العدد  - 90أكتوبر 2022 -

مركز جيل البحث العلمي

ISSN 2311-5181

1

العام التاسع  -العدد  – 90أكتوبر 2022

ISSN 2311 - 5181 DOI Prefix:10.33685/1316

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 90أكتوبر 2022 -

2

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 90أكتوبر 2022 -

3

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 90أكتوبر 2022 -

املشرفة العامة  /أ.د .سرور طاليب
املؤسس ورئيس التحرير :د.مجال بلبكاي
DOI Prefix:10.33685/1316

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

التعريف بالمجلة:
مجلة علمية دولية محكمة ومفهرسة
عالميا تصدر شهريا عن مركز جيل البحث
ى
تعن بالدراسات اإلنسانية
العلم
ي
ر
واالجتماعية ،بإشاف هيئة تحرير مشكلة
ى
وباحثي وهيئة علمية تتألف
من أساتذة
ى
من نخبة من الباحثي وهيئة تحكيم
تتشكل دوريا ى يف كل عدد.
اهتمامات المجلة وأبعادها:
اإلنسانية
العلوم
مجلة جيل
واالجتماعية عبارة عن مجلة متعددة
التخصصات ،تستهدف ر
نش المقاالت
ذات القيمة العلمية العالية ى يف مختلف
مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
عب
تعرض المجلة جميع مقاالتها للعموم ر
مواقع مركز جيل البحث العلم ،بهدف
المساهمة ى يف إثراء موضوعات البحث
العلم.
ي
مجاالت ر
النش بالمجلة:
ر
تنش المجلة األبحاث ى يف المجاالت التالية:
علم النفس وعلوم ر
الببية واألرطوفونيا،
علم االجتماع ،الفلسفة التاري خ ،علم
المكتبات والتوثيق ،علوم اإلعالم
واالتصال ،علم اآلثار.
ر
تنش مجلة جيل العلوم اإلنسانية
واالجتماعية البحوث العلمية األصيلة
ى
للباحثي ى يف هذه التخصصات كافة
مكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية أو
ى
اإلنجلبية.

هيئة التحرير:
أ.د .عاصم شحادة علي(الجامعة اإلسالمية العاملية ،ماليزيا)
أ.د .علي صباغ (جامعة قسنطينة، 2الجزائر)
د .ب وطي محمد نورالدين (املدرسة العليا لألساتذة ،القبة ،الجزائر)
د .سامية ابريعم (جامعة العربي بن مهيدي ،أم البواقي ،الجزائر)
د .يزيد شويعل ( جامعة ّ
املدية ،الجزائر)

التدقيق اللغوي:
د .عبلة حسن (جامعة لينكولن ،نبراسكا ،الواليات املتحدة األمريكية)
د .فاتن ّ
عدي (جامعة قسنطينة ،الجزائر)
د .منال ميزاب (جامعة مصطفى بن بولعيد ،باتنة  ،2الجزائر )

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

اللجنة العلمية:

ّ
باللموش ي عبد ّ
الرزاق ( جامعة الوادي  ،الجزائر)
د.
ّ
د .بن األخضر ّ
محمد (جامعة زيان عاشورالجلفة  ،الجزائر )
د .جاب هللا يوسف ( جامعة ّ
املدية  ،الجزائر)

د .زين العابدين عبد الحفيظ (جامعة خميس مليانة ،الجزائر)
د .سامية شينار(جامعة باتنة ،1الجزائر)
د .عبد هللا ملوكي (جامعة سطيف ، 2الجزائر)
ّ
د .علة املختار(جامعة الجلفة ،الجزائر)
ّ
د .قاسمي وفاء ( جامعة باجي مختار ،عنابة  ،الجزائر)
ّ
د .نجوى نايف عبد النبي شكوكاني ( الجامعة اإلسالمية العاملية ،ماليزيا)
أعضاء اللجنة التحكيمية االستشارية هلذا العدد:
أ.د .صالح نهيرراهي (جامعة واسط ،العراق).
د .إبراهيم إسماعيل عبده محمد (جامعة امللك سعود،اململكة العربية السعودية).
د .إخالص محمد عبد الرحمن (جامعة الجزيرة ،السودان).
د .أسماء سالم علي عريبي(الجامعة األسمرية،ليبيا).
د .اليسع حسن أحمد (جامعة طرابلس،ليبيا).
د .بن حجوبة حميد (جامعة مستغانم ،الجزائر).
د .سعيد علي (جامعة نغاونديري ،الكاميرون).
ّ
د .شاللي لخضر (املركز الجامعي آفلو،األغواط،الجزائر).
د .لطيف نجاح شهيد القصاب الفتالوي (جامعة كربالء ،العراق).
د .مسعودي طاهر(جامعة الجلفة ،الجزائر).
د .يزيد شويعل (جامعة ّ
املدية ،الجزائر).

4

العدد  - 90أكتوبر 2022 -

مركز جيل البحث العلمي

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

•
•
•
•

•
•
•
•
•

أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها.
أال يكون البحث قد نشرأوقدم للنشرألي مجلة ،أومؤتمرفي الوقت نفسه ،ويتحمل الباحث كامل املسؤولية
في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.
أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:
 عنوان البحث باللغة العربية واإلنجليزية.َّ
العلمية ،والجامعة التي ينتمي إليها ،باللغة العربية واإلنجليزية.
 اسم الباحث ودرجته البريد اإللكتروني للباحث.َّ
 ملخص للدراسة في حدود  150كلمة وبحجم خط  ،12باللغة العربية واالنجليزية. الكلمات املفتاحية بعد امللخص.أن تكون البحوث املقدمة بإحدى اللغات التالية :العربية ،الفرنسية واإلنجليزية.
أن ال َ
يزيد عدد صفحات البحث على ( )20صفحة بما في ذلك األشكال والرسومات واملراجع والجداول
واملالحق.
ُ
َ
َ
ً
َّ
األخطاء اللغوية والنحوية واإلمالئية.
أن يكون البحث خاليا ِمن
ِ
وأحجامها على النحو اآلتي:
أن يلتزم الباحث بالخطوط
ِ
 اللغة العربية :نوع الخط ( )Traditional Arabicوحجم الخط ( )16في املتن  ،وفي الهامش نفس الخط معحجم (.)12
 اللغة األجنبية :نوع الخط (  ) Times New Romanوحجم الخط ( )14في املتن ،وفي الهامش نفس الخطمع حجم (.)10
 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم  16نقطة مثلها مثل النص الرئيس ي لكن مع تضخيمالخط.
أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج  Microsoft Wordفي نهاية كل صفحة.
أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.
عند إرسال الباحث ملشاركته عبرالبريد االلكتروني ،سيستقبل مباشرة رسالة إشعاربذلك .
تخضع كل األبحاث املقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي
بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.
ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها .
ترسل املساهمات بصيغة الكرتونية حصراً على عنوان اجمللة:

social@journals.jilrc.com
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االفتتاحية
ً
رضاء ولحقه ً
ً
أداء وأعطه الوسيلة
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ،صالة تكون لك
واملقام املحمود الذي وعدته ،والحمد هلل الذي أخرجنا من ظلمات الجهل إلى أنوارالعلم واملعرفة ،أما بعد:
عزيزي القارئ ها هو التسعون ( )90من مجلة "جيل العلوم االنسانية واالجتماعية" يرى النور خالل
شهر أكتوبر  ،2022بعد مساهمة العديد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا املتميزين ،ببحوث ميزتها
الدقة ومضمونها املعرفة.
نتوجه ألعضاء اللجنة التحكيمية بجزيل الشكر والعرفان على مجهوداتهم القيمة في تقييم املقاالت
واألبحاث املنشورة بهذا العدد.
ّ
كل األساتذة والباحثين وطلبة ّ
هذا وندعو ّ
الدكتوراه أن يدعموا املجلة بإنتاجهم في شتى املجاالت
ً
العلمية "اإلنسانية واالجتماعية" ً
وتوسيعا آلفاق معارفها.
إثراء ملضامينها

واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

رئيس التحرير  /د.مجال بلبكاي
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التغيراالجتماعي والتغيرالقيمي في األسرة املغربية
Social change and valuable Change of the Moroccan family
 املغرب، وزارة التربية الوطنية/ لحسن دحماني.د
Dr. Lahcen Dahmany, Professor of Philosophy, Ministry of National Education-Morocco
9

:ملخص
ً
لقد عرفت األسرة املغربية تغييرا في بنيتها نتيجة التدخل االستعماري وما صاحبه من تغيرات على مستوى املجال
 أدى إلى تغير األسرة من ممتدة إلى، فاالنتقال من مجال قروي أو مديني عتيق إلى مجال حضري على النمط األوربي،واالقتصاد
نووية وإلى ظهور أشكال جديدة من األسر مثل أحادية النواة وأنماط تقوم على أساس املساكنة كنوع من العالقات القائمة بين
ً
 تحولت حتما قيم األسرة وأدوارها، وأمام هذا التحول الذي مس البنيات املجالية واالجتماعية املختلفة.الجنسين اليوم
 وقد استثبت بذلك.وعاداتها وأعرافها وطقوسها ورموزها ووظائفها ومنطقها وكيفية إدراكها للعالم واألشياء وتمثلها للمجتمع
.قيم عصرية جديدة
. األسرة املغربية، التغير القيمي، التغير االجتماعي:الكلمات املفتاحية
Abstract :
The Moroccan family has known a change in its structure due to the colonization and the changes which it
caused on the economic and territorial level. The shift from a rural territory or medina to an urban territory in
the European style has led to the shift from the extended family to the nuclear family and to the emergence of
new forms of families like mono nuclear family and other types based on cohabitation as a type of relation
between the two sexes nowadays. This change of the different territorial and social structures resulted in the
change of family values, roles, traditions, conventional laws, rituals signs, functions and how it perceives and
represent society.
Key words: social change, values change, Moroccan families.
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تقديم:
كل مجتمع البد وأن يواجه تحدي التاريخ وأن ينخرط في الحركية التاريخية ،وذلك بهدف تغيير ذاته وأفراده ومحيطه،1
ً
استثناء .فقد أدى التغير الحاصل على مستوى انفجار الظاهرة الحضرية ،وازدياد وتيرة التصنيع واالنتشار
واملغرب ليس
الالمحدود للبضائع واألشخاص والتكنولوجيات الحديثة ،واتساع الخدمات ،وتقسيم العمل خصوصا بين الرجل واملرأة
وطغيان التخصص على مستوى هذا الشغل ،أدى إلى إعادة تشكيل البنى االجتماعية والقيمية في املغرب ،فالسلوك اإلنساني
ً
ليس معزوال عن التحوالت املادية التي تطرأ على واقعه ،أو كما عبر عن ذلك ماركس بأن البنية التحتية تؤثر في تغير وإنتاج
وإعادة إنتاج البنية الفوقية ،األمر الذي أدى إلى وقوع بعض التصدعات في الرابطة االجتماعية التي تؤلف بين مكونات
املجتمع ،كانتشار الفردانية واالنعزالية والوحدة واالغتراب والعجز...وغيرها ،إذن ماهي التغيرات القيمية التي عرفها املجتمع
املغربي؟ وكيف ساهمت التغيرات التي لحقت البنيات االجتماعية واملجالية باملغرب الحديث واملعاصر في تحول القيم
األسرية؟ وكيف يمكن تفسيرالعالقة بين البنية االجتماعية واملادية للمجتمع والقيم املعيارية لألسرة املغربية؟
 -1تحديدات مفاهيمية
قبل الخوض في موضوع التغير القيمي باملغرب وجب أوال تحديد دالالت املفاهيم اآلتية  :التغير االجتماعي ،التغير القيمي،
وتحديد العالقة القائمة بين املفاهيم من أجل رصد أبعاد التأثير املتبادلة ،فاملفاهيم تعتبر إحدى األطر املوجهة للبحث
السوسيولوجي ،فاملفهوم يسمح بإعطاء معنى للوقائع والعالقات املالحظة ،فال وجود لبحث قائم على أسس متينة بدون
مفاهيم ،لذلك انصب اختيارنا على مجموعة من املفاهيم اإلجرائية التي ستمكننا من فهم الواقع االجتماعي املغربي ،وتجدر
اإلشارة هنا ،إلى أن املفاهيم املتخذة ملقاربة املوضوع املبحوث ،ال تحصر الواقع ضمن تمثالت تهدف إلى تجميد هذا الواقع
ً
وجعله ساكنا ،بل إن هذه املفاهيم تظل ذات داللة نسبية ،وال يمكن أن تكون وحيدة املعنى" ،فليست هناك مفاهيم ضمنية
أو تفسيرات جاهزة ،وكما يقول جان دوفينيو " :فإن املفاهيم املستعملة ليس بإمكانها أن تشمل أو تختزل التجربة االجتماعية
الالمتناهية ،املتنوعة واملبدعة" 2وسنعمل اآلن على تحديد بعض املفاهيم التي تم االعتماد عليها:
يعرف "جي روش ي" التغير االجتماعي باعتباره كل تحول  Transformationفي البناء االجتماعي في الزمن لدى فئات واسعة
من املجتمع ويغير مسار حياتها3".
ً
ً
إن التغير االجتماعي ظاهرة تمس البناء االجتماعي ،أي التغير الذي يحدث أثرا عميقا في املجتمع ،وهو الذي يطرأ على
املؤسسات االجتماعية :كالتغير الذي يطرأ على بناء األسرة ،أو على النظام االقتصادي ،أو السياس ي وما إلى ذلك ،هذا التغيير
هو الذي يمكن تسميته بالتغير االجتماعي ،إن قياس التغير ال يتأتى إال من خالل الوقوف على الحالة التي كان يوجد عليها
ً
املجتمع سابقا وكيف أصبح اليوم ،فالتغير االجتماعي إذن هو كل تحول يطرأ على البناء االجتماعي ،في النظام ،والقيم،
واألدوار ،وما يمكن مشاهدته خالل فترة زمنية معينة.
فالتغير االجتماعي هو كل تحول يحدث في النظم واألنساق واألجهزة االجتماعية سواء أكان ذلك من الناحية املورفولوجية
أو الفزيولوجية خالل فترة زمنية محددة ،بفعل عوامل خارجية أو داخلية ،مثل اكتشاف موارد الثروة أو الهجرة أو نشر التعليم
 1الخطابي عزالدين :دينامية العالقة بين التقليد والحداثة ،تطور الحياة االجتماعية بمدينة عتيقة ،إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،2015 ،ص
.45
 2الخطابي عز الدين ،نفس املرجع ،ص .40
 3مور ولبرت :التغير االجتماعي ،ترجمة عمر قباني ،دار الكرنك ،القاهرة  ،1970ص .69
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ً
ً
أو االختراعات التكنولوجية 1،التغير االجتماعي هو االنتقال من حال حال ،وقد يكون هذا التغير تقدميا أو تأخريا ،ثابتا أو
ُ
ً
ً
ً
مؤقتا ،مخطط أو غير مخطط ،موجها أو غير موجه ،مفيدا أو ضارا ،فالتغير إذا هو العملية التي يتحول بها نظام املجتمع من
نموذج إلى آخر.
كما نجد أيضا مفهوم التحول االجتماعي الذي حدده "جورج بالنديي  "G. balandierبكونه انتقال من بنية إلى أخرى كرجة
تطال األنساق القائمة ،والتحول بهذا املعنى هو تغير بنيوي يمس طبيعة النسق االجتماعي برمته ،كما يمس توجهه العام وشكل
تنظيمه ،وبالفعل "إذا كانت قوى التغير ذات مفعول كبير ،وإذا ما كانت الضغوطات التي تمارس على النسق من الخارج
ً
ً
والداخل قوية جدا ،فإن خلخلة توازن هذا النسق تؤدي إلى تغيرات على مستوى بنيته ،وهي التغيرات التي تنتج أوضاعا مختلفة
أكثر ،مع الوضعية السابقة التي أخذت كنقطة انطالق2".
إن كل تغير يمس بنية النسق يؤدي بالضرورة إلى متسارعة في مجال القيم ،وإلى اضطرابات على مستوى التوجهات
واألهداف العامة للنسق االجتماعي ،األمر الذي يؤدي إلى تحوالت ليست معطاة بشكل مباشر (ال يمكن مالحظتها ،بل هي
متخفية) ،إن هذه التحوالت أو الرجات ستؤدي ال محالة إلى البحث عن االستمرارية كرد فعل طبيعي داخل املجتمع ،أي
املحافظة وإنتاج وإعادة إنتاج نفس العالقات االجتماعية ونفس األنساق القيميمة ،من أجل الحفاظ على استقرار وتوازن
املجتمع وتبريرها للوضع القائم ولضرورة الخضوع للعالقات االجتماعية القائمة ،هذا األمر يحيلنا على التغير القيمي كجزء ال
يتجزأ من التغير االجتماعي.
فالتغير القيمي هو كل تحول على مستوى املعايير والتوجهات العامة للنسق املجتمعي املوجه للمفاهيم والتمثالت واألحكام
(التقييمات) واملسلكيات واملواقف واالتجاهات واملسوغات التي يتم إضفاؤها على الفكر واملمارسة والسلوك ،كما هو تغير على
مستوى موقع املرجعيات املؤطرة واملوجهة لغايات العيش املشترك ،كما ترتبط هذه التغيرات القيمية بسيرورة الواقع البشري
وبدينامية املجتمعات وتحوالتها3.
إذا فالعالقة بين كل من التغير االجتماعي والتغير القيمي هي عالقة ترابط ،فكل تغير على مستوى البنيات املجالية
واالجتماعية يؤدي بالضرورة إلى تغير على مستوى القيم املؤطرة واملوجهة للسلوك االجتماعي لألفراد داخل األسرة واملجتمع.
 -2األسرة املغربية والتغيرات االجتماعية والقيمية
ال أحد يجادل بكون األسرة هي الخلية األولى التي تحدد سلوك الفرد ،عن طريق سلطة التنشئة االجتماعية ،مادام الفرد ال
ً
يختار أن يوجد داخلها ،فهو مقذوف به دون استشارته ضدا عن حريته وإرادته ،فال أحد يختار األسرة أو املجتمع الذي يعيش
ً
فيه ،وبالتالي فالفرد مرغم على أن يعيش فترة من حياته داخل أسرة والتي تعمل على تلقينه نسقا من القواعد ،وتعمل على
استدماجه لقيم وسلوكيات وأفعال والديه ومحيطه ومجتمعه" ،إن تكيف الطفل مع محيطه يتم من خالل تمثله لشخصية
والديه التي تمثل الشخصية االجتماعية ملجتمع ما أو لطبقة من الطبقات" 4كما أكد على ذلك أريك فروم .Eric From
فاألسرة هي مؤسسة وسيطة بين الفرد واملجتمع ،ذات وظيفة تكوينية وتلقينية ،تستعين في ذلك بميكانيزمات الضبط
واإلدماج والضغط في تمرير وفرض قيم املجتمع ،من حيث أن تلك القيم وضعيات سلوكية مثالية...فاألسرة املغربية تعمل على
1
2
3
4

الجوالن فادية عمر" :التغير االجتماعي ،مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التغير ،دار االصالح للطباعة والنشر ،1984 ،ص 11و.12
G. Rocher : Lorganisation sociale , p 223 .
ً
بناء على تقرير املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي :التربية على القيم ،رقم  ،17/1يناير .2017
الهادي الهروي :األسرة ،املرأة والقيم ،تساؤالت في قضايا املرأة ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،2015 ،ص .21
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إعادة إنتاج القيم واملعايير الثقافية واألخالقية االيجابية والناجعة واملثل العليا ،مثلما تعيد بناء وضعية نفس الجماعة التي
تنتمي إليها الوحدة السكانية أو املجال الذي توجد فيه ،إنها تعيد إنتاج املدينة أو القبيلة بنفس القيم والتمثالت واملعايير التي
ورثتها.1
ً
لقد عرفت األسرة املغربية تغييرا في بنيتها نتيجة التدخل االستعماري وما صاحبه من تغيرات على مستوى املجال واالقتصاد
املغربي ،فاالنتقال من مجال قروي أو مديني عتيق إلى مجال حضري على النمط األوربي ،ومن النمط الفيودالي إلى النمط
الرأسمالي ،أدى إلى تغير األسرة من ممتدة إلى نووية إلى ظهور أشكال جديدة من األسر مثل أحادية النواة وأنماط تقوم على
أساس املساكنة كنوع من العالقات القائمة بين الجنسين اليوم ،وأمام هذا التحول الذي مس البنيات املجالية واالجتماعية
ً
املختلفة" ،تحولت حتما قيم األسرة وأدوارها وعاداتها وأعرافها وطقوسها ورموزها ووظائفها ومنطقها وعقليتها وكيفية إدراكها
للعالم واألشياء وتمثلها للمجتمع ،وقد استثبت بالتالي قيم عصرية جديدة".2
إن هذه القيم الجديدة تستنتج رؤية وتصورات جديدة حول املرأة ،فدخول املرأة للعمل عمل على تالش ي بعض القيم
التقليدية ،فاسحة املجال لسلوك وقيم جديدة كالخروج للمجال العام سافرة الوجه ،بعدما كانت رهينة الحريم باعتباره مكان
املرأة التقليدية ،ليتحول الحريم من معطى مكاني مادي إلى معطى ذهني تمثلي ،كما ستبرز املساواة كقيمة اجتماعية وقانونية
مشروعة تدافع عنها النساء ،والتي تخول لها املشاركة في جميع أنشطة الحياة العمومية ،إن هذا الوضع يفتحنا على تغير
العالقة القائمة بين الرجل واملرأة ،فما هي أهم التغيرات القيمية التي مست هذه العالقة؟
 2-1عالقة الرجل باملرأة
إن ارتفاع نسب تمدرس النساء ،ونسب الحامالت للشواهد الجامعية مقارنة باملاض ي ،وارتفاع نسبة النساء العامالت
واختراقهن لسوق الشغل ،أدى إلى ظهور نوع من االستقاللية املادية للنساء ،األمر الذي أدى إلى تغير العالقات االجتماعية،
خاصة بين الرجل واملرأة.
فحسب عاملة االجتماع املغربية فاطمة املرنيس ي ،فالعقلية املغربية بدأت في التغير خاصة النظرة إلى املرأة ،فلم يعد الرجل
ينظر إلى املرأة نظرة تقليدية ترتبط بالطاعة العمياء والخضوع املطلق ،بل على العكس من ذلك" ،فالرجال املغاربة يشعرون
باالرتياح إزاء عصر يطلب استبدال الجمود باملرونة ،والشك باليقين ،والفلقة باالبتسامة 3"،فقد أصبح املغاربة "املتزوجون
ً
يتنزهون وقد تشابكت أيديهم ،واألب يحمل طفله فخورا"  4ولعل ما ساهم في ذلك هو التعليم املجاني للجميع ،األمر الذي جعل
ً
الشباب يتضامنون ملواجهة األزمة ،فلم يعد الزواج تقليديا يرتبط بدفع املهر من طرف الشاب مقابل زواجه من فتاة ما ،بقدر
ً
ً
ً
ما أصبح هناك تواطئ بين الذكر واألنثى ،إن التعليم فتح آفاقا حول الدخول إلى العمل باعتباره مؤشرا بنيويا على تغير األدوار
النوعية وتبادلها داخل األسرة واملجتمع.
إن خروج املرأة إلى املجال العام وانخراطها في العمل الوظيفي (املدر للدخل) ،وخروجها من عالم املنزل املنغلق (الحريم)
وأعماله ،أدى إلى بروز هامش من الحرية واالستقاللية املادية والجنسية للمرأة ،خارج األسرة واملنزل ،نتيجة ارتفاع نسبة
التمدرس والعمل والعوملة ووسائل االعالم وغيرها من العوامل ،هذا األمر أثر على نمط العالقة القائمة بين املرأة والرجل ،فلم
1
2
3
4

نفس املرجع ،ص .21
الهادي الهروي :مرجع سابق ،ص .23
املرنيس ي فاطمة :هل أنتم محصنون ضد الحريم ،ترجمة نهيلة بيضون ،املركز الثقافي العربي ،بدون سنة ،ص .28
نفس املرجع ،ص .29
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تعد للرجل تلك السلطة التقليدية التي كانت سائدة ،خاصة إذا لم يستطع أن يتدبر أمور املنزل املادية ،فاملرأة املغربية أصبحت
تفضل العمل املنهي على العمل املنزلي ولو بدرجات متفاوتة.
ً
إن تواجد املرأة واقتحامها للمجال العام الذي كان حكرا على الرجل باملاض ي ،جعل العالقة التقليدية تطفو لكن بشكل
مختلف عما كانت عليه ،ولعل األمر يتجلى في كون السلوكيات التي يقوم بها الذكور اتجاه اإلناث على مستوى املجال العام:
كالتحرش واالغتصاب والعنف املمارس ضد املرأة سواء الرمزي أو املادي ،يحيل من بين ما يحيل إليه ،أن النظرة التقليدية
للمرأة التي تغلف الفكر الذكوري الزالت سائدة من خالل القيم التلفزيونية والعوملية التي تقدم املرأة كجسد جنس ي قابل
لالشتهاء ،لتنتقل قيمة املرأة من ماكنة للوالدة وامتداد النسل ،إلى قيمة مبتذلة باعتبارها مجرد وعاء جنس ي للرج ،وألن النساء
يعتمدن في مفهوم الذات وفي إدراكهن لهويتهن ،بل حتى في مظهرهن وذوقهن على مدركات الرجال ،فإن هذا يجعلهن مستعبدات
ملا تروج له السينما واملحطات التلفزيونية واملجالت النسائية ومواقع التواصل االجتماعي ،تحت تأثير مفعول العرض العاملي
(املوضة) ،وإنه ملن الرثاء أن يجعل مفهوم العرض العاملي املرأة تلهت دوما وراء الجديد واملبتكر لكي تغير من جلدها بين شفط
ونفخ وشد ونتف ...لقد جعلتها املوضة مجرد كائن جنس ي قابل لالشتهاء (الشهوة) ،وهكذا يجري تنميط جسد الفتاة /املرأة في
صورة ذلك النظام القار لالستعدادات واملواقف الذي يسميه بورديو "هابيتوس"  ،Habitusإن دور املوضة وشركات التجميل
وفنون التسويق واإلعالن تعمل على تنميط الفتاة /املرأة بشكل يسهل تسليع جسدها ،كمتاع ...إن هذا األمر يرسخ لدى
الفتاة/املرأة كما الولد/الرجل وبالتالي املجتمع صورة نمطية على املرأة ودورها في الحياة باعتبارها ً
وعاء جنسيا يفرغ فيه الرجل
مكبوتاته ورغباته اللبيدية ...كما يساهم في إعادة تشكيل نفس الوضعية االستعبادية الدونية للفتاة باملجتمع الحديث ،من
خالل العنف الرمزي الذي تمارسه وسائط التنشئة االجتماعية املتعددة واملتعدية لدور األسرة التقليدية.
إن التحوالت القيمية التي عرفتها عالقة املرأة بالرجل ومكانتها داخل املجتمع وداخل النظام العوملي املسلعن ،انعكست على
ً
مستوى العالقة القيمية بين اآلباء واألبناء أيضا ،إذن ماهي أهم مظاهر هذا التغيرالقيمي؟
 2-2دينامية العالقة بين اآلباء واألبناء
إن املالحظ للتغيرات القيمية على مستوى األسرة ،باعتبارها الخلية األولى التي تضمن للمجتمع وحدته واستمراريته ،والتي
ال تزال تحافظ على مكانتها ومركزيتها باملجتمع املغربي ،سيظهر له بعض التغيرات القيمية على مستوى عالقة األبناء باآلباء
(اآلباء باألبناء) ،فإذا كانت التناقضات بين األجيال قانونا يحكم التغير االجتماعي للمجتمعات ،فإن هذا التناقض لم يكن فيما
ً
ً
ً
مض ى صارخا ومنكشفا وصريحا كما هو اآلن ،فقد كانت العالقة بين األبناء واآلباء هي عالقة التابع والخاضع لسلطة رب األسرة،
ً
سناً ،
بدء بالجد إلى األب واألم إلى األخ األكبر..إلخ ،وقد كان التناقض
كما كانت األسرة تعرف احترام التراتبية املرتبطة باألكبر
بين اآلباء واألبناء يتم بشكل بسيط وخفي ،عكس اآلن .فقد بدأ األبناء يتدخلون ،بل يفرضون على اآلباء اختياراتهم سواء
ً
الخاصة بهم أو الخاصة باآلباء أيضا ،هذا األمر يشير إلى تحول في عالقة الطاعة والوالء والخضوع لسلطة األب التي كانت فيما
مض ى ،ولعل خروج األبوين للعمل أدى إلى تراجع مركزية األب في األسرة إما لصالح املرأة ،ويظهر ذلك في حالة عدم قدرة الرجل
على توفير االستقرار املادي لألسرة ،وإما للفراغ الذي أفقد األبناء النماذج القيمية التي وجب تمثلها ،األمر الذي يدفع بهم إلى
ً
البحث عن نماذج قيمية جديدة على مستوى اإلعالم أو الدين أو الالعبين أو الفنانين أو مشاهير معينين ،وذلك نظرا لفشل
األبوين في توجيه أبنائهم وإمدادهم بنماذج التصرف والسلوك ،وهو األمر الذي أكده روبرت ميرتون في أن ظاهرة صراع القيم
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هي ظاهرة مصاحبة لعمليات التغير االجتماعي واالقتصادي 1واملجالي أيضا ،وهي عملية تفضيل لقيم تختلف باختالف الظروف
والحيثيات واللحظات السوسيوتاريخية التي يمر بها املجتمع.
كما أن فعل الزواج كفعل اجتماعي مؤسساتي ،لم يعد كما كان من قبل ،فعلى الرغم من كون الظروف االجتماعية
واالقتصادية التي كان يعيشها جيل اآلباء إال أن الزواج كان فعل اجتماعي مرغوب ومطلوب ،مما جعل العزوبة (بالنسبة للرجل)
والعنوسة (بالنسبة للمرأة) غير مرتفعة ،بيد أن األمر يختلف على مستوى جيل األبناء ،فإذا كان الزواج كفعل اجتماعي مثمن
من طرف كال الجنسين ،وينظرون إليه باعتباره غايتهم القصوى ،بل إنه الحل االستراتيجي عند الفتيات ،إال أنه بين التثمين
على مستوى املخيال والوجدان ،والتحقق الفعلي الواقعي تبرز املفارقة 2املتمثلة في ارتفاع العنوسة والعزوبية مقارنة باملاض ي
فقد انتقلت من  20%سنة  1960بالنسبة للذكور إلى حوالي  % 41سنة  ،2014أما اإلناث فقد انتقلت من  %17إلى حوالي %29
في نفس الفترة3 .
ولعل هذا األمر يرجع للتغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والقيمية واملجالية التي عرفها املغرب .فتعليم الفتيات
وخروج املرأة للمجال العام له تأثير على نسبة العزوبة أو تأخر سن الزواج ،عالوة على األوضاع االقتصادية املادية ،فانفتاح
ً
املرأة على املدرسة وبروز ظاهرة التفوق املدرس ي والجامعي النسوي ،أفرز نوعا من الصراع بين القيم املحافظة والقيم
الحداثية ،4األمر الذي أدى إلى تحوالت على مستوى العالقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج ،التي أصبحت املتنفس الطبيعي
لجيل الشباب تحت اسم الحب أو التحرر ،فقد كشفت دراسة للباحثة نعمان جسوس في كتابها :بالحشومة ،أن  %65من
النساء اعترفن بأنهن مارسن الجنس قبل الزواج 5مرة واحدة على األقل.
ختم و أفق للتفكير:
ً
ً
ً
لقد أدى التغير القيمي الذي عرفه ويعرفه املغرب تغيرا على مستوى مكانة األبوين ،فبعد أن كان للوالدين مقاما أسريا ذو
طابع مقدس "رض ى هللا من رض ى الوالدين" 6وال خير يرجى من إنسان حاز سخط والديه ،أصبح الواقع يبرز اليوم تراجع دور
الوالدين عند كبرهما ،فعندما يصبحان جدين ألحفاد تطرح مسألة دورهما على مستوى األسرة املغربية ،لقد تراجع دورهما
ً
اليوم لصالح التلفاز والهاتف الذكي ووسائل التواصل االجتماعي ..إلخ ،فقبال كان الكل يتحلق حول الجد والجدة طمعا في
ً
حكاية أو أحجية تستعص ي عن الحل ،لكن اليوم أصبح ذلك من اختصاص التلفزيون الذي ينشر نوعا من الثقافة الدخيلة
ً
من خالل األفالم املبثوثة فيه ،والتي تنشر قيما ليست قيم نتاج تفاعل واقع موضوعي مغربي ،األمر الذي أدى إلى ظهور
مؤسسات الرعاية الخاصة باملسن في املغرب ،وهو مؤشر على فقدان قيمة التضامن األسري وتفككه ،فما يسمى اليوم دور
العجزة –على قلتهم -مؤشر على تغير قيمي كبير على مستوى مكانة املسن واملسنة باألسرة املغربية ،ليبقى السؤال املطروح :هل
هذا يعني أن األبوان أصبحا مجرد حوامل نفعية تمكن الفرد من الوصول إلى غايات وأهداف ليودعوا بعد ذلك في مستودع
النسيان كما تودع كل األشياء غير الصالحة لالستخدام؟ أم أن األمر ،ال يعدو كونه مجرد حاالت معزولة هنا وهناك؟ هل

1
2
3
4
5
6

ً
رشيد جرموني :التحوالت القيمية باملغرب :الشباب نموذجا ،مجلة إضافات  ،العدد الثامن ،خريف  ،2009ص .161
نفس املرجع ،ص .162
اإلحصاء ات العامة للسكان والسكنى .HCP
محمد اإلدريس ي :التحوالت الجنسانية في املغرب املعاصر :النساء أنموذجا ،مؤمنون بالحدود ،يوليو  ،2017ص .7
سمية نعمان جسوس :بالحشومة الجنسانية النسائية في املغرب ،ترجمة عبد الرحيم حزل ،املركز الثقافي العربي ،2011 ،ص .45
ً
ً ً
مثل شعبي مغربي يعبر عن مقام الوالدين وطاعتهما باعتباره واجبا دينيا ،قبل أن يكون اجتماعيا.
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تغيرت القيم الدينية لتتغير معها الوضعية القدسية لألبوين؟ وهل مكانة األبوين ترتبط فقط بالنظرة الدينية أم أنها تتجاوزها
ملا هو أخالقي إنساني؟
إن هذه التساؤالت هي آفاق مفتوحة للبحث في القيم املجتمعية ،األسرية التي ترتبط بحالة املسنين باملغرب.
قائمة املراجع:
 -1الخطابي عزالدين :دينامية العالقة بين التقليد والحداثة ،تطور الحياة االجتماعية بمدينة عتيقة ،إفريقيا الشرق،
الدار البيضاء.2015 ،
 -2مور ولبرت :التغير االجتماعي ،ترجمة عمر قباني ،دار الكرنك ،القاهرة .1970
 -3الجوالن فادية عمر" :التغير االجتماعي ،مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التغير ،دار االصالح للطباعة والنشر،
.1984
 -4تقرير املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي :التربية على القيم ،رقم  ،17/1يناير .2017
 -5الهادي الهروي :األسرة ،املرأة والقيم ،تساؤالت في قضايا املرأة ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء.2015 ،
 -6املرنيس ي فاطمة :هل أنتم محصنون ضد الحريم ،ترجمة نهيلة بيضون ،املركز الثقافي العربي ،بدون سنة.
ً
 -7رشيد جرموني :التحوالت القيمية باملغرب :الشباب نموذجا ،مجلة إضافات  ،العدد الثامن ،خريف .2009
 -8اإلحصاء ات العامة للسكان والسكنى .HCP
 -9محمد اإلدريس ي :التحوالت الجنسانية في املغرب املعاصر :النساء أنموذجا ،مؤمنون بالحدود ،يوليو .2017
 -10سمية نعمان جسوس :بالحشومة الجنسانية النسائية في املغرب ،ترجمة عبد الرحيم حزل ،املركز الثقافي العربي،
.2011
11- G. Rocher : Lorganisation sociale .

15

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 90أكتوبر 2022 -

16

2022 -  أكتوبر- 90 العدد

مركز جيل البحث العلمي

نظرة املجتمع للرعي والرعاة بالبالد التونسية خالل العهد العثماني
Society’sview of pastoralism and shepherds in tunisiaduring the ottoman era
 تونس، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،مدرسة الدكتوراه/لطفي عميري
Lotfi amiri/doctoral school , faculty of human and soicial sciences of tunis
17

:ملخص
يعتبر التعويل على االقتصاد الحيواني بالبالد التونسية من األنشطة العريقة التي نالت اهتمام الكائن اإلنساني منذ
 فقد اعتكف. الرتباطه مباشرة بحياته باعتباره مصدر أساس ي لتوفير غذائه وملبسه وتنقله من مكان الى آخر،العصور القديمة
َ
 ولكن رغم ذلك.على ممارسته السكان واستثمر فيه السالطين فوفر لهم ما يضمن استمرار الحياة وقيام الدولة وازدهارها
َ
ُ تجسد هذا التهميش مثال في نظرة املجتمع
َ  وقد،مهمش الى يوم الناس هذا
َ الد
َ فإنه ظل قطاع
َ ونية الى
 ورغم أنه من املهن،الرعي
َ
َ
َ
َ
َ إال
َ الشاقة
َ أن التهميش نجح في تأسيس مسكنه في املناخ الذهني للمجتمع التونس ي
وظل الى حد اللحظة
واملهمة في حياة السكان
.من املهن املنبوذة
ّ الكلمات املف
َ :تاحية
. العهد العثماني، البالد التونسية، الرعاة،الرعي
Abstract :
Reliance on the animal economy in Tunisia is one of the long-standing activities, that have attracted the
attention of the human being since ancient times, as itis directly related to his life, as a basic source for providing
his food, clothing and transportation from one place to another. The population retreated from its practice and
the sultans invested in it, providing them with what guarantees the continuity of life and the establishment and
prosperity of the state. But despite that, it remained a marginalized sector to this day. This marginalization was
embodied, for example in the society’s inferior view of pastoralism. Although « jah » was honored as a craft
mentioned in religious texts and practiced by the prophets, and although itis one of the difficult and important
professions in the life of the population, marginalization succeeded in establishing its home in the mental
climate of Tunisian society and remained, until the moment, a pariah profession.
Keywords :pastoralism, shepherds, Tunisia, ottoman era.
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مقدمة:
لم تكن الفالحة تاريخيا على ما يرام ،رغم دورها الثمين في بناء الدول وفي استمرار الحياة البشرية ،والزال هذا التهميش
التاريخي يراودها الى حد اللحظة خاصة في دول الغرب اإلسالمي .وتعتبر البالد التونسية واحدة من البلدان التي تعاني فيها
الفالحة هذا التهميش .فإلى جانب الجوائح الطبيعية التي كانت تنصب منادفها من حين آلخر وفي مناسبات عديدة ،هناك كذلك
جائحة معنوية عظمى تجلت في نظرة املجتمع للفالحة بصفة عامة والى بعض أنشطتها بصفة خاصة .وقد كانت هذه الجائحة
شاهرة سالحها بقوة صوب فئة من السواعد الناشطة في هذا القطاع وهم الرعاة ،حيث أصبحت ضمن سطور قاموس نابي
األلفاظ كعبارة موجهة ملرتكبي االثم السياس ي واالنحطاط واألخالقي .وهذا التهميش هو الذي دفعنا في هذه الدراسة الى
االستقصاء حول حقيقة هذه املهنة من خالل ثالثة زوايا ،األولى في عالقة باملوقف الفقهي ،والثانية حول أهميتها بالبالد
التونسية خالل العهد العثماني ،والثالثة في عالقة بواقعها في املناخ الذهني للمجتمع خالل الفترة نفسها.
 /Iالرعي وعالقته بالنصوص الفقهية
الرعي :مصدر رعى الكأل ونحوه يرعى رعياَ ،
والراعي يرعى املاشية أي يحوطها ويحفظها .واملاشية ترعى أي ترتفع وتأكل،
وراعي املاشية حافظها ،صفة غالبة غلبة االسم ،والجمع رعاة مثل قاض وقضاة ورعاء مثل جائع وجياع ورعيان مثل ٌ
شاب
َ
وشبان.1
َ
انصب اهتمام اإلنسان بها منذ أن وقع
يعتبر الرعي من األنشطة العريقة التي تمد جذورها في التاريخ آالف السنين .وقد
تفكيره في تدجين الحيوان بحثا عن ترقية حياته االجتماعية واالقتصادية ،وذلك باستهالك لحمه وسوائله وجلوده وصوفه
ووبره وكذلك عن طريق استغالل طاقاته املتنوعة في الحرث والجر والنقل والتجارة .والرعي بالحيوان ثقيل كان مثل األبقار
واإلبل والدواب أو خفيف مثل األغنام واملاعز هو من األنشطة الشاقة التي تفرض على اإلنسان تحمل سلطان الطبيعة مثل
الحرارة والصقيع وتسلل الغابات املتشابكة والتسلق في الجبال الوعرة وقطع املسافات البعيدة لبلوغ املراعي ،كما أنه مطالب
بالحذر واليقظة أثناء قيادة القطيع وحمايته من األخطار التي تهدده مثل تسلط املفترسات والضياع واملوت والسرقة واإلغارة.
وعلى الرغم من أنه مهنة شاقة ومنهكة للجسد ،يمكن اعتباره فن من الفنون نظرا ملا يقدمه َ
الراعي من مجهود ،حيث أن
َ
له قدرة على قيادة القطيع بشكل منظم وعده رغم أن أعداده الخيالية ال تقدر على إحصائها الذاكرة العادية خاصة إذا تعلق
األمر باملاشية الرقيقة ،كما أن له معرفة عميقة بقوانين القطيع مثل األشهر املناسبة لتكاثره ووالدته واأليام املحبذة للتعليف
وطرق ذلك والتفريق بين األعشاب النافعة َ
والض َارة وكذلك املسمنة والغير مسمنة ،باإلضافة الى أن له قدرة على فهم حركات
القطيع مثل املهيأ للتكاثر والعشار ويصل األمر بخبرته في امليدان الى التكهن بما في بطونها من ذكر أو أنثى ،وال يخفى علينا ما
تكتنزه هذه الفئة من خبرة في معرفة األمراض التي تصيبها وأسبابها وطرق عالجها ،لذلك يمكن القول إن َ
الراعي هو البيطري
َ
األول حتى وإن كانت معرفته ال تستند الى علم صحيح فإن عالقته املباشرة ومخالطته للقطيع قد تكسبه خبرة كبيرة على فهم
أحواله وعلله وقوانينه.

