املكان وقد كل

 . 1ذلك توجه املسؤولين لفصل النازلة

 خــاتمة : 

وخالصة القول، لئن سجلت لزمة النشاف والقرنيط حضورها منذ القرن الثامن عشر فإن قيمتها ظلت ضعيفة إلى حدود  

م تدَعمت  1839هـ/1254ثالثينات القرن املوالي، وكانت من نصيب املستثمرين املحليين وخاصة أعوان الدولة. وابتداء من سنة  

دى ارتفاع قيمتها بعد هذا التاريخ إلى تراجع هؤالء، وذلك بسبب تضعضع رؤوس  مكانة تلك اللزمة وتطورت بشكل كبير، وقد أ

أموالهم من جَراء األزمات الديمغرافية والطبيعية التي عاشت على وقعها البالد خالل تلك الفترة، باإلضافة إلى الزيادات املتكررة  

وكذلك   السراح  معاليم  وفي  املكوس  قيمة  في  البايات  عليها  أقبل  أمام  التي  الباب  الوضع  هذا  فتح  وقد  تكاليفها،  الرتفاع 

سنة   من  ابتداء  أنها  نالحظ  ولذلك  بامليدان،  ولخبرتهم  املالي  لتفوقهم  املجال  هذا  في  بقوة  لالستثمار  األجانب  املستثمرين 

 م ظلت لزمة النشاف والقرنيط من احتكار االيطاليين واليهود.1875هـ/1292م وإلى حدود 1839هـ/1254

 املصادر واملراجع: قائمة

الدار   .1 الثقافية،  اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان، تحقيق لجنة من وزارة الشؤون  ابن أبي الضياف، 

 ، املجلد الثاني، الجزء الثالث والرابع.1990العربية للكتاب، 

 الجزء السادس.  ،1989ونسية للنشر،الدار التابن أبي الضياف، اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان،   .2

 .2250/3األرشيف الوطني التونس ي، الدفتر  .3

 .416األرشيف الوطني التونس ي، الدفتر  .4

 . 555، ملف 238األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، حافظة  .5

قريمان ومحمد صالح  الزركش ي، تاريخ الدولتين املوحدية و الحفصية، تحقيق وتقديم الحسين اليعقوبي بمساعدة محمد   .6

 .1998العسلي، تونس، املكتبة العتيقة،الطبعة األولى، 

املغربية،   .7 التاريخية  العثماني، املجلة  العهد  التونسية خالل  باإليالة  إبراهيم، لزمة األسواق  - 161، ص  2008السعداوي 

 ، الجزء األول. 193

 . 2004، 117م، املجلة التاريخية املغربية، 1705- 1574السعداوي إبراهيم، نظام االلتزام بإيالة تونس أثناء فترة  .8

 .2010(، دار املدار اإلسالمي، الطبعة األولى، 1857-1675رضا بن رجب، يهود البالط ويهود املال في تونس العثمانية ) .9

لبنان،  -، ترجمة حمادي الساحلي، بيروت15إلى نهاية القرن    13روباربرنشفيك، تاريخ افريقية في العهد الحفص ي من القرن   .10

 ، الجزء الثاني. 1988دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى، 

بيليس ي، وصف ايالة تونس، ترجمة وتحقيق محمد العربي السنوس ي، تونس، دار سيناترا، املركز الوطني للترجمة، الطبعة   .11

 . 2010األولى، 

 
 .122املصدر نفسه، وثيقة  1
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العنابي، املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،  الحشايش ي، الهدية في العادات التونسية، وتحقيق أحمد الطويلي ومحمد   .12

2002 . 

13 . Henry Dunant, notice sur la régence de Tunis, Genève, imprimerie de jules-G.Fick, 1858. 
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تربصين  املالثنائية اللغوية في برامج التكوين املنهي و أثرها على التحصيل الدراس ي لدى 

 أنموذجا  مستغل املعلوماتيةتخصص 

 –دراسة ميدانية بمركز التكوين املنهي و التمهين البوني بوالية عنابة  –
Bilingualism in vocational training programs and its impact on the academic 

achievement of trainees in the Informatics branch 
- A field study at the Vocational Training and Apprenticeship elbouni  Center in 

Annaba- 
 ، الجزائر جامعة باجي مختار عنابة/صورية شريفيط.د.

Phd.student. Cherifi Soraya Badji/ Moktar University Annaba, Algeria 

 

 

 ملخــص :     

تعتبر اللغة عامل أساس ي من عوامل االكتساب املعرفي و التكويني ، عمل قطاع التكوين املنهي على جملة من اإلصالحات       

سواء في البرامج التكوينية من ناحية اإلعداد أو املحتوى، يتلقى التالميذ في النظام املدرس ي تعليما باللغة العربية في حين نجد  

التكوينية البرامج  من    أغلب  املتربصين  أعلب  أن  مع  الفرنسية،  و  العربية  بلغتين  يدرس  الخامس  و  الرابع  املستويين  خاصة 

املوجهين من قطاع التربية و الذين يعانون من تعثر دراس ي و لم يحالفهم الحظ في مقاعد الدراسة، فإلى أي مدى تقف ثنائية  

ا ئاللغة كعا ذلك  و على  للمتربصين،  الدراس ي  التحصيل  أمام  في ق  بحث  املعلوماتية كعينة  متربص ي تخصص مستغل  خترنا 

 دراسة ميدانية بمركز التكوين املنهي و التمهين البوني عنابة.

 الثنائية اللغوية ، التكوين املنهي ، البرنامج التكويني ، التحصيل الدراس ي.   الكلمات املفتاحية : 

Abstract :  

Language is an essential factor in the acquisition of knowledge and formative. The vocational training sector 

has worked on a number of reforms, whether in the formative programs in terms of preparation or content. 

