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ي المجاالت التالية: 
 تنشر المجلة األبحاث فى

واألرطوفونيا،   بية  البر وعلوم  النفس  علم 
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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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  االفتتاحية

بسم هللا املولى األجّلِ سبحانه له الحمُد في األولى واآلخرة، نستفتُح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا   

 .وإليك أنبنا وإليك املصير

العدد   لكم  )نقّدم  مانين 
ّ
والث اسع 

ّ
واالجتماعية"،    (89الت اإلنسانية  العلوم  "جيل  ة 

ّ
مجل ونحن  من 

 باستقبال األبحاث و الدراسات املتنوعة في  الحقل اإلنساني واالجتماعي، والسعي الدائم    ن مسرورو 
ً
دوما

 الجمهور املهتم. 
ً
 لنشرها إلى الطلبة واألساتذة وعامة

والتنوع املجالي والدقة العلمية والجودة في  هذا و تعمل املجلة بشكل دائم على تشجيع اإلبداع الفكري  

 التقديم. 

كما توّد هيئة تحرير املجلة من قّرائها أن يتفاعلوا معها من خالل موقعها على شبكة اإلنترنت وبريدها 

اإللكتروني، بإبداء مالحظاتهم وتقديم مقترحاتهم التي يتوقعون أن يكون لها مرُدود جيد على تطوير املجلة 

 بها.واالرتقاء 

 

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

  .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 
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 مستوى ثقافة الجودة لدى معلمي املرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية 
The level of quality culture among secondary school teachers in the Republic of Yemen 

 بثينة عبد هللا علي هديان/جامعة صنعاء، اليمن  د.

Dr. Buthaina Abdullah Ali Hadyan / Sana'a University, Yemen 

 

 

 

 ملخص:  

املنهج   واسُتخدم  اليمنية،  الجمهورية  في  الثانوية  املرحلة  معلمي  لدى  الجودة  ثقافة  تحديد مستوى  إلى  الدراسة  هدفت 

الدراسة إلى مجموعة  ( معلم ومعلمة، وتوصلت  200الوصفي من نوع املسح االجتماعي، وإعداد استبانة طبقت على عينة بلغت )

التعليم   الستراتيجيات  املعلم  امتالك  ثقافة  وقلة  مستمر،  بشكل  مهاراته  تجديد  على  املعلم  إقبال  عدم  أهمها:  النتائج  من 

التعاوني، وتدني مستوى ثقافته اإلبداعية، وضعف القدرة على التعامل مع الحواسيب واالنترنت، واالفتقار لإلخالص الواعي،  

الصاد ومبادئ  والوالء  والواجبات  الحقوق  مبادئ  تعليم  وضعف  واألهمية،  بالواجب  والشعور  باملسؤولية،  واالحساس  ق، 

 املساواة االجتماعية.    

 املرحلة الثانوية.  -املعلمين   –ثقافة الجودة  -الجودة  كلمات املفتاحية: ال

 

Abstract: 

The aim of the research is to determine the level of quality culture among secondary school teachers in the 

Republic of Yemen, and the descriptive approach of the type of social survey was used, and a questionnaire 

was prepared that was applied to a sample of (200) male and female teachers. Continuous, lack of culture of 

teacher possession of cooperative education strategies, low level of creative culture, weak ability to deal with 

computers and the Internet, lack of conscious sincerity, sincere loyalty, sense of responsibility, sense of duty 

and importance, and weakness of teaching principles of rights, duties and principles of social equality. 

Keywords: quality - quality culture - teachers - secondary stage. 
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 مقدمة: 

 ملعايير الجودة  
ً
ومواكبة العصر التكنولوجي،  لقد فرضت الثورة التكنولوجية على كافة الشعوب تطوير مهارات التعليم وفقا

 في األلفية الثالثة الستغالل ثورة املعلومات التقنية، الكتساب العديد من املعارف واملهارات الالزمة لتطوير األداء عند املعلم. 

العاملية الشديدة بين املؤسسات اإلنتاجية   التي ظهرت نتيجة للمنافسة  الحديثة  حيث يعد مفهوم الجودة من املفاهيم 

يابانية من جهة واألمريكية واألوروبية من جهة أخرى بهدف مراقبة جودة اإلنتاج وكسب ثقة السوق و الحصول على رض ى  ال

التي حدثت في االقتصاد   املنتج في أي مجال وذلك بعد األزمة  التفوق واالمتياز لنوعية  املستهلك، وبالتالي تتركز الجودة على 

الثاني العالم ديمنج  الياباني بعد الحرب العاملية  إلى إحداث الجودة على يد   Edwardة مما اضطر زعماء الصناعة اليابانية 

Deming    والذي يعد مؤسس الجودة، حيث قام بتعليم املنتجين اليابانيين على كيفية تحويل السلع الرخيصة والرديئة إلى سلع

جات األمريكية، وعندما ُسئل "ديمنج" عن سبب نجاح  ذات جودة عالية، وتم بالفعل تسجيل أفضلية للسلع اليابانية على املنت 

 . 1الجودة في اليابان بدرجة أكبر من الواليات املتحدة قال:  إن الفرق هو في عملية التنفيذ أي تجسيد الجودة وتطبيقاتها 

والتكنولوجية   والتجارية  والصناعية  االقتصادية  التنظيمات  في  الجودة  تطبيق  حققه  الذي  للنجاح  الدول  ونتيجة  في 

املؤسسات   اهتمت  الزبائن،  وإرضاء  األفضل  املنتج  على  للحصول  الصناعية  التنظيمات  هذه  بين  تنافس  وظهور  املتقدمة 

التربوية بتطبيق منهج الجودة في مجال التعليم العام والجامعي للحصول على نوعية أفضل من التعلم وتخريج طلبة قادرين  

مة املجتمع، وأصبح عدد املؤسسات التي تتبع نظام الجودة في تزايد مستمر في أمريكا  على ممارسة دورهم بصورة أفضل في خد

مؤسساتها   بعض  في  النهج  هذا  تطبيق  بدأت  التي  العربية  الدول  وبعض  النامية  الدول  من  وكثير  واليابان  األوروبية  والدول 

 التعليمية. 

محورية بحيث تنعكس في األداء واإلنتاج والخدمات وتسخير كافة    ولتطبيق الجودة في مجال التعليم العام البد من اتخاذها قيمه 

اإلمكانات املادية والبشرية ومشاركة جميع عناصر النظام التعليمي من إدارات وأفراد في العمل كفريق واحد في تطبيق معايير الجودة  

 ي يتم توظيفها.  في النظام التعليمي، وتقييم مدى تحقيق أهدافها، ومراجعة الخطوات التنفيذية الت 

ومن أهم عناصر نظام التعليم العام هو املعلم الذي يعتمد عليه بشكل أساس ي في تطبيق نظام الجودة في التعليم للحصول  

على نوعية ذات جودة عالية من الطالب، وفي القرن الحادي والعشرين تعد املعرفة واملهارات مفتاح النجاح، واملعلم املتميز  

 أكبر  الذي يستخدم أسالي
ً
ب فعالة في التدريس هو مفتاح الوصول للمعايير عالية الجودة ولهذا يعطي كثير من التربويين وزنا

لدور املعلم وما يقوم به في حجرة الدراسة في عملية التغيير التربوي، فالتعليم ذو الجودة العالية مرتبط باملعلم الكفء الذي  

 على تقديم تعليم نوعي متميز. يمتلك الكفايات الشخصية والفنية واملهنية ا
ً
 لتي تجعله قادرا

تنفيذ هذه    على 
ً
التي تجعله قادرا الالزمة  الكفايات  املعلم والسعي المتالكه  أداء  ومن هنا البد من تحديد معايير لجودة 

ار تتمثل في مجموعة من  ، كما ينبغي على معلم املرحلة الثانوية القيام بدوره املنوط به وتلك األدو 2املعايير وتطبيقها في أدائه 

قواعد   في ضوء  السلوك  وتوّجه  التعليمية،  العملية  في  أداؤها  املعلم  على  يتعين  التي   
ً
سلفا املحددة  واملسؤوليات  الواجبات 

ومحددات معينة تتغير بتغير الظروف املحيطة بالعملية التعليمية" سواء كانت جوانب تعليمية أو تربوية أو إدارية أو اجتماعية  

 
وآخرون، الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير االعتماد: األسس والتطبيقات، القاهرة، دار املسيرة للنشر    حسن حسين البالوي   1

 .39م، ص 2006والتوزيع والطباعة، 
التدريس، املؤتمر  حصة محمد صادق، مدى توافر قيم ثقافة الجودة الشاملة في جامعة قطر: دراسة استطالعية على عينة من أعضاء هيئة    2

 . 98م، ص2003السنوي الحادي عشر "الجودة الشاملة في إعداد املعلم بالوطن العربي أللفية جديدة"، كلية التربية، خاصة حلوان، 
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إ أداء الرسالة    1نسانية أو  إلزامية وبين الرغبة في  التعليم كوظيفة  وهو ما يلزم كافة املؤسسات التعليمية، وعدم الربط بين 

التعليمية، إذ هي األساس الوثيق واملبدأ األساس ي الذي يمنح املعلم قدرة اكتساب الكفاءة الالزمة لتحقيق الجودة املرجوة في  

 .    أداء املعلم للتعليم الثانوي 

ولكي يقوم املعلم بجوانب أدواره السابقة بكل كفاءة واقتدار في ضوء معايير الجودة في التعليم الثانوي ال بد أن يتمتع بقدر  

كاٍف من القدرات والكفايات التعليمية التي تمثل أهمية قصوى لفاعلية التدريس ورفع كفاءة املعلم ألداء دوره املنوط به على  

 . 2الوجه األكمل 

هو ما تسعى إليه الدراسة الحالية من تحديد مستوى ثقافة الجودة لدى معلمي املرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية من  و 

 خالل مؤشرات أداء محددة بنيت وفق معايير علمية وعاملية. 

 مشكلة الدراسة: 

 تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:

 ما مستوى ثقافة الجودة لدى معلمي املرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية؟  

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية؟ 

 ما معايير الجودة الشاملة في أداء معلمي الثانوية في الجمهورية اليمنية؟   .1

 ما مؤشرات ثقافة الجودة عند معلمي الثانوية في الجمهورية اليمنية؟ .2

 ا مستوى توافر مؤشرات ثقافة الجودة عند معلمي املرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية؟ م .3

 أهداف الدراسة: 

 تسعى الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية: 

 توضيح معايير الجودة الشاملة في أداء معلمي الثانوية في الجمهورية اليمنية.  .1

 الثانوية في الجمهورية اليمنية. بيان مؤشرات ثقافة الجودة عند معلمي  .2

 تحديد مستوى توافر مؤشرات ثقافة الجودة عند معلمي املرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية.  .3

 أهمية الدراسة:  

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الدور الذي يقدمه املعلم في أداء الرسالة التربوية لطالب املرحلة الثانوية في الجمهورية   •

 اليمنية.  

 تأمل الباحثة أن تسهم هذه الدراسة في إضافة مادة علمية جديدة في مجال ثقافة الجودة.   •

 
1  Tungkunanan ,P. et al. Strategic Plan for Developing Quality Culture at Eastern School of The Office of Vocation Education 

Commission, Thailand, ABAC Journal, May-Aug 2008, Vo1.28, No.2., p22. 
2  Mitvhell, B & Phoenix, U. A Quantities Study on Positive School Culture and Student Achievement on A criterion Referenced 

Competency Test , Humanities and Social Sciences May 2009,Vo1.69, No.8., p8. 
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 املجال التربوي، وكإضافة علمية للدراسات السابقة.    تعد هذه الدراسة محاولة في ميدان البحث العلمي في •

من املتوقع أن تفيد الدراسة الحالية متخذي القرار في املؤسسات التربوية في تحقيق الخدمة التعليمية املرجوة واملالئمة   •

 لتحقيق األهداف املنشودة.  

 حدود الدراسة:  

 تنحصر الدراسة في الحدود اآلتية:

 ذت الدراسة في بعض مدارس أمانة العاصمة صنعاء ـ الجمهورية اليمنية. نف الحدود املكانية: 

 معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية. الحدود البشرية: 

 تتمثل في تحديد مستوى ثقافة الجودة لدى معلمي املرحلة الثانوية ومعايير الجودة الشاملة.الحدود املوضوعية: 

 م. 2021-2020قت الدراسة خالل العام طبالحدود الزمانية:  

 مصطلحات الدراسة: 

 . 1الثقافة هي سلوك اجتماعي ومعيار موجود في املجتمعات البشرية الثقافة: 

يشير مفهوم الجودة إلى املالءمة للغرض أو املطابقة للمواصفات التي تم تحديدها، وهذا يقتض ي توافر جملة من  الجودة: 

املنتج  في  والخصائص  من    السمات  وخلوه  واملواصفات،  للمعايير  املنتج  ومطابقة  معينة،  باحتياجات  تفي  حتى  الخدمة  أو 

 .2األخطاء بالشكل الذي يحقق رغبات املستهلك، ويتطابق مع توقعاته

سلوكيات  تتضمن اإلملام بمعارف وقيم ومعتقدات الجودة السائدة داخل املؤسسات التعليمية والتي تحدد  ثقافة الجودة:  

وتصرفات وممارسات األفراد داخل هذه املؤسسات بما يتفق مع عملية التحسين املستمر، وتتضمن ثالثة مجاالت: معارف  

 .3الجودة، القيم واملعتقدات، السلوكيات واملمارسات 

واألكفار واملظاهر  جملة االفتراضات األساسية والقيم واملعتقدات املشتركة والحقائق واملفاهيم  ثقافة الجودة الشاملة:  

 .4املادية السائدة بالتعليم العام واملتمحورة حول الجودة الشاملة

    معايير ثقافة الجودة ملعلمي التعليم الثانوي   اإلطار النظري:

 
أحالم العيثاوي، وعمار السامرائي، واقع تطبيق ضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة في ضوء معايير ومتطلبات الجودة الشاملة دراسة    1

، 2011مايو، 10-12ن، األرد-الجامعة الخليجية. بحث مقدم إلى املؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي، جامعة الزرقاء الخاصة–حالة

 . 98ص
جمال أحمد السيس ي، ثقافة الجودة الشاملة بمدارس التعليم العام على ضوء تطبيق نظام ضمان جودة التعليم واالعتماد، مستقبل التربية    2

 . 51م، ص2011، مصر، 69، العدد18العربية، مجلد
صر وإمكانية االستفادة منها في تطوير نظام االعتماد التربوي في مصر، دراسات السيد محمد ناس، ثقافة الجودة واالعتماد في الفكر التربوي املعا 3

 . 27م، ص2010(، 96تربوية ونفسية، مجلة كلية التربية بالزقازيق، العدد )
لتربية العربية،  فاطمة علي سعيد جمعة، تقييم أعضاء هيئة التدريس ملشروع الجودة الشاملة بالجامعات املصرية "دراسة حالة"، مجلة مستقبل ا  4

 . 269م، ص2010( مارس 62املجلد السابع عشر، العدد )
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من خالل خبرات تراكمت على مدى قرون من الزمن تمكنت األبحاث العلمية من تطوير، واستخالص معايير ملبادئ القيم  

 والتعليمية والتي أثبتت قدرتها في تطوير مهارة املعلم ملضاعفة قدرات استيعاب طالبه.  التربوية 

ويعد تقييم األداء من أهم مبادئ التقويم، والذي أثبت فاعليته بمعظم مؤسسات التعليم املتقدمة واالنتفاع باملعلومات  

نتائج التي تم إحرازها، وتلك التي لم يتم تحقيقها للوصول  املتعلقة باألداء في عمليات صنع القرار، وتخصيص املوارد، وتحليل ال

 .1إلى التقدم العلمي املنشود

إليها، ويتم على ضوئها تقويم مستويات األداء املختلفة    أما املعيار: فهو أعلى مستويات األداء التي يسعى الفرد للوصول 

 بوضوح في جميع الجوانب األساسية واملكونة  
ً
والحكم عليها، وهو النص املعبر عن املستوى النوعي الذي يجب أن يكون ماثال

 
ً
 .2في غاية األهمية لضمان تحقيق الجودة في أداء املعلمألي برنامج ما؛ لذا يعد تحديد املعايير أمرا

 وقد تم استخالص أهم معايير الجودة ملعلمي املرحلة الثانوية على النحو اآلتي: 

 إملام املعلم بالوسائل الحديثة:  (1

 :3مثل في اآلتيإن أهم معايير ومؤشرات جودة املعلمين في املرحلة الثانوية املتعلقة بإملام املعلم بالوسائل الحديثة تت

 معرفة املعلم ملصادر املعرفة املختلفة التي تتيحها شبكة اإلنترنت وطرق التواصل معها.  •

 يعمل املعلم على تجديد مهاراته بشكل مستمر.  •

 يسعى املعلم إلى متابعة املستجدات العلمية الحديثة.  •

 لتطوير أداء املعلم املعرفي. •
ً
 مهما

ً
 يعد اإلنترنت مصدرا

 التفكير:  تنمية مهارات (2

 :4إن أهم معايير ومؤشرات جودة املعلمين في املرحلة الثانوية املتعلقة تنمية مهارات التفكير تتمثل في اآلتي

 احترام املعلم لطالبه واحترام جهودهم في التفكير.   •

 اإلصغاء باهتمام إلى أفكار الطالب وآرائهم ومقترحاتهم وتشجيعهم على طرح أفكار جديدة.  •

 خبرات ناجحة للتفكير تزيد من ثقة الطالب بأنفسهم كمفكرين.توفير  •

 تقديم عدد كبير من األنشطة التي تشجع على التفكير والحد من األنشطة املعتمدة على الذاكرة.  •

 
م، 2008(،  52(، العدد ) 14محمد عبد الوهاب الصريفي، متطلبات تعزيز ثقافة الجودة في الجامعات املصرية، مستقبل التربية العربية، املجلد )   1

 . 73ص 
البنا، إدارة الجودة الشاملة: مفهومها    2 في مدارس اململكة، املؤتمر السنوي الواحد رياض رشاد  في تطبيقها  الوزارة  وأسلوب إرسائها مع توجهات 

 .68م، ص2007( يناير، 25 – 23والعشرون للتعليم اإلعدادي، املنعقد بالرياض، اململكة العربية السعودية في الفترة من )
م  3 أسسه،  العام:  التعليم  في  اإلداري  التنظيم  درويش عشيبة،  الجامعي،  فتحي  للكتاب  الحديثة  األكاديمية  القاهرة،  فعاليته،  م، 2009جاالته، 

 . 81ص
اجستير كلية  رضا إبراهيم سالم، ثقافة املدرسة ودورها في تفعيل األداء اإلداري باملدرسة الثانوية العامة في محافظة القليوبية، دراسة ميدانية، م  4

 .49م، ص 2003التربية ببنها، جامعة الزقازيق، 



 
 
 

 

 
 

 2022 - سبتمرب -  89العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

14 

 من تنمية قدرتهم على اإلجابة عليها.   •
ً
 اهتمامه بتنمية قدرة طالبه على طرح األفكار وإثارة األسئلة بدال

 ت الذاتية لالكتشاف واملالحظة واالستدالل والتواصل والتعميم. تشجيع املبادرا •

 طرح أكثر من حل للمشكلة، واستثارة الطالب للبحث عن حلول أخرى ممكنة.  •

 يتقبل إجابات الطالب واستفساراتهم مهما كان نوعها.  •

 بيئة التعليم املناسبة:  (3

 :1الثانوية املتعلقة ببيئة التعليم املناسبة تتمثل في اآلتيإن أهم معايير ومؤشرات جودة املعلمين في املرحلة 

والتعاون   • واالحترام  التقدير  على  القائم  التعامل  في  املرونة  تحقق  تعليمية  بيئة  لتكون  وإدارتها  الدراسة  حجرة  ترتيب 

 املتبادل بينه وبين طالبه.

 لتفاعل واملشاركة. تجنب إدارة الصف القائمة على الطاعة والصمت والكبت واستبدالها با •

 العمل على اشتراك الطالب في تخطيط بعض األنشطة التعليمية وتنفيذها.  •

 استخدام أساليب جديدة في تنظيم البيئة الصفية مثل التعلم التعاوني. •

 تقنية املعلومات في التعليم:   (4

 :2املعلومات في التعليم تتمثل في اآلتيإن أهم معايير ومؤشرات جودة املعلمين في املرحلة الثانوية املتعلقة بتقنية 

 استخدام برامج خاصة ومتنوعة في عرض مادته التعليمية.  •

مراعاة تنوع أنشطة التعليم، حيث يكون باإلضافة إلى التفاعل داخل الصف الدراس ي تجارب معملية في املختبر، أو في  •

 موضوعات املنهج.  مركز تكنولوجيا التعليم، أو زيارات ميدانية لألماكن املرتبطة ب

 التخطيط الستخدام التقنيات الحديثة بنفسه حتى يحاكيها طالبه في عمل األشياء التي يقوم بتنفيذها.  •

 تدريب طالبه على استخدام جهاز الكمبيوتر واالتصال بشبكة املعلومات وتهيئة بيئة تعليمية جيدة لهم.  •

 تحرير التعليم:  (5

 :3ي املرحلة الثانوية املتعلقة بتحرير التعليم تتمثل في اآلتيإن أهم معايير ومؤشرات جودة املعلمين ف

 تركيز املعلم على تعليم جماعي أقل وتعليم استقاللي أكثر.  •

 تعزيز تعليم الطالب الفردي والتعاوني من خالل تقنية املعلومات.  •

 
1  Omoregie N.: Quality Assurance in Nigerian University Education and Credentialing, Education, Vol.l29, No.2, 2008, pp 335-

342., pp335. 
 . 96م. ص 2007أحمد إبراهيم أحمد، تطبيق الجودة واالعتماد في املدارس، القاهرة، دار الفكر العربي،  2
ن، تأثير الثقافة التنظيمية على درجة الوعي بمخاطر األزمات، دراسة تطبيقية على املؤسسة العامة للخطوط الجوية أحمد إبراهيم حسن نعما  3

 . 87م ص2005السعودية، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 
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 التدريس.استخدام التكنولوجيا التعليمية وتقنية املعلومات املتجددة في طرق  •

 استخدام استراتيجيات التدريس مثل التعلم التعاوني، والتعلم املصغر، والتعلم الفردي.  •

 املعلم الباحث:  (6

 :1إن أهم معايير ومؤشرات جودة املعلمين في املرحلة الثانوية املتعلقة باملعلم الباحث تتمثل في اآلتي

 حسب تخصصه.  مراعاة تنوع مصادر للتعلم، من كتب ومراجع عربية وأجنبية  •

 اكتساب قدرات ومهارات التعامل مع الكمبيوتر واإلنترنت. •

 املشاركة في حضور الدورات التدريبية، والندوات وجلسات مناقشات الرسائل العلمية.  •

 االلتحاق بالدراسات العليا متى ما توفر له ذلك.   •

 ربط املدرسة باملجتمع:  (7

 :2املرحلة الثانوية املتعلقة بربط املدرسة باملجتمع تتمثل في اآلتيإن أهم معايير ومؤشرات جودة املعلمين في 

 تعريف الطالب بأهم املشكالت االجتماعية وبأبعادها الحقيقية وأسبابها واآلثار السيئة على املجتمع. •

 مشاركة الطالب في القيام بزيارات ميدانية ألماكن ومواقع تواجد املشكالت.  •

 توعية الطالب بكيفية توظيف معلوماتهم وخبراتهم في املواقف الحياتية مع إعطاء أمثلة على ذلك.  •

 املحافظة على الثقافة اإلسالمية واالنتفاع باملعرفة العاملية:  (8

باملعرفة    إن أهم معايير ومؤشرات جودة املعلمين في املرحلة الثانوية املتعلقة باملحافظة على الثقافة اإلسالمية واالنتفاع 

 :3العاملية تتمثل في اآلتي

 التمسك بالثقافة اإلسالمية ممثلة في تراثها املادي واملعنوي.  •

 املحافظة على منظومة القيم اإلسالمية والهوية الثقافية العربية األصيلة. •

 االطالع الواسع على الثقافات العاملية املختلفة والقدرة على نقدها والحكم عليها.  •

 ابية مع املتغيرات واملستجدات بما يتوافق مع فلسفة التعليم في البالد وأهدافه.التفاعل بإيج  •

 
ل، املؤتمر القومي السنوي السادس عشر )العربي أمل عثمان كحيل، تطوير كليات التربية في ضوء االعتماد األكاديمي وضمان الجودة لبعض الدو   1

م، 2009الثامن(، التعلم الجامعي العربي ودوره في تطوير التعليم قبل الجامعي، مركز تطوير التعليم الجامعي، كلية التربية، جامعة عين شمس،  

 . 68ص
 . 68، املصدر السابق نفسه، ص 2009أمل عثمان كحيل،  2
السيد محمد ناس، ثقافة الجودة في الفكر الياباني وإمكانية االستفادة منها في مصر، التربية، تصدر عن الجمعية    أحمد عبد الحميد الشافعي،  3

 . 55صم، 2000(، 1(، العدد )2املصرية للتربية املقارنة واإلدارة التعليمية، املجلد )
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توضيح أهمية التعايش مع التعددية الثقافية والتي تتطلب القدرة على التوصل إلى الحلول الوسطى وال تتطلب فرض   •

ات في املنافع الشخصية، كما  رأي على آخر أو تفضيل مصلحة على أخرى، كما تتطلب الثقة بالنفس، وتجنب انحصار الذ 

 تتطلب عدم اإلقالل من قيمة اآلخرين.

 أساليب التقويم:  (9

 :1إن أهم معايير ومؤشرات جودة املعلمين في املرحلة الثانوية املتعلقة بأساليب التقويم تتمثل في اآلتي

 الطالب من املهارة أو املعرفة.العناية بالجانب التطبيقي باعتماد أسلوب تقويم األداء والتأكد من تمكن   •

في   • الرغبة  هو  املدرسة  إلى  والذهاب  للتعلم  الدافع  يكون  بحيث  والتقدم،  للنجاح  اإليجابي  الحافز  إيجاد  الحرص على 

 النجاح وليس الخوف من الفشل.

التقويم هي  الحرص على تجنيب الطالب اآلثار النفسية الناتجة عن التركيز على التنافس والشعور بأن درجات أدوات   •

 الهدف من التعليم. 

 إشراك ولي أمر الطالب في التقويم وذلك بتزويده بمعلومات عن الصعوبات التي تعترض ابنه، ودوره في التغلب عليها.  •

مراعاة جمع املعلومات عن أداء الطالب بعدة وسائل مثل: االختبارات الكتابية والشفهية والعملية والواجبات املنزلية،   •

 علمين.  ومالحظات امل

 النشاط غير الصفي:  (10

 :2إن أهم معايير ومؤشرات جودة املعلمين في املرحلة الثانوية املتعلقة بأساليب التقويم تتمثل في اآلتي

 توجيه الطالب إلى األنشطة التي يميلون إليها ويحبونها.  •

 إتاحة الفرصة للطالب في التخطيط للعمل وتنفيذه وتقويمه في جو نفس ي مريح ومشجع.  •

 لقدرات وميول كل واحد على حدة.  ت •
ً
 وزيع األنشطة على أعضاء البرنامج )الطالب( طبقا

 متابعة الطالب أثناء تنفيذ مراحل النشاط املختلفة وتشجيعهم على املشاركة ومواصلة العمل.  •

بالتعا • منها بعض الطالب والتغلب عليها  يعاني  التي قد  املشكالت  التعرف على  في  النشاط  ون مع املرشد  االستفادة من 

 الطالبي. 

 التعرف على املوهوبين واالهتمام بهم ورعايتهم وتشجيعهم.   •

 

 

 

 
 . 39، مصدر سابق، ص2006حسن حسين الببالوي، وآخرون،  1
 . 39، مصدر سابق، ص2006الببالوي، وآخرون، حسن حسين  2



 
 
 

 

 
 

 2022 - سبتمرب -  89العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

17 

 ترسيخ حب الوطن واالنتماء إليه لدى الطالب:  (11

إن أهم معايير ومؤشرات جودة املعلمين في املرحلة الثانوية املتعلقة بترسيخ حب الوطن واالنتماء إليه لدى الطالب تتمثل  

 :1في اآلتي

 القدوة واملثل األعلى لطالبه في حب وطنه واالنتماء إليه، ويظهر ذلك في أقواله وفي مظاهره السلوكية الدالة على ذلك.  •

تعريف الطالب بحقوقهم وواجباتهم وتأكيد حقهم في املساواة االجتماعية والسياسية والفرص املتكافئة، وتدريبهم على   •

 رة الفصل.  ذلك من خالل أساليب متعددة مثل مجلس إدا

توعية الطالب باملشكالت والصعاب التي تواجه وطنهم وإحساسهم بمسؤوليتهم في مواجهتها، والتماس الحلول اإليجابية   •

 لها متعاونين شركاء في البذل والعطاء. 

التلفاز  تنمية القدرة على التفسير الصحيح لألحداث الجارية في الوطن ما تكتبه الصحف واملجالت، وما تذيعه اإلذاعات و  •

 من أحداث محلية وعاملية وتأثير هذه األحداث العاملية على مصالح الوطن. 

 الدراسات السابقة: 

التي هدفت إلى معرفة نظم الجودة الشاملة في التعليم العالي، وطبقت الدراسة على عينة    2(2001دراسة )فخري القال،  

على تقديم عرض املعايير لضبطها وعرض العالقة املتميزة بين  ( مفردة، وكانت من أهم نتائج الدراسة العمل  42مكونة من )

 الجودة والدولة.

هدفت إلى التعرف على مدى تطبيق جامعة عمان األهلية ملعايير النوعية وضمان    3( 2012بينما دراسة )سوسن بدرخان،  

مت االستبانة أداة لجمع املعلومات،  الجودة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، واتبعت املنهج الوصفي التحليل، واستخد

( عضو من أعضاء هيئة التدريس، وأظهرت النتائج التزام إدارة الجامعة بمعايير االعتماد الجامعي  100وطبقت على عينة بلغت )

 املنصوص عليه من وزارة التعليم العالي في األردن.

رة في جودة التعليم األساس ي بمدارس محافظة القنيطرة  إلى معرفة العوامل املؤث  4( 2014كما هدفت دراسة )سالم الطالع،  

في ضوء معايير الجودة الشاملة، وقد استخدمت املنهج الوصفي التحليل، وأشارت نتائج الدراسة إلى مساهمة مصادر املعرفة  

ق املحتوى مع اتجاهات التربية  والتكنولوجيا في جودة املنهج في املرتبة األولى، ووحدة املعرفة وتكاملها في املرتبة الثانية، واتسا

الحديثة في املرتبة الثالثة، وتكامل مصادق املعرفة والتكنولوجيا في جودة املنهج في املرتبة الرابعة، وترجمة املحتوى ألهداف  

 املنهج في املرتبة الخامسة.   

 
 .98م، مصدر سابق، ص2003حصة محمد صادق،  1
برام  2 إدارة  والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة  العالي،  التعليم  في  الشاملة  الجودة  نظم  األحمد،  وأمل  سعد،  وعلي  القال،  ج  فخري 

 .2001التربية،
ق جامعة عمان األهلية ملعايير النوعية وضمان الجودة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، جامعة  سوسن سعد الدين بدرخان، مدى تطبي  3

 م.2012عمان األهلية، دراسة منشورة، البلقاء للبحوث والدراسات، 
القنيطرة في ضوء معايير الجود  4 التعليم األساس ي بمدارس محافظة  ة الشاملة، رسالة دكتوراه.  سالم محمود الطالع، العوامل املؤثرة في جودة 

 م. 2014التربية. جامعة دمشق. كلية التربية. سوريا، دمشق، 
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اإللكتروني، وقد استخدمت املنهج  هدفت إلى التعرف على ضوابط ومعايير الجودة في التعليم    1(2019أما دراسة )قزداري،  

%(، واملعايير في  67الوصفي التحليلي، وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن مستوى املعايير في مجال جودة أداء الطالب جيد بنسبة )

في مجال    %( واملعايير57%( أما املعايير في مجال جودة أداء اإلدارة املدرسية بنسبة )65مجال جودة املشاركة املجتمعية بنسبة )

 %(. 50جودة أداء املعلمين بنسبة )

 تعقيب على الدراسات السابقة:

املعنيين   لدى  الجودة  ثقافة  ونشر  التعليمية  املؤسسات  في  الجودة  نظام  تطبيق  أهمية  على  السابقة  الدراسات  اتفقت 

ديد مشكلة الدراسة، وبناء أداة  بالعملية التعليمية، ولقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في اإلطار النظري، وتح

 الدراسة، واالطالع على مستوى ثقافة الجودة لدى معلمي املرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية، واملنهجية العلمية املتبعة.  

 إجراءات الدراسة: 

الدراسة:  معلمي    منهج  لدى  الجودة  ثقافة  مستوى  ملسح  ملناسبته  االجتماعي  املسح  نوع  من  الوصفي  املنهج  استخدم 

 الجغرافيا في املرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية. 

يتمثل مجتمع الدراسة في معلمي الجغرافيا في املرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية، وتم اختيار    مجتمع وعينة الدراسة:

 (.1( معلم ومعلمة، كما في الجدول )200املجتمع األصلي بالطريقة املتاحة وبلغ عددها ) عينة من

%( من أفراد عينة الدراسة من اإلناث، كما  50%( من أفراد عينة الدراسة من الذكور، و)50( أن )1يتضح من الجدول )

%( من  61%(، و)7( من أفراد عينة الدراسة من الذكور حصلوا على الدبلوم، أما فئة اإلناث فكانت النسبة )29يتضح أن )

( من نسبة الذكور حصلوا على املاجستير، أما  10( و) 80الوريوس، أما اإلناث )أفراد عينة الدراسة من الذكور حصلوا على البك

 %(.13اإلناث )

 

 
العربية،  حياة قزادري، ضوابط ومعايير الجودة في التعليم اإللكتروني، مجلة التعليم عن بعد والتعليم املفتوح، جامعة بني سيوف، اتحاد الجامعة    1

 . 2019. 13، العدد7املجلد 

 ( خصائص العينة 1جدول ) 

 املؤهل 

 الجنس 
 ماجستير  بكالوريوس دبلوم 

 النسبة%  التكرار  النسبة%  التكرار  النسبة%  التكرار 

 10.0 10 61.0 61 29.0 29 ذكر

 13.0 13 80.0 80 7.0 7 إناث
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 أداة الدراسة:  

 لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبانة، وقد تم إعدادها وفق الخطوات اآلتية:  

االستبانة:  .1 من  الهدف  في    تحديد  الثانوية  املرحلة  معلمي  لدى  الجودة  ثقافة  مستوى  على  التعرف  إلى  االستبانة  تهدف 

 الجمهورية اليمنية.  

اليمنية،    بناء االستبانة: .2 الثانوية في الجمهورية  بـمستوى ثقافة الجودة لدى معلمي املرحلة  قامت الباحثة بإعداد قائمة 

واعتمدت الباحثة في إعداد القائمة على البحوث والدراسات التي اهتمت بدراسة مستوى ثقافة الجودة لدى معلمي املرحلة 

قائمة إلى استبانة موجهة للمعلمين واملعلمات في الجمهورية اليمنية  الثانوية في الجمهورية اليمنية، ومن ثم تحويل تلك ال

 لتحديد مستوى جودة التعليم التي يرونها أكثر أهمية من وجهة نظرهم. 

تم عرض االستبانة على عدد من املحكمين في مجال املناهج وطرق التدريس وجودة التعليم إلبداء آراءهم  الصدق الظاهري:   .3

 تم تعديل االستبانة في ضوء آراءهم ومقترحاتهم. حول االستبانة، وقد 

البنائي: .4 محاور    الصدق  كافة  أن  النتائج  وبينت  لالستبانة  الداخلي  االتساق  صدق  لحساب  بيرسون  معامل  استخدم 

( الداللة  مستوى  عند  مرتفعة  إحصائية  داللة  إلى  تشير  و)0.05االستبيان  لفقرات  0.01(  البنائي  الصدق  يؤكد  مما   ،)

 (.2ة، كما في الجدول)االستبان

لحساب ثبات االستبانة استخدم معامل ألفا كرونباخ حيث بلغت إجمالي املحاور على ثبات    ثبات أداة االستبيان:  .5

 ( ويعتبر ثبات مرتفع.  982.)

بعد إجراء التعديالت على االستبانة في ضوء آراء املحكمين والتحقق من صدقها وثباتها    االستبانة في صورتها النهائية: .6

وبمكونا النهائية  في صورتها  )لتصبح جاهزة  االستبانة ككل  فقرات  بلغت  بحيث  األساسية  املجاالت  50تها  على  موزعة  فقرة   )

، عالي، متوسط،  
ً
في االستبانة سلم تقديري خماس ي )عالي جدا بالتساوي بحيث توجد لكل محور خمس فقرات، وقد وضع 

(، لحصر استجابات املبحوثين في نطاق محدد، وقد تم اختيار هذا املقيا
ً
س ملرونته كونه يمنح املستجيب  متدني، متدني جدا

 ( يوضح معامل ارتباط بيرسون لفقرات محاور االستبيان 2جدول رقم ) 

 الفقرة  م
الدرجة  

 الكلية 

مستوى  

 الداللة 
 الفقرة  م

الدرجة  

 الكلية 

مستوى  

 الداللة 

 دال  **672. املحور السادس 5 دال  . 768** املحور األول  1

 دال  **799. السابعاملحور   6 دال  . 658* املحور الثاني 2

 دال  **799. املحور الثامن  7 دال  **799. املحور الثالث  3

 دال  **466. املحور التاسع  8 دال  **812. املحور الرابع 4

 دال  **584. املحور العاشر 9 دال  **547. املحور الخامس 5
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لهم   فصل  واملعلمات  للمعلمين  بخطاب  االستبانة  أرفقت  وقد  متعددة،  بدائل  ضوء  في  دقيقة  بصورة  لإلجابة  أكبر  فرصة 

 اإلجراءات املطلوبة.  

على  بعد االنتهاء من إعداد االستبانة أصبحت جاهزة في صورتها النهائية تم تطبيقها  إجراءات تطبيق أداة الدراسة:   .7

 عينة الدراسة وذلك على النحو اآلتي: 

 طلب من املبحوثين اإلجابة على االستبانة وإعادة إرسالها للباحثة.  •

بعد استرجاع االستمارات تم استبعاد االستمارات الناقصة في البيانات أو الغير واضحة، كما تم استبعاد من لم يجيبوا   •

 على االستبانة.  

للمعالجات   • وتجهيزها  الدراسة  ومتغيرات  املجاالت  بحسب  خاصة  جداول  في  وتغفريها  البيانات  بتبويب  الباحثة  قامت 

 اإلحصائية.  

قامت الباحثة بتفريغ البيانات التي تم جمعها وتبويبها في جداول خاصة أعدت لهذا  تبانة وتبويبها:  تفريغ بيانات االس .8

الغرض، وذلك إلجراء املعادالت اإلحصائية الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة لكل مجال من مجاالت االستبانة، ومن أجل الحكم  

، عالي، متوسط،
ً
، فقد قامت الباحثة بإعطاء كل إجابة على كل    على املتوسطات الحسابية بأنها عالي جدا

ً
متدني، متدني جدا

 (.3( ثم قسمت املستويات على النحو الذي يوضحه الجدول )5، 4، 3، 2، 1فقرة قيمة رقمية )

 األساليب واملعالجات اإلحصائية:  

( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحزمة  الدراسة  استخدام  SPSSاعتمدت  وتم   ،
ً
إحصائيا ومعالجتها  البيانات  لتحليل   )

 األساليب اإلحصائية اآلتية:  

 معامل ارتباط بيرسون للتحقق من االتساق الداخلي لالستبانة.   .1

 معامل ألفا كرومباخ الستخراج الثبات لالستبانة.   .2

 ة.  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات املبحوثين على االستبان .3

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة: 

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وكانت النتائج على النحو اآلتي:  

 

 ( يبين تصنيف ليكارت الخماس ي لفقرات االستبيان3جدول رقم ) 

  التصنيف 
ً
  متدني متوسط  عالي عالي جدا

ً
 متدني جدا

 1 2 3 4 5 النقاط 

 1.79-1 2.59-1.80 3.39-2.60 4.19-3.40 5-4.20 املعيار 
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 املحور األول: إملام املعلم بالوسائل الحديثة: 

 املعلم بالوسائل الحديثة ( مستوى ثقافة الجودة املتعلقة لدى معلمي املرحلة الثانوية بإملام 4جدول ) 

 درجة املوافقة  االنحراف املعياري  املتوسط  الفقرات  م

  48659. 1.1600 إقبال املعلم على تجديد مهاراته بشكل مستمر.  1
ً
 متدني جدا

  31447. 1.1100 يسعى املعلم إلى متابعة املستجدات العلمية الحديثة.  2
ً
 متدني جدا

 متوسط  66667. 2.6000 طالبه على تنمية قدراتهم. يعمل املعلم على تدريب   3

 لتطوير أداء املعلم املعرفي. 4
ً
 مهما

ً
 متوسط  73855. 2.6000 يعد اإلنترنت مصدرا

  21904. 1.0500 يقوم املعلم مع الطالب بجمع املعلومات ونقدها. 5
ً
 متدني جدا

  49349. 1.1700 املحور األول: إملام املعلم بالوسائل الحديثة 
ً
 متدني جدا

( أي  49349.( وانحراف معياري )1.1700( يتضح أن مستوى إملام املعلم بالوسائل الحديثة كانت بمتوسط )4من الجدول )

، وأن الفقرة التي تنص على "يعمل املعلم على تدريب طالبه على تنمية قدراتهم" والفقرة "يسعى املعلم إلى متابعة  
ً
أنها متدنية جدا

 ( بين  الحسابية  متوسطاتها  كانت  حيث  متوسطة  بدرجة  كانت  الحديثة"  العلمية  و)1.11املستجدات  بقية  2.60(  بينما   ،)

)  الفقرات كانت بدرجة متدنية بين  ما   حيث تراوحت متوسطاتها 
ً
النتيجة على  1.1600  -  1.0500جدا (، ويمكن تفسير هذه 

 النحو اآلتي:

تدني مستوى إقبال املعلم على تجديد مهاراته بشكل مستمر، مما يؤكد عدم إملام املعلم بالوسائل الحديثة، لينعكس   •

 على مستوى جودة وعي املعلم، ومستوى أدائه، ويعيق رفع 
ً
 الثقة بمستقبل الطالب اإلبداعية. سلبا

تدني سعي املعلم إلى متابعة املستجدات العلمية الحديثة، وتدني في مدى إملام املعلم بأهمية الوسائل الحديثة في العملية   •

 التعليمية. 

ملية التحصيل  تدني مستوى أداء املعلم مع الطالب بجمع املعلومات ونقدها، مع أن النقد والتحليل يعد املبدأ األساس ي لع •

 العلمي. 
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 املحور الثاني: تنمية مهارات التفكير: 

 ( مستوى ثقافة الجودة لدى معلمي املرحلة الثانوية املتعلقة بتنمية مهارات التفكير 5جدول ) 

 درجة املوافقة  االنحراف املعياري  املتوسط  الفقرات  م

 متوسط  52455. 2.7400 ترسيخ مبدأ االحترام املتبادل بين الطالب واملعلم.  1

  27266. 1.0800 االهتمام بأفكار الطالب لتنميتها.  2
ً
 متدني جدا

  196946. 1.04000 تشجيع املبادرات الذاتية لالكتشاف واملالحظة واالستدالل.  3
ً
 متدني جدا

  00000. 1.0000 التعامل مع الطالب كمفكرين لتحفيز الثقة بالنفس.  4
ً
 متدني جدا

 متدني 1.01822 2.5600 التلخيص للتخلص من الحشو والسرد الزائد. العمل على   5

  27266. 1.0800 املحور الثاني: تنمية مهارات التفكير 
ً
 متدني جدا

( 27266.( وانحراف معياري )1.0800( يتضح أن مستوى إملام املعلم بتنمية مهارات التفكير كانت بمتوسط )5من الجدول )

، وكانت الفقرة التي تنص على " ترسيخ مبدأ االحترام املتبادل بين الطالب واملعلم" بدرجة متوسطة حيث  
ً
أي أنها متدنية جدا

(، والفقرة التي تنص على "العمل على التلخيص للتخلص من  52455.( وانحرافها املعياري )2.7400بلغ متوسطها الحسابي )

(، بينما بقية الفقرات  1.01822( وانحراف معياري)2.5600متدنية حيث بلغ متوسطها )  الحشو والسرد الزائد" كانت بدرجة

 حيث تراوحت متوسطاتها ما بين )
ً
 (، ويمكن تفسير هذه النتيجة على النحو اآلتي: 1.0800 - 1.000كنت بدرجة متدنية جدا

ى االهتمام بأفكار الطالب لتنميتها، وتدني  تدني مستوى ترسيخ مبدأ االحترام املتبادل بين الطالب واملعلم، وتدني مستو  •

 تشجيع املبادرات الذاتية لالكتشاف واملالحظة واالستدالل.   