1ابن منظور ،لسان العرب ،بيروت لبنان ،دار صادر ،الطبعة األولى ،1999 ،املجلد الثالث ،ص .89
 القاموس الجديد ،تأليف علي بن هادية ،بلحسن البليش ي ،الجيالني بن الحاج يحي ،تقديم محمود املسعدي ،تونس-الجزائر ،الشركة التونسيةللتوزيع-املؤسسة الجزائرية للكتاب ،1987 ،ص .392
 -املنجد في اللغة واألعالم ،بيروت-لبنان ،دار املشرق ،الطبعة الثالثة والثالثون ،1992 ،ص .268
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َ
َ
وتتطلب الكثير من َ
ومن هذا املنطلق يمكن القول إن مهنة َ
الصبر كما أنها ليس من املهن
الرعي هي مهنة شاقة ومتعبة
مقدسة ،حيث نالت مكانة متميزة في النصوص الدينية ،يقول هللا تعالى في كتابه َ
الوضيعة وإنما هي َ
املقدس "واألنعام خلقها
َ
لكم فيها دفئ ومنافع ومنها تأكلون( )5ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون( ،1")6كما أنها نالت قالدة الشرف كونها
َ
من املهن التي اشتغل بها األنبياء والرسل ،فقد جاء في صحيح البخاري ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال
َ
"ما بعث هللا نبيا إال رعى الغنم ،قال أصحابه ،وأنت؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة" ،2وقد جاء في سلسلة
األحاديث الصحيحة لأللباني أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يحث الناس على كسب األغنام ألن فيها بركة ،فعن عائشة رض ي
هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ألم هانئ "اتخذوا الغنم ،فإن فيها بركة".3
وتداول األنبياء على هذه املهنة ليس من باب الصدف تقريبا وإنما فيه غاية وحكمة ،فقد "الهمهم هللا ذلك حتى يحصل
لهم التمرن برعيها على القيام بأمر أممهم" ،4فباإلضافة الى كونها من املهن الشريفة فإنها كذلك رياضة معنوية ملا فيها من
األبجديات املناسبة لصقل جوانب هامة من حياة اإلنسان ،مثل تدريبه على تحمل الصعوبات َ
والصبر على الطباع املختلفة
وكيفية التعامل معها وإدارتها ،كما أن في مخالطة القطيع وتعهده وجمعه بعد تفرقه والتنقل به من مسرح آلخر مسافات طويلة
وحمايته من األخطار يحصل لإلنسان تدريب كبير على القيادة.5
َ /II
الرعي نشاط مهم وشاق بالبالد التونسية خالل العهد العثماني
يذكر ابن أبي الضياف في اتحافه َ
أن "الحيوان من أعظم أسباب العمران" ،6وهذه الحقيقة لم يتغافل عنها املجتمع
التونس ي ،بل كانت منتشرة بقوة في املناخ الذهني لهذا املجتمع ،وكان لها تأثير كبير على ثقافته االقتصادية ،ولذلك نلحظ أن
التعويل على تربية املاشية بكل أصنافها كان يسير بشكل موازي للزراعة ،وهذه القيمة تظهر بصفة واضحة في مصادر األرشيف
َ
الجبائية وكذلك الدفاتر التي تخص مصاريف الدولة ،إذ تحتوي على أرقام َ
مهمة حول ضخامة املنتوجات
وخصوصا في الدفاتر
التي يقع استهالكها وكذلك على نسب مساهمتها في النظام الجبائي ،وسوف نقوم بتقديم بعض املؤشرات املتفرقة على ذلك.
• فمثال من خالل الدفتر عدد  67لسنة 1170هـ1756/م قدر عدد البقر الذي ساهمت به بعض البلدان مثل باجة
وتبرسقوقليبية وراس الجبل وماطر ورياح وسوسة واملنستير وجندوبة والخزارة في شكل ضريبة  1475رأس.7

1القرآن الكريم ،سورة النحل ،اآلية الخامسة والسادسة.
 2البخاري ،صحيح البخاري ،دار ابن كثير ،دمشق-بيروت ،الطبعة األولى ،2002 ،ص .539
 3األلباني ،صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) ،املكتب اإلسالمي ،بيروت الطبعة الثالثة ،1988 ،ص .219
 4لخضر العربي ،و اقع الفالحة في املغرب األوسط على العهد َ
الزياني (633هـ1235/م – 962هـ1554/م) ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في التاريخ
الوسيط ،إشراف أ .د .محمد بن معمر ،جامعة وهران-1-أحمد بن بلة ،كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية ،قسم التاريخ وعلم اآلثار،
1438هـ2017-م1439/هـ2018-م ،ص .225
5ابن حجر العسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،تحقيق محب الدين الخطيب ،دار الريان للتراث ،مصر-القاهرة ،الطبعة األولى،1986 ،
ص  ،516الجزء الرابع.
َ
 لخضر العربي ،واقع الفالحة في املغرب األوسط على العهد الزياني633( ،هـ1235/م962-هـ1554/م) ،مصدر سابق.225 ، 6ابن أبي الضياف ،اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان ،تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الثقافية ،الدار العربية للكتاب ،ص
 ،250الجزء الثاني.
 7األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .67
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• ومن خالل الدفتر  2358لسنة 1178هـ1766/م بلغت لحمية الصيف لعدد من املناطق على يد حمودة الشوبان
 4800كبش.1
• ومن خالل نفس املصدر وتحديدا سنة 1180هـ1766/م بلغ ما قدمته بعض املناطق الساحلية مثل املنستير
وصفاقس ومساكن والوطن القبلي من إبل في شكل ضريبة  424إبل.2
• ومن خالل الدفتر  205لسنة 1191هـ1777/م بلغ ما دفعته بعض املناطق من السمن في شكل ضريبة وهي الوطن
َ
القبلي وتبرسق وماطر  2324قلة.3
• ومن خالل الدفتر  2362للفترة املمتدة بين 1208هـ1795-م1218/ه1805-م استقرت ضريبة َ
الرمية على  3233خيل
و 914بغل و 172حمار.4
• ومن خالل الدفتر  2184لسنة 1273ه1856-م1274/هـ1857-م بلغ محصول خروبة الصوف  14800ريال بالقيروان
و 10500ريال بالجريد و 15000ريال بصفاقس و 20000ريال بجربة و 5000ريال بماطر.5...
• ومن خالل الدفتر  389للفترة التي امتدت بين 1231هـ1816-م1235/هـ1820-م بلغ مقبوض الدولة من شعر املاعز
 1840قنطار بالنسبة ملدينة تونس فقط.6
• ومن خالل الدفتر  1778للفترة املمتدة بين 1210هـ1797-م1213/هـ1800-م قدر عدد الشياه التي في حساب قايد
العزيب الحاج علي بن عبيد الحجري  33422من األغنام و 4008من املاعز.7
• ومن خالل الدفتر  1780للفترة املمتدة بين 1244هـ1829-م1254/هـ1839-م قدر عدد الشياه التي في حساب قياد
العزيب إبراهيم الجويني وخليفة الشاوش  22870شاه من األغنام.8
وهذه ما هي إال ملحة بسيطة جدا ال ترى بالعين املجردة للخيرات التي يقدمها القطيع ،كما أن هذه اإلشارات ال تعكس
أهمية القطيع فقط بل تعكس كذلك دور َ
السواعد التي جعلت منه عنصر مهم ،إذ بدونها ما كان لهذا القطيع أن يشهد ما
شهده خالل تلك الفترة ،رغم أن الوضعية املهنية لتلك السواعد كانت محفوفة بالصعوبات واملخاطر ،وتشير املصادر
والد اسات مثال الى طول املسافات التي يقطعها هؤالء بحثا عن املراعي ،فقد َ
تحدث بيليسيمثال في مؤلفه وصف إيالة تونس
ر
عن القوافل التي تأتي من الجنوب متجهة الى الشمال حاملة معها قطعانها من األغنام واملاعز واإلبل لالستفادة من املراعي
الوفيرة بالشمال عن طريق الكراء أو التعشيب.9

 1األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .2358
 2املصدر نفسه.
 3األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .205
 4األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .2362
 5األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .2184
 6األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .389
7األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .1778
 8األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .1780
9بيليس ي ،وصف ايالة تونس ،ترجمة وتحقيق محمد العربي السنوس ي ،تونس ،دار سيناترا ،املركز الوطني للترجمة ،2010 ،الطبعة األولى ،ص .35
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وتحتوي وثائق األرشيف كذلك على معلومات تخص هذه العادة ،ففي إحدى مراسالته الى الوزير خير الدين بتاريخ 30
صفر الخير يتحدث حميدة بن أحمد املورالي عامل باجة عن تكاثر الناس َ
البرانية القادمة من الوطن القبلي1حاملة قطعانها
ملراعي البلد وقد وقع منهم الضرر وتكاثرت في شأنهم الشكايات كما أظهر تخوفه من حدوث الهرج بسبب العنف الذي سوف
يتعرض له هؤالء من أرباب املزارع ،2ويحتوي الدفتر  2367بعنوان زمام بقر الجبل وبيعه باإليالة خالل سنة 1253هـ1837/م
على معلومات مهمة حول عدد األبقار التي وقع تبادلها مع عدة مناطق من الشمال الشرقي والساحل والوسط حيث بلغ مجموع
الوطن القبلي  1000رأس وجالص 1000رأس وسوسة  1000رأس واملنستير  990رأس.3
وتشير املصادر والدراسات كذلك الى أهمية القطيع بالبالد وتنوعه وكثرة أعداده ،4وهذا مرتبط بعدة عوامل طبيعية
مثل املناخ والتساقطات وتوفر املراعي ،لكن لالستفادة من هذه املراعي كان ال َبدا من البحث عنها وقطع مسافات بعيدة من
أجلها ودفع َ
الدراهم للحصول عليها ،كما كان جزء كبير من القطيع يتطلب من يتعهده ويقوم بحراسته في هذه املراعي ،وعلى
الرغم أن جزء كبير منه كان تحت رقابة ورعاية أربابه َ
خاصة املستقرين فإن هناك جزء آخر أوكلت مهمة رعايته الى رعاة يقع
انتدابهم للغرض عن طريق عقود مادية أو معنوية أو اإلثنين معا ،وهذا رهين أخالق رب القطيع.
ويشمل االنتداب الرجال الكبار وكذلك الصبية البالغين والغير بالغين ،5وتختلف قيمة العقد ونوعيته من طرف آلخر،
الراعي على أجر يومي أو أسبوعي أو شهري أو حتى سنويَ ،
وهو َإما أن يكون نقدا أي يتحصل من خالله َ
وإما أن يكون عينا أي
الراعي على عشرة منها أو أن يكون براتب ضعيف َ
َ
يتحصل َ
مدعم براتب
في شكل رؤوس أغنام أو ماعز مثال على املائة شاة
َ
معنوي ،وهو في غالبه يخص الصبية من العائالت الفقيرة جدا أو من األيتام ،وهذه النوعية من العقود غالبا ما يبادر بها أرباب
القطيع ألنها مربحة ،ولذلك كانت تتطلب مراوغة كبيرة إلقناع َ
الصبي وعائلته بذلك ،وتتمثل هذه املراوغة في التركيز على الجانب
اإلنساني الذي يظهر فيه رب القطيع بمثابة األب له.
وال تهمنا في هذا اإلطار عادة التنقل وإنما وضعية الرعاة خاللها ،إذ بين طول املسافات وصعوبة املسالك التي يقطعها
هؤالء يمكن تصور املخاطر التي يمكن أن تستهدفهم ،فهم عرضة الى ضربات الشمس القوية التي تسبب الوفاة أحيانا ،كما
أنهم عرضة للصقيع وملختلف التساقطات ،حيث أن سحاب من الحجر قادر على إحداث أضرار جسدية ألي راع ،ويمكن أن
 1الوطن القبلي ال يقصد بها نابل ومناطقها في ذلك الوقت وإنما هي كلمة متداولة في باجة ومناطقها وتطلق على الساحل والوسط والجنوب ويطلقون
كذلك بر القبلة أو البر القبلي.
2األرشيف الوطني التونس ي ،السلسلة التاريخية ،صندوق  ،bis 29ملف  ،335وثيقة .34541/23
 3األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .2367
4بيسونال ،الرحلة إلى تونس ( ،)1724ترجمة وتحقيق محمد العربي السنوس ي ،مركز النشر الجامعي ،2003 ،ص .122
ينظر كذلك:
 محمد بيرم الخامس ،صفوة االعتباربمستودع االمصارواألقطار ،دار صادر ،بيروت ،ص  ،120-119الجزء الثاني. بيليس ي ،وصف إيالة تونس ،مصدر سابق ،ص .261-260 هنري دونان ،مذكرة عن إيالة تونس  ،1857/1856ترجمة وتحقيق محمد العربي السنوس ي ،دار سحر للنشر ،2012 ،ص .68 روبار برنشفيك ،تاريخ افريقية في العهد الحفص ي من القرن  13إلى نهاية القرن  ،15ترجمة حمادي الساحلي ،بيروت-لبنان ،دار الغرب اإلسالمي،الطبعة األولى ،1988 ،ص  ،235-234الجزء الثاني.
 لوسات فالنس ي ،الفالحون التونسيون :االقتصاد الريفي وحياة األرياف في القرنين  18و ،19ترجمة مصطفى التليلي ،تونس ،دار سيناترا ،املركزالوطني للترجمة ،الطبعة األولى ،2015 ،ص .303
5إبراهيم بن جمعة بلقاسم ،االقتصاد واملجتمع في اإليالة التونسية من  1861الى  1864من خالل محاضر محاكم الجنايات واألحكام العرفية،
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس ،2002 ،ص .77
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َ
يؤدي فيض األودية بسبب كثرة األمطار الى استقبال أرواحهم الطاهرة ،وقد ذكر مثال الطيب بن الحاج حسن املكلف بطبرقة
في مراسلة الى الوزير خير الدين بتاريخ  24من ذي الحجة 1291هـ1874/م أن كثرة األمطار وسيالن األودية والشعب فرض على
إحدى القوافل املتكونة من بعض الجمال التي أتى بها قوادها الرعاة من القيروان لخدمة الكرستة املكوث بين طبرقة وباجة
َ
مدة أربعة عشرة يوم ،1وقد يصاب أحدهم بصاعقة تتسبب في حرق جسده في القفار وقد يتهشم بسبب سقوط شجرة عليه،
هذا باإلضافة الى تسلط املفترسات مثل الذئاب والخنازير والزواحف َ
السامة مثل الثعابين والعقارب.
َ
وأمام هذا كله يجب أن يكون َ
الراعي على أتم اليقظة والحذر من السرقات والغارات التي يقوم بها قطاع الطرق ،خاصة
أنها كانت من الظواهر املنتشرة َ
بقوة خالل الفترة الحديثة ،إذ من واجبه أن يقاتل من أجلها لحمايتها ألنه دون ذلك يمكنه أن
يفقد جزء من القطيع وحينها فإنه يكون قد َورط نفسه مع مالكه الذي ال يتوالى على معاقبته َ
ماديا بخصم قيمة املسروق من
راتبه ومعاقبته معنويا باإلهانة والسب والشتم والضرب ،وفي هذه الوضعية فإن املوت الطبيعي للحيوان بسبب املرض أو
االنهاك قد يكون أهون عليه من سرقته ،ألن َ
الراعي في هذه الحالة بإمكانه تبرير ذلك بتقديم جزء من بدن الحيوان كاألذن أو
الجلد وهو قانون ينصفه ويبرئه من العقاب.2
وإلى جانب أنه مطالب بحماية القطيع وحفظه فإنه كذلك مطالب بحمله الى أحسن املراعي ،3وبذلك قد تدفعه مهمة
اثبات جدارته في اشباع القطيع وتسمينه الى التطاول على أمالك الغير خلسة ،فمثال ورد في مراسلة من حسين بن مصطفى
األمير أالي املكلف بغيب الحاضرة الى الوزير أمير األمراء الوزير األكبر خير الدين بتاريخ  12من رجب األصب 1292ه1875/م
أن أنفار يرعون بأغنامهم في غابة زيتون املرس ى ويسقطون ثمارها وأغصان أصولها بواسطة العصا ،ألنه حسب تعبيره "عند
َ
عامة الغنامة قاعدة كلية أن الغنم إذا أكلت شيئا من غلة الزيتون سلمت من العاهات الواقعة للغنم في وقت الشتاء وبذلك
يزداد وزن الصوف خالفا لغيرها وهذا التقرير باملشاهدة ،4"...وفي هذه الحالة يعرض َ
الراعي نفسه الى عقوبة من رب القطيع
َ
خاصة إذا كان تنقله الى تلك املراعي دون علمه ،5وأخرى لفائدة الحق العام ،وتتمثل هذه العقوبة في مصادرة القطيع مع سجن
راعيه ،مثلما حدث إلبراهيم بن علي املثلوثي من فريق االعشاشة سارح غنم الحاج الشابو حين وقع سجنه في مخزن الشيخ من
ربض باب سويقة.6
ما نستنتجه من خالل هذا العنصر هو أن مسؤولية َ
الراعي سواء كان راعيا بقطيعه أو لفائدة غيره هي مسؤولية ثقيلة
َ
وشاقة على املستوى املادي واملعنوي ،إذ مثلما يستنزف طاقته البدنية بسبب َ
التعب الذي يحدثه واملخاطر التي يسببها له فإن
بإمكانه كذلك أن يستنزف كرامته ،لكن بين الشرف الذي اكتسبته هذه املهنة في النصوص الفقهية وأهميتها االقتصادية أي
نظرة للمجتمع التونس ي تجاهها؟ هل حظيت بتقدير أم تهميش؟

1األرشيف الوطني التونس ي ،صندوق  ،bis 0029ملف  ،348وثيقة .33801/54
 2إبراهيم بن جمعة بلقاسم ،االقتصاد واملجتمع في اإليالة التونسية من  1861الى  1864من خالل محاضرمحاكم الجنايات واألحكام العرفية،
مصدر سابق ،ص .78
 3املصدر نفسه ،ص .78
4األرشيف الوطني التونس ي ،حافظة  ،217ملف  ،327وثيقة .55
 5األرشيف الوطني التونس ي ،صندوق  ،126ملف  ،437وثيقة .4717
6األرشيف الوطني التونس ي ،حافظة  ،217ملف  ،327وثيقة .82
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 /IIIمكانة الرعي في املناخ الذهني للمجتمع التونس ي
َ
"سراح" بضم السين" ،يا سارح"َ ،وري وكرك للرعيان تخليهولك" هي كلمات متداولة في الذاكرة الجماعية للمجتمع
التونس ي الى حد اللحظة ،وتطلق على مرتكبي اإلثم األخالقي وحتى السياس ي ،وتستحضر بصفة كبيرة في الصراعات ذات الطابع
االجتماعي ،كما تستخدم كوسيلة لعقاب األطفال الراغبون في االنقطاع عن الدراسة حيث يهدد الطفل من طرف أحد والديه
بذلك إذ يقال له "إذا تبطل القراية تسرح باملعزات أو النعجات أو البقرات" أو باللغة العربية إذا أردت االنقطاع عن الدراسة
فسيكون مصيرك الرعي باملاعز أو باألغنام أو باألبقار ،وهذه األمثلة ال تحمل في مضمونها سوى جانب سلبي ،ومن خاللها يظهر
بصفة واضحة أن التهميش الذي أصاب هذه املهنة قد نجح في تأسيس مسكنه في املناخ الذهني للمجتمع التونس ي وحتى في
املعارف ،وهو ما يعسر علينا مهمة استقصاء هذا األمر بطريقة كافية ،ولهذا األمر سوف نقوم باستحضار بعض املواقف
مهمة َ
املتفرقة التي جاءت بطريقة قليلة في بعض املصادر ،وعلى َقلتها فإنها َ
جدا في مدلولها على هامشية مهنة الرعي.
السراج في مؤلفه الحلل السندسية ،...وقد َ
فأما املوقف األول ،ينيرنا به الوزير َ
خص هذا املوقف أبو محمد يونس بن
محمد الورداني الذي َ
تلقى العلم من سحنون بن سعيد واشتهر َ
بالصالح والتقوى وكان له موقف مناهض للمذهب الشيعي
َ
ُ
التشيع على أهلها جمع أبو محمد هذا أهله وقال لهم أن أمر
حيث يقول في شأنه "وملا دخل عبيد هللا الشيعي إفريقية وغلب
َ
أفر بديني الى بالد ال حكم لهم عليها َ
هؤالء القوم قد اشتهر َ
فأما أن تتركوني ُ
وأما أن أحمل نفس ي على االشتغال برعي البقر لعلي
أسلم من فتنتهم ،فعظم ذلك عليهم ورأوا أن رعي البقر خير لهم من مفارقته فأجابوه الى ذلك فكان يحمل مصحفه معه ويبتعد
عن العمران ويقبل على القراءة فإذا َ
جن الليل أقبل بالبقر الى منزله َ
وربما أراد بعض ال َناس زيارته فإذا رآهم من بعيد صاح
وهرول يريهم أن في عقله اختباال.1"...
السني َ
لئن أظهر هذا املوقف رفض املذهب الشيعي وقواعده والدفاع عن املذهب ُ
فإن التعبير عن هذا الرفض كان
باختيار أقص ى درجات العقاب حسب ما يوحي به َ
النص ،وهو مغادرة الوطن وترك العائلة أو االلتجاء الى رعي البقر ،وهذا
املوقف في حد ذاته يعكس الجانب الدوني لهذه املهنة الى درجة أن هذا َ
الرجل الصالح كان مؤمنا بها كونها املالذ األخير والوسيلة
والنجاة من َ
املثلى للفرار بدينه َ
الت ُتبع واملالحقة والعقاب الذي سوف يطوله من طرف السلطة الجديدة ،ويزداد األمر يقينا من
خالل تفاجئ أفراد عائلته حين اجتمع بهم لتقديم هذا املقترحَ ،
وكأن عقولهم لم تستوعب فكرة تنازله عن الوقار والصالح
ٌ
والشهرة التي تكسبه سيط كبير في بناء مكانة معتبرة داخل املجتمع له ولعائلته لفائدة االشتغال برعي البقر الذي يساهم في
َ
انحطاط هذه املكانة ،وحتى َ
أن وقوع اختيار العائلة على هذا الحل كان من أبغض الحالل ،كما أن هذا املوقف حث بعض
الرحم ،وهذه الزيا ات تفضح انطباعات هؤالء َ
َ
الناس على زيارته في بيته بمبدأ صلة َ
الناس وإحساسهم بحدوث ش يء غريب،
ر
َ
وكأن ما فعله انحراف عن قواعد املجتمع.

يظهر ج ٌلي في هذا السياق أن الوعي الجماعي متفق على نقص عقولهم وعدم اإليمان بذكائهم وقلة حيلتهم وبعدم تأثيرهم
في الشأن َ
الرجل َ
يتقمص دور َ
العامة وضعف مواقفهم ،والوعي بهذا التهميش هو الذي جعل هذا َ
الراعي كطريق الى النجاة،
ورغم أن هذه املهنة نالت شرفها كونها من املهن التي اشتغل بها األنبياء والرسل إال أن ذلك لم يشفع لها من العقاب الذي نالته
حتى من رجال الدين أنفسهم رغم أن االقتداء باألنبياء والرسل كان من أبرز شروط اإلسالم بصفة عامة واإليمان بصفة َ
خاصة.
َ
هل به علينا ابن أبي الضياف في اتحافه َ
الثاني ،فقد َ
وضمنه في فصل مآثر حمودة باشا الحسيني،
َأما بالنسبة للموقف
ناقال إياه عن والده الحاج بالضياف حيث يقول "ومن أخباره أنه يقول في مجالسه علنا ،ويشتهي أن ينقل عنه ،ال أبغض أحدا
َ
1الوزير َ
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َ
من أهل بالدنا إال البطال الذي ال نفع فيه للوطن ولو برعي البقر" ،1نفهم من خالل هذا املوقف الذي صدر عن الباي حمودة
باشا أن الغاية تحمل نفس إيجابي هو الحث على العمل والتشجيع عليه وهذا هو أصل املوقف ،لكن هذا التشجيع كان على
حساب مهنة الرعي ،وذلك من خالل الدعوة الى االلتجاء إليها اضطرار ،وتؤكد صيغة التفضيل التي َ
تضمنها هذا املوقف أن
هذه املهنة كانت منبوذة وأن األغلبية من املجتمع التونس ي كانوا يتفادون االلتجاء إليها ،خالل الفترة العثمانية ،كما تؤكد أن
االلتحاق بها أو االلتجاء إليها من الحلول الوقتية التي تعبر عن عجز بعض فئات املجتمع في الحصول على شغل معترف به
اجتماعيا.
َ
ومن بين املؤشرات التي تفيد تهميش هذه املهنة ،هي أجورهم ،إذ يؤكد ضعفها الى تلك الدرجة أنها تأتي في أدنى سلم املهن
مقارنة باملجهود الذي يبذله الراعي واملخاطر التي تهدده والصعوبات التي َ
يتعرض لها ،فلو عدنا الى وثائق األرشيف سوف
نكتشف قيمة ذلك األجر فمثال قدر أجر راعي األبقار في سنة 1137هـ1724/م بـ  6رياالت ملدة سنة ،2أي بمعدل  0.5ريال في
الشهر وحوالي  0.75ناصري في اليوم ،وارتفع هذا األجر الى  20ريال في 1207هـ1792/م ،3أي حوالي  1.75ريال في الشهر ،نالحظ
َ
َ
من خالل هذه األرقام أن أجر َ
متدنيا جدا وحتى أنه شهد تطورا في السنة الثانية بالتزامن مع فترة حكم حمودة باشا
الراعي كان
عامة ،4إال َ
الحسيني باعتباره أهم البايات الذين شجعوا على الفالحة بصفة َ
أن ذلك لم يكن مؤشر مناسب لحفظ كرامته في
املجتمع.
كان ُ
الرعاة موضع تحيل واستغالل من قبل البعض من أرباب القطيع ،حيث وقع استغالل أوضاعهم املزرية وفقرهم
الذي ساهم بنسبة كبيرة فيه ضعف أجورهم في اجبارهم على الرضوخ لتراتيب الذل التي وقع نصبها لهم من قبل هؤالء ،وتعتبر
"السلفة املالية" أهم هذه التراتيب ،وتتم َثل في تسبقة َ
مالية يحصل عليها َ
الراعي لتغطية حاجيات عائلته ،وقد تتجاوز هذه
َ
ُ
السلفة أجره بأضعاف مضاعفة وصلت بالقيروان الى  600ريال ،5الى درجة أنه يصبح عاجز عن تسديدها إال في شكل مجهود
تبعية دائمة لصاحب القطيع ،وفي صورة مخالفته ذلك يعرض نفسه َ
يمكن بذله َ
مما يجعله في َ
لعدة سنواتَ ،
للتتبع العدلي.
خاتمة:
ظل ناكر لجميل ما َ
يمكن القول إذن أن التاريخ َ
قدمته وما تقدمه سواعد ُ
الرعاة ،كما أن نظرة املجتمع كانت والزالت
ُ
تحضر ُ
والركوب على الخيل "فانطازيا" وملكية القطيع مظهر من مظاهر
تدوس بأقدامها على هذه املهنة ،فاستهالك اللحم
َ
َ
الثراء ولكن السواعد الضامنة لهذا كله وهم ُ
الرعاة دائما كانوا في الدرك األسفل من التصنيف االجتماعي ،ويتطابق هذا مع
ُ َ
َ
َ
ويسب امللة" ،وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن املجتمع التونس ي
مقولة متداولة كثيرا في الذاكرة الشعبية وهي "يأكل الغلة
الرعاة وتهميش مهنة َ
قد أحسن استعمال اآلليات املناسبة ليس فقط إلقصاء دور ُ
الرعي وإنما كذلك للنزول بالفالحة الى
الحضيض وضرب االقتصاد بصفة َ
عامة ،ولم تؤثر الصورة القبيحة التي انتجها املجتمع التونس ي حول الرعاة على الوضع

 1.ابن أبي الضياف ،اتحاف أهل الزمان بأخبارملوك تونس وعهد األمان ،تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الثقافية ،تونس ،الدار العربية للكتاب،
 ،1999املجلد الثاني ،ص  ،78الجزء الثالث.
 2أ .و .ت ،الدفتر .10
 3ا .و .ت ،الدفتر .1778
4ابن أبي الضياف ،اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان ،تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الثقافية ،تونس ،الدار العربية
للكتاب ،1999،املجلد الثاني ،ص  ،78الجزء الثالث.
 5األرشيف الوطني التونس ي ،صندوق  ،136ملف  ،494وثيقة .1399
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االقتصادي خالل تلك الفترة فقط بل ظل َ
يتكبد نتائجها الوخيمة الى حد اللحظة ،ويعكس النفور عن االشتغال في امليدان
الفالحي اليوم ذلك الوضع.
قائمة املصادرواملراجع:
 .1إبراهيم بن جمعة بلقاسم ،االقتصاد واملجتمع في اإليالة التونسية من  1861الى  1864من خالل محاضر محاكم
الجنايات واألحكام العرفية ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس.2002 ،
 .2ابن أبي الضياف ،اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان ،تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الثقافية،
تونس ،الدار العربية للكتاب ،1999 ،املجلد الثاني ،الجزء الثاني والثالث
 .3ابن حجر العسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،تحقيق محب الدين الخطيب ،دار الريان للتراث ،مصر-
القاهرة ،الطبعة األولى.1986 ،
.4ابن منظور ،لسان العرب ،بيروت لبنان ،دار صادر ،الطبعة األولى ،1999 ،املجلد الثالث.
 .5األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .10
 .6األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .1778
 .7األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .1780
 .8األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .205
 .9األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .2184
 .10األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .2358
 .11األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .2362
 .12األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .2367
 .13األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .389
 .14األرشيف الوطني التونس ي ،الدفتر .67
 .15األرشيف الوطني التونس ي ،السلسلة التاريخية ،صندوق  ،bis 29ملف  ،335وثيقة .34541/23
.16األرشيف الوطني التونس ي ،حافظة  ،217ملف  ،327وثيقة .55
.17األرشيف الوطني التونس ي ،حافظة  ،217ملف  ،327وثيقة .82
 .18األرشيف الوطني التونس ي ،صندوق  ،bis 0029ملف  ،348وثيقة .33801/54
 .19األرشيف الوطني التونس ي ،صندوق  ،126ملف  ،437وثيقة .4717
 .20األرشيف الوطني التونس ي ،صندوق  ،136ملف  ،494وثيقة .1399
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 21األلباني ،صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) ،أشرف على طبعه زهير الشاوشن املكتب اإلسالمي ،بيروت
الطبعة الثالثة.1988 ،
 .22البخاري ،صحيح البخاري ،دار ابن كثير ،دمشق-بيروت ،الطبعة األولى.2002 ،
.23بيسونال ،الرحلة الى تونس ( ،)1724ترجمة وتحقيق محمد العربي السنوس ي ،مركز النشر الجامعي.2003 ،
.24بيليس ي ،وصف ايالة تونس ،ترجمة وتحقيق محمد العربي السنوس ي ،تونس ،دار سيناترا ،املركز الوطني للترجمة،
 ،2010الطبعة األولى.
.25روباربرنشفيك ،تاريخ افريقية في العهد الحفص ي من القرن  13إلى نهاية القرن  ،15ترجمة حمادي الساحلي ،بيروت-
لبنان ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى ،1988 ،الجزء الثاني.
.26القاموس الجديد ،تأليف علي بن هادية ،بلحسن البليش ي ،الجيالني بن الحاج يحي ،تقديم محمود املسعدي ،تونس-
الجزائر ،الشركة التونسية للتوزيع-املؤسسة الجزائرية للكتاب.1987 ،
 .27القرآن الكريم ،سورة النحل ،اآلية الخامسة والسادسة.
.28لخضر العربي ،و اقع الفالحة في املغرب األوسط على العهد َ
الزياني (633هـ1235/م – 962هـ1554/م) ،أطروحة لنيل
شهادة دكتوراه في التاريخ الوسيط ،إشراف أ .د .محمد بن معمر ،جامعة وهران-1-أحمد بن بلة ،كلية العلوم اإلنسانية
والحضارة اإلسالمية ،قسم التاريخ وعلم اآلثار1438 ،هـ2017-م1439/هـ2018-م.
.29لوسات فالنس ي ،الفالحون التونسيون :االقتصاد الريفي وحياة األرياف في القرنين  18و ،19ترجمة مصطفى التليلي،
تونس ،دار سيناترا ،املركز الوطني للترجمة ،الطبعة األولى.2015 ،
 .30محمد بيرم الخامس ،صفوة االعتباربمستودع االمصارواألقطار ،دار صادر ،بيروت ،ص  ،120-119الجزء الثاني.
.31املنجد في اللغة واألعالم ،بيروت-لبنان ،دار املشرق ،الطبعة الثالثة والثالثون.1992 ،
 .32هنري دونان ،مذكرة عن إيالة تونس  ،1857/1856ترجمة وتحقيق محمد العربي السنوس ي ،دار سحر للنشر.2012 ،
َ
 .33الوزير َ
املحمية1287 ،هـ /الطبعة
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" لفليبو بنانتيRELATION D'UN SÉJOUR À ALGER " مظاهر من الحياة االجتماعية في الجزائرمن خالل كتاب
1813 ) األسيراإليطالي في الجزائرفي سنةFilippo Pananti(
Aspects of social life in Algeria through the book "RELATION D'UN SÉJOUR À ALGER" by Filippo
Pananti, the Italian prisoner in Algiers in 1813
 الجزائر، خميس مليانة،جامعة الجياللي بونعامة/ عبد القادرفكاير.د.أ
Pr. Abdelkader Fkair , Djilali Bounaama University , Khemis Miliana , Algeria
27