Students in the school system receive education in Arabic, while Most of the training programs, especially the 

fourth and fifth levels, are taught in two languages. Arabic and French, although mentors from the education 

sector suffer from academic stumbles and have not been fortunate enough to be in school, do you think to 

what extent bilingualism stands as an obstacle to the educational attainment of stalkers, and for that we chose 

a trainee specializing in informatics as a sample Research in a field study at the Center for Vocational Training 

and Apprenticeship elbouni annaba . 

Keywords: bilingualism, vocational training , training program , Academic achievement . 
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     مقدمة:

يعد التكوين املنهي عملية تعلم سلسلة من السلوك املبرمج و مجوعة متتابعة من التعلمات املحددة مسبقا و يهدف التكوين  

الوظيفة بطريقة أفضل كما يهدف إلى    أداءإلى إجراء تغيير دائم نسبيا في قدرات الفرد املعرفية و املهاراتية مما يساعده على  

القيام في  الفرد  فعالية  من خالل    زيادة  الحالي  بمنصبه  املرتبطة  التكيف    اكتسابهباألعمال  على  تساعده  مهارات  و  معارف 

 الوظيفي.  

تعد البرامج التكوينية األداة األساسية لنقل املفاهيم و املعلومات و املدركات لتتحول في نهاية التكوين إلى مخرجات عملية  

 ، السلوكية و اللغوية. ةيمهاراتية يستدخلها املتكون فتظهر في جوانبه املعرف

تتميز البرامج التكوينية بوجود لغة تقنية تختلف باختالف التخصص و البرنامج و املستوى التأهيلي للتخصص، و هنا نجد  

التقني الذي يختلف و    االصطالحيانتقال بين اللغتين العربية و الفرنسية سواء في سياق محتوى البرامج التكوينية أو الجانب 

إليه في هذا املوضوع من خالل البحث في  سن  و هذا ما،  يتباين من تخصص آلخر التطرق  اللغال"حاول  في برامج  ويثنائية  ة 

في دراسة ميدانية  "    –برنامج مستغل املعلوماتية  أنموذجا  - لدى املتربصينو أثرها على التحصيل الدراس ي  التكوين املنهي  

 بمركز التكوين املنهي و التمهين البوني بوالية عنابة.  

 :  اإلشكالية -1

و    ،قبلتاملتكونين الكفاءات التعليمية و املهنية املناسبة الندماجهم املنهي املس  اكتسابة أهمية بالغة في  يللبرامج التكوين 

التكوينية البرامج  بإعداد  املكلفة  البيداغوجية  الهندسة  مديرية  بنائية مدروسة من طرف  تتم ضمن خطوات  و    ، هي  بناءها 

 تقييمها.

كما سيتم التطرق للبرامج التكوينية    ،عداد البرامج لعدة خطوات مدروسة سيتم شرحها و توضيحها يخضع بناء البرامج و إ

و ذلك   بناءها  و  إعدادها  و مدى خصوصية  بالتحديد  املنهي  الكفاءات    اعتمادللتكوين  و  البرامج  من  هذه  املستهدفة  للفئة 

املنهي بالخصوص يجمع بين املهارات التعليمية و املهارات التكوينية    كون التكوين   ،سابها للمتكونينت نية املراد اكياملعرفية و التكو 

 . في سوق العمل الحقا لالندماجحتى يتوفق املتكون من اكتساب مهنة تؤهله 

يغلب و التقنية، و   االصطالحيةتعد اللغة أهم عنصر في بناء محتوى البرامج التكوينية، فلكل تخصص لغته املفاهيمية و 

حيث يصعب ترجمة بعض تسمية بعض    ، قني في برنامج تخصص مستغل املعلوماتية استعمال اللغة الفرنسيةعلى الجانب الت

 املصطلحات و املفاهيم إلى اللغة العربية فيضيع املعنى و املفهوم بين تفاصيل الترجمة و اللغة. 

تتبع شعبة   التي  التخصصات  قائمة  املعلوماتية ضمن  آلي    و هي شعبة   INTيعتبر تخصص مستغل    – الرقمنة    –إعالم 

، و هي شعبة تتميز بمجموعة من التخصصات التكنولوجية و املعلوماتية، يتطلب تخصص مستغل املعلوماتية  االتصاالت

بالتخصص، و قد الحظنا في الدورات التكوينية مؤخرا   االلتحاقمستوى السنة الثانية ثانوي )كل الشعب( كشرط من شروط 

البي التكوين فرع مستغل املعلوماتية املستوى الرابع املتوج بشهادة تقني و عدد الخريجين من نفس  وجود فرق كبير بين عدد ط

برجة   يستدعي  مما  التخصص  في  املتدنية  العالمات  ذوي  و  الراسبين  و  املتخليين  من  عدد  هناك  حيث    امتحانات الفرع، 

هناك العديد    ،ية تكوينهم و حصولهم على شهادات التخرجمن سداس ي إلى آخر إلى غاية نها  االنتقالملساعدتهم على    استدراكية 

و   العقلية  كقدراته  باملتربص  خاصة  تكون شخصية  قد  التي  املتكونين  تحصيل  تدني  أو  تسرب  إلى  تؤدي  التي  العوامل  من 

الدراسية   املدة  كطول  خارجية  عنها  نقول  أخرى  أسباب  عدة  توجد  كما  رغباته،  و  ميوله  و  املعرفية  نمط  استعداداته   و 

اللغة العربية و الفرنسية(  أحد هذه األسباب التي    استعمالفهل يعتبر الجانب اللغوي في بناء محتوى البرنامج )   الخالتكوين...
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سنحاول اإلجابة عنه من خالل إجراء بحث ميداني على مستوى مركز    لها تأثير على التحصيل الدراس ي لدى املتربصين ؟ هذا ما 

 . 2023-2022التكوين املنهي و التمهين البوني بوالية عنابة مع متربص ي فرع مستغل املعلوماتية للسنة التكوينية  