 تدني وفقدان املعلم للمهارات والوعي الالزم لتنمية الفكر.   •

 املحور الثالث: بيئة التعليم املناسبة: 

 املتعلقة ببيئة التعليم املناسبة ( مستوى ثقافة الجودة لدى معلمي املرحلة الثانوية 6جدول ) 

 درجة املوافقة  االنحراف املعياري  املتوسط  الفقرات  م

1 
جديدة   أشكال  على  الطالب  لتدريب  املالئم  املناخ  يتوفر 

 للتعليم.
1.0000 .00000  

ً
 متدني جدا

 متدني 1.18918 2.0000 تخلي املعلم عن أساليب الطاعة والصمت.  2
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  00000. 1.0000 الدراس ي بشكل يستوعب قدرات املعلم. ترتيب الفصل   3
ً
 متدنية جدا

  32660. 1.1200 إشراك الطالب في عملية تخطيط بعض األنشطة. 4
ً
 متدني جدا

  63564. 1.5000 عدم إهانة الطالب وتوبيخه عند الخطأ.  5
ً
 متدني جدا

 متدني  32660. 1.1200 املحور الثالث: بيئة التعليم املناسبة 
ً
 جدا

( بدرجة 326.( وانحراف معياري ) 1.120( يتضح أن مستوى إملام املعلم ببيئة التعليم املناسبة كانت بمتوسط )6من الجدول ) 

متوسطها   بلغ  حيث  متدنية  بدرجة  والصمت"  الطاعة  أساليب  عن  املعلم  تخلي   " على  تنص  التي  الفقرة  وأتت   ،
ً
جدا متدنية 

 حيث تراوحت متوسطاتها ما بين ) 1.18918( وانحراف معياري ) 2.0000) 
ً
 -  1.000(، بينما بقية الفقرات كانت بدرجة متدنية جدا

 تي:(، ويمكن تفسير ذلك كاآل 1.5000

في عملية تخطيط بعض   • الطالب  إشراك  وتدني  املعلم،  الدراس ي بشكل يستوعب قدرات  الفصل  ترتيب  تدني مستوى 

 األنشطة.  

تدني مستوى عدم إهانة الطالب وتوبيخه عند الخطأ، وهو ناتج عن فقدان املعلم للوعي الالزم بأهمية الصحة النفسية   •

 لتعلم الصواب، وانعكاس ثقافة العنف االجتماعي في التربية على املعلم.   وإقرار الخطأ، كوسيلة من الوسائل األساسية

 املحور الرابع: تقنية املعلومات في التعليم: 

 ( مستوى ثقافة الجودة لدى معلمي املرحلة الثانوية املتعلقة بتقنية املعلومات في التعليم 7جدول ) 

 املوافقة درجة  االنحراف املعياري  املتوسط  الفقرات  م

 متدني 75210. 1.8000 استخدام برامج خاصة لعرض املادة التعليمية.  1

 متوسط  1.42134 3.0000 عملت التقنيات الحديثة على ترسيخ وفهم املواد. 2

 عالي 87617. 3.8000 تعد الحواسيب املعلوماتية أحد جوانب تطوير املعلم.  3

 متدني 63564. 2.0000 التعليمية. استخدام الوسائط لتحقيق األهداف   4

  73656. 1.7700 تتوفر تقنية املعلومات في املختبر. 5
ً
 متدني جدا

 متدني 50252. 2.0000 املحور الرابع: تقنية املعلومات في التعليم 

التعليم كانت بمتوسط )7من الجدول ) املعلومات في  إملام املعلم بتقنية  وانحراف معياري  (  2.0000( يتضح أن مستوى 

( ودرجة متدنية، إال أن الفقرة التي تنص على "تعد الحواسيب املعلوماتية أحد جوانب تطوير املعلم" كانت بدرجة 50252.)

(، بينما الفقرة التي تنص على " عملت التقنيات الحديثة على  87617.( وانحراف معياري )3.8000عالية حيث بلغ متوسطها )



 
 
 

 

 
 

 2022 - سبتمرب -  89العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

24 

(، وكانت الفقرة التي نص  1.42134( وانحراف معياري )3.0000انت بدرجة متوسطة حيث بلغ متوسطها )ترسيخ وفهم املواد" ك 

 ( متوسطها  بلغ  حيث  متدنية  بدرجة  التعليمية"  املادة  لعرض  خاصة  برامج  استخدام   " معياري  1.8000على  وانحراف   )

ال75210.) األهداف  لتحقيق  الوسائط  استخدام   " على  تنص  التي  والفقرة  متوسطها  (،  بلغ  حيث  متدنية  بدرجة  تعليمية" 

  63564.( وانحراف معياري )2.0000)
ً
(، والفقرة التي تنص على "تتوفر تقنية املعلومات في املختبر" كانت بدرجة متدنية جدا

 (، ويمكن تفسير هذه النتيجة على النحو اآلتي:73656.( وانحراف معياري )1.7700حيث بلغ متوسطها )

است • مستوى  األهداف  تدني  لتحقيق  الالزم  التمويل  إهمال  عن  ناتج  وهو  التعليمية،  املادة  لعرض  برامج خاصة  خدام 

 التعليمية والتربوية، وإلحاقها بالثورة العلمية والتكنولوجية املعاصرة.  

 أن املعلم ال يمتلك اإلمكانية أو املهارة الستغالل الحواسيب املعلوماتية. •

ل • الوسائط  بالعملية  تدني مستوى استخدام  لالرتقاء  الالزم  التمويل  إهمال  ناتج عن  التعليمية، وهو  األهداف  تحقيق 

 التربوية والتعليمية.  

 املحور الخامس: تحرير التعليم: 

 ( مستوى ثقافة الجودة لدى معلمي املرحلة الثانوية املتعلقة بتحرير التعليم 8جدول ) 

 املوافقة درجة  االنحراف املعياري  املتوسط  الفقرات  م

  40202. 1.2000 يمتلك املعلم استراتيجيات التعليم التعاوني والفردي.  1
ً
 متدني جدا

  40936. 1.2100 مواكبة تكنولوجيا التعليم وتقنية التعليم وطرائق التعليم الحديثة. 2
ً
 متدني جدا

  44084. 1.2600 يشجع املعلم على استقاللية الطالب املعرفية.  3
ً
 متدني جدا

  73140. 1.4800 عدم تقبل الطالب ملادة معينة ال تعني لدى املعلم فشل الطالب.  4
ً
 متدني جدا

  40202. 1.2000 يتقبل املعلم تركيز الطالب وإبداعه ملادة دون أخرى.  5
ً
 متدني جدا

  40936. 1.2100 املحور الخامس: تحرير التعليم 
ً
 متدني جدا

( أي  40936.( وانحراف معياري )1.2100املعلم بتحرير التعليم كانت بمتوسط )( يتضح أن مستوى إملام  8من الجدول )

 حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين )
ً
، وكانت جميع الفقرات بدرجة متدنية جدا

ً
(،  1.4800  -  1.2000أنها متدنية جدا

 ويمكن مناقشة هذه النتيجة على النحو اآلتي:

تدني مستوى امتالك املعلم الستراتيجيات التعليم التعاوني والفردي، وهو ناتج عن ضعف إدراك املعلم، وتدني مستوى   •

 ثقافته اإلبداعية، وانعدام خبرته ملبادئ استراتيجية التعليم التعاوني والفردي.  

الحديثة • التعليم  وطرائق  التعليم  وتقنية  التعليم  تكنولوجيا  مواكبة  مستوى  الحر  تدني  التعليم  لخدمة  واستغاللها   ،

 واملستقل الذي تفتقر إليه مؤسساتنا التعليمية والتربوية. 
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 تدني مستوى تشجع املعلم على استقاللية الطالب املعرفية وهو ناتج عن ضعف وعي املعلم، وتدني قدراته وخبراته.   •

د تنافي مبادئ التعليم التي أوجدت العديد من  تدني مستوى تقبل املعلم تركيز الطالب وإبداعه ملادة دون أخرى، ليؤك  •

 املخترعين والعباقرة.    

 املحور السادس: املعلم الباحث:

 ( مستوى ثقافة الجودة لدى معلمي املرحلة الثانوية املتعلقة باملعلم الباحث 9جدول ) 

 درجة املوافقة  االنحراف املعياري  املتوسط  الفقرات  م

  83630. 1.7400 الحواسيب واإلنترنت بمهارة. القدرة على التعامل مع  1
ً
 متدني جدا

  00000. 1.0000 يدرب املعلم طالبه على طرق إعداد البحث العلمي.  2
ً
 متدني جدا

  83630. 1.5400 االلتحاق بالدراسات العليا. 3
ً
 متدني جدا

  62085. 1.7400 اإلملام بتنوع مصادر التعليم املختلفة. 4
ً
 متدني جدا

  00000. 1.2800 حضور الندوات، والدورات، وجلسات املناقشات العلمية.  5
ً
 متدني جدا

  84591. 1.5400 املحور السادس: املعلم الباحث 
ً
 متدني جدا

( الجدول  )9من  بمتوسط  كانت  الباحث  باملعلم  املتعلقة  املعلم  إملام  مستوى  أن  يتضح  معياري  1.5400(  وانحراف   )

 حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين )84591.)
ً
، وكانت جميع الفقرات بدرجة متدنية جدا

ً
 1.0000( أي أنها متدنية جدا

 (، ويمكن مناقشة هذه النتيجة على النحو اآلتي: 1.7400 -

 تدني مستوى القدرة على التعامل مع الحواسيب واإلنترنت بمهارة، ليشكل ذلك إعاقة لدى املعلم الباحث.  •

تدريب املعلم طالبه على طرق إعداد البحث العلمي، يعد أحد أسباب الفشل الرئيسة في االرتقاء بمستوى التعليم،   عدم •

 إذ يعد البحث العلمي واالستنتاج هو الركيزة األساسية ملبادئ التحصيل العلمي.

الوالء والرغبة، إذ يلتحق  عدم حضور الندوات، والدورات، وجلسات املناقشات العلمية وهو ناتج عن ضعف اإلخالص و  •

 عن رغبة وهواية وإدراك بأهمية  
ً
املعلم باملؤسسة التعليمية رغبة بالوظيفة، والتقدير املالي، وتحسين املعيشة، ولم يكن دافعا

 التعليم ومعايير االعتماد ومؤهالته. 
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 املحور السابع: ربط املدرسة باملجتمع:

 معلمي املرحلة الثانوية املتعلقة بربط املدرسة باملجتمع ( مستوى ثقافة الجودة لدى 10جدول ) 

 درجة املوافقة  االنحراف املعياري  املتوسط  الفقرات  م

  1.11988 1.7200 مناقشة الطالب عن آثار العادات والتقاليد السيئة.  1
ً
 متدني جدا

  00000. 1.0000 منح الطالب القدرة لتوظيف خبراتهم وفق مرجعيات مالئمة.  2
ً
 متدني جدا

  00000. 1.0000 القيام بزيارات ميدانية إلى مواقع تواجد املشكالت ملعالجتها.  3
ً
 متدني جدا

  00000. 1.0000 ربط مخرجات التعليم بحاجات املجتمع بأسواق العمل.  4
ً
 متدني جدا

  68246. 1.3300 يناقش املعلم طالبه باآلثار السلبية عن القيم الدخيلة.  5
ً
 متدني جدا

  00000. 1.0000 املحور السابع: ربط املدرسة باملجتمع 
ً
 متدني جدا

( الجدول  )10من  بمتوسط  كانت  باملجتمع  املدرسة  بربط  املعلم  إملام  مستوى  أن  يتضح  معياري  1.0000(  وانحراف   )

 حيث بلغ متوسطاتها الحسابية ما بين )00000.)
ً
، وكانت جميع الفقرات بدرجة متدنية جدا

ً
 -  1.0000( أي أنها متدنية جدا

 (، ويمكن مناقشة هذه النتيجة على النحو اآلتي:1.7200

  ضعف مناقشة الطالب عن آثار العادات والتقاليد السيئة، وعدم منح الطالب القدرة لتوظيف خبراتهم وفق مرجعيات  •

 مالئمة، ليؤكد عدم ربط التعليم النظري بالعملي وتالؤمه مع احتياجات سوق العمل.  

 عدم القيام بزيارات ميدانية إلى مواقع تواجد املشكالت، ليؤكد عدم نضوج الوعي والثقافة لدى املعلم.   •

عدم مناقشة املعلم طالبه باآلثار السلبية عن القيم الدخيلة، وهو ما تسبب بوجود شرخ عميق بالنسيج االجتماعي الناتج   •

 عن تصادم الثقافات األصيلة في الدخيلة.   

 املحور الثامن: أساليب التقويم:

 تقويم ( مستوى ثقافة الجودة لدى معلمي املرحلة الثانوية املتعلقة بأساليب ال11جدول ) 

 درجة املوافقة  االنحراف املعياري  املتوسط  الفقرات  م

  00000. 1.4800 مشاركة ولي أمر الطالب للتغلب على الصعوبات التي يواجها.  1
ً
 متدني جدا

  35887. 1.0000 يتقن املعلم أساليب التقويم املختلفة. 2
ً
 متدني جدا
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  00000. 1.1500 للنجاح. يحرص املعلم على إيجاد الحافز اإليجابي  3
ً
 متدني جدا

  00000. 1.0000 يراعي املعلم اآلثار النفسية للطالب. 4
ً
 متدني جدا

  00000. 1.0000 االهتمام بالجانب التطبيقي ألسلوب تقويم األداء. 5
ً
 متدني جدا

  00000. 1.0000 املحور الثامن: أساليب التقويم 
ً
 متدني جدا

( أي  0000.( وانحراف معياري )1.000مستوى إملام املعلم بأساليب التقويم كانت بمتوسط )( يتضح أن  11من الجدول )

 حيث بلغ متوسطاتها الحسابية ما بين )
ً
، وكانت جميع الفقرات بدرجة متدنية جدا

ً
(، ويمكن 1.4800  -  1.0000أنها متدنية جدا

 مناقشة هذه النتيجة على النحو اآلتي:

 لتقويم املختلفة، وهو ناتج عن االفتقار لبرامج التدريب والتأهيل للمعلم. عدم إتقان املعلم أساليب ا •

 عدم حرص املعلم على إيجاد الحافز اإليجابي للنجاح، وافتقار املعلم للرغبة اإلبداعية، وللحافز املادي واملعنوي.   •

 عدم االهتمام بالجانب التطبيقي ألسلوب تقويم األداء، إذ يعد أحد املحاور الرئيسة في التعليم الحر واملستقل.   •

 املحور التاسع: النشاط غير الصفي: 

 ( مستوى ثقافة الجودة لدى معلمي املرحلة الثانوية املتعلق بالنشاط غير الصفي 12جدول ) 

 درجة املوافقة  املعياري االنحراف   املتوسط  الفقرات  م

  00000. 1.0000 خلق املناخ املناسب واملريح للطالب عند التقويم.  1
ً
 متدني جدا

  00000. 1.0000 تشجيع الطالب على األنشطة بحسب ميولهم.  2
ً
 متدني جدا

  00000. 1.0000 يغرس املعلم روح التعاون والتكافل بين الطالب. 3
ً
 متدني جدا

 إلدارة املدرسة.يعد  4
ً
  00000. 1.0000 االتحاد الطالبي شريكا

ً
 متدني جدا

  00000. 1.0000 يشرف املعلم على تنظيم ودعم املبادرات والرحالت. 5
ً
 متدني جدا

  00000. 1.0000 املحور التاسع: النشاط غير الصفي
ً
 متدني جدا

( 00000.( وانحراف معياري )1.0000الصفي كانت بمتوسط )( يتضح أن مستوى إملام املعلم بالنشاط غير  12من الجدول )

 حيث بلغ متوسطاتها الحسابية في جميع الفقرات )
ً
، وكانت جميع الفقرات بدرجة متدنية جدا

ً
(  1.0000أي أنها متدنية جدا

 (، ويمكن مناقشة هذه النتيجة على النحو اآلتي:00000.وانحراف معياري )

 بحسب ميولهم، واالعتماد على اإللقاء والتلقي.   عدم تشجيع الطالب على األنشطة •
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عدم غرس املعلم روح التعاون والتكافل بين الطالب، مما ألغى قدرة الطالب في تقديم أفكارهم وإبداعاتهم وفرض قدراتهم   •

 الخالقة على مناهج التعليم.  

راتيجيات الزمة لتشغيل هذه الخدمة  ال يشرف املعلم على تنظيم ودعم املبادرات والرحالت، إذ ال توجد مخططات واست  •

 ضمن الوسائل التربوية والتعليمية، كأحد املواد التطبيقية الرئيسة.   

 املحور العاشر: االنتماء والوالء الوطني: 

 ( مستوى ثقافة الجودة لدى معلمي املرحلة الثانوية املتعلقة باالنتماء والوالء الوطني 13جدول ) 

 درجة املوافقة  االنحراف املعياري  املتوسط  الفقرات  م

1 
املساواة   ومبادئ  والواجبات  الحقوق  مبادئ  تعليم 

 االجتماعية. 
1.0000 .00000  

ً
 متدني جدا

  00000. 1.0000 تنمية القدرات على مواجهة املشكالت الوطنية.  2
ً
 متدني جدا

 متدني  00000. 1.0000 التوجيه للتفكير املستقل لتفسير األحداث.  3
ً
 جدا

4 
التشجيع على الروح الوطنية وامتالك الجرأة لتنمية النقد  

 والنقد الذاتي واستيعاب اآلراء في نفوس الطالب.
1.0000 .00000  

ً
 متدني جدا

 متدني 1.11028 1.8600 منح الطالب القدوة واملثل األعلى باإليثار والتضحية.  5

  00000. 1.0000 املحور العاشر: االنتماء والوالء الوطني 
ً
 متدني جدا

( الجدول  )13من  بمتوسط  كانت  الوطني  والوالء  باالنتماء  املعلم  إملام  مستوى  أن  يتضح  معياري  1.0000(  وانحراف   )

، حيث أتت الفقرة التي تنص على "منح الطالب القدوة واملثل األعلى باإليثار والتضحية" بدرجة  00000.)
ً
( أي أنها متدنية جدا

( بمتوسط  )1.8600متدنية  معياري  وانحراف  متوسطها  1.11028(  بلغ  حيث   
ً
جدا متدنية  بدرجة  الفقرات  بقية  بينما   ،)

 (، ويمكن مناقشة هذه النتيجة على النحو اآلتي:00000.( وانحراف معياري )1.0000الحسابي )

تنمي  • وعدم  االجتماعية،  املساواة  ومبادئ  والواجبات  الحقوق  مبادئ  تعليم  املشكالت  ضعف  مواجهة  على  القدرات  ة 

 الوطنية، وعدم التوجيه للتفكير املستقل لتفسير األحداث.

 عدم التشجيع على الروح الوطنية وامتالك الجرأة لتنمية النقد والنقد الذاتي واستيعاب اآلراء في نفوس الطالب.   •

 ضعف منح الطالب القدوة واملثل األعلى باإليثار والتضحية.   •

 التوصيات:  

 بناَء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة توص ي الباحثة باآلتي:
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على   .1  
ً
إيجابا لينعكس  الحديثة؛  الوسائل  وتوظيف  مستمر  بشكل  مهاراته  تجديد  على  والعمل  املعلم  مستوى  رفع 

 مستوى جودة ووعي املعلم والرفع بمستوى أدائه.  

 رفع مستوى وعي املعلم حول متابعة املستجدات العلمية الحديثة بما يتناسب مع بيئتنا وثقافتنا العربية واإلسالمية.   .2

 القيام بالتنمية املهنية املستمرة ملعلمي املرحلة الثانوية في مدارس الجمهورية اليمنية بما يحقق جودة التعليم. .3

 إكساب املعلمين مهارات القرن الحادي والعشرين والعمل على إكسباهم مهارات املعلم الباحث واملعلم الرقمي.  .4

 املقترحات:  

 تقترح الباحثة إجراء الدراسات اآلتية:

 . حول درجة ممارسة املعلمين في ضوء معايير الجودة الشاملةإجراء دراسة  .1

 إجراء دراسة عن درجة وعي اإلدارة املدرسية والطلبة حول امتالكهم لثقافة الجودة. .2

 إجراء دراسة تبني تصورات وبرامج مقترحة لتنمية ثقافة الجودة لدى معلمي املرحلة الثانوية. .3

 قائمة املراجع:  

في ضوء معايير ومتطلبات  أحالم   .1 الخاصة  الجامعات  في  التعليم  السامرائي، واقع تطبيق ضمان جودة  العيثاوي، وعمار 

حالة دراسة  الشاملة  العالي،  – الجودة  التعليم  جودة  لضمان  الدولي  العربي  املؤتمر  إلى  مقدم  بحث  الخليجية.  الجامعة 

 . 2011مايو، 10-12األردن،  - جامعة الزرقاء الخاصة

 م. 2007براهيم أحمد، تطبيق الجودة واالعتماد في املدارس، القاهرة، دار الفكر العربي، أحمد إ .2

الوعي بمخاطر األزمات، دراسة تطبيقية على املؤسسة   .3 التنظيمية على درجة  الثقافة  تأثير  إبراهيم حسن نعمان،  أحمد 

 م. 2005ن شمس، العامة للخطوط الجوية السعودية، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عي 

أحمد عبد الحميد الشافعي، السيد محمد ناس، ثقافة الجودة في الفكر الياباني وإمكانية االستفادة منها في مصر، التربية، تصدر   .4

 م.  2000(،  1(، العدد ) 2عن الجمعية املصرية للتربية املقارنة واإلدارة التعليمية، املجلد ) 

في ضوء االعتماد األكاديمي وضمان الجودة لبعض الدول، املؤتمر القومي السنوي  أمل عثمان كحيل، تطوير كليات التربية   .5

التعليم   تطوير  مركز  الجامعي،  قبل  التعليم  تطوير  في  ودوره  العربي  الجامعي  التعلم  الثامن(،  )العربي  عشر  السادس 

 م. 2009الجامعي، كلية التربية، جامعة عين شمس، 

التعليم   .6 جودة  ضمان  نظام  تطبيق  ضوء  على  العام  التعليم  بمدارس  الشاملة  الجودة  ثقافة  السيس ي،  أحمد  جمال 

 م. 2011، مصر، 69، ع18واالعتماد، مستقبل التربية العربية، مج

والتطبي .7 األسس  االعتماد:  التميز ومعايير  بين مؤشرات  التعليم  في  الشاملة  البالوي وآخرون، الجودة  قات،  حسن حسين 

 م. 2006القاهرة، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 

حصة محمد صادق، مدى توافر قيم ثقافة الجودة الشاملة في جامعة قطر: دراسة استطالعية على عينة من أعضاء هيئة   .8

العربي أللفية جديدة" ، كلية التربية،  التدريس، املؤتمر السنوي الحادي عشر "الجودة الشاملة في إعداد املعلم بالوطن 

 م. 2003خاصة حلوان، 
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حياة قزادري، ضوابط ومعايير الجودة في التعليم اإللكتروني، مجلة التعليم عن بعد والتعليم املفتوح، جامعة بني سيوف،   .9

 . 2019. 13، العدد7اتحاد الجامعة العربية، املجلد

باملدرسة الثانوية العامة في محافظة القليوبية، دراسة    رضا إبراهيم سالم، ثقافة املدرسة ودورها في تفعيل األداء اإلداري  .10

 م. 2003ميدانية، ماجستير كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق، 

رياض رشاد البنا، إدارة الجودة الشاملة: مفهومها وأسلوب إرسائها مع توجهات الوزارة في تطبيقها في مدارس اململكة، املؤتمر   .11

( يناير،  25 –  23تعليم اإلعدادي، املنعقد بالرياض، اململكة العربية السعودية في الفترة من )السنوي الواحد والعشرون لل

 م.  2007

الجودة   .12 معايير  ضوء  في  القنيطرة  محافظة  بمدارس  األساس ي  التعليم  جودة  في  املؤثرة  العوامل  الطالع،  محمود  سالم 

 م. 2014. سوريا، دمشق، الشاملة، رسالة دكتوراه. التربية. جامعة دمشق. كلية التربية

النوعية وضمان الجودة من وجهة نظر أعضاء   .13 الدين بدرخان، مدى تطبيق جامعة عمان األهلية ملعايير  سوسن سعد 

 م.2012الهيئة التدريسية، جامعة عمان األهلية، دراسة منشورة، البلقاء للبحوث والدراسات، 

تربوي املعاصر وإمكانية االستفادة منها في تطوير نظام االعتماد  السيد محمد ناس، ثقافة الجودة واالعتماد في الفكر ال .14

 م.  2010(، 96التربوي في مصر، دراسات تربوية ونفسية، مجلة كلية التربية بالزقازيق، العدد )

فاطمة علي سعيد جمعة، تقييم أعضاء هيئة التدريس ملشروع الجودة الشاملة بالجامعات املصرية "دراسة حالة"، مجلة   .15

 م.  2010( مارس 62قبل التربية العربية، املجلد السابع عشر، العدد )مست

فتحي درويش عشيبة، التنظيم اإلداري في التعليم العام: أسسه، مجاالته، فعاليته، القاهرة، األكاديمية الحديثة للكتاب   .16

 م. 2009الجامعي، 

العالي، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،   فخري القال، وعلي سعد، وأمل األحمد، نظم الجودة الشاملة في التعليم .17

 .2001إدارة برامج التربية،

(،  14محمد عبد الوهاب الصريفي، متطلبات تعزيز ثقافة الجودة في الجامعات املصرية، مستقبل التربية العربية، املجلد ) .18

 م. 2008(، 52العدد )

19. Mitvhell, B & Phoenix, U. A Quantities Study on Positive  School Culture and Student Achievement on A  

criterion Referenced Competency Test, Humanities and Social Sciences May 2009, Vo1.69, No.8. 

20. Omoregie N.: Quality Assurance in Nigerian University  Education and Credentialing, Education, Vol.l29,  

No.2, 2008, pp 335-342. 

21. Tungkunanan, P. et al. Strategic Plan for Developing Quality  Culture at Eastern School of The Office of 

Vocation Education Commission, Thailand, ABAC Journal, May-Aug 2008, Vo1.28, No.2. 
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 19اإليالة التونسية خالل النصف الثاني من القرن جرائم القتل مجهولة الجاني في  

Unidentified murders in the Tunisian province during the second half of the 19th century 

 محمد البشير رازقي/كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تونس د.

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

 

 

 

ص: 
ّ
 ملخ

طرحنا إشكالّية أساسّية في مقالنا الذي بعنوان جرائم القتل مجهولة الجاني في اإليالة التونسية خالل النصف الثاني من  

لت جرائم القتل مجهولة الجاني محور رهانات اجتماعّية وسياسّية واقتصادّية عديدة في البالد التون19القرن  
ّ
سّية  : كيف مث

 ؟19خالل النصف الثاني من القرن  

ف الفاعلون االجتماعّيون جرائم القتل مجهولة املصدر إلنفاذ مصالح كثيرة ولم تكن فقط مجّرد نوازل قتل. اعتمد  
ّ
وظ

  القناصل األوروبيون هذه الجرائم لترسيخ نفوذهم في البالد ومحاولة إقصاء كّل من يهّدد مصالحهم، حاول من ناحيته املجتمع 

ي حماية أبناءه ودفع كّل تهمة تهّددهم ولو بالتواطؤ وبعدم الشهادة سعت من ناحيتها السلطة التونسية إلى مسك العصا  
ّ
املحل

 من الوسط حيث تخضع أحيانا للنفوذ القنصلي وتميل أحيانا إلى أعوانها 

 قتل، فاعل اجتماعي، مصالح. ، جرائم 19البالد التونسّية، النصف الثاني من القرن  : تاحّيةالكلمات املف

Abstract : 

We raised a basic problem in our article titled Unknown Murders in the Tunisian Province during the Second 

Half of the 19th Century: How did the unknown murders represent the focus of many social, political and 

economic issues in the Tunisian countries during the second half of the 19th century? 

Social actors employed anonymous murders to enforce many interests, and they were not just mere killing 

spree. European consuls relied on these crimes to consolidate their influence in the country and try to exclude 

anyone who threatens their interests. On his part, the local community tried to protect its children and to pay 

every accusation that threatens them, even if they are complicit and not testify. For its part, the Tunisian 

authority sought to hold the baton from the center, as it is sometimes subject to consular influence and 

sometimes tends to its agents. 

Keywords: Tunisian countries, second half of the 19th century, murders, social actor, interests . 
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 مقّدمة : 

 
ّ
والّنفوذ تمث املصالح  وشبكات  االجتماعّية  الرهانات  وطبيعة  املجتمعات  لفهم  مهّمة  تفسيرّية  نماذج  القتل  جرائم  ، 1ل 

باعتمادنا على التقارير األمنّية املحفوظة باألرشيف الوطني التونس ي وعلى وثائق غير منشورة سعينا إلى دراسة تفصيل مهّم في  

كل الكافي وهو "جرائم القتل مجهولة الجاني" في البالد التونسّية خالل النصف الثاني من  تاريخ الجريمة لم يتّم دراسته بالش

لت جرائم القتل مجهولة الجاني محور رهانات اجتماعّية  19القرن  
ّ
، وطرحنا إشكالّية أساسّية على املدّونة املصدرّية: كيف مث

 ؟ 19الثاني من القرن وسياسّية واقتصادّية عديدة في البالد التونسّية خالل النصف  

 (1876جريمة قتل طفل في مدينة باجة ) 

، مثال تعّرض اليهودي مخلوف سرفاتي املحمي  19وقعت جرائم قتل عديدة مجهولة الجاني في البالد التونسية خالل القرن 

عليه إلى حدود شهر  ، الحظ أهله غيابه وفشلوا فيه العثور  2قرب مدينة نابل  1854من القنصلّية الفرنسية إلى القتل سنة  

ة3حيث ُعثر على رفاته عظامه  1854جوان 
ّ
فرج عنهم لغياب األدل

ُ
بض على رجال اّتهموا بقتله ثّم أ

ُ
، وقد تعّرض العامل  4، وقد ق

وهم تحت الحماية القنصلّية    1860بالتلغراف الشاوش عبد هللا ومعه حسين بن ميلي )جزائري( إلى القتل في شهر ديسمبر  

، ولم يتّم العثور على القتلة، وكان الهاجس األساس ي لقنصل فرنسا )ليون روش( هو إنزال  5رب الحدود الجزائرّيةالفرنسّية ق

ر مستقبال في اإلضرار باملصالح الفرنسّية ال من أجل إرساء العدالة، ولهذا حاول القنصل  
ّ
العقوبة علّي أّي كان لردع كل من يفك

ة الالزمة للحكم عليه  إلصاق التهمة برجل "درويش"، وقد حّققت معه السلطة التونسيّ 
ّ
ر األدل

ّ
ة ثم أطلقت سراحه لعدم توف

وسجنه، لهذا اّتهم قنصل فرنسا السلطات التونسية بالتراخي في النازلة مع عدم إخفاءه للهدف األساس ي وهو العقوبة ال إيجاد  

"طلبي منكم أوامر شديدة    1861جانفي    18الفاعل الحقيقي حيث ورد في رسالة من قنصل فرنسا إلى السلطات التونسية بتاريخ  

لكي بموجبهم األشخاص الذين وقع منهم قتل مسيو بانكاي والفقير حسن بن ميلي تقع عقوبتهم بغاية الشّدة والصرامة...غاية  

الصواب   لها، وغاية  االستحقاق  بغاية  التي  العقوبة  عليه  تقع  لكي  الشاوش  بإحضار عبد هللا  أمركم  رجائي عندكم بصدور 

ي على مقتض ى أملي ينتج منه وقوع هذا األمر مرة أخرى األمر الذي هو عدم االطمئنان على حياة األشخاص، ثم إني  العقوبة الت

 التلغراف منذ زيادة عن أربع أيام  
ّ
ر سيادتكم وألقي نظركم على عدم املوافقات التي وقعت بخط

ّ
أغتنم هذه الفرصة بأن أفك

تركيبه ولرّبما جميع األمرار وقع تفسيده بأرض تبرسق...أطلب بلجاجة شرعّية  وهو تفسيد خيط التلغراف جملة أمرار من وقت  

 .6أوامر وعقوبات قاسية بشأن النوازل املتقّدم ذكرهم" 

، ولم ُيعرف بالتحديد الفاعل لذلك  1876وقعت حادثة قتل شنيعة في حّق طفل صغير قرب مدينة باجة في شهر جويلية  

اهر العّباس ي، ُوجد الصبّي صالح بن شالل )رغم اّتهام أهل الصبّي ألهل الع
ّ
سنة( تحت    12ساكر العاملين بالجهة اسمه الط

الحماية القنصلّية الفرنسّية، وورد في أحد الوثائق طريقة موت الصبّي: "وقع ربط الهالك من عنقه ببغلة بواسطة حبل من  

 
1 Rémi Boivin, « Cinquante années d’étude du crime dans la revue Criminologie », in: Criminologie, Volume 51, numéro 1, 

printemps 2018, p. 231–246 . 
 . 3/3مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2
 .11، و.3/3مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219ي التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: األرشيف الوطن3
 .12، و.3/3مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4
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ذلك تعّرض لها أنفار وأوقفوها"، وقد بّرر أهل الصبّي  شعر وسيقت البغلة فجّرته قدر الخمسة أميال وهي تجّر الهالك، وبعد  

 .1اّتهامهم للعسكري بكونه "هو وحده عدّوهم وال يعرفون عدّوا آخر لهم دونه"، بدون تقديم دليل ملموس

ة من مسرح  
ّ
سعى القاتل املجهول إلى توظيف حيلة في عملّية القتل تساعده على طمح معالم الجريمة، أّوال عبر نقل الجث

ة من خالل  
ّ
الجريمة الحقيقي، ثانيا محاولة إخفاء زمن ارتكاب الجريمة، وثالثا من خالل التشّوه الذي سوف تتعّرض له الجث

جّرها على األرض بواسطة الداّبة مّما يساهم في إخفاء طريقة القتل واألداء، سعى املجرم إذا إلى إخفاء هوّيته قدر اإلمكان،  

ة الصبّي فقد شاهد عدد من الرجال "البغلة فاّرة  ولهذا ورد في أحد وثائق الج
ّ
ريمة وصفا للتشّوه الكبير الذي تعّرضت له جث

وهي تجري في ش يء خلفها وفي أثرها فرسان، ففزع أهل النزل وأوثقوها فوجدوا صبّيا ملتوي عليه حبل مربوط في عنق البغلة  

 وعدد من أعوانها ومترجم عن القنصلّية الفرنسّية و"عاينوا  وهو مّيت"، وبعد أن علمت الدولة بالحادث أرسلت طبيبا وعدوال

الصبّي يسّمى صالح بن محمد بن شعالن الزواوي...رأسه مكّسرا"، وقد تساءل أعوان الدولة هنا عن سبب األضرار التي تعّرض  

ة    ؟2لها رأس الصبّي: هل بسبب جّره على األرض واحتكاكه بالصخور أو بسبب آلة مستخدمة في القتل 
ّ
ثبت وثيقة معاينة الجث

ُ
وت

ة التي سوف تحصل في مدينة تونس ال في مكان  
ّ
صعوبة التعّرف على السبب األساس ي للموت، قبل معاينة الطبيب األوروبي للجث

الحبل ملوي على عنق القتيل بثالث   ة، حيث "ُوجد القتيل املذكور مربوطا في عنقه ببغلة وبحبل من شعر وكان 
ّ
الجث وجود 

 .3لى شكل عقدة...وطرف الحبل الثاني كان ماّرا وراء الركبة اليسرى ومربوطا برأس البغلةدورات ع

ة مجرورة  
ّ
ة على األرض فوجدوا "أثر جث

ّ
ل عن القنصلّية الفرنسّية، بتتّبع جّرة تدحرج الجث

ّ
قام أعوان الدولة، صحبة ممث

على أدنى نقطة دّم، ثم وقع تتّبع الجّرة إلى نحو خمسين    والحجارة منقلبة وتهشيم في حشيش األراض ي املزروعة لكنه لم يعثر 

ميترو على بعد من دّوار الطاهر العّباس ي، وطول املسافة املستوعبة قدرها ثالثة كيلومترات تقريبا، وهناك ُوجد بن شعالن  

يث أنه إذا مّر أحد راكبا  وأخوه جثة القتيل، ومن هناك انفصلت الجّرة، وباملكان املذكور األرض واطية وعلى شكل سانية، بح

 من دّوار الطاهر العّباس ي والترجمان نّبه العدول على هذا األمر وطلب منهم أن يقّرروها بشهادتهم،  
ّ
من املكان املذكور ال ُيرى إال

ام  ولكن الشاوش امتنع من ذلك وحينئذ عمد الشاوش املذكور مع الطاهر العباس ي املذكور إلى كتب شهادة كاذبة بواسطة ألز 

املذكور،   الشاوش  سيرة  وا من 
ّ
تشك وأخوه  وبن شعالن  على ذلك  الترجمان  به، وسّجل  لهم  علم  ال  بما  يشهدوا  بأن  العربان 

فتهّددهم الشاوش وأرادوا هم أن ينتقموا منه بسعي من الترجمان فسعى الترجمان بتهدئتهم، وحيث أن الشاوش امتنع من تبديل  

فقوا مع الشاوش  سيرته املذكورة رجع الترجمان لباج
ّ
يت من ذلك للخليفة حاال لكن أعوان الخليفة ات

ّ
ة وأعلمني بالواقع، فتشك

، نالحظ من خالل هذه  4املذكور وأنكروا ذلك بمحضر الترجمان فاكتفى الخليفة بأن يظهر شيئا خفيفا من اللوم مع الشاوش"

التونسّية لصالح عونها املّتهم الوحيد رغم الجهد املبذول إلثبات  الوثيقة املهّمة وعي القنصلية الفرنسّية بإمكانية انحياز الدولة  

ة  
ّ
خروج الداّبة من أرضه، ولهذا أحّس أهل الضحّية بانحياز أعوان الدولة باملكان لصالح املّتهم )الشاوش( فقّرروا حمل الجث

ة الصبّي بمارستان مدينة تونس وتكّفلت القنص 5والتوّجه إلى مدينة تونس 
ّ
لّية الفرنسّية بالدفاع على حّق الضحّية  ، ُوضعت جث

 .6وتأكيد تشّبث العائلة باّتهام العسكري الطاهر العّباس ي 
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ة، حّرر طبيب انجليزي تقريره متضّمنا أّن  
ّ
ضغطت القنصلّية الفرنسية من أجل إعادة التحقيق وبالتالي إعادة معاينة الجث

ة الصبّي في رسالة من قنصل  ، ووردت  1"سبب موته خنق وأن به تكسيرا بقباء رأسه" 
ّ
معلومات أخرى عن املعاينة الفرنسّية لجث

تفيد أّن "قرعة القتيل )أعلى الّرأس( ودماغه ذاهبان باملّرة وأن جلدة    1876جويلية    17فرنسا إلى الوزير األكبر خير الدين بتاريخ  

ن على الكيفية املذكورة من الضربات التي  الرأس مقصوصة بكيفية معتدلة حتى أنه يصعب الظّن بإمكان وقوع ذلك القّصا

د  2لحقت رأس القتيل من جّران البغلة له على حجارة الطريق، ويستدّل بهذا أن ذلك القّصان إنما وقع بآلة حاّدة"
ّ
، وقد أك

الطبيب اإلنجليزي أن السبب األساس ي إلزالة الجلدة العليا من رأس الطفل هو ضربة ب"دّبوس" )عصا غليظة( ال بسبب تدحرج  

ة على األرض 
ّ
 .3الجث

تحّققت هنا غاية القنصلية الفرنسّية حيث أثبتت علمّيا أن الطفل تعّرض للقتل ولم يكن موته مجّرد حادث، ولهذا تحّول   

، كما قّدمت عائلة الضحّية شهادة أخرى ضّد  4الشاوش املّتهم مباشرة إلى الوزارة الكبرى مباشرة بعد تحرير هذا التقرير   ملف

العسكري تفيد بمشاهدة جّبة الطفل بأرض العسكري، ومباشرة بعد ذلك شاهدوا الداّبة خارجة من أرض العسكري "تجري  

ة الكافية الّتهام العسكري، ولكن    ، لم تكن5واملّيت املذكور مربوطا عليها" 
ّ
هذه الحّجة وال التقرير الطّبي حول طريقة القتل باألدل

ه املّتهم الوحيد في هذه النازلة. 
ّ
 اضطّرت السلطة التونسية باحتجاز املّتهم ببساطة ألن

ة براءته وخاّصة إثبات  
ّ
كره عائلة الضحّية له منذ  عكس املّتهم الوحيد الشاوش الطاهر العباس ي الهجوم محاوال تقديم أدل

ه "منذ مّدة كانت جماعة من من زواوه من هنشير الحنايا بوطن باجة  
ّ
زمن طويل، حيث حّرر رسالة إلى الوزير األكبر ذاكرا فيها أن

فني عامل املكان بالبحث عن حقيقة حالهم وشرحها بما يعين الحضرة العلّية  
ّ
اختلسوا بيت من وطن الغرب، فعند ذلك كل

ختالسهم وما اختلسوه، ففعلت ما ذكر"، ورفع أمرهم للوزارة الكبرى "وحكمت عليهم بما يجب، وفي هذه املّدة تحّزبوا  سبب ا

ة علّي في الولد مات قتيال بصّك البغلة، واملرغوب من جنابكم النظر في أمرنا لي 
ّ
عّني )ضّدي( وعملوا عمال بينهما...وكتبوا سجل

، حاول الشاوش أن يثبت هنا أن السبب األساس ي باّتهامه بقتل  6يصلح شأنهم وأهل وعيال"   مواش ي وبقوا أشتاتا وليس لي من

الطفل هو تطبيقه للقانون ضّد عائلة الطفل وعرشه قبل فترة طويلة من نازلة املوت، كما تقّدم شاهد واحد بشهادة يتيمة  

ه شاهد مرور الصبّي لحظة ركوبه البغلة، كما عاين  تنقض وتفّند كّل اّتهامات عائلة الصبّي والقنصلّية الفرنسّية حيث ذ
ّ
كر أن

سقوطه منها على "األرض وصارت تصّك فيه على رأسه برجليها واثقا مقودها بيده فدخلت رأس املقودة برقبته ووسطها بفخذه  

ا أعطت السلطة التونسية  ، قلبت هذه الشهادة كّل موازين النازلة حيث تحّولت النازلة من القتل إلى الحادث، ولهذ7وهي تجّره

ة كافية يمكن من خاللها إدانة الشاوش الطاهر العّباس ي، بل انقلبت النازلة حيث  
ّ
مهلة "شرعّية" لعائلة الصبّي لإلتيان بأدل

ة املطلوبة
ّ
 .8اشتكى الشاوش نفسه بعائلة الصبّي بسبب عجزهم عن توفير األدل
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بيل االستعمار الفرنس ي )  تمّدنا أطوار هذه النازلة بتفاصيل مهّمة، تمّيز
ُ
(، فقد  1881املجتمع التونس ي برهانات عديدة ق

ر بسبب ما يتمّتع به املحمي من امتيازات مادية ومعنوية وقانونّية 
ّ
،  1تمّيزت عالقة السكان املحليين باملحميين قنصلّيا بالتوت

ل من ناحية أخرى  2نصلّيا أو تجاه األجانبوليس من الغريب خالل الفترة قيد الدرس وقوع حوادث القتل تجاه املحميين ق
ّ
، مث

عمل باجة، بسبب موقعه الجغرافي املهّم وثرواته الفالحّية والحيوانية والديمغرافّية، مصر رعان كبير بين األجانب والفاعلين  

أس مكانا  العمل  لت 
ّ
مث ولهذا  والنفوذ،  القّوة  شبكات  الكتساب  وسعي  أزمة  زمن  في  املحليين  رات  االجتماعيين 

ّ
للتوت اسّيا 

، كما تبّين لنا سعي كّل فاعل اجتماعي متنّفذ إلى استغالل طبيعة الجريمة مجهولة املصدر لتحقيق أكبر قدر من  3االجتماعّية 

املكاسب، حيث سعت السلطة إلى حماية عونها في زمن بدأ أعوان الدولة التونسية أنفسهم يستشعرون بوضوح تمّدد النفوذ  

زه في كامل البالد وبالتالي إمكانّية فقدانهم الثقة في السلطة التونسّية وهذا ما يهّدد بالضرورة استمرار نظام الحكم  األوروبي  
ّ
وترك

، باملقابل سعت القنصلية الفرنسّية  4نفسه، في فترة كثر فيها تداول أخبار عن إمكانية احتالل البالد التونسّية من قبل فرنسا 

ة متينة لترسيخ هيبتها ونفوذها في البالد التونسّية أّوال  إلى استغالل هذه الجري
ّ
مة إلى البحث عن كبش فداء حّتى في غياب أدل

سواء في عين السلطة التونسية أو تجاه منافسيها على بسط النفوذ في البالد التونسية وخاصة إنجلترا إيطاليا، وثانيا لترسيخ  

الفرن القنصلّية  من  واملحميين  الفرنسيين  البالد  ثقة  إلى  قدوم  على  أّوال  الفرنسيين  يشّجع  مّما  الفرنسّية  الدولة  تجاه  سّية 

 ، أو لتشجيع السكان التونسيين لالنضمام للحماية القنصلّية.5التونسّية سعيا ملنافسة التواجد اإليطالي واملالطي الكثيف 

 1877قتل فرنس ي سنة 

، لم يحّدد قنصل فرنسا في رسالة له إلى الوزير األكبر  6نة سليمان قرب مدي  1877تعّرض رجل فرنس ي إلى القتل في شهر أوت  

ه "من املضنون أنهم من أهل الدوائر القريبة من محّل الواقعة"، تعّرض الضحّية    1877أوت    15بتاريخ  
ّ
القاتل الحقيقي قائال أن

عائلته مؤونة  لشراء  تونس  ملدينة  توّجه  حيث  قاتلة،  جروح  القنص 7لعّدة  عّبر  وقد  على  ،  االعتداء  كثرة  بسبب  قلقه  عن  ل 

األوروبيين واملحميين قنصلّيا خاّصة وأّن "جنايات كثيرة من هذا النوع وقعت في هذه األّيام األخيرة باملكان املذكور، وكذلك ُوجد  

وروبيين الساكنين  نفر تونس ي قتيل بقرب مّنوبة، وال يتيّسر لي أن أخفي على جنابكم مقدار التحيير الشديد الواقع في قلوب األ 

، كما عّبر  8بهذه البالد من كثرة تواتر هذه الجنايات في هذه املدة بعد وجود العافية الكاملة واألمن التام مّدة عشرة سنين فارطة 

 
. دار كلمات (1881  -1860ينة تونس خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر )العنف ضّد األوروبيين واملحميين في مدمحمد البشير رازقي،    1

 2021للنشر والتوزيع، مصر، 
2  " رازقي،  البشير  )محمد  بتونس  الفرنسّية  الحماية  انتصاب  بيل 

ُ
ق تونس  الحاضرة  في  واملحمّيين  األوروبّيين  تجاه  القتل  الفاعل  1881حوادث   :)

ة االجتماعي ورهاناته"، 
ّ
 . 61- 30، ص 2018، 34كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة نواكشوط، العدد ، الدراسات التاريخّية واالجتماعّيةمجل

والنصف األول من القرن العشرين واإلنتاج التاريخي لشبكات املصالح: محاولة    19عمل باجة وظهيره الريفي آخر القرن  محمد البشير رازقي،    3

لم
ّ
 .2022ات للنشر والتوزيع، مصر، ، دار كلمفي تاريخ الظ

 .2021(، دار كلمات للنشر والتوزيع، مصر، 1870  -1855محمد البشير رازقي، إيالة وإمبراطوريتان: البالد التونسية والّصراع على عهد األمان )4
5 Anne-Marie Planel, Du comptoir à la colonie. Histoire de la communauté française de Tunisie, 1814-1883, Paris, IRMC, 

Riveneuve éditions, 2015 . 
 . 379، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 6
 . 385، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: األرشيف الوطني 7
 . 380، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 8
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املذكورين   الجناة  "تترك   
ّ
أال الدولة  تخاذلها فعلى  من  أو  النازلة  في هذه  بالتحقيق  الدولة  قيام  من عدم  القنصل عن خوفه 

 .1ين العنان من غير إجراء الحكم فيهم"مطلق

ة و"أّدى الطبيب اليمين الالزم على أنه يصدق فيما يقرره" وقد ُحّرر في التقرير أّن الضحّية  
ّ
ف طبيب فرنس ّي بمعاينة الجث

ّ
ل
ُ
ك

ح صناعة الذي كان عابر طريق من املكان املذكور" وُوجد على ج
ّ
سده "خمس  هو "السنيور ألكسانرو لورس الفرنساوي الفال

جراحات فيه واقعة بآلة حديدية مذّببة...بجهة املعدة...وهو من األجراح القّتالة...بين األضالع بالجهة اليسرى من الصدر وقد  

، كما عّين القنصل في آخر الرسالة قتلة محتملين يمكن االلتجاء إليهم في صورة عدم إيجاد الجناة الحقيقّيين وهم  2ثقب الرئة"

، الحظنا في نوازل أخرى في هذا املقال، إلى جانب هذه النازلة،  3ذين كثيرا ما يترّددون على املقطع "وخصوصا بالليل""العربان" ال

ة واضحة تجاه جناة  
ّ
أدل الجاني: في غياب  القتل مجهولة  الفرنسّية في خصوص نوزال  القنصلية  استراتيجية مهّمة اعتمدتها 

ّين وزر النازلة: املهّم املحافظة على هيبة ومكانة الدولة الفرنسّية وأعوانها ومصالحها، في  معّينين من املهّم أن يتحّمل مّتهم مع

 اإليالة التونسية.