:ملخص
لقد ترتب عن النشاط البحري للجزائر خالل العصر الحديث في إطار صراعها مع الدول األوربية في البحر األبيض
 وكان من هؤالء الشاعر اإليطالي الفلورانس ي فيليبو بانانتي.املتوسط أن وقع الكثير من األوربيين من مختلف الشرائح في األسر
 وخالل إقامته في مدينة الجزائر بعض. خالل عودته من انكلترا إلى بالده1813 ) الذي تم أسره خالل سنةFilippo Pananti(
 وبعد عودته إلى بالده نشر كتابا.الوقت في السنة املذكورة؛ سجل العديد من مالحظاته عن الجزائر واملنطقة املغاربية عموما
 تضمن جملة من املظاهر الجغرافية والسياسية واالقتصادية،1817 عنوانه '' تقرير عن اإلقامة في الجزائر'' في فلورانسا سنة
 وأثناء مطالعتي لهذا الكتاب أثار انتباهي تسجيله لبعض املظاهر االجتماعية السائدة آنذاك في.واالجتماعية عن الجزائر
 وتشمل جوانب متعددة من الحياة االجتماعية منها، فأردت أن أضعها بين يدي القارئ العربي في هذه الورقات،الجزائر
. والنظام الغذائي للسكان ألخ، الزواج، ظاهرة التسول، التواصل بين الناس، املساكن، املالبس،النظافة
. السكان، النظام الغذائي، الزواج، الحياة االجتماعية، فليبو بنانتي، الجزائر:الكلمات املفتاحية
Abstract :
As a result of the maritime activity of the Regency of Algiers in modern times in its conflict with European
countries in the Mediterranean Sea, many Europeans of different classes fell into captivity. Among them was
the Italian Florentine poet Filippo Pananti, who was captured in 1813 on his return from England to his country.
During his stay in Algiers for some time in the said year; He recorded many of his observations about Algiersstate and the Maghreb in general. After returning to his country, he published a book entitled “Narrative of a
residence in Algiers ” in Florence in 1817, which included a number of geographical, political, economic and
social aspects of the Regency. While reading this book, I noticed that it recorded some of the social
manifestations that prevailed at the time in Algeria, so I wanted to put it in the hands of the Arab reader in these
pages, which touch on various aspects of life social, including hygiene, clothing, housing, communication
between people, the phenomenon of begging, marriage, food for the population, etc.
Keywords: Algerirs, Filippo Pananti, social life, marriage, diet, population.
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مقدمة:
نسلط الضوء في هذه الصفحات على جملة من املظاهر االجتماعية في الجزائر حسب رؤية بانانتي الذي قض ى وقتا من
األسر في الجزائر خالل سنة  ،1813سجلها في كتابه '' تقرير عن اإلقامة في الجزائر'' ،منها النظافة وطبيعة مالبس الرجال
والنساء وحليهن وتصفيف شعرهن وضوابط خروجهن إلى خارج املدينة ،كما وصف املساكن من حيث مظهرها الخارجي
والداخلي ،وما يتعلق بحياة الناس في منازلهم ،والتواصل بين الجيران ،ثم تطرق إلى ظاهرة التسول التي الحظ أنها قليلة بسبب
الوازع الديني الذي يدفع الناس إلى منح الصدقات للتقليل من احتياج فقرائهم ،كما أثار انتباهه طرق إلقاء التحية من الصغير
َ
الخط َب ِة والزواج الذي يتم في سن متقدم ،كما تطرق إلى طريفة االحتفال
إلى الكبير ،وما بين النظراء ،وصيغ الح ِلف ،وتعرض إلى ِ
بالعرس ،وخصص حديثا عن امليراث بين الزوجين ،ورعاية األطفال والطالق وتداعياته ،وبعدما تحدث عن تعدد الزوجات في
املجتمع املغاربي وانتقاده له ،ذكر أن شعور النساء املسلمات وإعجابهن  -حسب رأيه -بنظام الزوجة الواحدة لدى األوربيين،
وسجل في كتابه نظام األكل لدى السكان ،وحتى بعض مظاهر التسلية التي كانوا يمارسونها.
 -1نبذة عن حياة املؤلف:
ُوِلد فيليبو بانانتي في مدينة  ،Poggio a Greppiفي  19مارس  1766من غيوسيبي ( )Giuseppeوكاترينا آنجيوال غاتي
( )Caterina Angiola Gattiبمقاطعة توسكانا اإليطالية ،كان ً
ثامنا من بين عشرة أطفال ،أصبح ً
يتيم األب في سن الثانية ،تولى
خاله أنجيلو غاتي ( )Angelo Gattiالذي كان طبيبا الوصاية عليه مع إخوته ،بعد دراسته األولى في املدرسة اإلكليريكية األسقفية
في بستويا ( )Pistoiaما بين ( ،)1785-1777اقترب من أكاديمية س .ليوبولدو ( ،)S. Leopoldoوفي نوفمبر  1785التحق بكلية
الحقوق بجامعة بيزا ( ،)Pisaتخرج عام  ،1789لكنه لم يمارس املحاماة ً
أبدا ،حيث فضل الشعر ،الذي فلح فيه بشغف منذ
بداية دراسته الجامعية ،وفي عام  1792بفضل اهتمام خاله ،الذي أصبح ً
طبيبا للمحكمة في نابولي ( ،)Napoliتم اقتراحه على
المبريدي ( )Lamprediليكون ضمن لجنة مراجعة القانون املدني التوسكاني ،لكن املشروع لم يؤت ثماره بسبب وفاة المبريدي
ً
حميميا في صالون ،Marquis Federico Manfredini
املفاجئة سنة ( ،)1793تم إدراجه في السياق الثقافي الفلورنس ي ،وأصبح
ً
متحمسا باهتمام عميق بالسياسة ،فقد كان في البداية من مؤيدي روبيسبيير،)1(Robespierre
على الرغم من أنه لم يكن
( )1اسمه الكامل ماكسميليان فرانسوا ماري إيزيدور دي روبسبيير  ، )Robespierre ) Maximilien François Marie Isidore deولد في
سنة  1758في مدينة آراس ( )Arrasبمقاطعة ( )Pas-de-Calaisبشمال فرنسا .محام فرنس ي وزعيم سياس ي .أصبح أحد أهم الشخصيات
املؤثرة في الثورة الفرنسية  ،وتعلم في باريس بكلية الحقوق ،ولم يلبث أن أصبح متعصبا للنظريات واألفكار االجتماعية
للفيلسوف الفرنس ي جان جاك روسو .انتخب روبسبير نائبا لرئيس مجلس الطبقات ،الذي اجتمع عام  1789م عشية اندالع الثورة
الفرنسية ،ثم التحق بالجمعية التأسيسية الوطنية (املكونة من ممثلي الشعب) ،في عام  1790انتخب رئيسا لحزب سياس ي اليعاقبة،
وازدادت شعبيته كعدو للملكية ونصير لإلصالحات الديمقراطية  .وعقب سقوط امللكية في فرنسا عام  1792انتخب روبسبير أول
مندوب لباريس للمؤتمر القومي الذي ألح فيه على مطلب إعدام امللك لويس السادس عشر وعائلته وهو ما تحقق عام  . 1793و سرعان
ما انتخب روبسبير عضوا في الهيئة التنفيذية العليا ولجنة السالمة العامة في جويلية  .1793أصبح هو املسيطر على الحكومة الفرنسية،
كانت فرنسا وقتذاك تعاني من اإلضرابات السياسية و اإلجتماعية .و بهدف استعادة النظام في البالد وتقليل خطر الغزو الخارجي ،بدأ
روبسبير في القضاء على كل من اعتبرهم "أعداء الثورة" فأعدم معظم زعماء الثورة الفرنسية ،وهو ما عرف بعهد اإلرهاب .و كان ال يزال
يتمتع بتأييد املجتمع الباريس ي ،ولذلك انتخب رئيسا للمؤتمر الوطني .في غضون ذلك ازدات اإلعدامات ،وأدت خطب روبسبير النارية إلى
خوف عدد من كبار أعضاء املؤتمر الوطني على سالمتهم الشخصية ،وبعد خطاب في املؤتمر بتاريخ  27جويلية فشل فيه في حشد
جمهوره ،تم اعتقاله في هذا اليوم  ،ثم تم إعدامه باملقصلة ).للتوسع عن نشاطات روبيسبيير ينظر:
Armand Carrel, Œuvres de Maximilien Robespierre, l’Editeur Faubourg Saint-Denis, Paris 1840.،
(1) https://www.treccani.it/enciclopedia/filippo-pananti_%28Dizionario-Biografico%29/
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ً
وابتداء من ماي  ،1795أصبح وسيطا غير رسمي بين حكومة  Grand-Ducalوالوزير الفرنس ي املقيم في فلورنسا أندريه فرانسوا
ميوت ( ،)André François Miotفي عام  1796عندما بدأت العالقات بين فرنسا وتوسكانا في التدهور وشددت الحكومة
اإلجراءات املناهضة للجمهورية ،تخلى بانانتي عن دور الوسيط ،ولفترة قصيرة ،تخلى عن الحياة السياسية ،وسافر إلى توسكانا
وتفرغ لنظم الشعر(. )1
ً
في عام ً ،1798
نظرا للصعوبات االقتصادية التي أعقبت وفاة خاله ،عاد إلى فلورنسا معتمدا على شهرة أدبية جيدة،
على الرغم من أنه لم ينشر أي ش يء بعد ،بدأ بعد ذلك بوقت قصير بمجموعة من القصص القصيرة (ميالن إس دي Milano
 ، s.d.وقصيدتين  La civettaو  ، Il paretaioأما ما يتعلق باإلنتاج املوسيقي ،فقد قام بتجميع املئات من املؤلفات  ،والتي
ظهرت في طبعات عديدة ،تم وضع بعضها على فهرس.
مع احتالل الفرنسيين لفلورنسا ( 25مارس  ،)1799أعلن بانانتي مواقفه الديمقراطية ،كما تشهد بذلك خطبه (اثنان
ُ
منها نشرا في صحيفة ''فلورنسا مونيتور'' ) ، (Il Monitore fiorentinoكان األول تحت عنوان (Discorso pronunziato all
)  ،)2(societa Patriottica di Firenze dal Cittأما الخطاب الثاني فعنوانه ( Discorso del Citt. Filippo Pananti Soldato
. )3( )della Guardia Nazionale ai suoi Compagni, detto 'alla Societa Patriottica di Firenze li 16 Fiorile
في أغسطس  ،1799بعد هروب الفرنسيين وما تبع ذلك من ترميم ،لجأ بانانتي ،إلى فرنسا ،حيث تم تعيينه أستاذا للغة
واألدب اإليطالي في كلية سوريز (( )Sorèzeتارن  ،)4()Tarnمن مارس  1800إلى سبتمبر .1802
في عام  1803انتقل إلى لندن ،وعلى الرغم من أنه كان ينوي البقاء بضعة أشهر فقط ،فقد بقي هناك ملدة عشر سنوات،
ً
أيضا بسبب استئناف األعمال العدائية مع فرنسا ،باإلضافة إلى تعليم اللغة اإليطالية ألعضاء النبالء ،وأسس في عام 1813
مع مواطنيه آخرين ،صحيفة أدبية سياسية  ،)1(L’Italicoوالتي أصبح أول مدير لها ،ظهرت في هذه الدورية ،باإلضافة إلى
املقاالت النثرية املختلفة  ،العديد من قصائده وشعره وانتقاداته املسرحية(.)2
من بين اإليطاليين الذين ساعدوه هناك ،شخصية لورينزو دا بونتي ( )Lorenzo Da Ponteالذي كان على وشك الهجرة
إلى أمريكا ،سمح لبانانتي بتولي منصب شاعر في مسرح امللك في هايماركت (( )King’s Theatre in Haymarketال املسرح

()2ينظر نص الخطاب في صحيفة ( )Il Monitore fiorentinoرقم  6 ، 36مايو .1799
()3ينظر النص في صحيفة ) (Il Monitore fiorentinoرقم  18 ، 47مايو . )1799
( )4سوريز هي بلدية فرنسية تقع في مقاطعة تارن ( )Tarnفي منطقة أوكسيتاني ( )Occitanieفي الجنوب الغربي الفرنس ي).
( )1ينظرStephen Parkin, Italian Printing in London 1553-1900, in Forein-Language Printing in London 1500-1904, :
) Taylor,Bary(isni),London,2002, p.170.
(2) https://www.treccani.it/enciclopedia/filippo-pananti_%28Dizionario-Biografico%29/
 (3) Giacomo Scarpelli, Un italiano ad Algeri : Filippo Pananti, Aperture, Revista di cultura, Arte e filosofia, Viaggiare, N. 17/18Anno 2004, p.191.
()4ينظر النسخة األصلية باللغة اإليطاليةAVVENTURE E OSSERVAZIONI DI FILIPPO PANANTI SOPRA LE COSTE DI BARBERIA
(10) Filipo Pananti, Relation d’un séjour à Alger contenant des observations sur l’état actuel de cette Régence, les rapports des
états barbaresques avec les puissances chrétiennes, et l’importance pour celles-ci de les subjuguer, Traduit de l’anglais, Paris, chez
le Normant, Imprimeur-Libraire, MDCCCXX (1820) , p.520 .
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اإليطالي من لندن) ،كرس نفسه للتأليف فنشر نماذج أدبية شهيرة ،وال سيما لورانس ستيرن ( )Laurence Sterneوفرانشيسكو
بيرني (. )Francesco Berni
بعد ثالثة عشر ً
عاما في لندن ،قرر بانانتي العودة إلى إيطاليا( )3في عام  ،1813فانطلق من كاليه ( )Calaisإلى صقلية،
وبعد فترة وجيزة من مروره بجبل طارق ،وقع أسيرا لدى الجزائريين ،وتم نقله إلى مدينة الجزائر ،وبشفاعة القنصلية اإلنجليزية،
أطلق سراحه في وقت قصير ،لكنه فقد جميع ممتلكاته وقت أسره ،بما في ذلك الكتب واملخطوطات التي تحتوي على أعماله،
ُ
أجبر على البقاء في الجزائر العاصمة في انتظار فرصة االنطالق ،وتمكن من زيارة املدينة ومناطق أخرى في شمال إفريقيا على
ما يبدو.
لقد سرد هذه اإلقامة في كتاب تحت عنوان :مغامرات ومالحظات فيلبو بانانتي على سواحل باربيريا ( AVVENTURE E
 )OSSERVAZIONI DI FILIPPO PANANTI SOPRA LE COSTE DI BARBERIAصدر في فلورانسا سنة  ،)4(1817وقد صدرت
عنه عدة طبعات وترجمات باإلنجليزية (لندن  )1818والفرنسية (باريس  )1820واألملانية (برلين .)1823
في نهاية عام  ،1813تمكن بانانتي من مغادرة الجزائر فذكر أنه غادرها » على متن سفينة صغيرة تابعة للقنصل اإلسباني
لكنها كانت تحمل العلم الجزائري ،كان استخدام هذه الراية يسمح لنا باملرور دون إهانة واحترام الجميع ،كانت الجزائر في ذلك
الوقت القوة البحرية العظمى في البحر األبيض املتوسط« ( ،)5ووصل إلى باليرمو (يناير  ،)1814حيث أسس في األشهر الستة
التي قضاها من إقامته ،صحيفة ديمقراطية مؤيدة لإلنجليزية ،هي كورييري دي سيسيليا ( ،)Corriere di Siciliaالتي توقف
نشرها بعد عودته إلى توسكانا ،استقر بشكل دائم في فلورنسا بفضل املدخرات املودعة في بنك لندن قبل املغامرة الجزائرية،
واصل تكريس نفسه لألدب ،توفي في فلورنسا في  14سبتمبر  1837ودفن في دير بازيليك . )1( S. Croce
 -2التعريف بالكتاب:
لقد اعتمدت على كتاب ( )RELATION D'UN SÉJOUR À ALGERالصادر في باريس عن دار النشر ( LE NORMANT,
 )IMPRIMEUR-LIBRAIREفي سنة  ،1820مترجما عن النسخة باللغة االنكليزية الصادرة في لندن سنة  ،1818بينما صدرت
النسخة األصلية باللغة اإليطالية في سنة  1817عن دار النشر ( )PRESSO LEONARDO CIARDETTIبمدينة فلورانس
( ، )FIRENZEيتشكل الكتاب الذي اعتمدنا عليه الصادر باللغة الفرنسية من ثالثة وعشرون فصال ،وفيما يلي عرضا ألهم ما
ورد فيها:
ركزت الفصول الثالثة األولى على تنقالت بنانتي وسفرياته التي أدت به إلى تعرضه لألسر من قبل سفن جزائرية في جزيرة
سان بيترو ( ، )2 ()San - Pietroوتنقله منها حتى وصوله إلى عنابة وحديثه عن تونس وعن حرب هذا البلد مع الجزائر ،ثم وصوله
إلى مدينة عنابة ومنها انتقاله إلى مدينة الجزائر ،ثم وصفه للحياة في هذه املدينة ،وحالة األسرى املسيحيين ،ثم انتقل بانتاني
إلى وصف الظروف الطبيعية للجزائر من تربة ومناخ وحيوانتها األليفة والبرية وحتى الطيور والزواحف( ،الفصول  ،)6-4أما
الفصل السابع فتحدث فيه عن املظاهر الطبيعية للصحراء ،ثم انتقل إلى الحديث في الفصلين الثامن والتاسع عن التركيبة
(1) https://www.treccani.it/enciclopedia/filippo-pananti_%28Dizionario-Biografico%29/
( )2جزيرة سان بيترو هي جزيرة على بعد حوالي  7كيلومترات ( 4أميال) من الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة سردينيا ،إيطاليا ،تواجه سولسيس
كيلومترا ً
ً
مربعا ( 19.7ميل مربع) سميت على اسم القديس بطرس.
( )Sulcisالشبه جزيرة بجنوب غرب سردينيا ،تبلغ مساحتها 51
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البشرية للجزائر والتنظيم القبلي لهم ودياناتهم ،أما الفصلين العاشر والحادي عشر فعرض فيه مختلف الطبائع والسلوكات
وخصائص شخصية السكان وبعض عاداتهم وتقاليدهم في بعض املظاهر من حياتهم كالزواج والجنائز ،وبعض املرافق
كالحمامات واملالهي وغيرها ،وخصص بنانتي الفصل الثاني عشر الحديث عن بعض الخصوصيات التي تميزت بها املرأة
الجزائرية ،ثم انتقل إلى الحديث عن الحالة االقتصادية بمدينة الجزائر من زراعة وصناعة وتجارة (الفصل الثالث عشر) ،أما
الفصل الرابع عشر فتحدث فيه عن الحالة الثقافية في املنطقة من فنون ولغات وموسيقى والغناء ومكانة رجال الدين واألئمة
وكذلك القرآن (الكريم) ،وخصص الفصل السادس عشر للحديث عن طبيعة حكومة الجزائر والهيئات املكونة لها كالديوان
وسلطة الداي ،ووزرائه ،والوجود القنصلي األجنبي في مدينة الجزائر ،ثم تحدث في الفصل املوالي ( الفصل السادس عشر) عن
بعض الهيئات األخرى سواء على املستوى املركزي أو اإلقليمي مثل البايات والقياد وتنظيم الشرطة واملحاكمات الجنائية ،بعد
ذلك انتقل بانتاني في الفصل السابع عشر إلى الحديث عن النظام املالي في الجزائر ،من مصادر التمويل والخزينة والقوة
العسكرية واملليشيا التركية بمدينة الجزائر ،أما في الفصل الثامن عشر فعرض فيه ظاهرة النشاط البحري (القرصنة)،
ومصالح الجزائريين في خوض الحروب البحرية ،وما يترتب عن ذلك من تحصيل األسرى وفديتهم ،ثم انتقل في الفصل املوالي
(الفصل التاسع عشر) إلى الحديث عن القوى العسكرية والبحرية للدول املجاورة للجزائر كطرابلس واملغرب ،والعالقات بين
الباب العالي مع الدول املغاربية ،وعالقات الدول األخيرة مع الحكومات األوربية املختلفة ،وفي الفصل العشرين عرض فيه
الكاتب رحيله عن مدينة الجزائر ،حتى وصوله إلى توسكانا ،مرورا بجزيرة ماهون ثم بمدينة باليرمو في صقلية ثم إلى جزيرة بونزا
(،)1()Ponzaأما الفصل الثاني والعشرين فتحدث فيه عن الحملة االنكليز الهولندية على مدينة الجزائر واملعاهدات التي أبرمتها
الجزائر مع كل من انكلترا وهولندا ،وعرض لحالة لقوات الجزائرية بعد الحملة ،وفي الفصلين األخيرين (الثاني والعشرون،
والثالث والعشرون) دعا فيهما إلى احتالل أوربا لشمال إفريقيا وأهمية ذلك بالنسبة للدول األوربية ،وطرح الصعوبات املحتملة
للحملة ،بعد ذلك عرض أن هناك عدم وجود اتحاد بين القوى البربرية ،والطبيعة غير الشعبية لحكوماتهم املواتية للغزو،
والتعليمات التي على الجيش أن يعمل على تطبيقها وتنفيذها ،وأنسب وقت للنزول(.)2
 -3النظافة واملالبس:
سلط بنانتي في هذا النص على جملة من هندام السكان ومالبسهم وطريقة حلق شعر رؤوسهم ،والغطاءات التي
يضعونها على رؤوسهم ،وقد الحظ أنها تختلف حسب املكانة االجتماعية والدينية.
» يؤكد بعض املراقبين أنه يمكننا الحكم على الحضارة التي وصل إليها الشعب من خالل النظافة التي يظهرون بها ،إن
ً
امتثال السكان ملبادئ  ، Mahometفيمكن للمرء أن يقول إنهم أكثر الناس تحضرا على وجه األرض؛ لكنهم بعيدين عن
متابعتهم في رعاية شخصهم وطريقة لبساهم ،إنهم يحلقون رؤوسهم ومع ذلك يولون لحاهم أهمية كبيرة ،إنهم يمررون أيديهم
باستمرار بجدية كبيرة ،ويحرصون باستمرار على فصلها ،يحتفظون بتكتل صغير من الشعر في الجزء العلوي من الرأس،
مالبسهم هي القفطان أو الثوب الطويل الذي ينزل تحت الركبة ،يرتدون فوق القفطان سترة غنية بالذهب والفضة ،لديهم
أحذية طويلة  ،ألوان هذه األحذية أو النعال صفراء أو حمراء  ،ونادرا ما يرتدون الجوارب ،بشكل عام يوجد شريط أحمر حول
( )13هي إحدى جزر بونتين ( )isole Pontineاإليطالية ،هي أرخبيل من أصل بركاني يقع في البحر التيراني يتكون من ستة جزر ،تقع جزيرة بونزا على
بعد حوالي  30كم من ساحل البر اإليطالي.
(2) Pananti, Relation d’un séjour à Alger ,p 623- 625.
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كالهم ( ،)de leurs reins est rougeويحيطون رؤوسهم بعدة غطاءات (خمارات أو براقع مفردها برقع) جميلة ،كلما كانت رتبة
الرجل أعلى ،زادت املالبس التي يجب أن يرتديها ،ويحظى باالحترام بسبب عدد املالبس التي يرتديها بشكل مريح؛ في بعض
ً
ً
األحيان يكون مثقال بهم لدرجة أن االستخدام املجاني ألطرافه يصبح مستحيال بالنسبة له ،يساهم هذا الجزء من عادات
السكان في عدم اكتراثهم وتراخيهم ،لكنهم راضون ً
تماما إذا كان لديهم الكثير من االحترام لدى الجمهورُ ،يسمح ملن أدى فريضة
الحج ،املسمى الحاج ( ،)hatechبارتداء العمامة فقط ،اآلخرون يغطون رؤوسهم بالقبعات حمراء أو حجاب متشابك ( voiles
 ،)entrelacésكما قيل للتو ،يوجد في فاس واملغرب بساطة كبيرة في اللباس  ،بينما على العكس من ذلك ،تسود الرفاهية
املفرطة ً
حقا بين الجزائريين والتونسيين« (. )1
 -4مالبس النساء:
انتقل بعد حديثه على ألبسة الرجال إلى وصف ألبسة النساء ،فوصفهن أنهن مغطاة بالذهب والجواهر مشيرا إلى حقهن
في امتالك الثروة بناء على تعاليم اإلسالم ،ثم انتقل إلى وصف مالبسهن في فصلي الشتاء والصيف ،وإلى نعالهن املصنوعة
بعناية ،وطريقة تصفيف شعرهن ،ونوعية القبعات التي يضعنها فوق رؤوسهن .ثم توقف عند تلبيس املرأة الذي يتسدعي وقتا
طويال من اليوم ،وهذا خاصة لدى الطبقة الراقية.
» نسائهم مغطاة بالذهب واملجوهرات .في البلدان االستبدادية ،حيث الثورات ،وبالتالي سقوط رجال مهمين ،متكررة ،حيث
يمكن للطاغية في أي لحظة أن يستولي على كل ش يء ،إنها سياسة تستخدم إلثراء النساء ،ألن قانون محمد (يقصد الدين
اإلسالمي) يحرم التعرض ملمتلكاتهن .ترتدي النساء املغاربيات املالبس في الشتاء والحرير في الصيف في مدينة الجزائر؛
فساتينهن ،التي تسمى الجوبة ( ،)jubasتشبه الرداءات ( ،)tuniquesوكلها مغطاة بتطريز غني ومزينة باألحجار الكريمة .الجبب
ً
وأحيانا يكون أحد جوانبها أصفر واآلخر أزرق؛ املوضة التي تروق إلى حد كبير الجمال املغاربي ،نعالهن تم
متعددة األلوان،
صنعها بعناية ،وتصفيفة شعرهن والتي تسمى "كونسيل" ) ،(consilيتم ربطها بطريقة خيالية بمنديل ،لديهن أساور ثمينة
وخواتم ذهبية كبيرة .يرتدين األقراط على شكل هالل ،حول طول اإلصبع الصغيرً ،
وغالبا ما يكون محيطها خمس بوصات.
ترتدي النساء املغاربيات شريط من املخمل القرمزي ( )velours cramoisiفوق القفطان؛ وعندما يسافرن ،تحميهن
قبعات القش من حرارة الشمس ،يذهبن ً
يوما في األسبوع إلى الحمام العام ،حيث يردن الظهور بمظهر رائع في هذه املناسبة،
يرتدين سترة كبيرة مطرزة بالذهب؛ وعلى صدرها قفطان من قماش ناعم أو من مخمل ( )veloursمثبت من الخلف ،يرتدي
ً
ً
ً
مطرزا بالذهب ومزخرفا بالآللئ ،والذي له تأثير إكليل (،)qui fait l'effet d'un diadème
البعض منهن حول رؤوسهن شريطا
يشعر السكان باإلطراء إلظهار رفاهية وفخامة ألصدقائهم في الحي مما يدل عليه لباس زوجاتهم ومحظياتهم (خليالتهن) عندما
يأخذن ش يء من الهواء على الشرفات (.)terrasses
يقتض ي حفل تلبيس املرأة املغاربية ً
جزءا ً
كبيرا من اليوم؛ أولئك اآلئي هن في مرتبة عالية لديهنم العديد من النساء العبيد
اآلئي لكل منهن عمل خاص بها ،إحداهن تلطخ حاجبي سيدتها؛ واألخرى تمشط شعرها ،والثالثة تجهز الحجاب ،والرابعة ترش
روح الورد ( )l'essence de roseعلى املالبس أو على سيدتها ،تصفيف الشعر هو األصعب ،يتم تقسيمه إلى ظفيرتين معطرتين،
ومع سالسلها الذهبية وزخارفها األخرى ،يضفي شعر الزهرة املغاربية هذه العظمة على تصفيفة الشعر ،أن الشخص الذي
يرتديه غالبا ما يجد صعوبة في التحرك« (.)2
(1) Pananti, p.296-299.
)2) Ibid , p.299-300.
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ثم تحدث عن تنقل املرأة وخروجها من بيتها إلى خارج املنزل فترتدي لحافا (الحايك) يغطي جميع جسدها ،أما إذا خرجت
إلى مناطق خارج املدينة فيتم وضعها في هودج ،وفي كلتا الحالتين في داخل اللحاف أو داخل الهودج فإن املرأة ترى ما حولها
ُ
دون أن ت َرى.
»عندما تذهب النساء للقيام بالزيارات ،يتم تغطيتهن بحايك يغطي جسدهن بالكامل؛ يتم ترتيبه على الرأس بطريقة
تمكنهن من إزالته كما يحلو لهن ،ويرون دون أن تتم رؤيتهن ،أثناء وجودهم على شرفاتهم ،ليس من املستحيل على املسيحي أن
يفكر في الفاكهة املحرمة؛ لكن في الشوارع ،ال تقدم النساء املغاربيات للنظرات ً
شيئا سوى كتلة تتحرك وليس لها شكل وال
مالمح« (.)1
» عندما تذهب امرأة مغاربية إلى الريف) ، (campagneيتم وضعها في نوع من القفص أو السرادق املصنوع من أغصان
ُ
الخوص ()branches d'osier؛ محاط بشاش ناعم يدور من خالله الهواء بحرية ،وترى املرأة كل ش يء دون أن ترى ،هذه العربة
الفردية ،التي عادة ما تكون واسعة بما يكفي الستيعاب امرأتين  ،يحملها حصان أو جمل ،ويديرها عبد « (. )2
 -5طبيعة املساكن:
انتقل بانتاني إلى وصف املساكن في الجزائر من حيث مظهرها الخارجي والداخلي ،وكيفية تصرف السكان مع مياه
األمطار التي يتم توجهيها من أسقف املنازل لى صهاريج ،هذه األسطح كانت مكانا لتجفيف املالبس ،ثم ذكر أن املنازل منخفضة
ال تتجاوز طابقين ،أما األرض فكانت مبلطة من الرخام اإليطالي ويقصد هنا من دون شك مدينة الجزائر ،يحتوي الفناء على
نافورة ،وأفران ترابية لطهي األطعمة ،ثم تحدث عن أهمية أسقف املنازل ودورها في الفرح واللعب ،كما كانت وسيلة للتزاور مع
الجيران دون الدخول عبر باب الشارع ،وملح إلى دور السلطة في إلزام السكان على تبييض منازلهم مرة واحدة في السنة ،ثم انتقل
إلى الحديث عن بعض الخصوصيات التي كان يتسم بها السكان في منازلهم منها نزع النعال عند الدخول ،ثم تحدث عن أثاث
املنازل ،وكيفية استقبال الغرباء واألقارب في املنزل.
»على الرغم من أن مساكن السكان نظيفة بشكل عام ،وحتى في بعض األحيان رائعة من الداخل ،إال أن لها ً
جانبا مزعجا
من الخارج ،ويرجع ذلك إلى حقيقة أنها ال تحتوي على زخرفة وال نوافذ في الشارع ،في الوسط فناء مربع تحيط به أعمدة ،يؤدي
الباب املوجود على الجانبين إلى شقة واسعة؛ األسطح مستوية وتعمل على استقبال مياه األمطار التي تنزل بعد ذلك إلى صهاريج،
ً
يتم تجفيف الغسيل على األسطح حيث يتم الحصول على بعض الهواء النقي ،ويتم وضع الحريم ً
دائما في املبنى الخلفي ؛ بدال
من النوافذ  ،يوجد على واجهته شرفة كبيرة مشبكة ( ، )balcon grilléحيث يتم استقبال األسرة خالل الزينك ( )zeenakأو
العيد الرسمي ،وبشكل عام ،إن املنازل منخفضة وال تحتوي على أكثر من طابقين ،األرضيات مكونة من بالط من الرخام املسمى
غاتش ي ( )gachiالذي تم إحضاره من إيطاليا ،توجد نافورة في كل فناء تقريبا ،وبالقرب من شقة النساء ،املقدسة للجميع ما
عدا الزوج ،يوجد ساملوك ( ،)Salemokوهو مخصص لسكن الرجال ،لدى السيد وأبناؤه والخدم غرف منفصلة ،يتم تحضير
املواد الغذائية في أفران ترابية صغيرة موضوعة في الفناء ،ومبيضة بشكل جيد ومنتهية في قباب صغيرةً ،
غالبا ما أثار التشابه

(1) Pananti, p. 300.
(2) Ibid., p 303-304.
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الكبير بين منازل البالد املغاربية ومنازل هيركوالنوم ( )1()Herculaneumوبومبي ) ، )2( (Pompeiaتم اكتشاف املوقع عام 1748
دهشة املسافرين«(. )3
» ليست الشرفات مجرد نزهة رائعة فقط ؛ بل كانت ميدانا للفرح واللعب ،توفر الساللم الجاهزة ً
دائما للجيران الوسائل
لزيارة بعضهم دون الحاجة إلى النزول في الشارع ،في مدينة الجزائر ُيلزم القانون أي صاحب منزل بتبييض منزله مرة واحدة في
السنة ،هذا اإلجراء ،الذي يمتد إلى داخل املبنى ،وكذلك إلى الجدران الخارجية ،يساهم ً
ماديا في الصحة العامة ،إنه أمر رائع
حتى أن السكان يأخذونه من منازلهم ،في حين أنهم غير مبالين بصيانة أشخاصهم ،ال يدخلون ً
أبدا على سبيل املثال إلى شققهم
دون نزع النعال ؛ ومع ذلك فإن مساكنهم ال يظهر عليها أي نوع من الترف ،ساعة فرنسية  ،مرآتان أو ثالث  ،عدد قليل من
السجاد الفاخر ،أسرة أو أرائك في كل ركن من أركان الغرفة ،وسائد على طول جوانبها ،وستائر مضيئة على النوافذ املطلة على
الشارع ،هذا كل ما يتكون في مدينة الجزائر من تأثيث منزل ،الجدران لها أفاريز( ،)cornichesمنقوس عليها الحروف العربية،
وبالط األسطح مطلي بالورنيش ( )verniesكما هو الحال في هولندا ،والتي يبدو لي أنها استعارت هذه العادة من شبه الجزيرة
العربية ،تتكون األسرة من عدة مراتب( )matelasصلبة إلى حد ما ووسائد من الريش ،ويتم لفها بالكامل كل صباح ،يستخدم
بعض السكان أسرتهم أثناء النهار كأرائك ،من بين جميع املالبس التي يتم تعليقها على خطافات حول الغرفة التي ينامون فيها،
كما يظهر ً
أيضا عند العرب ،يتم استقبال الغرباء في غرفة صغيرة عند مدخل املنزل ،حيث يرسل السيد عادة جميع متعلقاته،
خالل املوسم الحار ،يجلس على حصيرة أمام باب منزله؛ وكل من يأتي لرؤيته في مراسم أو ألي سبب آخر مدعو إلى أن يكون
بالقرب منه ،نتيجة لغيرة السكان الطبيعية ،يتم إدخال أفراد األسرة فقط في الشقق املجاورة للحريم«(.)4
 -6ظاهرة التسول:
بدأ الكاتب حديثه عن هذه الظاهرة بالقول أنها قليلة في االنتشار في هذا البلد ،ثم أردف أن الوازع الديني لدى الناس
دفعهم إلى منح الصدقات للتقليل من احتياج فقرائهم ،ثم حذر من عدم وعد املُ َت َ
ص َّدق عليه بتقديم صدقة جديدة ،ألن
املتسول عادة ما يعتقد تكرارها واجبا ،وذكر حادثة وقعت بين متسول وتاجر من اليونان ،فلما انقطعت صدقات التاجر على
املتسول الذي غاب بضعة أشهر بسبب السفر ،وملا عاد طالبه بالصدقات خالل مدة غيابه ،ثم اشتكاه إلى الداي الذي حكم
لصالح املتسول:

) (1كانت هيركوالنيوم مدينة رومانية قديمة تقع في منطقة كامبانيا اإليطالية ( )Campaniaاإليطالية  ،دمرها ثوران بركان فيزوف عام  79م.
املحفوظة لقرون في شوائب بركانية ،وتم إبرازها بداية من القرن الثامن عشر بواسطة بوربون الصقليتين ) (Borbone-Due Sicilieالذين حكموا
نابولي.
https://www.google.com/search?q=Herculanum&oq=Herculanum&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l8.1189j0j15&s
ourceid=chrome&ie=UTF-8
)(2مدينة رومانية قديمة ومزدهرة ومتطورة  ،دفنت بومبي تحت أمتار من الرماد والخفاف بعد ثوران بركان فيزوف عام  79قبل امليالد .بالقرب من
ساحل خليج نابولي/(https://www.universalis.fr/encyclopedie/pompei
(3) Pananti, p 300-301.
(4) Ibid., p 301-304.
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» هناك القليل من املتسولين في البالد املغاربية ،تتضافر االلتزامات الدينية للسكان في أن يكونوا خيريين ،وميلهم إلى منح
الصدقات ،والخصوبة الطبيعية للتربة ،إلحباط إمكانية حدوث الكثير من البؤس الفردي ،ولكن إذا كنت تتصدق مرة واحدة
لشخص ،فيجب أن تحرص على عدم وعده بمساعدة جديدة؛ خالف ذلك ،ال ش يء سوى ما تملكه يمكن أن يرض ي جشع
متسول أفريقي؛ وما أعطيته إال مقدمة ملا ينوي أن يطلبه منك ،عندما يأكل رجل فقير على طاولتك ،فإنه يعتقد أن شركته
ً
فعادة ما يكون تكرارها ً
واجبا يتوقعه منك املتسول املزعج ،من ورثتك وخلفائك
ضرورية لك في اليوم التالي ،هل تعطيه هدية،
ً
ً
أخيرا  ،إذا كنت تعمل في مجال اإلحسان مرة واحدة ،فيجب أن تكون كذلك دائما ،ذات يوم قام تاجر يوناني بتقديم صدقة
ً
ممدودا في الشارع؛ قام الفقير بعكازتيه وتبعه وهو يمطره بالبركات ،أخذ مكانه على الطريق حيث كان
سخية لرجل عاجز رآه
التاجر يمر ،وال يزال يتلقى ً
شيئا منه في األيام التالية ،سرعان ما اضطر اليونانيون للذهاب إلى مصر؛ استمر املتسول في
ً
حريصا على سؤاله عن أخبار سيده ،وهو يدعو إلى السماء
الظهور بانتظام في منصبه ،وكلما غادر خادم التاجر املنزل ،كان
ً
بعودة سعيدة ملن أراح بؤسه ،وصلت هذه العودة التي طال انتظارها ،وأظهر املتسول ً
شديدا ،كان التاجر على وشك أن
فرحا
يعطيه كرامة جديدة على كرمه ،عندما كان األخير يحدق به بإصرار ،وأعلن أنه يجب إبراء ذمة مثل هذا الدين في الحال ،لم
يفهم اليوناني ً
شيئا من هذا االفتراض؛ لكن املتسول أوضح له أن راتبه تراكم خالل األشهر التي غاب فيها ،التاجر ،الذي لم
يكن يعرف ما إذا كان عليه أن يعاقب هذه الوقاحة التي ال يمكن تصورها ،أو أن يضحك عليها ،قرر الرحيل؛ لكن دائنه الغريب
يدخل املحكمة إلى الداي ،وأوضح أنه رحل إلى مصر ،وأن التاجر غادر الجزائر دون أن يخبره ،كان يأتي باستمرار كل يوم ليسأل
عن صحته ،وتضرع للسماء نيابة عنه ،وأضاف أنه معتمدا على مثل هذه املعاملة الشرعية تخلى عن العمل وتعاقد على الديون
من أجل العيش ،لم ينكر التاجر حقيقة الصدقات ،لكنه أكد أنها كانت طوعية من جانبه ،وال يمكن أن تتعامل معه ،بعد أن
تم فحص القضية بعناية من قبل الداي ،قرر سموه أن يدفع التاجر للمتسول ليس فقط مائة وثمانية رياالت مقابل أيام
ً ً
أيضا قرشا ( )une piastreلخداعه السيئ «(.)1
غيابه ،ولكن
 -7العالقات االجتماعية:
تحدث بنانتي عن بعض من العالقات بين الناس منها التحية فذكر أن إلقاء التحية من صغير السن على الشيوخ تكون
عبر تقبيل أيديهم ،بينما النظراء فتكون عبر العناق ،وتحدث كذلك عن صيغ َ
الح ِلف ،تكون بالدين ،باملسجد ،برأس
النبي...إ لخ ،كما ذكر أن حمل السكان ألسمائهم وذلك بإضافة اسم املدينة التي ينتمي إليها ،واستشهد بأحد األسماء (أبو ،
سالك علي( ، )Saleck Alyمحمد  ،البصري):
» األصاغر ،عند االقتراب من العظماء ،يقبلون أيديهم ،واآلخرون النظراء يعانقون بعضهم .وعادة ما يقسم السكان
بالشرع ،باملسجد ،بلحيته ،برأس النبي .ال تحظى الرتب املشتقة من الوالدة بتقدير كبير في ظل الحكومات االستبدادية مثل
املوجودة في البالد املغاربية.
من املحتمل أنه بدون اسم والده ،الذي اعتدنا على إضافته إلى اسمه ،لن يعرف عدد كبير من السكان ما هي الصفة
التي تجعلهم يالحظون أنفسهم في العالم .إذا كان األمر يتعلق بعقد زواج ،أو تكوين بعض الروابط األسرية ،فإن مدى الثروة أو
درجة اإلحسان مع الداي هي األشياء الوحيدة التي يتم أخذها في االعتبار .القاض ي لن يتردد في إعطاء ابنته للحرفي إذا كان ذلك
يناسبهً .
كثيرا ما يضيف السكان إلى أسمائهم اسم املدينة أو املكان الذي ولدوا فيه هكذا يدعى سالك علي محمد البصري ،
(1) Pananti, p 304-306.
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إلخ .بما أن السكان يتبعون هذه األسماء مع أسماء كرامتهم ،ومن بين جميع الفضائل التي تزينهم ،حسب رأيهم  ،فإن لديهم ما
يقرب من النبالء اإلسبان ،الذين يمكن مقارنة سكان شمال إفريقيا بهم بعدة طرق أخرى.
ً
واسعا ً
ً
جدا لفضول املسافرين .يمكن للمسيحيين فقط أن يحصلوا على فرص
ال تقدم عادات وتقاليد املغاربي مجاال
نادرة لتعلم كل ما يتعلق بالحياة االجتماعية في هذا البلد؛ وحيثما كان القرآن ،حيث يطبع على التقاليد بطابع تجانس كبير (.)1
الخطبة والزواج:
-8
ِ
تحدث بانانتي عن الخطبة فذكر أنها تتم في سن الطفولة ،أما سن الزواج فيكون عند الثانية عشر أو الثالثة عشر .ثم
عرض بعض طقوس الخطبة ،وذكر أن املرأة ال تحضر معها إلى بيتها سوى مالبسها وحليها .ثم ذكر أن اآلباء هم الذي يختارون
زوجات أبنائهم حتى أن الزوجين لم يريا بعضهما حتى يوم الزفاف .وأضاف أن هناك من يكلف عجوزا لتبليغ املعجب بها بالزواج،
مع حرصه على مراقبتها من بعيد .قبل االحتفال بأيام يتجول العريس في املدينة على ظهر الخيل على صوت الطبول وإطالق
البارود مع أصدقائه ،وهو يرتدي عباءة حمراء ،يتدلى منها سيفا ،في هذه الفترة تنقل العروس إلى الحمام ،ويتم عقد القران
بحضور األئمة والضيوف .وينسحب الحضور باستثناء والدة العروس وأقرب أقربائها ،بعدها يتم التوجه إلى منزل العريس
باستثناء والد العروس على ظهور الخيل ،ثم تحدث عن مراسم أخرى في ليلة الزفاف ،وختم الكاتب كالمه عن الزواج على
أهمية عذرية الزوجة الذي يتم اإلشهار بها في املدينة :
» ً
غالبا ما يحدث ،في البالد املغاربية أن يخطب األطفال من سن مبكرة ()dès l'âge le plus tendre؛ لكن ال يتم االحتفال
بزواجهم حتى يبلغوا الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من العمر .يقول أحد شعرائهم >> :في هذا الوقت ،يبدأ برعم الورد ينفتح
ويخترقه شعاع الحب املنعش >> .عندما ألغى آباء زوجين شابين الزواج ذات مرة ،اجتمعت العائلتان ووافقتا على الشروط.
يتبع السكان في املناطق الجبلية في هذه املناسبات ،عادة آل ناسامون ( .)2( )Nasamonesيحضر الزوج ً
كوبا إلى شفتي التي
ستكون زوجته ،واألخير يؤدي نفس الوظيفة بالنسبة له .وتقوم هي بنفس الوظيفة بالنسبة له .يضيفون إلى هذا الحفل الوعد
باإلخالص املتبادل .يتخلى الوالدان عن ابنتهما للسلطة املطلقة لزوجها؛ أما بالنسبة للمهر ،وهو ش يء مهم للغاية في أوروبا وقت
ً
اختيار الزوج ،فنادرا ما يتحدث عنه السكان .نادرا ما تجلب الزوجات أي ش يء ألزواجهن باستثناء خزانة مالبسهن وبعض
املاسات وبعض األفرشة ؛ يتم وضع الكل على جمل ويتم عرضه بأبهة عظيمة عبر املدينة ،قبل الدخول إلى منزل مالك
املستقبل«(.)2
» وكقاعدة عامة ،ال يستشير اآلباء ميول من يرغبون في الزواج؛ حتى أن هناك أمثلة متكررة على أن األزواج الصغار لم
يروا بعضهم قبل يوم الزفاف .الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها املعجب ليضمن لنفسه جاذبية تجاه الفتاة هو توظيف امرأة
عجوز لها الحق في الذهاب وزيارتها املستقبل في املنزل ومرافقتها إلى الحمام .العادة في هذه املناسبات هي تحميل املبعوث برسالة

(1) Pananti, p 306-309.
( (1قبيلة بدوية أمازيغية تقع جنوب مدينة سرت الكبرى في ليبيا القديمة .في بعض األحيان تم الخلط بينهم وبين النوميديين  ،وكذلك الجرمنتيين
(.)Garamantes
(2) Pananti, p 308-309.
(3) Pananti, p 309-310.
)4( Pananti, p 311.