 : تياآل  ذلك نطرح السؤالعلى أساس 

 . ؟هل تؤثر ثنائية اللغة في برامج التكوين املنهي على التحصيل الدراس ي لدى املتربصين -

 :الفرضية  هلإلجابة عن هذه التساؤالت وضعنا هذ الدراسة :  ةفرضي -2

 املتربصين.تؤثر ثنائية اللغة في برامج التكوين املنهي على التحصيل الدراس ي لدى 

الـدراسة:  -3 حول    أهـداف  الدراسة  موضوع  عليدور  أثرها  و  املنهي  التكوين  برامج  في  اللغوية  التحصيل  ى  "الثنائية 

 و عليه نسعى في هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:  " أنموذجا تربصين فرع مستغل املعلوماتيةاملالدراس ي لدى  

 تتمثل في ما يلي : أهداف نظرية -3-1

 ليط الضوء على برامج التكوين التعليم و املهنيين في الجزائر.تس -أ / 

 تتمثل في ما يلي :  أهداف تطبيقية -3-2

في دراسة تحليلية و   و ثنائيتها اللغة :  أ/ ـ تحليل و تقييم الجانب اللغوي لبرنامج التكوين املنهي تخصص مستغل املعلوماتية

 تقييمية لهذا البرنامج.  

 . اللغة في برنامج تخصص مستغل املعلوماتية و تأثيرها على التحصيل الدراس ي للمتربصينثنائية   -ب/

 : اآلتية  األهمية تستمد الدراسةأهمية الـدراسة:  - 4

 تناول الجانب اللغوي كجانب أساس ي من جوانب تقييم برامج التكوين املنهي.   -أ/

 ماتية و تأثيرها على التحصيل الدراس ي للمتربصين.  دراسة تأثير ثنائية اللغة في برنامج مستغل املعلو  -ب/

  : منـهـج الـــدراسة  -5

 :  تيين في هذه الدراسة املنهجين اآل تم االعتماد

لدراسة واقع برامج التكوين املنهي بالجزائر من حيث ثنائية اللغة و تأثيرها على   اعلمي ا: باعتباره أسلوبالوصفي املنهج  أوال:

 التحصيل الدراس ي للمتربصين. 

ملدى تأثير ثنائية   : منهج يتالءم مع موضوع الدراسة والغرض منه تقديم دراسة تقييمية النقدي التحليلي املنهج    ثانيا:     

تأثيرها على التحصيل الدراس ي للمتربصين، مع إعطاء بعض الحلول و املقترحات التي قد  برامج التكوين املنهي و مدى  اللغة في  

 تساهم في رفع التحديات التي وضعتها وزارة التكوين املنهي لتعريب البرامج التكوينية بالقطاع و تطويرها.

 حــــدود الـــدراسة:  -6

حيث جرت الدراسة امليدانية بمركز   ،لتي تخدم موضوع الدراسةترتبط الحدود الزمنية و املكانية للدراسة بحدود العينة ا

 التكوين املنهي و التمهين البوني عنابة.
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 عـينة الـــدراسة :  -7

بنات ، قصد سبر آرائهم حول مدى    16من بينهم    17تضم عينة الدراسة متربص ي فوج تقني في مستغل املعلوماتية و عددهم  

 خصص على تحصيلهم الدراس ي. تأثير ثنائية اللغة في برنامج الت 

 أدوات الـــدراسة :  -8

 : املالحظة بنوعيها لجمع أكبر قدر من املعلومات التي تخدم موضوع الدراسة.  أوال  

 : املقابلة بنوعيها املوجهة و النصف موجهة مع متربص ي تخصص مستغل املعلوماتية باملركز. ثانيا

   تعاريف و مصطلحات:  -9

و    ،إن الجزائر كغيرها من البلدان العربية، نجد بها التعدد اللغوي في البرامج و املقررات الدراسية   الثنائية اللغوية:  -9-1

الثقافي و التطور التكنولوجي الحاصل في اآلونة األخيرة، خاصة املصطلحات التقنية لبعض    االنفتاحذلك لعدة أسباب أهمها  

 التخصصات التي يصعب ترجمتها للغة العربية فينقص ذلك من معناها.  

ة في كٍل  من اللغتين. تعني حيازة الكفاءة الثنائية اللغوّيةأن    field Bloomيرى  - م بلغته األصلي 
 
 اللفظية كاملتعل

و   اجتماعييعرفها على أنها موقف لغوي اجتماعي تتنافس فيه لهجتان أو لغتان لكل منهما وضع    andree martineأما      -

ثقافي مختلف فتكون األولى شكال لغويا مكتسبا و مستخدما في الحياة اليومية و تكون الثانية لسانا يفرض استخدامه في بعض  

 (1)الظروف

ر    Macanamarأما    - و هو لفظ يتداخل مع مفهوم ثنائية  على : »أنه من يملك أدنى كفاءة في    اللغة  ازدواجية الذي فس 

  (2) املهارات اللغوية األربع والتي تتمثل في )التعبير، القراءة، الكتابة، والفهم( بلغة غير لغة األم.