ارتكز القنصل الفرنس ي على حوادث ومعارك سبقت حادث قتل الفرنس ي للبحث على مّتهمين محتملين، حيث أورد في تقرير  

ه من املهّم التحقيق    1877أوت    17له بتاريخ  
ّ
مع الرجل أحمد مقنين ابن أحد الوكالء وهو من النافذين اجتماعّيا وبعض  أن

"أنفار عرب" بسبب هجومهم سابقا على املقطع وعلى األوروبيين العاملين باملقطع، كما دعا إلى سجن رجالن تشاجرا مع بعض  

سلمون أهل الجهة مبغضون لنا، ومنذ  املقتول حيث دخلت داّبة الضحّية إلى أرضهم، كما شهد عامل أوروبي باملقطع أّن "امل

 عن الخدمة وتهّددونا...وكثيرا ما كان يقع  
ّ
شهرين فارطين أتانا للمقطع أنفار ومعهم  ابن الوكيل أحمد مقنين وأمرونا بالكف

 .4التهّدد علينا قبل ذلك"

ر في هذه النازلة قادح أساس ي لنشأة األ 
ّ
زمة وهي استحواذ األوروبيين على  تقّدم لنا هذه الشهادة معطيات مهّمة حيث تتوف

ان املحلّيين، يساهم هذا التجاور في تصادم نظم اقتصادّية وانتاجّية مختلفة: نظام فالحي يعتمد  
ّ
مقطع مجاور ألراض ي السك

وهذا ما  ، 5على األرض واملاشية واملحاصيل الفالحّية، ويقابله نظام اقتصادي يعتمد على استخراج الثروات الطبيعّية )املقطع( 

ان املحليين من إمكانية افتكاك أرضهم أو توّسع املقطع، هذا إلى جانب وجود قادح آخر خطير  
ّ
يساهم في بروز توّجس من السك

 وهو احتكاك يومي بين مسلمين وأوروبيين. 

وهد خارج من مدينة تونس و"هو مخ
ُ
مور وأنهم  قّدمت لنا وثيقة مهّمة تفاصيل الساعات األخيرة من حياة املقتول حيث ش

سألوه عن املكان املتوّجه إليه فأجابه بأنه متوّجه لبلد منزل تميم فنهوه عن التوّجه ليال وطلبوا منه أن يبقى باملكان حتى تمّر  

، كما برز  6قافلة يذهب معها أو يذهب في النهار، فأجابهم بأنه غير يهودي حتى يخاف وسار وعلى كتفه مكحله )سالح ناري("

 
 . 380، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337 مكّرر، ملف: 219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
 . 380، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2
 . 380، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 3
 . 382، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219تونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: األرشيف الوطني ال4
ان املحلّيين الستثمارات األوروبيين في البالد التونسّية خالل النصف الثاني من القرن  5

ّ
سواء املقاطع   19تبّين لنا في دراسات سابقة استهداف السك

إيالة وإمبراطوريتان: البالد التونسية والّصراع على عهد األمان  خطوط التلغراف. ينظر: محمد البشير رازقي،  أو املناجم أو السكك الحديدّية أو  

العنف ضّد األوروبيين واملحميين في مدينة تونس خالل النصف  ؛ محمد البشير رازقي،  2021، دار كلمات للنشر والتوزيع، مصر،  (1870  -1855)

 . 2021(. دار كلمات للنشر والتوزيع، مصر، 1881 -1860الثاني من القرن التاسع عشر )
 . 384 -383، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 6
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اس ّي وهو الرجل مسعود الجربي الذي تشاجر مع املقتول و"افترقا عن خصام"، وشهد جماعة تونسيون أنهم  اسم مّتهم أس

وف )الخنزير( عند  
ّ
سمعوا راعي الضحية يقول "قتلت النصراني وتركت الناس حيارى في شأنه"، والراعي مسعود كان "يرعى بالحل

ال )الضحّية(
ّ
بقّية أجره وفي مؤونته وتنازع معه في    5.5...وأنه صار مطالبا برياالت  النصراني الفرنس ي الذي يخدم بمقطع الكذ

ذلك واشتكى به للنصراني أندريه أحد خّدامة املقطع فقال له النصراني أندريه ال يخدم عنده واذهب لتونس وذهب إليها يوم  

شهود يمش ي وراءه وهو خارج من مدينة  السبت"، ثم قابله في مدينة تونس يوم وفاته وطالبه مّرة أخرى في بقية أجره وشاهد  

أنه لم يدفع له كامل أجره   املتهم مسعود " قائال  الوزارة  بيل موته وهناك من شاهدهم "يتخاصمان"، وقد أحضرت 
ُ
تونس ق

وغادر إلى مدينة تونس قبل أسبوع كامل من نازلة القتل، ثم قابله في مدينة تونس ورفض أيضا أن يعطيه أجره وافترقا على  

 . 1ذلك

ة "هل لهم  
ّ
ان املكان الذي ُوجدت فيه الجث

ّ
ان املحليين مع املحققين حيث أرسلت الدولة أعوانها وسألوا سك

ّ
لم يتعاون السك

التي قتل فيها وهل غاب عنهم أحد من   الفارط  االثنين  أحد وهل سمعوا شيئا ليلة  النصراني...أو شبهة على  بنازلة قتل  علم 

، وقد قّدم كبير عملة املقطع شهادته، وهو رجل أملاني، حيث  2الجميع أنه ليس لهم شبهة على أحد   منازلهم بتلك الليلة"، وأجاب

ره  3أثار شكوكا كثيرة بدون تعيين مّتهم معّين 
ّ
، حيث قال أن الضحّية "كان كثير التخاصم مع الّناس وأنه نهاه عن ذلك مرارا وحذ

عايا البروسيان )بروسيا: أملانيا(...كان معهم باملقطع كثيرا ما يختصم مع سارحه  من العاقبة...كما قّرر النصراني فرديناندوا من ر 

)الراعي("، وُسمع حوار بين الراعي املشتبه ورجل آخر به يقول "قتلت النصراني وتركت الناس حيارى في شأنه فأجابه الجديدي  

زوا على  املذكور بقوله ال يرحم الكلب )في إشارة إلى املقتول("، والغريب أّن ا
ّ
ملشرفين األوروبيين على املقطع )وأغلبهم أملان( رك

ه "يغلب على الظّن أنه ما فعل به هذا الفعل إال سارحه مسعود الجريدي"
ّ
 .4اّتهام الراعي حيث ورد في الوثيقة أن

فرنسيين وأملانيين في مقطع واحد  انتهت النازلة بدون تعيين قاتل محّدد مع بروز رهانات مثيرة في هذه النازلة، منها تواجد  

ان املحليين  
ّ
رغم ما بين الدولتان من منافسة ضارية في أوروبا وغيرها، كما أبرزت لنا هذه النازلة معطى آخر مهّم وهو وعي السك

ادي األوروبي  بخطورة التسّرب االقتصادي األوروبي في البالد التونسّية )استغالل املقاطع مثال( وخاّصة مع تهديد النظام االقتص 

 مع األساليب املعاشّية املحلّية.

 (1879قتل يهودي تحت الحماية الفرنسّية بمدينة الحّمامات )جويلية 

وجد اليهودي يوسف وّزان من الحماية الفرنسّية بمكان يبعد عن مدينة الحّمامات خمسة عشر كيلومترا "مّيت مذبوح" في 

الحمامات املحميين قنصلّيا للتعّرف عليه، وُعثر عليه موثق اليدين من الخلف    ، وقد اجتمع جماعة من يهود1879شهر جويلية  

ووجدوا حماره موثق بجانبه، توّجس اليهود من خليفة النفيضة وأعوانه وعدول املكان وطلبوا معاينة الجثة بأنفسهم حيث  

 
 . 384 -383، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
 (.1294شعبان  9) 388، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2
  لتاسعال يمكن لنا أن نثق ثقة عمياء في شهادة رجل بروسياني )أملاني( بسبب الصراع املرير بين فرنسا وبروسيا خالل النصف الثاني من القرن ا  3

لت البالد التونسّية أرضا أساسّية للصراع. ينظر: محمد البشير رازقي، "التجّسس  1871 -1870عشر )مثال الحرب الفرنسّية البروسّية في  
ّ
(. وقد مث

د ، الجزائراملجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية("،  1881  -1860في مدينة تونس ُعقب تأسيس مجلس الضبطّية )  والجاسوسّية
ّ
، املجل

 . 115 -94، صص. صص.2022جانفي ،3، العدد 6
 (.1294شعبان  9) 389، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4
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ر إليقاف الدم من رقبة املقتول، وقد  تبّين "مذبوح" ومضروب بخنجر قرب أذنه، كما الحظوا استخدام القاتل لعجين الشعي 

 .1قال أهل الضحّية أن له والد فقير عاجز عن التنّقل وليس له إال الولد املقتول 

عّبرت القنصلية الفرنسّية عن توّجسها من امكانّية تصنيف حادث قتل اليهودي ضمن قضايا القتل مجهولة الجاني، حيث  

أن أخبر السلطة التونسّية قبل ستة أشهر من حادثة   1879جويلية  23األكبر بتاريخ  أورد قنصل فرنسا في رسالة له إلى الوزير

ن على الجاني وال  
ّ
قتل اليهودي "أنه وقع التهّدد بالقتل على يهوديان من رعايا دولتي بتلك الجهة ولم تقع نتيجة البحث في التمك

ة التونسية للبحث عن الجاني وبمقتض ى ذلك "فإني أرى  ترجيع الدراهم التي أخذت من املفعول به"، ولم اسعى أصال السلط

البحث   رّبما أن  الذي  الجاني  ن على 
ّ
التمك في  البحث  زيادة على استعمال غاية  التونسية  الدولة  أطلب من  بأن  نفس ي ملزوما 

 مثيرا للجدل كثيرا ما طرحه في قضايا مشابهة وهو ا
ّ
لبحث عن كبش فداء  املذكور يبقى بال نتيجة"، وقد طرح قنصل فرنسا حال

ة واهية، األهم بالنسبة لفرنسا هي املحافظة على هيبتها وتحذير كل من تسّول له نفسه اإلضرار بها مستقبال، ال إخضاع  
ّ
ولو بأدل

ان املكان وهذا هو السبب الوحيد في قطع وقوع  
ّ
الفاعل الحقيقي للعقاب، فقد كتب قنصل فرنسا: "إلقاء املسؤولية على سك

فعل في املستقبل الذي موجبه البغض الحاصل من اختالف الديانات، وقد جرى هذا الفعل غير مّرة في تلك الجهة  مثل هذا ال

 .2فلذلك أطلب من الدولة التونسية إعطاء عشر آالف ريال تونسية دية إلى عائلة القتيل املذكور" 

وابت سّجلنا تواجدها في نوازل أخرى في هذا  نالحظ من خالل هذا االقتباس محافظة الذهنّية السياسية الفرنسية على ث

واألجانب   األهالي  الت 
ّ
تمث في  الفرنسّية  الدولة  مكانة  على  املحافظة  ذلك  من  األهّم  بل  القاتل  إيجاد  املهّم  من  ليس  املقال، 

ت فرنسا جرائم القتل مجهولة الجاني للمحافظة على هيبتها االجتماعّية، بل وترسيخ 
ّ
ها وتوطيدها على  واملحميين، ولهذا استغل

ة الكافية إلدانتهم.  
ّ
ر األدل

ّ
 حساب مّتهمين لم تتوف

شرعت الدولة التونسية في التحقيق في الجريمة مع متابعة من القنصلية الفرنسّية، عرف املحّققون تفاصيل اليوم األخير  

دي الذي معه حاجته من هناك  في حياة الضحّية، حيث ذهب إلى منطقة بوفيشة للعمل صحبة يهودي طبيب، و"ملا قض ى اليهو 

وصل   حتى  منها  أتى  التي  طريقه  في  رجع  ثم  الحمامات  بلغه  حّتى  املذكور  املقتول  يوسف  معه  ركب  نابل،  إلى  الرجوع  أراد 

لفندق...وهناك نزل من فوق حماره وشرب قهوة وسأله القهواجي )صاحب املقهى( بقوله أي متوّجها فأخبره يوسف أنه متوّجه  

لين بأبي فيشه وأنه يريد املبيت عندهم ألجل عنده دراهم عند ولد مرزوق يريد استخالصها منه وإذا لم يعطه حّقه  لهنشير الناز 

يشكي به، فأعلمه القهواجي بأنه إذا فعل ذلك مع ولد مرزوق يقتله، ثم إن يوسف توّجه في ذلك اليوم...بات هناك ليلة جمعة  

املوالي ُوجد مقتوال مطروح  القناطر"وفي يوم السبت  األّولي تداول اسم مّتهم أساس ّي املعروف    3ا بالطريق بين  التحقيق  ،أبرز 

ّتهم سابقا بقتل يهودي بمدينة  
ُ
ه أ

ّ
باسم "ولد مرزوق" صحبة ابن عّمه علي بن حسن، ُعرف عن ولد مرزوق شّدة الطبع كما أن

النازلة مجّرد أخبار متداولة اجتماعّيا أي جريمة قتل  نابل "ثم حرقه بعد القتل وإلى اآلن لم يظهر له آثر"، ولهذا بقيت هذه  

ان من قبل الدولة لسؤاله عن النازلة و"أداء الشهادة ينكر ذلك"، أي أّن ولد  
ّ
مجهولة الجاني، بل كّل من ُيستدعى من السك

ة اليهودي يوسف وّزان ل 4مرزوق يتمّتع بهيبة ومكانة اجتماعّية 
ّ
ة  ، وقد أخبر تقرير املحّققين أن جث

ّ
م تختفي، مثل اختفاء جث

ة و"لوال ذلك لكان اليهودي يخفى وال يظهر له أثر أصال"
ّ
 .5اليهودي اآلخر املقتول، ألن "شيخ املكان وضع عّسة بجانب الجث

 
 (. 1879جويلية  21) 340، و.3/7فرعي: مكّرر، ملف  337مكّرر، ملف:  219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
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سعت القنصلية الفرنسّية للدفاع عن يوسف وّزان وحماية حقوقه حيث قّدمت مجموعة من القرائن لتأكيد اّتهام ولد  

ة الضحّية ُوجدت في أرضهم وهي "القرينة الكبرى"، و"القرينة الثانية:    مرزوق ومن معه
ّ
من نزالء هنشير بوفيشة وهي أن جث

 الدّم السائل من القتيل يدّل على أن القتل وقع في العمارة أي في بيت من  
ّ
وجود رقبة القتيل املذبوح منها وحشّوة بالدقيق لطف

القتل عن غ الهنشير واستبعاد  القرينة  بيوت نزالء  إذ لو كان القاتل أجنبي لكان يهمله من غير ما يلزم يفعل به ذلك،  يرهم 

الثالثة: وجود الحمار مقّيد في مكان القتيل خشيا رجوعه إلى بيت القاتل حيث أنه وقع في مبيته بالبيت املذكور، القرينة الرابعة:  

ته بها بعد ق 
ّ
تله يدّل على أن القتيل نام في بيتا من بيوتها وعند نومه انزعها  نزوع القشابّية )لباس شتوي( من القتيل وإغطاء جث

وه )طعنوه( أوال في كتفه فانتبه من نومه فصار ينازع معهم حّتى هجموا عليه جملة وكّتفوا أيديه  
ّ
ا أرادوا قتله فدق

ّ
كعادته ومل

داخل كتابه املوجود هو والسنجة والذراع    حول ظهره تقريطا قوّيا ثّم قدروا على ذبحه، القرينة الخامسة: وجود زمام القتيل

والطلبت والحمار في مكان القتيل مقّيد فيه الطلوق )الدين( الذي له قبل األنفار املذكورين أعاله وغيرهم رجال ونساء من نزالء  

لهنشير املذكور يدّل  الهنشير املذكور، البعض بالعدالة مشير عليه في الزمام املذكور والبعض بالزمام وثبوت الخلطة مع نزالء ا

على قتلة حرابة لنهب ماله والدليل ضياع خرجه، القرينة السادسة: شهادة القهواجي ببير املبيتة تقتض ي بأن القاتل بات في 

الهنشير املذكور بقوله وأنه سمع من القتيل قاصد املبيتة بالهنشير املذكور الستخالص ديونه من نزالءه وتسميته البعض من  

اف الهنشير املذكور سكوته عن األخبار  نزالء املك
ّ
السابعة: إن الشيح علي بن حسن وق القرينة  ان...وجد قتيال مذبوحا فيه، 

 أنه علمه أن ابنه حسن معهم في القتل وأن ابنه عشيق لزوجة ولد  
ّ
ته تقتض ي املسارعة باألخبار إال

ّ
بالنازلة مع أنه يعلم خط

يمناه   الصحيفة  بطلعة  إليه  املشار  فيه  مرزوق  فات  القتيل  فصاب  وقصدهم  فرسه  على  ركب  املذكور  علي  والده  بلغ  وملا 

 .1الفوت"

د على أهمّية تنزيل العقاب أكثر من كشف املجرم حّتى مع غياب الشهود،  
ّ
ضغط قنصل فرنسا بطريقته الخاّصة حيث أك

ة وشهود: "وألن املحّل  ، يقول القنصل مبّررا إمكانية الحكم ع 2وهذا ما يتناقض ضرورة مع مسألة العدالة
ّ
لى املّتهمين بدون أدل

أمثال هذه األماكن مع أنهم أبناء عّم مع   الدماء والحقوق والواقعة في  الشاهد لضاعت  محّل ضرورة فلو اعتبرنا فيها شرط 

اقع فيه  بعضهم وأصحاب ونزالء تراب واحد فلم يشهدوا على بعضهم بعض، وإذ ذاك أنا طالب دّم القتيل من أهل التراب الو 

، يسعى القنصل هنا لتوظيف جريمة القتل مجهولة الجاني  3القتل والنظر السديد لسيادتكم ألن ميزان العدل بين أيديكم" 

 لترسيخ دوله كحامي أساس ّي لرعاياه ومن هم تحت حمايته مع تأكيد أهمية النفوذ الفرنس ي بتونس.

ة أخرى في النازلة حي
ّ
ث شهد الرجل مفتاح الوريمي أنه سمح الضحّية يقول أنه متوّجه  قّدم وكيل الضحّية بالتنسيق أدل

بمعدم   املّتهمين  وبقّية  مرزوق  ولد  إنكار  رغم  الهنشير  هذا  بأهل  معرفة  على  هو  أي  أصحابه"،  "عند  بوفيشة  في  ليلة  ليبيت 

تل    معرفتهم له، إلى جانب أن القتيل ُوجد موثقا و"لو كان القاتل أجنبي لكان قتله بغير أن يلزم"
ُ
نفسه بتوثيقه، إذا فالقتيل ق

ف دما سواء في 
ّ
ّفف دمه ثم نقل عن مكان القتل ولكن بعد أن فرغ دمه في مكان قتله ولهذا لم يخل

ُ
في أحد منازل بوفيشة وك

رة هي إنكار املّتهمين معرفة القتيل ولوالده عمران والحال
ّ
ة املتوف

ّ
أن أهل    طريق نقله أو في املكان الذي ُوضع فيه، ومن األدل

بوفيشة جميعهم "اعترفوا بمعرفتهم والخلطة معهم أعوام عديدة"، وأيضا انكار أحد املّتهمين "الحضور يوم السبت الذي وجد  

فيه القتيل عندهم...ولم يسمع بالقتيل إال بعد أربع أيام كما قّرر ذلك بالوزارة والحال أنه في اليوم املذكور كان حاضر ببوفيشه  
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ند حضور العدول من النفيضة عند حضور العدول ملعاينة القتيل وهو حاضر في املوطن"، والدليل اآلخر  مع الشيخ حسين ع

ا ُسئل" عن بعض التفاصيل، 
ّ
 "اضطرابه )ملّتهم( مل

والدليل اآلخر أن حمار القتيل وجد مقّيد "ولو كان قاتله أجنبي لكان ينهب الحمار مع السلعة أو يهمله لم يلزم تقييده"،  

يل اآلخر هو شهادة القهواجي والفنادقي بأن الضحية شرب قهوة" عنده يوم الجمعة املشار إليها ثم ركب من عندهم عشّية  والدل

القتل"  الواقع فيه  التراب  القتيل من أهل  ، كما عثر املحّققون كّراسا عند الضحّية  1قتله"، ولهذا طلب وكيل الضحّية "دم 

د  مسّجال فيها ديونه ضّد أهل القرية ا
ّ
تل على أرضها، وهذا ما يثبت من ناحية معرفته لهم رغم إنكارهم ذلك إلى جانب تأك

ُ
لتي ق

 .2املحّققين أنه قض ى ليلته األخيرة في األرض في القرية التي ُوجد مقتوال فيها 

ة ملموسة وحاسمة، حافظت هذه  
ّ
النازلة على نفس النمط  انتهت النازلة بدون تحديد دقيق ملرتكب عملّية القتل لغياب أدل

ي في مواجهة اآلخر املختلف حّتى في صورة معرفتهم بوقوع جريمة  
ّ
على سّجلنا حضوره في النوازل السابقة: تكّتل املجتمع املحل

القنصلّيات   لضغوطات  وتخضع  املحليين  ألعوانها  أحيانا  تميل  حيث  الوسط  من  العصا  الدولة  مؤّسسة  مسكت  القتل، 

 خرى، دورها تحكيمي ال سيادي. األوروبية أحيانا أ

 (1879جريمة بمدينة قابس )سبتمبر 

تال يهودّيان في شهر سبتمبر  
ُ
قرب مدينة قابس، كانا توّجها سابقا لبلد مطماطة لشراء دجاج لالحتفال بأحد األعياد    1879ق

تال في طريق عودتهم، عاينت السلطة التونسية الجثث "مكّتفا ومضروب  
ُ
وثانيهما مضروب برأسه"، مع قتل أحدهم  اليهودّية، وق

ل، وطرحت الطائفة اليهودّية فرضّية متابعتهم  3بالرصاص وآخر "مربوط يديه بحبل ورأسه مكّسر" 
ّ
، وبدأت الجثتان في التحل

بيل دخولهم مدينة قابس 
ُ
بلد  ، خاّصة وأن اليهودّيان باعا صوفا وشعيرا ب4من طرف القتلة من زون خروجهم من مطماطة إلى ق

ريال، واشتروا دجاجا وثيابا وأقمشة وهذا ما يجعلهم عرضة لجلب االنتباه واملتابعة وامكانّية تعّرضهم    500مطماطة بسعر  

 .  5لقطع الطريق

استمّرت التحقيقات أكثر من سنة كاملة وأسفرت عن ذكر اسم ثالثة رجال وهم حّموده املطماطي وأخيه بلقاسم والطيب  

ة والبراهين بن أحمد بن طيب، ولك
ّ
 .6ن تّم إطالق سراحهم بسرعة لغياب األدل

تال بجبل مطماطة وحملهما الوادي إلى مكان وجود الجثث 
ُ
، وهذا  7ومن الفرضّيات التي طرحها املحّققون أن اليهودّيان ق

تل من خالل حيلة املجرم  املعطى ساهم أّوال في إخفاء جزء مهّم من معالم الجريمة سواء عبر معرفة املكان الحقيقي لعملّية الق

ة وتغيير معاملها مما يساهم في تضليل املحّققين سواء  
ّ
ل الجث

ّ
)أي املجرمين( عبر رمي الجثتان بالوادي، وثانيا يساهم املاء في تحل

لقتل مما  عند محاولتهم األداء األساسّية للقتل أو زمن القتل، وهذا ما يؤكد حرفّية القتلة ووعيهم وتخطيطيهم الدقيق لعملّية ا

 يساهم في جعل الجريمة "جريمة قتل مجهولة الجاني".
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الضحايا  وآثار  1لم تستسلم عائالت  "عّضة"  وله  برأسه  ة وجود إصابة 
ّ
بتعل املطماطي  الرجل حّمودة  ، حيث ذكروا اسم 

وطنه، وقّدمت أّم    أسنان على يده، وقد أحظر املّتهم حجة بالعدالة تضّمنت تعّرضه لهذه الجروح بسبب معركة مع أحد أبناء

الترهوني   موس ى  بن  أحمد  املكرم  لدار  دخلت  بمطماطة  نسوة  بعض  "أن  علمت  أنها  اليهودّية  يستير  واسمها  الضحايا  أحد 

املطماطي )أحد املتهمين( فوجدت زوجه تنّتف ريش ديك فقالت لها أن هذا الديك من أين لك وأنا ابتاعه مّني باألمس اليهوديان  

ن( فأجابتها: استري ذلك ألنه ش يء قّدره هللا"، ولكن تبّين للمحّققين أن أحمد الترهوني املطماطي وزوجته  )أي باعته للمقتوال 

يا منذ أكثر من سنتين حسب شهادة بالعدالة وبشهادة "أهل العدل والثقاة"، وقدم عائلة الضحّيتان إلى العامل أخبروه  
ّ
توف

 .2يهم بعض أناس من مطماطة" بظهور أدباش الضحيتان بمدينة نفزاوة "يبيعون ف

لت القنصلّية الفرنسّية في هذه النازلة حيث أرسل قنصل فرنسا رسالة إلى الوزير األكبر بتاريخ  
ّ
د   1880أكتوبر    14تدخ

ّ
أك

تال تركا زوج نسوة للشّر والفقر مع عّدة أوالد"، كما أشار إلى عون الدولة )العامل( في هذه القضّية وان
ُ
حيازه  فيها أن اللذان "ق

الضحيتان   لعائلة  تقّدم  أن  الدولة  القنصل من  القاتلين"، وطلب  أحد  كأنه  ي و"لم يخش ى من جعل نفسه 
ّ
املحل املجتمع  إلى 

"األيتام"، بسبب فقرهم، عشرة آالف ريال، من دون إهمال "الجناة" وعدم تركهم "بغير عقاب"، وأبرز قنصل فرنسا نفسه  

 .3نفار من العرب"، أي تقريبا جريمة القتل مجهولة الجاني جهله باملجرمين الحقيقين وسّماهم "أ

ل  
ّ
التدخ أسماء مّتهمين محّددين مّما أجبر "جمعّية اإلسرائيليين" على  الفرنسّية  القنصلّية  السلطة املحلّية وال  تقّدم  لم 

ه "أتى من   1880أكتوبر    23حيث أرسل نائب رئيس الجمعّية بتاريخ  
ّ
أخبر الحكومة بأن الفاعلين أربعة    رسالة إلى الوزير األكبر أن

عطى حيث أّن "العامل لم يتتّبع قوله ليكشف عن حقيقة  
ُ
أنفار من مطماطة" ولكن "العامل امتنع" من التفاعل مع هذا امل

الثالثة أنفار فقط واكتفى بذلك ثم بعد   العامل سّرح اثنين، واألول تركه مسجونا سّتة أشهر ثم    15الحال بل سجنهم  أيام 

حه أيضا"، ولم يكتفي بذلك بل أخذ من املّتهمين "نحو سّتة آالف ريال لُيخفي النازلة"، وباملقابل وعد العامل بإعطاء "ثالثة سرّ 

ريال لكل مرأة "فامتنعوا من قبولها...الواقعة املذكورة تركت زوج    1500آالف ريال لنسوة القتيلين" ثم خّفض املقدار إلى حدود  

 .4الفقر العظيم" نسوة وأربعة أوالد في  

د خطورة جرائم القتل مجهولة الجاني، فحسب الشهادة انحاز العامل للمجتمع  
ّ
تقّدم لنا هذه الشهادة معطيات مهّمة تؤك

ل الدولة وحافظت  
ّ
ي، بل أخذ الرشوة من املّتهمين وأراد إسكات عائالت الضحايا باملال بسبب فقرهم أساسا، لم تتدخ

ّ
املحل

باملقابل عجزت القنصلية الفرنسية والجمعّية اإلسرائيلية على إنفاذ العقوبة في حق املّتهمين، بل عجزت    على دورها التحكيمي، 

 أصال على إجبار السلطة التونسية مع التحقيق معهم. 

 (1881جريمة قتل بداية االستعمار الفرنس ي للبالد التونس ي ) 

بّين ال
ُ
عالقة العضوّية بين القتل وشبكات املصالح وعالقة ذلك بالجرائم  وقعت نازلة مهّمة سنة احتالل البالد التونسّية ت

إلى إطالق نار من مكان ومصدر    1881مجهولة املصدر، تعّرض الجيش الفرنس ي الّداخل ملدينة الحمامات أوائل شهر نوفمبر  

املد السياسيين والدينّيين في  الفرنسّية كّل الفاعلين واملتنّفذين  العساكر  ينة وهم الشيخ القاض ي وأئّمة  مجهول، جمع قائد 

الحنفّية والقائد العسكري التونس ي والخليفة وطلب منهم العثور على مطلق النار على الفرنسيين، أعرب أهل املدينة عن جهلهم  

 
مكّرر،   337مكّرر، ملف:    219ي التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق:  "أحد أولياء القتيلين ُينسب حماية دولة فرنسا". ينظر: األرشيف الوطن1
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ملصدر إطالق النار خاّصة وأن الحمامات ُيحيط بها عدد كبير من "األعراب" وجنود تونسيون كثر، ويطلقون النار في بعض  

خبزة ورأس من البقر ومن الضأن مع يلزم ذلك من    1200يان، هّدد القائد الفرنس ي أهل املدينة طالبا منهم مّده بألف واألح

ر األهالي عن دفع "الخطّية"  
ّ
الحطب الشعير والتبن في شكل خطّية يومّية إلى حين عثور أهل املدينة على مطلق النار، وإذا تأخ

راق عشرة منازل رغم أّن أهل املدينة "ضعفاء الحال وليس لهم سالح وال بارود وال يعلمون  يأمر القائد العسكري الفرنس ي بإح

التي وضعها   الخشبّية  األعواد  أزالوا  ألنهم  املدينة  أهل  على  أخرى  الفرنس ي خطّية  أضاف  وقد  البارود"،  منهم صرخ  وقع  من 

هالي حّجة أخرى في سبيل تفادي عقوبات الجيش الفرنس ي  الفرنسيون على قبور جندوهم املوتى املدفونين في املدينة، قّدم األ 

حيث أشاروا إلى أّنهم متوافقون مع سياسات الباي ولم يعارضوا االستعمار الفرنس ي ورّحبوا به "ولم يقع من الفريقين ضرر  

طول ميترين ونصف وجعلوا  لآلخر"، كما أّنهم احترموا حرمة قبور الجنود الفرنسيين، بل قاموا ببناء سور على "قبور األموات" ب 

له بابا، باملقابل استمّر القائد الفرنس ي بتهديد أهل املدينة قائال إنالخطّية اليومّية )املشار إليها سابقا( يمكن أن تستمّر لنصف  

 .1شهر إن لم يحضروا مطلق النار 

ان املدينة واملتنّفذون فيها على إيجاد مطلق النار الحقيقي، تصّرف القائد 
ّ
بض    عجز سك

ً
العسكري الفرنس ي بنفسه حيث ق

على الرجل مفتاح الدردوري بتهمة إطالق النار على الجنود الفرنسيين "بمقتض ى شهادة نفرين" فقط وبدون أّي دليل آخر،  

 مثالّيا للعسكر الفرنس ي الباحث واملتلّهف لبناء مكانة ُمهابة اجتماعّية بح 
ّ
لت سياسة تقديم كبش فداء لهذه األزمة حال

ّ
كم  مث

، فال  2فعل االستنطاق والبحث عن املشتبه فيهم بعنصر العقاب احتالله حديثا للبالد التونسّية حيث يتشابك في هذا الرهان  

ان أن تترك محاول قتل أحد عساكرها تمّر مرور الكرام بدون عقوبة    يمكن يمكن
ّ
لسلطة استعمارية حديثة العهد بالبالد والسك

ص من الخطّية اليومية املفروضة عليهم من خالل إيجاد مرتكب  
ّ
وال ردع، باملقابل سعى املشرفون املحليون على املدينة إلى التخل

اّتهام ه، تقّدم لنا طريقة قبض الجيش الفرنس ي على املشتبه به منفذا مهّما لفهم الذهنية  الفعل ولو كان مشكوك في صّحة 

الفرنسية خالل اللحظات األولى من االستعمار، فقد اقتحم الجنود منزل املشتبه به وكّسروا الباب وُضربت زوجته الحامل على  

ثير شخصّية املشتبه فيه جدال سياس3بطنها إلى جانب العنف اللفظي 
ُ
ّيا آخر، فهو يعمل منذ صغره مع نائب قنصل إنجلترا  ، ت

، تسعى  194بالحمامات، وال يخفى علينا الصراع املرير بين فرنسا وانجلترا على بسط النفوذ على اإٍليالة التونسية خالل القرن  

ر في اإلضرار بمصالحها من األهالي، إ
ّ
لى محاربة النفوذ اإلنجليزي  فرنسا من خالل هذا الفعل، إلى جانب أهمية ردع كّل من يفك

معلنة خضوعا رسمّيا للبالد التونسية لالحتالل الفرنس ي، خاّصة وأن هذه الحادثة وقعت في خصّم سعي فرنسا إلى السيطرة  

، إذا فمن خالل إلصاق التهمة بالرجل مفتاح الدرودوري فإّن  5على كامل تراب اإليالة مع وجود مقاومة شديدة في مدن كثيرة 

نها من القبض على من أطلق النار على جنودها، إلى جانب رسائلها املوّجهة إلنجلترا بخصوص  فرنسا 
ّ
تخرج من إحراج عدم تمك

ص األعيان املحليين من الخطّية الفرنسّية الثقيلة. 
ّ
 احتكار فرنسا للنفوذ في اإليالة، من دون أن ننس ى تخل

الدردوري   اّتهام مفتاح  ضعف 
ُ
القضّية عند هذا الحّد، فقد طرح نائب قنصل إنجلترا نقاط ضعف مكشوفة ت لم تقف 

أراد من خالل فعله أّوال    6بارتكاب فعل إطالق النار، فاملشرف على عملّية الشهادة هو خليفة الحمامات السيد قاسم فنينة

بأّي طر  الثقيلة  الفرنسية  ص من الخطّية 
ّ
الجنود  التخل الّناري لحظة مرور  الذي كان يصطاد بسالحه  ابنه  تبرئة  يقة، وثانيا 
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إلى الوزير األكبر: "أنه كان له بستان له   1881ديسمبر  5الفرنسّية باملكان، ورد في رسالة نائب قنصل إنجلترا بالحمامات بتاريخ 

فا بحراسة بستانه
ّ
املذكور وله من العمر ثمانية وعشرين سنة قائما    بالحمامات انسان من العرب يدعى مفتاح الدردوري مكل

ا توّجهت العساكر الفرنسية...سمعوا إطالق مكحلة فطلب الكماندات )القائد  
ّ
بتلك الخدمة من صغره، ومن مّدة عشرة أّيام مل

ى بألف فرنك باليوم،
ّ
 فإّن البلد تخط

ّ
فأجابه حاكم البلد    العسكري( على العساكر من عامل املكان تمكينه مّمن أطلق ذلك وإال

ن على دردوري  
ّ
ص من الخطّية وأمر خّدامه بالدخول إلى البستان والتمك

ّ
بأنه لم يقدر على كشفه، وبعد خمسة أيام أراد التخل

، كما استغرب نائب القنصل  1املذكور وإحضاره للكماندات ليجري عليه الحكم وكان ذلك بعد أن سافرت إلى تونس بقليل" 

ة إعدام املّتهم رغم عدم التحقيق معه، بل وبشاعة االعدام فقد حّرر نائب قنصل إنجلترا شكوى أخرى:  اإلنجليزي من سرع 

)العسكري(   القالص ي  يد  نه من 
ّ
الخليفة فمك إلى  وقّدموه  أنفار...كّتفوه  ثالثة  املكان  وّجه خليفة  تونس  إلى  أن سافرت  "بعد 

قوا رأسه بحائط، وأنا رأيت أهله في حالة  الفرنس ي في الساعة الرابعة بعد الزوال وعند شروق الش 
ّ
مس أطلقوا عليه املكاحل وعل

من الحزن...تكسير حرم منزلي...رجعت بقيت حزينا من كثرة كالم العربان فكل واحد منهم يقول لي أنك ال كلمة لك، وإن القالص ي  

اول أن يتركني ألنهم يقولون أنه رّبما شهد  ، وكل واحد من خّدامي يح2الفرنس ي يقول أن هذا بلدنا وال تحسبوا إلى الفرنسيس 

علينا غدا بعض العربان بالّزور وذهبنا بإطالق املحكله ألن الفرنسيس ال يثّبتون النازلة بالحجة بل تكفي شهادة واحد أو اثنين  

متهم، واملرغوب أن  في قتل واحد، وال يخفى على السيادة أنه بهذه الكيفّية ال يمكن للعرب أن تخالط النصارى والسيما في خد

تجعل في جعل هذه النازلة عبرة للغير ويعاقب الخليفة والشهود"، وأضاف تائب قنصل إنجلترا بالحمامات قائال أن خليفة البلد  

ابنه   الخليفة(  )أي  ف 
ّ
كل )لحمامات(  الفرنسيس  "يوم دخول  أنه  والخطر  أهملهم،  ولكنه  بهم  مشتبه  أسماء  أربعة  له  ذكروا 

ا وّجه أعوانه للبحث عن مناطق الوجه طلبوا من زوجة جّناني من أطلق النار فأجابتهم أنها  يصطاد هناك بامل
ّ
كحلة والخليفة مل

ما رأت إال ابن الحاج حسين املذكور يصطاد كل يوم في سانيته فأعلموا الخليفة بذلك، وملا كان جاره وصديق له أعلمه بما وقع  

 . 3ذكور، وهذا كله يقع به الجواب عند التحاكم" ولتبرئة ابنه زّور شهادته على الجّنان امل

تبّين لنا شهادة نائب قنصل إنجلترا مجمل الرهانات املحيطة بالنازلة التي سبق أن طرحناها، الخوف من النفوذ اإلنجليزي  