36

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 90أكتوبر 2022 -

رقيقة وباقة غنية من الورد .ال يزال العاشق ً
مهتما بمراقبة جمالها عند خروجها ،ويستمد من طريقتها في املش ي وإيماءاتها
وغالبا ما تؤدي إلى نتائج دقيقة ً
األخرى ،محفزات مهمة تمكنه من تقدير شخصيتهاً .
جدا«).(3
» قبل أيام قليلة من االحتفال بالزفاف ،يتجول العريس في املدينة على ظهور الخيل ،مع صوت الطبول والناي؛ يتبعه
عدد من أصدقائه ،بعضهم يحمل الفتات ،وآخرون يطلقون نيران البنادق في الهواء .في يوم الزفاف ،يسلك ً
طريقا آخر ويمش ي
مع مزيد من املراسم؛ يرافقه عدد من األصدقاء؛ يرتدي العريس عباءة حمراء ويتدلى بجانبه سيف جميل .يحرص على تغطية
وجهه حتى يمنع تأثير نظرة سيئة .قبل االحتفال بثالثة أيامُ ،تنقل العروس إلى الحمام ،وتكرر ذلك في األيام التالية .وعندما
يصل الزوج ،يجتمع األقارب واألصدقاء؛ يلفظ الزوج الدعاء أمامهم وبعض األئمة املدعوون ،ثم يستعد للذهاب واالنضمام
إلى خطيبته املوجودة في شقتها«(.)4
يواصل بانانتي حديثه على املراسم األخيرة لحفل الزواج فيقول » :منذ تلك اللحظة يتم إعالنهما ً
زوجا وزوجة؛ ينسحب
الحاضرون كلهم باستثناء والدة العروس وأقرب أقربائها .ثم تظهر ألول مرة ،أمام زوجها ووجهها مكشوفا ،وعندما يرض ي
مظهرها لبضع لحظات ،ينسحب ويذهب إلى منزله .قرابة الساعة التاسعة ً
مساء ،يرافق كل من حضر الزواج العروس إلى منزل
زوجها .والد املرأة هو الوحيد الذي لم يشارك في املوكبُ .يعتقد أنه من غير املناسب أن يظهر في هذا اللقاء األخير ألصدقاء
الزوجين السعداء .مهما كانت املسافة من منزل الزوج ،فإن العروس ً
دائما ما يتم اصطحابها هناك على ظهور الخيل ،وتغلق في
أحد تلك األجنحة املذكورة أعاله .تسبق املشاعل املضيئة وتتبع املوكب .عندما يقدم والدا الزوجة والزوجة إلى منزل زوجها ،
يجب الحرص على عدم مالمستها لعتبة الباب ،مما يعتبر نذير شؤم .يأتي الزوج أمام زوجته ،ويعلن جميع األقارب واألصدقاء
عن حضورهم؛ لم يبق سوى عدد قليل من النساء الالئي يجب أن يلعبن دور الحوريات؛ هم مسؤوالت عن تسلية العروس
ً
بقصص الحب أثناء خلع مالبسها؛ وعندما يتم ذلك ،يمتعونها بأغنية عاطفية تكريما للزواج .من بين األمم الفضة في املنطقة
هو التأكد بالبراهين على العذرية في جميع أنحاء املدينة .هذه الشهادة ضرورية ً
جدا في بالد املغارب لدرجة أنه عندما ال يكون
األمر ً
مؤكدا ،ال يحق للزوج فقط إعادة زوجته إلى والدها ،لكن هذا مغطى بالعار لقيامه برعاية سيئة للغاية لشرف ابنته« (.)1
 -9امليراث ،ورعاية األطفال والطالق وتداعياته:
تحدث عن امليراث بين الزوجين في حالة وفاة أحدهما ،ثم تحدث عن رعاية األطفال الذكور واإلناث التي تبقى تحت رعاية
والديها حتى تتزوج ،وتعرض بعد ذلك إلى إمكانية الزوج عند طالق زوجته أن يعيد حياته الزوجية مع امرأة أخرى في ظرف ثالثة
أيام ،لكن املرأة املطلقة عليها أن تبقى ملدة ثالثة أشهر (فترة العدة) حتى تتمكن أن تتوزج مع زوج آخر .ثم تطرق إلى حالة عودة
الزوج لزوجته األولى ولكن بعد أن تتوزج رجال آخر .وفي آخر حديثة تعرض باالنتقاد لهذه الخصوصية التي هي مستوحاة من
الشريعة اإلسالمية.
» عندما يموت أحد السكان ،ترث زوجته املفضلة ثلث ممتلكاته؛ إذا كانت هي أول من مات ،فإن زوجها يتمتع بامتياز
مماثل؛ ولكن خالل حياتهم  ،فإن ملكية املرء ليست مشتركة لكليهما .كما يشارك األبناء الشرعيون؛ وأولئك الذين يولدون من
محظيات لهم الحق فقط ،عند وفاة والدهم ،في ربع املمتلكات .يعتمد األبناء الذكور على األب حتى يبلغوا السابعة من العمر،
ومع ذلك يظلون تحت إشراف والدتهم في هذا العمر ،إذا لم تكن ترغب في االحتفاظ بها بعد اآلن ،فإنها تسلمها إلى والدها ،بينما
يتعين عليها توفير نفقات إعالتها في املستقبل .تبقى الفتيات مع والدتهن حتى يتزوجن .في البالد املغاربية يمكن للرجل أن يتزوج
زوجة جديدة  ،بعد ثالثة أيام من الطالق من أخرى؛ لكن يجب أن تبقى املرأة ثالثة أشهر دون أن تتزوج بزوج جديد في أي وقت،
(1) Pananti, p 312-313.
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يمكن لألول أن يعود إلى املرأة التي طلقها؛ ولكن يجب أن يعيد لها ما يسمى الصداق .وال يمكنه إعادتها حتى تتزوج آخر رجال.
وبعد أن يتمتع الزوج الجديد بجميع حقوقه ثم يكلقها ،عندها فقط ُيسمح للمرأة بالعودة إلى زوجها األول .السهولة الشديدة
التي يمكن بها للمسلمين فسخ زواجهم تجعلهم يتعاقدون دون معرفة متبادلة بين الزوجين بشخصيتهم .ليس هناك شك ،في
هذا الرباط املقدس ،في التقدير والتعاطف وتوافق املشاعر .إن االزدراء الذي يمارسه املرء تجاه النساء في البالد املغاربية،
والذي يضاف إلى تسهيل شراء نساء جدد حسب الرغبة ،يقود هذا العرق السيئ السمعة إلى التساهل املعتاد في التجاوزات
البغيضة .هذا هو الخطر من جعل الرذيلة مألوفة  ،بحيث يتم االعتراف بمثل هذا الفساد دون خجل.)1( «...
بعدما تحدث عن السماح بتعدد الزوجات في املجتمع املغاربي ،وانتقاده له ،لجأ الكاتب إلى الحديث عن شعور النساء
املغاربيات وإعجابهن حسب رأيه بنظام الزوجة الواحدة لدى األوربيين فقال » :من املتوقع أنه من الصعب التعبير عن دفء
االهتمام الذي تستمع به النساء املغاربيات إلى ما يقال لهن عن عاداتنا تجاه جنسهن .إلى أي مدى ال يحسدون هذا االعتبار
اللطيف املرتبط بنساء أوروبا ،وكم ال يتأوهن على مصيرهن البائس عندما يجدن أنفسهن مع زوجات القناصل أو املقيمين
األوروبيين! طوال الوقت الذي تستغرقه زياراتهن ،ينشغلن فقط في تصوير معاناتهن وبرودة أزواجهن ،والقسوة التي يتعرضن
لها في بيوتهن .من بين جميع مؤسساتنا ،فإن ما يجعلنا امرأة واحدة هو األكثر حكمة في نظرهن .يعتقدن أنه يضمن السعادة
لكال الجنسين ،وخاصة سعادة شخصنا .قال شاعر أملاني :من له أربع نساء يفرح؛ من لديه واحدة فقط هو نصف إله« (.)2
-10النظام الغذائي لدى السكان:
يتحدث بنانتي عن النظام الغذائي للسكان فيقول أن السكان  »:في نظامهم الغذائي ،عندما تحين املناسبة ،يتحولون
من أقص ى درجات التوفير إلى تلك الشراهة؛ لديهم صبر مذهل على الجوع والعطش وباملثل فإنهم يظهرون كل شراهة
اللومباردي« (.)3
ثم يتحدث عن طريقة تحضير وطهي الكسكس فيقول » :يتم تحضير الكسكس الشهير الخاص بهم عن طريق وضع كمية
معينة من األرز وحبوب املنطقة في إناء مثقوب ،يتم وضعه على قدر ( )chaudronمليء ً
جيدا بالدواجن ولحم الضأن .بخار هذا
الخليط يطبخ الكسكس .والقليل من الزبدة واألجزاء األكثر صالبة املوجودة في القدر ،ممزوجة مع الكسكس  ،تجعلها واحدة
من أفضل األطباق التي يمكن تخيلها « (.)4
ثم يضيف  »:ال ينبغي أن نتفاجأ من أنه الطعام الوطني ،ويمكنني أن أقول ً
عامليا ،في البربري .البيالو ( )Le pillauهو نوع
ً
ً
لحوما مفرومة جيدة ،ويتم
أحيانا اللحم البقري اململح أو لحم الضأن .توفر اللحوم املشوية
من الحلوى  ،نضيف إليه
استخدام كميات كبيرة من السكر والتوابل وجوهر الورد في إعداد املطبخ«(.)2
(314-315. Pananti, p )1
(2) Ibid., p 317.
( (3املقصود به أحد سكان ملبارديا اإليطالية.
(.233 ) Pananti , p4

(1) Pananti , p 323.
(2) Ibid. , p 323.
(3) Ibid. , p 323-324.
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وقد الحظ بنانتي ما يفعله السكان قبل األكل فيقول » :قبل األكل يحرص الناس ً
دائما على غسل أيديهم ،يجلسون
وأرجلهم مربعة ( )jambes croiséesحول الطاولة التي تكاد تالمس األرض .ال توجد مفارش للمائدة أو مناديل ،ويتم استخدام
نفس منشفة اليد من قبل جميع الضيوف .عادة ما تكون املالعق من الخشب ومن يملكها من العاج يعتبر رجال مهما«(.)2
أما عن األدوات التي تستعمل أثناء تناول الطعام فقال» :ال يتم استخدام السكين أو الشوكة ،وهناك حاجة قليلة لهما،
جدا أو مسلوقة ً
دائما على شكل قطع صغيرة ً
حيث يتم تقديم اللحوم ً
جيدا؛ ال توجد أكواب على الطاولة« ،ثم راح بنانتي يقلل
من شأن السكان في كيفية شربهم للماء أو عصير الليمون مشبها إياهم باملاشية ،مستخدما عبارة اللغة الالتينة فيقول» :
الجميع (more pecudum ،مثل املاشية)  ،يشربون املاء أو عصير الليمون من إبريق كبير«(.)3
وقد ال حظ بنانتي أن الخمر ممنوع تناولها باستثناء البعض من األتراك والعرب فقول» :يمنع الخمر من هذه الوجبات
التي تدخل الفرح والبهجة ،ولكن على الرغم من وصايا الرسول(محمدﷺ)  ،فإن العديد من املؤمنين في مدينة الجزائر ،وخاصة
بين األتراك واملور ،يترددون على الحانات؛ ينسون تعاليم دينهم ،وال يستهينون بشرب كميات طويلة من العصير القوي،
املسلمون ال يترددون في إعفاء أنفسهم من هذا النوع من اإلفراط ،بل ويعتقد الكثيرون أنهم يتصرفون بضمير حي ،مما يزيد
من كرم طبيعتهم الكئيبة « ).(4
وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن تناول السكان لبعض املنبهات فقال »:عندما يعبر عربي أو املغاربي الصحراء ،عادة ما
وغالبا ما تكون أوراق التبغ التي تعتبر مغذية ً
يكون لديه ش يء في فمه يمضغهً ،
جدا ،ويقال نفس الش يء عن طحين قشور املحار،
ِّ
يمكنهم من قضاء أيام كاملة دون
الذي يستخدمه سكان أمريكا الجنوبية ،والذي ،باإلضافة إلى الكوكا الشهيرة الخاصة بهم ِ ،
ً
قوت آخر«  ،ثم يتوقف برهنة عند حديثه عن تناول الناس للقهوة مبديا مالحظاته عن ذلك فيقول » :لكن ما يبدو أكثر قبوال
للسكان ،ويحافظ عليه بشكل أفضل بعد تعب رحلة يوم واحد ،هو فنجان من القهوة ،استهالك القهوة هائل في بالد املغرب
ً
عموما ما هو عليه في اليمن ()1؛ ال يتم طحنها كما في أوروبا؛ وبعد حرقها ،يتم
وفي البلدان اإلسالمية األخرى ،يفضل السكان
طحنها في خالط ( ،)mortierومن أجل غليها على شكل مشروب ،يتم إضافة املاء عليها ،كما هو الحال عند تحضير الشاي،
القهوة التي رأيتها بهذه الطريقة تشبه روزوليو(ً )2()rosolio
تماما ،لكنني ال أوافق على طريقة تناولها بدون سكر« ،ثم تحدث عن
ما يفعله السكان بعد االنتهاء من تناول وجبة الطعام فقال» :بمجرد أن ينتهي املغاربة من وجبتهم ،يغسلون أيديهم مرة أخرى،
وبعد قيامهم دون أمر وبدون مراسم ،يذهبون لتدخين غليوناتهم ،وال يمكنهم فهم العادات األوروبية املتمثلة في البقاء على
املائدة ملدة أربع ساعات بعد العشاء ،ملجرد التحدث عن الفضيحة أو السياسة ،وجدوا أنه من األنسب واألكثر فائدة أن يختلوا
وأخذ قيلولة ،على غرار اإلسبان« (.)3
(4) Ibid. , p 324.
) (1املقصود بها القهوة ذات األصل اليمني  ،واملعروف أن اليمن عرفت زراعة القهوة منذ العقد األول من القرن السادس عشر انتقلت إليها من
الحبشة .وسرعان ما أعطى املوقع االستراتيجي للبالد ،حيث كانت في مفترق طرق القوافل ولديها ميناء املخاء املتميز ،الذي كانت تصدر منه هذه
املادة.
()2هو نوع من املسكرات اإليطالية املصنوعة من قاعدة من الكحول والسكر واملاء بنفس النسبة  ،والتي يتم نكهاتها بإضافة جوهر عطر ()Essence
أي من األنواع املختلفة.
(3) Pananti , p 325.
(4) Ibid., p 325-326.
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وفي ختام حديثه عن النظام الغذائي ذكر بعض مظاهر التسلية التي كان يقوم بها السكان كالصيد وممارسة بعض
اللعبات فيقول »:تعترف الحياة البطيئة واملوحدة للسكان ببعض التسلية :إذا أرادوا عن طريق الصدفة  ،التخلص من كسلهم
املعتاد ،فإنهم يركبون خيولهم الشائكة( )leurs chevaux barbesويذهبون لقضاء بضعة أيام في الريف ،يبدو أنهم في السنوات
األخيرة كانوا يستمتعون ً
أيضا بصيد الطيور ،طريقتهم في الحصول على هذه التسلية هي وضع أنفسهم تحت خيمة صغيرة
مطلية بألوان مختلفة تتدفق حولها السمان والطيور األخرى  ،فيقتلون عددا كبيرا منها« ،وعن ممارسة لعب التسلية يقول» :
لعبة الداما والشطرنج هي األلعاب الرئيسية املستخدمة بين السكان ،دينهم يحرم لعبة الورق (.(4))cartes
خاتمة:
إن ما يمكن استخالصه من هذا العرض الذي تعرض فيه صاحبه إلى بعض من املظاهر االجتماعية في الجزائر حسب
نظرة بانانتي نلخصها فيما يلي:
 -1أنه أعطى وصفا ملالبس الرجال ثم وصف ألبسة النساء ،فوصفهن أنهن مغطاة بالذهب والجواهر مشيرا إلى حقهن في
امتالك الثروة بناء على تعاليم اإلسالم ،ووصف مالبسهن في فصلي الشتاء والصيف ،ونعالهن املصنوعة بعناية ،وطريقة
تصفيف شعرهن ،ونوعية القبعات التي يضعنها فوق رؤوسهن ،ثم تحدث عن طول مدة تلبيس املرأة لدى الطبقة الراقية.
 -2ثم تحدث عن تنقل املرأة وخروجها من بيتها إلى خارج املنزل فترتدي لحافا (الحايك) يغطي جميع جسدها .أما إذا خرجت
إلى مناطق خارج املدينة فيتم وضعها في هودج.
 -3وصف بانانتي املساكن في الجزائر من حيث مظهرها الخارجي والداخلي ،ونظام توجيه مياه األمطار من أسقف املنازل
إلى الصهاريج ،ثم تحدث عن أهمية األسطح ،وعلو املنازل ،وبالط أرضية املنازل ،وما تحتويه فناءات املنازل من مرافق ،وملح
إلى دور السلطة في إلزام السكان على تبييض منازلهم مرة واحدة في السنة ،ثم انتقل إلى الحديث عن بعض الخصوصيات التي
كان يتسم بها السكان في منازلهم منها نزع النعال عند الدخول.
 -4ذكر بانانتي أن ظاهرة التسول في الجزائر قليلة في هذا البلد ،وأرجع ذلك إلى الوازع الديني الذي دفع الناس إلى املحتاجين،
ثم حذر من عدم وعد املُ َت َ
ص َّدق عليه بتقديم صدقة جديدة ،ألن املتسول عادة ما يعتقد تكرارها واجبا.
 -5إن إلقاء التحية من صغير السن نحو الكبير تكون بتقبيل اليد ،أما ما بين النظراء فتكون عبر العناق ،وتحدث كذلك
عن صيغ الحلف ،وأن الناس يضيفون ألسمائهم اسم املدينة التي ينتمون إليها.
 -5الحظ بانانتي سن الخطبة يتم في سن الطفولة  ،أما سن الزواج فيكون عند الثانية عشر أو الثالثة عشر ،وذكر أن اآلباء
هم الذي يختارون زوجات أبنائهن حتى أن الزوجين لم يريا بعضهما حتى يوم الزفاف ،وأضاف أن هناك من يكلف عجوزا لتبليغ
املعجب بها بالزواج ،ثم تحدث عن االحتفال بالزواج.
 -6تحدث عن ميراث الزوجين إثر وفاة أحدهما ،ثم تحدث عن رعاية األطفال الذكور واإلناث وتعرض بعد ذلك إلى إمكانية
الزوج عند طالق زوجته أن يعيد حياته الزوجية في ظرف ثالثة أيام ،لكن املرأة املطلقة عليها أن تبقى ملدة ثالثة أشهر (فترة
العدة) حتى تتمكن أن تتوزج مع زوج آخر ،ثم تطرق إلى حالة عودة الزوج لزوجته األولى ولكن بعد أن تتزوج رجال آخر.
 -7بعدما تحدث عن السماح بتعدد الزوجات في املجتمع هذه املنطقة ،وانتقاده لها ،لجأ بانانتي إلى الحديث عن شعور
النساء املسلمات وإعجابهن حسب رأيه بنظام الزوجه الواحدة لدى األوربيين.
 -8إن ما يالحظ على وجهة نظره عن الحياة االجتماعية في الجزائر واملنطقة املغاربية عموما يضفي على بعضها عبارات من
االستهجان واالزدراء مثل الزواج ،النظام الغذائي وغيرها.
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The organizational communication and its role in reducing
employee alienation in the Algerian company
 الجزائر، أم البواقي،جامعة العربي بن مهيدي/ معدن شريفة. العمري سليمة * د.د
Dr. Lamri Salima * Dr.Maaden Cherifa/ University Of Oum el Bouaghi, Algeria

:ملخص
تسعى هذه الدراسة إلى البحث في موضوع " االتصال التنظيمي ودوره في التخفيف من االغتراب الوظيفي لدى العامل
 وكذا التعرف على طبيعة العالقة بين،باملؤسسة الجزائرية " من خالل التعرف على مفهوم االتصال التنظيمي وأهميته
 للتحقق من صحة الفرضيات قمنا بإجراء دراسة ميدانية بشركة بناء الهياكل املعدنية،االتصال التنظيمي واالغتراب الوظيفي
 تم، وتم استخدام االستبيان كأداة أساسية للبحث، حيث تنتمي الدراسة إلى مجال البحث الوصفي.املصنعة وحدة أم البواقي
 ولقد أظهرت النتائج أن فعالية االتصال التنظيمي تعد من،) عمال التنفيذ، عمال التحكم،) عامال (إطارات93( توزيعها على
.العوامل التي تحد أو تقلل من االغتراب الوظيفي
. املؤسسة- العامل-  االغتراب الوظيفي- االتصال التنظيمي: الكلمات املفتاحية
Abstract:
This study aims to research the theme of "organizational communication and its role in reducing worker
alienation in the Algerian institution" by identifying the concept of organizational communication and its
importance, as well as identifying the nature of the relationship between organizational communication and
job alienation, to verify the validity of the hypotheses we conducted a field study in a construction company of
metal frames manufactured at the Oum El Bouaghi unit. When the study belongs to the field of descriptive
research and the questionnaire was used as the basic tool for the research, it was distributed to (93) factors
(managers, control agents, implementing agents), the results showed that the effectiveness of organizational
communication is one of the factors that limit or reduce alienation at work.
Key words: Organizational communication -Employee alienation- Employee - Company.
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مقدمة:
لطاملا كان االتصال التنظيمي من املواضيع التي حازت على مكانة بارزة لدى الكثير من الباحثين على اختالف مجاالت
اهتمامهم بما في ذلك العلوم االجتماعية ،إذ على الرغم من التباين في الرؤى حول االتصال التنظيمي إال أنه يبقى أحد الركائز
الرئيسية التي تقوم عليها املؤسسة ،بل أصبح نجاحها وتحقيق أهدافها مقرونا بمدى إتباعها ألساليب اتصال فعالة مما يقض ي
بأهمية حاجتها إلى املعرفة في الدور الذي يلعبه االتصال التنظيمي.
يعد االتصال جوهر أية عملية إدارية والركيزة األساسية لنشاطها كون االتصال التنظيمي يساعد املؤسسة على تنفيذ
مهامها من خالل نقل املعلومات بشكل رسمي وفي اتجاهات مختلفة فضال عن االتصال غير الرسمي ،كما يتيح االتصال فرصة
اإلحاطة باملشكالت التنظيمية سواء تلك املتعلقة بالفرد أو املؤسسة.
وال يعمل االتصال على نقل املعلومات والقرارات داخل املؤسسة وخارجها فحسب بل يسعى إلى تحقيق الفهم املتبادل لهذه
املعلومات والتنسيق بين مختلف أجزاء املؤسسة بطريقة واضحة ومرنة ،فضال عن كونه عملية إدارية يتواصل من خالله
األفراد وحتى املؤسسات ،ويمكن لالتصال أن يكون عملية اجتماعية ذلك أنها تسمح ملجموعة من العاملين من التفاعل فيما
بينهم ،وتعديل اتجاهاتهم والتأثير على دوافعهم وقيمهم ،األمر الذي دفع بالكثير من الباحثين بالنظر لالتصال التنظيمي على
أنه معيار قوي يعكس مدى نجاح املؤسسة أو فشلها .من هنا جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على االتصال التنظيمي
ودوره في التخفيف من االغتراب الوظيفي لدى العامل باملؤسسة الجزائرية.
مشكلة الدراسة :
تنحصر مشكلة الدراسة في معاناة العديد من املؤسسات في الجزائر من كثرة املمارسات غير العقالنية والتي تشكل في
مجملها مظاهر سلبية أهمها :ضعف األداء ،التأخر ،الغياب ،العزلة ،فقدان الثقة ،القلق التوتر ،الشعور بامللل ،ضعف
الوالء ،غياب روح الجماعة وغيرها ،كما تحدد مشكلة الدراسة أيضا في أن هذه املؤسسات ال تعتمد على أساليب فعالة بالشكل
االتصالي املطلوب ،فبات لزاما عليها السعي إلى إيجاد حلول لهذه املشكالت وفي مقدمتها االغتراب الوظيفي الذي يعبر عن معاناة
العامل بمكان عمله ومن الظواهر التي تهدد كيان املؤسسة في مناحي كثيرة ،وتظهر مشكلة الدراسة من خالل األسئلة اآلتية:
 هل يقلل االتصال النازل من العجز عن العمل لدى العامل بمؤسسة بناء الهياكل املعدنية املصنعة بأم البواقي؟ هل يشجع االتصال الصاعد في الحد من فقدان معنى العمل لدى العامل بمؤسسة بناء الهياكل املعدنية املصنعة بأمالبواقي؟
 كيف يعمل االتصال األفقي على التخلص من العزلة االجتماعية لدى العامل بمؤسسة بناء الهياكل املعدنية املصنعة بأمالبواقي؟
.1أهداف وأهمية الدراسة:
 1.1أهداف الدراسة:
تمثلت أهداف الدراسة في:
 التعرف على واقع االتصال التنظيمي وتبيان أهميته واألساليب املتبعة في ذلك. -تسليط الضوء على االغتراب الوظيفي ومعرفة األسباب املؤدية إليه والبحث عن حلول له.
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 معرفة دور االتصال التنظيمي في التخفيف من االغتراب الوظيفي باملؤسسة محل الدراسة امليدانية. إضافة نتائج جديدة في مجال البحث العلمي بالنسبة ملوضوع الدراسة. 2.1أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية املوضوع ذاته ،كونها تالمس موضوع في غاية األهمية ،أال وهو االتصال التنظيمي
الذي يحتل مكانة بارزة في مجال التنظيم ،خاصة وأنه أصبح محل تجاذب العديد من الحقول املعرفية ،وال يقتصر االتصال
داخل املؤسسة على نقل وتبادل املعلومات بين مستويات مختلفة لها فحسب ،بل يعتبر أيضا عملية اجتماعية متعددة ،وما
يزيد من أهمية املوضوع أن االتصال التنظيمي الفعال يقدم أساليب مختلفة التي تعتبر بمثابة منفذا لحل العديد من املشكالت
التنظيمية كاالغتراب الوظيفي الذي يعبر في صورته البسيطة عن القطيعة بين العامل وما ينتجه من جهة ،ومحيط عمله من
جهة ثانية.
.2فرضيات الدراسة:
على ضوء أهمية الدراسة وتحقيقا ألهدافها ،فقد اعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من الفرضيات وهي:
 1.2الفرضية الرئيسية:
االتصال التنظيمي وسيلة فعالة لتفادي االغتراب الوظيفي لدى العامل بمؤسسة بناء الهياكل املعدنية املصنعة بأم البواقي.
 2.2الفرضيات الجزئیة:
❖ يقلل االتصال النازل من العجز عن العمل لدى العامل بمؤسسة بناء الهياكل املعدنية املصنعـة بأم البواقي.
❖ يشجع االتصال الصاعد على الحد من فقدان معنى العمل لدى العامل بمؤسسة بناء الهياكل املعدنية املصنعة بأم
البواقي.
❖ يعمل االتصال األفقي على التخلص من العزلة االجتماعية لدى العامل بمؤسسة بناء الهياكل املعدنية املصنعة بأم
البواقي.
.3مفاهيم الدراسة:
االتصال التنظيمي:
يعرف تاير االتصال التنظيمي بقوله  ":من ناحية كونه تدفقا للبيانات املساندة التصاالت التنظيم ،والعمليات االتصالية
البيئية ،ويورد في تصوره ثالثة أنظمة اتصالية في التنظيم :اتصال تشغيلي ،اتصال تنظيمي ،اتصال خاص بالصيانة "1.
ويعرفه عالء عبد الغني محمود بأنه ":الوسيلة التي يعتمد عليها املدير لتطوير نظام يتم بموجبه إعطاء املعلومات
وتفسيرها للمجموعات واألفراد داخل املنظمة وخارجها"2.

 - 1فاتن بوحجر :معوقات االتصال التنظيمي في اإلدارة املحلية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير ،تخصص علم االجتماع ،فرع تنظيم وعمل
،إشراف العقبي األزهر ،تم مناقشتها بجامعة محمد خيضر بسكرة ،2015 ،ص.31
 - 2عالء عبد الغني محمود :إدارة املنظمات ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن ،ط ،2011 ،1ص.347
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أما خضيركاضم حمود فيرى أنه" :عملية نقل رسالة من شخص إلى آخر في املنظمة يتم ذلك باستخدام اللغة أو اإلشارات
أو املعاني أو املفاهيم للتأثير على السلوك"1.
االغتراب الوظيفي:
عرف السيد شتا االغتراب الوظيفي بأنه  ":الشعور بالغربة أحد الظواهر التي شاع وجودها في مجال العمل وزادت مخاطرها
بالنسبة لكل من العاملين وأصحاب األعمال"2.
في حين عرفه ميتشال وآخرون بالقول بأنه ":عبارة عن حالة معرفية معمقة لالنفصال النفس ي عن العمل ناشئة من
اإلدراك بأن العمل ذاته غير قادر على الوفاء باالحتياجات الشخصية والتوقعات الضرورية ،إنه يعكس موقفا يهتم فيه الفرد
اهتماما بسيطا بالعمل ،ويؤدي العمل بطاقة بسيطة ،ويعمل أساسا للحصول على مكافآت خارجية"3.
وينظر لالغتراب أيضا على أنه ظاهرة اجتماعية من خالل " اإلحساس بفقدان املعنى والقوة ويشعر العامل باالغتراب عندما
يتعامل مع املؤسسة بحيث يراها تنظر إليه باعتباره سلبيا وال يقع في نطاق سيطرتها وتحكمها"4.
العامل:
عرف أحمد زكي بدوي العامل بالقول ":العامل هو ذكر أو أنثى يؤدي أعمال يدوية أو غير يدوية لقاء أجر مهما كان نوعه
ويكون في خدمة صاحب العمل أو تحت سلطته أو إشرافه"5.
ومن الناحية القانونية عرف القانون  11/90املتضمن عالقات العمل الفردية العمال األجراء" كل األشخاص الذين يؤدون
عمال يدويا أو فكريا مقابل مرتب ،في إطار التنظيم ولحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يدعى املستخدم"6.
املؤسسة:
واملؤسسة هي ترجمة للكلمة الفرنسية  Entrepriseتعني"منشأة أو مشروع" ،7واتخذت املؤسسة أشكاال عديدة عبر التاريخ
خاصة في القرن العشرين ،فأطلقت عليها تسميات مختلفة كاملنظمة ،الشركة ،املؤسسة...إلخ.
وقدم تالكوت بارسونز تعريفا مركزا للمؤسسة بالقول أنها  ":نسق اجتماعي منظم ،أنش ئ من أجل تحقيق أهداف
محددة"8.