 التكوين :  -9-2

 . لغة : التكوین كمفردة لغویة اسم مشتق من فعل كون التي تعنى عادة أنشأ، صنع  - 

  واالتجاهات نه "مجموعة من النشاطات تهدف إلى ضمان الحصول على املعرفة واملهارات  أ: على  "غياث  بوفلجة"يعرفه    -

 (3ة ") مهنة معين  ألداءالضرورية 

التكوين املنهي هو إعداد األفراد إعدادا مهنيا وتدريبهم على مهن معينة ، قصد رفع    " طنيةال بلقاسم س "أما    -  " فيرى أن 

 ( 4) . "مستوى إنتاجهم واكسباهم مهارات جديدة

 

 

 
رس دليلة فرحي ،  مجلة املخبر ، أبحاث في اللغة و األدب الجزائري ، الثنائية اللغوية : مفاهيم و إرهاصات ،جامعة محمد خيضر، بسكرة، ما   1

  . 262، ص 2009
 . دليلة فرحي، مرجع سابق 2
 . 2001بوفلجة، التربية و التكوين في الجزائر ، دار الغرب للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى ،غياث ،  3
 . غياث ، بوفلجة، مرجع سابق  4
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 : البرامج التكوينية  -9-3

 وهدفه املهنية، الناحية من اتجاهاتهم وقيمهم و األفراد لسلوك ايجابي تعديل عملية الدراسة هذه في بالتكوين يقصد   -

 .وأدائه كفاءته مستوى  رفع جلأ  من إليها التي يحتاج املهارات  وتنمية والخبرات املعارف اكتساب

و التي تكسبه    ،مجموعة املعارف النظرية و التطبيقية التي يتالقاها املتربص خالل فترة تكوينه  بــالبرنــامج الـتكـــويـني و نقصد  

 تخصص معين.       مجموعة من الكفاءات في

 التحصيل الدراس ي :  - 9-4

عاقليعرف   أنه     فاخر  التحصيل  هو    اكتسابكلمة  الدراس ي  التحصيل  أن  املهارات،كما  و  املعارف  على  الحصول  و 

"مجموعة الخبرات املعرفية و املهارات التي يستطيع التلميذ أن يستوعبها و يحفظها و يتذكرها عند الضرورة ،مستخدما في  

ها و يربطونه  ب ى فهم الدروس و استيعاذلك عوامل متعددة كالفهم و االنتباه و التكرار املوزع على فترات زمنية معينة، و القدرة عل

 . (1)  "أيضا بالنتائج املحصل عليه

 قطاع التكوين املنهي بالجزائر :  -10

تعرضت املنظومة التكوينية بالجزائر  للعديد من اإلصالحات في أجهزتها و هياكلها و القوانين املنظمة لها ، و التي كان لها   

تأثير مباشر على مدونة الشعب املهنية التي عرفت الكثير من التغييرات و التحديثات قصد تحيينها و تكييفها لتلبية احتياجات  

 اقتصادي للبالد. - رات املجال السوسيوسوق الشغل و مواكبة  تطو 

يعد قطاع التكوين والتعليم املهنيين بالجزائر قطاًعا استراتيجًيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد، والذي له عدة  

 :أهداف 

 .ضمان تكوين اليد العاملة املؤهلة وتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل ✓

 دة تكوين العمال من خالل التعليم املتواصل. توفير التكوين والتطوير وإعا ✓

 تقدير املوارد البشرية، لتلبية احتياجات االقتصاد في العمالة املاهرة. ✓

 تحسين أداء الشركة، من خالل التكيف الدائم للعمال مع تطور املهن.  ✓

 ضمان املساواة في الوصول إلى املؤهالت املهنية.  ✓

ا للعديد من  خطوات، بدءا بتحديد احتياجات سوق لعمل من يد عاملة مؤهلة  يخضع بناء البرامج  التكوينية و إعداده

وصوال إلى التقييم و املتابعة و ذلك نظرا ملدى خصوصية منهجية بناءها و املقاربة البيداغوجية املعتمدة إلعدادها، و ذلك  

التكو   اعتمادا البرامج و الكفاءات املعرفية و  الجيد    ،للمتكونين  إكسابهانية املراد  يللفئة املستهدفة من خالل هذه  فاإلعداد 

للبرامج  يعتبر عنصر أساس ي إلنجاح العملية التكوينية حتى تبلغ هدفها األساس ي و هو  أن يتوفق املتكون من اكتساب كفاءات  

في عالم متغير يحكمه تطور مستمر للمهن ضمن تسارع معرفي و تحول    االجتماعي   ندماجاال تؤهله للولوج إلى سوق العمل و  

 ال متناهي.   اقتصادي

 

 
 . 106ص  ،1971بيروت دار املاليين، ،2عربي( ط-فرنس ي –فاخر عاقل،معجم علم النفس ) انجليزي  .  1
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 : 2019: مدونة التخصصات املهنية لقطاع التكوين املنهي لسنة   -10-1

 وأهدافها : املدّونة تعريف -10-1-1

عد
ُ
نة ت  املدرسة  املهنية والتخصصات الشعب خصائص مجمل تحدد  وثيقة بمثابة املنهي  التكوين لتخصصات الوطنية املدو 

 التكوين، عروض تبنى منه انطالقا الذي اإلطار املرجعي تشكل وهي واملتوسط، القصير ىاملد على تبرمج أن يجب التي  تلك أو

عد آما
ُ
نة ت  في احتياجات لتلبية والبعيد املتوسط ىاملد على برمجتها يجب التي وتخطيط للتخصصات وتوجيه ضبط أداة املدو 

ؤهلة اليد  مجال 
ُ
 .االقتصادي القطاع في العاملة امل

نة  فإن  ذلك إلى وباإلضافة  والكفاءات  إلثبات املؤهالت الوحيد  املرجع إنها  وإعالم، وتوحيد تسيير،  أداة بمثابة أيًضا هي املدو 

دت التي غطي وهي املفعول  الساري  القانون  حسب الدولة شهادات حد 
ُ
التأهيل ت  إلى بالنظر املستحدثة الخمس مستويات 

 : اآلتي النحو على العمل  مناصب 

صون يحملون شهادة عمال -  املتخصصة. املنهي  التكوين متخص 

صون  عمال -   .املهنية الكفاءة يحملون شهادة متخص 

 .املنهي التحكم شهادة عال تأهيل ذوي  واألعوان العمال  -

 تقني.  شهادة تقنيون يحملون   -

 سام.  تقني ساميون يحملون شهادة تقنيون  -

دونة الوطني الطابع إعطاء إن و ،وطنيا طابعا املنهي التكوين لتخصصات الوطنية املدونة تكتس ي
ُ
 اآلونة في تبريره يجد لهذه امل

توجة  أساس على للتكوين قانونية و مرجعية أداة تشكل األخيرة هذه
ُ
 (1) .املنهي التكوين لدورات الشهادات امل

املعلوماتية:    -10-1-2 مستغل  تخصص  التخصص  تعريف  رمز  تقني،  شهادة  يحمل  الرابع  املستوى  من  تخصص  هو 

INF0701 ،  2006سنة  01/05/06البرنامج مؤشر و مصادق عليه في لجنة تصديق بتأشيرة رقم. 