ر في االضرار بالفرنسيين وهذا  
ّ
التونس ي، وردع األهالي وكل من يفك د املوت  مع سعي فرنسا إلنجاح احتاللها للبالد 

ّ
الذي يؤك

ص  
ّ
ق بالحائط، ورهان الفاعلين االجتماعيين النافذين إلى التخل

ّ
صل رأسه عن جسده وُعل

ُ
الشنيع الذي تعّرض له املّتهم حيث ف

من الخطّية الفرنسية وسعي خليفة الحمامات إلى إبعاد التهمة عن ابنه، وقد طرح فنصل إنجلترا بنفسه في رسالة له إلى الوزير  

خروقات أخرى عديدة اشتكت عليها هذه القضّية وأهمها عدم االستماع إلى كامل الشهود مشيرا  1881ديسمبر    27تاريخ  األكبر ب

 .4إلى الجوانب السياسّية لهذه النازلة باعتبارها "تمّس مصالح رعايا اإلنجليز" أساسا 

ام مفتاح الدردوري وكيفّية القبض والحكم  أن طريقة اّته  1882جانفي    15وأضاف قنصل إنجلترا في رسالة أخرى له بتاريخ  

عليه واّتهامه خالفت النواميس الدبلوماسية املعتادة في البالد التونسّية "من قديم الزمان حيث وقع القبض على النفر املذكور  

د وعي قنصل إنجلترا بأهّم أهداف هذه القضية وه5بغير إعالم القنصالتو )القنصلّية("
ّ
ي تحجيم النفوذ  ، وهذا االحتجاج يؤك

انجلترا في رسالة له للوزير   ده قنصل 
ّ
أك الذي  التونسية، وهذا  الفرنس ي للبالد  اإلنجليزي بتونس بعد اإلعالن عن االستعمار 

 
 . 223، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
نجليزي بتونس وهذا ما  عبارة "هذه بلدنا" الصادرة من القائد العسكري الفرنس ي تدّل على محافظة فرنسا على هواجسها تجاه تمّدد النفوذ اإل   2

د األبعاد السياسية لهذه النازلة، وخطورة الجرائم مجهولة املصدر وأهمية دراستها وهذا هو هدفنا األساس ي في هذا املقال.
ّ
 يؤك

 . 224، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 3
 . 225، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق:  األرشيف الوطني 4
 . 227، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 5
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ه "املعروف عند العام والخاص  في جميع الحمامات أن املذكور املّتهم املقتول( لم يقبض   1881فيفري  16األكبر بتاريخ 
ّ
قائال أن

 
ّ
 لكونه تابع نائب قنصالت )قنصلّية( اإلنجليز هناك كعّساس في سانية املذكور ومتنّوب )نائب( عنه في جميع أمالكه"،  عليه إال

كا مّرة أخرى في صّحة الشهادات التي بمقتضاها تّم اّتهام الدردوري قائال أّن "الشهادة التي دفعها حاج حسن بن محمد  
ّ
مشك

ت هذا القنصالت أحوجت الدولة التونسية إلى التثّبت إلزالة الشّك عن املحّل الذي  ومحمد التركي بمحضر وسمع أحد فسياال 

اّدعى أنه صرخ فيه الوجه وبعده عن محّل مرور العسكر، ويظهر لي كذلك أن إلزالة كل شّك ممكن يجب كذلك تعيين املحّل  

 .1الذي قبض فيه على املذكور" 

ولم تهتّم بها أيضا فرنسا مّما أجبر قنصل إنجلترا إلى إرسال رسالة أخرى إلى    لم يستمع الوزير األكبر لحجج قنصل إنجلترا

ه "يسوئني االضطرار لخطاب جنابكم من جديد لطلب إمعان النظر في شأن القبض    1882مارس    3الوزارة الكبرى بتاريخ  
ّ
قائال أن

يوّجه لي تقرير شارحا للحالة التي وقع بها القبض  الذي وقع في الحمامات على مفتاح دردوري...وقد تكّرر مني طلب جنابكم بأن 

، وقد أثار قنصل إنجلترا نقطة أخرى مهّمة وهي 2على املذكور...دولة جناب الريجينه )ملكة إنجلترا( منتظرة لجواب جنابكم " 

،  3بإشراف الخليفة   حصوله على معلومات تفيد إقدام الشهود على ذكر اسم رجل آخر في النازلة، ولكن تّم تمزيق على الشهادة 

ص قنصل إنجلترا هواجسه األساسّية في رسالة له إلى الوزارة الكبرى بتاريخ  
ّ
قائال أّن "الدردوري كان خديم    1882ماي    10وقد لخ

في   ف 
ّ
)الحمامات( ومكل بالبالد  التي  بالحمامات( وليس خّماس كما وكذلك كان على داره  إنجلترا  )نائب قنصل  )عامل( كاكيا 

ة التي كان بها...ثالثا إن دردوري وقع أحواله،  
ّ
ثانيا أنه وقع القبض على دردوري في بيت كاكيا الذي صار معروف بسبب الخط

الحكم فيه وقتله من العساكر الفرنسية بغير بحث وتأّمل، ورابعا إنه لم يقع التثّبت من الشهادة الصادرة على املذكور وأن تلك 

لواقعة ملا ثقل على أهل الحمامات الخطّية التي جعلت عليهم وليتخلصوا منها، وخامسا أن من  الشهادة لم تقع إال بعد أيام من ا 

جهة أخرى وعلى فرض أن دردوري كان في الحقيقة مّتهم بهذا الفعل ومع ذلك هو أمر واضح في القرائن والشهادات أن الخليفة  

في هذه اململكة باإلذن إلى بعض اشخاص بالدخول إلى ملك  ...والعوائد الجارية  1875يولية    19خالف الشروط املؤرخة في قي  

 .4السنيور كاكيا نايب قنصالت االنقليز بالحمامات بالقبض على خديمه من غير إعالمه ثم قتل على حالة وقوعها"

قضّية  يمكن القول أن نازلة إطالق النار على الجنود الفرنسيين وإعدام تونس ي بسبب ذلك رغم غياب مّتهم أساس ي في ال

رين أصحاب املصالح على تفصيل دقيق وهو الجرائم مجهولة املصدر، تراهن  
ّ
ثبت أهمّية مراهنة الفاعلين االجتماعيين املؤث

ُ
ت

ل بالضرورة هاجسا وأرقا ومشكلة لدى الفاعلين  
ّ
هذه الدراسة أساسا على تبيين نقطة أساسّية: جرائم مجهولة املصدر ال تمث

ف لتحقيق ا
ّ
 ملصالح ومّد النفوذ وإيجاد حلول ملعضالت وأزمات كثيرة. بل يمكن أن توظ

 خاتمة : 

وسياسّية   اجتماعّية  رهانات  محور  الجاني  مجهولة  القتل  جرائم  لت 
ّ
مث كيف  أساسّية:  اشكالّية  املقال  هذا  في  طرحنا 

 ؟19واقتصادّية عديدة في البالد التونسّية خالل النصف الثاني من القرن 

ف الفاعلون  
ّ
االجتماعّيون جرائم القتل مجهولة املصدر إلنفاذ مصالح كثيرة ولم تكن فقط مجّرد نوازل قتل، اعتمد  وظ

القناصل األوروبيون هذه الجرائم لترسيخ نفوذهم في البالد ومحاولة اقصاء كّل من يهّدد مصالحهم، حاول من ناحيته املجتمع  

 
 . 228، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 1
. أرسل رسالة مشابهة لهذه بتاريخ  229، و.7/ 3مكّرر، ملف فرعي:    337مكّرر، ملف:    219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق:  2

 . 1882مارس  9
 . 231، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337ف: مكّرر، مل 219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 3
 . 233، و.3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 4
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ي حماية أبناءه ودفع كّل تهمة تهّددهم ولو با
ّ
لتواطؤ وبعدم الشهادة، سعت من ناحيتها السلطة التونسية إلى مسك العصا املحل

من الوسط حيث تخضع أحيانا للنفوذ القنصلي وتميل أحيانا إلى أعوانها، كما الحظنا من خالل جردنا الكامل للتقارير األمنّية  

مدن غير مدينة تونس، وهذا األمر يدّل على  أّن أغلب جرائم القتل مجهولة الجاني وقعت في    19خالل النصف الثاني من القرن  

ي وهامش املناورة الذي يتمّتع به والصعوبات 
ّ
ضعف نسبي للسلطة التونسية خارج الحاضرة تونس مقابل قّوة املجتمع املحل

 التي عانى منها الوجود األوروبي في دواخل البالد التونسّية. 

بيل االستعمار الفرنس 
ُ
ي رهانات قاسية بين فاعلين متعّددين ومصالح متشابكة ومتنافرة، وقد  عاشت إذا البالد التونسّية ق

 تبّين لنا هذا األمر من خالل جرائم القتل مجهولة الجاني التي لم تكن مجّرد جريمة ثقل بل حامل خطير للمصالح واملنافع.

 قائمة املصادر واملراجع : 

 املصادر األرشيفية غير املنشورة 

 .3/3مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: .األرشيف الوطني التونس  1

 .3/7مكّرر، ملف فرعي:  337مكّرر، ملف:  219.األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق: 2

 املصادر املنشورة 

 . 2020تونس،  ، تعريب: صالح البكاري، نظر للنشر،( 1883 -1881.احتالل البالد التونسية ) 3

 املراجع باللغة العربّية 

والجاسوسّية4 "التجّسس  رازقي،  البشير  )  .محمد  الضبطّية  مجلس  تأسيس  ُعقب  تونس  مدينة  املجلة  ("،  1881  -1860في 

د الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية
ّ
 . 2022جانفي ،3، العدد 6، الجزائر، املجل

بيل انتصاب الحماية الفرنسّية بتونس .محمد البشير رازقي، "5
ُ
حوادث القتل تجاه األوروبّيين واملحمّيين في الحاضرة تونس ق

ة الدراسات التاريخّية واالجتماعّية(: الفاعل االجتماعي ورهاناته"،  1881)
ّ
كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة  ،  مجل

 . 2018، 34نواكشوط، العدد 

رازقي،  6 البشير  التاسع عشر  العن.محمد  القرن  من  الثاني  النصف  تونس خالل  مدينة  في  واملحميين  األوروبيين  ف ضّد 

 .2021. دار كلمات للنشر والتوزيع، مصر، ( 1881 -1860) 

، دار كلمات للنشر  ( 1870  -1855إيالة وإمبراطوريتان: البالد التونسية والّصراع على عهد األمان ) .محمد البشير رازقي،  7

 .2021 والتوزيع، مصر، 

رازقي،  8 البشير  القرن  .محمد  آخر  الريفي  وظهيره  باجة  التاريخي    19عمل  واإلنتاج  العشرين  القرن  من  األول  والنصف 

لم
ّ
 .2022، دار كلمات للنشر والتوزيع، مصر، لشبكات املصالح: محاولة في تاريخ الظ

اقبة والعقاب: والدة السجن ميشال فوكو،.9  . 1990مركز اإلنماء القومي، بيروت، ، ترجمة: علي مقلد، املر

 املراجع باللغات األجنبّية

10.Anne-Marie Planel, Du comptoir à la colonie. Histoire de la communauté française de Tunisie, 1814-1883, 

Paris, IRMC, Riveneuve éditions, 2015 . 
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11.Rémi Boivin, « Cinquante années d’étude du crime dans la revue Criminologie », in: Criminologie, Volume 

51, numéro 1, printemps 2018 . 
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 : التراث الثقافي كرهان متروبولي (1922)الجناح التونس ي في املعرض االستعماري بمرسيليا 
The Tunisian Pavilion at the Colonial Exhibition in Marseille (1922): Cultural heritage as a 

metropolitan bet 

 )تونس -جامعة جندوبة(خالد رمضاني أستاذ مساعد متعاقد باملعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة 

Khaled Romdhani Contractual Assistant Professor at the Higher Institute of Human Sciences of 

Jendouba (Jendouba University - Tunisia) 

 

 

 

 : ملخص

واملعالم    البيئات  بناء  إعادة  الفرنسية من خالل  باإلمبراطورية  للتعريف  بمثابة عروض  االستعمارية  املعارض  اعتبار  تّم 

لتظاهرات فرصة للتعرف  األثرية للدول املستعَمرة وكانت فرصة لعرض العناصر الثقافية لتلك الشعوب، وقد شكلت هذه ا

كان منبرا للتعريف باملستعمرات الفرنسية من ذلك    1922على اآلخر. وقد استضافت مرسيليا كمدينة متروبولية معرضا، سنة  

ل الجناح التونس ي في املعرض بمختلف مكوناته واجهة متميزة للتراث الثقافي التونس ي، والتعريف به  البالد التونسية.  
ّ
وقد شك

 وعملنا على التطرق ملواضيع الثقافة واإلمبراطورية والهيمنة.  .وملزيد جلب السياح مستقبال لدى الزوار 

 : املعرض االستعماري، مرسيليا، الجناح التونس ي، التراث الثقافي.الكلمات املفتاحية

 

Abstract  : 

The Colonial exhibitions were considered as displays to introduce the French Empire through the 

reconstruction of the environments and monuments of the colonial countries and were an opportunity to 

display the cultural elements of these peoples, and these events formed an opportunity to get to know the 

other. Marseille as a metropolitan city hosted an exhibition, which in 1922 was a platform to introduce the 

French colonies from that of Tunisia. The Tunisian pavilion in the exhibition, with its various components, 

formed a distinct interface for the Tunisian cultural heritage, and to make it known to visitors and to attract 

more tourists in the future.  

Keywords :  Colonial exhibitions, Marseille, Tunisian Pavilion, Cultural Heritage . 
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 مقدمة : 

املعارض الدولية ظاهرة عاملية انطلقت منذ منتصف القرن التاسع عشر واستمرت حتى أواخر الثالثينيات من  ُيعد تنظيم  

القرن العشرين. كانت هذه التظاهرات وريثة املعارض الوطنية للمنتجات الصناعية التي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر  

لندن   في  باريس سنة    1851سنة  في فرنسا وبريطانيا، وأصبحت دولية ألول مرة  في  برامج هذه  (1) 1855وعاملية  ، وتّم توسيع 

املعارض، ليتجاوز املنتجات الزراعية والتجارية والصناعية، إلى العروض الفكرية وخاصة الفنون الجميلة وكان البد من تطوير 

تنصيص أّن هذه املعارض قد  ، ومن الجدير بال(2) مبان كبيرة وفخمة وقصور وأجنحة وقاعات عرض لتناسب هذه النشاطات

أقامتها الدول األوروبية وباألساس الدول االستعمارية مثل فرنسا في الحواضر أو املدن املتروبولية مثل مرسيليا، وكما هو الحال  

، وبمناسبة مرور مائة سنة  ) 1907باريس     -1906مرسيليا    –  Rouen  1896رووان    -1894ليون  (في املعارض الفرنسية السابقة  

، رأينا أنه بإمكاننا انجاز مقال حوله، مستعرضين دوره في التعريف بالثقافة التونسية باإلضافة  1922بالضبط على معرض  

لدوره في تتويج السياسة االستعمارية الفرنسية بتصوير نفسها كحارسة ملوارد وثروة وتطور امبراطوريتها في كل القارات، وقد  

الوطني االستعماري" "املعرض  ل 
ّ
التونسية سنة    (3)مث األرشيفية  الوثائق  كما تسميه  ي، 

ّ
املل االستعماري  املعرض  أو  بمرسيليا 

 ، تتويجا لهذه الرؤية الفرنسية.  1922

وكان املعرض فرصة لكل املستعمرات الفرنسية في شمال أفريقيا وفي بالد الشام وفي غرب أفريقيا في الهند الصينية... وقد  

ل الجناح التونس ي عّين
ّ
ة من حضور املستعمرات وعرضها ملنتجاتها الفالحية والصناعية والحرفية وحتى القطع األثرية وكل  مث

مناحي الحياة، وحسب برقية من املدير العام للفالحة والتجارة التونسية، كان املعرض فرصة لعرض كافة أنواع املنتجات في 

، وذلك بعد أن تجّمع بمراكز املراقبات املدنية أو الحجرات  1922أفريل سنة    10مكانها بالقسم التونس ي بمرسيليا قبل يوم  

فيفري من نفس السنة، وقد تّم تجميعها ونقلها لهذه املراكز على نفقة العارض، أما نقلها إلى فرنسا    15الفالحية والتجارية قبل  

لثمار، ويجب أن تحتوي املنتجات  وعرضها هناك فكانت على نفقة الدولة ما عدى املحاصيل القابلة للتلف بسرعة كالبقول وا

، بذلك كان املعرض فضاء  (4) املراد عرضها على اسم العارض وعنوان شركته ومحل سكناه ونوع املنتج ومصدره وقيمته التجارية

والتقاليد   والعادات  واألثري  الحرفي  الجانب  بدراسة  البحث  هذا  في  سنكتفي  لكننا  املنتجات،  بجميع  والتعريف  للترويج 

 ، أي أننا لن نتطرق إلى كامل الجناح. (5) ية، أو ما يعبر عنه اليوم بالتراث الثقافيالتونس

 
  .الدولية' تضم عدد محدود من الدول في حين أن 'العاملية' يشمل العالم كله'د هنا التفريق بين مصطلح الدولية والعاملية. من املفي )1(

 (2) Mathieu (Caroline), « Les Expositions  universelles à Paris : architectures réelles ou utopiques », Paris-Milan, Musée d’Orsay-5 

Continents ;  Chalet-Bailhache, Isabelle (dir.) (2008), Paris et ses expositions universelles : architectures,  1855-1937, Paris, Éditions 

du Patrimoine. 
وجود معارض دولية استعمارية أي  تعتبر املعارض الوطنية االستعمارية معارضا مكرسة للدول االستعمارية ومستعمراتها حصرا. باإلضافة إلى   )3(

 أن الدول العظمى تشارك مع مستعمراتها في هذه املعارض.
 .12وثيقة  ،21، امللف 248الصندوق  ،Eاألرشيف الوطني التونس ي، السلسلة   )4(
اليونسكو وقد )5( الثقافي   UNESCO عّرفت  التراث  أشكال  كّل  يتضّمن  "الذي  باعتباره  الثقافي  واألبنية  Tangible Heritageاملاديالتراث  كاملواقع 

توارثة...كالتراث الشفوي وفنون األداء واملمارسات  Intangible Heritage والصروح األثرّية، والتراث غير املادي
ُ
كالتقاليد وأشكال التعبير املعيشة امل

وا بالطبيعة  املّتصلة  واملمارسات  واملعارف  واالحتفاالت  والشعائر  التراث االجتماعية  أيضا  الثقافي  التراث  يضّم  واملهارات...كما  املعارف  أو  لكون 

 الطبيعي"

 ينظر: 
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في إنجاز هذا املقال أساسا بامللفات التي تخّص معرض مرسيليا باألرشيف الوطني التونس ي وأرشيف املعهد الوطني للتراث   واستعنا 

ودع بدار ابن خلدون 
ُ
، فقد مكننا األول من التعرف على املجهودات التي تمت إلنجاح املشاركة األثرية التونسية في هذا املعرض، كما  امل

 على الوثائق الرسمية التي تعود إلى مختلف الجهات اإلدارية االستعمارية.    االطالع ب سمحت لنا األرشيفات  

 1922املعرض الوطني االستعماري بمرسيليا سنة  

وشكلت صورة لنفسها على مدار    1922استقبلت مرسيليا "عاصمة فرنسا الخارجية"، الزوار من جميع أنحاء العالم سنة  

، كان من املقرر إقامة املعرض 1906ة لهذا املعرض االستعماري الثاني، بعد نجاح معرض سنة  سنوات طويلة، وتّم اختيار املدين

  ولكن منعته الحرب العاملية األولى، وبعيد نهاية الحرب تنافست باريس ومرسيليا الحتضان معرض استعماري، ففي   1916سنة  

ب لترجيح كفة مدينة باريس، طالب رئيس غرفة تجارة  ملكتب مجلس النوا  1919جانفي    17أعقاب مشروع قانون تّم تقديمه في  

وكان له ما أراد وتّم افتتاح املعرض في مرسيليا في أفريل سنة    ،(1) مرسيليا بحق مدينته "العظيمة" تنظيم املعرض االستعماري 

سارولت"   1922 "ألبرت  املستعمرات  وزير  قبل  أربعة   Albert Sarrautمن  امليزانية  بلغت  وقد  سنة  ،  معرض  ميزانية  أضعاف 

التظاهرات الضخمة  فإل  ، ( 2)1906 العديد من اإلجراءات والشروط نجاح مثل هذه  القانوني   ،يجب أن تتوفر على  مثل الجانب 

وحسن اختيار التاريخ واملكان باإلضافة إلى تهيئة املوقع، كما يعتبر توفر وسائل النقل والخدمات اللوجستية والتمويل الالزم من  

وامتد    ، ُصمم موقع معرض مرسيليا في حديقة "برادو" على بعد حوالي ثالثة كيلومترات من وسط املدينةو ،  ( 3) شروط نجاحه أهم  

 هكتارا فقط.   23حوالي  1906هكتارا في حين بلغت مساحة معرض سنة  36املعرض على مساحة 

 

 : موقع املعرض االستعماري من األنترنات  01صورة عدد

 
، 1، املاّدة  1972نوفمبر    16، باريس،  اتفاقية لحماية التراث العاملي الثقافي والطبيعي، أقّرها املؤتمر العام لليونسكو في دورته السابعة عشر  -

  arb.pdf-https://whc.unesco.org/archive/conventionاليونسكو: . ينظر النسخة اإللكترونّية في موقع 4صفحة 

 - Sekik (Nozha), « Note à propos de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturelle et immatériel de l’humanité  », in 

AFRICA : Série ATP, Revue du centre des arts et traditions populaires, I.N.P, N.14, Tunis, 2005, pp.59- 63, p.59-60. 

(Charles), Exposition nationale coloniale de Marseille 1922, Paris, les imprimeries Françaises réunis, 25 boulevard  Régismanset )1( 

des italiens, 1921, p 35. 
 (2) https://www.achac.com/immigration-des-suds/exposition/marseille-porte-des-suds/lexposition-coloniale-de-1922/  

 لإلطالع على تفاصيل شروط نجاح املعارض الدولية ينظر: )3(

- De Villechenan (Florence Pinot), Les expositions universelles, presse universitaire de France, 1 ère édition, 108 boulevard Saint-

Germain 75006, 1992. 

https://whc.unesco.org/archive/convention-arb.pdf
https://www.achac.com/immigration-des-suds/exposition/marseille-porte-des-suds/lexposition-coloniale-de-1922/
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الكبرى   املجمعات  بإنشاء  تسمح  التي  الضخمة  األحداث  التنظيم  خالل  من  الحضرية  سياستها  مرسيليا  مدينة  نوعت 

لها، تجّسد  املعرض عن    والترويج  إلى  الفرنسية، ويصل  الراية  في "توحيد" املستعمرات تحت  الضخمة الرغبة  هذه األحداث 

طريق شارع "برادو" املزروع بأشجار، يوجد على كل جانب من هذا الطريق عدد من األجنحة املخصصة للمنتجات التجارية  

التي توزع يوميا مجالت مجانية للزوار، ويوجد    Petit Provençalو Petit Marseillais والرياضة والسياحة والصحف املحلية

 .(1)قصر وزارة املستعمرات ليعرض توسع اإلمبراطورية الفرنسية في العالم

وقد أعتبر هذا املعرض فرصة لربط عالقات قوية بين فرنسا ومجالها االستعماري من وجهة نظر تجارية وصناعية وكذلك  

ادل املنتجات وتبادل األفكار من خالل فتح منافذ جديدة وتعزيز الروابط االقتصادية التي توّحد  من وجهة نظر ثقافية، لتب

، أي أصبح هذا املعرض، وغيره، فرصة للسلطات الفرنسية لتستغله في الدعاية بأحقيتها االستعمارية  فرنسا مع مستعمراتها

عرض فرصة من أجل تفنيد "الدعاية العدائية املنهجية التي  كما كان امللتبرير وجودها في تلك الدول والدفاع عن شرعيتها،  

تنظمها أملانيا لتشويه فرنسا في نظر األجانب وتصويرها أنها مسكونة بحلم اإلمبريالية السهلة والكسل، وهي فرصة للزوار للحكم  

حتذى به، فقد خدمت تجارب  على زيف مثل هذه االدعاءات واعتبار عمل فرنسا في البلدان املوضوعة تحت حمايتها كمثال ي

 .(2)الفرنسيين اإلنسانية بسخاء"

تعتبر مثل هذه املعارض فرصة للفرنسيين الكتشاف الفولكلور في إمبراطوريتهم االستعمارية وخاصة الشرقية، فلم تختف  

في "الصالونات" الفنية    امتّد مذاق الشرق إلى الفنون الجميلة في أوروبا، فيمكن للجمهور   الغرائبية الشرقية من املشهد، وقد

مثل املعارض العاملية، مشاهدة األعمال التي توحي بـ "السحر الشرقي"، ولم تكن الهندسة املعمارية استثناء، فمنذ ثالثينيات  

القرن التاسع عشر نشأت في باريس واملدن اإلقليمية العديد من قصر الحمراء و"الكازينوهات املغربية" و"الحمامات الصينية"  

، وبذلك لم يكن الجناح التونس ي، وتحديدا فيما يتعلق بالتصميم وبالفنون واآلثار والحرف والفلكلور،  (3) لفيالت الجزائرية"و"ا

 بعيدا عن هذه النظرة الفرنسية للشرق.

 الجناح التونس ي 

وقد  1906سنة هي نفسها في املعرض االستعماري  1922تعتبر األرض املخصصة للجناح التونس ي في معرض مرسيليا سنة  

، وعمل  1905جوان    07، الذي عّين لهذا املنصب وفق أمر  Resplandy   تّم تصميمهما من طرف املهندس املعماري "رسبالندي" 

جزء كامل من حياة البلد في بيئة خضراء وهي عكس البيئة األصلية، يقع الجناح التونس ي  mise en scène املهندس على "إخراج"  

 على اليسار من املدخل الرئيس ي للمعرض، وعند مدخله توجد ثكنة فيها ثالثون حارسا.  

 
 (1) Régismanset (Charles), Exposition nationale coloniale de Marseille 1922, Op Cit, p 38. 
 (2) Ibid, p 75. 
 (3) Dumont (Marie-Jeanne) ; Hammadi (Rodolphe), Paris-Arabesques, Architectures et  décors arabes et orientalisants à Paris, 

Paris, E. Koehler-Institut du monde arabe-Caisse nationale des monuments historiques, 1988, p 08. 
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 1922: موقع الجناح التونس ي في معرض مرسيليا سنة   02صورة عدد

Régismanset (Charles), Exposition nationale coloniale de Marseille 1922, Paris, les imprimeries Françaises 

réunis, 25 boulevard des italiens, 1921, p 48. 

وذلك بتحديد املساحة املفترض استغاللها للجناح األثري واملقدرة ب    1920تّم العمل على التحضير للمعرض منذ سنة  

، وقد تّم ترشيح "لويس بوانسو" مدير مصلحة اآلثار والفنون الجميلة كعضو في لجنة اإلشراف على التحضير  (1) مربعمتر    300

 . (2) املشاركة في القسم األثري التونس ي في املعرض الوطني االستعماري بمرسيليا

 الجناح التونس ي  mise en scèneتصميم و"اخراج" 

وجد ساحة عامة كبيرة ملدينة شرقية  ال يحتوي القسم التونس ي على  
ُ
جناح للعرض فقط، بل هو "مدينة" مصغرة، حيت ت

اإلسالمي املعماري  األسلوب  ذات  ومعاملها  واملعالم  (3)بمنازلها  املساجد  ومن  التونسية  التقليدية  املنازل  من  مستلهمة  وهي   ،

انب العمارة اإلسالمية في تونس واملنتجات التي يقدمها  التاريخية مثل قبة زاوية "سيدي الصحبي" بالقيروان، باإلضافة إلى جو 

 . (4) الحرفيون والتجار املحليون، يتكون القسم التونس ي من سلسلة من األجنحة املتناظرة وكلها تعطي فكرة دقيقة عن البالد

 
 .11وثيقة  ،Exposition de la Marseille 8ملف  ،57أرشيف املعهد الوطني للتراث، صندوق  )1(
 .01وثيقة  نفس املصدر، )2(
. وهو 1912بالرغم من االنفتاح على املعالم اإلسالمية، فقد صدرت املراسيم التي ترتب املعالم التاريخية اإلسالمية متأخرة نسبيا وذلك سنة   )3(

الرومانية، وقد تّم اعتبار ماض ي تونس القديم بمثابة دليل كشف الفرنسيين قد بنوا ذاكرة انتقائية تستند أساسا إلى العصور القديمة خاصة  

 إضفاء الشرعية على فرنسا باعتبارها وريثة لألسالف. 
 . 45وثيقة  ،21، امللف 248الصندوق  ،Eاألرشيف الوطني التونس ي، السلسلة  )4(
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 : مشهد عام للجناح التونس ي في معرض مرسيليا االستعماري 03صورة عدد 

Agence de presse Meurisse. Agence photographique. Exposition 

Coloniale de Marseille : Tunisie, vue générale 1922. 

وألن املعارض العاملية تزامنت مع زمن االعتراف الرسمي باألنثروبولوجيا وعلم األعراق البشرية كتخصصات علمية، فقد  

 .  (2) والبدو في خيامهم (1) الراقص "بوسعدية"احتضنت هذه "املدينة" سكانا محليين وجنود وحرفيين وحتى 

 
ويجسدها شخص يسلي الكبار ويروع األطفال، شارك في الرسوم  هي رقصة مرتبطة بالفلكلور التونس ي وهو تنتمي إلى التراث الشفوي.   بوسعدية )1(

يرتدي البوسعدية قناعا جلديا   .املتحركة للشوارع واألسواق من خالل أداء أدائه وحده وسط الحشد املجتمع في ساحة عامة أو في وسط سوق 

 .تتميز بمواقف هزلية وغطاء مخروطيا عاليا، وهو نوع من الثوب امللون. تسمح له هذه املالبس بممارسة رقصة
 (2) Demeulenaere-Douyère (Christiane),  « World Exhibitions :  A Gateway To Non-European Cultures ?»,  Quaderns d’Història de 

l’Enginyeria, 2012, volume xiii, Pp 81-96, P 89. 
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 : عائلة بدوية في خيمة 04صورة عدد

Agence photographique. 7/5/22, Marseille, village tunisien, exposition coloniale : [photographie de 

presse] / [Agence Rol]. 1922. 

كان إخراج الجناح التونس ي منسجما مع الحياة في البالد التونسية، حيث يتدفق الناس عبر شوارع مثل شوارع تونس أو  

حتوي على األبواب القديمة للبيوت واملشربيات في الشرفات املغلقة باإلضافة إلى وجود مقهى تقليدي،  سوسة أو القيروان، وت

وقد كان العرض متقنا جدا حتى أّن املؤذن في أعلى مئذنة املسجد كان يعلن عن ساعة الصالة، وتّم تصميمه استئناسا بمسجد  

 .  (1)غرفتين واسعتين، مسبوقة بردهة مقببة ذات أعمدة "طبلبو" القريبة من مدينة قابس، ويضم في الطابق األول 

 

 : املسجد  05صورة عدد

Breal (A), « Les visiteurs Etrangers », l'exposition nationale coloniale de Marseille (1922 ; Marseille), 

commisariat général de l’exposition, bibliothèque historique de Cirad, 45 bis avenue de la bellle Gabrielle, 

94736 Nogent sur Marne, 1923, pp 286-291, p 291. 

ويوجد سوق شبيه "بسوق النساء" في تونس مع أروقة وأعمدة باللونين األخضر واألحمر، وهناك سلسلة من املحالت تبيع  

والفخار واملجوهرات  والنحاس  السجاد  مثل  التونسية  األصناف  البيئة  ،  (2) كل  إنتاج  إعادة  إلى  املصغرة  املدينة  هذه  هدفت 

 
 (1) Saint-Hiltaire (Geoffroy),  « La Tunisie », l'exposition nationale coloniale de Marseille (1922 ; Marseille), commissariat général 

de l’exposition, bibliothèque historique de Cirad, 45 bis avenue de la bellle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne, 1923, pp 169-

178, p 170. 
 . 45وثيقة  ،21، امللف 248الصندوق  ،Eني التونس ي، السلسلة األرشيف الوط )2(
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أي هي "مدينة"   التقليدية،  اليومية من خالل عرض الحرف واألنشطة  للسكان املحليين وتصور حياتهم  الطبيعية  املعيشية 

 تساهم في تكوين نظرة نحو التونسيين الذين حافظوا على عاداتهم تقاليدهم في ظل الحكم الفرنس ي. 

 

 : السوق  06صورة عدد

Saint-Hiltaire (Geoffroy), « La Tunisie », l'exposition nationale coloniale de Marseille (1922 ; Marseille), 

commisariat général de l’exposition, bibliothèque historique de Cirad, 45 bis avenue de la bellle Gabrielle, 

94736 Nogent sur Marne, 1923, pp 169-178, p 172. 

ثكنة   باإلضافة  وأكشاكه  الحرفية  ومتاجره  املزدحم  حشده  مع  العاصمة  تونس  لشوارع  كنموذج  مصغر  شارع  بناء  تّم 

مخصصة للجيش وفيها عساكر يرتدون الزي الرسمي للجنود التونسيون، يمر الزائر من هذا الشارع الرئيس ي نحو منزل وقع 

سالمي، يتكون من فناء جدرانه مغطاة بأواني خزفية قديمة، وممرات مع أسقف ذات عوارض  تصميمه وفق النموذج العربي اإل 

بعد ذلك على الفناء ثالث غرف، غرفة منها نموذج لغرفة األثرياء بأثاثها الكالسيكي مع   مكشوفة ومطلية بألوان زاهية، تنفتح

  .(1) األعمال الخشبية الثقيلة وسرير مغطى ذو أربعة أعمدة معزز بالذهب

جغرافيا وقدرتها على دمج ثقافات    إمبراطورتيها كان التركيز على السياحة معطى مهما لتبين ملواطنيها ولألوروبيين امتداد واتساع  

الترويج ملشاهد الحياة اليومية  الشعوب األخرى في بوتقتها، لقد عملت على نشر الصور األكثر شعبية للبالد التونسية من خالل  

عاية  التقليدية باعتبارها منتجات سياحية تستحق أن يعرف بها، ولتكون عنوان البالد وعالمة من عالمات تفردها من خالل الد

فاستغلت السلطات هذا الجانب في الدعاية واإلشهار ملبادئها لتبني فكرة    .بمختلف الوسائل املتوفرة مثل الصور الفوتوغرافية

 
 (1) Saint-Hiltaire (Geoffroy), « La Tunisie », Op Cit, p 176. 
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لكن املعارض لم تقتصر على    ،(1)البلد املتحضر الحامي للثقافات املختلفة أي أنها صارت شاهدا على التاريخ وتساهم في تفسيره

 عبت دورا مهما على املستوى الفكري وخاصة في التبادل الثقافي والفني بين الدول. هذا الدور فقط، بل ل

 الجانب األثري 

لم تكتف مصلحة اآلثار والفنون بحماية املعالم واآلثار القديمة من خالل الحفريات والتنقيب ومن خالل عمليات الترميم  

إلى طريق   اتجهت  لترتيبها وحمايتها، ولكنها  مراسيم  للقطع  وسن  معارض  بإقامة  البالد،  الكنوز خارج  لهذه  الترويج  آخر وهو 

 األثرية.

وأثناء التحضيرات للمشاركة في معرض باريس طلب مدير ديوان الحماية    1921خالل زيارته إلى البالد التونسية في مارس  

مجموعة من التماثيل الصغيرة  عرض   Louis Poinssotالفرنسية من مدير مصلحة اآلثار والفنون الجميلة "لويس بوانسو"  

وقطع الفسيفساء في املعرض، لكن األخير رفض بتعلة أّن الكثير منها يمثل قطع متفردة، وفي املقابل اقترح توظيف مختص فني  

، تّم إيجاد نّحات 1925لتجهيز نماذج من اآلثار والقوالب للمشاركة بهم في معرض مرسيليا واملعرض املنتظر في باريس سنة  

فرنك، وقد تّم التفكير في حل    1500و  1200فرنك لكن املسؤولون عرضوا عليه راتبا بين    2000طلب راتبا شهريا يقدر ب    لكنه

 . (2)آخر نظرا لتعنت النّحات وهو اللجوء لشراء مجموعة من القطع الفخارية والخزفية أعيدت صيانتها من طرف خزاف يهودي

برنامج مفصّ  العمومي  التعليم  إدارة  الفترات  طلبت  املشاركة حسب  الفنية  القطع  تقسيم  التونسية، ووقع  للمشاركة  ل 

التاريخية، وقع تجسيم نسخ من قطع أثرية بونية ورومانية من طرف ورشات املتحف العلوي لعرضها في املعرض االستعماري  

فقد تّم نسخ عدد من القطع مثل  ويمكن بيعها لهواة هذه الروائع الفنية، بالنسبة للوحات الفسيفساء    1922بمرسيليا سنة  

لوحة "فيرجيل" ولوحة مصارعة...وتحمل القائمة اسم كل لوحة ومكان العثور عليها و حجمها والثمن، وكذلك نسخ لتماثيل  

أو شخصيات مثل "جوليا    Hermèsو "هرماس"    Erosونقائش...وتخضع لنفس التقديم وهي تمثل آلهة اغريقية مثل "ايروس"

قطعة فسيفسائية عثر    16، وقد شاركت الفترة الرومانية على نصيب األسد حيت تّم تجسيم نماذج من   omnaJulia Dدمنا"

ة وقرطاج، كانت أبعاد القطع  
ّ
عليها خالل الحفريات في عديد املناطق التونسية مثل كل من سوسة والجم وملطة والعالية ودق

بلغت التكلفة الجملية ملشاركة مصلحة اآلثار والفنون الجميلة  سم، وقد    330/135سم أكبرها    55/  55متفاوتة بلغ أصغها  

 
بين  ،  )خالد(رمضاني     )1(  القيروان  مدينة  في  املحلي  والتراث  الفرنسية  واملعمارية  العمرانية  شهادة  ،  1956و  1881السياسة  لنيل  أطروحة 

 . 284، ص 2020- 2019كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس، السنة الدراسية ، الدكتوراه في علوم التراث، اشراف أحمد الباهي
 .16وثيقة  ،Exposition de la Marseille 8ملف  ،57صندوق أرشيف املعهد الوطني للتراث،  )2(
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بوانسوا  36400حوالي   لويس  وضعه  الذي  والبرنامج  التقديرية  القيمة  حسب          . (1)فرنك 

 

 : قطع فسيفساء تمثل مشهد صيد والشاعر الروماني "فرجيل"  07صورة عدد

Saint-Hiltaire (Geoffroy), « La Tunisie », l'exposition nationale coloniale de Marseille (1922 ; Marseille), 

commisariat général de l’exposition, bibliothèque historique de Cirad, 45 bis avenue de la bellle Gabrielle, 

94736 Nogent sur Marne, 1923, pp 169-178, p 178. 

م. ولتكون املشاركة    1.4سم و   35وتراوحت ارتفاعاتها بين    23ضافة إلى وجود مجموعة من القطع الفنية بلغ عددها  باإل 

ة ومدرج الجم.  
ّ
 متميزة تّم إنجاز مجسمات لبعض املعالم الرومانية وهي معبد الكابيتول واملسرح بدق

 

ة08صورة عدد 
ّ
 : مجسمات صغيرة من الجص ملسرح وكابيتول دق

 
 .18وثيقة  ،نفس املصدر ))1((
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Saint-Hiltaire (Geoffroy), « La Tunisie », l'exposition nationale coloniale de Marseille (1922 ; Marseille), 

commisariat général de l’exposition, bibliothèque historique de Cirad, 45 bis avenue de la bellle Gabrielle, 

94736 Nogent sur Marne, 1923, pp 169-178, p 173. 

 

 : قطعة زخرفية من السيراميك 09صورة عدد 

Saint-Hiltaire (Geoffroy), « La Tunisie », l'exposition nationale coloniale de Marseille (1922 ; Marseille), 

commisariat général de l’exposition, bibliothèque historique de Cirad, 45 bis avenue de la bellle Gabrielle, 

94736 Nogent sur Marne, 1923, pp 169-178, p 172 

واعتمادا على الدعم الحكومي، وقع تجهيز غرفة لعرض نسخ صغيرة من الجبس ملسرح ومبنى دوقة وتماثيل برونزية من  

لنماذج لشواهد  الحفريات تحت بحرية من املهدية وفسيفساء من متحف باردو، أما القسم العربي فتّم تجهيزه بمجموعة من ا

القبور وألواح من قطع ِجص أنجزت في ورشات متحف باردو، كما تّم صنع نماذج من الُزليج خصيصا للمعرض باإلضافة إلى 

 املصوغ والصناديق واألقمشة والخزف. 