 - 1خضير كاضم حمود :السلوك التنظيمي ،الجامعة الهاشمية ،ط ،2002 ،1ص.21
 - 2السيد علي شتا :إغتراب اإلنسان في التنظيمات االجتماعية ،مؤسسة شباب الجامعة ،إسكندرية ،ص.144
 - 3عمر بن متعب مبارك الدوسري :املناخ التنظيمي وعالقته باالغتراب الوظيفي ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم اإلدارية ،إشراف
الدكتور عامر بن خضير الكبيس ي ،تم مناقشتها بجامعة نايف للعلوم األمنية ،قسم العلوم اإلدارية ،الرياض ،2011 ،ص.44
 - 4قاس القاسم وبديع محمود مبارك :علم النفس املنهي بين النظرية والتطبيق ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،2000 ،ص.57
 - 5عبد الرزاق بن حبيب :اقتصاد وتسيير املؤسسات ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2002 ،ص.24
 - 6املادة 02:من القانون رقم  11-90املؤرخ في  26رمضان عام  1410املوافق  21أبريل سنة  1990يتعلق بعالقات العمل الفردية.
 - 7سهيل إدريس :املنهل ،قاموس فرنس ي عربي ،دار اآلداب ،بيروت ،ط  ،2000 ،28ص.473
 - 8بلقاسم سالطنية وإسماعيل قيرة  :التنظيم الحديث للمؤسسة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،بسكرة ،الجزائر ،2008 ،ص.7
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.4مجاالت الدراسة:
 1.4املجال الجغرافي:
لقد وقع اختيارنا على مؤسسة بناء الهياكل املعدنية املصنعة  BATICIMوحدة أم البواقي التي تقع باملنطقة الصناعية بأم
البواقي ،مهمتها إنتاج وجلفنة األعمدة والهياكل املعدنية املختلفة ،انطلقت مؤسسة "باتيسيم" برأس مال قدره 450.000.000
دج ،ويعود تاريخها إلى الشركة األم باتيميطال.
 2.4املجال البشري:
اقتصرت الدراسة الحالية على العاملين الدائمين بمؤسسة بناء الهياكل املعدنية وحدة أم البواقي بأصنافهم املختلفة
والبالغ عددهم في فترة التربص امليداني بـ ( )122موزعين كاآلتي:
 فئة اإلطارات .)24( Cadres فئة التحكم .)20( Maitrises فئة التنفيذ .)78( Excusions 3.4املجال الزمني:
باإلضافة إلى الجانب النظري للدراسة ،تم تقسيم العمل امليداني إلى ثالث مراحل وهي:
أ -املرحلة األولى:
وهي املرحلة االستكشافية التي ال يمكن االستغناء عنها في البحث والتي ترمي إلى اكتشاف املجال الجغرافي للدراسة ونزوال
عند مقتضيات هذه املرحلة قمت بزيارة املؤسسة للعديد من املرات.
ب -املرحلة الثانية:
امتدت إلى غاية  31أكتوبر ،2018حيث قمت بتوزيع االستبيان على ( )10مبحوثين ملعرفة مدى االستجابة ملضمونه
واستيعابه والتأكد من حسن اختيار املجال املكاني.
ج -املرحلة الثالثة:
امتدت إلى  25فيفري  ،2019تم توزيع ( )122استمارة استبيان.
.5منهج وأدوات الدراسة:
 1.5منهج الدراسة :
للكشف عن العالقة بين االتصال التنظيمي واالغتراب الوظيفي اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي لقدرته على وصف
الواقع التنظيمي وتحليل معطياته بوصف الظاهرة وتفسيرها مع اقتراح حلول مناسبة لها ،وال يتأتى لنا ذلك إال خالل إجراء
العمل امليداني.
 2.5أدوات الدراسة:
تم االعتماد في هذه الدراسة على مجموعة من أدوات جمع البيانات نفصلها كما يلي:
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 1.2.5االستبيان :يمتاز االستبيان بجوانب إيجابية فهو يسهل عملية تجميع املعلومات ،فضال عن مرونته خاصة وأن
املبحوث يختار الوقت املناسب لإلجابة ،ويشجع االستبيان أيضا على اإلجابات الصريحة مما يجعل منه أداة واسعة االستخدام
في البحوث االجتماعية ،وشمل استبيان دراستنا على ( )49سؤال موزعين على ( )04محاور.
 2.2.5املالحظة :تعبر املالحظة عن ذلك الجهد الحس ي والعقلي املنظم الذي يقوم به الباحث ويسعى من خالله إلى الحصول
على البيانات واملعلومات املتعلقة بموضوع بحثه ،لذلك استخدمنا املالحظة في الدراسة االستطالعية األولية للمؤسسة ،كما
أفادتنا املالحظة في التعرف على الجو السائد بين العمال ،األلفاظ املتداولة بينهم ،عملية التناوب في العمل ،اإلحساس بالهدوء
داخل أروقة اإلدارة ،خروج العمال.
 3.2.5املقابلة :املقابلة كأداة من أدوات جمع البيانات تحوز على مكانة بارزة في البحث االجتماعي ،وتعد أيضا من األدوات
األكثر استعماال ملرونتها ،إذ سمحت لنا املقابلة الحرة بتوجيه العديد من األسئلة لبعض رؤساء املصالح.
 4.2.5الوثائق والسجالت :اعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من الوثائق أهمها :هيكل تنظيمي عام ومفصل ملختلف
املصالح ،إحصائيات ،بطاقة التقييم ،مخطط عام للتدريب ،مطويات...إلخ.
.6مجتمع الدراسة وعينته:
تكون مجتمع الدراسة جميع العاملين بمؤسسة بناء الهياكل املعدنية املصنعة وحدة أم البواقي (باتيسيم) ،البالغ عددهم
( )122عامال ،تم توزيع استمارة البحث على جميع عناصر املجتمع ،استبعدت ( )29استمارة لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي
ويكون بذلك عدد االستبيانات القابلة للتحليل ( )93استبيانا أي ما يقارب ( )%76من مجتمع البحث الذي بدا ذو حجم صغير
فارتأينا إلى تبني أسلوب املسح الشامل املطبق على جميع مفرداته واعتباره عينة عشوائية كبيرة الحجم.
.7نتائج الدراسة ومناقشتها:
 1.7عرض نتائج الدراسة:
 1.1.7عرض نتائج املحوراألول :
الجدول رقم ( :)01يوضح خصائص مفردات البحث من حيث النوع
العبارات نعم  /ن

أحيانا  /ن

ذكر

% 86,02

أنثى

% 13,97

النوع

ن /الكلية
100
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 يتضح من الجدول أعاله أن فئة الذكور تفوق بشكل كبير فئة اإلناث في هذه املؤسسة ،حيث بلغت نسبتهم ()% 86,02بينما قدرت نسبة اإلناث بــ ،)% 13,97( :ولعل ما يفسر هذا االختالف الكبير في توزيع مفردات البحث حسب النوع هي طبيعة
األنشطة املوجودة باملؤسسة (الصيانة ،التلحيم ،النجارة والدهن ،تركيب الصفائح ،الجلفنة )...والتي تتالءم مع الرجال أكثر
منها مع النساء.
الجدول رقم ( :)02يوضح خصائص مفردات البحث من حيث السن
العبارات نعم  /ن
السن

أحيانا  /ن

31 -24

% 40,01

39 -32

% 25,80

49 -40

% 24,73

 50سنة فما فوق

% 06,45

ن /الكلية

100

تبين الشواهد اإلحصائية املدونة في الجدول أعاله أن أغلبية املبحوثين يتراوح سنهم ما بين  31 -24سنة بنسبة
( ،)% 40,01ثم تليها النسبة( )% 25,80التي تمثل العمال الذين يتراوح سنهم ما بين  39 -32سنة ،أما النسبة( )% 24,73فهي
تعبر عن العمال الذين تتراوح أعمارهم بين  49 -40سنة ،وأخيرا النسبة ( )% 06,45التي تمثل العمال الذين يتراوح سنهم من
 50سنة فما فوق.
ما يمكن استنتاجه من األرقام املدونة أعاله أن املؤسسة تعتمد بصفة كبيرة على فئة الشباب وتسعى لتوسيع نشاطها
كاستحداث ورشة للجلفنة ،أما بالنسبة للفئة ذات السن  50سنة فما فوق فهم ذوي الخبرة عموما.
الجدول رقم ( :)03يوضح خصائص مفردات البحث من حيث الحالة االجتماعية
العبارات نعم  /ن

الحالة
االجتماعية

أحيانا  /ن

أعزب

% 34,40

متزوج

% 60,21

مطلق

% 02,15

أرمل

% 03,22

ن /الكلية

100

 يبين الجدول املدرج أعاله أن أغلبية عمال املؤسسة متزوجون وهذا ما تعبر عنه النسبة ( ،)% 60,21بينما بلغت نسبةالعزاب ( ،)% 34,40كما يالحظ تقارب في النسب بالنسبة لفئتي املطلقين واألرامل التي بلغت على التوالي (  )% 02,15و(03,22
.)%
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والجدير بالذكر أن العمل بهذه املؤسسة ال يلب الحاجيات الضرورية ألغلبية العمال خاصة املتزوجون منهم ،هؤالء الذين
يعانون من مشاكل كثيرة بسبب عدم التزامهم بمواعيد العمل وظروفه ما يجعلهم أكثر عزلة من غيرهم ،وفيما يخص بقية
العمال فوضعيتهم ال تختلف كثيرا عن سابقيهم هذا ما كشفت عنه املقابالت العفوية مع املبحوثين.
الجدول رقم ( :)04يوضح خصائص مفردات البحث من حيث املستوى التعليمي

املستوى
التعليمي

العبارات

أحيانا  /ن

نعم  /ن ابتدائي

% 11,82

متوسط

% 25,80

ثانوي

% 41,93

جامعي

% 20,43

ن /الكلية

100

من خالل القراءة لألرقام املدونة في الجدول السابق املتعلقة باملستوى التعليمي للعمال اتضح أن أعلى نسبة من املبحوثين
تمثل ذوي املستوى الثانوي املقدرة بـ )% 41,93(:ثم تليها نسبة العمال ذوي املستوى املتوسط بنسبة ( ،)% 25,80في حين بلغت
نسبة العمال ذوي املستوى الجامعي بـ ،)% 20,43(:أما عن املستوى االبتدائي فقدرت نسبتهم بـ )% 11,82( :وهي أقل نسبة
مسجلة.
املالحظ أن هذه املؤسسة تعتمد على العمال ذوي املستوى الثانوي الذين يشكلون القاعدة األساسية للمؤسسة معظمهم
خريجي مراكز التكوين املنهي ،واالعتماد بنسب متقاربة بين العمال ذوي املستوى الجامعي واملتوسط ،أما عن العمال ذوي
املستوى االبتدائي فهم يمثلون العمال الفنيون الذين يتمركزون في ورشات اإلنتاج ومن أبرز نشاطاتهم الصيانة ،التلحيم،
الدهن ،النجارة ،الحراسة ،التنظيف.
الجدول رقم ( :)05يوضح خصائص مفردات البحث من حيث املستوى املنهي
العبارات
نعم  /ن إطار
املستوى
التعليمي

عون تحكم
عون تنفيذ

أحيانا  /ن

ن /الكلية

% 20,43
% 19,35
% 60,21

100

 يتضح من خالل البيانات املدونة أعاله واملتعلقة باملستوى املنهي أن أعلى نسبة مسجلة هي( )% 60.21التي تمثل فئةالعمال التنفيذيين ،ثم تليها النسبة ( )% 20,43وهم فئة اإلطارات ،بينما قدرت نسبة فئة أعوان التحكم بـ .)% 19,35 (:
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نستنتج من النسب السابقة أن العمال التنفيذيين يشكلون القاعدة أو الركيزة األساسية لإلنتاج داخل املؤسسة ،في حين
نسجل تقارب واضح للنسب بين فئتي اإلطارات وأعوان التحكم فلربما مرده أن املؤسسة قادرة على استقطاب اإلطارات وتبريرنا
في ذلك التحاق عمال جدد ذو املستوى الجامعي للعمل بها ،كما أن أعوان التحكم يتميزون بخبرة كافية في العمل ويمكن
اعتبارهم اإلدارة الوسطى ومهمتها اإلشراف ،املراقبة ،التدريب...إلخ.
الجدول رقم ( :)06يوضح خصائص مفردات البحث من حيث األقدمية في العمل
العبارات
أقل /ن
نعم
من  05سنوات
10سنوات
sk -;hj05
سنوات
األقدمية
في العمل

 15 - 10سنة
أكثر من 15سنة

أحيانا  /ن

51

ن /الكلية

% 51,61
% 22,58
% 07,52
% 18,27

100

وتوضح البيانات الكمية املتعلقة باألقدمية أن العمال الذين أمضوا فترة العمل أقل من  05سنوات يمثلون نسبة (51,61
 )%وهي نسبة كبيرة مقارنة بالنسب األخرى ،بينما تمثل نسبة ( )% 22,58العمال الذين أمضوا فترة العمل من  05إلى 10
سنوات ،ثم تليها النسبة ( )% 18,27التي تعبر عن العمال ذوي األقدمية أكثر من  15سنة عمل باملؤسسة.
املالحظ أن أغلبية عمال املؤسسة ليست لديهم أقدمية كبيرة في العمل إذا ما جمعنا العمال الذين ينتمون إلى الفئة األولى
والثانية نجد أن  69عامال من بين العمال الذين أمضوا من شهرين إلى  10سنوات عمل ،والسبب في ذلك استقطاب فئة
الشباب تزامنا مع تقاعد بعض العمال ،كما أن العمال الذين أمضوا فترة العمل أكثر من  15سنة غالبا ما يكونوا عمال التحكم
أو عمال التنفيذ الذين لديهم من الخبرة ما تكفي للنهوض باملؤسسة.
 2.1.7عرض نتائج املحورالثاني :
الجدول رقم ( :)07يبين دوراالتصال النازل في التقليل من العجز عن العمل لدى العامل.
العبارات

نعم  /ن

ال  /ن

أحيانا /ن

ن/ك

يوضح وفرة املعلومات وكفايتها لتوضيح مهام
التنسيق بين العمال العامل
وتوجيههم لتحقيق األهداف

% 84,94

% 09,67

% 05,37

100

% 77,41

% 05,37

% 17,20

100

التركيز على االيجابيات أكثر من السلبيات

% 69,89

% 08,60

% 22,58

100

حرص املؤسسة على إشراك العاملين في اتخاذ
االهتمام بانشغاالت القرار
العاملين املهنية واالجتماعية

% 33.33

% 40.08

% 22.58

100

% 49,46

% 22,58

% 27,95

100

عند قراءتنا للجدول املدون أعاله املتعلق بدور االتصال النازل يتضح ما يلي:
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 أن املعلومات التي يوفرها املسؤول املباشر للعاملين باملؤسسة كافية إلنجاز مهامهم ،وهذا ما عبرت عنه أعلى نسبة املقدرةبـ )% 84,94( :وتليها النسبة( )% 09,67للمبحوثين الذين نفوا وفرة املعلومات باملؤسسة ،وأخيرا تأتي أدنى نسبة املقدرة بـ (05,37
 )%وتتعلق باملبحوثين الذين أجابوا بوفرة املعلومات لكن أحيانا فقط.
 أن املسؤول املباشر يسعى للتنسيق بين العمال وتوجيههم لتحقيق أهداف املؤسسة ،وهذا ما عبرت عنه النسبة( ،)%77,41بينما أقرت النسبة ( )%17,20من املبحوثين بوجود تنسيق وتوجيه من طرف مسؤولهم املباشر لكن ليس بصفة
دائمة ،في حين نجد أن النسبة ( )% 05,37منهم نفوا وجود أي مسعى للتنسيق بين العمال باملؤسسة.
 أعلى نسبة مقدرة ب :ـ ( )% 69,89وتخص املبحوثين الذين أقروا بالتركيز على االيجابيات أكثر من السلبيات في العمل ،أماأدنى نسبة مدونة أعاله مقدرة بـ  )%08,60(:وهذا يعني أن التركيز على االيجابيات وارد بصفة غالبة في هذه املؤسسة.
كما أن املؤسسة ال تحرص كثيرا على إشراك العاملين في اتخاذ القرار ،وهذا ما عبرت عنه النسب املتقاربة على التوالي:(.)% 33,33( ،)% 40,08
 يوجد اهتمام من قبل املسؤول املباشر بانشغاالت العامل املهنية واالجتماعية ،وهذا ما عبرته عنه النسبة (،)% 49,46في حين نفت النسبة ( )% 22,58من املبحوثين ذلك.
 3.1.7عرض نتائج املحورالثالث:
الجدول رقم ( :)08يبين دوراالتصال الصاعد في الحد من فقدان معنى العمل لدى العامل.
العبارات

نعم  /ن

ال  /ن

أحيانا /ن

ن/ك

اتصال العامل بمسؤوله املباشر في العمل

74,19

07,52

18,27

100

الصعوبات التي تعيق االتصال بين العامل وبين مسؤولهم
املباشراملسؤول املباشر لنجاح
القدرة على املبادرة للتعاون مع
املؤسسةاملباشر للعامل
دعم ومساندة املسؤول

22,58
66,66

62,36
07,52

15,05
25,82

100
100

51,61

17,20

31,18

100

تفيدنا قراءة الجدول املتعلق بدور االتصال الصاعد بما ما يلي:
 أن أفراد البحث أجابوا بأنهم يتصلون بمسؤولهم املباشر في العمل املقدرة نسبتهم بـ ،)%74,19(:أما النسبة املبحوثين قدأجابوا أنهم يتصلون أحيانا فقط بمسؤولهم املباشر فنسبتهم مقدرة ب ـ  ،)%18,27(:في حين أن النسبة املتبقية املقدرة بـ 07,52(:
 )%تتعلق باملبحوثين الذين ال يسعون لالتصال بمسؤولهم املباشر.
 أن أغلبية املبحوثين ال يجدون صعوبات في االتصال مع مسؤولهم املباشر ونسبتهم ( ،)% 62,36أما بالنسبة للنسبتيناملتبقيتين ( )%22,58و( ،)%15,05فهي تعبر عن وجود صعوبات كثيرة يعاني منها املبحوثين سواء كان االتصال بصفة دورية أو
أحيانا ،كتابة أو شفاهة.
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 كما أن النسبة ( )%66,66تدل على قدرة العاملين على املبادرة للتعاون مع مسؤولهم املباشر ،ثم تليها النسبة ()% 25,82للمبحوثين الذين عبروا عن عدم اهتمامهم بالتعاون مع اآلخرين واملبادأة في العمل ،في حين نجد أدنى نسبة هي ()% 07,52
وتتعلق باملبحوثين الذين نفوا قدرتهم على املبادرة من أجل تطوير العمل.
 أن أغلب املبحوثين يقرون بوجود دعم ومساندة معتبرة من قبل مسؤولهم املباشر في العمل بنسبة ( ،)% 51,61أما النسبةاملوالية املقدرة بـ )% 31,18(:فهي تخص املبحوثين الذين يرون أن الدعم واملساندة يكون في مواقف محدودة فقط ،وأخيرا
النسبة ( )%17,20تخص املبحوثين الذين ال يقرون بوجود أي دعم أو مساندة من جانبه.
 4.1.7عرض نتائج املحورالرابع:
الجدول رقم ( :)09يبين دوراالتصال األفقي في التخلص من العزلة االجتماعية للعامل
العبارات

نعم  /ن

ال  /ن

أحيانا /ن

ن/ك

انسجام العامل مع اآلخرين في محيط العمل

75,26

13,97

10,75

100

االعتماد على أسلوب العمل الجماعي

63,44

16,12

10,75

100

شعور العامل بأنه جزء من املؤسسة

72,04

06,45

21,50

100

العالقات الجيدة بين العمال تساعدهم على
التخلص من االنعزال والوحدة

87,09

04,30

22,03

100

تفيدنا املعطيات اإلحصائية بالجدول املتعلق بدور االتصال األفقي بما ما يلي:
 أن نسبة ( )%75,26من املبحوثين يؤكدون انسجامهم الجيد مع اآلخرين وال يجدون أية صعوبة في التعامل مع غيرهم،بينما نجد النسبة ( )% 13,97تتعلق باملبحوثين الذين ال يندمجون بسهولة في محيط عملهم وهم غير مهتمين باندماجهم
االجتماعي ،بينما نجد النسبة ( )%10,75تخص العاملين الذين يبدون انسجاما مع غيرهم في مواقف بعينها ال أكثر.
 أن املبحوثون املقدرة نسبتهم بـ )% 63,44(:يفضلون أسلوب العمل الجماعي ،في حين نجد النسبة ( )%16,12منهم اليعتمدون على أسلوب العمل الجماعي ،ثم تليها النسبة ( )% 10,75وتتعلق باملبحوثين الذين يعتمدون على أسلوب العمل
الجماعي لكن في مواقف محدودة.
 تقر النسبة ( )% 72,04من املبحوثين باعتزازهم بانتمائهم للعمل باملؤسسة ويشعرون بأنهم جزء ال يتجزأ منها ،تليها النسبة( )% 21,50للمبحوثين الذين يرون أن هذا االعتزاز باملؤسسة ال يكون دائما وإنما يتوقف على مواقف بعينها ،في حين ال تبد
النسبة ( )%06,45أي اعتزاز بالعمل بهذه املؤسسة.
 أن أغلبية املبحوثين يقرون بوجود عالقات جيدة فيما بينهم عموما ،وهذا ما عبرت عنه النسبة ( )% 87,09وتليها النسبة( )%22,03التي تخص املبحوثين ذوي العالقات املحدودة مع زمالئهم ،في حين نفت النسبة ( )% 04,30منهم ذلك ،وهم ممن ال
يعيرون أدنى اهتمام بتكوين عالقات اجتماعية في العمل.
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 2.7مناقشة نتائج الدراسة:
 1.2.7مناقشة نتائج الفرضية األولى:
إن الثابت من النتائج امليدانية املتحصل عليها هو أن االتصال النازل يقلل من العجز عن العمل لدى العاملين ،بحيث نجد
أن املسؤول املباشر يوفر املعلومات الالزمة للعاملين من أجل القيام بمهامهم على أكمل وجه متبعا الخطاب الشفوي هذا ما
عبرت عنه النسبة ( ،)% 84,94كما أنه يسعى دوما إلى التنسيق بينهم وتوجيههم من خالل أساليب الحوار هذا ما عبرت عنه
النسبة ( )%77,41باإلضافة إلى ذلك ،يركز املسؤول املباشر على االيجابيات أكثر من السلبيات في العمل ما يؤثر إيجابا في
سلوك العاملين هذا ما عبرت عنه النسبة (.)% 69,89
ومثال ذلك :التخطيط لنجاح العمل ،االلتزام بإنجاز العمل ،التحكم في مجريات العمل ،الثقة واالهتمام بالعمل.
والثابت أيضا أن املؤسسة ال تحرص دوما على إشراك العاملين في القرارات املختلفة ،وهذا ما دلت عليه النسبة (40.08
 ،)%كما أن التقارب الواضح بين النسبتين على التوالي )% 33.33( :و( )% 22.58راجع للسياسة التي تنتهجها هذه األخيرة ،كما
نستدل باملقابالت العابرة للمبحوثين أن حضور العاملين لالجتماعات التي تعقدها املؤسسة وإن كانت حضورهم محتشما إال
أن آرائهم تؤخذ في الحسبان بما يتماش ى مع األهداف العامة لها ،بينما ينفي العمال التنفيذيين مشاركتهم في أي قرار يخص
املؤسسة.
كما نستنتج مما سبق ،أن اهتمام املسؤول بانشغاالت العاملين يسهم في التقليل من الشعور باإلحباط والعزلة وهذا ما
عبره عنه النسبة ( ،)% 49,46فمن خالل املقابلة العفوية التي قمنا مع بعض املبحوثين ،تبين أن فئة اإلطارات بالرغم من
خبرتهم املتواضعة في العمل إال أن هذا لم يمنعهم اإلقبال بحماس في العمل وتواصلهم مع مسؤولهم املباشر وحسبهم أنه مهتما
بانشغاالتهم املهنية وحتى انشغاالتهم االجتماعية.
وعليه ،فإن الفرضية األولى تحققت لكون النتائج السابقة أثبتت فعال أن لالتصال النازل دور كبير في التقليل من الشعور
بالعجز عن العمل لدى العاملين بهذه املؤسسة.
 2.2.7مناقشة نتائج الفرضية الثانية:
يتضح من النتائج امليدانية املتحصل عليها أن املؤسسة تعتمد على االتصال الصاعد لكن بصفة أقل من االتصال النازل،
وهذا ما تعكسه النسبة( ،)%74,19حيث أكد العمال أن لهم القدرة على التواصل مع اإلدارة لالستفسار عن املراسالت
والتعليمات أو األوامر التي تتسم بالغموض ،لذلك جعلوا من املقابلة الشفوية األسلوب األكثر استخداما في اتصالهم
بمسؤولهم املباشر.
كما أن أغلبية العاملين ال يجدون صعوبات في االتصال مع مسؤولهم املباشر للعالقة الحسنة السائدة بينهم ،وهذا أظهرته
النسبة (.)% 62,36
كما أكدت البيانات املتحصل عليها أن عامل القدرة على املبادرة إلى التعاون مع املسؤول املباشر متوفرة لدى األغلبية من
العاملين في وجود رضا البعض عن العمل وظروفه عموما ،هذا ما دلت عليه النسبة (.)%66,66
وتؤكد املعطيات اإلحصائية أيضا أن املسؤول املباشر يدعم العاملين سواء أكان الدعم معنويا أو ماديا مما يترك آثارا
إيجابية في نفسيتهم ويجعلهم أكثر إقباال على العمل ،وهذا ما دلت عنه النسبة (.)%51,61
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ً
وبناء على ما سبق ،نتوصل إلى أن الفرضية الثانية هي أيضا تحققت كون االتصال الصاعد يلعب دور كبير في التقليل من
مشاعر فقدان معنى العمل لدى العامل ،ألننا بإمكاننا تجاوز مشكلة اغتراب العامل في مؤسسته باالهتمام أكثر بهذا النوع من
االتصال الذي يفترض عدم إهماله.
 3.2.7مناقشة نتائج الفرضية الثالثة :
كما أن هذه الفرضية تحققت أيضا عندما أكدت النتائج املتحصل عليها ،أن هناك انسجام كبير بين معظم العاملين ،وهذا
ما عبرت عنه إجابات املبحوثين املقدرة نسبتهم بـ.)%75,26(:
أن العالقة بين العاملين حسنة عموما من خالل إشباع حاجات كثيرة ال يوفرها االتصال الصاعد أو النازل ،وهذا ما يثبت
وجود االتصال غير الرسمي باملؤسسة الذي ال يقل أهمية عن االتصال الرسمي.
كما أبانت هذه األخيرة ،أن أغلبية املبحوثين يفضلون أسلوب العمل الجماعي املقدرة نسبتهم بـ ،)% 63,44(:وهذا نابع من
اعتقادهم الجازم بأن العمل الجماعي هو األفضل بالنسبة لهم.
والثابت من اإلحصائيات امليدانية أن نسبة ( )% 72,04أي ما يقابل  67من املبحوثين يعتزون بانتمائهم للعمل باملؤسسة
ويشعرون بأنهم جزء ال يتجزأ منها ،وهم على استعداد تام للتضحية من أجل استمراريتها.
كما ثبت أيضا أن العالقات الجيدة بين العمال تعكس املناخ التنظيمي الجيد لها من حيث املعاملة الحسنة ،التعاون
والتضامن...إلخ ،تجسيدا للعالقات اإلنسانية داخل املؤسسة وهذا ما عبرت عنه أعلى نسبة ( )%87,09في الجدول أعاله مقابل
أدنى نسبة (.)%04,30
بعد العرض السابق ،نخلص إلى صدق الفرضية الثالثة أيضا لتوافر مؤشراتها ضمن املعطيات امليدانية التحصل عليها
وفي األخير ،يمكن القول أن صدق الفرضيات الفرعية للدراسة يعني صدق الفرضية العامة" االتصال التنظيمي وسيلة
فعالة للتخفيف من االغتراب التنظيمي لدى العامل بمؤسسة بناء الهياكل املعدنية املصنعة بأم البواقي".
خاتمة:
لقد تطرقنا ملوضوع االتصال التنظيمي ودوره في التخفيف من االغتراب الوظيفي لدى العامل من خالل دراسة ميدانية
لعينة من العاملين على مستوى شركة بناء الهياكل املعدنية املصنعة بأم البواقي ،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة بين
االتصال التنظيمي واالغتراب الوظيفي ،كما أن االتصال التنظيمي بنوعيه (الرسمي وغير الرسمي) وباتجاهاته (النازل،
الصاعد ،األفقي) يسهم بشكل كبير في التخفيف من ظاهرة االغتراب الوظيفي بأبعادها  :العجز ،فقدان املعنى ،العزلة
االجتماعية.
واستنادا إلى النتائج املتوصل إليها ،نقترح ما يلي:
 تطوير األساليب االتصالية باملؤسسة من خالل اتصاالت فعالة وباتجاهات مختلفة. تفويض السلطة للعاملين من خالل إشراكهم في اتخاذ القرارات. االهتمام بالعالقات اإلنسانية املبنية على التفاعل االيجابي واستغاللها في التعامل بين الرؤساء واملرؤوسين. -تشكيل فرق عمل لتنمية روح العمل الجماعي وبث ثقافة التعاون لخلق ظروف مالئمة للعمل.
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 العمل على تحقيق التوافق بين الوظيفة وشاغل الوظيفة حتى ال يحدث إحباطا حالة التوقعات البعيدة عن الواقع. التدريب املستمر للعاملين خاصة منهم الذين تسند لهم مهمة اإلشراف والتدريب وتوعيتهم بمشكلة االغتراب. السعي دوما لتحقيق الفعالية التنظيمية وترسيخ بعض القيم داخل املؤسسة كالتعاون ،الثقة ،املعاملة الحسنة ،عدمالتمييز بين العاملين وتعزيز العالقات االيجابية بينهم.
قائمة املراجع :
 .1السيد علي شتا :اغتراب اإلنسان في التنظيمات االجتماعية ،مؤسسة شباب الجامعة ،إسكندرية.
 .2بلقاسم سالطنية وإسماعيل قيرة  :التنظيم الحديث للمؤسسة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،بسكرة ،الجزائر.2008 ،
 .3خضير كاضم حمود :السلوك التنظيمي ،الجامعة الهاشمية ،ط.2002 ،1
 .4سهيل إدريس :املنهل ،قاموس فرنس ي عربي ،دار اآلداب ،بيروت ،ط .2000 ،28
 .5عبد الرزاق بن حبيب ،اقتصاد وتسيير املؤسسات ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر.2002 ،
 .6عالء عبد الغني محمود :إدارة املنظمات ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن ،ط.2011 ،1
 .7عمر بن متعب مبارك الدوسري :املناخ التنظيمي وعالقته باالغتراب الوظيفي ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم
اإلدارية ،إشراف عامر بن خضير الكبيس ي ،تم مناقشتها بجامعة نايف للعلوم األمنية ،قسم العلوم اإلدارية ،الرياض.2011 ،
 .8فاتن بوحجر :معوقات االتصال التنظيمي في اإلدارة املحلية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير ،تخصص علم االجتماع،
فرع تنظيم وعمل ،إشراف العقبي األزهر ،تم مناقشتها بجامعة محمد خيضر بسكرة.2015 ،
 .9قاس القاسم وبديع محمود مبارك :علم النفس املنهي بين النظرية والتطبيق ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان.2000 ،
 .10املادة 02:من القانون رقم  11-90املؤرخ في  26رمضان عام  1410املوافق  21أبريل سنة  1990يتعلق بعالقات العمل
الفردية.
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:ملخص
 تم،) فراد15( تسعى الدراسة الحالية إلعداد برنامج إرشادي انتقائي وتقص ي أثره في تخفيف األعراض االكتئابية لدى
 ولتحقيق أهداف الدراسة تبنت.) مفحوصا وفقا الرتفاع درجاتهم على مقياس االكتئاب30( اختيارهم بطريقة قصدية من بين
 مؤجل)؛ كونه األنسب، بعدي، الضابطة) ذات االختبار (قبلي،الباحثتان املنهج شبه التجريبي بتصميم املجموعتين (التجريبية
 مستعينتان ببعض أدوات جمع البيانات (املالحظة؛،)لقياس أثر متغير مستقل (البرنامج) على متغير آخر تابع (االكتئاب
.)املقابلة العيادية؛ مقياس االكتئاب؛ البرنامج اإلرشادي املقترح
وبعد إجراء املعالجات اإلحصائية املناسبة ألداء املجموعتين على املقياس املعتمد قبل تطبيق البرنامج وبعده؛ أسفرت
 وما يحمله ذلك من مضامين عالجية ووقائية لإلرشاد،النتائج عن تفوق املجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي
.االنتقائي في التعامل مع اضطراب االكتئاب
. اكتئاب- انتقائية:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The current study aimed to elaborate a selective counseling program and to investigate its impact in
reducing depression symptoms among (15) individuals, who were deliberately selected from (30) one;
according to their high depression degrees. To achieve study goals we adopted the quasi experimental
methodology; by designing of (experimental, control) group with (pre, post, deferred) test, we also used various
data collection tools such as (observation; clinical interview; depression scale; suggested counseling program).
After making the appropriate statistical treatments for the performance of two groups on approved scale,
results showed the superiority of experimental group at (post, follow- up) measurement, and what that
includes therapeutic and preventive meanings for selective counseling; in dealing with depressive disorder.
Keywords: Selectivity- Depression.
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مقدمة:
أصبح االضطراب النفس ي حقيقة من حقائق الحياة املعاصرة التي تعج باملتغيرات الضاغطة واألحداث املتسارعة ،حيث
يمثل االكتئاب أحد أهم مظاهره كشعور بعضنا باإلجهاد وثبوط العزيمة على إثر تعرضه ملواقف محبطة ،بينما قد يستجيب
البعض اآلخر لنفس هذه الوضعيات برد فعل اكتئابي حاد؛ تكتسحه موجة من الحزن االنقباض واإلحساس بالذنب الشديد
مع إهمال املظهر العام .أما إذا استمر األمر ألكثر من ستة أشهر اعتبر اكتئابا مزمنا تتخلله فترات يفقد الفرد فيها ذاكرته
ويصعب عليه إدراك ما حوله؛ تبدو عليه البالدة الذهنية واالنطواء ،كما قد تراوده أفكار انتحارية ومشكالت صحية معقدة؛
تعيق فعاليته االجتماعية واملهنية.
هذا وأشارت إحصاءات منظمة الصحة العاملية ) (WHO, 2009في الهور ( )2016إلى أن  % 3من سكان العالم مصابون
باالكتئاب؛ مع توقع زيادة مضطردة النتشاره مستقبال ،فهو يمثل أهم أسباب عبء من املرض في البلدان املتوسطة الدخل؛
وثالثها في البلدان املنخفضة الدخل بحلول سنة  .12030وحسب الشربيني ( )2011فهناك ما يدفع لالعتقاد بأن انتشار
االكتئاب يفوق كثيرا األرقام التي تذكرها الجهات الصحية املختلفة ،وأن مقابل كل حالة حادة متوسطة من االكتئاب يتم
تشخيصها والتعرف إليها؛ يوجد العديد من الحاالت األخرى التي تبقى مجهولة ،فقد أكدت الدراسات امليدانية أن ما يقارب
 % 80من مرض ى االكتئاب؛ ال يذهبون إلى األطباء وال يتم اكتشاف حالتهم رغم معاناتهم الشديدة.2
وعليه يمكن اعتبار االكتئاب مشكلة جدية تعبث بالصحة العامة لألفراد وتحول دون تقدم اقتصاد
البالد ،حتى أضحت محل اهتمام العديد من الباحثين بمجال الصحة النفسية؛ سعيا منهم نحو تطوير طرق تشخيصه
وتحديد األساليب الفضلى إلرشاده .وحرصا منا على إثراء هذا املوضوع جاءت دراستنا كمحاولة متواضعة لتقص ي الواقع
النفس ي لدى عينة من املكتئبين وتحديد احتياجاتهم التدريبية ،ومن ثم الخروج بتصور مقترح لبرنامج إرشادي تكاملي (انتقائي)؛
قد تكون له أهميته في تخفيف ما أمكن من أعرض االكتئاب.
 -1اإلشكالية:
تصنف الجمعية األمريكية للطب النفس ي ) (APA, 1994االكتئاب ضمن االضطرابات املزاجية التي
تشمل الهوس واالكتئاب ،ولم تختلف املعايير التشخيصية كثيرا لهذا األخير بين الدليل التشخيص ي اإلحصائي الرابع
ً
ُ
والخامس من حيث أنه" :اضطراب يتميز بوجود خمسة أعراض أو أكثر تمثل تغيرا في األداء الوظيفي وهي املزاج املكتئب غالبية
اليوم ملدة ال تقل عن أسبوعين؛ النقص الواضح في االهتمام واملتعة بأي ش يء؛ نقص الوزن امللحوظ بدون عمل رجيم أو زيادة
الوزن؛ قلة أو عدم النوم أو زيادة في النوم؛ هياج نفس حركي أو بطء في النشاط النفس ي والحركي؛ الشعور بالتعب أو فقدان
الطاقة على العمل؛ الشعور بالالمباالة أو الشعور بالذنب الزائد عن الحد؛ النقص في القدرة على التفكير أو التركيز أو اتخاذ
القرارات؛ أفكار متكررة عن املوت أو أفكار انتحارية متكررة بدون خطة أو محاولة انتحارية حقيقية ،حيث تسبب هذه األعراض
ً
ابا واضحا في املجاالت االجتماعية واملهنية ،وهي ليست نتيجة مرض عضوي وال تعزى إلى فقدان شخص عزيز"3
اضطر
1عالء الهور ،فاعلية برنامج نفس ي إسالمي لخفض أعراض االكتئاب النفس ي ،رسالة ماجستير في الصحة النفسية واملجتمعية ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،2016 ،ص .4 -3
2لطفي الشربيني ،االكتئاب :األسباب املرض والعالج ،دار النهضة العربية ،بيروت ،ط  ،2001 ،1ص .12 -7
3 DSM IV, Diagnostic Criteria, American Psychiatric Association, Washington, 1994.
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فاالكتئاب يرتبط بأي درجة من درجاته بتدهور في الوظائف الفسيولوجية النفسية املعرفية السلوكية،
مما يستدعي بطبيعة الحال تدخال متعدد األبعاد يحول دون تفاقم الوضع إلى مستويات يستحيل التعامل معها؛ حيث
تعتل الصحة النفسية البدنية وتتدنى الكفاءة واإلنتاجية .ولعل التوجه نحو العمل وفق منحى انتقائي هو أقصر طريق لتحقيق
هذا الهدف وبأكبر قدر من النجاح ،ملا يتيحه أمام املمارس النفس ي من حرية في اختيار الطرق والتقنيات التشخيصية
العالجية؛ املتوافرة بمختلف النظريات اإلرشادية ،وتنظيم إجراءاتها وتنسيقها بما يناسب خصائص العميل وظروفه العامة،
في صورة جلسات تدريبية (برنامج) يمكن اختبار فاعليتها تجريبيا.
تأسيسا على ما سبق تتحدد إشكالية بحثنا بطرح التساؤل الرئيس :ما مدى مساهمة برنامج إرشادي
انتقائي مقترح في تخفيف األعراض االكتئابية لدى عينة من املفحوصين؟ وينبثق عنه التساؤلين الفرعيين:
• هل يساهم البرنامج في تخفيف األعراض االكتئابية لدى املفحوصين مباشرة بعد االنتهاء من جلساته؟
• هل يستمر أثر البرنامج لدى املفحوصين بعد شهرين من انتهاء جلساته (فترة املتابعة)؟
 -2الفرضيات :كحل مؤقت لإلشكال املطروح نقترح اآلتي:
• يساهم البرنامج في تخفيف أعراض االكتئاب لدى املفحوصين مباشرة بعد االنتهاء من جلساته.
• يستمر أثر البرنامج لدى املفحوصين بعد شهرين من انتهاء جلساته (فترة املتابعة).
 -3أهداف الدراسة:
نسعى من خالل دراستنا إلى تصميم برنامج إرشادي وفق األسس العلمية للنظرية االنتقائية ،في شكل
جلسات تدريبية تطبق على مجموعة من املكتئبين خالل فترة زمنية محددة ،ومن ثم تفحص أثره تجريبيا في تخفيف
مستوى األعراض االكتئابية لديهم؛ فور انتهائه وبعد شهرين من ذلك (فترة املتابعة).
 -4تحديد املصطلحات :وردت في إشكالية البحث وتجلياتها مفاهيم أساسية تستدعي منهجيا الضبط هي:
• االنتقائية :يعرفها فنوش (دت )18 ،في عيساوي وعماري ( )2015على أنها عملية اختيار
األشخاص أو األشياء املناسبة؛ في جميع مجاالت النشاط اإلنساني العلمية الطبية التكنولوجية والرياضية .1وتعني
اصطالحا مقاربة إرشادية حديثة نسبيا تقوم في أساسها على التمييز واالختيار؛ بين أفضل إجراءات وأساليب تشخيص
ومعالجة االضطراب ،للخروج بخطة عالجية متناسقة تتيح دراسة الحالة بعمق؛ وتسد احتياجاتها وفق قاعدة واسعة من
البدائل والحلول ،دون التحيز لنظرية بعينها .2ونقصد بها إجرائيا منهجا يجمع ويوفق بين الوقائع العلمية التحليلية السلوكية
املعرفية  ،....بما يحقق التعامل الفعال مع الشخص كله (جسمه؛ عقله؛ انفعاالته؛ روحه؛ محيطه) ،تم االعتماد عليه في إعداد
وبناء وحدات برنامج إرشادي يتضمن ( )18جلسة تدريبية جماعية ،وذلك بهدف تخفيف األعراض االكتئابية لدى مجموعة
من املفحوصين.
1إيمان عيساوي ،ونسيبة عماري ،فاعلية برنامج إرشادي انتقائي للتخفيف من درجة االحتراق النفس ي لدى األستاذ الجامعي ،رسالة ماستر في
علوم اإلرشاد والتوجيه ،جامعة حمة لخضر :الوادي ،الجزائر ،2015 ،ص .17
2إجالل محمد سرى ،علم النفس العالجي ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط ،2000 ،2ص.274
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• االكتئاب :يعني لغة "سوء الحال واالنكسار من الحزن ،واكتأب اكتئابا :حزن واغتم وانكسر".1
أما اصطالحا فهو حالة نفسية وقتية أو دائمة؛ تميزها مشاعر الحزن التشاؤم واإلحساس بالذنب ،تكون مصحوبة
بمجموعة أعراض فسيولوجية انفعالية معرفية سلوكية ،قد تتفاقم إلى حد فقدان الشهية االنطواء وكراهية الذات؛ وحتى
إيذاء النفس واإلقدام على االنتحار .2ونقصد به إجرائيا الدرجة الكلية التي يحصل عليها املفحوص؛ بعد إجابته على جميع
فقرات مقياس االكتئاب املعتمد في الدراسة.
 -5الطريقة واألدوات :لتحقيق أهداف الدراسة اتبعنا سلسلة خطوات منهجية هي:
 -1.5اختيار املنهج املناسب:
تبنت الباحثتان املنهج "شبه التجريبي" باعتبار الدراسة الحالية تجربة تكشف عن أثر متغير مستقل
(البرنامج اإلرشادي) على متغير آخر تابع (االكتئاب) .أما التصميم التجريبي املعتمد فيقوم على أساس املجموعتين
املتكافئتين (التجريبية ،الضابطة) ذات االختبار (القبلي ،البعدي ،املؤجل) ،والذي يتيح لنا اختبار فاعلية البرنامج بعد االنتهاء
من جلساته مباشرة؛ وفيما إذا كانت تستمر بعد شهرين من ذلك.
 -2.5حصرعينة الدراسة:
تكونت العينة الفعلية (الحقيقية) للدراسة من ( )30فردا ،يمثلون مجمل حاالت االكتئاب التي تتردد
على عيادة الفحص والعالج النفس ي املتواجدة بوسط مدينة العلمة /والية سطيف ،خالل سنتي  .2020 -2019وتماشيا
مع أغراض البحث تم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين متساويتين :ضابطة (ال تستفيد من البرنامج) وأخرى تجريبية (تستفيد
من البرنامج) ،وهم يتوزعون حسب بعض خصائصهم الشخصية كالتالي:

1ابن منظور ،لسان العرب ،دار لسان العرب ،بيروت( ،د .ت).
2محمد هندية ،مدى فاعلية برنامج عالجي معرفي سلوكي في تخفيف حدة االكتئاب لدى األطفال ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عين
شمس ،مصر ،2003 ،ص .8
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جدول ( :)1توزيع أفراد العينة حسب بعض املتغيرات الشخصية
املتغيرات

الجنس
السن

الحالة
االجتماعية
املؤهل العلمي
الوضعية
املهنية

املجموعة
األفراد
الضابطة
(ن= )15
%
العدد
66.66 10
ذكر
33.33
5
أنثى
46.66
7
أقل من 30
سنة
53.33
8
 30سنة
فأكثر
53.33
8
متزوج
46.66
7
غيرمتزوج
26.66
4
جامعي
دون جامعي 73.33 11
60
9
عامل
40
6
بطال

املجموعة
التجريبية
(ن= )15
%
العدد
60
9
40
6
53.33
8

املجموع
(ن= )30
العدد %
63.33 19
36.66 11
50
15

7

46.66

15

50

8
7
5
10
10
5

53.33
46.66
33.33
66.66
66.66
33.33

16
14
9
21
19
11

53.33
46.66
30
70
63.33
36.66

يبدو أن معظم أفراد العينة (الفعلية) ذكوربنسبة  % 63.33ومتزوجون  ،% 53.33لديهم
مستوى دون الجامعي بنسبة  % 70وغير بطالين  .% 63.33أما بالنسبة ملجموعة التجربة فأغلبهم ذكور بنسبة  ،% 60تقل
أعمارهم عن  30سنة ومتزوجون بنسبة  ،% 53.33عمال ولديهم مستوى دون الجامعي بنسبة .% 66.66
والستبعاد أثر العوامل الدخيلة على نتائج التجريب األساس ي ،قامت الباحثتان بفحص تجانس املجموعتين قبل تطبيق
البرنامج؛ وفقا لبعض املتغيرات الشخصية وكذا التجريبية.
* بالنسبة للمتغيرات الشخصية :يوضح الجدول ( )1التقارب الكبير بين نسب توزيع أفراد املجموعتين (الضابطة،
التجريبية) حسب (الجنس؛ السن؛ الحالة االجتماعية؛ املؤهل العلمي؛ الوضعية املهنية) .وهو ما يمكن اعتباره كمؤشر على
تكافئهما.
* بالنسبة للمتغير التجريبي (االكتئاب) :تشير قيم ( )0.04( )tو( )1.03( )fالواردة في الجدول أدناه إلى عدم وجود فروق دالة
إحصائيا؛ بين متوسطي درجات أفراد املجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس القبلي لالكتئاب .وعليه فاملجموعتين
متكافئتين في مستوى االكتئاب قبل تنفيذ البرنامج.
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جدول ( :)2مدى تكافؤ املجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس القبلي لالكتئاب وفق قيمة ()f( )t
مج ضابطة
()n =15
S
̅𝐱
8.06 43.78

مج تجريبية
()n =15
S
̅𝐱
8.32 43.64

()f
محسوبة
1.03
غ دالة

( )fمجدولة
2.6
(14.14) df

()t
محسوبة
0.04
غ دالة

()t
مجدولة
2.04
)df (29

مستوى
الداللة
0.05
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̅̅̅ املتوسط الحسابي :S ،االنحراف املعياري
𝐱:
كما حرصنا على ضرورة توافر بعض الشروط لدى أفراد املجموعة التجريبية كخلوهم من أية
اضطرابات أخرى؛ عدم تلقيهم سابقا لبرامج إرشادية جماعية؛ الرغبة واالستعداد لحضور جلسات البرنامج.
 -3 .5أدوات الدراسة :تماشيا مع أغراض الدراسة استخدمنا األدوات اآلتية:
 -1.3.5املقابلة الشخصية :عالقة مهنية دينامية مباشرة نسعى من خاللها لفهم ومساعدة املبحوث ،لذا قامت الباحثتان
بمقابلتين فرديتين (نصف موجهة) مع أفراد التجربة خالل الفترة (سبتمبر -أكتوبر  ،)2019بغرض التشخيص الدقيق لحالتهم
وتحفيزهم على املشاركة في فعاليات البرنامج.
 -2.3.5املالحظة :تعني االهتمام واالنتباه إلى حدث بشكل منظم عن طريق الحواس ،وقد تم استخدامها من قبل الباحثتين
خالل مجريات املقابالت الفردية والجماعية؛ كوسيلة متاحة وفعالة ملراقبة سلوكات املبحوثين.
 -3.3.5مقياس االكتئاب :تم إعداده وتصميمه من قبل الباحثتين وفقا لإلجراءات اآلتية:
* االطالع على األدبيات السيكولوجية الخاصة بموضوع االكتئاب :مع التركيز على العوامل التي تتسبب فيه؛ واملظاهر التي
تميزه.كان من أهمها :كتاب الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية لعبد الحميد الشاذلي ( ،)2001االكتئاب :األسباب املرض
والعالج لطفي الشربيني ( ،)2001الطب النفس ي املعاصر ألحمد عكاشة (.Cognitive therapies A. Beck (1997) , ،)2003
)DSM-IV (APA, 1994
* االستفادة من محتوى البحوث والدراسات السابقة املشابهة ملوضوع الدراسة الحالية :وذلك فيما يتعلق باألدوات
املعدة لقياس االكتئاب لدى فئات مختلفة ،كان من بينها:
 مقياس زونج لتقييم االكتئاب ) :(Zung Scale Depression Rating-Self, 1965عبارة عن استبانه قصيرة مكونة من ()20فقرة ،تغطي الخصائص املشتركة لالكتئاب ضمن ثالثة أبعاد (جسمية نفسية انفعالية).1
 مقياس جبوري لالكتئاب  :2010يتكون من ( )36عبارة لكل منها أربعة بدائل إجابة (كثيرا ،نعم ،نادرا ،كال( والتي تأخذالدرجات ( ،)4 ،3 ،2 ،1وبذلك تتراوح الدرجة الكلية ما بين [.2]144 ،36
1مصطفى الهالك ،ونايفة الشوبكي ،فاعلية برنامج إرشادي جمعي معرفي سلوكي في خفض مستويات أعراض االكتئاب واضطراب ضغط ما
بعد الصدمة لدى عينة من جرحى الحرب الليبيين ،املجلة اإلنسانية بجامعة النجاح ،نابلس ،2019 ،)1( 17 ،ص .11-10
2الرا الصطوف ،االنفصال العاطفي بين الزوجين وعالقته باالكتئاب والقلق لدى األبناء املراهقين ،رسالة ماجستير في الصحة النفسية للطفل
واملراهق ،جامعه دمشق ،سوريا ،2015 ،ص .54 -53
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 مقياس الطائف لالكتئاب  :1992قام (الدليم وآخرون) بإعداد ( )47بندا اعتمادا على الدليل التشخيص ي اإلحصائيلألمراض العقلية )(DSM III؛ املوسوعة املختصرة للطب النفس ي؛ كتاب أصول الطب النفس ي لفخري الدباغ؛ مقياس
االكتئاب لبيك )(BDI؛ مقياس االكتئاب لألطفال لكوفكس ).1(CDI
* على ضوء ما سبق واستنادا إلى نتائج املالحظات واملقابالت االستطالعية؛ ترى الباحثتان أن االكتئاب هو :حالة من
االنكسار والحزن والشعور بالتعاسة والضيق؛ تنتج إثر تعرض الفرد ملواقف حياتية ضاغطة ،ويصاحب ذلك مجموعة أعراض
فسيولوجية انفعالية معرفية سلوكية.
* وفقا لهذا التعريف اإلجرائي يمكن استخالص ( )4عناصر أساسية للمقياس كمحاوررئيسية ألعراض االكتئاب ،والتي
يمكن تعريفها إجرائيا كما يلي:
 املحور ( )1االستجابة الفسيولوجية :تتضمن تغيرات في وظائف األعضاء نتيجة إفرازات بعض الغدد؛ وفعاليات الجهاز"الودي" الذي يسيطر على األجهزة الحيوية الالإرادية.
 املحور ( )2االستجابة االنفعالية :تتضمن اضطرابات املزاج واملشاعر السلبية التي تهدد الراحة النفسية. املحور ( )3االستجابة املعرفية :تتضمن تشوه نمط التفكير وما يرافقه من اختالل في الوظائف العقلية. املحور ( )4االستجابة السلوكية :تتضمن تغيرات سلبية في عادات وتصرفات الفرد الظاهرة.* تحليل العناصر األساسية إلى عناصر فرعية تمثل املكونات الدقيقة ألعراض االكتئاب ،في شكل عبارات (فقرات) روعي
في صياغتها السهولة والوضوح؛ بما يتناسب وخصائص عينة البحث الفكرية والثقافية.
* وعليه اشتمل امللمح األولي للمقياس على ( )20بندا تندرج تحت ( )4أبعاد هي :االستجابة الفسيولوجية بواقع ( )5بنود
17 ،13 ،9 ،5 ،1؛ االستجابة االنفعالية ( )5بنود 18 ،14 ،10 ،6 ،2؛ االستجابة املعرفية ( )5بنود 19 ،15 ،11 ،7 ،3؛
االستجابة السلوكية ( )5بنود .20 ،16 ،12 ،8 ،4
* عرض املقياس بصورته األولية على محكمين؛ من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال علم النفس والتربية ،إلبداء آرائهم
فيما إذا كان يقيس ما وضع ألجله في ضوء التعريفات اإلجرائية ألبعاده؛ ومدى تمثيل العبارات للمحور الخاص بها ،وبناء عليه
تم اعتماد كل فقرات املقياس مع تعديل صياغة البنود (.)13 ،11 ،10 ،8
* إعداد تعليمات املقياس ومفتاح التصحيح :يطلب من املبحوث قراءة كل عبارة جيدا لتحديد إلى أي درجة تنطبق عليه
بوضع عالمة (×) في الخانة املناسبة أمام واحدة من أربعة بدائل :دائما ( 4درجات) ،كثيرا ( ،)3أحيانا ( ،)2نادرا ( .)1حيث تمثل
الدرجة الكلية للمبحوث مستوى اكتئابه وفقا للمعيار :اكتئاب خفيف []34.9 -20؛ متوسط []49.9 -35؛ مرتفع []64.9 -50؛
اكتئاب حاد [.]80 -65

1عديلة تونس ي ،القلق واالكتئاب لدى عينة من املطلقات وغير املطلقات في مدينة مكة املكرمة ،رسالة ماجستير في اإلرشاد النفس ي ،جامعة أم
القرى ،مكة املكرمة ،2002 ،ص .71 -69
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* دراسة الخصائص السيكومترية للمقياس :تقتض ي صالحية األداة للتطبيق ضرورة توافرها على معامالت صدق وثبات
جيدة في ميدان البحث ،خاصة وأن املقياس املعتمد غير مقنن على البيئة املحلية.
أوال /الصدق :يشير إلى مدى صالحية استخدام درجات املقياس في القيام بتفسيرات حول السمة محل
البحث (االكتئاب) ،لذا كان لزاما التحقق من صدق املقياس املعد بعدة طرق:
• الصدق الظاهري :تم اعتماد العبارات التي تحقق نسبة  % 75أو أكثر من موافقة الخبراء (املحكمين)
 ،ليستقر املقياس بصورته النهائية على ( )20فقرة مع االكتفاء بتعديل صياغة بعضها (ملحق .)1
بعد أن أصبح املقياس يتمتع بصدق املحتوى قمنا بتمريره على أفراد العينة (ن=  ،)30حيث طلب
منهم أن يضعوا إشارة (×) إلى جانب كل فقرة يجدون فيه صعوبة أو غموضاً ،
وبناء عليه لم يبدوا أي مالحظات .وقد تم
استغالل نفس العينة في استكمال باقي إجراءات الصدق والثبات.
•

الصدق البنيوي :تراوحت قيم معامالت االرتباط " "r Pearsonبين درجة كل محور ودرجة املحاور

األخرى ما بين ( ،)0.96 -0.77وانحصرت ما بين ( )0.9 -0.83بالنسبة لدرجة كل محور والدرجة الكلية للمقياس( .الجدول
)3
جدول( :)3معامالت ارتباط املحاورببعضها وبالدرجة الكلية للمقياس وفق قيمة (r) Pearson
ن= 30
املحور1
املحور2
املحور3
املحور4
املقياس
ككل

املحور1
 0.87دالة

املحور2
 0.79دالة
 0.9دالة

املحور3
 0.77دالة
 0.82دالة
 0.83دالة

املحور4
 0.8دالة
 0.9دالة
 0.96دالة
 0.88دالة

في حين أنها تراوحت ما بين ( )0.92 -0.88بالنسبة لدرجة كل بند والدرجة الكلية للمجال
الذي ينتمي إليه (الجدول  ،)4وكلها قيم دالة إحصائيا ألنها تفوق القيمة املجدولة املقدرة بـ ) (0.46عند مستوى الداللة
( )0.01وأمام درجات حرية ( ،)28وتشير إلى أن املقياس يتمتع باتساق داخلي.
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جدول ( :)4معامالت ارتباط البنود باملحورالذي تنتمي إليه وفق قيمة )(r
املحور1
رقم البند (البند ،املحور) r
 0.9دالة
1
 0.89دالة
5
 0.88دالة
9
 0.88دالة
13
 0.91دالة
17
املحور3
رقم البند (البند ،املحور) r

رقم
البند
2
6
10
14
18
رقم
البند
4
8
12
16
20

املحور2
(البند ،املحور) r
 0.91دالة
 1.89دالة
 0.88دالة
 0.9دالة
 0.9دالة
املحور4
(البند ،املحور) r

 0.9دالة
 0.88دالة
3
 0.88دالة
 0.92دالة
7
 0.88دالة
 0.9دالة
11
 0.91دالة
 0.91دالة
15
 0.92دالة
 0.9دالة
19
• الصدق التمييزي :يوضح (الجدول  )5أن قيمة ( )tاملحسوبة ( )6.32تفوق القيمة املجدولة ()2.6؛
عند مستوى داللة ( )0.01وأمام درجات حرية ( .)15أي أن هناك فرقا داال إحصائيا بين متوسطي درجات الربع األعلى
والربع األدنى من عينة التقنين ،وأن للمقياس قدرة تمييزية بين مرتفعي ومنخفض ي االكتئاب.
جدول ( )5الفرق بين متوسطي درجات املجموعتين الطرفيتين في االكتئاب وفقا لقيمة )(t

مرتفعي
االكتئاب
منخفض ي
االكتئاب

n

̅𝐱

s

قيمة )(t

8

49.25

6.22

 6.32دالة

8

33

2.77

مستوى
الداللة
0.01

• الصدق الذاتي :يمكن االستدالل على صدق املقياس أيضا من خالل مدى ثباته ،حيث أن معامل
الصدق= الجذر التربيعي للثبات=  .)0.9( =√82.0وهي قيمة معتبرة تنم عن صدق عال للمقياس.
ثانيا /الثبات :لتحري دقة نتائج املقياس حيال السمة املعد ألجلها؛ حاولنا التحقق من ثباته بعدة طرق:
•

ثبات إعادة التطبيق :بعد تمرير املقياس على أفراد العينة أعيد تطبيقه للمرة الثانية عليهم بعد مض ي
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شهرين .وقد أسفرت نتائج حساب معامالت االرتباط " "r Pearsonبين درجات األفراد في التطبيقين األول والثاني املوضحة
في (الجدول  )6أن قيمة معامل ثبات املقياس ككل بلغت ( ،)0.82أما عن ثبات كل بعد من أبعاده فقد تراوحت القيم ما بين
( .)0.91 -0.82وجميعها دالة ألنها تفوق القيمة املجدولة ) (0.46عند مستوى داللة ( )0.01وأمام درجات حرية ( ،)28وتمكننا
من الوثوق في نتائج املقياس.
جدول ( :)6معامالت ثبات املقياس ومحاوره وفق قيمة )(r
املحاور/
املقياس
املحور1
املحور2
املحور3
املحور4
املقياس ككل
•

داللة االرتباط بين درجات التطبيقين األول والثاني وفق
قيمة )(r
 0.82دالة
 0.85دالة
 0.91دالة
 0.9دالة
 0.82دالة

ثبات االتساق الداخلي :يوضح (الجدول  )7أن معامل ثبات املقياس ككل قيمة  0.87وفق معادلة

 ،α Cronbachأما بالنسبة ملحاوره فقد تراوحت معامالت ثباتها ما بين ( .)0.88 -0.79وكلها دالة تشير إلى ثبات جيد
للمقياس ألنها تفوق القيمة (.)0.5
جدول ( :)7معامالت ثبات املقياس ومحاوره وفق قيمة (α) Cronbach
املحاور/
املقياس
املحور1
املحور2
املحور3
املحور4
املقياس ككل
•

قيمة )(α
 0.8دالة
 0.79دالة
0.88دالة
 0.8دالة
 0.87دالة

ثبات التجزئة النصفية :بلغت قيم معامالت االرتباط بين درجات األفراد في الفقرات الفردية

ودرجاتهم في الفقرات الزوجية )( (r Pearson= 0.83, r Spearman= 0.86, r Gateman= 0.88الجدول  .)8وهي دالة تفوق
القيمة املجدولة ) (0.46عند مستوى داللة ( )0.01وأمام درجات حرية ( ،)28وتشير إلى ثبات جيد للمقياس.
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جدول ( :)8معامالت ثبات املقياس ومحاوره بطريقة التجزئة النصفية
𝟐𝟏𝐬
تباين درجات
البنود الفردية
(ف)
574.08

𝟐 𝟐𝒔
تباين درجات
البنود الزوجية
(ز)
511.66

(R) Gateman
درجات (ف ،ز)

(R) Spearman
درجات (ف ،ز)

(R) Pearson
درجات (ف ،ز)

 0.88دالة

 0.86دالة

 0.83دالة

~ وعليه :فاملقياس يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة تجعله صالحا للتطبيق األساس ي.
 -4.3.5البرنامج التدريبي :يعتبر األداة األساسية إلبراز أهمية الدراسة وتحقيق أهدافها ،لذا عكفت الباحثتان على تطويره
بما يتماش ى واإلجراءات العلمية املوص ى بها:
 -1.4.3.5تحديد اإلطارالعام للبرنامج :يعد مدخال أساسيا للتعامل مع البرنامج بفعالية من خالل:
• تعريفه :نقصد به مجموعة إجراءات منظمة ومخططة في صورة جلسات تدريبية جماعية متسلسلة؛ على
ضوء األسس العلمية للنظرية اإلرشادية االنتقائية ،بهدف إكساب مجموعة من األفراد (املشاركين) منظومة مهارات
انفعالية معرفية سلوكية؛ والتي قد تكون لها فاعليتها في تخفيف أعراضهم االكتئابية.
• خلفيته النظرية:يستند البرنامج على األسس العلمية للنظرية االنتقائية التي تقوم على فكرة الجمع
والتنسيق بين الوقائع العلمية التحليلية اإلنسانية املعرفية والسلوكية ،للخروج بمنهج تشخيص ي عالجي نموذجي يحقق
التعامل مع الشخص كله جسمه عقله نفسه وسلوكه ،ألن الهدف األسمى من اإلرشاد النفس ي هو مساعدة الفرد على حل
مشكالته وتغليب مصلحته على أية اعتبارات نظرية.1
هذا ويدل تحليل حاالت االكتئاب على كثرة العوامل التي تتسبب فيه بين بيولوجية ممثلة باختالل
وظيفة املثيرات العصبية (مادة السيروتونين) والهرمونات (الغدة الدرقية وفوق الكلوية)؛ وراثية (العوامل الجينية التي تعزز
االستعداد لإلصابة باالكتئاب لدى األبناء)؛ نفسية مثل (سمات الشخصية ،نمط التفكير ،مصادر املواجهة لدى الفرد)؛
أحداث الحياة الضاغطة مثل (وفاة عزيز ،فقدان وظيفة ،فشل دراس ي ،خسارة مالية).
ً
َ
كما تتفاوت وتختلف شدة األعراض ووفرة ظهورها؛ تبعا لنوع ودرجة االكتئاب ،وعلى العموم يمكن
تصنيفها ضمن ( )4فئات رئيسية :فسيولوجية مثل (فقدان الشهية ،سرعة التعب وتراجع مستوى النشاط العام)؛ نفسية
مثل (تقلب املزاج ،تدني الثقة بالنفس ،التشاؤم والحزن والشعور بالذنب)؛ سلوكية مثل (إهمال املظهر الشخص ي العام،
التفاعل االجتماعي املحدود ،التخلي عن االهتمامات وامليول)؛ معرفية (تأخر زمن الرجع ،الشرود والسكون لدرجة الذهول،
احتقار الذات وإيذائها مع إمكانية التفكير في االنتحار).2

1David Capuzzi, Counseling and psychotherapy and integrative perspective, 2000.
2Aron Beck, Cognitive therapies: Essential papers psychoanalysis, University Press: New York, USA, 1997, p 40.
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~ وعليه :فالتعامل مع مشكلة االكتئاب كاضطراب متغاير الخواص سواء بالنسبة لسببيته أو املظاهر اإلكلينيكية التي
تميزه ،يقتض ي ال محالة تنوعا في إجراءات التشخيص واملعالجة .لهذا ارتأينا إعداد وتصميم برنامج الدراسة الحالية وفق نظام
انتقائي تكاملي ،كونه األفضل تالؤما مع واقع حاالت هذا االضطراب.
• أهدافه :صمم هذا البرنامج أساسا لتخفيف األعراض االكتئاب لدى مجموعة من األفراد (املشاركين)،
بتدريبهم على بعض الخبرات العلمية العملية التي تضمنته جلساته (كأهداف فرعية) هي:
 توعية املشاركين بمشكلتهم :من خالل تزويدهم بمعلومات تثقيفية عن "االكتئاب" خاصة بما يتعلق بمصادره وأعراضه،وكيف أنه يتسبب في اعتالل صحتهم العامة وتدني مستوى أدائهم وفعاليتهم ،مع توضيح أهمية التدخل املتعدد األبعاد في عالج
هذا االضطراب؛ استشهادا بنتائج دراسات وبحوث في هذا السياق.
 إدراك العالقة بين األفكار املشاعر والسلوك :لتعميق معرفة املشاركين بأنفسهم ،ولكي يصبحوا أكثر وعيا بطبيعة ردودأفعالهم حيال مختلف املواقف (استجابة= أفكار +مشاعر +سلوك).
 التعرف إلى األفكار التلقائية :كأساس لعمل النظام املعرفي الداخلي. التعرف إلى التشوهات املعرفية الشائعة :باستخدام قائمة "بيك". مراقبة وتحديد األفكار التلقائية السلبية :باستخدام فنيات (املراقبة الذاتية ،السهم النازل ،األسئلة السقراطية ،السجلً
وظيفيا .(DRDT
اليومي لألفكار املختلة
 عقلنة األفكار غير املتكيفة :باستخدام مهارات (املزايا واملساوئ ،املقياس املزدوج ،إعادة العزو ،تحسين لغة الحوارالداخلي ،التفكير بتدرجات الرمادي ،إيجاد البدائل ،تفحص الدليل ،اإلقالل من صفة الكارثية).
 معاينة ورفع مستوى النشاط :باستخدام فنيات (املهام املتدرجة ،إدارة الوقت ،جدول تفعيل الذات). حل املشكالت بأسلوب إيجابي :كطريقة فعالة للتعامل مع ضغوط الحياة. تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح في العالقات االجتماعية :بتدريبهم على مهارات توكيد الذات. تخفيف آثار االكتئاب على النفس والجسد :من خالل (ممارسة الرياضة ،التحلي بروح الدعابة واملرح ،األكل الواعي،التنفس العميق ،التخيل الفعال ،االسترخاء العضلي).
 إزالة التحسس املفرط تجاه مصادر االكتئاب :باستخدام أسلوب التعريض التدريجي (تخيل املوقف ،لعب الدور بعرضمواقف سابقة أو متوقعة داخل الجلسة ،التعامل الفعلي مع مواقف الحياة اليومية).
 الوقاية من االنتكاس :عن طريق تعزيز استجابات املشاركين الصحيحة واألفضل خالل الجلسات ،حتى تصبح جزءا منسلوكاتهم االعتيادية ،وما يترتب عن ذلك من إحساس بالكفاءة والفعالية في التعامل مع الذات اآلخرين ومتغيرات الحياة بشكل
عام؛ حاضرا ومستقبال.
 -2.4.3.5إعداد البرنامج :قامت الباحثتان بتصميم برنامج إرشادي انتقائي وفق سلسلة إجراءات هي:
•

االطالع على التراث النظري السيكولوجي املتعلق باملتغيرات األساسية للدراسة (اإلرشاد النفس ي،

االكتئاب) والعمل على تحليلها وتحديدها بدقة ،لالستفادة منها في بناء وحدات البرنامج وإثراء محتوى جلساته.
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مسح واستقراء ملحتوى البحوث والدراسات السابقة املشابهة ملوضوع الدراسة الحالية ،بهدف التعرف

على األسس النظرية والتجريبية املعتمدة في إعداد وإدارة برامج عالج االكتئاب ،واتخاذها كمعلم يوجهنا نحو اإلطار العام
لتصميم برنامجنا وتفعيله وتقييمه.
•

وضع الهيكل العام للبرنامج :في شكل وحدات رئيسية توازي مراحل العملية اإلرشادية (تأسيس

العالقة اإلرشادية ،تكوين املفاهيم ،التدريب على املهارات ،مواجهة املشكلة ،اإلنهاء والتقييم ،املتابعة).
•

اقتراح موضوعات كل وحدة من وحدات البرنامج :في صورة جلسات متسلسلة ومتسقة فيما بينها.

•

رسم مخطط الجلسة :بحيث تتضمن كل حصة (العنوان ،املدة ،الهدف العام ،األهداف الفرعية،

األدوات والوسائل املساعدة ،الفنيات واملهارات املعتمدة ،اإلجراءات التنفيذية).
•

إعداد محتوى الجلسة :وفق نظام يراعي التدرج في عرض املوضوع بدءا بالترحيب باملشاركين إلى

تلخيص مضمون الجلسة السابقة؛ تصحيح الواجب املنزلي؛ اإلجابة عن بعض االنشغاالت؛ الوصف النظري للمهارة
متبوعا بنشاطها التدريبي؛ مناقشة تساؤالت املشاركين؛ تزويدهم بتغذية راجعة حول مكاسبهم مع تعزيز اإلجابات الصحيحة؛
تقديم الواجب املنزلي وتوزيع استمارة تقييم الجلسة.
•

انتقاء فنيات البرنامج :استفادت الباحثتان بأشكال متعددة اقتباسا تعديال ومنهجا من النماذج النظرية

والتطبيقية؛ لتفسير االكتئاب وعالجه ،فضال عن نتائج املقابالت الشخصية التمهيدية (الفردية) التي أسفرت عن تعدد
مصادر اكتئاب املشاركين بين داخلية (نفسية؛ صحية؛ معرفية) وخارجية (مهنية؛ اجتماعية؛ اقتصادية) ،وكذا تنوع مظاهر
استجابتهم إزاءها بين (فسيولوجية؛ انفعالية؛ معرفية؛ سلوكية) .في اقتراح ثالث مجموعات من أساليب خفض أعراض
االكتئاب ممثلة بمهارات (إعادة البناء املعرفي ،التهدئة والتسكين ،تفعيل وتنشيط الذات).
•

تجهيز أدوات البرنامج :لتسهيل تنفيذ محتوى الجلسات استخدمنا بعض الوسائل كجهاز (داتاشو)؛

لتوضيح املحاضرات وعرض الصور ،السبورة واألقالم لشرح األمور املبهمة.
•

على ضوء ما سبق واستنادا لخبرة الباحثتين في مجال الخدمة النفسية تم تصميم امللمح األولي للبرنامج

في شكل حصص تتوزع على ( )6محاور أساسية هي :تأسيس العالقة اإلرشادية {الجلسة  ،}2 ،1تكوين املفاهيم {الجلسة
 ،}3التدريب على املهارات {الجلسات  ،}14 -4مواجهة املشكلة {الجلسة  ،}16 ،15اإلنهاء والتقييم {الجلسة  ،}17املتابعة
{الجلسة .}18
•

وعليه بلغ عدد جلسات البرنامج ( )18بمعدل حصة أسبوعيا تستغرق مدة الواحدة ( )90دقيقة.

•

عرض البرنامج في صورته األولية على السادة املحكمين من أساتذة قسم علم النفس ومختصين

نفسانيين ،إلبداء رأيهم حول صالحيته للتطبيق واقتراح بعض الجوانب التي يرون تعديلها .وقد أعربوا عن وضوح محتوى
البرنامج ومناسبته لألهداف العامة والفرعية (بالنسبة للبرنامج وجلساته) ،وكذا مناسبة األساليب األنشطة التدريبية
والوسائل اإليضاحية لتنفيذه .كما قدموا بعض املالحظات كالتركيز في الجلسات األولى على تأسيس العالقة اإلرشادية مع
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املشاركين (التحالف العالجي) ،ثم مناقشة توقعاتهم من البرنامج وتصحيحها ،بعدها االنطالق في األنشطة التدريبية؛ مع
تخفيف كمية الواجبات املطلوبة منهم.
 -3.4.3.5التجريب االستطالعي للبرنامج :تم في عيادة الفحص والعالج النفس ي التواجد بوسط مدينة
العلمة /والية سطيف؛ والتي تتوافر على ظروف مالئمة إلجراء التجربة (إنارة ،تهوية ،نظافة ،تجهيزات وأثاث) ،خالل شهري
(جانفي -فيفري)  2020وبمعدل جلسة في األسبوع تستغرق مدة الواحدة ( )90دقيقة ،وفقا لألوضاع الخاصة بـ ( )7أفراد ممن
أبدوا رغبة صادقة في خوض غمار هذه التجربة .حيث قامت الباحثتان مبدئيا بشرح عام ألهداف البرنامج ومراحله ،معا
االكتفاء بتجريب بعض التدريبات فقط.
استفادت الباحثتان من املناقشات التي دارت بينهما وبين املشاركين خالل الجلسات ،فقد عبروا عن
ارتياحهم ملثل هذه التجربة الجديدة التي أتاحت لهم فرصة التعبير عن مشكالتهم وأفادتهم ببعض التوجيهات.
وعلى ضوء ذلك اقترحتا :تخصيص ( )10دقائق استراحة بعد ( )45دقيقة من بدء الجلسة)10( ،
دقائق مع بداية كل جلسة لتصحيح الواجب املنزلي )10( ،دقائق لشرح الواجب في نهاية الجلسة ،مع إعطاء املشاركين ً
دورا
ايجابيا في تفعيل مجريات الجلسة واملرونة في تطبيق األنشطة التدريبية.
~ بعد تطوير الصيغة األولية للبرنامج تبعا لتوجيهات السادة املحكمين ووفقا لنتائج التجريب األولي ،أخذ صورته النهائية
من خالل تنظيم محتواه ضمن خمس ( )5مراحل هي (القياس القبلي ،التجريب االستطالعي ،التجريب األساس ي (تنفيذ
البرنامج) ،القياس البعدي ،القياس املؤجل)( .ملحق )2
 -4.4.3.5التجريب األساس ي للبرنامج :جرى تنفيذ جلسات البرنامج التدريبية الجماعية البالغ عددها
( )16على أفراد املجموعة التجريبية (ن= )15؛ في نفس الحدود املكانية ابتداء من  7مارس إلى غاية  11جويلية  .2020مع
تحديد مواعيد الجلسات بناء على رغبة املشاركين لتسهيل التحاقهم بها ،بمعدل حصة أسبوعيا مدة الواحدة ( )90دقيقة،
ليستغرق بذلك تنفيذ البرنامج ( 4أشهر) تقريبا.
 -5.4.3.5تقييم البرنامج :وذلك وفق ثالثة مستويات هي:
• التقييم التكويني :يعتمد على تحليل استجابات املشاركين في:
 استمارة تقييم الجلسة :والتي تم توزيعها في نهاية الحصص ( ،)16 -1وقد بلغت نسبة استجابة املشاركين على أن(الجلسات مفيدة) ما بين  ،% 90 -80في حين تراوحت بين  % 95 -75بالنسبة لـ (وضوحها سهولتها) ،واتفق جميعهم (% )100
على جدة املعلومات والتدريبات التي تضمنتها كل جلسة ،هذا وقد عبر  % 85منهم عن مشاعر إيجابية بين (سعيد ،مرتاح،
راض) تجاه جلسات البرنامج (ملحق  .)3وهو ما يمكن اعتباره كمؤشر إيجابي نسبيا؛ على تجاوب املشاركين مع البرنامج
واستفادتهم من محتواه)1( .
 استمارة تقييم البرنامج :تم توزيعها في نهاية الحصة ( ،)17وقد عبر  % 95من املشاركين عن استفادتهم الكبيرة من مهاراتالبرنامج ككل خاصة فيما يتعلق بـ (تكوين مفهوم جيد عن اضطراب االكتئاب؛ إدراك العالقة بين التفكير املشاعر والسلوك؛
الوعي باألفكار السلبية؛ زيادة مستوى النشاط والحيوية؛ الثقة بالنفس؛ املحافظة على الصحة البدنية النفسية) بنسبة 90
 ،%يليها (القدرة على تحديد املواقف الضاغطة؛ الوعي بردود الفعل تجاه املواقف؛ حل املشكالت بطريقة ايجابية؛ إدارة
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الوقت) بنسبة  ،% 85ثم (تعديل األفكار السلبية إلى إيجابية؛ تحسين لغة الحوار الداخلي؛ ضبط االنفعاالت) بنسبة ،% 70
وأخيرا (طلب املساعدة من اآلخر؛ تقديم املساعدة لآلخر؛ تحسين مفهوم الذات) بنسبة  ،% 65كما شعر  % 90من املشاركين
بانخفاض شدة أعراض االكتئاب لديهم (ملحق  .)4وهو ما يمكن اعتباره كمؤشر إيجابي نسبيا؛ على أهمية فنيات البرنامج في
تخفيف األعراض االكتئابية لدى املشاركين)2( .
 استمارةالحضور والغياب :بلغت نسبة حضور املشاركين للجلسات % 85.71؛ بواقع غيابين فقط طيلة فترة تطبيقالتجربة .وهو ما يدل على رغبتهم الصادقة واستعدادهم الكبير لالستفادة من محتوى البرنامج)3( .
~ يمكن اعتبار النتيجة ( )3 ،2 ،1كمؤشرات ايجابية نسبيا على نجاح البرنامج في تحقيق األهداف املسطرة.
• التقييم الختامي :بعد توزيع مقياس االكتئاب على املشاركين في نهاية الجلسة ()17؛ وفي اليوم التالي
على أفراد املجموعة الضابطة ،قمنا بعملية املقارنة بين نتائج أداء املجموعتين (التجريبية ،الضابطة) في القياسين (القبلي،
البعدي) ألعراض االكتئاب ،وذلك بهدف الكشف عن األثر الفوري للبرنامج.
• التقييم التتبعي :بعد تمرير املقياس على املشاركين خالل جلسة املتابعة (بعد شهرين من انتهاء
البرنامج) ،قمنا بعملية املقارنة بين نتائج أدائهم في القياسين البعدي والتتبعي ألعراض االكتئاب؛ من أجل الكشف عن
األثر املؤجل للبرنامج.
 -4.5أساليب املعالجة اإلحصائية:
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة استخدمنا مجموعة أساليب إحصائية وصفية (التكرار؛ النسبة املئوية؛
املتوسط الحسابي؛ االنحراف املعياري؛ التباين) لوصف خصائص أفراد العينة واستجاباتهم على أدوات الدراسة .فضال
عن أساليب تحليلية كمعامل االرتباط ) (r Pearsonلحساب الصدق البنيوي والثبات باإلعادة ملقياس االكتئاب ،معامل
) (α Cronbachلحساب ثبات املقياس بطريقة اإلتساق الداخلي .اختبار ) (tللكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات
املجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس القبلي لالكتئاب ،وكذا للتأكد من الصدق التمييزي للمقياس .اختبار ) (fللتحقق
من تجانس العينتين الضابطة والتجريبية على املتغير التابع (االكتئاب) قبل تطبيق البرنامج .اختبار ) (Z Wilcoxonللكشف
عن داللة الفروق في نتائج أداء املجموعتين (الضابطة ،التجريبية) على القياس (القبلي؛ البعدي؛ التتبعي) .معامالت )(d) (η2
ملعرفة حجم تأثير املتغير املستقل (البرنامج) على املتغير التابع (االكتئاب).
 -6النتائج ومناقشتها :نتناول هنا اختبار فروض الدراسة باستخدام املعالجات اإلحصائية املالئمة:
 -1.6نتائج معالجة الفرضية األولى :نصت على مساهمة البرنامج املقترح في تخفيف األعراض االكتئابية لدى مجموعة
التجربة (املشاركين) ،والتي يمكن ترجمتها إلى ثالث فرضيات صفرية جزئية ):(H0
 .1ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لالكتئاب.
 .2ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات املجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي لالكتئاب.
 .3ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات املجموعتين في القياس البعدي لالكتئاب.
الختبار هذه الفرضيات تم تطبيق معادلة ) (Wilcoxonللكشف عن داللة الفروق بين أداء
املجموعتين (التجريبية ،الضابطة) في القياسين (القبلي ،البعدي) ألعراض االكتئاب؛ وفق قيمة ) (Zكما توضحه الجداول
(.)11 ،10 ،9

71

العدد  - 90أكتوبر 2022 -

مركز جيل البحث العلمي

جدول ( :)9الفرق بين القياسين القبلي والبعدي لالكتئاب وفق قيمة ( Zاملجموعة التجريبية)
درجات القياس
القبلي
41
30
39
33
49
43
56
42
40
35
50
59
46
48
42
𝐱̅ = 43.53
S = 8.03
قيمة Z Wilcoxon
حجم التأثيرd
كوهين
حجم التأثير 𝟐𝛈

درجات القياس
البعدي
35
24
31
24
40
37
47
32
34
30
42
52
38
39
32
𝐱̅ = 35.8
S = 7.69

الفروق
6,0
6,0
8,0
9,0
9,0
6,0
9,0
10,0
6,0
5,0
8,0
7,0
8,0
9,0
10

ترتيب
الفروق
3,5
3,5
8
11,5
11,5
3,5
11,5
14.5
3,5
1
8
6
8
11,5
14.5

الفروق ( -الفروق ()+
)
3,5
/
3,5
/
8
/
11,5
/
11,5
/
3,5
/
11,5
/
14.5
/
3,5
/
1
/
8
/
6
/
8
/
11,5
/
14.5
/
∑=91
∑= 0

 3.4دالة عند مستوى ()0.01 0.89دال (مرتفع)
 0.28دال (مرتفع)

يتضح من خالل الجدول ( )9أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية في
القياسين القبلي والبعدي لالكتئاب؛ عند مستوى داللة ( )0.01وأمام درجات حرية ()15؛ ولصالح القياس الثاني بمتوسط
حسابي أقل (عدم تحقق الفرضية الصفرية األولى) .مما يشير إلى انخفاض مستوى األعراض االكتئابية لدى أفراد مجموعة
التجربة عقب انتهاء الجلسات التدريبية مباشرة ،والذي يستدل عليه من خالل ارتفاع حجم تأثير البرنامج وفق قيم (.)η 2 ,d