 . املعلــــومـاتيـــة املهـنـــــي: الفــرع   -     

 .االتصاالت – الرقمنة  – آلي إعالم ـة: ياملـهـنــ الشعبة   -     

ـــل فـي املعـلـــومـاتيــــةتسميــة التخصـص:     -      . مـشــغـ

 في املعلوماتية هـو مؤهل يـدعى لضمان :              املتربص  وصـف الـتخـصـص:  -    

 .حظيرة املعلوماتية اشتغال تركيب وضمان    -

 .العناية وصيانة تجهيزات املعلوماتية  -

 . تقـديـم املساعـدة ملستعملي البرمجيات  -

 

 
 الجزائر .  ارة التكوين و التعليم املهنيين، ، وز 2019مدونة الشعب و التخصصات املهنية ، طبعة   1
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 الـمـهـــام الـرئيسيــة :   -10-1-3  

 . يساعـد مستعملـي البرمجيات -

  .ينصب ويلغـي تنصيب البرمجيات -

                                                                  .ينصب ويظهر الشكل العام للمعـدات -

                                               . يصـون املعـدات -

 التجهيـزات واملعـدات املستعملــة :   -10-1-4  

 الحـاسـوب واألجهـزة املحيطـة :    -  أ/  

 . تسب للحواسيبالحـــواسيـب: إظهار التعريف األدنى املك  -  

RAM 128   الـ ، MO 500  ، MHZ ، PIII-      : مركز بنك املعطيات 

   RAM  64 الـ MO ، 500 MHZ  ، PII-           : ـــــــع  الـتـــوابـ

ــــة   -   ــ  . األجهـزة املحيطـة لإلخراج: نــــاسـخـ

 . الشبكـــةالشبكـــة املحليـــة : مع معـدات التصليـح وصيانـة   -  

 .الـبـــرمـجـيـــــات: ميكروسوفت أوفيـس  -  

ــائـــــق :   -  ب/    الــوثــ

 . البرمجيات وأنظمـة التشغيـل الستعمالكتيب   -

 .الوثائـق الالزمة إلنجاز مهام صيانة أجهزة املعلوماتية  -

 .الوثائـق الالزمة لتنصيب وإظهار تعريف شبكة املعلوماتية  -

 .الوثائـق الالزمة لصيانة شبكة املعلوماتية  -

 الـبـــرمـجـيـــــات :  - ج/

 )أحادي املنصب وشبكات(. نظام تشغيـل حديث   -

 برمجيات خاصة بالعمـل )نفعيات متنوعـة( .   -

 البرمجيات املكتبية الحديثة   -

   ظــروف العـمـــــل:   -5 -10-1

 قـاعــة اآلالت، مكاتب... مكان العمـل:     -

                                                                        .ديــــةاعــاإلضـاءة:  -

 . قاعـة اآلالت ) قاعة الشبكة ( ومكاتب مكيفـة درجـة الحرارة والرطوبـة:   -
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 . غيـر ضاج، ليس به غبار، كهرباء مموجة الـمـحـيــــــــط:   -

 . تعب العينيـن، آالم الظهـر خطـار املهنيــة:األ   -

 . أصناف متنوعـة مـن األشخاص :االجتماعية  االتصاالت   -

 .بإمكان املشغـل في املعلـوماتيـة العمـل منفردا أو في فـريـق العمـل فـردي أو في فريـق :   -

    الـمـسـؤوليـات:    -6 -10-1

 .هـو مسؤول على مجموعـة تجهيزات املعلوماتية املوضوعة تحت تصرفـهاملسؤوليات املـاديـة:   -  أ /

 . ةبادر نوعيـة التكيـف، روح الفـريـق، التنظيـم وخاصـة املاملسؤوليات القـراريـة:    - ب/ 

 .اآلجال مسؤولية فيما يتعلـق بالنوعيـة و احتياجاتيجب أن يتجاوب مـع  املسؤوليات األخـالقيـة:   - ج/

ــان :  -د/  .املقاعــد الخاصـة استعمال ،املصفيات استعمال  السالمـة واألمـــان :  احتياطات  احترام  األمــــ

 التـكـــــويــن:    -7 -10-1

 .  1السنـة الثانيـة ثانـوي أو ش.ت.م  شـروط القبـول:  - أ/

 . أشهر تربـص تطبيقـي  3شهـرا مـن بينها  24  مـدة التكـويـن:   - ب/

 . VΙ  مستـوى التأهيـل:   - ج/

 .(1)  . ت ( ش  تقنــي ) شهادة  الشهـــادة:  - د/  

 :  الجانب التطبيقي

 إشكالية ثنائية اللغة في برامج التكوين املنهي :   -1

تعرضت املنظومة التكوينية بالجزائر  للعديد من اإلصالحات في أجهزتها و هياكلها و القوانين املنظمة لها، و التي كان         

ت قصد  التحديثات  و  التغييرات  من  الكثير  عرفت  التي  املهنية  الشعب  مدونة  على  مباشر  تأثير  لتلبية  لها  تكييفها  و  حيينها 

 للبالد.  االقتصادياملدني و سوق الشغل ملواكبة  تطورات املجالين السوسيولوجي و  املجتمع احتياجات  