 الجانب الحرفي 

ا ملنتج في الدعاية  قدمت كل األطراف التي شاركت في املعرض االستعماري الشرعية للسلطات الفرنسية أن تستغل هذا 

إلنجازاتها من خالل إبهار الناس بهذا املنتج السياحي املتنوع، حيث أن الزوار الفرنسيين للمعرض لن يقفوا ملشاهدة املعالم  

واملعروضات التي اعتادوا عليها، بل وقفوا لتأمل العنصر الثقافي املختلف عن ثقافتهم الذي أصبح في بوتقة حضارتهم باعتبارها  

، ورغم أّن هذا  (1)ورية مهيمنة على بقية الثقافات، أي أصبح املعرض عنصرا لتحديد "هويات الدولة والشرعية الدولية"إمبراط

نفي   في  أنه، ساهمت  إال  املستعمرة  الشعوب  للدعاية الحتضان  السلطات االستعمارية  ستغل من طرف 
ُ
أ املعرض وغيره قد 

 
 (1) Hilaire-Pérez (Liliane),  « Introduction :  les identités à l’épreuve de la modernité  dans les expositions universelles  aux xixe et xxe 

siècles Les expositions universelles », Les identités au défi de la modernité, Christiane Demeulenaere-Douyère et Liliane Hilaire-

Pérez (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, pp 07-25, p 21. 
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باعتباره مجتمعا جامدا، بل إنه مجتمع أنتج مجموعة من التقنيات واملعارف تجلت لنا  الصور النمطية حول املجتمع التونس ي  

 .(1)كتراث ثقافي

للزوار   وبيعها  لعرضها  وكذلك فرصة  بها  والتعريف  التقليدية  منتجاتهم  ترويج  أجل  من  للحرفيين  املعارض فرصة  تعتبر 

وقد كان حتى للطهاة فرصة املشاركة في املعرض الوطني    ونسية،الوافدين على املعرض وبعد ذلك عند زيارة السياح للبالد الت

التونس ي ليقوموا   القسم  االستعماري في مرسيليا وذلك ضمن قسم "املطعم العربي"، وتوّجب على هؤالء كراء محل في مقر 

ين" املطاعم "سليمان  ، وقام شيخ مدينة تونس بحملة تحسيسية في أسواق املدينة وذلك بعد التنسيق مع "أم(2) بعرض أطباقهم

، وشارك في املعرض  Boccaraبن يحى" لتشجيع أصحاب املطاعم على الترشح للمناقصة والتي فاز بها شخص يدعى "بوكارا"  

 .  (3)ليقوم بتقديم املأكوالت املحلية مثل الكسكس

 :(4)أما بخصوص مشاركة الحرفيين في املعرض فقد كانت مشاركة شاملة

ش ✓ واألزياء:  سرفاتي"املالبس  "حاييم  فيتوس ي  Haiim Sarfatiارك  كامل  Samuel Fitoussiوصموئيل  زي  بإعارة   ،

إمكانية بيع األزياء املذكورة في املعرض، ولكن إذا لم يتمكنوا من   لألطفال وزي نسائي آخر مع تطريز فض ي، وتّم التنصيص على 

٪ من التكلفة مقابل هذه األزياء كإيجار، ومن  40على الحكومة دفع  العثور على مشتٍر وإذا كان ال بد من إعادة الثياب، فقد تعين  

على الطراز القديم    Heninبإعارة زي حاخام كامل وزي "هينين"    Bellaicheناحية أخرى، شارك يهودي آخر يدعى "بلعايش"  

 .مجانا

املعرض، إش ✓ في  للمشاركة  امليدان وقد اشترط  في هذا  االتفاق مع حرفي يعمل  تّم  راك متدرب يعمل معه  النحاس: 

عضو اللجنة املشاركة في املعرض، حيث أن هذه الشرط مستحيل   D 'Orgeval وقد اعترض "دورجوفال" للسفر ملساعدته،

بالعرض ووافق على إرسال مجموعة من منتجاته وال    اقتنعوفي النهاية   وشروط املشاركة في املعرض، ألنه يتعارض مع لوائح

 املرصع بالفضة.املنحوت و  سيما من النحاس 

 
 والرهانات : املمارسة)1956- 1881  (االستعمارّية   الفترة خالل البالد التونسّية في الثقافي والتراث االستشرافية ، "السردّيات)محمد بشير(الرازقي   )1(

اقية مجلةالنمطّية"،  الصور  وإنتاج  . 118، ص 128-112هجري، ص ص  1441م/  2020، ربيع 22، العدد دراسات استشر
 : 22وثيقة  ،21، امللف 248الصندوق  ،Eاألرشيف الوطني التونس ي، السلسلة  )2(

- Expositions France exposition nationale coloniale de Marseille en 1922. 
 . 28وثيقة نفس املصدر، )3(
 .36وثيقة  نفس املصدر، )4(
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 صورة عدد: محالت في السوق لبيع املنتجات الحرفية مثل السجاد الخزف واملالبس والعطور 

Saint-Hiltaire (Geoffroy), « La Tunisie », l'exposition nationale coloniale de Marseille (1922 ; Marseille), 

commisariat général de l’exposition, bibliothèque historique de Cirad, 45 bis avenue de la bellle Gabrielle, 

94736 Nogent sur Marne, 1923, pp 169-178, p 174. 

صنوعات الجلدية: تكفل بها الحرفي "الحاج عمر بن عثمان" من سوق السكاجين، الذي شارك بسرج مطرز بالحرير  امل ✓

إسم   جميعها  وحملت  واملطرزة  الجلدية  القطع  عرض  وتّم  املدبوغة،  الجلود  من  العديد  إلى  باإلضافة  بالفضة  مطرز  وآخر 

ظ وحقائب يد وما إلى ذلك وكانت كلها مطرزة حسب الطراز املحلي،  "تونس"، باإلضافة إلى ذلك، وقع تجهيز جلود وسروج ومحاف

 أمين سوق السراجين بسرج مطرز بالفضة. كما شارك

الشاشية: أما بخصوص إنجاح مشاركة صناعة الشاشية في املعرض، فقد تقابل شيخ مدينة تونس مع املدير العام   ✓

 التونسية إلى تركيا من خالل الكتيبات واملطويات باللغة الفرنسية والتركية. للبنك العثماني وتناقشا حول الترويج للشاشية  

الذهبية   ✓ املجوهرات  التأمين، وتّم تجنب  تكاليف  لتقليص  اليدوية  املشاركة حصرا للصناعات  املجوهرات، فكانت 

"البلغة" التي كانت كلها صناعات  باالكتفاء بالفضة والفضة املذهبة التي شارك بها "أمين" يدعى "عبد العزيز"، باإلضافة إلى  

يدوية وذات استعمال محلي، أما الحرير فهو أيضا ذو استخدام محلي مثل الحايك واألحزمة وأغطية الرأس وتّم عرض هذه  

 املنتجات بطريقة تسمح بظهور اسم املصنع وعنوانه. 
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الفرنسية   السلطات  استخدام  املعرض  في  والحرف  واآلثار  العمارة  مشاركة  ظهر 
ُ
الخلفيات  ت ذات  السياحية  للمنتجات 

، إال أنهم وجدوا في  املختلفة، إلضفاء الشرعية على مشاريعها االستعمارية وعلى الرغم من أن معظم السياح أبهرتهم العمارة 

 االختالف دافعا لالكتشاف وحتى ليكونوا زبائن مستقبليين. 

 الجانب التجاري في املعرض 

يين وتوفير فرص لتسويق منتوجهم وفسح املجال للمستهلك املحلي واألجنبي وتحديدا  يهدف هذا املعرض ملزيد دعم الحرف

الحرفية،   املنتجات  القتناء  الثقافي  الفرنس ي  للتراث  متميزة  واجهة  مكوناته  بمختلف  املعرض  في  التونس ي  الجناح  ويشكل 

 .ةالتونس ي، والتعريف به لدى الزوار وملزيد جلب السياح مستقبال لاليالة التونسي

وخالل املعرض االستعماري وبعد انتهائه، سأل بعض الهواة عن إمكانية شراء القطع األثرية التي تّم عرضها في قاعة اآلثار  

ومع أّن هذه القوالب هي ملك للجنة املعرض، فقد تّمت مناقشة عمليات بيعها بين محافظ متحف باردو ومدير   باملعرض،

لتوضيح القيمة املالية التي يمكن أن تمثلها هذه القوالب املختلفة لتحديد األسعار    Pradereمصلحة التعليم العمومي "برادر"  

 .(1) للمشترين املحتملين

تم إرسال مجموعة من نسخ القطع الفنية تّم العثور عليها تحت املاء في سواحل املهدية، إال أّن بعض منها وصل إلى باريس  

تماما، ذلك، محطم  بعض   ومع  بين  الحماية  ومن  ديوان  مدير  فطلب  الزوار،  انتباه  تجذب  كانت  سليمة  ظلت  التي  القطع 

  .)2(الفرنسية من إدارة متحف باردو إرسال بعض من تلك القطع وبأي ثمن يحدده

 خاتمة : 

  عكست مثل هذه املعارض املتروبولية االهتمامات االستعمارية لألوساط السياسية واالقتصادية والثقافية، وقد أعطيت 

الزوار   لدى  شائعة  أصبحت  مدعوة  دولة  لكل  مميزة  صغيرة  أجنحة  بناء  فكرة  املناسبة  املساحة  للمعرض  املدعوة  الدول 

لآلخر وجها لوجه وكانت بوتقة تنصهر فيها الثقافات أو تتمازج،   والعارضين، فنرى بذلك في هذه املعارض "عاملين" ينظر كل منهما

رف على الثقافات األخرى بشكل أفضل كما كان منبرا إلبراز االنجازات التي قامت بها  لقد أعتبر معرض مرسيليا وسيلة للتع

 فرنسا في مستعمراتها.

وإلفساح املجال أمام املستعمرات الفرنسية أعيد بناء "املدن" التقليدية ذات األنشطة الحرفية املتنوعة وتّم تصوير الحياة  

اليومية، تتخللها احتفاالت فلكلورية في إطار ثقافي معاد تشكيله أمام املتفرجين الفرنسيين، فتّم تصميم مجسم صغير للمدينة  

ة لتكون النموذج املصغر الذي يعكس الثقافة واملجتمع التونس ي في فترة "الحماية" وملا كان لها من  العربية اإلسالمية التونسي

فضل على محافظة البلد على عاداتها وتقاليدها، وألن السياحة تحتل مكانة مهمة في تونس، كان املعرض فرصة لتعريف الزوار  

يارة البالد التونسية، فتّم عرض أهم املواقع واملعالم التاريخية من مختلف  بتاريخ البالد وتراثها وعاداتها وتقاليدها لتشجيعهم لز 

العصور البونية والرومانية والعربية ممثلة بلوحات ونماذج والصور الفوتوغرافية وحتى إعادة تصميم املشاهد اليومية للحياة  

 في البالد التونسية. 

 :قائمة املصادر واملراجع 

 . Exposition de la Marseille 8ملف  ،57، صندوق أرشيف املعهد الوطني للتراث -1

 
 .07وثيقة  ، la MarseilleExposition de 8ملف  ،57أرشيف املعهد الوطني للتراث، صندوق  )1(
 02.وثيقة  نفس املصدر،  )2(
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 .21، امللف 248الصندوق  ،Eاألرشيف الوطني التونس ي، السلسلة  -2

:  )1956-1881  (االستعمارّية   الفترة خالل البالد التونسّية  في الثقافي والتراث االستشراقّية  ، "السردّيات)محمد بشير(الرازقي   -3

اقية مجلةالنمطّية"،  الصور  وإنتاج والرهانات املمارسة  .هجري  1441م/  2020، ربيع 22، العدد دراسات استشر

بين  ،  )خالد(رمضاني    -4 القيروان  مدينة  في  املحلي  والتراث  الفرنسية  واملعمارية  العمرانية  ، 1956و  1881السياسة 
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املاّدة  1972نوفمبر   صفحة  1،  اليونسكو:  4،  موقع  في  اإللكترونّية  النسخة  أنظر   ،
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6- Sekik (Nozha), « Note à propos de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturelle et immatériel 
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 أثر استراتيجية التعلم التعاوني على التحصيل في مادة الفقه لدى طالبات الصف الثاني الثانوي 

The effectiveness of the cooperative learning strategy on achievement in the subject of jurisprudence 

among female students of the second year of secondary school 

 حمودة محمد قاسم مذكور/جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، السودان  ط.د.

PhD. Hamouda Muhammad Qasim Mazkour/ University of the Noble Qur’an and Islamic 

 

 

 

Abstract :  

The study aimed to identify the effectiveness of the cooperative learning strategy on achievement in 

jurisprudence for second year secondary school students. A quasi-experimental approach with an 

experimental design for the two groups was adopted, and a pre and posttest, where the researcher prepared a 

guide for the teacher and worksheets for teaching jurisprudence using cooperative learning, and preparing An 

achievement test according to Bloom's six levels, and the experiment was carried out on a sample of (69) female 

students from Al-Hawk District, Al-Hodeidah Governorate, selected intentionally . 

The study resulted in a number of results, the most important of which are : 

1. There are statistically significant differences (at the significance level of 0.05) between the mean scores of 

the experimental group and the control group students in the achievement test for the subject of jurisprudence 

as a whole, according to the achievement level variable (low - medium - high) in favor of the experimental 

group . 

2. There are statistically significant differences (at the significance level of 0.05) between the mean scores of 

the experimental group students in the pre and post application of the achievement test for the subject of 

jurisprudence and in favor of the post application . 

Keywords: cooperative learning - jurisprudence - teaching strategy . 
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 ملخص: 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجية التعلم التعاوني على التحصيل في مادة الفقه لدى طالبات الصف الثاني  

الثانوي، واُعتمد املنهج شبه التجريبي ذو التصميم التجريبي للمجموعتين، واختبار قبلي وبعدي، حيث قامت الباحثة بإعداد  

ل الخاصة بتدريس مادة الفقه باستخدام التعلم التعاوني، وإعداد اختبار تحصيلي وفق مستويات  دليل للمعلم وأوراق العم

( طالبة من مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، تم اختيارها بطريقة  69بلوم الستة، ونفذت التجربة على عينة تكونت من )

 قصدية. 

 وأسفرت الدراسة عن عدد من النتائج أهمها: 

( بين متوسطات درجات طالبات املجموعة التجريبية وطالبات  0.05ذات داللة إحصائية )عند مستوى داللة  وجود فروق   .1

)املنخفض  التحصيلي  املستوى  الفقه ككل وبحسب متغير  ملادة  التحصيلي  االختبار  في  الضابطة    - املتوسط  -املجموعة 

 املرتفع( لصالح املجموعة التجريبية. 

( بين متوسطات درجات طالبات املجموعة التجريبية في التطبيق  0.05ة )عند مستوى داللة  وجود فروق ذات داللة إحصائي .2

 القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ملادة الفقه لصالح التطبيق البعدي.

 استراتيجية تدريس. – مادة الفقه  –التعلم التعاوني الكلمات املفتاحية: 

 

 مقدمة: 

 في مدارسنا بشتى مراحلها، وهي طرق التدريس  
ً
لعل من الالفت للنظر أن أقل طرائق التدريس فاعلية هي األكثر استخداما

املعلومة في ذهن الطالب، ودور  التقليدية التي تعتمد على اإللقاء والتلقي، حيث يكون دور املعلم فيها هو التركيز على ترسيخ  

 كما نقلها هو  
ً
الطالب هنا التلقي ثم إعادة ترديدها عندما يطلب منه املعلم ذلك، وبقدر الدقة في نقل املعلومة للمعلم تماما

، أو إلى حٍد ما، أو لم يفهم ولم يستوعب.
ً
   للطالب من قبل يعتقد املعلم أن هذا الطالب قد فهم واستوعب املعلومة تماما

وقد بدأ التربويون في إعادة النظر في استخدام طرائق التدريس التقليدية املستخدمة في املدارس، كرد فعل ملا حدث في  

م واملتعلمين، وعناصر العملية التربوية
ُّ
، كل ذلك من أجل رفع مستوى  1السنوات األخيرة في مجال التربية والتعليم وبيئات التعل

املتعلمين، والتحصيل في إطاره الواسع يشمل اكتساب املعرفة وعمليات الفكر والعواطف املختلفة بما  التحصيل العلمي لدى  

في ذلك االتجاهات والقيم واملهارات النفس حركية، وجميع عوامل تكوين شخصية الفرد، كما يحدد التحصيل إلى درجة غير  

القيمة االجتماعية واالقتصادية للفرد، ويحرص كل مجتم ع على التحصيل ويعطيه أهمية بالغة، ويراقب املؤسسات  قليلة 

، فالتحصيل يعكس نتاجات التعليم والتعلم التي تسعى  2التربوية ويحاسبها على ما أحرزته وتحرزه من نوعية املتخرجين منها 

 إليها املؤسسات التربوية، ويدل مستواه على كفايات تلك املؤسسات وقدرتها على بلوغ أهدافها.  

 
 . 190، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ص 1(. مهارات التدريس الصفي، ط2002الحيلة، محمد محمود ) 1
الخامس في مادة العلوم، مجلة العلوم  (. أثر استخدام التعلم التعاوني في التحصيل املعرفي لتالميذ الصف  2003الخور، عبد الجليل جمعة )  2

 . 145(، العدد األول، جامعة البحرين، ص4التربوية والنفسية، مجلد )
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ي البحوث  لذا  أثبتت  والتي  املعاصرة،  التربوية  الحركة  بها  التي جاءت  الحديثة  التدريس  تقنيات  أحد  التعاوني  م 
ُّ
التعل عد 

 من  
ً
والدراسات أثرها اإليجابي في التحصيل الدراس ي للطلبة، حيث تقوم على تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة تعمل معا

 جة عالية من اإلتقان. أجل تحقيق هدف، أو أهداف تعلمهم الصفي بدر 

م وفق 
ُّ
م التعاوني هو في إيجاد هيكلية تنظيمية لعمل مجموعة الطلبة التي ينغمس كل أعضائها في التعل

ُّ
إن ما جاء به التعل

 . 1أدوار واضحة ومحددة، مع التأكيد على أن كل عضو في املجموعة يتعلم املادة التعليمية ويتقنها إلى حد ما 

الب نتائج  أشارت  في وقد  اإليجابي  وأثره  املختلفة  بأنماطه  التعاوني  م 
ُّ
التعل وفاعلية  أهمية  إلى  وامليدانية  التجريبية  حوث 

م التعاوني في زيادة التحصيل في مختلف مراحل التعليم ال سيما  2002تحصيل الطلبة، حيث أكد العازمي )
ُّ
( األثر الكبير للتعل

ي كالشعور باآلخرين واحترامهم واالستماع إليهم، وتقبل الفروق بين الطلبة في  املستويات املعرفية العليا، وفي البعد الوجدان

( 2006، في حين أكد القلقيلي )2املجموعة، وااللتزام بالقوانين والوالء للجماعة واالهتمام بمصالحها وتقبل الطالب للمسؤولية 

نشاطات والتجارب والحلول، وأظهرت نتائج البحوث  على أثر التعلم التعاوني في البعد النفسحركي من حيث قيام الطالب بال

أن التعلم التعاوني يزيد من تقدير الذات عند الطلبة وينمي العاطفة بين أعضاء املجموعة الواحدة واملجموعات األخرى، وينمي  

، كما أنه يزيد م
ً
ن اإلبداع واملشاركة لدى  اتجاهات الطلبة اإليجابية نحو أنفسهم ونحو املادة التعليمية التي تعلموها تعاونيا

 .  3الطلبة ويقلل القلق عندهم، ويؤدي إلى تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي

كما أثبتت عدد من نتائج الدراسات فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني في تحسين مستوى تحصيل الطلبة في مادة التربية  

، 5(2006، ودراسة إدريس )4(2002تلك الدراسات دراسة حمدان )اإلسالمية بصفة عامه ومجال الفقه بصفة خاصة ومن  

، وأوصت بضرورة إتباع طرق حديثة في التعليم كالتعلم التعاوني، فهو يساعد في تحويل دور املتعلم  6( 2006ودراسة القلقيلي )

 من متلق إلى مشارك نشط مما يعزز روح املشاركة والتعاون.  

 مشكلة الدراسة: 

 لفترة طويلة، ومن خالل مالحظتها لسير العملية التعليمية  من خالل  
ً
ممارسة الباحثة لتدريس مادة التربية اإلسالمية سابقا

الحظت   خاصة  بصفة  الفقه  ومادة  عامه  بصفة  اإلسالمية  بالتربية  املرتبطة  واملهارات  للمعارف  الطالبات  اكتساب  ودرجة 

املجال، هذا  في   
ً
واضحا  

ً
قصورا هناك  أن  من خالل    الباحثة  الفقه  مادة  تحصيل  في  الطالبات  درجات  في   

ً
هناك ضعفا وأن 

 االختبارات الشهرية أو النهائية، وكذلك قلة احتفاظ الطالبات باملعارف واملصطلحات الفقهية. 

 
(. أثر استخدام طرائق تدريس املحاضرة والتعلم التعاوني واالستقصاء في تحصيل طلبة املرحلة األساسية العليا  2006القلقيلي، عودة سليمان)  1

 .78(، األردن، ص 1(، العدد)10مجلد)  -مدارس وكالة الغوث الدولية بمنطقة إربد، إربد للبحوث والدراسات في مبحث التربية اإلسالمية في
(. أثر طريقة التعلم التعاوني في االستيعاب القرائي لدى طالب الصف السادس االبتدائي في اململكة العربية السعودية،  2002العازمي، عائش ساير)  2

 ، الجامعة األردنية، عمان. رسالة ماجستير غير منشورة
 (. مصدر سابق.2006القلقيلي، عودة سليمان) 3
(.أثر استخدام التعلم التعاوني في تحصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي وأدائهم في مادة الفقه، املؤتمر العلمي الرابع 2002حمدان، سيد السايح)  4

 .591- 563(، الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، مصر، القاهرة، ص 2)مناهج التعليم في ضوء مفهوم األداء، مجلد  -عشر
(. فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني في التحصيل الدراس ي وبقاء أثر التعلم في مقرر الفقه  2006إدريس، نجوى بنت فاروق بن محمد )  5

 رة، كلية التربية للبنات بجدة. لدى تلميذات الصف األول املتوسط، رسالة ماجستير، غير منشو 
 (. مصدر سابق.2006القلقيلي، عودة سليمان) 6
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ا أدى  وقد يعود ذلك القصور إلى استراتيجيات التدريس التقليدية التي ما تزال املعلمات يمارسنها في تدريس مادة الفقه مم 

إلى نفورهن وقلة اهتمامهن بتحصيل مفاهيم تلك املادة، واالحتفاظ بتلك املفاهيم، وتؤكد ذلك تقارير فرق التوجيه املركزية  

إلى ضرورة   الباحثة  الذي دفع  الباحثة، وهذا  التي تديرها  للمدرسة  امليدانية  الزيارات  أثناء  يبدونها  التي  واملحلية واملالحظات 

سة بغرض التعرف على أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في التحصيل الدراس ي في مادة الفقه لدى  القيام بهذه الدرا

 طالبات الصف الثالث الثانوي بمدارس مدينة الحديدة مقارنة بالطريقة املعتادة التي يستخدمها معلمو مادة التربية اإلسالمية. 

 السؤال الرئيس اآلتي:لذا يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في 

)القسم األدبي( بمدارس   الثانوي  الثاني  الصف  الفقه لدى طالبات  مادة  في تحصيل  التعاوني  التعلم  استراتيجية  أثر  ما 

 مدينة الحديدة بالجمهورية اليمنية؟

 فرضيات الدراسة: 

 لإلجابة عن السؤال الرئيس ي سعت الدراسة للتحقق من صحة الفرضيات اآلتية: 

التجريبية  0.05روق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد ف .1 بين متوسطات درجات طالبات املجموعة   )

 وطالبات املجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ككل. 

2. ( التجريبية  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  بين متوسطات درجات طالبات املجموعة   )

للطالبات )منخفض،  وطا التحصيلي  املستوى   ملتغير 
ً
التحصيلي وفقا البعدي لالختبار  التطبيق  في  املجموعة الضابطة  لبات 

 متوسط، مرتفع(.

( بين متوسطات درجات طالبات املجموعة التجريبية في 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3

 حصيلي. التطبيق القبلي والبعدي لالختبار الت 

 أهداف الدراسة:  

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 الكشف عن أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تحصيل مادة الفقه لدى طالبات الصف الثاني الثانوي.  .1

وات املستوى  التعرف على أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تحصيل مادة الفقه لدى طالبات الصف الثاني الثانوي ذ .2

 املرتفع.  -املتوسط   –التحصيلي املنخفض 

 أهمية الدراسة:  

 ومن خالل ما سبق تبرز أهمية الدراسة والقيمة العلمية لها فيما يأتي: 

بالتربية والتعليم   .1 املهتمين  يفيد  التعاوني مما  التعلم  استراتيجية  الفقه وفق   لتدريس 
ً
إجرائيا  

ً
أنموذجا الدراسة  تقدم 

ملهتمين بتدريس التربية اإلسالمية بصفة خاصة من خالل تحسين املناهج بطريقة تتيح استخدام التعلم التعاوني  بصفة عامة وا

فيها، وتطوير كفاياتهم في إعداد نماذج تدريسية للتعلم التعاوني في كافة املواد بمختلف املراحل الدراسية وفق األسلوب العلمي  

 الصحيح. 

وامل .2 واملختصين  الباحثين  التعاوني  إفادة  التعلم  بحثية جيدة حول  ونماذج  تقديم رؤى  املجال من خالل  بذات  هتمين 

 يعتمد عليها في بناء دراسات جديدة في مجاالت أخرى من فروع التربية اإلسالمية. 
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التعلم   .3 استراتيجية  حول  نظرية  مادة  اليمنية  واملكتبة  العربية  املكتبة  إلى  الحالية  الدراسة  وكيفية  تضيف  التعاوني 

 توظيفها في تدريس مادة الفقه قد تفيد املوجهين واملعلمين لهذه املادة.

املعلم   .4 دليل  من  أنفسهم  والطلبة  األمور  أولياء  وكذلك  اإلسالمية  التربية  ملادة  واملعلمات  معلمون  يستفيد  أن  يتوقع 

 وفق استراتيجية التعلم التعاوني.  وأدوات العمل املرفقة بالدراسة أثناء تدريسهم أو تعلمهم ملادة الفقه

 حدود الدراسة:  

 تقتصر الدراسة على الحدود اآلتية:  

 استراتيجية التعلم التعاوني ومعرفة أثرها في تحصيل مادة الفقه. .1

 طبقت الدراسة في مدرسة الشيماء ومدرسة عذبان بمحافظة الحديدة الجمهورية اليمنية.  .2

 ألدبي(.طالبات الصف الثاني الثانوي )القسم ا .3

 مصطلحات الدراسة:  

 استراتيجية التعلم التعاوني:

تعرف بأنها أسلوب أو أنموذج تدريس يتيح للطلبة فرصة املشاركة والتعلم من بعضهم البعض في مجموعات صغيرة، وذلك 

 من  عن طريق املناقشة والحوار والتفاعل مع بعضهم ومع املعلم واكتساب خبرات التعلم بطريقة جماعية حيث يعمل
ً
ون معا

املنشودة  أهدافهم  تحقيق  إلى  يؤدي  مما  الطلبة؛  ملساعدة  املعلم  جانب  من  توجيه  وجود  مع  واألنشطة،  املهام  أداء  أجل 

 .1واكتسابهم للمعارف، واملهارات واالتجاهات املرغوب فيها بأنفسهم 

الطلبة إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة،  وكما تعرف بأنها أسلوب من أساليب التعلم والتعليم يقوم على أساس تقسيم  

 .2بحيث يتعاون أفراد املجموعة الواحدة من خاللها، وذلك من أجل تحقيق أهدافهم املشتركة 

: بأنها مجموعة من الخطوات واإلجراءات املتتابعة واملتسلسلة والتي يتم بتنفيذها من خالل تقسيم  
ً
وتعرفها الباحثة إجرائيا

إلى مجموع  املهارات  املتعلمات  اكتساب  تعكس  التي  األهداف  تتحقق جميع  وتوجيهاته حتى  املعلم  إشراف  ات صغيرة، تحت 

 واملعارف في مادة الفقه. 

 التحصيل الدراس ي: 

ويعرف بأنه درجة االكتساب التي يحققها الفرد، أو مستوى النجاح الذي يحرزه، أو يصل إليه في مادة دراسية، أو في مجال  

 .3تعليمي، أو تدريس ي 

ويعرف بأنه مقدار ما يحصله الطالب من معرفة في الدرس الواحد، أو في الوحدة الدراسية التي يتعلمها، ويقاس بالدرجة  

 .4التي يحصل عليها في االختبار التحصيلي املعد لذلك الغرض 

 
 . 23(. االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم، دار الفكر العربي، القاهرة، ص2001عبد السالم، عبد السالم مصطفى) 1
 . 23باعة، مصر، ص(. التربية اإلسالمية أصولها ومنهجها ومعلمها، مركز الدلتا للط2007السيد، عاطف ) 2
 . 67(. االختبارات التحصيلية مرجعية املحك في املجاالت التربوية والنفسية والتدريبية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 2001عالم، صالح الدين محمود )   3
 . 235(، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 1(. معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم، ط)2009إبراهيم، مجدي عزيز ) 4
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: بأنه مقدار ما تحصله طالبات الصف الثاني الثانوي من  
ً
معلومات عند دراستهن وحدة في مجال  وتعرفه الباحثة إجرائيا

 عنه بدرجات االختبار التحصيلي القبلي والبعدي الذي أعدته الباحثة. 
ً
را  الفقه معبَّ

 اإلطار النظري: 

نتائج   أثبتت  والتي  املعاصرة،  التربوية  الحركة  بها  جاءت  التي  التدريس  تقنيات  إحدى  التعاوني  التعلم  استراتيجية  تعد 

ها اإليجابي في التحصيل الدراس ي للطلبة، وهي تقوم على تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة تعمل  البحوث والدراسات أثر 

 من أجل تحقيق هدف، أو أهداف تعلمهم الصفي، وإن مثل هذا املفهوم ليس بجديد على املربين واملعلمين، ذلك أنهم كانوا  
ً
معا

خر، ولكن هذا األسلوب كان يعتمد على طالبين أو أكثر لتأدية  يستخدمونه في بعض نشاطاتهم التعليمية املختلفة من وقت آل 

العمل بشكل جماعي، ولكن ما جاء به التعلم التعاوني هو في إيجاد هيكلية تنظيمية لعمل مجموعة الطلبة، بحيث ينغمس كل  

 .1ملادة التعلمية أعضاء املجموعة في التعلم وفق أدوار واضحة ومحددة، مع التأكيد أن كل عضو في املجموعة يتعلم ا

 مفهوم التعلم التعاوني:

( بأنه "استراتيجية تدريس ناجحة يتم فيها استخدام املجموعات الصغيرة التي تضم في كل مجموعة  1992يعرفه ستيفن )

طلبة ذوي مستويات مختلفة في القدرات، يمارسون أنشطة تعلم متنوعة؛ لتحسين فهم املوضوع املراد تعلمه، وكل عضو في  

 الف
ً
 فقط أن يتعلم ما يجب أن يتعلمه، بل عليه أن يساعد زمالءه في املجموعة على التعلم، وبالتالي يخلق جوا

ً
ريق ليس مسئوال

 . 2من اإلنجاز والتحصيل واملتعة أثناء التعلم" 

يرة  ( بأنه "استراتيجية تدريس تتمحور حول الطالب، حيث يعمل الطالب ضمن مجموعة صغ1994وقد عرفته ميكنيرني )

 . 3غير متجانسة لتحقيق هدف أكاديمي مشترك، كحل مشكلة أو إنجاز مهمة ما" 

  6-2( بأنه التعلم ضمن مجموعات صغيرة من الطلبة )1995ويعرفه جونسون وزمالئه )
ً
( بحيث يسمح للطلبة بالعمل سويا

؛ لرفع مستوى كل فرد منهم وتحقيق الهدف التعليمي امل
ً
شترك ويقّوم أداء الطلبة بمقارنته  وبفاعلية، ومساعدة بعضهم بعضا

غيرها   املجموعات عن  وتتميز هذه  إليهم،  املوكلة  املهمات  أداء  في  املجموعة  أفراد  تقدم  لقياس مدى   
ً
بمحكات معدة مسبقا

 .4بسمات وعناصر أساسية 

يقوم فيه بدوري  ( بأنه مجموعة من استراتيجيات التدريس التي تضع املتعلم في موقف جماعي  2003ويعرفه البغدادي )

 من الجوانب  
ً
التدريس والتعلم في آن واحد، وما يتطلبه ذلك من العمل في معية جماعة لتحقيق أهداف مشتركة تشمل كال

 .5املعرفية والوجدانية واملهارية 

 
 .144(. طرائق التدريس واستراتيجياته، الطبعة الثالثة، دار الكتاب الجامعي، ص 2003الحيلة، محمد محمود ) 1

2 Stephen, B (1992). Cooperative Learning, ERIC, Office of Educational Research and Improvement, Jun. p 941. 
3  Mcenemey, k(1994). Cooperative Learning in Clinical Laboratory Science Education Clinical Laboratory Science, 7(3), Pp 161-

198. p166. 
(. التعلم التعاوني، ترجمة: مدارس الظهران األهلية، مؤسسة التركي للنشر 1995جونسون، ديفيد، وجونسون، روجر، وهولبك، إريث جونسون)  4

 .1995ن، والتوزيع، الظهرا
 . 597(. تاريخ العلوم وفلسفة التربية العملية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 2003البغدادي، محمد رضا ) 5
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ث تعطى ( أفراد، حي6-3( بأنه تقسيم طلبة الفصل إلى مجموعات صغيرة يتراوح عدد أفرادها ما بين )2004ويعرفه سلمان )

 إلنجاز املهمة التعليمية  
ً
كل مجموعة مهمة تعليمية، ويعمل كل عضو في املجموعة وفق الدور الذي كلف به، ويعمل الطلبة معا

 .1وتحقيق األهداف التربوية املنشودة وبمسؤولية فردية أو جماعية تحت إشراف املعلم وبتوجيه منه

أن   السابقة يتضح  التعريفات  األكاديمي  ومن خالل  التحصيل  لتنمية  الهادفة  التعليمية  األساليب  أحد  التعاوني  التعلم 

املعزز لشخصية الفرد من خالل الجماعة التي ينتمي لها، وأن للجماعة أهداف تسعى إلى تحقيقها من خالل ما توكل إليها من  

راجعة بين أفراد املجموعة على تحسين األداء  مهام تعليمية، ويتم العمل الجماعي في شكل منظومة متكاملة، وتعمل التغذية ال

 وبما يحقق األهداف املرجوة منها.

 خصائص التعلم التعاوني وفوائده: 

 :2( أن أبرز الفوائد التي يتفرد بها التعلم التعاوني أنه2005يرى أبو النصر )

، ويتداركون أخطاءهم،  يمكن املتعلمين من الوصول إلى التعلم ذي املعنى، فاملتعلمون يثيرون تساؤالت، وي .1
ً
ناقشون أفكارا

 عن أنه يمكن املتعلمين من مهارة التلخيص ملا تعلموه في صورة تقرير.
ً
 ويحصلون على نقد بناء، فضال

يساعد   .2 بحيث  الخبرات،  تبادل  يقتض ي  بينهم  يحصل  الذي  فالتفاعل   ،
ً
جميعا املتعلمين  نجاح  لضمان   

ً
فرصا يوفر 

 م، وإتقان املهارات التي تمارسها كل مجموعة. املتعلمون بعضهم في تعلم املفاهي

 يستخدم املتعلمون التفكير املنطقي في مناقشاتهم، حيث إن اإلقناع ال يتم إال من خالل استخدام هذا التفكير. .3

 من املهارات اللغوية والحياتية مثل: التحدث الجيد وفن   .4
ً
االستماع، والشرح،  يتعلم املتعلم من خالل العمل الجماعي كثيرا

 ومهارات التفكير، والنقد البناء ... وغيرها من املهارات. 

 املبادئ األساسية للتعلم التعاوني:

إن التعليم في مجموعات التعلم التعاوني يتمركز حول خمسة مبادئ تناولتها العديد من األدبيات، ويمكن ايجاز تلك املبادئ  

 :3على النحو اآلتي

املتبادل .1 التعليمية،    اإليجابي:  االعتماد  املادة  يتعلمون  بأنهم  الطلبة  يعتقد  أن  التعاوني،  التعلم  متطلبات  أول  إن 

ويتأكدون من أن جميع أعضاء مجموعتهم يتعلمون هذه املادة، بحيث يدركون بأنهم مرتبطون مع زمالئهم في املجموعة بشكل  

عة، فعليهم أن ينسقوا جهودهم في مجموعتهم حتى يكملوا املهمة  ال يمكن أن ينجحوا هم أنفسهم ما لم ينجح زمالؤهم في املجمو 

 التي عهدت إليهم. 

 لوجه بين الطلبة، ويعززون من خالله تعلمهم ونجاحهم   التفاعل املباشر:  .2
ً
 وجها

ً
 مباشرا

ً
يتطلب التعلم التعاوني تفاعال

، وذلك بدعم وتشجيع وتعزيز جهود كل عضو في املجموعة لتعلم ا
ً
 آلخرين فيها. مع بعضهم بعضا

 
– (. فعالية استخدام أسلوب التعلم التعاوني في اكتساب املهارات العامة للتدريس الصفي لطلبة قسم الجغرافية2004سلمان، سامي سوسة)  1

جامعة صنعاء، العدد األول  –حو مهنة التدريس، مجلة العلوم التربوية والنفسية، مجلة محكمة تصدر عن كلية التربيةكلية التربية واتجاهاتهم ن

 . 26(، ص1املجلد ) 
 .45(، دار الكتاب الجامعي، العين، ص1(. التعلم التعاوني الفلسفة واملمارسة، ط)2005أبو النصر، محمد جهاد حمزة ) 2
 . 145، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ص1(. مهارات التدريس الصفي، ط0022الحيلة، محمد محمود ) - 3

 .26(، عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، ص1تطبيقاته، ط)  –استراتيجياته    –(. التعلم التعاوني أسسه  2005سليمان، سناء محمد)  - 
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 وعزو النتائج إلى املجموعة    املساءلة الفردية واملسؤولية الشخصية: .3
ً
تتم املساءلة الفردية بتقويم أداء كل طالب فرديا

، ومن املهم أن تعرف املجموعة َمْن ِمْن أعضائها يحتاج إلى املساعدة والتشجيع إلكمال التعيين، ومن الطرق املتبعة  
ً
والفرد معا

 ساءلة الفردية إعطاء امتحان فردي لكل طالب، وقيام الطالب بتعليم ما تعلمه إلى زمالئه اآلخرين في املجموعة. في تنظيم امل

االجتماعية، .4 هذه    املهارات  تستخدم  لم  فإذا  التعاوني،  التعلم  عناصر  من   
ً
مهما  

ً
عنصرا االجتماعية  املهارات  وتمثل 

 واملعايير، وكلما استخدم األعضاء هذه املهارات، كان التعلم أكثر جودة.   املهارات، كان أداء املجموعة من دون مستوى املحكات

الغرض من املعالجة الجمعية توضيح وتحسين فعالية األعضاء في إسهامهم في الجهود التعاونية لتحقيق    التقويم الجمعي: .5

 ي تغييره. أهداف املجموعة، وبالتالي اتخاذ قرارات حول أي سلوك ينبغي استمراره، وأي سلوك ينبغ 

 العالقة بين استراتيجية التعلم التعاوني وزيادة التحصيل الدراس ي: 

الناحية   من  املتعلمين  على  تأثير  وله   ،
ً
وفعاال  

ً
قيما التدريس  يجعل  التعاوني  التعلم  استراتيجية  استخدام  أن  الشك 

( أن استخدام استراتيجية التعلم  2000مصطفى )، ويؤكد  1األكاديمية، ويعمل على تحسين إدارة الطلبة في التحصيل الدراس ي

 للتفوق في مهام التعلم األكاديمي، فيستفيد الطلبة ذوو 
ً
التعاوني يغير املعايير املرتبطة بالتحصيل، ويجعل الطلبة أكثر تقبال

منهم التفكير    التحصيل املنخفض من زمالئهم ذوي التحصيل املرتفع الذين يستفيدون هم بدورهم ألن عملهم كمعلمين يتطلب

 عند استخدام  1992، وتذكر كوجك )2بعمق أكثر 
ً
 ملحوظا

ً
( أن البحوث والدراسات أثبتت أن تحصيل الطلبة يرتفع ارتفاعا

اختالف   على  الطلبة  جميع  مع  يتحقق  وهذا  طويلة  زمنية  ملدة  يتعلموه  بما  يحتفظون  وأنهم  التعاوني  التعلم  استراتيجية 

 .3مستوياتهم وقدراتهم 

 في أي مرحلة، وفي أي    ويتضح
ً
، وأطول تذكرا

ً
 أعلى معدال

ً
من هذا العرض أن استراتيجية التعلم التعاوني تحقق تحصيال

 مادة ومع أي قدرات، األمر الذي يتطلب التوسع في استخدامه. 

 الدراسات السابقة: 

تالميذ الصف الرابع االبتدائي  هدفت إلى التعرف على أثر استخدام التعلم التعاوني في تحصيل  :  4(2002دراسة حمدان ) 

وأدائهم في مادة الفقه، واستخدم املنهج التجريبي، وبناء أداتي الدراسة اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة، وطبقت األداتان على  

( بالقاهرة تكونت من  االبتدائي  الرابع  الصف   مجموعة تجريبية، و)50( طالب منهم )100عينة من تالميذ 
ً
 50( طالبا

ً
  ( طالبا

مجموعة ضابطة. وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات املجموعتين التجريبية  

 والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي وبطاقة املالحظة لصالح طالبات املجموعة التجريبية. 

استخدام التعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف الثاني الثانوي ملادة  هدفت إلى استقصاء أثر :  5(2005دراسة املفدى ) 

الفقه، واستخدم املنهج التجريبي ذا التصميم القبلي البعدي،  وأداة تمثلت في اختبار تحصيلي، طبقت على عينة من طلبة  

 
(. أثر كل من التعلم التعاوني وبرنامج تعليمي محوسب في تحصيل طلبة الصف السابع األساس ي في  7200البشايرة، زيد علي، وفزوالوي، عمر كرم )  1

 .232(، كلية التربية، جامعة قطر، ص 13مادة العلوم بمحافظة العقبة، مجلة العلوم التربوية، العدد )
 . 92-91الفكر العربي، القاهرة، ص (. أساسيات التدريس والتطوير املنهي للمعلم، دار 2000مصطفى، عبد السالم ) 2
(،  43(، الجزء)7(. التعليم التعاوني استراتيجية تدريس لتحقيق هدفين، مجلة دراسات تربوية، رابطة التربية الحديثة، املجلد) 1992كوجك، كوثر)  3

 .23القاهرة، ص
 (. مصدر سابق. 2002حمدان، سيد السايح ) 4
 (. أساسيات التدريس والتطوير املنهي للمعلم، دار الفكر العربي، القاهرة. 2000السالم)مصطفى، عبد  5
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، منهم )92الصف الثاني الثانوي باململكة العربية السعودية بلغ عددها )
ً
 يمثلون املجموعة التجريبية، و)( طال46( طالبا

ً
( 46با

 يمثلون املجموعة الضابطة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة املجموعة  
ً
طالبا

 الضابطة وطلبة املجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصالح املجموعة الضابطة.

هدفت إلى التعرف على فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني في التحصيل الدراس ي وبقاء :  1(2006دراسة إدريس ) 

االختبار   في  تمثلت  وأداة  التجريبي،  املنهج  واستخدمت  املتوسط،  األول  الصف  طالبات  لدى  الفقه  مقرر  في  التعلم  أثر 

املتوسط باملتوسطة الخامسة لتحفيظ القرآن بجدة،    ( طالبة من الصف األول 62التحصيلي، وطبقت على عينة مكونة من )

( طالبة تمثل املجموعة الضابطة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات  31( طالبة تمثل املجموعة التجريبية، و)31منهم )

ار التحصيل  داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختب

 لصالح املجموعة التجريبية. 

 ( القلقيلي  في  :  2(2006دراسة  واالستقصاء  التعاوني  والتعلم  املحاضرة  تدريس  طرائق  استخدام  أثر  معرفة  إلى  هدفت 

واستخدم  تحصيل طلبة املرحلة األساسية العليا في مبحث التربية اإلسالمية في مدارس وكالة الغوث الدولية بمنطقة إربد،  

 وطالبة  514املنهج التجريبي ذا الثالث املجموعات التجريبية، وتمثلت األداة في اختبار تحصيلي، وتكونت العينة من )
ً
( طالبا

 و)265منهم )
ً
( طالبة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات طلبة املجموعات  249( طالبا

 لالختبار التحصيل املباشر واملؤجل لصالح املجموعات التجريبية. التجريبية للتطبيق البعدي 

البريفكاني)  طلبة  :  3(2010دراسة  تحصيل  في  التعاوني  والتعلم  املوجه  االستقصاء  طريقتي  أثر  على  التعرف  إلى  هدفت 

والت التجريبي  املنهج  واستخدام  بالعراق،  اإلسالمية  التربية  مادة  في  املتوسط  الثانوي  األول  ذي  الصف  التجريبي  صميم 

املجموعات املتكافئة التجريبية والضابطة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي، وأظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة  

 إحصائية بين متوسطات درجات طلبة املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التحصيل لصالح املجموعة التجريبية. 

 لسابقة:التعليق على الدراسات ا 

بعض   باستثناء  اإلسالمية،  التربية  في  املتغيرات  بعض  في  التعاوني  التعلم  أثر  على  التعرف  إلى  الدراسات  جميع  هدفت 

( والتي  2010(، )البريفكاني،  2005الدراسات التي جمعت بين أكثر من متغير إلى جانب التعلم التعاوني كدراسة كٍل من )املفدى،  

( بين ثالث استراتيجيات )املحاضرة، والتعلم  2006ارنة بالتعلم التعاوني. أما دراسة )القلقيلي،  تناولت طريقة االستقصاء مق

التعاوني، واالستقصاء(، كما اتفقت أيضا الدراسات السابقة من حيث املتغير التابع، فكانت قد اختبرت أثر املتغير املستقل  

 ات السابقة املنهج التجريبي أو شبه التجريبي. على التحصيل الدراس ي كمتغير تابع، استخدمت جميع الدراس

املنهج   الدراس ي واستخدام  التحصيل  التعاوني على  التعلم  في دراسة فاعلية  الدراسات  بقية  الحالية مع  الدراسة  وتتفق 

التربية  التجريبي وأداة االختبار التحصيلي، وتتفق مع الدراسات التي تناولت الفقه على وجه الخصوص ومع تلك التي تناولت  

 اإلسالمية بشكل عام. 