72

العدد  - 90أكتوبر 2022 -

مركز جيل البحث العلمي

جدول ( :)10الفرق بين القياسين القبلي والبعدي لالكتئاب وفق قيمة ( Zاملجموعة الضابطة)
درجات القياس القبلي

درجات القياس
البعدي
40
32
36
32
50
43
56
38
39
39
50
59
49
47
35

= ̅𝐱43.78
= 8.09 S
قيمة Z

= ̅𝐱43
S = 8.43

40
32
37
33
51
44
55
38
40
39
51
58
48
47
35

الفروق

ترتيب الفروق

00
00
1
1
1
1
100
1
00
1
1100
00

/
/
5
5
5
5
5
/
5
/
5
5
5
/
/

الفروق ()-

الفروق ()+

5
5
5
5
5
5
5
5
5

∑ = 15

∑ = 30

/
 2.55-غ دالة عند مستوى ()0.01

يظهر الجدول ( )10أنه ال توجد فروقا دالة إحصائيا بين متوسطي درجات املجموعة الضابطة في
القياسين القبلي والبعدي لالكتئاب (تحقق الفرضية الصفرية الثانية) .مما يشير إلى استقرار مستوى األعراض االكتئابية
لدى أفراد املجموعة الضابطة ،وهو أمر متوقع نظرا لعدم مشاركتهم في البرنامج.
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جدول ( :)11الفرق بين املجموعتين (التجريبية ،الضابطة) في القياس البعدي لالكتئاب وفق قيمة Z
درجات مج الضابطة درجات مج التجريبية
40
32
36
32
50
43
56
38
39
39
50
59
49
47
35

35
24
31
24
40
37
47
32
34
30
42
52
38
39
32

𝐱̅ = 43
= 8.43 S
قيمة Z

= ̅𝐱35,8
S = 7,69

الفروق
5
8
5
8
10
6
9
6
5
9
8
7
11
8
3

ترتيب
الفروق
3
9.5
3
9.5
14
5.5
12.5
5.5
3
12.5
9.5
7
15
9.5
1

الفروق ()-

الفروق ()+

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
= ∑0

3
9.5
3
9.5
14
5.5
12.5
5.5
3
12.5
9.5
7
15
9.5
1
= ∑46

 3.4 -دالة عند مستوى ()0.01

يبين الجدول ( )11أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين متوسطي درجات املجموعتين التجريبية والضابطة
في القياس البعدي لالكتئاب ،ولصالح املجموعة األولى بمتوسط حسابي أقل (عدم تحقق الفرضية الصفرية الثالثة) .مما
يشير إلى التحسن الذي أحرزه أفراد مجموعة التجربة؛ على إثر انتهاء الجلسات التدريبية (مقارنة باملجموعة الضابطة) ،والذي
يرجع في تقديرنا إلى استفادتهم من محتوى البرنامج.
تأسيسا على نتائج اختبار الفرضيات الجزئية ( )3( )2( )1نستخلص أن للبرنامج اإلرشادي املقترح
أثرا إيجابيا فوريا في تخفيف أعراض االكتئاب .وهو ما تفسره الباحثتان على ضوء فاعلية تدريبات البرنامج في إكساب
املشاركين (أفراد التجربة) استراتيجيات التعامل الفعال مع مشكلة اكتئابهم؛ والتي تنوعت بين:
* مهارات إعادة البناء املعرفي الجلسات ( :)8 -3تمثلت في تزويد املشاركين بمعلومات تثقيفية حول موضوع "االكتئاب"
لزيادة وعيهم بمشكلتهم (مصادرها ،أعراضها ،عالجها) ،وكذا تبصيرهم بالعالقة بين (األفكار املشاعر السلوك) وفق تقنية ملء
الفراغ ABC؛ باعتبارها املحدد األساس ي لنمط استجاباتهم تجاه مختلف املواقف ،أيضا مساعدتهم على مراقبة وحصر األفكار
السلبية املرتبطة بسلوكاتهم غير املتكيفة تجاه أنفسهم اآلخرين والحياة بشكل عام باستخدام فنيات (املراقبة الذاتية ،األسئلة
ً
وظيفيا  ،(DRDTومن ثم تمكينهم من تعديل نمط تفكيرهم على نحو أكثر عقالنية
السقراطية ،السجل اليومي لألفكار املختلة
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بتدريبهم على فنيات (إعادة العزو ،تحسين لغة الحوار الداخلي ،التفكير بتدرجات الرمادي ،إيجاد البدائل ،تفحص الدليل،
اإلقالل من صفة الكارثية) .وما يرافق كل ذلك من مشاعر ايجابية ومرونة في التعامل مع الضغوط.
* مهارات تفعيل وتنشيط الذات الجلسات ( :)12 -9إن إكساب املشاركين عادات سلوكية جديدة مثل (تدريج املهام ،إدارة
الوقت ،حل املشكالت ،توكيد الذات) ساعدهم في تحديد وتصحح املعرفيات التي تقف وراء سلوكاتهم غير املتكيفة كالشعور
بالعجز الفشل اليأس وعدم القدرة على االستماع بأي ش يء ،فضال عن تعديل مزاجهم؛ تجديد طاقاتهم؛ زيادة دافعتيهم وكفاءة
أدائهم ملختلف أدوارهم الحياتية.
* مهارات التهدئة والتسكين الجلسات ( :)14 -13استفاد املشاركون من فنيات (وقف تدفق األفكار؛ االسترخاء؛ التحلي بروح
الدعابة واملرح؛ تحسين لغة الحوار الداخلي؛ ممارسة الرياضة والتغذية الصحية) في خفض آثار االكتئاب على صحتهم
النفسية والجسدية؛ وتبينهم لردود فعل أكثر تحكما وأقل توترا.
تتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات التي أكدت فاعلية برامج تعتمد على تنوع املهارات؛ في خفض األعراض
االكتئابية ولدى فئات متباينة مثل متعالجي االكتئاب في دراسة
) Rush et al (1977); Black burn et al (1981); Fava et al (1994في (بكيري ،1)2012 ،طلبة املرحلة الثانوية بغزة في
دراسة (النجمة ، 2)2008 ،املراهق السكري (بكيري )2012 ،الجزائر ،3املصابون بالعقم (بودحوش )2016 ،الجزائر ،4أطفال
األمهات املصابات بمرض مزمن (عالء الدين وقزق )2017 ،األردن ،5جرحى الحرب الليبيين (الهالك والشوبكي.6)2019 ،
 -2.6نتائج معالجة الفرضية الثانية :نصت على استمرار أثر البرنامج في خفض أعراض االكتئاب خالل فترة املتابعة (بعد
شهرين من انتهاء جلساته) .الختبار هذه الفرضية تم تطبيق معادلة ) (Wilcoxonللكشف عن الفروق بين القياسين (البعدي،
التتبعي) ألعراض االكتئاب لدى املجموعة التجريبية؛ وفق قيمة ) (Zكما يوضحه الجدول (.)12

1في نجيبة بكيري ،أثربرنامج معرفي سلوكي في عالج بعض األعراض النفسية للسكريين املراهقين ،رسالة دكتوراه في علم النفس العيادي :جامعة
باتنة :الجزائر ،2012 ،ص .36 -27
2عالء النجمة ،فاعلية برنامج إرشادي نفس ي للتخفيف من أعراض االكتئاب عند طالب املرحلة الثانوية ،رسالة ماجستير غير منشورة :الجامعة
اإلسالمية ،غزة.2008 ،
3نجيبة بكيري ،أثربرنامج ،...
4نصر الدين بودحوش ،أثر برنامج عالجي في التخفيف من حدة األعراض االكتئابية لدى املصابين بالعقم ،رسالة ماجستير في علم النفس
العيادي :جامعة وهران  ،2الجزائر.2016 ،
5جهاد عالء الدين ،وأمل قزق ،برنامج إرشاد جمعي في خفض القلق واالكتئاب لدى أطفال األمهات املصابات بمرض مزمن ،املجلة األردنية في
العلوم التربوية ،2017 ،)1( 13 ،ص ص.45 -31 .
6مصطفى الهالك ،ونايفة الشوبكي ،فاعلية برنامج  ،...ص .11 -10
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جدول ( :)12الفرق بين القياسين البعدي والتتبعي لالكتئاب وفق قيمة ( Zاملجموعة التجريبية)
درجات القياس
البعدي
35
24
31
24
40
37
47
32
34
30
42
52
38
39
32
= ̅𝐱35,8
= 7,69 S
قيمة Z

درجات القياس التتبعي

الفروق

34
22
30
23
38
35
45
31
33
28
40
51
36
36
29

1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
3
3

ترتيب
الفروق
3.5
10
3.5
3.5
10
10
10
3.5
3.5
10
10
3.5
10
14.5
14.5

الفروق ()-

الفروق ()+

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
∑ =0

3.5
10
3.5
3.5
10
10
10
3.5
3.5
10
10
3.5
10
14.5
14.5
∑ =70

= ̅𝐱34.06
= 7.66 S
 3.4-دالة عند مستوى ()0.01

يتضح من خالل الجدول ( )12أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية
في القياسين البعدي والتتبعي لالكتئاب؛ عند مستوى داللة ( )0.01وأمام درجات حرية ()15؛ ولصالح القياس الثاني
بمتوسط حسابي أقل (تحقق فرضية الدراسة الثانية) .مما يشير إلى استمرار التحسن لدى املشاركين في البرنامج؛ حتى بعد
شهرين من انتهاء جلساته ،أي نجاحهم في االحتفاظ بمكاسبهم الفعلية من البرنامج وقدرتهم على تعميمها خالل مواقف حياتهم
اليومية (انتقال األثر اإليجابي للتعلم من القصدية إلى التلقائية).
ترى الباحثتان أن هذه النتيجة تعزى إلى بعض العوامل التي سهلت استفادة املشاركين من محتوى
البرنامج فهما وممارسة ،كالواجبات املنزلية التي كانت تقدم مع نهاية كل جلسة لتناقش وتصوب مع بداية الحصة املقبلة،
كذلك أسلوب اإلرشاد الجماعي املتبع في الجلسات؛ وما يتسم به من الحرية التفاعل املشاركة الوجدانية التعاون واالحترام
املتبادل بين أعضاء الجماعة ،أيضا الحاجة امللحة لدى املشاركين في تخفيف معاناتهم التي تظهر من خالل دافعيتهم املرتفعة
لحضور جلسات البرنامج والتزامهم بقواعده .فضال عن توخي الباحثتين الدقة والتنظيم في بناء البرنامج وتفعيله ،عمال بآراء
محكمين من ذوي الخبرة لتالفي أخطاء قد تحول دون تحقيق األهداف املسطرة.
تتفق النتيجة مع رأي (عبد هللا)2000 ،؛ حيث تزود البرامج االنتقائية املتدربين بدفاعات نفسية
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مستقبلية؛ بما له صلة بالوقاية والتحصين من االنتكاس ،إذ يمتد أثرها يمتد لفترة طويلة بعد انتهاء الجلسات التدريبية.1
ومع نتائج بعض الدراسات التي أثبتت األثر املؤجل للبرامج االنتقائية في خفض األعراض االكتئابية ولدى فئات متباينة مثل
متعالجي االكتئاب في دراسة  Rush et al (1977)2وذلك بعد مرور سنة على عالجهم؛ وحتى بعد مرور سنتين في دراسة Fava et
) ،3al (1994مرض ى الفشل الكلوي (فايد ، 4)2010 ،أطفال األمهات املصابات بمرض مزمن (عالء الدين وقزق )2017 ،األردن.5
خاتمة:
تمثل الدراسة الحالية تجربة عالجية معدة ومخططة وفق الوضعيات املحلية؛ ألكثر االضطرابات النفسية
شيوعا في مجتمعنا ،فاالكتئاب بما يحمله بين طياته من جوانب العجز والفشل لدى األفراد في شتى مناحي الحياة ،كان
دافعا قويا لوضع تصور مقترح لبرنامج يتضمن توليفة مهارات وفنيات منتقاة بعناية من مصادر إرشادية مختلفة؛ منظمة
ومتسقة فيما بينها في شكل جلسات تدريبية متسلسلة ،إلكساب عينة من املكتئبين مجموعة خبرات علمية عملية قد تكون لها
فعاليتها في تخفيف معاناتهم .وبعد إجراء املعالجات اإلحصائية املناسبة ألداء املجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس
"بيك" لالكتئاب؛ قبل تطبيق البرنامج وبعده ،أظهرت النتائج تفوق مجموعة التجربة في القياسين البعدي والتتبعي ألعراض
االكتئاب ،وما يحمله ذلك من مضامين عالجية ووقائية للبرامج اإلرشادية االنتقائية في التعامل مع مشكلة االكتئاب.
وعلى ضوء ذلك اقترحت الباحثتان بعض النقاط التي قد تكون لها أهميتها البحثية والسريرية:
الدراسة اإلكلينيكية املعمقة للمفحوصين قبل إخضاعهم للعالج ،ألنها تسمح "بالتشخيص الفارق" لالضطراب محلالدراسة؛ وتسهل علينا اختيار األساليب الفضلى لعالجه.
 تطوير برامج إرشادية لحاالت اكتئاب وغيره من االضطرابات النفسية على غرار برنامج الدراسة الحالية ،لتوسيع مجاالتاستخدام األسلوب االنتقائي ،كونه األكثر تالؤما لواقع تفرد الحاالت وتعدد مشكالتهم؛ واألفضل مواكبة للتطورات الحاصلة
في مجال املعالجة النفسية.
 إجراء دراسات تتبعية لبرامج انتقائية وعلى مدى أطول؛ للكشف عن أثرها املؤجل في تخفيف حدة االكتئاب وغيره مناالضطرابات ،وهو ما يخدم موضوعات ذات العالقة بـ "الوقاية من االنتكاس".
قائمة املراجع:
 -1ابن منظور ،لسان العرب ،دار لسان العرب ،بيروت( ،د .ت).
 -2بكيري نجيبة ،أثر برنامج معرفي سلوكي في عالج بعض األعراض النفسية للسكريين املراهقين ،رسالة دكتوراه في علم
النفس العيادي ،جامعة باتنة ،الجزائر.2012 ،
 -3بودحوش نصر الدين ،أثر برنامج عالجي في التخفيف من حدة األعراض االكتئابية لدى املصابين بالعقم ،رسالة
ماجستير في علم النفس العيادي ،جامعة وهران  ،2الجزائر.2016 ،
1محمد عبد هللا ،العالج املعرفي السلوكي :أسس وتطبيقات ،دار الرشاد :مصر ،2000 ،ص .148
 2في نجيبة بكيري ،أثربرنامج  ،...ص .28 -27
3في املرجع السابق نفسه ،ص .36 -35
 4في عالء الهور ،فاعلية برنامج ،... ،ص .98
5جهاد عالء الدين ،وأمل قزق ،برنامج إرشاد  ،...ص .45 -31
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 -4تونس ي عديلة ،القلق واالكتئاب لدى عينة من املطلقات وغير املطلقات في مدينة مكة املكرمة ،رسالة ماجستير في
اإلرشاد النفس ي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.2002 ،
 -5سرى إجالل محمد ،علم النفس العالجي ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط.2000 ،2
 -6الشربيني لطفي ،االكتئاب :األسباب املرض والعالج ،دار النهضة العربية ،بيروت ،ط .2001 ،1
 -7الصطوف الرا  ،االنفصال العاطفي بين الزوجين وعالقته باالكتئاب والقلق لدى األبناء املراهقين ،رسالة ماجستير في
الصحة النفسية للطفل واملراهق ،جامعه دمشق ،سوريا.2015 ،
 -8عبد هللا محمد ،العالج املعرفي السلوكي :أسس وتطبيقات ،دار الرشاد :مصر.2000 ،
 -9عالء الدين جهاد ،وأمل قزق ،برنامج إرشاد جمعي في خفض القلق واالكتئاب لدى أطفال األمهات املصابات بمرض
مزمن ،املجلة األردنية في العلوم التربوية ،2017 ،)1( 13 ،ص ص.45 -31 .
 -10عيساوي إيمان ،وعماري نسيبة ،فاعلية برنامج إرشادي انتقائي للتخفيف من درجة االحتراق النفس ي لدى األستاذ
الجامعي ،رسالة ماستر في علوم اإلرشاد والتوجيه بجامعة حمة لخضر :الوادي ،الجزائر.2015 ،
 -11النجمة عالء ،فاعلية برنامج إرشادي نفس ي للتخفيف من أعراض االكتئاب عند طالب املرحلة الثانوية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.2008 ،
 -12الهالك مصطفى ،والشوبكي نايفة ،فاعلية برنامج إرشادي جمعي معرفي سلوكي في خفض مستويات أعراض االكتئاب
واضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى عينة من جرحى الحرب الليبيين ،املجلة اإلنسانية بجامعة النجاح ،نابلس17 ،
( ،2019 ،)1ص ص.11-10 .
 -13هندية محمد ،مدى فاعلية برنامج عالجي معرفي سلوكي في تخفيف حدة االكتئاب لدى األطفال ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،جامعة عين شمس ،مصر.2003 ،
 -14الهور عالء ،فاعلية برنامج نفس ي إسالمي لخفض أعراض االكتئاب النفس ي ،رسالة ماجستير في الصحة النفسية
واملجتمعية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.2016 ،
15- Beck Aron, Cognitive therapies: Essential papers psychoanalysis, University Press: New York, USA,
1997.
16- Capuzzi David, Counseling and psychotherapy and integrative perspective, 2000.
17- DSM IV, Diagnostic Criteria, American Psychiatric Association, Washington, 1994.
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ملحق الجداول:
ملحق ( :)1مقياس االكتئاب بصورته النهائية
العبارات

 .1أجد صعوبة في االستغراق بالنوم
 .2يسيطر علي حزن شديد ورغبة ملحة في البكاء
 .3استحق اللوم والعقاب الشديد بسبب ما ارتكبه من
خطايا
 .4فقدت اهتماماتي ورغباتي الجنسية
 .5شهيتي للطعام ليست جيدة
 .6أتوتر ألتفه األسباب وال أتمكن من ضبط انفعاالتي
 .7أنا إنسان فاشل وال أمل لي في الحاضر أو املستقبل
 .8ال أستطيع التعبير عن مشاعري
 .9أعاني من فرط الحركة وصعوبة املكوث بنفس املكان
 .10أكره نفس ي واحتقرها لدرجة أنني ال احتمل صورتي في
املرآة
 .11أعجز عن فهم األشياء من حولي
.12أنا غير جاد في إنجاز أي عمل
 .13أشعر بآالم في مختلف أنحاء جسمي
 .14لم أعد أشعر بمباهج الحياة واستمتع بها
 .15أرى أن حياة اآلخرين ستكون أفضل لو كنت ميتا
 .16أميل إلى العزلة واالبتعاد عن اآلخرين
 .17أشعر باإلرهاق الشديد لدى قيامي بأقل مجهود
 .18أحس بالرهبة والخوف من العالم الذي يحيط بي
 .19ليست لدي القدرة على اتخاذ أي قرار
 .20لم أعد أكترث بأي ش يء في الحياة

إلى أي حد تنطبق عليك كل عبارة من
العبارات؟
أحيانا نادرا
كثيرا
دائما
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ملحق( :)2مختصرالبرنامج اإلرشادي االنتقائي املقترح لتخفيف األعراض االكتئاب لدى عينة من املفحوصين
املجموعة

تاريخ الجلسة

رقم
الجلسة
نوفمبر -ديسمبر2019

التجريبية
الضابطة
عينة
استطالعية
التجريبية
التجريبية
التجريبية
التجريبية
التجريبية
التجريبية
التجريبية
التجريبية
التجريبية
التجريبية
التجريبية
التجريبية
التجريبية
التجريبية
التجريبية
التجريبية
التجريبية
التجريبية

 7مارس 18 -جويلية
 7مارس 2020
1
 14مارس 2020
2
 21مارس 2020
3
 4أفريل 2020
4
 11أفريل 2020
5
 18أفريل 2020
6
 25أفريل 2020
7
 2ماي 2020
8
 16ماي 2020
9
 23ماي 2020
10
 6جوان 2020
11
 13جوان 2020
12
 20جوان 2020
13
 27جوان 2020
14
 4جويلية 2020
15
 11جويلية 2020
16
 18جويلية 2020
17

التجريبية
الضابطة
التجريبية

 19 -18جويلية 2020
 18جويلية 2020
/
 19جويلية 2020
/
 19سبتمبر2020
18

جانفي – فيفري 2020

موضوع الجلسة
التطبيق األولي ملقياس االكتئاب على املجموعتين
التجريب االستطالعي للبرنامج (ن= )7
التجريب األساس ي للبرنامج (تنفيذه على مجموعة التجربة)
التعارف والتعريف بالبرنامج
أهداف و توقعات املشاركين من البرنامج
تطويق مشكلة االكتئاب (مفهومه ،أسبابه ،أعراضه)
الوعي بالذات :إدراك العالقة بين (التفكير ،املشاعر ،السلوك)
مراقبة وتحديد األفكار غير املتكيفة ()1
مراقبةوتحديد األفكار غير املتكيفة ()2
تعديل األفكار غير املتكيفة ()1
تعديل األفكار غير املتكيفة ()2
معاينة مستوى النشاط وتحسينه ()1
معاينة مستوى النشاط وتحسينه ()2
حل املشكالت
توكيد الذات
تهدئة وتسكين العقل والجسم ()1
تهدئة وتسكين العقل والجسم ()2
التهيؤ ملواجهة املشكلة (االكتئاب)
املواجهة الفعلية للمشكلة
اإلنهاء والتقييم (التطبيق الثاني ملقياس االكتئاب وتوزيع استمارة
تقييم البرنامج)
القياس البعدي
التطبيق الثاني ملقياس االكتئاب بعد انتهاء البرنامج مباشرة
التطبيق الثاني ملقياس االكتئاب بعد انتهاء البرنامج مباشرة
القياس التتبعي (التطبيق الثالث للمقياس واملتابعة النفسية)
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ملحق ( :)3نموذج الستمارة تقييم الجلسة ()17 -1
الجلسة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ضع عالمة (×) في الخانة املناسبة
ما رأيك في املعلومات والتدريبات التي قدمت خالل كيف كانت مشاعرك في
الجلسة؟
الجلسة؟
سعيد مرتاح راض
جديدة
سهلة
واضحة
مفيدة
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ملحق ( :)4نموذج الستمارة تقييم البرنامج املوزعة نهاية الجلسة ()17
ضع عالمة (×) في الخانة املناسبة
هل كونت مفهوم جيدة عن مشكلتك (االكتئاب)؟
هل تستطيع تحديد املواقف التي تتسبب في شعورك
باالكتئاب؟
هل أصبحت أكثر معرفة بردود أفعالك على تلك
املواقف؟
هل تدرك اآلن العالقة بين (التفكير ،املشاعر،
السلوك)؟
هل أصبحت أكثر وعيا باألفكار املرتبطة بمعاناتك؟
هل تعلمت تعديل أفكارك السلبية إلى أفكار إيجابية؟
هل تعلمت استبدال الحديث الذاتي السلبي بحديث
ذاتي إيجابي؟
هل تشعر بأنك أكثر نشاطا وفعالية عن السابق؟
هل تعلمت انتقاء الحلول املالئمة ملشكالتك؟
هل تحسنت نظرتك إلى نفسك (ذاتك)؟
هل تحس بثقة أكثر في نفسك عند تعاملك مع
اآلخرين؟
هل يمكنك طلب املساعدة من اآلخرين إن احتجت لها؟
هل يمكنك تقديم املساعدة آلخرين في حاجة إليها؟
هل تستطيع ضبط انفعاالتك عند مواجهتك ملواقف
ضاغطة؟
هل تعلمت كيف تدير وقتك بفعالية؟
هل تعلمت كيف تحافظ على سالمة صحتك البدنية
والنفسية؟
هل شعرت بانخفاض مستوى االكتئاب لديك بعد
انتهاء البرنامج؟
هل شعرت بأن البرنامج قد حقق لك فائدة كبيرة؟

نعم

نوعا ما

ال
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 نماذج من تاريخ املغرب الوسيط والحديث:الجريمة والعنف في تاريخ املغرب
Crime and violence in the history of Morocco
Models from the history of medieval and modern Morocco
 املغرب،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا/ العربي بنرمضان العياط.د
Dr. Larbi Ben RamdanAl-Ayat/University Sidi Mohamed Ben Abellah/Morocco
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:ملخص
، نماذج من تاريخ املغرب خالل العصرين الوسيط والحديث،تعالج هذه الورقة البحثية موضوع الجريمة والعنف
 النبش في، ونسعى من وراء هذه الورقة البحثية،والذي يعتبر من املواضيع املغيبة في الدراسات السوسيوتاريخية املغربية
الذاكرة التاريخية املغربية من أجل التعرف على طبيعة العدالة ونوع العقاب الذي كان يمارس من طرف السلطة السياسية أو
، ومن كان يتكلف بتنفيذها ضد مرتكبي الجرائم والخارجين عن القانون أو الشرع بمختلف أنواعه،السلطة الدينية املوازية لها
 من خالل رصد بعض الحاالت التي توضح مدى القدرة العقابية،واآلثار املترتبة عنه من الناحيتين االجتماعية والنفسية
 وذلك من أجل تأكيد موقعها املركزي،للسلطة السياسية من خالل تالعبها ببعض الفضاءات املادية واملجموعات البشريـة
.وسلطتها الثابتة
. املغرب الوسيط والحديث-تاريخ املغرب-العنف- الجريمة:الكلمات املفتاحية
Abstract :
This research paper deals with the topic of crime and violence, examples from the history of Morocco
during the medieval and modern eras, which is one of the hidden topics in Moroccan socio-historical studies,
and we seek behind this, digging into Moroccan historical memory in order to identify the nature of justice and
the type of punishment that was practiced by the party of the political authority or the religious authority
parallel to it, and whoever was in charge of implementing it against the perpetrators of crimes and outlaws of
Sharia of all kinds, and the consequences of it from the social and psychological aspects, by monitoring some
cases that show the extent of the punitive ability of the political authority through its manipulation of some
material spaces and human groups, in order to confirm their central position and immutable authority.
key words:
Crime, violence, history of Morocco, medieval and modern Morocco.
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مقدمة:
يعتبر العنف ظاهرة اجتماعية أزلية قديمة قدم اإلنسانية وليست ظاهرة وليدة اليوم ،رافقت اإلنسان منذ أن دب
على سطح البسيطة ،ورغم ذلك تعد من املواضيع املغيبة واملنسية في الدراسات التاريخية التي تبحث في كل الظواهر البشرية،
سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو دينية .فقد أدت التطورات والتراكمات التي شهدها املجتمع املغربي إلى بروز مظاهر عديدة
ألشكال العنف ،وإن كانت هناك بعض الدراسات التي سلطت الضوء على هذه الظاهرة بالغرب اإلسالمي من جوانب مختلفة،
حيث ركز البعض منها على الجانب النفس ي ملرتكبي العنف ،وبعضها ركز على السجن والسجناء ،وعلى هذا األساس ،يعتبر
تناول هذه الظاهرة كموضوع للدراسة محاولة جادة للتعرف على بعض الجوانب املجهولة من تاريخ املغرب االجتماعي ،وسد
بعض البياضات التي تشهدها الدراسات السوسيوتاريخية فيما يتعلق بتاريخ املصائب التي حدثت ببالد املغرب على مر
العصور .لذلك ،فدراسة العنف كموضوع سوسيوتاريخي يعد من املواضيع التي تستحق االهتمام والدراسة ،إذ سيمكننا من
التعرف على بعض الجوانب الغامضة من واقع املجتمع املغربي ،عبر معرفة الذهنية املغربية من جهة ،ومعرفة طرق معالجة
املشاكل االجتماعية واالقتصادية واملذهبية من جهة ثانية.
أوال :مفهوم العنف:
تبعا لتنوع اهتمامات العلماء والباحثين بظاهرة العنف كظاهرة اجتماعية ،يكاد من الصعب إعطاء مفهوم موحد
ومنسجم للعنف .فمفهوم العنف حسب علماء االجتماع والنفس يختلف عن مفهوم العنف لدى علماء السياسة وغيرهم،
نظرا الختالف األدوات اإلجرائية واألهداف املرغوب التوصل إليها.
-1التعريف اللغوي:
العنف في لسان العرب :يعني الخرق باألمر وقلة الرفق به ،وهو ضد الرفق ،1عنف به وعليه يعنف عنفا وعنافة
وأعنفه وعنفه تعنيفا ،وهو عنيف إذا لم يكن رفيقا في أمره .واعتنف األمر :أخذه بعنف.
وفي الحديث(( :إن هللا تعالى يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف)) ،2هو بالضم الشدة واملشقة ،وكل ما في الرفق من
الخير ففي العنف من الشر مثله .وعنف به ،وعليه عنفا ،وعنافة :أخذه بشدة وقسوة ،والمه وعيره ،فهو عنيف .3والعنيف من
ال رفق له بركوب الخيل والشديد من القول والسير.4
كما عرف القاموس الفرنس ي العنف باعتباره كل ممارسة للقوة عمدا أو جورا ،وكلمة عنف violenceالفرنسية
مأخوذة من الكلمة الالتينية وهي تشير إلى القوة ،والقوة والعنف مشتقان من أصل واحد ،وإن كان مفهوم القوة « »forceأكثر
شمولية من العنف ،فالعنف من الناحية اللغوية ،هو اإلكراه املادي الواقع على شخص إلجباره على سلوك ما .5وفي اللغة
اإلنجليزية ،فإن األصل الالتيني لكلمة « »violenceهو حيوية « »vitalityومعناه االستخدام غير املشروع للقوة.6
 -1ابن منظور ،أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ،لسان العرب ،تحقيق :عبد هللا علي الكبير وآخرون ،القاهرة ،دار املعارف ،ص:
.3132
 -2الزبيدي محمد مرتض ى الحسيني ،تاج العروس من جواهرالقاموس ،تحقيق :مصطفى حجازي ،الكويت ،وزارة اإلعالم ،ج  ،1987 ،24ص.187 :
 -3املعجم الوسيط ،ط  ،4مصر ،مجمع اللغة العربية ،2004 ،ص.613 :
 4الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب ،القاموس املحيط ،مصر ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،ج  ،1979 ،3ص.173 :
 -5مراد وهبة ،املعجم الفلسفي ،القاهرة ،1998 ،ص.477 :
 -6نفسه.
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 -2التعريف االصطالحي:
تعتبر ظاهرة العنف ظاهرة اجتماعية معقدة تتداخل في إنتاجها عوامل ومصادر متعددة ،وتبعا لذلك تعددت اآلراء
والنظريات في تفسير هذه الظاهرة االجتماعية وتباينت فيما بينها .فقد عرف االصطالحيون العنف ،على أنه تصرف عنيف
وسلوك مؤذي ومهين سواء كان ماديا أو معنويا (الضرب والشتم والسب) ،ويرتكب بأي وسيلة ،1وهو مضاد للحق ألنه يعارض
الحرية التي هي جوهر اإلرادة ،2وهناك من عرفه بـ«نقيض الهدوء ،وهي كافة األعمال التي تتمثل في استعمال القوة أو القهر
واإلكراه بوجه عام ،ومثالها أعمال الهدم واإلتالف والتدمير والتخريب.»3فالعنف إذن فعل مضاد موجه نحو شخص أو ش يء
ما ،ينطوي على رغبة في التفوق على اآلخرين ،ويظهر إما في اإليذاء أو االستخفاف أو السخرية.4
وانطالقا من املفاهيم االصطالحية املدرجة ،يتضح أن العنف ظاهرة اجتماعية متجددة ،ترتبط بجوانب متعددة
اقتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية ،ليست خاصة بفرد أو مجتمع معينين بل هي ظاهرة مجتمعية تعيشها كل التجمعات
البشرية ،وإن كانت بدرجات متفاوتة ،ويتعلق األمر باالستخدام الجسدي والنفس ي إللحاق األذى واإلضرار بالغير ،وقد ارتبط
مفهوم العنف من الناحية التاريخية بالقوة الصادرة عن قوى الطبيعة أو اآللهة ،لكنه اليوم اكتسب دالالت جديدة مرتبطة
بظهور مفاهيم حديثة على املستوى الحقوقي ،وأصبح قريبا من معنى القوة والشدة ،فهو ليس مجرد فعل إرادة بل يتطلب
وجود شروط وظروف مسبقة وممارسة له ،ومن أهمها السلطة والقوة وأدواتها القمعية وتبريراتها اإليديولوجية التي تستمد منها
شرعيتها.5
 -3العنف من منظورالشريعة اإلسالمية:
يعتبر القرآن والسنة واإلجماع أهم مصادر التشريع اإلسالمي ،لذلك لم تغفل هذه املصادر الحديث عن العنف
والترغيب في اجتنابه ،حيث نجد العديد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية قد تعرضت للعنف وأكدت على الدعوة للحق
وعدم اللجوء إلى الرد بالعنف ،مهما كانت طبيعة ودرجة األذى الذي لحق بالعامة من طرف النخبة الحاكمة ،فالتاريخ يشهد
على الحركية والتطور املستمر الذي تشهده الحياة البشرية منذ أن دب اإلنسان على سطح األرض ،كما يشهد التاريخ على
الحروب وما خلفته من دمار على جميع املستويات ،مما يعكس طبيعة نفسية اإلنسان القلقة والفطرة املتحفرة باستمرار للبغي
والعدوان وسفك الدماء .6كما يشهد التاريخ أيضا على أعمال الخير التي تظهر من خالل املنجزات الكبرى التي خلفها اإلنسان
في جميع امليادين ،والتي تدل على االستعداد الفطري لإلنسان أيضا على فعل الخير ،ألن الخالق عز وجل خلق اإلنسان وخلق
معه عقال للتدبير والتمييز بين فعل الخير والشر ،كما جاء في القرآن الكريم(( :فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ،ومن يعمل مثقال
ذرة شرا يره)).7