ة في الجزائر كونها تضمن العالقة املفصلية بين املنظومة التكوينية و عالم الشغل و ذلك  يتكمن أهمية البرامج التكوين   

كما أن تطوير مدونة الشعب  املهنية يعني  ،االقتصاديمن خالل إعداد  يد عاملة مؤهلة ذات كفاءة تلبي احتياجات النسيج  

تكون  املعارف و القدرات و املهارات التي تمكنه من  بالخصوص تطوير البرامج التكوينية للتخصصات املهنية، حيث يكتسب امل

 مسؤولية. حل املشكالت  و التصرف االيجابي في الوضعيات الجديدة و االندماج في املنظومة املجتمعية بكل فعالية و 

ح عبارة عن  الثقافية حيث أصباملعرفي الحاصل في األلفية األخيرة أفرز الكثير من التحوالت السوسيولوجية و  االنفجارإن 

و الثقافية، حيث أصبح التعدد اللغوي ظاهرة عادية داخل املجتمعات    االجتماعيةقرية صغيرة، مما أفرز العديد من الظواهر  

خاصة العربية منها، أين طغت هذه الظاهرة ليس فقط على لغات املجتمعات بل و على برامجها التعليمية و التكوينية على حد  

و هذا ما سنحاول التعرض له من خالل موضوع بحثنا لنقف على  ،  التحصيل الدراس ي ألبنائنا املتعلمينسواء مما قد يؤثر على  

 
 ، وزارة التكوين و التعليم املهنيين، الجزائر . 2006برنامج مستغل املعلوماتية، تقني، طبعة   1
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ما  تأثير مدى   و  للمتربصين،  الدراس ي  التحصيل  مستوى  على  بالجزائر  املنهي  التكوين  برامج  في  اللغة  و    ثنائية  الحلول  هي 

هذه البرامج حتى تكون بمستوى تطلعات املتكونين و تساعدهم    ريوضعها قطاع التكوين املنهي لتطو املناسبة التي    حات ااالقتر 

 على عملتي االكتساب و التعلم.   

 اإلجراءات املنهجية للـدراسة :   -2

بمركز التكوين و التعليم املهنيين    االستطالعيةتمت الدراسة  الدراسة االستطالعية ومدى استفادة الباحث منها:    -1  -2

ارتكز البحث على دراسة مدى تأثير الثنائية اللغوية على التحصيل الدراس ي لدى املتربصين تخصص    البوني بوالية عنابة، حيث 

 كما قمنا بــــ : لهذا الغرض قمنا بــــحضور حصص تكوينية داخل قاعات التدريس مع املتربصين  ، مستغل املعلوماتية

مدى وقوف اللغة الثانية ) الفرنسية(    املتربصين لتحديد ماإجراء مقابالت موجهة و نصف موجهة فردية و جماعية مع    -أ/

 عائق أمام تحصيل املتربصين و تخليهم املبكر عن املقاعد التكوينية.

 :   قسمين بحث مقسمة إلى استمارةتصميم  -ب/

ادة  القسم األول يهتم بجانب املستوى األكاديمي للتخصص من حيث املحتوى املعرفي األكاديمي و مدى صعوبة امل ➢

 العلمية املقدمة من خالل البرنامج .

أما القسم الثاني فيخص الجانب اللغوي للتخصص لدراسة مدى تأثير اللغة على تدني التحصيل الدراس ي للمتربصين   ➢

 ما يدفعهم للتخلي عن التكوين. 

رقم   مستغل    01الجدول   تخصص  متربص ي  من  االستطالعية  الدراسة  العينة  خصائص  يوضح   :

 املعلوماتية 

 الجنس 

 األفراد 
ــــوع  أنثى  ذكر ــ  املجمـ

 17 16 01 املتربصين 

 16 16 01 املجمــــــوع 

 

 تحليل النتائج املتوصل إليها : -3

و   املقابالت  تحليل  خالل  من  و  املتواضع  البحث  هذا  خالل  مستغل    استمارةمن  تخصص  للمتربصين  املوجهة  البحث 

 : تيةاملعلوماتية باملركز توصلنا للنتائج اآل
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 املحور  األول : الجانب املعرفي األكاديمي :   -أ/ 

 

املتربصين حول محور الجانب املعرفي و األكاديمي لتخصص مستغل    استجابات و الذي يوضح    02من خالل الجدول رقم  

 املعلوماتية  تبين لنا أن : 

منهم    02ال يواجهون صعوبة في املادة الدراسية املقدمة بالبرنامج و أن   100/ 82,35منهم  أي 14متربص نجد   17من بين   -

أي   املقد  11,74/100فقط  الدراسية  املادة  منهم يجد  بينما  م فقط  التخصص صعبة  من املتربصين    01ة من طرف أساتذة 

في بعض   ، و هذا راجع كون شروط    5,88/100فقط صعبة و هو يمثل نسبة    األحيانيجدها  املتربصين    االلتحاق من عدد 

متربصين يتالئم مع مستوى املحتوى التعليمي  بالتخصص هي السنة الثانية ثانوي جميع الشعب و هذا املستوى التعليمي لل

 للمادة الدراسية في البرنامج . 

منهم    13ال يواجهون صعوبة في استيعاب البرنامج  املدرس  بينما  و أن    11,74/100منهم  أي    02متربص نجد     17من بين       -

فقط صعوبة في    األحيانتربصين يجد في بعض  من امل   02عاب البرنامج، في حين   يمنهم ال يجدون صعوبة في است  76.47/100أي  

بالتخصص جميع الشعب علمية    االلتحاقمن عدد املتربصين، و هذا يرجع أن شروط    11,74/100و هو يمثل نسبة    االستيعاب

بعض   يحمل  التخصص  األدبية كون  الشعب  من  البرنامج  استيعاب  في  أحيانا صعوبة  تجد  التي  الفئة  أن  و  أدبية  أو  كانت 

بعض    الجوانب في  يصعب  التي  الطرائق    األحيانالتقنية  تنويع  إلى  األستاذ  يستدعي  مما  استيعابها  املتربصين  بعض  على 

تسهيل استيعاب  املعلومة للمتربصين و   إليصال البيداغوجية في التدريس و استعمال االستعانة بالوسائل التعليمية املساعدة  

 البرنامج عليهم. 