 
 (. مصدر سابق.2006إدريس، نجوى بنت فاروق بن محمد ) 1
 (. مصدر سابق.2006القلقيلي، عودة سليمان) 2
وني في تحصيل طالب الصف األول الثانوي املتوسط في  (. أثر طريقتي االستقصاء املوجه والتعلم التعا2010البريفكاني، خولة أحمد محمد سعيد)   3

 .128- 84(، جامعة املوصل، العراق، ص  1(، العدد)10مادة التربية اإلسالمية، مجلة أبحاث كلية التربية األساسية، مجلد)
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 منهج وإجراءات الدراسة: 

الدراسة: واألخرى    منهجية  تجريبية  إحداهما  مجموعتين:  أساس  على  القائم  التجريبي  شبه  املنهج  الباحثة  استخدمت 

التعاوني، ضابطة بتطبيق قبلي وبعدي، تمثلت متغيرات الدراسة في املتغير املستقل: تدريس مادة الفقه باستراتيجية التعلم  

 واملتغير التابع: التحصيل الدراس ي في مادة الفقه بحسب مستويات بلوم املعرفية الستة. 

الدراسة: وعينة  محافظة    مجتمع  بمدارس  امللتحقين  الثانوي  الثاني  الصف  طالبات  جميع  من  الدراسة  مجتمع  تكون 

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  مدرستين  69الحديدة،  من  اختيارهن  تم  طالبة  محافظة  (  في  الحوك  بمديرية  للبنات  ثانويتين 

( الشيماء كمجموعة  35الحديدة، طالبات مدرسة عذبان كمجموعة تجريبية وتكونت من  ( طالبة، وطالبات مدرسة مجمع 

( الباحثة ولقربها من  34ضابطة وتكونت من  املدرستين مع  لتعاون  املدرستان بطريقة قصديه؛ وذلك  اختيرت  ( طالبة، وقد 

 كذلك لتوفر اإلمكانات الالزمة لتطبيق التجربة امليدانية.سكنها، و 

 تكافؤ عينة الدراسة: 

تم التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة من خالل عدد من املتغيرات التي يتوقع أن يكون لها تأثير على املتغير التابع في  

 آلتية:الدراسة الحالية، حيث تم التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة في املتغيرات ا

 العمر:  -1

تم الحصول على أعمار الطالبات في املجموعتين بالرجوع إلى السجالت الرسمية في كال املدرستين، وحساب متوسط أعمار  

" لعينتين مستقلتين للتحقق من تكافؤ املجموعتين، وكانت النتائج  T-testالطالبات في كل مجموعة، ثم تطبيق اختبار )ت("

 (.1)كما هو مبين في الجدول 

 ( تكافؤ املجموعتين التجريبية والضابطة حسب متوسط أعمار عينة الدراسة 1جدول ) 

 مستوى الداللة  درجة الحرية T االنحراف املعياري  املتوسط  العدد املجموعة 

 1.88 16.60 35 التجريبية 
-0.61 67 0.54 

 1.93 16.88 34 الضابطة

 مما يدل على تكافؤ املجموعتين، حيث يتضح أن قيمة  ( أن املتوسطات  1يالحظ من الجدول )
ً
للمجموعتين متقاربة جدا

(t( املحسوبة )-وهذا يعني أنه ال توجد فروق  67( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )0,54( وبلغ مستوى الداللة )0,61 ،)

 مما يدل على وجود التكافؤ في العمر بين عينة الدرا
ً
 سة. في العمر دالة إحصائيا

 التحصيل في مادة الفقه )تطبيق قبلي(:  -2

حيث تم التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة في املتغير التابع للدراسة الحالية املتمثل في التحصيل في موضوعات الفقه  

ق من  بعد التحق  - في الصف الثاني الثانوي تخصص أدبي، حيث تم تطبيق االختبار التحصيلي املعد ألغراض الدراسة الحالية

وثباته كل   –صدقه  في  الطالبات  متوسطات درجات  تم حساب  وفي ضوء ذلك  اليوم،  نفس  في   
ً
قبليا البحث  على مجموعتي 

 (. 2" وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول )T-testمجموعة على االختبار وإجراء املقارنة باستخدام اختبار )ت("
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 والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي ( تكافؤ املجموعتين التجريبية 2جدول ) 

 مستوى الداللة  درجة الحرية t االنحراف املعياري  املتوسط  العدد املجموعة 

 3.91 14.37 35 التجريبية 
-0.83 67 0.41 

 3.18 15.09 34 الضابطة

 مما يدل على  2يالحظ من الجدول )
ً
تكافؤ املجموعتين، حيث يتضح أن قيمة  ( أن املتوسطات للمجموعتين متقاربة جدا

(t( املحسوبة )-وهذا يعني أنه ال توجد فروق  67( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )0,41( وبلغ مستوى الداللة )0,83 ،)

 بين متوسطات درجات الطالبات في التطبيق القبلي الختبار تحصيل مادة الفقه )املتغير التابع( مما يد
ً
ل على  دالة إحصائيا

 توفر التكافؤ في تحصيل مادة الفقه لعينة الدراسة.

 إعداد دليل املعلم وأوراق العمل وفق استراتيجية التعلم التعاوني:

قامت الباحثة بإعداد دليل لتدريس جميع دروس الفقه املحددة في الدراسة الحالية وفق تلك االستراتيجية وهي: )الوكالة،  

املضاربة، الحجر، توثيق العقود(، وقد تم االستفادة من بعض أدلة املعلمين لبعض مقررات    الصلح واإلبراء، الشركة، شركة

للمرحلة  اإلسالمية  التربية  مقررات  أدلة  على  االطالع  وكذلك  الباحثين،  بعض  أعدها  التي  األدلة  وبعض  اإلسالمية،  التربية 

 الثانوية.

مل لتدريس مادة الفقه باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني  وبشكل عام فقد احتوى دليل املعلم/ املعلمة وأوراق الع

 لطالبات الصف الثاني الثانوي على ما يأتي: 

عرف •
ُ
 بصورة مبسطة ومختصرة ـ بالدليل وأهدافه وادواته. -مقدمة ت

 عن استراتيجية التعلم التعاوني: يتضمن )تعريف التعلم التعاوني، العناصر األساسية للتعلم •
ً
 نظريا

ً
التعاوني،    اطارا

 دور املعلم والطالب في التعلم التعاوني، وأهمية ومميزات التعلم التعاوني(. 

التعلم   • وتقنيات  التعليمية  الوسائل  وتحديد  التعاوني،  التعلم  استراتيجيات  من  املناسبة  االستراتيجية  تحديد 

 املستخدمة في التدريس، وتحديد أساليب التقويم املستخدمة في الدليل. 

 دات عامة للمعلمة عند التدريس، وتحديد الخطة الزمنية لتدريس املوضوعات املقررة. وضع إرشا •

تصميم دروس في مادة الفقه، وتناولها من حيث: )األهداف السلوكية، الوسائل وتقنيات التعليم، توزيع األنشطة   •

 .التعاونية على الحصص، خطوات تنفيذ الدرس، استمارة تقويم عمل املجموعات التعاونية(

 اقتراح مراجع يمكن الرجوع إليها عند تدريس مادة الفقه.  •

 تحكيم دليل املعلم وأوراق العمل: 

تم عرض دليل املعلم وأوراق العمل على مجموعة من املحكمين وطلب منهم إبداء ملحوظاتهم وآرائهم على الدليل من حيث:  

وتحقي الثانوي،  الثاني  الصف  لطلبة  الفقهية  املوضوعات  مناسبة  للمعلومات مدى  العلمية  والدقة  العامة،  لألهداف  قها 

الدليل وصالحيته، وأي ملحوظات أخرى يرونها مناسبة، وقد تم الحصول على عدد من   إلى مدى وضوح  واألنشطة، إضافة 
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ين تم  املقترحات تمثلت في وجود بعض األخطاء اللغوية والنحوية، وإعادة صياغة بعض الفقرات، وبعد االطالع على آراء املحكم 

 إجراء التعديالت املطلوبة. 

 إعداد أداة الدراسة: 

، الثاني الثانوي   لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم تصميم وإعداد اختبار تحصيلي في مادة الفقه للصف

 وقد مرت عملية إعداده باملراحل اآلتية: 

الثانوي مجموعات    ( تحديد الهدف من االختبار التحصيلي: 1 الثاني  يهدف االختبار إلى قياس تحصيل طالبات الصف 

  – التحليل    –التطبيق    – الفهم    –عينة الدراسة في مادة الفقه في املستويات املعرفية السته وفق تصنيف بلوم وهي: )التذكر  

 التقويم(.  - التركيب 

الثانوي )الجزء الثاني(  من أجل إعداد االختبار تم تحليل مح  ( كيفية إعداد االختبار:2 الثاني  توى مادة الفقه للصف 

الدراسة   في  املحددة  الدروس  من  درس  ولكل  السته،  املعرفية  بلوم  مستويات  بحسب  السلوكية  األهداف  اشتقاق  بغرض 

ت  الحالية، وكذلك استخراج الوزن النسبي لها وللمحتوى بحسب الزمن املحدد لتدريس كل درس ومن ثم إعداد جدول مواصفا 

 لالختبار. 

بعد عملية تحليل املحتوى واشتقاق األهداف وحساب الوزن النسبي لها ثم القيام بإعداد    ( إعداد جدول املواصفات: 3

 (.3جدول مواصفات لالختبار التحصيلي وكان على النحو الذي يمثله الجدول )

 ( جدول املواصفات لالختبار التحصيلي 3جدول ) 

 مستويات األهداف 
 مستويات املعرفة بحسب تصنيف بلوم 

 مجموع 

عدد 

 األسئلة 

 التقويم  التركيب  التحليل  التطبيق  الفهم  التذكر 

 املحتوى 
الوزن  

 النسبي 
28% 26% 20% 14% 6% 6% 

 %17 الوكالة 
5% 4% 3% 2% 1% 1% 

6 
2 2 1 1 0 0 

 %25 الصلح 
7% 7% 5% 4% 2% 2% 

11 
3 3 2 1 1 1 

 %25 الشركة 
7% 7% 5% 4% 2% 2% 

11 
3 3 2 1 1 1 
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شركة  

 املضاربة 
8% 

2% 2% 2% 1% 0.5% 0.5% 
3 

1 1 1 0 0 0 

 %17 الحجر 
5% 4% 3% 2% 1% 1% 

6 
2 2 1 1 0 0 

توثيق 

 العقود
8% 

2% 2% 2% 1% 0.5% 0.5% 
3 

1 1 1 0 0 0 

 40 2 2 4 8 12 12 مجموع عدد األسئلة 

تم تصميم االختبار املوضوعي واختيار فقراته وصياغتها من نوع االختيار من متعدد؛ ألنه    ( االختبار في صورته األولية:7

، حيث بلغت عدد فقرات االختبار )
ً
 واستخداما

ً
 وثباتا

ً
أنواع االختبارات املوضوعية وأكثرها صدقا ( فقرة 40يعد من أفضل 

جابات( إحداها هي اإلجابة الصحيحة، وتوزيع الفقرات  تتألف من قاعدة السؤال )وهي مطلب السؤال( متبوعة بأربعة بدائل )إ

على مستويات بلوم التي تمثلها حسب جدول املواصفات، ووضع في بداية االختبار تعليمات تكونت من إرشادات مهمة وضرورية  

 توجه الطالب وترشده في أداء االختبار. 

للتحقق من الصدق الظاهري لالختبار ُعرض بعد االنتهاء من إعداده في صورته األولية على    ( الصدق الظاهري لالختبار: 8

املحكمين من ذوي الخبرة والتخصص إلبداء الرأي في صياغة فقرات االختبار ومناسبتها لطلبة الصف الثاني الثانوي ومدى  

التقويم( لكل فقرة    -التركيب    –التحليل    –التطبيق    –فهم  ال  –مالءمة االختبار لقياس املستويات املعرفية املحددة له )التذكر  

 مدى  
ً
أو اإلضافة، وأيضا الحذف  أو  التعديل  للفقرات وإمكانية  العلمية  الدقة  إلى  االختبار، إضافة  في  الواردة  الفقرات  من 

االختبار   لبناء  املختلفة  الجوانب  كل  في  وامللحوظات  التوجيهات  وتقديم  االختبار،  تعليمات  أخذت  وضوح  وقد  التحصيلي، 

الباحثة بآرائهم من حيث تعديل بعض الصياغات لبعض الفقرات، وتعديل بعض بدائل فقرات االختبار، وتكبير بعض الصور  

 الخاصة ببعض األسئلة. 

عيد ترتيب فقراته بحسب املستويات    ( التجربة االستطالعية لالختبار:9
ُ
أ بعد إجراء التعديالت املناسبة على االختبار، 

بق االختبار التحصيلي على عينة استطالعية تألفت من )
ُ
( طالبة )سبق لهن دراسة موضوعات الفقه  24املعرفية، ومن ثم ط

التجربة   وهدفت  الحقيقية.  التجربة  عليها  بقت 
ُ
ط التي  الدراسة  مجموعات  غير  مجموعة  وهي  االختبار(،  يشملها  التي 

 االستطالعية لالختبار إلى التحقق من اآلتي:

االختبار:  -1 التعليمات وصياغة فقرات  بفقراته    التأكد من وضوح  االختبار  أن  اتضح   ،
ً
إجرائيا االختبار  بق 

ُ
ط أن  بعد 

 في اإلجابة عن األسئلة من دون أن تصدر  
ً
، حيث قامت الطالبات بقراءة تعليمات االختبار وبدءا

ً
 ومفهوما

ً
وتعليماته واضحا

 الهدف من االختبار وكيفية اإلجابة عنه. منهن أيَّ استفسارات السيما بعد أن عرفن  
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بدقة:  -2 االختبار  ألداء  املناسب  الزمن  الزمن    تحديد  حساب  تم  االستطالعية  العينة  على  االختبار  تطبيق  خالل  من 

(  43املناسب ألداء االختبار، وذلك عن طريق حساب متوسط زمن أسرع طالبة أنهت اإلجابة عن االختبار التحصيلي، وكان )

 ( دقيقة.45( دقيقة، ووجد أن الزمن املناسب لالختبار هو )46وزمن أبطأ طالبة أنهت اإلجابة عن االختبار، وكان ) دقيقة،

 نتائج التحليل االحصائي لفقرات االختبار:  -3

تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار باستخدام التكرارات    معامل الصعوبة والسهولة للفقرات:  -أ

 (، لذا اعتبرت جميع فقرات االختبار مقبولة.0,67  - 0,29صة بالبديل الصحيح، وتراوحت بين )الخا

التمييز للفقرات:  -ب تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار، تبين أن فقرات االختبار امتازت    معامل 

 (، تعد فقرة مقبولة ومميزة. 0,75 -  0,25بالقدرة على التمييز بين الطلبة، إذ تباينت قيمها ما بين )

 من طالبات املجموعة الدنيا أكبر من عدد طالبات    فاعلية املموهات للبدائل:  -ج
ً
اتضح أن البدائل الخطأ جذبت إليها عددا

  املجموعة العليا، مما يشير إلى جدية هذه البدائل الخطأ في الجذب، وتقرر بقاؤها على ما هي عليه من دون تغيير، إذ انحصرت 

 ( مما يعني أنها فعالة. 0,33-  -0,08-قيمها السالبة بين )

قد تم استخدام طريقة التجزئة النصفية في حساب ثبات االختبار وتم فيها تقسيم االختبار إلى قسمين،    ثبات االختبار:  -4

،  0,98وإيجاد معامل االرتباط بين النصف األول والنصف الثاني، ومن خالل النتائج كان ثبات االختبار )
ً
( وهو ثبات مرتفع جدا

مما يشير إلى أن االختبار يعد على قدر كبير من الثبات، ويمكن استخدامه في التجربة الحقيقية للدراسة لقياس الهدف الذي  

 أعد من أجله.

تمييز  بعد تقنيين االختبار بحساب زمنه وثباته وصدقه ومعامالت السهولة والصعوبة وال  ( االختبار بصيغته النهائية:10

وفاعلية املموهات ملفردات االختبار، وإجراء التعديالت في ضوء آراء ومقترحات املحكمين وفي ضوء التجربة االستطالعية أصبح  

( التطبيق. والجدول   ملرحلة 
ً
النهائية جاهزا في صورته  في صورتها  4االختبار  الدروس  كل  االختبار بحسب  توزيع فقرات  يبين   )

 النهائية.

 يع فقرات االختبار التحصيلي بحسب دروس مادة الفقه ( توز 4جدول ) 

 املجموع  أرقام الفقرات  الدروس

 6 33+26+14+13+2+1 الوكالة 

 11 40+37+34+27+25+17+16+15+5+4+3 الصلح واإلبراء 

 11 39+38+35+29+28+20+19+18+8+7+6 الشركة 

 3 30+21+9 شركة املضاربة

 6 36+31+23+22+11+10 الحجر 
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 3 32+24+12 توثيق العقود

ــــوع ــ  40 الـمـجــمـ

 تطبيق التجربة: 

بعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة ومستلزماتها قامت الباحثة بتطبيق التجربة األساسية للدراسة، وقد مر تنفيذها بعدة  

 مراحل وهي كاآلتي: 

 بإجراء الدراسة وتطبيق أدواتها.الحصول على الخطابات الرسمية للسماح  .1

اختيارها   .2 تم  التي  املدارس  في  اإلسالمية  التربية  ومعلمات  املدارس  إدارات  مع  التنسيق  خالل  من  للتجربة  اإلعداد 

 للتطبيق.

 تطبيق أداة الدراسة قبل البدء بالتجربة بهدف تحديد مستويات الطالبات وتكافؤها.  .3

العمل على جميع   .4 وأدوات  األنشطة  التعلم  توزيع  استراتيجية  باستخدام  درست  التي  التجريبية  املجموعة  طالبات 

 التعاوني، بينما املجموعة الضابطة درست بالطريقة املعتادة.

 تطبيق االختبار نفسه بعد االنتهاء من التدريس على املجموعتين التجريبية والضابطة.  .5

.  االنتهاء من إجراء التجربة، والقيام بجمع البيانات وتحليها  .6
ً
 ومعالجتها إحصائيا

 األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل البيانات: 

، وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية: SPSSاسُتخدم برنامج ) 
ً
 ( لتحليل البيانات ومعالجتها إحصائيا

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لنتائج االختبار القبلي والبعدي.  .1

 املعادالت الخاصة بمعامل الصعوبة والسهولة والتمييز وفعالية املموهات في االختبار.  .2

 معادلة ارتباط بيرسون لقياس معامل االرتباط بين نصفي االختبار. .3

 ( لتصحيح ثبات االختبار. Spearman Brownمعادلة سيبرمان براون ) .4

تكافؤ املجموعتين عينة الدراسة، ولتحديد الفروق بين  ( لعينتين مستقلتين للتحقق من  T.Testاستخدام اختبار ) .5

 املجموعتين في التطبيق البعدي لالختبار. 

6. ( اختبار  لالختبار  T.Testاستخدام  والبعدي  القبلي  التطبيق  بين  الفروق  لتحديد  وذلك  مترابطتين،  لعينتين   )

 للمجموعة التجريبية. 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

: النتائج املتع 
ً
 لقة بالفرضية األولى: أوال

( بين  0.05للتحقق من صحة الفرضية األولى التي تنص على أنه: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

متوسطات درجات طالبات املجموعة التجريبية وطالبات املجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ككل".  

( ملجموعتين مستقلتين، وكانت النتيجة كما يوضحه  Tابية واالنحرافات املعيارية وتطبيق اختبار )تم حساب املتوسطات الحس

 (.5الجدول )
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 ( للتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ككل للمجموعتين التجريبية والضابطة T( اختبار ) 5جدول ) 

 t االنحراف املعياري  املتوسط  العدد املجموعة 
درجة 

 الحرية 

مستوى  

 الداللة 

الداللة  

 اللفظية

 1.84 39.11 35 التجريبية 
 دال  0.00 67 13.00

 5.23 26.91 34 الضابطة

(، وكان املتوسط الحسابي  0,00( ومستوى داللة )67( ودرجة حرية )13,00" بلغت )T( يتضح أن قيمة "5من الجدول )

( وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة  26,91للمجموعة الضابطة )( بينما املتوسط الحسابي  39,11للمجموعة التجريبية )

( بين )املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة( في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي  0,05إحصائية )عند مستوى داللة  

ة البديلة في مجال التطبيق  ملادة الفقه ككل ولصالح املجموعة التجريبية. وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية والقبول بالفرضي

 البعدي لالختبار التحصيلي ككل.

وهذا يعني أن استراتيجية التعلم التعاوني كان لها تأثير على زيادة التحصيل ملادة الفقه لدى طالبات املجموعة التجريبية  

يعود إلى ما تتمتع به استراتيجية  وأنها أكثر فاعلية من الطريقة املعتادة التي درست بها املجموعة الضابطة، وأن ذلك التأثير  

التعلم التعاوني من خصائص وفوائد تزيد من التحصيل الدراس ي، وهذا ما تتفق معه الدراسات السابقة التي أثبتت تفوق  

املجموعات التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني على املجموعات الضابطة التي درست باستراتيجيات  

(، وتختلف هذه النتيجة  2007(، )أبو جغليف،  2006(، )القليقلي،  2006(، )غدريس،  2002دراسة كٍل من )حمدان، أخرى ك

 (. 2010(، ودراسة )البريفكاني، 2005مع نتيجة دراسة )املفدى، 

: النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية: 
ً
 ثانيا

( بين  0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) للتحقق من صحة الفرضية الثانية التي تنص على أنه: "ال توجد 

  
ً
التحصيلي وفقا البعدي لالختبار  التطبيق  في  الضابطة  املجموعة  التجريبية وطالبات  املجموعة  متوسطات درجات طالبات 

مستوى    ( ملجموعتين مستقلتين لكلTملتغير املستوى التحصيلي للطالبات )منخفض، متوسط، مرتفع(". تم حساب اختبار )

 تحصيلي، ويمكن عرض ومناقشة تلك النتائج على النحو اآلتي: 

 ( املستوى التحصيلي املنخفض: 1

 ( للتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي للمجموعتين التجريبية والضابطة للمستوى املنخفضT( اختبار )6جدول )

 t االنحراف املعياري  املتوسط  العدد املجموعة
درجة  

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اللفظية

 2.61 37.67 12 التجريبية
 دال 0.00 22 20.80

 1.00 20.92 12 الضابطة 
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(، وكان املتوسط الحسابي  0,00( ومستوى داللة )22( ودرجة حرية )20,80" بلغت )T( يتضح أن قيمة "6من الجدول )

(، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة  20,92للمجموعة الضابطة )( بينما املتوسط الحسابي  37,67للمجموعة التجريبية )

( بين )املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة( في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي  0,05إحصائية )عند مستوى داللة  

الفرض رفض  يعني  وهذا  التجريبية،  املجموعة  لصالح  املنخفض(  التحصيلي  املستوى  )في  الفقه  والقبول  ملادة  الصفرية  ية 

 بالفرضية البديلة في مجال التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في املستوى التحصيلي املنخفض. 

 ( املستوى التحصيلي املتوسط:2

( للتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي للمجموعتين التجريبية والضابطة للمستوى  T( اختبار ) 7جدول ) 

 املتوسط 

 t االنحراف املعياري  املتوسط  العدد املجموعة 
درجة 

 الحرية 

مستوى  

 الداللة 

الداللة  

 اللفظية

 0.45 39.75 12 التجريبية 
 دال  0.00 21 22.50

 1.78 27.82 11 الضابطة

(، وكان املتوسط الحسابي  0,00( ومستوى داللة )21( ودرجة حرية )22,50" بلغت )T( يتضح أن قيمة "7من الجدول )

(، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة  27,82( بينما املتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )39,75للمجموعة التجريبية )

( بين )املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة( في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي  0,05إحصائية )عند مستوى داللة  

املتو  التحصيلي  املستوى  )في  الفقه  والقبول  ملجال  الصفرية  الفرضية  رفض  يعني  وهذا  التجريبية،  املجموعة  لصالح  سط( 

 بالفرضية البديلة في مجال التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في املستوى التحصيلي املتوسط. 

 ( املستوى التحصيلي املرتفع: 3

للمجموعتين التجريبية والضابطة للمستوى  ( للتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي  T( اختبار ) 8جدول ) 

 املرتفع 

 t االنحراف املعياري  املتوسط  العدد املجموعة 
درجة 

 الحرية 

مستوى  

 الداللة 

الداللة  

 اللفظية

 0.00 40.00 11 التجريبية 
 دال  0.00 20 9.30

 2.66 32.55 11 الضابطة

( الجدول  "8من  قيمة  أن  يتضح   )T( بلغت  ودرجة  9,30"   )( )20حرية  داللة  ومستوى  الحسابي  0,00(  املتوسط  وكان   ،)

(، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة  32,55(، بينما املتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )40,00للمجموعة التجريبية )

ختبار التحصيلي  ( بين )املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة( في التطبيق البعدي لال 0,05إحصائية )عند مستوى داللة  
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والقبول   الصفرية  الفرضية  رفض  يعني  وهذا  التجريبية،  املجموعة  لصالح  املرتفع(  التحصيلي  املستوى  )في  الفقه  ملجال 

 بالفرضية البديلة في مجال التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في املستوى التحصيلي املرتفع. 

  - التعاوني تزيد من تحصيل الطالبات في املستويات الثالثة: )منخفض  ويمكن تفسير تلك النتائج إلى أن استراتيجية التعلم 

مرتفع(؛ ملا تتمتع به من خصائص تعاونية تعتمد على تعاون ومساعدة الطالبة املتفوقة مع زميلتها في التعلم، وتزيد    -متوسط

ال على  زميالتهن  بقية  يساعدن  ألنهن  املرتفع؛  املستوى  ذوات  الطالبات  ومهارة  خبرة  التعاونية؛ من  املجموعة  ضمن  تعلم 

 لشعورهن بدورهن وأهميتهن في املجموعة. 

: النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة: 
ً
 ثالثا

( بين  0.05للتحقق من صحة الفرضية الثالثة التي تنص على أنه: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

التجريبية   املجموعة  طالبات  درجات  )متوسطات  اختبار  حساب  تم  التحصيلي".  لالختبار  والبعدي  القبلي  التطبيق  (  Tفي 

 (. 9ملجموعتين مترابطتين، وكانت النتيجة كما يوضحه الجدول )

 ( للتطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي للمجموعة التجريبية T( اختبار ) 9جدول ) 

 t االنحراف املعياري  املتوسط  العدد التطبيق 
درجة 

 الحرية 

مستوى  

 الداللة 

الداللة  

 اللفظية

 3.911 14.37 35 القبلي 
 دال  000. 34 36.91

 1.843 39.11 35 البعدي

(، وكان املتوسط الحسابي  0,00( ومستوى داللة )34( ودرجة حرية )36,91" بلغت )T( يتضح أن قيمة "9من الجدول )

( وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة  39,11( بينما املتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )14,37للمجموعة التجريبية )

التحصيلي ملادة الفقه ككل لصالح التطبيق    )التطبيق القبلي والتطبيق البعدي( لالختبار ( بين  0,05إحصائية )عند مستوى داللة  

 البعدي، وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية والقبول بالفرضية البديلة في مجال التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ككل. 

حيث يتضح أنه قد حصل ارتفاع وتحسن في التحصيل الدراس ي ملادة الفقه لدى طالبات املجموعة التجريبية، وذلك نتيجة  

دراستهن باستراتيجية التعلم التعاوني، مما يدل على تأثير هذه االستراتيجية وفاعليتها في التحصيل الدراس ي، وهذا يعني أن  ل

 عن تقبل الطالبات الستراتيجية التعلم التعاوني، وأن هذه االستراتيجية تحفزهن  
ً
هذا االرتفاع والتأثير والفروق قد يكون ناتجا

للتعلم   دافعيتهن  بين  وتثير  فروق  في وجود  السابقة  الدراسات  مع معظم  تتفق  النتيجة  وهذه  التقليدية،  الطريقة  من  أكثر 

 (. 2006التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي لصالح التطبيق البعدي، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة )إدريس، 

 استخالص النتائج: 

 الدراسة في اآلتي: بعد استعراض النتائج ومناقشتها يمكن تلخيص نتائج

داللة   -1 مستوى  )عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  التجريبية  0.05توجد  املجموعة  طالبات  درجات  متوسطات  بين   )

 وطالبات املجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي ملادة الفقه لصالح املجموعة التجريبية. 
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داللة   -2 مستوى  )عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  بين  0.05توجد  التجريبية  (  املجموعة  طالبات  درجات  متوسطات 

)املنخفض   التحصيلي  املستوى  ملتغير   
ً
وفقا الفقه  ملادة  التحصيلي  االختبار  في  الضابطة  املجموعة    – املتوسط    – وطالبات 

 املرتفع( لصالح املجموعة التجريبية. 

بين متوسطات درجات طال0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى داللة   -3 في  (  التجريبية  املجموعة  بات 

 التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ملادة الفقه لصالح التطبيق البعدي. 

 التوصيات: 

 من خالل ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج فإن الباحثة توص ي باآلتي: 

 تضمين استراتيجية التعلم التعاوني ضمن أدلة املعلم ملادة التربية اإلسالمية.  .1

 علمين واملعلمات ملادة التربية اإلسالمية على كيفية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني.تدريب امل .2

تهيئة الفصول الدراسية وتوفير ما تحتاج إليه من أدوات، لتمكين املعلم من تدريس مادة الفقه باستخدام استراتيجية   .3

 التعلم التعاوني.

رسية واملوجهين بغرض تفعيل استراتيجية التعلم التعاوني في التدريس عقد ورش عمل في املدارس للمعلمين واإلدارة املد  .4

 بصفة عامة وتدريس مادة التربية اإلسالمية بصفة خاصة. 

 توعية الطلبة وتدريبهم على استخدام التعلم التعاوني في املدرسة. .5

 املقترحات: 

 تقترح الباحثة إجراء الدراسات اآلتية:

 الية على مستويات وصفوف أخرى في املرحلة األساسية واملرحلة الثانوية.إجراء دراسات مماثلة للدراسة الح .1

إجراء دراسة تقيس تأثير استراتيجية التعلم التعاوني على متغيرات أخرى )كتنمية مهارات التفكير، والذكاء االجتماعي،   .2

 وامليول واالتجاهات(. 

 مية الستراتيجية التعلم التعاوني.إجراء دراسة عن مدى ممارسة معلمي ومعلمات مادة التربية اإلسال  .3

تصميم برامج مقترحة لتدريب الطلبة املعلمين ملادة التربية اإلسالمية ملعرفة أثرها على تنمية مهارات التدريس لديهم   .4

 وفق استراتيجية التعلم التعاوني في كليات التربية بالجمهورية اليمنية. 

 قائمة املراجع: 

 (، عالم الكتب، القاهرة، مصر. 1(. معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم، ط) 2009) إبراهيم، مجدي عزيز   .1

 (، دار الكتاب الجامعي، العين. 1(. التعلم التعاوني الفلسفة واملمارسة، ط) 2005أبو النصر، محمد جهاد حمزة)  .2

لتحصيل الدراس ي وبقاء أثر التعلم في (. فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني في ا2006إدريس، نجوى بنت فاروق ) .3

 مقرر الفقه لدى تلميذات الصف األول املتوسط، رسالة ماجستير، كلية التربية للبنات بجدة. 

(. أثر طريقتي االستقصاء املوجه والتعلم التعاوني في تحصيل طالب الصف 2010البريفكاني، خولة أحمد محمد سعيد) .4

التر  مادة  في  املتوسط  الثانوي  التربية األساسية، مجلد) األول  كلية  أبحاث  اإلسالمية، مجلة  العدد)10بية  (، جامعة 1(، 

 املوصل، العراق. 

التعاوني وبرنامج تعليمي محوسب في تحصيل طلبة  2007البشايرة، زيد علي، وفزوالوي، عمر كرم) .5 أثر كل من التعلم   .)

 (، كلية التربية، جامعة قطر. 13وم التربوية، العدد)الصف السابع األساس ي في مادة العلوم بمحافظة العقبة، مجلة العل
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 (. تاريخ العلوم وفلسفة التربية العملية، دار الفكر العربي، القاهرة.2003البغدادي، محمد رضا) .6

(. التعلم التعاوني، ترجمة: مدارس الظهران األهلية،  1995جونسون، ديفيد، وجونسون، روجر، وهولبك، إريث جونسون)  .7

 للنشر والتوزيع، الظهران. مؤسسة التركي 

السايح) .8 مادة  2002حمدان، سيد  في  وأدائهم  االبتدائي  الرابع  الصف  تالميذ  في تحصيل  التعاوني  التعلم  استخدام  (.أثر 

(، الجمعية املصرية للمناهج وطرق  2مناهج التعليم في ضوء مفهوم األداء، مجلد )  -الفقه، املؤتمر العلمي الرابع عشر
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L’évolution des politiques publiques française envers les étrangers 
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 :  ملخص

يحاول هذا املقال الكشف عن تطور السياسات العامة الفرنسية تجاه األجانب خالل القرن املاض ي. ويوضح كيف تغيرت  

أوروبا. لهذا الغرض، تناولنا تاريخ  هذه السياسات من البحث عن العمالة األجنبية إلى إغالق الحدود وتقييد حقوق الدخول إلى  

إلى يومنا هذا(. نتج عن هذا التطور ظهور التنقل    1918التشريع الفرنس ي تجاه العمال األجانب خالل القرن العشرين )من عام  

 السري للعديد من الشباب من الدول الفقيرة إلى الدول األوروبية، وخاصة فرنسا. 

 السياسات العامة، حق الدخول واإلقامة، إغالق الحدود، التنقل غير القانوني. العمال األجانب،الكلمات املفتاحية: 

 

Résumé : 

Cet article essaye de déceler l’évolution des politiques publiques française envers les étrangers durant le 

dernier siècle. Il montre comment ces politiques se sont changés de la recherche de la main d’œuvre étrangère 

à la  fermeture des frontières et à la restriction des droits d’entrer en Europe.  Dans ce but,  nous avons traité  

l’historique de la  législation  française  envers les travailleurs étrangers durant le 20e siècle (de 1918 jusqu’à nos 

jours). Le résultat de cette évolution est l’émergence de la mobilité clandestine de beaucoup de jeunes de pays 

pauvres vers les pays de l’Europe notamment la France. 

Mots-clés : travailleurs étrangers, politiques publiques,  droit d’entrer et de séjour, fermeture des frontières, 

mobilité clandestine. 
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1. Introduction 

L’objet de cet article porte sur l’évolution des politiques publiques française envers les étrangers. Il part de 

la recherche de la main d’œuvre à l’étrangers après 1918 jusqu’à l’émergence de la mobilité clandestine des 

jeunes étrangers conséquente de la fermeture des frontières de l’Europe notamment celles de la France. 

Spécifiquement, nous nous sommes intéressés aux événements qui ont amené les gouvernants à adopter 

diverses politiques législatives jugées adéquates pour réglementer le droit de rentrer et de résider et/ou de 

travailler pour l’étranger. 

Qu’il s’agisse de réguler les flux migratoires, les politiques de l’emploi ou l’accès aux droits civiques, la 

politique fluctuante envers les étrangers n’est pas nouvelle puisqu’elle a évolué en fonction d’événements 

(développement agricole et minier, guerre, natalité, phase d’expansion ou décroissance économique…) et 

d’idéologies historiques ayant façonné la politique des puissances européennes et essentiellement de la France. 

Au regard des derniers durcissements législatifs communs à nombre de pays d’Europe (France, Angleterre, 

Espagne, Italie et même les Pays Bas ou la Suède récemment), la différence entre « étranger» et « travailleur » 

va se poser avec plus d’acuité en ce début de siècle. 

Les politiques publiques envers les étrangers présentes semblent donc désormais restreindre la légitimité 

de la présence des étrangers de couleur ou de civilisations différentes au seul motif de l’utilité économique ou 

politique (Europe) au détriment de tout un passé historique et même de principes à caractère républicain et/ou 

humanitaire ayant présidé aux pratiques d’immigration depuis la seconde guerre mondiale dans l’ex-Empire 

de la France. 

Ceci intervient de nos jours, alors que la migration a pris une ampleur sans précédent que ce soit en 

Europe, en Amérique, en Afrique ou ailleurs. En effet, la mondialisation a contribué au déplacement des 

individus. 

Par ses aspects socio- démographiques et économiques, mais aussi culturels et juridiques, le 

phénomène migratoire interpelle de plus en plus les acteurs de la société civile, les instances 

internationales et naturellement les responsables politiques. 

Tant il est vrai que certaines mesures prises semblent contraires aux principes fondamentaux du droit 

français lui-même (expulsion et rétention de mineurs et de familles entières), marquant ainsi un retour à des 

temps qui semblaient définitivement révolus. 

S’agit-il du résultat dû à la médiatisation à outrance de faits attribués de façon subjective aux étrangers, 

particulièrement noires et africains (insécurité, problèmes de banlieues, port de voiles) ou logique (montée de 

l’extrême droite et la xénophobie…) ? 
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Ou s’agit-il d’un résultat dû à la conjugaison de nouveaux faits liés à la consolidation de l’Union Européenne 

d’une part, et des flux migratoires croissants résultant de la mondialisation des échanges d’autre part ? 

Ou s’agit-il tout simplement d’une exigence dictée par des impératifs économiques excluant toutes ces 

considérations humaines et sociales ? Ou s’agit-il de résultat d’une conjugaison de tous ces facteurs réunis ? 

Nous proposons de répondre dans cet article à ces trois questions en traitant le problème des étrangers en 

France dans un ordre législatif et historique. 

Dans ce but, nous nous proposons de traiter dans un premier point le besoin et la recherche de la main 

d’œuvre étrangère après la Première guerre mondiale. 

Dans un deuxième point, nous traiterons l’évolution des mouvements migratoires de 1945 à 1973, période 

communément appelée les Trente glorieuses tant à cause du boom économique que de la prospérité de 

différentes catégories sociales qui a caractérisé la France d’après-guerre. C’est pourquoi nous montrerons que 

l’ordonnance de 2 novembre 1945 comme étant la première loi d’après-guerre ayant institué un cadre officiel 

de réglementation générale ayant posé les jalons d’introduction, de travail et d’établissement de l’immigré. 

Le choc pétrolier de 1974 et l’arrêt de l’immigration sera l’objet d’un troisième point, de par l’intérêt qu’il 

suscite compte tenu du fait de ses conséquences sur l’économie française, son marché de l’emploi et sur la 

législation migratoire conséquente. Celle-ci sera caractérisée par l’adoption de différents textes législatifs 

réglementaires de plus en plus restrictifs. 

Nous verrons l’évolution des différentes mesures adoptées, caractérisées par des aspects quasiment 

sécuritaires envers les étrangers, tempérées de temps à autre, sous le parti socialiste de la gauche 

essentiellement, mais qui vont finir par aboutir à une maitrise de l’immigration. 

Les dernières lois semblant sortir de l’ordinaire de l’avis de nombreux spécialistes, nous nous y intéresserons 

particulièrement, du fait qu’elles constituent une rupture dans la réglementation de l’immigration. Cette 

rupture semble telle que certaines dispositions réglementaires adoptées, quasiment contraires aux 

Conventions de Genève, ont fait l’objet de critiques et de rappel de la Commission Européenne des Droits de 

l’homme, des Ligues des droits de l’homme et de l’ONU elle-même. 

1. Le besoin et la recherche de la main d’œuvre étrangère après 1918 

A la fin de la guerre (14-18), le flux migratoire vers la France prend une énorme ampleur à cause de besoin 

de main d’œuvre dans toutes les branches de l’économie, ceci d’autant que la France a perdu une bonne partie 

de sa population active dont nombre d’immigrés. Ainsi, la reconstruction des infrastructures, la renaissance de 

l’industrie et son développement technologique offrent des opportunités d’emplois auxquels la population 
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autochtone ne peut répondre. L’apport d’une immigration massive était la seule issue pour combler les besoins 

de développement. 

Dans cette période, la France a signé plusieurs conventions relatives à l’immigration et au travail avec 

d’autres pays, tels que la Pologne (le 3 septembre 1919, l’Italie (le 30 septembre 1919) et la république 

tchécoslovaque (le 20 mars 1920). 

Les statistiques sur les immigrés et les conventions internationales conclues par la France avec divers pays 

depuis le début du siècle dernier nous donne une idée des besoins en main d’œuvre et de repopulation. 

Ainsi, les statistiques de l’INSEE (Recensement de la population de 1911 à 1999) nous fournissent quelques 

indications objectives et sérieuses1. 

Nous remarquons que à cause de l’immigration massive due aux conventions, les immigrés ont connu une 

croissance continue jusqu’en 1931. Mais à cause de la crise (1929) contingentement de 1932, la population 

immigrée a baissée de 14,75% entre 1931 et 1936. Puis à la fin de la guerre, elle a encore chuté de 14,6% en 

dix ans. 

Rapportés à la population totale, ils ont représenté un taux maximal de 6,6% en 1946. 

Cette immigration fort souhaitée s’est conclue avec des accords internationaux. 

Ainsi, en 1904 et 1906 avec l’Italie, en 1906 avec la Belgique puis en 1919avec la Pologne et l’Italie encore, 

puis enfin en 1920 avec la tchécoslovaque. 

Dans ce cas, si l’État s’occupe des relations diplomatiques et de l’établissement de conventions de travail 

avec ces différents pays, c’est le patronat qui sélectionne, et finance l’arrivée des immigrés en fonction de ses 

besoins. 

Les sondages réalisés et les conventions conclues permettent de penser que l’appel aux étrangers fut 

d’abord adressé aux pays voisins pour combler des déficits de main d’œuvre essentiellement dans certains 

secteurs (agriculture, mines, métallurgie). Un second appel fut fait après la première guerre d’où de nouvelles 

conventions. 

Ainsi dès 1924 plusieurs groupements de patronat ont fondé la société générale d’immigration (SGI) – 

genre de société d’intérim dont l’objet est de recruter en masse la main d’œuvre nécessaire au profit de ses 

clients. 

 
1INSEE, Population immigrée et population étrangère en 1999, Recensement de la population, no 121. Paru le : 07/02/2011. 

Disponible sur le site Internet : « https://www.insee.fr/fr/statistiques/2118512?sommaire=2118522 » 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2118512?sommaire=2118522


 
 
 

 

 
 

 2022 - سبتمرب -  89العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

95 

En 1921, les statistiques montrent que le nombre d’arriver a progressé d’un tiers par rapport à 1915, selon 

Janine Ponty, les étrangers représentent presque 7% de la population globale « jamais la progression 

numérique n’avait été aussi forte en si peu de temps. Le chiffre officiel de la population étrangère en France 

passe de 1.5 millions en 1921 (pour 39 millions habitants.) à 2.4 millions en 1926 (pour 40 millions habitants.) 

et à 2.7 millions en 1931 (pour 41 millions habitant) auxquels il convient d’ajouter les oubliés des recensements 

et les clandestins »1. 

2.1. Agriculture, mines et besoin de main d’œuvre 

Il est tout à fait raisonnable d’estimer que l’agriculture et le dépeuplement des campagnes (surtout après la 

première guerre mondiale) et la nécessité de couvrir les besoins alimentaires des populations ont été 

probablement les premiers motifs de l’appel à la main d’œuvre des pays voisins. 

Ainsi les statistiques, portant sur les immigrés (répartition géographique) permettent de constater que les 

zones à forte tendance agricole concentraient de fort taux d’immigration à l’époque (Marseille, Paris, la Loraine 

du Nord...).               

Les mines et les houillères ont été en second lieu le deuxième pôle d’acheminement des étrangers. En 

témoignent la présence de 40% de mineurs polonais en 1924 dans la mine de Ronchamp. 

Entre les deux guerres, 80% des polonais occupaient les mines du nord. Ceci est dû au fait que les premiers 

migrants ont accueilli leurs compatriotes. 

Les statistiques montrent que l’industrie et la métallurgie n’étaient pas en reste puisque l’Ile de France, le 

Rhône Alpes et le Nord Pas de Calais (mines et métallurgie) concentraient, selon les périodes, un taux allant 

jusqu’à 40% d’étrangers dans certaines usines2. 

2.2. Le rôle des étrangers durant la Guerre et la reconstruction de la France 

Cette période d’appel à la main d’œuvre européenne éventuellement a été marquée par un afflux massif 

d’étrangers, caractérisée par les différentes périodes qu’a connu la France. 

Ainsi, si en 1893, l’État interdisait aux employeurs d’embaucher les étrangers non-inscrits sur les registres 

de la mairie, le décret de 1899 fixait un pourcentage maximum d’étrangers à employer dans les collectivités 

publiques. 