 23.59/100منهم أي    04يشتكون من طول البرنامج املدرس  و أن    76.47/100منهم  أي    13متربص نجد     17من بين       -

القانونية   التكوين  مدة  إن  وجه،  أكمل  على  التخصص  لتعلم  كافية  مدة  هي  و  للمحتوى  مالئمة  البرنامج  مدة  يجدون  منهم 

ألجيال في اآلونة األخيرة أصبحت تبحث  شهرا، إال أن أغلب املتربصين خاصة ا  24مين أي  التخصص مستغل املعلوماتية هي ع

عن التكوينات قصيرة املدى غير أن هذه التكوينات ذات مستويات تأهيلية و ليست متوجة بشهادة ، و مع ذلك يبقى طول  

 البرنامج يقف عائق أمام عدم تخلي املتربصين من التخصصات طويلة املدى. 

 

 

 

رقم   يوضح    02الجدول   مستغل    استجابات:  لتخصص  األكاديمي  و  املعرفي  الجانب  محور  حول  املتربصين 

 املعلوماتية 

 الجنس 

 األفراد 
ــــوع  أحيانا  ال  نعم ــ  املجمـ

 17 01 14 02 صعوبة املادة الدراسية 

 17 02 13 02 البرنامج  استيعاب صعوبة 

 17 00 04 13 طول البرنامج الدراس ي 
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 املحور الثاني : الجانب اللغوي :  -ب/

املتربصين حول محور الجانب اللغوي لتخصص مستغل املعلوماتية     استجاباتو الذي يوضح    02من خالل الجدول رقم  

 وجدنا  أن : 

يواجهون صعوبة في لغة ملادة    82,35/100منهم  أي    14متربص نجد     17صعوبة اللغة التي يدرس بها التخصص : من بين     -

فقط منهم يجد لغة املادة الدراسية املقدمة من طرف أساتذة    100/  11,74منهم فقط أي    02الدراسية املقدمة بالبرنامج و أن  

من عدد املتربصين    5,88/100فقط صعبة و هو يمثل نسبة    األحيانجدها في بعض  من املتربصين ي  01التخصص صعبة بينما  

بالتخصص بما في ذلك شعب اللغات و الشعب األدبية، دون أن ننس ى أن  التعليم الثانوي   االلتحاق، و هذا راجع كون شروط  

يجدون أنفسهم يتلقون تكوينا باللغة الفرنسية  يرتكز على التعليم باللغة العربية األم  و هذا ما يقف عائق أمام املتربصين أين 

يجعل البعض منهم    في بعض التخصصات التكوينية خاصة املستويات الرابع )تقني( و املستوى الخامس )تقني سامي( و هذا ما

 يتخلى عن الدراسة في بداية تكوينه.

ال يواجهون صعوبة في    64,70/100  منهم  أي  11متربص نجد     17صعوبة املصطلحات التقنية في التخصص: من بين     -

و أن   بالبرنامج  التقنية املقدمة  التقنية    100/  17,64منهم فقط أي    03لغة املصطلحات  فقط منهم يجد لغة  املصطلحات 

بينما   البرنامج،  في  بعض    03املقدمة  في  يجدها  املتربصين  نسبة    األحيانمن  يمثل  هو  و  عدد    17,64/100فقط صعبة  من 

الثانية الفرنسية و هذا لفقدان    املتربصين، و باللغة  للبرنامج تفرض نفسها كي تدرس  هنا نجد أن لغة املصطلحات التقنية 

و هي أداة من لواحق الحاسوب تساعد على تحريك    la sourit    املصطلح معناه عندما يترجم في بعض األحيان مثال فأرة تعبر عن 

  ، إبقاؤها باللغة التي تحمل املعنى و لذلك ال داعي لترجمتها في بعض األحيان الشاشة، فاملصطلحات التقنية للتخصص يفضل 

و هنا نجد  ، يقابله في اللغة العربية و مع ذلك نجد األساتذة يترجمون املصطلحات كي يتعرف عليها املتربصون كل مصطلح و ما 

البرنامج الستعمال ا الثنائية اللغوية في  الفرنسية، كما نجد ازدواجية  مصطلحين ينافسان في التحليل بين  للغتين العربية و 

املتربصين   فيعتبر  العامية  أو  للدارجة  لغوي  نموذج  يجعلها  و  الفرنسية  اللغة  يعرب  الذي  الجزائري  الفرد  عند  ن  أاللغة 

 املصطلحات التقنية تدخل ضمن ازدواجية اللغة ال ثنائيتها. 

التحصيل الدراس ي للمتربص   - : من بين   تأثير ثنائية اللغة على  ال يحبذون     76,47/100منهم  أي    13متربص نجد    17ين 

ال يجدون لثنائية    100/  11,74من املتربصين و الذين يمثلون     02استعمال لغتين في التكوين و استعمال اللغة العربية، في حين  

سية كلغة مصطلحات تقنية ، في حين  اللغة تأثير على تحصيلهم الدراس ي  و مع ذلك فهم يقرون بإلزامية استعمال اللغة الفرن

من عدد املتربصين ، أنها تؤثر فقط أحيانا على تحصيلهم الدراس ي، و هنا يجدر بنا الذكر    100/  11,74أي     02يجد متربصين  

أن ثنائية اللغة سيف ذو حدين ففي حين يستلزم استعمال اللغة الفرنسية في املصطلحات التقنية للتخصص غير أنه من غير  

 املتربصين حول محور الجانب اللغوي  لتخصص مستغل املعلوماتية  استجابات: يوضح  03الجدول  رقم 

 الجنس 

 األفراد 
ــــوع  أحيانا  ال  نعم ــ  املجمـ

 17 01 02 14 صعوبة اللغة التي يدرس بها التخصص

 17 03 11 03 صعوبة املصطلحات التقنية في التخصص

 17 02 02 13 التحصيل الدراس ي للمتربصينتأثير ثنائية اللغة على 
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روري استخدامها في املادة التعليمية ككل ، و هذا ما يجعل األساتذة مجبرين على ترجمة املادة التعليمية للبرنامج و هنا  الض 

 يجعل البرنامج غير موحد من ناحية ترجمته للغة العربية.  نجد كل أستاذ يترجم حسب درجة فهمه و مستواه اللغوي و هذا ما 

   خالصة :

رنامج دو هام في درجة استيعاب املتربصين للمقررات الدراسية و التكوينية في التخصصات التقنية  للغة التي يدرس بها البا

كمستغل املعلوماتية على سبيل املثال ال الحصر حيث يتم تكوين املتربصين باللغتين العربية و الفرنسية طيلة مدة لتكوين ،  

و التقني للتخصص الذي يستلزم استعمال اللغة الفرنسية   الصطالحيا من جهة تعد هذه الثنائية اللغوية لها تبرير في الجانب 

الدراسية، املقررات  بعض  تدريس  و  املعدات  تسمية  و  للتخصص  التقنية  الجوانب  خاصة  التدريس  على  و   في  يؤثر  ما  هذا 

ارة عن مقرر فقط  التحصيل الدراس ي للمتربصين خاصة و أن تعليمهم كان باللغة العربية و اللغة الفرنسية لم تكن سوى عب 

يؤثر على التحصيل الدراس ي للمتربصين خاصة أن أغلب    ضمن املقررات الدراسية لوزارة التربية و التعليم الوطني و هذا ما

طالبي التكوين من فئة املتعثرين دراسيا و الذين لم يساعفهم الحظ في مقاعد الدراسة النظامية و يتم توجيههم نحو التكوين  

و دخول عالم الشغل، غير أن ثنائية اللغة تقف عائق أحيانا أمام    الجتماعيا   لالندماجحرفة أو مهنة تؤهلهم  املنهي الكتساب  

 تحصيلهم الدراس ي و التخلي عن التكوين.  

التكوين البرامج  التقصير في  املنهي استدرك في اآلونة األخيرة هذا  ة، حيث كانت هناك منذ سنة  يمن جانبه قطاع التكوين 

تم   2022مات صارمة في استخدام اللغة العربية في التكوين و الوثائق اإلدارية من طرف الوزارة الوصية ، و في سنة تعلي 2021

في  أساتذة  تضم  التكوينية  البرامج  لتعريب  املحلي  و  الجهوي  املستوى  على  أشكال مصغرة  أخذت  وزارية  تقنية  لجان  إنشاء 

ربصين من تكوينهم و لرفع مستوى  نا املتئحتى يستفيد أبناشين بيداغوجيين  التخصصات املختلفة و  مهنيين و حرفيين و مفت

استيعابهم للمادة التكوينية حتى ال تكون ثنائية اللغة من بين األسباب التي تقف أمام تخلي املتربصين عن تكوينهم و تزيد من  

 نسبة التسرب في املؤسسات التكوينية.

 قائمة املراجع: 

 ، وزارة التكوين و التعليم املهنيين، الجزائر.2006تقني، طبعة  مستغل املعلوماتية،برنامج تخصص  -/1

جامعة محمد خيضر،    دليلة فرحي، مجلة املخبر، أبحاث في اللغة و األدب الجزائري، الثنائية اللغوية: مفاهيم و إرهاصات،  -/2

 .2009بسكرة، مارس 

 . 2001الغرب للنشر و التوزيع، الطبعة األولى،   غياث بوفلجة ، التربية و التكوين في الجزائر ، دار -/3

 .1971دار املاليين، ،بيروت ،2عربي( ط-فرنس ي–معجم علم النفس ) انجليزي  فاخر عاقل، -/4

 الجزائر.  ، وزارة التكوين و التعليم املهنيين،2019مدونة الشعب و التخصصات املهنية، طبعة  -/5

 

  



 
 
 
 

 
 

 2022 - يوليو -  88العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

155 

 مستغل املعلوماتيةتربص ي تخصص مــــــوجهة مل استمارة

 

 أنثى                          ذكر                          الجنس  :    -1

 املحور األول : الجانب املعرفي األكاديمي  : 

 هل تجد صعوبة في فهم املادة الدراسية لتخصص مستغل املعلوماتية ؟  -1

 أحيانا                                                           ال                                                                           نعم                             

 هل تجد صعوبة في استيعاب البرنامج لتخصص مستغل املعلوماتية ؟   -2

 ا                          أحيان                                ال                                                                      نعم                             

 ما رأيك في طول البرنامج الدراس ي لتخصص مستغل املعلوماتية ؟    -3

 أحيانا                                                                   ال                                                        نعم                                         

 املحور الثــــاني : الجانب اللغوي: 

 تخصص مستغل املعلوماتية ؟ بة في اللغة التي يدرس بها جد صعو هل ت -1

 أحيانا                                                                ال                                                       نعم                                           

 ؟ تجد صعوبة في املصطلحات التقنية في تخصص مستغل املعلوماتية هل  -2

 أحيانا                                                                 ال                                                  نعم                                               

 ؟ حسب رأيك هل للثنائية اللغوية في برنامج مستغل املعلوماتية تأثير على تحصيلك الدراس ي  -3

 أحيانا                                                                                 ال                                         نعم                                        

 

 شكرا على تعاونكم 
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