Mais ces mesures d’apparence sont de police et marque le flottement de la politique migratoire entre la 

nécessité de protection des emplois aux nationaux et la pression exercée par les entreprises devant les besoins 

 
1 Janine Ponty, L’immigration dans les textes (France, 1789-2002), Edition Belin, 2003, p. 123. 
2 Voir Amar Marianne et Milza Pierre, L’Immigration en France au 20ème siècle, Paris, Armand Colin. 1990. 
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agricoles, miniers, métallurgiques et de transformation d’acier et de métaux lourds, ainsi que les besoins 

générés par la reconstruction et le développement des infrastructures. 

Ainsi, l’État a-t-il signé des conventions dès 1908 et jusqu’en 1920 avec divers pays européens pour 

l’importation de main d’œuvre à l’appel du patronat. 

Ce n’est qu’à l’approche de la crise de 1929 que l’État se voit ramené à l’adoption en 1926 d’une loi instituant 

« la carte d’identité de travailleur » puis à contingenter la main étrangère par profession et branche d’activité en 

1932. 

Ainsi, les statistiques précédentes montrent que leur chiffre total est passé de mille cent dix en 1911 à deux 

milles trois vint six en 1936, soit 2,5 et a dû dépasser ce chiffre à l’approche de 1945. 

La chute observée en 1946 (soit 1 986 000 étrangers) est due à la seconde guerre mondiale. Elle n’a pas été 

exemple de retournements. 

Durant cette période, la politique publique envers les étrangers n’était régie que par quelques textes 

réglementaires relatifs à l’identité de l’étranger et autres orientations émanant de notes administratives ou 

discours officiels, les modes, méthodes, flux et origines de recrutements étant laissés à l’initiative plutôt de 

l’employeur1. 

Cette société patronale, en réalité est une société privée de recrutement au service du patronat, va ainsi 

introduire 450 000 ouvriers d’Europe centrale en moins de sept ans.  

L’État se contentait alors, d’un contrôle administratif ultérieur assez lâche de routine. 

2. L’arrivée massive et la réglementation des étrangers (1945-1973) 

L’expansion économique due à l’après-guerre, le souci de doper l’action sociale en faveur des populations 

en maintenant la croissance générale, industrielle…dans un climat de compétitivité accrue, ont engendré des 

besoins en main d’œuvre étrangère de plus en plus accrus et impératifs. 

On assiste ainsi après 1945 à une relance massive de la main d’œuvre étrangère, où les premiers arrivants 

sont principalement européens et particulièrement des Italiens : entre 1945 et 1949, à eux seuls ils représentent 

en moyenne 67% du total. 

À côté d’eux, les algériens constituaient la plus grande partie des étrangers non européens. Déjà, en 1931, 

ils représentaient la quasi-totalité des 86 000 travailleurs maghrébins recensés, puisque les autres immigrations 

d’origine maghrébine (Maroc et Tunisie) ou africaine sont beaucoup plus tardives. 

 
1Ibid, Janine Ponty, p.129. 
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Toutefois, l’immigration algérienne restera marquée par l’instabilité (aller et retour au pays) jusqu’en 1962. 

Mais avec le nouveau statut de français musulmans reconnu aux algériens en 1947 et la libre circulation qui 

s’en est suivie entre l’Algérie et la métropole, on dénombre entre 1947 et 1953, 740 000 arrivées en France et 

561 000 retours en Algérie, soit un solde de 179 000. 

Or, la réglementation instituée par l’ordonnance de 1945 concernant l’immigration et conditionnant son 

afflux sur le territoire semblait constituer un frein pour le patronat. 

Ceci a poussé les entreprises à encourager l’immigration même par des voies parallèles (en recrutant sur 

place les faux touristes par exemple et les Algériens « français » à l’époque qui entraient sans grande restriction) 

et ont amené l’État à « fermer les yeux » sur ces pratiques, alors que théoriquement, l’ONI en avait l’exclusivité 

de l’introduction. 

Ainsi, l’État lui-même a-t-il dû procéder à une régularisation massive pour répondre aux besoins des 

entreprises. 

Conçue pour planifier une immigration attendue, selon Patrick Weil1 cette ordonnance est devenue 

progressivement un instrument de contrôle des étrangers. A l’époque où s’élaborait ce qui allait devenir 

l’ordonnance de 1945, l’immigration n’était pas traitée en problème mais en nécessité nationale. 

Les accords d’échange entre la France et divers pays portant sur l’immigration est devenu de fait un accord 

purement quantitatif pour réguler celle-ci. Ainsi, pendant la décennie de 1957 à 1968, le dispositif conçu à la 

libération s’est laissé franchir par 3 phénomènes : l’expansion économique, la décolonisation qui ne fut pas une 

rupture brutale et, enfin, la construction européenne. 

De l’expansion économique, il en résulte que l’État ne se préoccupe plus des problèmes de population, bien 

que l’office national des immigrés comporte dans son intitulé le terme population. Donc il s’instaure de cette 

politique une action sociale spécifique applicable à tous les étrangers nouvellement arrivés sur le territoire, le 

traitement social de l’immigration s’appuie sur des instruments spécifiques, c’est la modification de 

l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui s’est amorcée dès 1957 avec l’ouverture des frontières et la suppression 

du visa préalable pour les séjours de moins de 3 mois et donc la voie à une régularisations massive éventuelle. 

Ainsi, la main d’œuvre algérienne deviendra une composante nouvelle dans la population étrangère en 

France. Les algériens seront ainsi de l’ordre de 210 000 en 1954 et 350 000 en 1962.A cette date, ils 

représentent 54% des étrangers non européens. On estime que leur nombre fut beaucoup plus important à 

cause des années de guerre d’Algérie. Ainsi, le ministère de l’intérieur de l’époque avançait quant à lui le chiffre 

de 436000. 

 
1 Weil Patrick, La France et ses étrangers, Paris, Gallimard. 1991. P, 112. 
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Toutefois, la proportion des algériens, va continuer à croître jusqu’en 1982 où elle représentera 15% de 

l’immigration globale. Elle aura doublé en 20 ans, puisqu’elle passe de 330 000 en 1962 à 605 000 en 1982. 

En 1975, ils représentent la deuxième nationalité étrangère en France avec 710 000 âmes dont la majeure 

partie est active (recensement INSEE)1. 

Au moment où des accords de limitation Algéro-Français sont posés, le patronat, sous l’œil prudent 

mais « laisse faire » de l’État, le patronat va chercher à trouver de nouvelles sources de recrutement. 

Ainsi, les autres pays du Maghreb sont devenus pourvoyeurs: les Marocains, limités alors par leur 

administration, vont voir leur nombre se multiplier par trois entre 1968 et 1975, passant de 88 000 à 260 000 

êtres, suivi des tunisiens, qui vont également passer de 4800 en 1954 à 139000 en 1975. 

Cette main d’œuvre étrangère va se diversifier alors par la rentrée des ressortissants de pays ex-colonisés 

du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie, soit introduits, soit régularisés sur place : ils représentent alors 80 000 

en 1975, installés essentiellement dans le bassin parisien. 

Toutefois, la relance économique formidable et son expansion continue absorbent à peine tous ces flux et 

les entreprises, en manque de main d’œuvre, souvent peu qualifiée ont poussé l’État à conclure d’autres accords 

sur le plan européen. 

Ainsi, les Italiens, déjà présents de la longue date en France, bénéficieront d’accords bilatéraux dès les 

années 1960. Eux et d’autres européens ou arriveront en masse dès les années 1954, fuyant parfois la misère, 

parfois les dictatures (cas des Espagnols et Portugais en particulier). 

Ainsi, les Italiens déjà fort nombreux dans les années 1950 voient leur nombre atteindre les 685 000 en 

1962. 

Pour leur part, les Portugais atteignent 9,5% du total en 1964, soit 285 000 âmes (accords) cadre de 1963). 

L’accord avec l’Espagne, signé en 1961 va accentuer la présence du peuple ibérique : il représentera 18% 

des étrangers en 1962 puis 21% en 1968, soit 590 000 individus. 

Au total et selon les recensements de l’INSSE, le total « étranger » représentait quelques 2 860 000 en 1962 

et s’est accru de quelques 1 000 000 de personnes en 1975 et de 420 000 personnes après la fermeture des 

frontière (1999). 

L’ampleur de ce phénomène a correspondu à ce qu’on appelle les trente glorieuses, autrement les années 

fastes de reconstruction et de développement après-guerre. Il suffit en effet de jeter un coup d’œil à l’évolution 

du PIB pour comprendre la croissance qu’a connu l’Europe toute entière et la France en particulier. 

 
1Ibid, INSEE (Recensement de la population de 1911 à 1999). 
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Durant toute cette période, le taux de croissance moyen (1950-1974) a été de 5% alors qu’auparavant ce 

taux n’excédait guère les 2,5%. Les effectifs actifs des étrangers dans le BIP sont passés de 700 000 en 1946, 

soit 6,3% des 11 200 000 salariés des secteurs non agricoles à 1 740 000 à la fin de 1973 soit (12,5%) de cette 

même catégorie de salarié. L’agriculture, les houillères et la métallurgie ont connu des progressions parallèles. 

Mais le boom économique soutenu pendant 30 ans ne fut pas le seul motif de l’appel migratoire : il fut 

conjugué à une perte des hommes due à la guerre de la libération et inter ethnique et une sous natalité 

conséquente. 

Il a fallu le choc pétrolier de 1974 (précédé des signes des 1973) pour enterrer définitivement cette période 

dont le retour semble peu probable pour nombre de spécialistes : d’où son nom des trente glorieuses 

(Fourachier). 

Sur le plan législatif relatif à l’immigration, on peut dire qu’il n’y a strictement rien eu depuis l’ordonnance 

de 1945 jusqu’au 1973. 

Si l’on excepte certains réaménagements des accords d’Evian relatifs aux Algériens, on peut dire que cette 

période fut plutôt favorable aux immigrés quant au débat social qui tente d’améliorer leur situation sociale en 

France qui leur permet de bénéficier de la sécurité sociale et du logement. 

La première loi pouvant être considéré comme restrictive fut celle du 6 juillet 1973 conçue « comme outil 

de répression » contre le trafic de main d’œuvre. 

Mais elle annonce déjà les lois restrictives à venir et la suspension de l’immigration dès1974 (création du 

secrétariat d’État aux immigrés) octobre 1973 avec la guerre du kippour en 1974 et l’Embargo sur le pétrole 

entraîne ou plutôt accentue une période économique qui tendait vers la récession. Cela dès lors se traduira par 

des lois répressives contre l’immigration à partir de 1974. 

3. La crise économique de 1973 et l’arrêt de l’immigration 

Les trente glorieuses ont mérité probablement leur nom autant par l’expansion économique et la croissance 

qui ont marqué ces trente années que par la récession qui a marqué juste après l’économie française suite au 

choc pétrolier de 1974 qui a révélé la fragilité du tissu économique français. 

La politique migratoire suivie sera don empreinte à la fois des conséquences de la crise débutant à partir de 

1974 sur le marché de l’emploi. 

Tout d’abord, la réglementation de l’immigration connaîtra des mesures particulièrement sévères prises 

sous le règne de Mr. Valéry Giscard d’Estaing. 
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Sous son administration, diverses mesures, inconnues de l’histoire de l’immigration d’après-guerre, vont 

être prises : contrôle stricte aux frontières, suspension de l’immigration touchant à toutes les catégories 

d’immigrés (travailleurs et leur familles, visiteurs, demandeurs d’asile, étudiants, regroupement familial...etc.). 

Le développement de la suspicion auprès de l’opinion publique à l’égard de l’ensemble des immigrés, créant 

la liaison factice et pernicieuse entre étrangers, illégaux et chômage croissant va conduire pour la première fois 

l’immigration à subir la chasse policière aux immigrés sans-papiers, le refoulement aux frontières et surtout 

l’image négative de l’immigré en général (rituel déjà connu à l’égard d’autres catégories dans les années 1930 

et 1940). 

Dans une deuxième période, nous allons assister à de nouveaux resserrements (Michel Rocard déclarant 

que la France ne peut pas supporter toute la misère du monde, lois Chevènement). 

L’avènement de Mr. Sarkozy à la Présidence et sa politique migratoire marque un tournant historique dans 

l’histoire de l’immigration. 

3.1. La maitrise de l’immigration 1973 - 2003 

Bien avant le choc pétrolier de 1974, dû à la guerre Israélo-arabe de 1973, le fort développement de 

l’immigration maghrébine et particulièrement algérienne, due elle-même à la fin de la guerre Franco-

Algérienne en 1962 et des accords d’Evian autorisant la libre circulation de personnes entre les deux pays, suivie 

de l’apparition de nouveaux immigrés d’origine subsaharienne, a amené les gouvernants dès 1972 à tenter 

quelques mesures pour infléchir le flux migratoire.  

Ainsi, les Circulaires du 23 Février et 15 Septembre 1972, dites Marcelin-Fontanet (respectivement 

ministres de l’intérieur et de travail), ont subordonné explicitement et pour la première fois depuis 1945, d’une 

façon administrative, l’autorisation de séjour à la détention d’un emploi, réaffirmant en quelque sorte de façon 

réglementaire, l’esprit premier de l’ordonnance de 1945. 

Mais liant cette fois, administrativement, l’autorisation de séjourner à la détention d’un emploi, ces mesures 

ont eu pour effet immédiat la création régulière et progressive de ce qu’on appelle aujourd’hui, les immigrés 

sans papiers. 

Les politiques des différents gouvernements de Mr, Giscard d’Estaing, vont essayer de stopper le flux 

migratoire, voire réduire la masse des immigrés déjà installés régulièrement en France. Notamment après 

l’extension du chômage en France, à un sommet de 750 000 chômeurs en 1975 et la réapparition d’un discours 

politique tendant à faire l’amalgame entre immigration et insécurité, va permettre à Mr Stoléru, alors secrétaire 

d’État chargé des travailleurs immigrés, de mettre en place une aide au retour volontaire (note ministérielle du 

30 mai 1977) de 10 000 francs aux immigrés qui acceptent de regagner leur pays d’origine de façon définitive, 

disposition désormais connue sous le nom du « million de Stoléru ». 
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À la fin des années 1970, la sédentarisation des immigrés en situation régulière est devenue une réalité que 

nombre de décideurs n’admettent pas encore. Ils partiront, pensent-ils, si on les aide. D’où le projet de Lionel 

Stoléru...». 

Selon le même auteur, Mr, Stoléru avait même soumis au parlement un projet de loi musclé mais stoppé 

qui aurait entraîné des départs obligatoires1. 

Cela n’a pas empêché les autorités administratives, en 1978 de mettre en place ''un mécanisme de retours 

organisés et forcés d’une partie de la main d’œuvre étrangère installée jusque-là régulièrement et parfois depuis 

longtemps en France. L’objectif affiché est le retour de 500 000 étrangers. Les États de Maghreb sont 

particulièrement visés par ces mesures étalées sur cinq ans, notamment l’Algérie2. 

Mais suite à de violentes manifestations d’étrangers et français soutenues par des dizaines d’associations 

de défense des étrangers dont des syndicats de travailleurs, ces mesures ont été en quelque sorte suspendues 

et non pas atteint les objectifs recherchés. 

Cet échec ne va pas empêcher le dernier gouvernement de contourner ces mesures par la promulgation, le 

10 janvier 1980 de la loi, connue désormais sous le nom de « loi Bonnet » laquelle a rendu les conditions 

d’entrée sur le territoire plus sévère. Elle a fait aussi de l’entrée ou du séjour irrégulier un délit comparable à la 

menace à l’ordre public. 

Cet arsenal juridique désormais permet à l’administration de chasser de la France tous ceux entrés 

clandestinement ou non, car il suffit de constater le séjour irrégulier de ceux auxquels le renouvellement de 

leur titre a été refusé. 

C’est la mainmise de l’administration sur la gestion des flux migratoires. 

Ainsi, après des régularisations effectuées en 1981, la lutte contre l’arrivé des étrangers clandestins s’est 

renforcée « possibilité de sanction de séjour irrégulier par une interdiction sur le territoire »3, centralisation des 

données, accroissement des moyens de la police de l’air et des frontières, création d’une aide au retour pour les 

étrangers souhaitant regagner de leur propre volontés leur pays d’origine. 

Dès juillet 1986 et jusqu’en septembre de la même année, s’est déroulée la discussion au Parlement et au 

Sénat de la loi, adoptée finalement sous forme et portant le fameux nom de Pasqua. 

 
1 Janine Ponty. Op-cit, p. 349. 
2Cronologie de l’immigration. « www.vie-publique.fr/cf.chronologie de l’immigration ». 
3Costa- Lascoux, J. et Wihtol de Wenden, C., « Les Travailleurs immigrés clandestins en France. Approche politique et 

institutionnelle », p. 349-370, Études Migrations, n° 63,1981. 

http://www.vie-publique.fr/cf.chronologie
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Cette loi rend aux préfets sans passer par la justice le droit de prononcer la reconduite à la frontière des 

étrangers en situation irrégulière. Le régime de l’expulsion est remis en place. Elle restreint le droit des étrangers 

à l’obtention de la carte de résident sans l’abolir toutefois. Elle réduit de façon ostentatoire le droit de ceux des 

étrangers qui furent précédemment protégé contre les mesures de refoulement. Un mois après ce fut le charter 

de 101 Maliens expulsés et l’annonce de nouvelles mesures d’expulsion par Mr Pasqua. 

Nous retenons de cette période, l’allocution de Mr Michel Rocard devant des élus socialistes disant que 

nous nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde et celle de François Mitterrand où il estimait une 

nécessité nécessaire d’allier la fermeté à l’égard de l’immigration clandestine à une politique résolument 

tournée vers l’intégration des résidents par le fait qu’un seuil de tolérance a été déjà atteint dans le passé en 

parlant des années 1970.  

Puis, nous allons assister à une remise en cause de certains acquis de l’immigration et à la prise de différentes 

décisions tendant à les restreindre tout au long des années 1991 à ce jour. 

Nous notons particulièrement dans cette période la loi du 30 Août 1991 où il y a renforcement de conditions 

de délivrance de certificat d’hébergement et l’autorisation donnée aux maires de contrôler la réalité des 

conditions d’hébergement. 

Courant la même année, différentes mesures de répression du travail de sans-papiers, de trafic de main 

d’œuvre, de l’aide à l’entrée au séjour des étrangers irréguliers, ainsi que de la réforme tendant à étendre le 

champ d’interdiction du territoire. Mais nous ne pouvons clore cette période sans noter les lois particulièrement 

sévères dites lois Pasqua de 1993. 

Les lois de Mr Pasqua (10 et 24 Août 1993), limitent les conditions de délivrance d’un titre de séjour, elles 

prévoient le refus et le retrait de la carte de séjour de l’étranger et à leur conjoint polygame et le retrait de titre 

de séjour délivré aux réfugies dans certains cas. Elles limitent les compétences de la commission de séjour qui 

n’émet plus qu’un avis consultatif, mais ne liant plus nécessairement les autorités délivrant les titres de séjour. 

Elles ajoutent des nouvelles conditions au regroupement familial, renforce les mesures d’éloignement de 

territoire et facilitent les modalités de contrôle d’identité. 

3.2. Instauration d’une politique répressive à partir de 2003. 

Depuis 1973, différentes lois, ordonnances, textes... restrictifs à l’immigration ont été adoptés. Ces 

réglementations restrictives contre l’immigration se sont, comme on l’a vu, succédées de 1973 à 2003 puis se 

sont poursuivie par des circulaires et des décrets tendant à stopper les flux migratoires sous tous leurs aspects 

(travail, famille, etc.…) 



 
 
 

 

 
 

 2022 - سبتمرب -  89العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

103 

Toutefois, la loi du 26 novembre 2003 suivi de l’ordonnance de 24 novembre 2004 sont considérées 

politiquement comme un édifice érigé sous l’ère Sarkozy puisqu’elles sont les premières à abroger là où les vies 

de la fameuse ordonnance du 2 novembre 1945 en codifiant à droit constant les différents textes préexistants1. 

Mais la loi du 24 juillet 2006 semble être retenue par une grande majorité de spécialistes de la question 

comme marquant un « tournant décisif » dans « la politique migratoire » de la France. 

Par ailleurs, compte tenu de la mondialisation, des conflits et des difficultés en tout genre qui secouent le 

monde autour de l’Europe, l’immigration zéro est un leurre, bien que « souhaitable » (déclaration du président 

Sarkozy), qui le 11 décembre 2006, déclarait que « prôner l’immigration zéro, c’est refuser de voir la réalité en 

face et de s’y confronter …on ne transforme pas la réalité avec des chimères ». 

On peut affirmer que la loi du 24 juillet 2006 et autres circulaires d’application ayant suivi, ne sont pas des 

chimères mais un retournement de politique migratoire, arsenal navigant à notre avis dans des eaux bien 

troubles à la limite, parfois au-delà, du droit républicain et des droits de l’homme. 

L’esprit de cette loi qui repose désormais sur les deux concepts « immigration subie » et « immigration 

choisie » apparaît donc comme une « césure formelle » et une rupture totale dans la politique migratoire, 

« compte tenu du discours politique qui la soutient »2. 

Toutefois, dans le même article, Serge Slama se demande si en fait cette loi ne signe-t-elle pas seulement un 

constat d’échec « des politiques de suspension de l’immigration de travail et familiale et de maîtrise des flux 

migratoires et le retour, infini, d’une politique sélective d’une main d’œuvre étrangère « utile » et ayant une 

volonté d’intégration dans la société française déjà présente lors de l’élaboration de l’ordonnance de 19453. 

Nous pensons quant à nous que ni Lochak, ni Serge Slama, pour les cas d’espèce n’ont tort dans la mesure 

où déjà, dans la lettre De Gaule au garde des sceaux en date du 12 juin 1945, traitant des naturalisations, le 

président donnait des directives dans le même sens que la loi de juillet 2006 quand il écrivait : « dès à présent, 

il convient de prendre des directives d’ensemble sur les naturalisations. 

Il conviendrait notamment de ne plus les faire dépendre exclusivement de l’étude de cas particuliers, mais 

de subordonner le choix des individus aux intérêts nationaux dans les domaines ethnique, démographique, 

professionnel, géographique. 

 
1 Code de l’entrée et de Séjour de l’Etranger et du Droit d’Asile (CESEDA), 24 juillet 2006. 
2 Serge Slama/Revue Regards sur l’actualité. N°325. P. 5. 
3Ibid, p. 5. 
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Sur le plan ethnique, il convient de limiter l’afflux des méditerranéens et des orientaux qui ont depuis un 

demi-siècle profondément modifié la composition de la population française…il est souhaitable que la priorité 

soit accordée aux nationalisations nordiques…. 

Sur le plan démographique, il importe de naturaliser des éléments jeunes ou ayant des enfants ... ».Sur le 

plan géographique, limiter dans les villes et étendre aux campagnes. 

La loi de juillet 2006 et autres décrets ayant suivi concernant notamment « l’immigration subie » et « les 

sans-papiers » sont d’une telle rigueur qu’elles défient le droit coutumier, la tradition française et même, pour 

certains observateurs avertis, les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux réfugiés 

politiques, (ces derniers figurant désormais dans le discours présidentiel comme faisant partie de l’immigration 

subie). 

Compte tenu de son caractère extrêmement répressif, il nous a apparu important de lui réserver une place 

à part : immigration choisie (utile) et immigration subie (indésirable). 

Pour l’étudier, nous nous proposons de hiérarchiser son examen sur la même dichotomie. 

Nous ne saurons mieux introduire cette notion que les auteurs de la convention UMP tenue le 9 juin 2005, 

sur le but de cette convention. 

Les auteurs s’interrogent « la France-a-t-elle une véritable stratégie migratoire ou bien sa politique ne se 

résume-t-elle-pas finalement à la gestion a postériori, et sous la pression médiatique, de cas individuels 

identiques et toujours plus nombreux ? 

Théoriquement, il s’agit d’une loi utilitariste visant à faire venir des originaires de tiers monde pendant  un 

temps donné pour répondre à des besoins ponctuels de l’économie française. 

Elle a « quelque chose » qui rappelle les sombres périodes de l’histoire de l’immigration dans un passé 

lointain. 

4. L’émergence de l’immigration clandestine 

La mise en place d’une politique répressive, comme l’arrêt de la régularisation des étrangerset le contrôle 

des frontières1 a considérablement touché les étrangers en France. 

L’immigration passe de la régularité à l’irrégularité. Mais l’apparition de l’immigration clandestine2 a été 

favorisé par l’intensification des risques sociaux dans les pays du sud, surtout en Afrique, les foyers des guerres, 

 
1 Catherine Wihtol de Wenden, Atlas des migrations dans le monde, réfugiés ou migrants volontaires, Collection Atlas/Monde, 

éditions Autrement, 2005, p. 10 -11. 
2Ibid, Costa- Lascoux, J. et Wihtol de Wenden, C. 
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la répression des dictatures ... ont entrainé une situation de famine et de désintégration généralisée au niveau 

des populations. 

C’est pourquoi des jeunes africains cherchent à tenter leur chance dans les pays développés par la voie 

irrégulière. Ce phénomène a complètement changé la vocation de l’immigration Africaine en France. 

4.1. La restriction des droits de rentrer et de séjour 

Parallèlement à l’évolution des textes juridiques et réglementaires adoptés par les différents gouvernements 

depuis 1945, visant à instituer un cadre juridique au travailleur immigré le statut et par conséquent le concept 

de légal ou illégal attribué à l’immigré a naturellement suivi cette évolution. 

Aussi, nous ne pouvons discuter des dénominatifs attribués à ceux jugés illégaux qu’à travers les sens 

récents jugés adéquats pour qualifier cette catégorie d’immigré et en particulier depuis la fin des années 1970. 

Deux dates récentes dans cette réglementation sont particulièrement significatives de la réapparition de 

l’immigré légal et illégal : les circulaires Mercelin - Fontanet en 1972 mettant fin à la régularisation de tout 

étranger entré sur le territoire sans autorisation de travail ni attestation de logement et confiant cette tâche à la 

préfecture de police pour la gérer. 

La suspension de l’immigration de travail le 5 juillet 1974 par le gouvernement de Mr Giscard d’Estaing va 

accentuer ce caractère d’illégalité pour tous ceux qui pénètrent au territoire et qui ne respectent pas les 

conditions de séjour touristique usuellement et internationalement établis. Autrement dit, qui prétendent à un 

séjour dépassant les trois mois. Ceci d’autant qu’ils ne peuvent répondre aux conditions des circulaires 

récemment adoptées en 1972. 

La loi Bonnet ''1980'' se remarque particulièrement par au moins deux dispositions particulières, elle 

réactualise un vieux concept mais institutionnalise pour la première fois, dans la période récente : 

a/ L’irrégularité de séjour devient un délit. 

b/ Donne compétence aux préfets de police de prononcer les expulsions des immigrés illégaux. 

c/ Le corollaire que l’irrégularité du séjour devenant un délit au même titre que le trouble public, on assimile 

de fait l’immigration irrégulière à la criminalité, ce qui autorise l’expulsion et non le simple refoulement aux 

frontières. Outre passement de la justice. 

Les lois Stoléru, dont l’auteur se prétend démocrate1, fixent pour la première fois des objectifs d’expulsion 

(100 000 à l’époque. Aujourd’hui, 97 000 pour 2007 pour Mr Sarkozy). 

 
1 Lionel Stoléru La France à deux vitesses, Paris, Flamarion, 1982. 
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N’oublions pas les absurdités des lois Pasqua (automaticité, contrôle policière, double peine,...). Elle crée 

l’immigration par la création de l’opposabilité au travail, l’opposabilité au renouvellement du séjour, six mois 

de chômage ou six mois d’absence du territoire, etc… 

Bien qu’invalidées par le conseil constitutionnel à l’époque, elles sont reconduites modifies par circulaire et 

toutes remises à l’ordre du jour par Mr Sarkozy. Elles sont codifiées. 

Nous constatons que, la notion d’immigré illégal est devenue un fourre-tout où sont incluses toutes sortes 

d’individus, aux motifs les plus divers, dont le seul dénominateur commun est l’attribut illégal, puis clandestin 

puis sans papiers, ou irrégulier. 

Mais là encore cette notion semble dérisoire, car il s’agit d’une catégorisation. Elle souffre de cela du fait 

même qu’elle englobe une panoplie d’individus, vivant en clandestinité. Les enfants étrangers, venus trop 

jeunes en France, parfois nés même sur le territoire national, mais qui ne sont points protégés, à un moment 

donné, par telle ou telle réglementation surgie, font par exemple partie des clandestins. 

Exemple : Un Réfugie politique, fuyant la guerre ou la dictature, pour assurer sa survie peut-il avoir violé les 

lois de l’hospitalité ou tout autre réglementation nationale en s’y introduisant ? 

Les lois Pasqua (1993) sont assez significatives à ce sujet, traduisant parfaitement la vision de l’homme lui-

même, transcrivant dans les textes ses propres visions pourrait-on dire, quand il excluait des dizaines de milliers 

d’êtres, souvent intégrés à la société française de longue date (les déboutés par exemple des régularisations de 

1981) de toute reconnaissance quelconque de leurs droits allant jusqu’à les exclure de toute protection sociale? 

Thème malheureusement repris par Mr N. Sarkozy 15 ans plus tard. Pire, « la loi n’étant pas rétroactive, 

certaines catégories de personnes, jusque-là épargnées par la loi précédente vont basculer subitement dans 

l’irrégularité et vont se trouver dans des situations où elles ne sont ni expulsables, ni régularisables »1. 

On retrouve le même problème avec la loi Chevènement du 24 juin 1997 : tous ceux qui n’avaient pas un 

travail ou ne sont pas rentrés avant telle ou telle date au moment des régularisations opérées (130 à 145 000 

selon les données ont été régularisés), se sont trouvés de ce simple fait « clandestins » alors même que le 

gouvernement s’interdisant alors de les expulser, les « invite à quitter le territoire ». Les déboutés sont allés 

d’eux-mêmes à la préfecture pour simple résultat d’être fichés. 

En effet, rappelons que pour l’État, il n’existe que deux catégories d’immigrés « les réguliers- ceux qui ont un 

titre leur reconnaissant le droit de résider et les autres, ceux qui ne l’ont pas ». 

Fort de cela, il objectivise l’éloignement et la déportation des irréguliers -quel qu’ils soient- à travers les 

médias en les culpabilisant, non seulement d’un point de vue de droit, mais également comme « facteurs » de 

 
1 Daniel Lochack in Didier Fassin et autres, « Les lois de l'inhospitalité », la Découverte. 1997. p.29- 45. 
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trouble à l’ordre public en travaillant illégalement, en s’adressant pour entrer ou résider aux «  négriers » et 

« autres mafias »...allant jusqu’à faire croire que leur éloignement est une protection « pour eux » et pour la 

société1. 

Mais en allant loin dans cette répression, (fixation de chiffre de déportation à l’avance, fichage des 

hébergeants, restriction du regroupement familial pour des « français » mariés à des camerounaises, 

marocaines, algériennes ou tunisiennes, mais ''français'' quand même), une frange de la population, assez 

réduite, mais assez nombreuse compte-tenu de sa qualité intellectuelle, commence à s’interroger sur la nature 

du pouvoir lui-même et de ses dérapages. 

Ainsi, certaines mesures, rappelant celles des années trente, suscitent parmi elles, un sentiment de peur et 

d’insécurité, pour leurs propres institutions. 

Grâce à l’hétérogénéité de cette catégorisation dont des franges entières ont été créés par les différentes lois 

successives elles-mêmes, et dont le caractère injuste a été saisi (débouté d’asile à la frontière, enfants 

d’immigrés réguliers, modification des codes de la nationalité-droit du sang et droit du sol, la double peine, les 

étudiants irréguliers...), le qualificatif « sans papier » a désormais droit de cité partout. 

4.2. L’arrivé des étrangers des clandestins 

Depuis la fermeture des frontières et la restriction de l’entrée en Europe, l’immigration clandestine s’est 

développée de manière constante et concerne tous les pays occidentaux, même s’il s’avère difficile de la 

quantifier précisément en raison de sa spécificité. 

Une récente étude de l’institut américain Pew Research Center2 réalisée à partir des données sur la période 

2014-2017 obtenues auprès des administrations des 32 pays d’Europe occidentale, estime entre 3,9 et 4,8 

millions immigrés clandestins en 2017. 

Selon cette enquête exhaustive 70 % des migrants illégaux se concentrent dans quatre pays (Allemagne, 

Royaume-Uni, Italie et France). 

L’enquête réalisée montre une hausse de 1 million du nombre d’immigrés illégaux depuis 2014. Surtout, 

pour la France, qui héberge en 2017 entre 300 et 400.000 clandestins, contre 250.000 en 2014. 

 
1 Commission Othily/Recommandation avril 2006. 
2 Phillip Connor, Jeffrey Passel, Mark Hugo Lopez, « La population d’immigrants non autorisés en Europe se stabilise après avoir 

atteint un pic en 2016 », in Power Researche Center. 13 November 2019. Disponible sur le site Internet : 

« https://www.pewresearch.org/global/2019/11/13/la-population-dimmigrants-non-autorises-en-europe-se-stabilise-apres-

avoir-atteint-un-pic-en-2016/ », le 15/08/2020. 
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Ces clandestins partent de chez eux en prenant des risques, à l’aller comme au départ. Ils quittent leur pays 

à cause de la misère, de la faim, des guerres et de la dictature. 

Malgré l’insécurité et la précarité qui l’attendent dans le pays d’accueil, émigrer constitue pour eux un espoir 

bien meilleur de survie, et pourquoi pas de bonheur. 

Aux alentours des années 1980, l’immigré clandestin était dénommé « le non régularisé ». Ce mot renvoyait 

à un individu qui avait donc un statut qui avait la possibilité d’être régularisé : il était inscrit dans un processus, 

qui finalement devrait aboutir à sa régularisation1. 

Cette vision de processus de régularisation rejoignait en fait la conception qu’on en avait, avant l’avènement 

de V. Giscard d’Estaing à la tête de l’Etat. Elle va « cohabiter » avec la notion « d’immigration sauvage » après les 

lois Fontanet-Marcelin et Bonnet. Par la suite, cette expression sera la locomotive de la stratégie de la 

communication de la Droite, comme « Slogan », critique à l’égard de la politique menée depuis 1981 (deux 

septennats). 

« L’immigration sauvage », de retour actuellement, vise à criminaliser les immigrés essentiellement 

Africains, car nombre de ces entrées seraient facilitées par des réseaux de passeurs, utilisant des moyens illicites 

parfois, tels que faux documents ou documents falsifiés. 

Le drame de « Barques » traversant la mer étant plus récents, sert actuellement à légitimer cette expression 

de clandestin. En réalité, ces gens sont souvent des pêcheurs reconvertis, plutôt que des mafias organisées, dans 

le cas des barques traversant la méditerranée du moins. Il s’agit aussi pour la Droite nationaliste de légitimer 

ses lois restrictives et répressives en gagnant l’appui d’une partie de public. 

Le qualificatif de « clandestin », utilisé comme on l’a dit par le peuple ou la police de terrain, se réfère tout 

simplement aux gens qui vivent dans la clandestinité. 

Ainsi, le terme clandestin nous renvoie à une multitude d’individus, car à l’examen des buts, des causes, des 

moyens utilisés pour pénétrer au territoire (visa ou sans visa), voire même sans pénétration de territoire et du 

seul fait de la réglementation (problème des enfants d’immigrés réguliers), ceci ne traduit en fait, que l’embarras 

d’une société, administration comprise, à un moment donné de son histoire, devant une catégorisation forcée 

de toute une population humaine. Ce n’est pas la première fois dans l’histoire de France et de l’humanité. Ni de 

l’Europe patronale. 

Selon la remarque faite par J. Ponty, on pourrait dire d’une façon plus académique que le clandestin est celui 

qui entre dans un territoire sans autorisation, sans invitation, viol un principe moral fondamental, celui de 

 
1 Costa Le Roux and C. Withol D, Études et Migrations, N°. 63. 
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l’hospitalité qui recouvrait deux types : l’hospitalité privée et l’hospitalité de l’État. La première renvoie au droit 

de visite et la seconde au droit de séjour. 

Ainsi, l’immigration est devenue actuellement une affaire d’État, en tant que la question des frontières est 

devenue de même un enjeu directement lié à la protection politique, économique1 et sécuritaire du territoire 

national et à la violation du principe d’hospitalité de l’État. 

C’est ainsi que l’ensemble des textes régissant le droit au séjour restreignent en progression continue de 

séjour des étrangers. 

Le principe général étant posé : le non régulier ayant enfreint le droit d’entrée et/ou le droit de séjour, a 

commis un délit. Le délit qui pourrait ne pas en être un (si l’on considère la charte de l’ONU et les droits d’une 

personne à quitter et s’installer dans le pays qu’il choisit, (toujours en vigueur) et les conventions de Genève 

relatives aux Réfugies) est assimilé désormais à tous les autres délits de droit commun. 

Ainsi, les autorités Européennes sont passés à la chasse aux clandestins, et les gouvernements sont allés 

jusqu’à outrepasser certaines règles juridiques pour opérer les arrestations de masse. 

Conclusion 

Au terme de cet article, nous avons vu deux situations différentes qui caractérisent de nos jours les immigrés 

en Europe. D’un côté, nous avons des immigrés légaux caractérisés par un statut juridique où l’on décèle encore 

une évolution considérable ; et de l’autre, il y a des immigrés illégaux qui se désignent généralement par le 

terme « clandestin » ou « sans papier ».  

Toutefois, il est important de comprendre que l’immigration demeure un enjeu politique et économique. 

Ces deux aspects que nous avons remarqués du phénomène de l’immigration, justifient l’objet de l’article . Il 

rend compte à l’évolution et aux changements politiques intervenus autour du statut des immigrés en France 

depuis 1918jusqu’à nos jours. 

Dans ce but, nous avons analysé les différentes mesures politiques qui ont engendré la réglementation de 

l’immigration en France voire le phénomène de « l’instrumentalisation » de l’immigration par des politiques. 

Ceci nous a amené à considérer les différentes mutations opérées dans l’immigration en France qui a changée 

 
1Georges Othily et François-Noël Buffet, Immigration clandestine : une réalité inacceptable, une réponse ferme, juste et humaine, 

Rapport de commission d'enquête au SENA n° 300 (2005-2006). 

Voir Terray Emmanuel, Sans papiers : L’archaïsme fatal. Paris, la Découverte et Syros. 1999. 

Voire aussi Paolo Cuttitta, « Le monde-frontière. Le contrôle de l’immigration dans l’espace globalisé », Cultures & Conflits, 

68 | 2007, 61-84. 

https://www.senat.fr/senfic/othily_georges89035t.html
https://www.senat.fr/senfic/buffet_francois_noel04047h.html
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et devenue irrégulière et clandestine. Cette terminologie associée à l’immigration a ouvert un autre débat 

politique autour de la question des étrangers en France. 

Cette remarque met en évidence différents textes qui ont institué le droit de séjour des étrangers en France. 

Ces textes complétés et abrogés après des différentes dispositions précédentes, touchent aussi bien le droit de 

travail, le droit civil et pénal voire monétaire et financier (codéveloppement par exemple). 

En conclusion, le contrôle et la maîtrise des flux migratoire, la fermeture des frontières et le durcissement 

de l’entrée en Europe, ont contribué à l’apparition de l’immigration clandestine et aux pratiques répressives. 
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Disparités spatiales de la morbidité liée aux maladies infectieuses à Sfax (Centre-Est de la Tunisie):  

Quelle  implication d’une offre de soins inégale ? 

ل لعرض رعاية صحية غير متساو؟ التباينات املجالية لألمراض املعدية بصفاقس )الوسط الشرقي 
ّ
 التونس ي( : أّي تدخ

Dr. Mounir Jarraya /Université de Sfax, Tunisie 

 منير الجراية/جامعة صفاقس، تونس  د.

 

 

 :   ملخص

لة في إطار مقاربتنا 
ّ
األساسية تبّين  هذه بعدد العيادات الطّبية املسجلة في مراكز الصحة  إّن دراسة األمراض املعدية واملمث

على الرغم من املستوى املرض ي للتغطية بمراكز    ، أّن التباينات املجالية تّتضح خاصة بين صفاقس الكبرى واملعتمديات املحيطة

 أن عرض الرعاية الصّحية يبقى غير كاف لتأمين مستوى جّيد لبلوغ الخدمات  
ّ
الصحة األساسية في املعتمديات املحيطة، إال

ل املستوى الضعيف للنشاط ونقص اإلطار الطّبي في هذه الهياكل الصّحية األساسية عوامل  العالجية األساس
ّ
ان. يمث

ّ
ية للسك

 مفّسرة لعدم التوازن في مستوى الحصول على الرعاية الصّحية وبالتالي التأطير الصّحي بين معتمديات والية صفاقس.   

  : املفتاحية  األ الكلمات  الصحة  مراكز  املعدية،  الصّحية، مستوى  األمراض  الرعاية  املجالية، عرض  التباينات  ساسية، 

  النشاط، معتمديات صفاقس.

 

Résumé : 

 L’étude de la morbidité des maladies infectieuses, exprimée dans la présente recherche par les 

consultations médicales enregistrées dans les Centres de Santé de Base (CSB) montrent que des disparités 

spatiales se dessinent en particulier entre le Grand Sfax et les délégations limitrophes. Bien qu’une couverture 

assez satisfaisante des délégations limitrophes en CSB ait été soulignée, l’offre de soins demeure insuffisante 

pour garantir un bon accès au service de soins élémentaires par la population. Un faible niveau d’activité et 

l’insuffisance en corps médical dans ces structures sanitaires primaires justifient le déséquilibre au niveau de 

l’accès aux soins et donc de l’encadrement sanitaire entre les délégations du gouvernorat de Sfax.      

Mots-clés : Morbidité des maladies infectieuses, CSB, disparités spatiales, offre de soins, niveau d’activité, 

délégations de Sfax.   
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Introduction 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère la santé comme étant un droit fondamental pour tout 

individu : « la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits 

fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition 

économique ou sociale »1. L’état de santé d’une population donnée est soumis aux effets divers. Il est lié le plus 

souvent à l’accès aux services de Santé2. Selon Picheral H., l’accès aux soins est « la capacité matérielle d’accéder 

aux ressources sanitaires et aux services de santé »3. Cela permet de souligner le caractère particulier des 

services de santé qui sont censés transformer (mais aussi prévenir) un état de santé morbide ou mortel4. 

Cependant, dans un espace plus ou moins étendu, la situation sanitaire diffère d’un secteur à un autre, compte 

tenu de la diversité des caractéristiques naturelles et du contexte socio-économique spécifiques à chacune des 

entités spatiales. Cependant, l’offre de soins constitue un facteur capital, qui détermine les disparités spatiales 

de l’état de santé d’une population donnée au niveau d’une seule maladie ou d’un ensemble pathologique. 

Même si les déterminants sociaux sont des facteurs qui influencent de l’état de santé des individus5, nous nous 

intéressons dans cette recherche au rôle de l’offre de soins, qui explique les inégalités en santé. Certains 

spécialistes considèrent que la désarticulation des composantes du système de Santé Publique (les trois 

niveaux primaire, secondaire et hospitalo-universitaire) contribue à l’inégalité sociale face au risque de la 

maladie6.      

L’équipement matériel, les structures de soins et l’importance de l’effectif du personnel de santé… 

déterminent l’offre de soins à une population dans un espace géographique donné. L’étude de la relation entre 

d’une part, l’état de santé et d’autre part, l’offre de soins devient cruciale lorsqu’il s’agit des maladies infectieuses 

enregistrées par des structures de soins de base ou primaires. 

 
1 OMS (Organisation Mondiale de la Santé), « Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé », Genève (Suisse), 1946, 

p 6.   
2 Dramé F.M. « Attraction des services de soins de santé primaires et des centres de dépistage du VIH à Dakar (Sénégal) », 

Espace, Populations, Sociétés, 2-3, 2006, p 364. 
3 Picheral H., « Dictionnaire raisonné de géographie de la santé », GEOS, Ateliers Géographie de la Santé, Université de 

Montpellier 3 –Paul Valéry, 2001, p 28.  
4 Smith L. “Telemedecin applications clear time and distance barriers easily”, Health Management Technology, 17 (12), 1996, 

p 25. 
5 Chauvin P., Parizot I., « Vulnérabilités sociales, santé, recours aux soins dans les quartiers défavorisés franciliens », Les 

éditions de la DIV, Inserm, 2007, p 69.  
6 Ben Sedrine S., Amami M., « La gouvernance du système de Santé Publique aggrave l’inégalité sociale face au risque de la 

maladie en Tunisie », Ed. Fondation Friedrich Ebert, Tunis, 2016, 108 p. 
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Les maladies infectieuses représentent jusqu’aujourd’hui un grand danger pour l’humanité vu leurs parts 

élevées dans la morbidité et la mortalité1. La diversité des agents pathogènes qui les provoquent (virus, 

bactéries, champignons…) rend leur surveillance une tâche obligatoire et fortement indispensable dans tous les 

pays, afin de contrôler la situation épidémiologique qui varie en permanence dans le temps et dans l’espace2 3. 

L’intérêt de la surveillance des maladies et donc de l’état de santé de la population est multiple, depuis 

l’identification des tendances évolutives et des disparités géographiques. Lorsqu’elles sont issues du recueil des 

données fiables, ces informations peuvent orienter les choix de la planification sanitaire et faciliter l’évaluation 

des politiques de santé menées4. En Tunisie, la surveillance des maladies infectieuses fait partie des tâches de 

diverses structures qui s’occupent de la Santé Publique (Institut de la Santé Publique, Institut Pasteur, 

Observatoire national des maladies émergentes et ré-émergentes, la Direction de Soins et Santé de Base 

« DSSB »…). À ce propos, nous soulignons le rôle capital joué par le secteur de la Santé de Base dans le contrôle 

de la fréquence de diverses maladies infectieuses, à travers la collecte des informations épidémiologiques via 

les consultations médicales enregistrées par leurs Centres de Santé de Base (CSB) éparpillés partout dans 

l’ensemble du territoire national5. Ces CSB, qui sont appelés aussi dispensaires, occupent une importance 

stratégique car ils constituent la première ligne de recours dans le système de soins public. Ils interceptent les 

patients pour les soigner avant de les transférer aux structures de deuxième ligne (Hôpitaux Régionaux ou 

Centres Intermédiaires qui offrent les consultations spécialisées), voire vers les Centres Hospitalo-

Universitaires (CHU) de Sfax en cas de nécessité des examens et des soins plus poussés. Sur le plan fonctionnel, 

le CSB se compose d’un médecin généraliste et d’au moins deux infirmiers pour assurer le service de la 

consultation médicale selon des rythmes différents6. Dans les zones urbaines et rurales, les CSB sont présents 

pour offrir les soins ambulatoires, c’est-à-dire élémentaires et basiques, à toutes les catégories d’âges. 

 
1 OMS (Organisation Mondiale de la Santé),  « Rapport sur la santé dans le monde en 2013, la recherche pour la couverture 

sanitaire universelle », Genève (Suisse), 2013, p 102.   
2 Githeko A.K., Lindsay S.W., Confalonieri U.E., Patz J.A., « Changement climatique et maladies à transmission vectorielle : 

une analyse régionale », Bulletin of the World Health Organization, 78(9), 2000, p 1139.     
3 Morel V., « Vulnérabilité du territoire littoral guyanais aux maladies infectieuses à transmission vectorielle : esquisses 

de problématiques et perspectives de recherches pluridisciplinaires », EchoGéo [En ligne], 22 | 2012, mis en ligne le 30 

janvier 2013, URL : http://echogeo.revues.org/13275 ; DOI : 10.4000/echogeo.13275, p 7.   
4 Audureau E., « Etude des déterminants géographiques et spatiaux de la qualité de vie liée à la santé en France », Thèse de 

doctorat, Université Paris V, 2012, p 85. 
5 DSSB (Direction de Soins de Santé de Base) « Le rapport annuel de 2010 », Ministère de la Santé Publique, Tunis, 2010, p 182. 
6 Jarraya M., Beltrando G.,  « Les services de soins hospitaliers publics dans l’agglomération de Sfax : spécificités 

fonctionnelles et pouvoir spatial », EchoGéo, mis en ligne le 19 décembre 2013. URL : 

https://journals.openedition.org/echogeo/13632, p 6. 

https://journals.openedition.org/echogeo/13632
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À Sfax et compte tenu de la taille démographique du gouvernorat et de sa place en tant que métropole 

régionale, le secteur de la Santé de Base se présente dans l’arrière-pays comme dans l’agglomération, afin 

d’offrir suffisamment de soins primaires à la population. La spatialisation de la morbidité des maladies 

infectieuses enregistrée par le secteur de la Santé de Base laisse apparaître des disparités spatiales entre deux 

groupes de délégations : d’une part, le Grand Sfax qui est l’espace le plus peuplé et le plus urbanisé et d’autre 

part, les délégations limitrophes ou périphériques qui constituent l’arrière-pays rural du gouvernorat (figure 

1). Nous cherchons dans le présent travail à analyser les aspects de cette répartition spatiale contrastée des 

consultations pour maladies infectieuses (qui représente la morbidité) et à les justifier en interrogeant des 

éléments liés au fonctionnement du secteur de la Santé de Base qui détermine l’offre de soins publique 

déséquilibrée entre les délégations du gouvernorat de Sfax.  

1. Données et Méthodes 

Notre étude des disparités spatiales de la morbidité des maladies infectieuses à Sfax repose sur plusieurs 

données provenant de sources diverses. D’abord, les données épidémiologiques qui représentent le nombre 

des consultations totales (toutes causes confondues) et pour maladies infectieuses enregistrées par le secteur 

de la Santé de Base sur la période 2009-2016 dans les différentes délégations du gouvernorat de Sfax (figure 

1), sachant que les Centres de Santé de Base (CSB) constituent les lieus des consultations médicales et donc de 

la collecte de l’information sanitaire. Ensuite, nous avons recours à d’autres données sanitaires comme le 

nombre des CSB, des médecins, des infirmiers, des jours et du rythme de consultations, que nous avons 

obtenues du Ministère de la Santé Publique (MSP), afin d’analyser les déterminants fonctionnels des disparités 

spatiales de la morbidité des maladies infectieuses. Enfin, des données démographiques concernant la taille de 

la population et sa densité par délégation ont été fournies de l’Institut National de la Statistique (INS).  

Figure 1 : Localisation géographique de la zone d’étude 

 

Source : Conception personnelle. 
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L’approche méthodologique s’appuie tout d’abord sur la définition de la morbidité.  Généralement cette 

morbidité est attribuée à un niveau de soins (consultations, hospitalisations, chirurgies), afin de mesurer l’état 

de santé d’une population à un moment et dans un espace donnés1. La spécificité des CSB est que ces structures 

de soins primaires n’offrent que le service de la consultation médicale. C’est pour cela que nous considérons la 

consultation offerte quotidiennement dans les CSB comme l’expression ultime de la morbidité pour maladies 

infectieuses. Ensuite, nous allons procéder au calcul des indicateurs, comme l’emprise spatiale / CSB, la 

moyenne de consultations / CSB, l’effectif moyen des jours de consultations / CSB… Enfin, nous allons 

cartographié les différentes variables quantitatives (effectif de consultations, nombre de CSB, nombre de 

médecins…) ainsi que les indicateurs présentés ci-dessus, afin d’analyser les différents aspects d’accès aux soins 

à travers la variation spatiale de la morbidité pour maladies infectieuses entre les délégations de Sfax et de 

déceler les déterminants influençant une telle répartition qui reflète finalement une offre de soins contrastée, 

en particulier entre le Grand Sfax et les délégations limitrophes. 

2. Résultats 

2.1. Les maladies infectieuses dans le contexte de la Santé de Base à Sfax 

Le secteur de la Santé de base occupe une importance majeure dans l’interception des flux des patients. Les 

CSB  constituent des endroits où s’effectue la collecte des données épidémiologiques sur la morbidité des 

maladies exprimée par le nombre des consultations médicales enregistré.  

2.1.1. Pourquoi les maladies infectieuses ? 

En dépit de leur régression au profit d’autres pathologies (chroniques et dégénératives) dans le contexte 

tunisien, les maladies infectieuses demeurent un danger sérieux pour la santé publique2. À cause de la 

morbidité qu’elles génèrent et de la mortalité qu’elles provoquent, ces maladies restent toujours un centre 

d’intérêt dans le domaine médical3. L’organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié un rapport sur la 

mortalité, dans le monde en 2013, qui précise les dix premières maladies responsables du décès. Parmi ces 

maladies, quatre sont de type infectieux comme les infections des voies respiratoires inférieures, les broncho-

pneumopathies chroniques obstructives, la diarrhée et le VIH/Sida4. En raison de leur contagiosité, de leur 

 
1 Jarraya M., « Biométéorologie de la morbidité respiratoire dans le secteur public de la santé à Sfax (Tunisie)  ». Thèse de 

doctorat, Université Paris Diderot (Paris VII), 2009, p 96. 
2 Ben Hamida A., Fakhfakh R., Miladi W., Zouari B., Nacef T., « La transition sanitaire en Tunisie au cours des 50 dernières 

années », Eastern Mediterranean Health Journal, vol 11, n° 1-2, 2005, p 186. 
3 Cheikhroukhou F., Trabelsi H., Sellami H., Makni F., Ayadi A., « Parasitoses intestinales dans la région de Sfax (Sud tunisien) : 

étude rétrospective », Revue Tunisienne d’Infectiologie, vol. 3, 2009, p 15.  
4 OMS (Organisation Mondiale de la Santé), « Rapport sur la santé dans le monde en 2013 : la recherche pour la couverture 

sanitaire universelle », Genève (Suisse), 2013, p 67.   



 
 
 

 

 
 

 2022 - سبتمرب -  89العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

118 

propagation plus ou moins rapide au sein d’une population donnée et dans un espace géographique plus ou 

moins étendu, leur surveillance continue et la diversification des efforts de lutte contre leur expansion 

constituent le plus souvent l’objet de la planification sanitaire1. Cela justifie la mise en œuvre de plusieurs 

programmes nationaux de lutte contre les maladies infectieuses telles que la tuberculose, les leishmanioses, la 

rougeole, la grippe, l’hépatite…2. Sur le plan quantitatif, ces maladies occupent une part prépondérante dans le 

tableau clinique des structures de soins tous types confondus. La spécificité que représente le secteur de la 

Santé de Base réside dans le fait que ses centres / dispensaires constituent la première ligne de recours pour la 

population dans les différentes délégations du gouvernorat. Ces centres primaires de soins représentent la 

première interface entre les habitants et le système de soins public3. En offrant les soins ambulatoires, en 

particulier la consultation médicale effectuée par un médecin généraliste pour diverses maladies dans les 

dispensaires, le secteur de la Santé de Base joue un rôle primordial dans le contrôle et la surveillance 

permanente de la situation épidémiologique sur l’ensemble du territoire national. Cependant, l’observation des 

données épidémiologiques enregistrées dans le secteur de la Santé de Base permettent de souligner une part 

importante des maladies infectieuses dans l’effectif de la consultation totale. 

2.1.2. Quelle place occupent-elles dans le paysage épidémiologique à Sfax ? 

En nous basant sur la consultation médicale enregistrée dans les CSB, l’enregistrement des données 

épidémiologiques s’effectue selon deux catégories : les maladies infectieuses et les maladies non infectieuses. 

L’ensemble pathologique infectieux se compose d’une panoplie de maladies qui touchent différemment 

l’organisme humain comme l’angine, le syndrome grippal, la rhinopharyngite, la broncho-pneumopathie, la 

mycose, la conjonctivite, la diarrhée… Ces maladies sont d’origines diverses et se propagent différemment dans 

le temps et l’espace au sein de la population. Les maladies infectieuses prédominent le paysage 

épidémiologique dans le secteur de la Santé de Base, dans la mesure où elles enregistrent une moyenne de 

244084 consultations, ce qui représente 74,4% de l’effectif total des consultations à l’échelle du gouvernorat 

de Sfax sur la période 2009-2016. 

La prépondérance des maladies infectieuses dans le secteur de la Santé de Base justifie l’intérêt que 

représentent les approches qui étudient les déterminants régissant leur variation spatiale. À l’instar de notre 

approche qui porte sur la géographie de la morbidité des maladies infectieuses à Sfax, nous analysons certains 

aspects liés non seulement à l'équipement en structures sanitaires mais aussi au niveau d'activités de soins, 

pour expliquer les disparités spatiales observées. Certes, nous sommes conscients qu’une telle situation 

épidémiologique observée dans un espace donné est influencée aussi bien par l’offre de soins que par les 

 
1 Morel V., « Vulnérabilité du territoire … », p 13.   
2 DSSB (Direction de Soins de Santé de Base) « Le rapport … », p 221. 
3 Jarraya M., Beltrando G., « Les services de soins … », p 10. 
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facteurs du contexte socio-économique1. Toutefois, seuls les déterminants fonctionnels seront analysés dans 

notre travail afin de bien comprendre l'effet de l'accès aux soins comme déterminant essentiel des disparités 

de morbidité des maladies infectieuses.    

2.2. La variation spatio-temporelle de la morbidité des maladies infectieuses 

La morbidité des maladies infectieuses se caractérise par une irrégularité inter-mensuelle et des disparités 

spatiales à l’échelle des délégations du gouvernorat de Sfax. 

2.2.1. Une variation temporelle influencée par la saisonnalité de certaines maladies 

L’analyse de la fréquence de la morbidité des maladies infectieuses laisse apparaître deux pics au niveau de 

la courbe des consultations mensuelles. Le premier pic de consultations survient en février (31791 cas), c’est-

à-dire en fin de la saison hivernale. Nous notons que la morbidité des maladies infectieuse connaît une 

recrudescence régulière du décembre en février (figure 2). Cet accroissement est de l’ordre de 42,8%, durant 

cette période.  

Figure 2 : La variation mensuelle des consultations pour maladies infectieuses à Sfax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données du Ministère de la Santé Publique 2009-2016. 

 
1 Chauvin P., Parizot I., « Vulnérabilités sociales, … », p 39.  
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L’amplification hivernale de la morbidité est expliquée par la fréquence des épidémies responsables de la 

grippe et de la rhinopharyngite qui se propage en mode viral1 2. La transmission inter-humaine favorise la 

contamination à grande échelle et donc le rehaussement des consultations pour maladies infectieuses vers la 

fin de la saison hivernale à Sfax. Le deuxième pic est observé en octobre-novembre (26599 cas en octobre) et 

résulte d’une augmentation régulière amorcée en août (14672 cas) pour connaître son maximum en octobre 

(26599 cas) (figure 2). Cette recrudescence estivo-automnale est liée à la fréquence des maladies influencées 

par la chaleur et l’humidité prédominantes en fin d’été et en automne, comme la diarrhée, les infections 

cutanées et respiratoires…3 4. Ces maladies sont contagieuses et se transmettent rapidement au niveau de la 

population, ce qui explique les forts niveaux de morbidité enregistrés durant cette période de l’année. 

La saisonnalité de certaines maladies, qui se traduit par une recrudescence spectaculaire de leur morbidité 

mensuelle, constitue un élément capital pour comprendre la variation temporelle des pathologies infectieuses. 

Entre des maladies, dont l’effectif de consultations varie selon les saisons, et d’autres qui se caractérisent par 

une morbidité quasi-stable durant toute l’année, la typologie de la maladie et la diversité de l’agent responsable 

de l’infection d’une maladie à l’autre peuvent avancer quelques éléments de réponse à une telle répartition 

temporelle de l’effectif de consultations pour maladies infectieuses. 

Les maladies infectieuses d’origine virale comme la grippe et la rhinopharyngite en hiver ou la diarrhée en 

été et surtout en automne5  ou celles qui sont dues aux champignons comme les mycoses cutanées sont 

responsables de la recrudescence de la morbidité6. Elles se caractérisent par un potentiel gigantesque de 

propagation au sein de la population et la transmission inter-humaine joue ici un rôle de locomotive 

supplémentaire. Les conditions environnementales et en particulier climatiques (température et humidité) 

régissent aussi l’activité virale et donc la forte fréquence de la morbidité des maladies7. Par contre, les maladies 

infectieuses d’origine bactérienne comme les angines, les otites se caractérisent par une fréquence assez stable 

 
1 Jarraya M., « Biométéorologie de la morbidité … », p 168. 
2 Jarraya M., « Ambiances froides et consultations respiratoires dans le secteur public de la santé à Sfax (Tunisie) ». 

Cybergeo, janvier 2012 : http://cybergeo.revues.org/25032, p 3. 
3 Jarraya M., « Bioclimatologie des infections cutanées mycosiques à Sfax (Centre-Est de la Tunisie) », EchoGéo [En ligne], 

38 | 2016, https://journals.openedition.org/echogeo/14764, p 6. 
4 Jarraya M., « Risques climato-pathologiques des maladies hydriques à Sfax (Tunisie) : percéption de la vulnérabilité par 

la population et modalités de gouvernance », Actes du XXXème Colloque de l’Association Internationale de Climatologie,  Sfax 

(Tunisie) 03-06 juillet 2017, p 123. 
5 Jarraya M., « Réchauffement estivo-automnal et fréquence de la diarrhée infantile à Sfax (Centre-Est de la Tunisie) », 

Actes du XXVIIème Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Dijon 02-05 juillet 2014, p 652.   
6 Jarraya M., « Bioclimatologie des infections … », p 8. 
7 Jarraya M., « Ambiances froides et consultations … », p 5. 

http://cybergeo.revues.org/25032
https://journals.openedition.org/echogeo/14764
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durant toute l’année1 et ne contribuent que faiblement à ces pics observés au niveau des consultations 

mensuelles. 

À l’instar de cette variation temporelle, d’autres aspects d’une variation spatiale se présentent lors de la 

spatialisation de la morbidité des maladies infectieuses selon les délégations du gouvernorat de Sfax.  

2.2.2. Des disparités flagrantes entre le Grand Sfax et les délégations limitrophes 

La carte de la variation spatiale des consultations pour maladies infectieuses montre que les délégations du 

Grand Sfax enregistrent des niveaux élevés de morbidité en comparaison avec le reste du gouvernorat (les 

délégations périphériques ou « limitrophes ») (figure 3). Le calcul des consultations moyennes entre les deux 

groupes de délégations illustre cette augmentation dans le Grand Sfax (17005 cas) par rapport aux délégations 

limitrophes (14205 cas), sur la période 2009-2016. Au niveau du Grand Sfax, la morbidité des maladies 

infectieuses varie de 25648 cas à Sakiet-Eddaier à 11648 cas à Thyna. Au niveau des délégations limitrophes, 

les extrêmes de la morbidité ont été observés à Agareb (22022 cas) et à Graïba (6243 cas) (figure 3).  

Figure 3 : La variation spatiale de la morbidité des maladies infectieuses dans les délégations de Sfax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données du Ministère de la Santé Publique, 2009-2016. Cartographie : Elaboration personnelle. 

Les disparités spatiales observées entre le Grand Sfax et les délégations limitrophes sont expliquées par la 

différence de la taille démographique dans les deux espaces. En effet, le Grand Sfax abrite 594725 habitants 

selon le recensement de 2014, soit 62,2% de la population totale du gouvernorat contre 360696 habitants 

 
1 Jarraya M., « Biométéorologie de la morbidité … », p 123. 
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vivant dans les délégations limitrophes (37,8% de la taille démographique total du gouvernorat)1. Nous 

déduisons que cette démographie contrastée entre les deux groupes de délégations se reflète au niveau 

sanitaire par les disparités de consultations soulignées ci-dessus. Nous ne voulons plus détailler les causes 

d’une telle répartition spatiale de la population dans l’espace du gouvernorat, mais il est utile de préciser que le 

Grand Sfax représente l’espace central du gouvernorat où se développe un tissu urbain dense de 

l’agglomération de Sfax abritant les différentes activités économiques2 3. La concentration de l’industrie et des 

services diversifiés aussi bien dans le centre-ville de Sfax que dans ses banlieues (Sakiet-Ezzit, Sakiet-Eddaier…), 

depuis l’indépendance, a incité les individus à s’installer dans l’agglomération pour trouver un emploi, 

bénéficier des différents services (enseignement, santé, transport…) et améliorer leur niveau et leur cadre de 

vie4 5.  

Par ailleurs, le facteur démographique ne suffit pas pour expliquer ces disparités spatiales de morbidité des 

maladies infectieuses. L’équipement en CSB, en tant qu’élément majeur, peut avancer des éléments 

d’explication.     

2.2.3. Le niveau d’équipement sanitaire est-il suffisant pour les expliquer ?  

De point de vue équipement en structures de soins primaires, nous attribuons théoriquement l’effectif le 

plus élevé de consultations pour maladies infectieuses dans l’une des délégations du gouvernorat de Sfax au 

nombre le plus élevé de CSB. Cependant, la situation épidémiologique montre que cette logique n’est plus 

valable. Tout d’abord, l’observation de la répartition spatiale des CSB par délégation en 2015 montre une 

concentration plus élevée des CSB dans les délégations limitrophes (figure 4). Cela se manifeste dans le grand 

écart entre le Grand Sfax et les délégations limitrophes au niveau du nombre moyen des CSB qui est 

respectivement de 4,5 CSB et 12 CSB.  

Dans le même espace, l’effectif des CSB varie considérablement : de 2 CSB à Sfax-Ouest à 8 CSB à Sfax-Sud 

dans le Grand Sfax et de 7 CSB à Graïba à 17 CSB à Manzel Chaker dans les délégations limitrophes (figure 4). 

Nous comprenons que cet équipement important en CSB que nous avons qualifié avant par « une ceinture de 

 
1 INS (Institut National de la Statistique), « Sfax à travers le recensement général de la population et de l’habitat 2014  », 2015, p 

47.  
2 Karray N., « Le grand Sfax : Aménagement récent et développement futur », Thèse de doctorat d’état, 2 volumes, Université 

de Paris-Sorbonne, 1982, p 187. 
3 Bennasr A., « L’étalement urbain de Sfax », Revue Tunisienne de Géographie, 2003, p 62. 
4 Karray N., « Le littoral de Sfax et ses enjeux », Revue Tunisienne de Géographie, n° 30, 1996, p 109. 
5 Fakhfakh F., « Le tertiaire supérieur à Sfax : Le service médical et l’enseignement supérieur », Thèse de doctorat, Université 

de Tunis I, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, 2000, p 223. 
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Santé de Base dans les délégations limitrophes »1 répond à l’objectif d’offrir les services de soins élémentaires 

à une population à prédominance rurale et donc fortement dispersée dans l’espace. 

Figure 4 : La variation spatiale de l’effectif des CSB dans les délégations de Sfax en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données du Ministère de la Santé Publique, 2015. Cartographie : Elaboration personnelle. 

L’explication de la variation spatiale de la morbidité des maladies infectieuses à Sfax par le nombre différent 

des CSB d’une délégation à l’autre est assez compliquée. La contradiction observée entre un niveau bas de 

morbidité des maladies infectieuses et un équipement élevé en CSB dans les délégations limitrophes l’illustre 

bien. Par exemple, Bir Ali qui dispose de 16 CSB enregistre une morbidité de 9348 cas, alors qu’à El-Amra où 

s’installent 9 CSB, la morbidité enregistrée des maladies infectieuses est de l’ordre de 17206 cas (figure 3). La 

comparaison avec le Grand Sfax devient encore plus difficile car par exemple, Sfax-Ouest qui dispose de 2 CSB 

 
1 Jarraya M., Beltrando G., Daoud A., Ben Jemaa M., Khoufi M., « La Santé Publique dans la région de Sfax : l’apport du secteur 

de la Santé de Base dans la spatialisation des affections respiratoires et Oto-Rhino-Laryngologique ». Quatrième Colloque 

Internationale de Géographie, Sfax 14-16 avril 2005, p 7. 
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seulement enregistre 16372 cas, un tel niveau de consultations est plus élevé que dans la plupart des 

délégations limitrophes. 

Si l’équipement en CSB signifie un maintien de l’offre de soins dans une délégation donnée, c’est-à-dire un 

accès plus facile pour les habitants au service de soins élémentaires qui est la consultation médicale, cela se 

répercute sur l'enregistrement d'une morbidité élevée. Cependant, un nombre élevé de CSB correspond à un 

niveau de morbidité et d’activité de soins bas et vice versa. Cela montre que ce facteur ne constitue pas le seul 

déterminant de la variation spatiale de la morbidité des maladies infectieuses à Sfax.  

L’indicateur de l’emprise moyenne d’un CSB par délégation peut relativement expliquer ces disparités de 

morbidité. En effet, les délégations limitrophes sont plus spacieuses par rapport aux délégations du Grand Sfax. 

De ce fait, l’aire de polarisation ou l’emprise spatiale d’un CSB est plus grande dans les délégations limitrophes 

et cela explique les niveaux bas de morbidité des maladies infectieuses. Par exemple, cette emprise moyenne 

d’un CSB varie de 18,7 km² dans le Grand Sfax à 52 km² dans les délégations limitrophes. Nous ajoutons à cela 

des densités de population faibles dans ces délégations pour justifier des consultations moins élevées. Nous 

notons par exemple que l’emprise spatiale moyenne d’un CSB est de 95,3 km² (figure 5) associée à une densité 

faible (23 habitants/km²) (figure 6) dans la délégation de Manzel Chaker qui enregistre 13983 cas.  

Figure 5 : Emprise spatiale moyenne d’un CSB par délégation à Sfax 

 

Source : Données du Ministère de la Santé Publique, 2015. Cartographie : Elaboration personnelle. 
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Cela signifie que l’espace polarisé par un CSB est vaste et moins peuplé dans cette délégation et cela peut 

expliquer un niveau de morbidité assez bas. À l’inverse, l’emprise spatiale moyenne d’un CSB étant de 8 km² 

(figure 5) est associée à une densité très élevée (6883 habitants/km²) (figure 6) à Sfax-Ouest, qui enregistre 

16372 cas. 

Si le facteur du nombre des CSB s'avère insuffisant pour fournir des explications de la variation spatiale de 

la morbidité, leurs caractéristiques fonctionnelles peuvent avancer des éléments de justification.  

Figure 6 : La densité de la population dans les délégations de Sfax en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données du l’Institut National de la Statistique, 2015. Cartographie : Elaboration personnelle. 

2.3. Niveau d’activités de soins en question 

À travers une série d’indicateurs d’activités de soins, nous examinons une éventuelle responsabilité du 

fonctionnement des CSB aussi bien dans les délégations limitrophes que dans le Grand Sfax dans l’explication 

des disparités spatiales de la morbidité des maladies infectieuses. 
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2.3.1. Des indicateurs d’activité parlants 

La prise en considération du seul effectif de consultations dans l’analyse des disparités spatiales de la 

morbidité des maladies infectieuses montre que la demande en soins dans les délégations limitrophes est assez 

faible, compte tenu du nombre important des CSB. Cependant, plusieurs indicateurs d’activités de soins 

reflètent que ces niveaux de morbidité enregistrés sont fortement liés à une offre de soins insatisfaisante. 

Les consultations moyennes / CSB montrent que les dispensaires du Grand Sfax enregistrent des niveaux 

d’activité élevés avec des moyennes de 8186 consultations / CSB à Sfax-Ouest et de 3642 consultations / CSB 

à Sakiet-Ezzit (figure 7). Cet indicateur baisse dans les délégations limitrophes, qui se caractérisent par des 

effectifs de consultations moins élevés et un nombre de CSB plus important que dans le Grand Sfax. Les 

moyennes de consultations / CSB peuvent atteindre 823 consultations à Manzel Chaker et 584 consultations 

à Graïba (figure 6). Cette différence flagrante entre les deux espaces au niveau de ce premier indicateur indique 

à priori que c’est le niveau d’activité dans les CSB qui est en question. 

Figure 7 : Les disparités spatiales au niveau des consultations moyennes / CSB à Sfax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données du Ministère de la Santé Publique, 2009-2016. Cartographie : Elaboration personnelle. 

L’inculpation de l’activité dans les CSB se confirme également avec l’indicateur du nombre moyen de jours 

de consultations / CSB où les délégations du Grand Sfax prédominent (varie de 370 jours de consultations / 

CSB à Sfax-Médina à 240 jours de consultations / CSB à Sfax-Sud) (figure 8). Cet indicateur chute dans les 
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délégations limitrophes où Manzel Chaker enregistre le niveau le plus bas (74 jours de consultations / CSB) 

(figure 8). 

Figure 8 : La variation spatiale du nombre moyen de consultations / CSB à Sfax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données du Ministère de la Santé Publique, 2009-2016. Cartographie : Elaboration personnelle. 

Nous mettons l’accent sur le facteur principal régissant les disparités spatiales de la morbidité des maladies 

infectieuses, à savoir le rythme de consultations. Cet indicateur peut être défini comme le nombre de jours 

par semaine (la semaine ici est 6 jours car les CSB sont fermés le dimanche), où le médecin est présent dans le 

CSB pour offrir le service de la consultation médicale aux patients. Cet indicateur influence considérablement 

ceux présentés ci-dessus. En effet, des CSB fonctionnant à des rythmes de consultations variables enregistrent 

des niveaux contrastés de morbidité. Cela veut dire que c'est plus tôt le rythme de consultations des CSB et non 

leur effectif qui régit la morbidité enregistrée. Une majorité des CSB (quel que soit leur nombre) ayant un 

rythme de consultations faible (de 1 à 2 jour(s) / 6 jours) dans une délégation donnée, s’associe à un niveau de 

morbidité faible. Dans les délégations limitrophes et à l’exception des CSB qui se situent dans le centre 

administratif de la délégation (la commune) et assurent la consultation médicale aux patients durant toute la 

semaine (6 jours / 6), le reste des dispensaires fonctionnent majoritairement selon un rythme de consultations 

faible (de 1 à 2 jour(s) / 6 jours) (figure 9).  
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Figure 9 : Les rythmes des consultations (≥5 j et ≤ 2j) par délégation à Sfax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données du Ministère de la Santé Publique, 2009-2016. Cartographie : Elaboration personnelle. 

En nous basant sur les rythmes de consultations les plus faibles (1 et 2 jour(s) / 6 jours) et les plus élevés (5 

et 6 jour(s) / 6 jours), nous avons pu déterminer sur la figure 9 les rythmes les plus dominants dans chaque 

groupe de délégations. Si les délégations du Grand Sfax se caractérisent par la prédominance des CSB 

fonctionnant à des rythmes élevés (leurs parts varient de 100% à Sfax-Médina, Thyna, Sakiet-Ezzit et Sfax-

Ouest à 75% à Sfax-Sud qui est caractérisée par son arrière-pays rural important), les délégations limitrophes 

sont marquées par l’importance des rythmes faibles, variant de 94,1% à Manzel Chaker à 43,8% à Hencha 

(figure 9).  

De tels rythmes faibles devront influencer forcément l’accès aux soins et donc l’effectif de consultations et 

le nombre de jours de consultations. Nous pouvons donc attribuer les niveaux moins élevés de consultations 

pour maladies infectieuses à cette prédominance des CSB fonctionnant à des rythmes de consultations faibles. 
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À l’inverse, les effectifs de consultations élevés enregistrés dans les délégations du Grand Sfax sont dus aux 

rythmes de consultations élevés dans leurs CSB qui abritent parfois deux ou trois médecins par CSB comme 

dans les cas des délégations de Sfax-Médina et Sfax-Ouest. 

Ces indicateurs d’activité montrent une offre de soins déséquilibrée entre le Grand Sfax et les délégations 

limitrophes. Malgré la concentration de 62,3% de la population dans le Grand Sfax, qui abrite la part la plus 

élevée des urbains (86,7%), nous remarquons que le niveau d’activités de soins dans les CSB est insuffisant 

pour offrir les services de soins indispensables pour la population des délégations limitrophes. C’est pourquoi, 

nous traiterons d’un autre aspect de ce déséquilibre qui concerne les personnels de santé.                   

2.3.2. Insuffisance en personnels de santé 

L’étude des disparités spatiales de la morbidité des maladies infectieuses traduisant un déséquilibre de 

l’activité de soins nous permet d’évoquer bien évidemment la répartition spatiale du corps de soins. Nous 

désignons ici par corps de soins les médecins et les infirmiers, car le fonctionnement d’un CSB dépend 

obligatoirement de ces deux types de personnels de santé. 

L’analyse de la figure 10 laisse apparaître une forte concentration des médecins dans les 6 délégations du 

Grand Sfax. En effet, 83 médecins pratiquent dans les CSB du Grand Sfax, ce qui représente 51% de l’effectif 

total des médecins dans le gouvernorat de Sfax. Cet effectif de médecins varie de 21 à Sfax-Médina à 8 à Thyna 

(figure 10).  

À l’inverse, 80 médecins se répartissent différemment dans les 10 délégations limitrophes, dans la mesure 

où cet effectif varie de 4 à Graïba à 12 à Jebeniana (figure 10). Ces disparités spatiales observées aussi bien au 

niveau des délégations qu’au niveau des deux espaces traduisent une répartition déséquilibrée en faveur des 

délégations du Grand Sfax, car 2 ou 3 médecins peuvent pratiquer dans un seul CSB alors que dans les 

délégations limitrophes, la plupart des CSB ne disposent pas d’un médecin. Le calcul de l’effectif moyen des 

médecins par CSB illustre bien ce déséquilibre qui traduit une insuffisance flagrante en corps médical. Si cet 

effectif dépasse 2 médecins / CSB dans le Grand Sfax et atteint 7 dans la délégation de Sfax-Médina, il est 

fréquemment inférieur à 1 médecin / CSB dans les délégations limitrophes (figure 10).  

Figure 10 : La variation spatiale de l’effectif de médecins et du nombre moyen de médecins / CSB à 

Sfax 
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Source : Données du Ministère de la Santé Publique, 2009-2016. Cartographie : Elaboration personnelle. 

Même avec l’existence du dispensaire, c’est le médecin qui manque dans la quasi-totalité des CSB des 

délégations limitrophes de Sfax. Cela se répercute directement sur le niveau d’activités de soins (rythme de 

consultations et effectif de jours de consultations bas) ainsi que sur la morbidité des maladies infectieuses 

(moins élevée par rapport au Grand Sfax). 

Ce déséquilibre a été remarqué au niveau de la répartition spatiale des infirmiers dans les délégations de 

Sfax, malgré leur importance quantitative en comparaison avec les médecins. En nous basant sur l’effectif des 

infirmiers, nous constatons que les délégations limitrophes accaparent 53,5% de l’effectif total du Gouvernorat. 

Certaines délégations comme Manzel Chaker (40) et Hencha (35) disposent des effectifs d’infirmiers supérieurs 

ou comparables à ceux enregistrés dans les délégations du Grand Sfax (26 à Sakiet-Ezzit et 36 à Sfax-Sud et 

Sakiet-Eddaier) (figure 11).  
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Figure 11 : La variation spatiale de l’effectif des infirmiers et du nombre moyen d’infirmiers / CSB à 

Sfax 

 

Source : Données du Ministère de la Santé Publique, 2009-2016. Cartographie : Elaboration personnelle. 

Cependant, l’indicateur de l’effectif moyen des infirmiers / CSB montre des disparités flagrantes entre le 

Grand Sfax et les délégations limitrophes. En effet, ces disparités traduisent un déséquilibre clair qui se 

manifeste dans les moyennes des deux groupes de délégations : 8,5 infirmiers / CSB dans le Grand Sfax contre 

1,9 infirmiers / CSB dans les délégations limitrophes. Cet indicateur fait l’objet d’une variation spatiale dans le 

même groupe de délégations, puisqu’il varie de 17,3 à Sfax-Médina à 4,5 à Sfax-Sud dans le Grand Sfax et de 

3,7 à Mahrès à 0,9 à Skhira et Bir Ali dans les délégations limitrophes (figure 11). Compte tenu de l’importance 

du nombre des CSB dans les délégations limitrophes et même si la présence du médecin est primordiale pour 

octroyer le bon service médical et garantir l’accès aux soins pour la population, nous jugeons que l’effectif des 

infirmiers / CSB est insuffisant pour assurer de bonnes prestations aux patients. 

Un bon équipement en CSB qui manque de médecins et dont l’effectif des infirmiers demeure insuffisant 

pour que la structure de santé primaire (le dispensaire) remplisse sa tâche dans les délégations limitrophes, 

traduit une offre de soins inadéquate avec la demande. La morbidité enregistrée ne reflète pas la demande en 



 
 
 

 

 
 

 2022 - سبتمرب -  89العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

132 

soins, puisque l’offre est quasi nulle dans plusieurs secteurs où le CSB assure un seul jour de consultations par 

semaine. Une telle situation justifie les niveaux de morbidité de maladies infectieuses bas dans cet espace et 

met en question l’encadrement sanitaire de la population par des soins non seulement primaires mais aussi 

vitaux.  

3. Discussion 

En termes de représentations spatiales des données sanitaires du secteur de la Santé de Base, nous avons 

choisi d’utiliser ces informations à cause de leur représentativité spatiale satisfaisante. Partant du fait que le 

secteur public de la santé polarise environ 60% de la population de Sfax, selon les études réalisées par le service 

d’Epidémiologie et des Maladies Communautaires du centre Hospitalo-universitaire Hédi Chaker de Sfax1 2, 

nous pouvons dire que les CSB se caractérisent par leur nombre important et par leur densité satisfaisante pour 

collecter les données de la consultation médicale. Vu qu’ils représentent la première ligne de recours qui offre 

les soins primaires à la population de toutes les catégories d’âge dans toutes les délégations du gouvernorat, 

nous pensons que les CSB constituent une source de données pertinentes qui ont une bonne représentativité 

spatiale.  

Bien qu’il regroupe un nombre important d’infections, l’ensemble pathologique des maladies infectieuses 

étudié est loin d’être exhaustif. De plus, même s’il s’agit d’un secteur de première ligne et de Santé de Base, nous 

posons la question de la mise à jour de cette liste à la lumière des risques présentés par des maladies émergentes 

et ré-émergentes, afin de rendre efficace la surveillance sanitaire. 

De point de vue offre de soins, le déséquilibre observé en matière de Santé publique constitue l’un des 

multiples aspects du décalage socio-économique entre le Grand Sfax et les délégations limitrophes. Les 

disparités spatiales de morbidité entre un espace urbain bien équipé et un arrière-pays à prédominance rurale, 

souffrant d’un manque flagrant des services, trouvent leurs origines dans une planification sanitaire qui a 

favorisé le centre au détriment des périphéries. Cela est d’autant plus dramatique avec le refus des médecins 

libéraux, qui se concentrent massivement dans le Grand Sfax, de pratiquer dans les délégations limitrophes. 

L’installation des CSB dans les délégations limitrophes montre une bonne couverture de l’espace par un 

service de soins primaires indispensable pour la population. Cependant, leur fonctionnement selon un rythme 

de consultations très bas (1 à 2 jour / semaine) limite leur efficacité et met en question les logiques suivies dans 

la planification sanitaire, qui doit opter pour une couverture sanitaire optimale d’une population rurale qui ne 

 
1 Ben Jemaâ I., « Indicateurs hospitaliers de l’activité de l’EPS Hédi Chaker en 2002 », Thèse de doctorat, Université de Sfax, 

Faculté de Médecine, 2004, p 31.  
2 Jarraya M., « Bioclimatologie des infections cutanées … », p 2. 
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dispose que de ces services de soins publics, compte tenu de l’absence de la médecine de libre pratique dans 

ces espaces. Cela multiplie les enjeux de la santé Publique qui se doit d’offrir des services de soins de qualité, 

en augmentant la fréquence des jours de consultations et en  pérennisant la présence des médecins en poste. 

Nous notons également que cette population rurale présente plusieurs aspects de vulnérabilité socio-

économique, puisque son niveau de vie est généralement inférieur à celui de gens vivant dans l’agglomération 

de Sfax, ce qui la rend plus exposée aux infections, compte tenu de la multiplicité des facteurs de risques 

environnementaux (faible résistance contre les effets du froid et de la chaleur excessive, fréquence des agents 

pathogènes comme les bactéries et les champignons responsables de plusieurs maladies infectieuses…) et de 

l’insuffisance d’un cadre de vie sain (conditions précaires de logement, pauvreté, hygiène hydrique et corporelle 

incertaines). Cela nécessite de revoir la planification sanitaire en accordant une priorité majeure au 

renforcement du service public des soins primaires dans ces délégations. 

Outre la qualité des prestations de soins octroyées, les déterminants socio-économiques s’imposent : les 

revenus des individus, le niveau d’éduction et de statut social ainsi que d’autres déterminants comme le genre 

et le lieu de résidence et sa proximité aux structures de soins. Les inégalités socio-économiques dans la 

distribution des ressources de la société se reproduisent par des inégalités de santé et de mortalité marquantes1. 

Les inégalités en santé sont étroitement liées aux circonstances de vie, ainsi qu’au système de soins. Dans ce 

contexte, les conditions dans lesquelles les gens vivent et meurent dépendent des circonstances politiques et 

socio-économiques. C’est pour cela que l’OMS a constitué en 2005, la Commission des Déterminants Sociaux 

qui « engage l’OMS et tous les gouvernements à agir partout dans le monde sur les déterminants sociaux de la 

santé pour instaurer l’équité en santé »2. 

Le problème de la baisse du rythme de consultations comme la cause majeure d’une offre de soins 

déséquilibrée entre les délégations limitrophes et le Grand Sfax se répercute sur la prestation octroyée aux 

patients. À cause de la présence du médecin un seul jour par semaine dans le CSB, un grand encombrement se 

crée le jour des consultations et les délais d'attente s'accroit. Suite à cet encombrement, plusieurs personnes 

n’accèdent pas au service des consultations, compte tenu aussi de l’horaire du travail appliqué. Une telle 

situation rend difficiles les conditions de travail, car l’offre de soins est largement insuffisante par rapport aux 

demandes. Cela aboutit à l’apparition des pratiques illicites : l’infirmier qui est présent tous les jours de la 

 
1 ONDH (Observatoire National de Développement Humain), « Les disparités dans l’accès aux soins de santé au Maroc. 

Etude de cas », 2010, p 73.  
2 OMS (Organisation Mondiale de la Santé), « Rapport de la Commission des Déterminants Sociaux : combler le fossé en 

une génération », Genève (Suisse), 2009, p 145.   
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semaine dans le CSB assure parfois la tâche du médecin (non seulement le soin des blessures et le changement 

des pansements…, mais parfois la prescription des médicaments aux patients).  

Conclusion 

Les disparités spatiales de la morbidité des maladies infectieuses sont le résultat d’une offre de soins 

déséquilibrée entre le Grand Sfax et les délégations limitrophes. Si le poids démographique du Grand Sfax que 

représente le Grand Sfax s’impose, l’équipement en structures de soins primaires et les niveaux d’activités de 

soins élevés dans celles-ci justifient l’importance de la morbidité enregistrée. Les niveaux bas de la morbidité 

enregistrée dans les délégations limitrophes n’est pas un signe d’une situation épidémiologique optimale et 

bien maîtrisée mais plutôt indique une activité de soins limitée qui ne reflète pas la demande potentielle en 

consultations médicales. Le rythme des consultations bas dans la plupart des CSB lié à son tour à un effectif 

réduit de médecins de Santé Publique pratiquant, justifie la diminution de la morbidité et donc un accès limité 

aux soins dans ces délégations. L’offre de soins ne dépend pas seulement d’une bonne couverture en structures 

de soins, mais également d’une fréquence des services octroyés dans celles-ci, et cela détermine enfin le niveau 

de morbidité enregistré. La planification sanitaire dans le secteur de la Santé de Base doit être révisée, afin de 

répondre aux demandes galopantes de soins surtout dans les délégations limitrophes, car le CSB se présente 

comme le principal fournisseur de soins dans ces secteurs. La révision du planning des médecins constitue l’une 

des alternatives susceptibles d’augmenter le rythme des consultations dans les délégations limitrophes. Cela 

est d’autant plus crucial avec le niveau socio-économique bas d’une population à prédominance rurale et la 

multiplicité des facteurs de risque favorisant la maladie.           
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