 - 1عبد الرحمن بدوي ،فلسفة القانون عند هيجل ،بيروت ،دار الشروق ،1996 ،ص.69 :
 -2عبد الناصر حرير ،االرهاب السياس ي-دراسة تحليلية ،-القاهرة ،مكتبة مدبولي ،1966 ،ص.44 :
 -3نفسه.
 -4زكرياء الشربيني ،املشكالت النفسية عند األطفال ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،2001 ،ص.73 :
 -5إبراهيم الحيدي ،سوسيولوجيا العنف واإلرهاب ،ملاذا يفجر اإلرهابي نفسه وهو منتش ي فرحا؟ ،دار الساقي ،الطبعة األولى ،2015 ،ص.20 :
 -6عامر عبد اللطيف ،أحكام األسرى والسبايا في الحروب اإلسالمية ،مصر ،دار الكتاب املصري ،لبنان ،دار الكتاب اللبناني ،1986 ،ص.23 :
 -7سورة الزلزلة ،اآلية  7و .8
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يقول هللا سبحانه وتعالى في محكم كتابه(( :قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك
ونقدس لك ،قال إني أعلم ما ال تعلمون)) .1كما حذر هللا سبحانه وتعالى من قتل النفس اإلنسانية بغير حق ،ورفع قدر النفس
الواحدة إلى درجة قتل الناس جميعا ،فيقول سبحانه وتعالى(( :من قتل نفسا بغيرنفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس
جميعا)) .2ويقول هللا عز وجل في موضع آخر في إطار النهي عن القتل والحفاظ على النفس((ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاءه
جهنم خالدا فيها وغضب هللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما)) ،3فانطالقا من اآليات الكريمات يتضح مدى قوة العقوبة
التي تنتظر مستعمل العنف لدرجة إزهاق الروح ظلما وعدوانا .كما حذر هللا سبحانه وتعالى اإلنسان من قتل نفسه ،حيث
يقول في محكم كتابه(( :وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما ،ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان
ذلك على هللا يسيرا)).4
باإلضافة إلى ذلك نبه هللا سبحانه وتعالى إلى صورة من أخطر صور العنف ،أال وهي الغلو في الدين ،حيث يقول
سبحانه وتعالى(( :يأهل الكتاب ال تغلوا في دينكم وال تقولوا على هللا إال الحق)) .5فاهلل سبحانه وتعالى ال يأمر بترك ش يء معين
إال ألمر جلل ،إذ يعتبر العنف العقيدي تجاوزا وغلوا وتشددا في املسائل الشرعية ،وبالتالي تكون انعكاساته أكثر خطورة وتأثيرا
على بنية املجتمع وتماسكه ،وال يرتبط بأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية أو ما شابه ذلك.
أما بالنسبة للسنة النبوية ،كونها املصدر الثاني للتشريع في اإلسالم والشارحة للقرآن الكريم ،فقد أكدت بدورها على
ترك العنف والتعامل به ،ورجوعا إلى كتب السيرة النبوية نجد العديد من األحاديث النبوية التي تحث على التعامل بالرفق
والترغيب فيه ونبذ العنف واالبتعاد عنه ،وأعظم دليل ما تعرض له النبي صلى هللا عليه وسلم من أشكال وصور العنف والتي
قابلها بالرفق واللين.
ولعل حديث الرسول عليه الصالة السالم عن بن مسعود الذي يقول فيه (( :أول ما يقض ى بين الناس يوم القيامة في
الدماء)) لدليل قوي وواضح على مدى خطورة استعمال العنف وقتل األنفس ،وما يعزز ذلك ،األحاديث النبوية الشريفة
الصريحة الداللة على تحريم قتل األنفس (( أما بعد :فإن دماؤكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في
شهركم هذا في بلدكم هذا)) .وفي موضع أخر يقول الرسول عليه السالم (( :ال يحل دم امرئ مؤمن مسلم يشهد أن ال اله إال
هللا وأن محمدا رسول هللا إال بإحدى ثالث :النفس بالنفس والزاني املحصن والتارك لدينه املفارق للجماعة)).6
ومن صور العنف التي تعرض لها النبي صلى هللا عليه وسلم وقابلها بالرفق واللين ،ما روي عن عائشة رض ي هللا عنها:
حينما استأذن رهط من اليهود النبي فقالوا :السام عليك ،فقلت :بل عليكم السام واللعنة ،فقال :يا عائشة إن هللا رفيق يحب
الرفق في األمر كله ،قلت :أو لم تسمع ما قالوا؟ قال :قلت ،وعليكم .7فالرسول صلى هللا عليه وسلم رغم اإلساءة إليه من طرف
الرهط اليهودي ،إلى أنه واجه هذا العنف اللفظي بالرد عليه باللطف واللين ،مما يوضح بشكل جلي مدى حرص السيرة النبوية
على حل الصراعات والخالفات بالطرق السلمية وعدم الجنوح ألسلوب العنف.
 -1سورة البقرة ،اآلية .40
 -2سورة املائدة ،اآلية .32
 -3سورة النساء ،اآلية .171
 -4سورة النساء ،اآلية .29
 -5أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،بيروت ،دار ابن كثير.6533 ،2002 ،
 -6البخاري ،ن.م.س.ص6878 :
-7البخاري ،ن.م.س .ص.6927 :
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ولم تتوقف الشريعة اإلسالمية فقط عند منع اللجوء إلى العنف كأسلوب للتعامل بين أفراد البشر ،وما ينتج عن
ذلك من عقوبات ،بل تعدت ذلك لتشمل حتى الحيوانات باعتبارها من مخلوقات هللا تتمتع بحق الحرية وحق الحياة .فقد روي
عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلعم قال(( :دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ،ولم تدعها تأكل من خشاش األرض)).1
ثانيا :االتجاهات النظرية لتفسيرظاهرة العنف:
إن خاصية اإلجماع حول ظاهرة العنف كظاهرة اجتماعية مركبة ومعقدة ،يمكن تفسيرها بتداخل العوامل املتعددة
املساهمة في إنتاجها ،وبالتالي تتعدد أبعاد هذه الظاهرة االجتماعية ،إلى درجة يصعب التمييز بين أبعادها االجتماعية والنفسية
والبيولوجية ،كما تنتج عنها ردود أفعال متباينة ومختلفة تتضمن صورا متعددة من اإليذاء النفس ي والجسدي واملعنوي.
فالعنف ظاهرة أزلية برزت منذ أن دب اإلنسان على سطح األرض ،ومن تم اختلفت صور العنف وعوامله تبعا لتغير
الظروف التاريخية والتحوالت املجتمعية ،ونظرا لطبيعة ظاهرة العنف واختالف صورها ونتائجها اختلفت آراء ونظريات
تفسيرها ،وتبعا لذلك ظهرت مجموعة من املدارس التي اهتمت بتفسير هذه الظاهرة ،في مقدمتها املدرسة البيولوجية.
فقد حاولت املدرسة البيولوجية تفسير ظاهرة العنف بالجانب البيولوجي ،أو ما يسمى بالنظرية الدروينية ،وهي
نظرية ارتبطت تاريخيا بتشارلز داروين ومن سار في فلكه من العلماء كفرويد ولورانس ،والذين حاولوا تفسير غريزة العدوان
بالدوافع الداخلية التي تدفع املرء إلى بعض السلوكات العدوانية سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،وهناك من فسر
ظاهرة العنف بدافع العدوان بدل غريزة العدوان التي تنشأ بشكل تلقائي ،عكس دافع العدوان الذي البد له من عامل خارجي
محفز للقيام به.
كما فسر بعض العلماء ظاهرة العنف والجريمة باعتبارها شكال من أشكال العنف ،بالعوامل الوراثية بدل العوامل
االجتماعية ،وهناك من ربطها بنشاط الغدد التي يفرزها الجسم مؤكدين على الدور البيولوجي الذي يؤكد على العوامل الوراثية
لتفسير أشكال وصور العنف ،وقد أكد "فرويد" بدوره على دور العامل البيولوجي في تفسير ظاهرة العنف ،وربطه بعدم قدرة
"األنا" على تكييف الدوافع الغريزية بمجموعة القيم السائدة في املجتمع ،فتصبح الفرصة مواتية أمام الفرد إلشباع غرائزه
وميوالته عن طريق ممارسة سلوكيات عدوانية ،وأمام هذا الوضع الطبيعي الفطري يبقى دور املجتمع هو التهذيب والتشذيب.2
و"لورانس" بدوره ذهب في اتجاه تفسير السلوك العدواني ،باعتباره صورة من صور العنف ،بالغريزة الحيوانية سواء
بالنسبة لإلنسان أو الحيوان ،وإن أسقط نظريته على الحيوان بشكل خاص ،حيث ربط الغريزة الحيوانية بتحفيز النوع
الحيواني الذي يؤدي إلى الهجرة واالنتشار ،وذلك بهدف الحصول على مجال أوسع ملصادر العيش من جهة ،والوظيفة الثانية
لغريزة العدوان والتي تتمثل في البقاء لألقوى واألصلح.3
 -1العنف من وجهة نظر اجتماعية نفسية:
نظرا لخاصية التعقيد التي تميز ظاهرة العنف ،فقد تتعدد النظريات التي عالجت هذه الظاهرة االجتماعية ،فهناك
من رب ط ظاهرة العنف بالعوامل الوراثية البيولوجية ،وهناك من فسرها انطالقا من أسس النظريات النفسية واالجتماعية،
فظاهرة العنف حسب علماء االجتماع هو ،استخدام الضغط أو القوة استخداما غير مشروع ،أو غير مطابق للقانون من
 -1البخاري ،ن.م.س .ص.3318 :
 -2ن.م.س .ص.23:
 -3عامر صالح ،العنف بين ماهيته السوسيولوجية وجذوره السيكولوجية والتربوية ،ديوان أصدقاء املغرب.2012/02/25 ،
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شأنه التأثير على إرادة فرد ما .1كما يمكن أن يكون العنف مشروعا اجتماعيا يتماش ى وقواعد املجتمع كقتل عدو وحماية
ممتلكات عامة أو خاصة ،وغير مشروع يشكل انتهاكا لقواعد املجتمع.2
ولدراسة العنف كظاهرة اجتماعية متجذرة في التاريخ ومرتبطة بميل النفس اإلنسانية نحو الظلم والعدوان ،فال
محيد من العودة إلى مؤسس علم "العمران البشري" العالمة عبد الرحمن بن خلدون ،الذي يرى الكثير من الباحثين ،أن العلم
الذي أسسه هذا املؤرخ الفذ ينطبق تماما على الدراسات االجتماعية الحديثة املعروفة باسم ((السوسيولوجيا)) ،ومن ثمة،
يرون أن ابن خلدون يستحق أكثر من غيره لقب املنش ئ واملؤسس لعلم االجتماع.3وحسب ابن خلدون فإن(( ،من أخالق البشر
فيهم الظلم والعدوان بعض على بعض ،فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه فقد امتدت يده إلى أخذه إلى أن يصده وازع .4ويقول
في موضع آخر(( ،إن الحرب واملقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها هللا ،وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض،
ويتعصب لكل منها أهل عصبيته ،فإذا تذمروا لذلك وتوافقت الطائفتان ،أحدهما تطلب االنتقام واألخرى تدافع ،كانت الحرب،
وهو أمر طبيعي في البشر ال تخلو منه أمة أو جيل ،وسبب هذا االنتقام في األكثر إما غيرة ومنافسة وإما عدوان وإما غضب هلل
ولدينه ،وإما غضب للملك وسعي في تمهيده)).
ومن املعلوم أن ابن خلدون انطلق في نظريته في العصبية من زاويتين أساسيتين ،األولى تتعلق بالطبع االجتماعي
لإلنسان ،والثانية بالطبع العدواني الذي يكمن في البشر ،ومن وجهة نظر خلدونية فالعنف مرتبط بالعصبية التي تعني
((االلتحام الذي يوجب صلة الرحم حتى تقع املناصرة)) ،ويعتبر االستعداد الفطري الذي يدفع الفرد إلى نصرة قريبه بالدم
والدفاع عنه هو أساس العصبية.
ويعتبر العنف من وجهة نظر خلدونية ظاهرة مستحكمة في املجتمعات البشرية ،تتميز بالتطور واالستمرارية رغم
التحوالت الحضرية العميقة التي شهدتها اإلنسانية ،ذلك أن املجتمعات البشرية ترفض االحتكام والعودة إلى املنطق العقالني
الرشيد ،وتلجأ إلى استعمال العنف من أجل الحصول على مكتسباتها وتحصين موقعها وحل خالفاتها .ويعزي ذلك ابن خلدون،
إلى حنين الشعوب واألمم إلى طبيعتها البدائية ،إذ أن اإلنسان البدائي غالبا ما كان يلجأ إلى استعمال القوة والعنف لذرء
األخطار املحيطة به ،كما ميز ابن خلدون حسب طبيعة العنف (مطلق/إضافي) بين الرئاسة وامللكية ،فالرئاسة في نظره تنتج
طاعة حرة مصدرها االختيار واحترام صاحب األمر ،في حين امللكية طاعة مضطرة مصدرها االضطرار والخوف من صاحب
األمر.5
ومن العلماء واملفكرين املسلمين الذين عالجوا ظاهرة العنف كذلك ،نجد الفارابي الذي تناول الغلبة والقهر كظاهرة
في كتابه "آراء أهل املدينة الفاضلة" واعتبرهما من خاصيات املدينة الضالة ،أي "مدينة التغلب" التي يلجأ أهلها إلى قهر غيرهم
واإلحساس بلذة االنتصار والغلبة .ورغم ربط الكثير من املؤرخين واملهتمين الغلبة والتسلط والقهر بالجانب السياس ي ،فإن
الفارابي ينفي ضرورة ارتباط العنف بالسياسة ،ففي مدينته الفاضلة يسود العقل الرشيد والقيم املثلى ،وتتميز فيها السياسة
بالحكمة والعدل والقوامة ،وكلها قيم كونية تصب في مصلحة الفرد والجماعة ،وبديهي جدا أن تتوفر في رئيس املدينة صفات
 -1آدم القبي ،رؤية نظرية حول العنف السياس ي في الجزائر ،مجلة الباحث ،جامعة ورغلة ،ع  ،2002 ،1ص.102 :
 -2طريف شوقي ،علم النفس االجتماعي ،مركز النشر جامعة القاهرة ،القاهرة ،1994 ،ض.122 :
 -3محمد عابد الجابري ،فكر ابن خلدون ،معالم نظرية خلدونية في التاريخ اإلسالمي ،ط ،2دار النشر املغربية ،1979 ،ص.191 :
 -4عبد الرحمن بن خلدون ،العبروديوان املبتدأ والخبرفي تاريخ العرب والبربرومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر ،دار الفكر ،لبنان،2001 ،
ص.159 :
 -5ابن خلدون ،ن.م.س .ج  ،2ص.504 :
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تخدم هذه القيم الكونية ،فيجب أن "يكون بالطبع محبا للعدل وأهله ومبغضا للجور والظلم وأهله ،يعطي النصف من أهله
ومن غيره ويحث عليه ،ويوثر من حل به الجور مؤاتيا لكل من يراه حسنا وجميال ،ثم أن يكون عدى غير صعب القياد ،وال
جموحا وال لجوجا إذا دعي إلى العدل ،بل صعب القياد إذا دعي إلى الجور وإلى القبيح".1
 -2العنف ونظريات العقد االجتماعي:
لم يشغل العنف كظاهرة اجتماعية بال وفكر العلماء واملفكرين املسلمين فقط ،بل شكل محط اهتمام العديد من
املفكرين والفالسفة الغربيين الذين تعرضوا للعنف بالدراسة والتحليل ،ووضعوا لذلك العديد من النظريات العلمية التي
تطرقت إلشكالية العنف من زوايا متعددة فلسفية وسياسية واجتماعية ونفسية .ومن أبرز هذه النظريات نظرية "العقد
االجتماعي" ،التي أفرزت العديد من املفكرين األوربيين في هذا اإلطار ،وسنقتصر في هذه الورقة البحثية ،على إدراج بعض
النماذج البارزة من املفكرين الغربيين الذين أبدعوا في نظريات العقد االجتماعي والتي أصبحت تشكل الفكرة املركزية للفلسفة
الحديثة.
-1مفهوم العقد االجتماعي:
يجوز القول ،إن العقد االجتماعي عبارة عن اتفاق وهمي يتم بين طرفين يحدد العالقة بين مكونات املجتمع املختلفة
وبين السلطة الحاكمة التي تسهر على تنظيم أسس هذه العالقة ،عبر سن مجموعة من األنظمة والقوانين التي توضع من طرف
حكماء املجتمع ،وتعتبر جوهر العقد االجتماعي تفترض االحترام املتبادل ،والغاية منها هي بناء مجتمع قوي ومتماسك على
أسس عقالنية ،تسهم في قيام وتطور الحضارات اإلنسانية.
تعتبر نظريات العقد االجتماعي في نظر العديد من املهتمين ،الفكرة املحورية للفلسفة الحديثة من الناحية التاريخية
والسوسيولوجية ،باعتبارها ثورة فكرية ترتبط بتطور املجتمع والسلطة السياسية ،2وقد استمدت نظريات العقد االجتماعي
هذه املكانة واألهمية من مفهوم الحق الطبيعي ،حيث "يجب إقامة الدولة على امليل الطبيعي نحو العيش املأمون واملأمول عن
طريق البحث عن قواعد تقوم على العقل" ،3مما شكل تحوال مركزيا في فكرة الشرعية ،شرعية السلطة السياسية التي
تستمدها من التعاقد بين الناس الذي يسهر على تنظيم الحريات والحقوق.
فمسألة تنظيم الحياة العامة من حريات وحقوق ،ارتبطت بمرور الحياة البشرية من حالة طبيعية فطرية مثلت حياة
اإلنسان البدائية ،التي تميزت بنوع من الصراع والتصادم والفوض ى بين األفراد ،وبالتالي وجب تقويم هذه الوضعية الال-
اجتماعية عن طريق خلق مؤسسة سياسية مهمتها إنهاء حالة الصراع والفوض ى ،عبر اتفاق وتفاهم يتم بموجبه تنازل األفراد
عن حقوقهم الطبيعية ،لصالح السلطة السياسية التي تقوم بإعادة توزيع الحقوق والواجبات على األفراد وتحقيق العدالة
االجتماعية.

 -1علي عبد الوافي ،املدينة الفاضلة للفارابي ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،د.ت ،ص.34 :
 -2إبراهيم الحيدي ،ن.م.س ،ص.54 :
 -3نفسه.
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 -2نماذج من نظريات العقد االجتماعي:
أفرزت التحوالت السياسية واالجتماعية التي شهدتها أوربا منذ ق  15و 16م مجموعة من األسماء البارزة في التاريخ
األوروبي التي أبدعت نظريات العقد االجتماعي ،ومن بين هذه األسماء "طوماس هوبز" 1و "جون لوك" و"جون جاك روسو"
و"مونتسكيو" و"كارل ماركس" و"ماكس فيبر" وغيرهم ،وسنقتصر في هذه الورقة البحثية على دراسة بعض النماذج من
نظريات العقد االجتماعي ،وبداية مع "طوماس هوبز" ،الذي أبدع نظرية تعتبر من أهم األعمال التي أنتجها الفكر االنجليزي في
الفلسفة السياسية.
لقد سبقت اإلشارة إلى أن العقد االجتماعي عبارة عن تعاقد وهمي نشأ بين األفراد ،وحسب هذا االتفاق يتم التنازل
بشكل طوعي من طرف األفراد عن جميع حقوقهم ،لصالح فرد واحد له كامل الحرية والتصرف في استخدام القوة والقهر من
أجل تحقيق األمن واالستقرار في املجتمع ،وحسب "هوبز" فإن الفرد الذي يملك سلطة القهر والقوة"اللفيتان" ،هو القائد
األعلى الذي يجمع بين يديه جميع السلطات ويدين له الكل بالطاعة املطلقة ،وبهذا املعنى يصبح "هوبز" من بين مناصري الحكم
املطلق غير املشروط ،وأن أي إخالل لهذه السلطة املطلقة يعتبر خرقا لروح العقد االجتماعي ويتعارض وقوانين الدولة ،وبالتالي
وجب اللجوء إلى استعمال القوة والعنف بهدف الحفاظ على السلم االجتماعي وإنهاء حالة الفوض ى والصراع التي تميز الحالة
الال-اجتماعية.
يعكس طوماس هوبز بتصوره هذا ،التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي شهدتها أوربا بشكل عام
وانجلترا بشكل خاص ،واملتمثلة في ظهور الصناعة والتجارة كقطاعات اقتصادية بديلة للفالحة التي كانت سائدة في ظل سيادة
النظام اإلقطاعي وسيطرة الكنيسة ،وظهور الطبقة البرجوازية كفئة اجتماعية جديدة ستقود التحوالت فيما بعد بأوروبا،
وبالتالي البد من كيان سياس ي وهو الدولة لدعم هذه التحوالت وحمايتها ،وهو ما ركزت عليه امليركانتيلية التجارية كتيار فكري
واقتصادي واجتماعي جديد .يقول "هوبز"«:إن العقول بدون قوة السيف ليست سوى كلمات ال قدرة لها أبدا على املحافظة
على حياة اإلنسان ،وإن الكلمات أضعف من أن تستطيع ردع طموح األفراد أو غضبهم أو انفعاالتهم» ،2فالواقع االجتماعي في
نظر "هوبز" يتميز بتناقضات عديدة تطغى عليه الفوض ى والصراع ،يعكس إشكالية فلسفية أساسية تتعلق بالطبيعة البشرية
التي تتميز باألنانية ،وبالتالي البد من قانون اجتماعي جديد يمتلك سلطة القوة والقهر يمارسه النظام االجتماعي الجديد الذي
يكتسب شرعيته من العقد االجتماعي.
وإذا كان "طوماس هوبز"قد بنى نظريته على الطبيعة البشرية األنانية التي تمثل الحالة الال-جتماعية ،فإن رؤية "جون
لوك" تختلف تمام االختالف عن رؤية "هوبز" ،حيث يرى أن البشرية تعيش على الفطرة األولية التي تستمد قواعدها من
القانون الطبيعي املبني على الحرية واملساواة ،لكن هذه الحرية غير مطلقة ألنها مرتبطة بحرية اآلخرين ،وبالتالي وجب حسب
"لوك" وجود سلطة عليا مهمتها تحقيق العدالة ونشر املساواة وتجاوز الحالة االجتماعية وقانون الغاب ،ومن أجل ذلك تم
االتفاق بين األفراد على عقد اجتماعي يتم بموجبه تنازل الجماعة على بعض حقوقها لصالح فرد واحد يمثل الجميع.3

 -1طوماس هوبز ،يعد من أبرز املفكرين االنجليز عاش ما بين 1588م1679-م ،سطع نجمه خالل الحركة اإلصالحية التي شهدتها الكنيسة
الكاثوليكية خالل ق 15م و 16م ،دعم الحكم املطلق في إطار نظرية العقد االجتماعي.
 -2ينظر ،إبراهيم الحيدي ،ن.م.س ،ص.58 :
 -3مجموعة اخترنا لك ،الحكومة املدنية وصلتها بنظرية العقد االجتماعي لجان جاك روسو ،الفصل األول ،ترجمة محمود شوقي الكيال ،مطابع
شركة اإلعالنات الشرقية ،ص.13:
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ويعتبر "جون لوك" أن السيطرة على امللكية من أجل االستغالل هي سبب الصراع بين األفراد ،إذ يؤدي امتالك جزء
من الطبيعة من طرف الفرد إلى التعدي على حقوق الغير أو الحق العام ،ومن تم بدأ االستغالل والصراع ضد االستغالل ،ومن
أجل تنظيم امللكية وتوزيع الحقوق والواجبات ،وجب وجود سلطة عليا تسهر على تحقيق ذلك ،لكن "لوك" يشترط على هذه
السلطة االلتزام بشروط العقد ،وإال وجب الخروج عنها وإسقاطها ،وقد اعتبر "جون لوك" امللكية حقا من حقوق األفراد
الطبيعية للمحافظة على النفس ،لكنه ال يمكن الحصول على حق التملك إال عن طريق العمل وليس على الحيازة ،وبالتالي
تعتبر نظريته أساس النظرية الرأسمالية.1
ومن األسماء التي أبدعت نظرية مخالفة "لطوماس هوبز" و"جان لوك" حول الطبيعة البشرية "جان جاك روسو"،
الذي أكد على أن االنسان خير بطبعه ،وأن الحالة الفطرية لإلنسان تتميز باملساواة والسعادة ،ومع تطور الحياة البشرية من
تحوالت اقتصادية واجتماعية ،انتقلت الحياة االجتماعية الطبيعية إلى حياة اجتماعية مدنية ،وتحولت البشرية من حالة
الفطرة واملساواة والسعادة ،إلى حالة من الفوض ى والصراع .وفي ظل هذه الوضعية اضطر األفراد إلى وضع عقد اجتماعي
يشكل بناء أساسيا للمجتمع املدني ،يتنازل بموجبه األفراد عن حقوقهم ووضعها تحت تصرف سلطة عليا ،بحيث يصير كل
فرد جزءا ال يتجزأ من الكل ،أو من اإلرادة العامة التي ال تعني حسب "روسو" إرادات األفراد وإنما هي "روح عامة" أو "عقل
جمعي" يعبر عن املصلحة العامة التي تعتبر مصدر القانون والسلطة.2
ومن أبرز إنجازات "روسو" في هذا املضمار كتابه العقد االجتماعي ،الذي أكد فيه على الحرية الطبيعية للفرد التي
يتنازل عليها لصالح الجماعة بموجب "العقد االجتماعي" ،وبالتالي تصبح السيادة والسلطة لكل األفراد .هذا التنازل عن الحقوق
والحرية الطبيعية ،جاء حسب "روسو" انطالقا من كون اإلنسان ليس عاقال ،فقد انعطف اإلنسان عن حياته الطبيعية التي
تتميز بالسعادة وخالية من الشر والشقاء ،التي تعتبر حسب "روسو" من صنع اإلنسان حيث يقول« :كل ما هو طبيعي حسن
وخير ،وكل ما هو من صنع اإلنسان فاسد وقبيح» .3ومما أورده "روسو" في كتابه السابق الذكر قوله« :إن أول إنسان وضع يده
على أرض معينة وقال هذا ملك لي ،ووجد من حوله قوما بسطاء يصدقون ادعاءه ،كان هذا أول فرد أنشأ املجتمع املدني .وهو
بذلك أول من خلق الجرائم والحروب والقتل والبؤس بين أفراد الجنس البشري» ،4فأصبح لزاما على األفراد التفكير في إنشاء
قوانين ونظم للتخفيف من املظالم واألضرار التي أفرزتها حيازة امللكية.
يعتبر "كارل مارس" من املنظرين البارزين للعنف في التاريخ ،فالعنف كظاهرة اجتماعية في نظر "ماركس" يعتبر
املحرك األساس ي للتاريخ ،وقد استقى نظريته هاته من خالل التجارب التي شهدها تاريخ أوربا خالل القرنين 17م و 18م ،والتي
ساهمت في القضاء على النظام االقطاعي وصعود الطبقة البرجوازية .كما أكد على أن التحول واالنتقال من النظام الرأسمالي
إلى النظام االشتراكي هو بمثابة انتقال جديد يستأصل عالقات اإلنتاج التي تؤدي إلى التناحر والتطاحن بين فئات املجتمع ،وال
يتم االنتقال حسب "ماركس" إال بالثورة العنيفة« :إن والدة أي مجتمع جديد البد وأن يسبقها العنف» ،فالعنف في نظر
"ماركس" يعتبر ضرورة مجتمعية في تحول املجتمعات ،وتعتبر الدولة أداة من أدوات العنف تكون تحت تصرف الطبقة
الحاكمة.

 -1نفسه ،الفصل الخامس ،ص.31:
 -2الحيدري ،ن.م.س .ص .62 :
 -3مجموعة اخترنا لك ،الحكومة املدنية وصلتها بنظرية العقد االجتماعي لجان جاك روسو ،ن.م.س.ص:
 -4نفسه.
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فتاريخ املجتمعات بالنسبة "ملاركس" هو تاريخ صراع طبقي بين طبقة مالكة لوسائل اإلنتاج والطبقة العمالية ،وهذا
الصراع يخترق التاريخ من املجتمع البدائي إلى املجتمع الرأسمالي ،ويمكن أن يؤدي إلى تحطيم املجتمع ككل .فاملجتمع البرجوازي
الحديث حسب "ماركس" ،وإن قام على أنقاض املجتمع االقطاعي ،فهو بدوره لم يتمكن من القضاء على التفاوت الطبقي ألنه
خلق ظروفا جديدة لالستغالل واالضطهاد ،وبالتالي عدم القضاء على ظواهر الصراع والعنف ،وإن ساهم في تبسيطها
والتخفيف من حدتها بين الفئات االجتماعية الجديدة.
وعلى هذا األساس يعتبر العنف نتاج تاريخي نشأ بسبب تعارض املصالح بعد ظهور امللكية الفردية ،تفسير ذلك-
حسب "ماركس" -أن املجتمعات البدائية التي كانت تعتمد على نظام املقايضة وتبادل السلع ،غابت فيها كل أوجه الصراع
والعنف التي لم تطف إلى الوجود إال بعد تقسيم العمل بين الفئات وحصول التفاوت في امتالك الثروة ،ومن تمة نشأت مراكز
للقوة قائمة على استعباد الناس واستغاللهم.
ومع استمرار التطور االقتصادي وتطور الرأسمالية ،وسيطرة الطبقة البرجوازية على السلطة واستبدادها بالحكم،
وللحفاظ على مصالحها تلجأ السلطة الحاكمة إلى أسلوب العنف فتواجه بعنف مضاد من طرف الطبقة املقهورة واملضطهدة،
وبالتالي يصبح العنف محركا للتاريخ ،و«أن كل مجتمع قديم يحمل في أحشائه مجتمعا جديدا».1
ونختم هذه الفقرة حول نماذج من نظريات العقد االجتماعي ،بنظرية عالم االجتماع واالقتصاد املعروف "ماكس
فييبر" ( ،) 1920-1864الذي ركز في تحليله على العالقة بين السياسة والدولة ،والدولة والسلطة وانعكاساتها على الرأسمالية
والدين ،فمفهوم الدولة حسب "فيبر" ال يتم إال عبر "العنف الفيزيقي" الذي يحتاج إلى "الشرعنة" من طرف السلطة التي تعتبر
الجهة الوحيدة التي تحتكره ،وبهذا املعنى تصبح الدولة املؤسسة الوحيدة التي تمتلك حق استخدام العنف ،2نظرا للعالقة
الوجودية بين السلطة والدولة ،وأن أساس النظام السياس ي هو استعمال القوة .كما يعرف "فيبر" السلطة بأنها فعل عنف
يهدف إلى إجبار العدو على فعل ما يريد ،وبهذا املنظور البد لفعل العنف من قيادة ،وبذلك تصبح قيادة السلطة هي القوة
املؤهلة التي تحمل صفة رسمية مؤسساتية.3
وتعتبر الدولة في نظر "فيبر" املؤسسة الوحيدة التي تمتلك حق ممارسة العنف املادي امللموس واحتكاره ،وقد برر
ذلك بكون الدولة هي الجهاز السياس ي القادر على تقنين وشرعنة العنف املادي امللموس ،انطالقا من املحافظة على النظام
الداخلي من جهة ،والدفاع عن املجتمع ضد األخطار الخارجية من جهة ثانية.
فممارسة العنف من طرف الدولة الحديثة واحتكاره لها ،بحيث ال يمكن ألي أحد أن يمارسه إال بتفويض منها ،وإال
سادت الفوض ى و االضطراب و ضياع حقوق الناس ،وبالتالي تصبح هذه املمارسة للعنف هي جوهر وجودها ،كما أكد "فيبر"
أن الدولة الحديثة تزامنت مع تمركز الرأسمال ،كما أضاف إلى ذلك تمركزا ألدوات العنف في أيدي جماعة معينة.4
ثالثا :نماذج من تاريخ املغرب الوسيط والحديث:
ملاذا تلجأ الدولة إلى العنف؟ ما األحكام التي كانت تصدرها السلطة السياسية؟ ومن كان يحرك مسطرة املتابعة؟ وما
الجرائم والجنح التي كان يعاقب عليها القانون؟ ما حكم القاتل وما الفرق بين "القصاص" و "الدية" و "التشهير"؟ وكيف كانت
 -1الحيدري ،ن.م.س .ص .66 :
 -2إكرام عدتني ،سوسيولوجيا الدين والدولة ،منتدى املعارف ،املغرب.2012 ،
 -3الحيدري ،ن.م.س .ص.69 :
 -4خالد صاغية ،احتكارالدولة للعنف ،جريدة السفير ،بتاريخ .2006/03/11
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تنفذ عقوبة اإلعدام ومن كان مكلفا بذلك؟ وهل كانت هناك استثناءات في تنفيذ العقوبات؟ أسئلة عديدة تجد مشروعيتها في
العديد من اإلجابات من خالل صور العنف والعقوبات التي نفذت ضد املخالفين في تاريخ املغرب.
في غالب األحيان تلجأ الدولة ممثلة في السلطة السياسية الحاكمة إلى أسلوب العنف من أجل فرض سياستها أو
مبادئها ،أو من أجل إحداث تغيير جدري داخل الدولة ،وقد تمس أساليب العنف مصير األفراد والجماعات والعالقات
االجتماعية ،بل قد تلجأ السلطات السياسية إلى األعمال اإلرهابية من تصفيات جسدية أو اغتياالت سياسية أو اختطاف أو
قتل جماعي.....وتمارس الدولة هذا العنف عبر سن مراسيم وقوانين إلضفاء طابع الشرعية لتصرفاتها ومنح الصالحية ملجموعة
من األجهزة األمنية لفرض عقوبات قاسية لالنتقام من الخصوم.1
وفي تاريخ الدولة املغربية ،ارتبطت ممارسة العنف بشتى صوره من طرف السلطة السياسية بشكل كبير بسقوط
الدول وصعود أخرى للحكم ،وكان هذا العنف يوجه غالبا للرافضين واملمانعين للسلطة الجديدة ،إذ تكثر االنقالبات والثورات
والتمردات ،فيكون رد فعل السلطة السياسية الجديدة عنيفا ،حيث يرافق كل مظاهر الرفض أشكاال عديدة من العنف
كاالغتياالت والتصفيات الجسدية والسجن وسفك الدماء ،وفي أحسن األحوال االغتراب.2
ويعتبر االختالف املذهبي من بين أبرز األسباب التي كانت وراء أشكال عديدة من صور العنف في تاريخ املغرب ،فأهل
املغرب أهل سنة ومن أبرز مبادئهم ،منع الخروج عن السلطة الحاكمة ولو كانت جائرة خوفا من الفتنة والعمل بقبول أخف
الضررين ،بمعنى أن السلطة الحاكمة مهما جارت فهو أهون من الفتنة ،وأن وجود السلطة وإن اعتدت فهو أفضل من ال
سلطة .3كما يستشف من خالل الثورات التي شهدتها بالد املغرب ،ما اتصف به البربر من ميلهم الشديد للقتال وسفك الدماء،
وامليل لحياة الفوض ى والسلب والنهب والقتل والتنكيل بمخالفيهم.4
أوال :الدولة املوحدية:
تعتبر الدولة املوحدية ثاني دولة أمازيغية شهدها تاريخ املغرب خالل العصر الوسيط ،تقلدت الحكم بعد انفراط
عهد الدولة املرابطية األمازيغية ،ونظرا لالختالف املذهبي بين الدولتين فقد تعددت أشكال ممارسة العنف من طرف الدولة
املوحدية الجديدة ،منذ صعودها إلى الحكم سنة 514ه1121/م وإلى حدود فترة حكم آخر خلفاءها سنة 564ه1269/م،
ويرجع السبب في ذلك إلى كثرة الثورات وحركات التمرد التي بصمت تاريخ هذه اإلمبراطورية األمازيغية ،ومن أبرز صور العنف
الذي مارسته السلطة السياسية في عهد الدولة املوحدية ضد معارضيها ،ما لحق شيوخ الصوفية ومريديها الذين شكلوا
معارضة قوية للسلطة املوحدية ،لذلك كان أكثر ما يبغضونهم ويخافون منهم على ملكهم هم الصوفية ،والدليل على ذلك ما
ً
لحق العالم الشهير "ابن عربي" الذي شكل أحد أبرز املعارضين للسلطة املوحدية ،رافضا آراءها وعقيدتها االعتزالية ،ومن أجل

 -1إبراهيم الحيدري ،ن.م.س.ص .46 :
 -2حميد الحداد ،النفي والعنف في الغرب االسالمي ،الدار البيضاء ،إفريقيا الشرق ،2011 ،ض.31 :
 -3حميد الحداد ،ن.م.س.ص.43 :
-4عبد الواحد املراكش ي ،املعجب في تلخيص أخباراملغرب ،ضبط وتصحيح وتعليق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي ،الطبعة السابعة
 ،1978دار الكتاب الدار البيضاء ،ص.281 :
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ذلك حمل إلى عدوة املغرب حيث مدينة فاس للضغط عليه ،وانتزاع املوافقة والبيعة منه ،خاصة وأنه من كبار علماء األندلس،
وفي مدينة فاس وافته املنية في  6ربيع األول سنة 543هـ ودفن بها.1
وتشهد املصنفات التاريخية على مدى اتصاف "املهدي ابن تومرت" بسفك الدماء وعدم التورع في ذلك ،فقد كان
سفاكا للدماء غير متورع فيها ،وال متوقف منها ،يهون عليه سفك دم عالم من الناس في هوا نفسه وبلوغ غرضه .2ويصف العديد
ممن تعرض من املؤرخين لحياة املهدي بن تومرت باملتسرع في الدماء ،وضع القتل شرعا معموال به على سنة هللا ورسوله ،ومما
تجب اإلشارة إليه في هذا اإلطار هو ما ذكره "عبد الواحد ملراكش ي" حول الحرب بين املرابطين واملوحدين سنة 517ه ،حينما
خطب ابن تومرت في أهل تينمل ومن انضاف إليهم من أهل سوس بقوله «اقصدوا هؤالء املارقين املبدلين الذين تسموا
باملرابطين ،فادعوهم إلى إماتة املنكر ،وإحياء املعروف ،وإزالة البدع ،واإلقرار باملهدي املعصوم ،فإن أجابوكم فهم إخوانكم
لكم ما لهم وعليهم ما عليكم ،وإن لم يفعلوا فقاتلوهم فقد أباحت لكم السنة قتالهم.3
لقد كان مما بنى عليه ابن تومرت فكره السياس ي ،فكرة املهدي املعصوم ،لذلك كان ال يتوانى في قتل كل من ِّأنكر أو
شكك في عصمته من أشياخ املوحدين وغيرهم ،ومن بين من تعرض لالغتيال والتصفية الجسدية بسبب إنكار العصمة
"الفقيه اإلفريقي" الذي اتهم بتشكيكه في عصمة املهدي ،حيث أنكر الفقيه على املهدي ،فقام بقتل عائلته ،ومن تهاونه في
سفك الدماء أنه أخذ قوما من أتباعه ودفنهم أحياء ،وجعل لكل واحد منهم متنفسا في قبره ،..ثم عاد على أصحابه الذين دفنهم
فأغلق املنافس التي كانت قد تركت فماتوا من ساعتهم غما.4
أما القبائل التي شكلت أساس الدولة املوحدية ،وهي القبائل املصمودية التي تميزت بالطاعة العمياء ملؤسس الدولة
وزعيمها ابن تومرت ،فقد بدأت طاعتهم تكثر وفتنتهم تشتد وتعظيمهم له يتأكد ،إذ بلغوا في ذلك إلى حد لو أمر أحدهم بقتل
أبيه أو أخيه أو ابنه لبادر إلى ذلك من غير إبطاء ،وأعان هم على ذلك وهونه عليهم ما في طباعهم من خفة سفك الدماء عليهم،
وهذا أمر جبلت عليه فطرهم واقتضاه ميل إقليمهم.5
وبعد وفاة مؤسس الدولة املوحدية "املهدي بن تومرت" ،أوص ى بتولي الحكم بعده لتلميذه "عبد املومن بن علي الكومي"،
وتذكر املصادر التاريخية أن فترة حكم هذا األخير تميزت بتعدد مظاهر العنف تبعا لتعدد األسباب ،فمن أبرز مظاهر العنف
املمارس خالل فترة حكم عبد املومن ،والتي تؤكد بما يدع مجاال للشك أن عبد املومن ظل وفيا لعقيدة شيخه املهدي بن
تومرت ،واملتعلقة بتصفية أعدائه بطريقة أشد قسوة من ما وقع أثناء موقع البحيرة ،والتي كان بطلها "ابن البشير" وأشرف
عليها "البيذق" ،أطلق عليها عملية "التمييز" أو التصفية الجسدية.
ومن صور العنف التي شهدتها فترة حكم عبد املومن ردة فعله العنيفة اتجاه حادثة مكناس ،املتمثلة في قتل بعض
سكان املدينة لفحامين من قبيلة توجد ضواحي مدينة فاس ،حيث أمر شيوخ املوحدين بتصفية مرتكبي الجريمة ،إضافة إلى
-1ابن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب في أخبارمن ذهب ،تحقيق :محمود األرناؤوط ،الناشر :دار ابن كثير ،دمشق – بيروت ،الطبعة األولى1406 ،
هـ 1986 -م ،جـ ،6ص.233 -232 :
 -2علي بن أبي زرع الفاس ي ،األنيس املطرب بروض القرطاس في أخبار ملك املغرب وتاريخ مدينة فاس ،الرباط ،دار املنصورة للنشر والتوزيع،
 ،1972ص .181 :
 -3عبد الواحد املراكش ي ،ن.م.س .ص .282 :
 -4ابن أبي زرع ،ن.م.س .ص.183 :
 -5عبد الواحد املراكش ي ،ن.م.س .ص.281-280 :
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تصفية بعض أبناء القبائل الذين ساندوا "املساطي" املتمرد على السلطة املوحدية ،وهذا ليس غريبا إذ أشار املراكش ي في كتابه
"املعجب" إلى سهولة إراقة الدماء من طرف املصامدة ضد معارضيهم ،كما يروي أنه شاهد أشياء من هذا القبيل يصعب
تصديقها أثناء إقامته بسوس.1
ومن صور العنف أيضا التي شهدته فترة عبد املومن حالة التغريب التي عاشها ا"لفقيه القرطبي محمد بن خيرة"،
الذي فر إلى االسكندرية ومن تم إلى شبه الجزيرة العربية ،وبعدها رحل إلى الهند خوفا من بطش املوحدين ،2وإذا كانت املصادر
العربية قد أشارت إلى عملية التمييز التي شهدتها فترة املهدي بن تومرت ،فإن فترة عبد املومن بدورها شهدت عملية "االعتراف"
التي تعبر عن مدى القمع الدموي الذي مورس من أجل العقيدة املوحدية ،والتي تعتبر من وجهة نظر البيدق نعمة من هللا
مكنت املوحدين من استتباب األمن واالستقرار ،وانتصار الحق وتقوية اإليمان ،واالختالف في الرأي يختفي.3وكان ممن تكفل
بمهمة تنفيذ األحكام في عملية االعتراف شيوخ املوحدين خاصة بالقبائل ،ذهب ضحيتها العديد من األنفس وهمت جميع
مناطق املغرب في الجنوب والشمال والغرب والشرق ،4مما يدل على كثرة االضطرابات والتمردات التي شهدتها فترة عبد املومن.
كما كان الحصار الذي ضربه عبد املومن حول مدينة تلمسان أكثر عنفا ،حيث تذكر املصادر التاريخية ،أنه دخل
البلد ولم يشعر أهلها إال والسيف يأخذهم فقتل الكثير وسبيت الذرية والحريم ،ونهب من األموال ما ال يحص ى ،ومن الجواهر
ما ال تحد قيمته ،ومن لم يقتل بيع أوكس األثمان ،وكان عدد القتلى مائة ألف قتيل (؟) .5كما فاجأ عبد املومن بن علي تاشفين
بن علي بن يوسف األمير اللمتوني بوهران ،الذي فر هاربا من بطش املوحدين نحو البحر حتى هلك ،ويقال إنهم أخرجوه من
البحر وصلبوه ثم أحرقوه ،فاهلل أعلم بصحة ذلك.6
وجملة القول ،لقد استمرت سياسة العنف من طرف السلطة السياسية املوحدية مع املتأخرين من سالطين الدولة،
حيث تعددت أصناف العنف املمارسة من طرف السلطة السياسية ضد كل معارض لسياسة سالطين الدولة املوحدية ،وكان
من أبرز ما واجهه املوحدون ،خاصة في عهد "أبي يعقوب املنصور" هو خطر "بني غانية" ،الذين كانت لهم معهم حروبا عديدة
قتل فيها الكثير من األنفس ،ومن صور العنف أيضا في عهد أبي يعقوب املنصور املوحدي ،ضرب عنق "األشل "وحمل رأسه
وتعليقه على باب بجاية مع ذراعيه.7
كما تميزت فترة أواخر الدولة املوحدية بكثرة صنوف العنف ،خاصة في ظل الوضعية املضطربة التي شهدتها
اإلمبراطورية من خراب وعنف وغالء لألسعار وغياب لألمن ،فاملصادر التاريخية تتحدث عن وضعية قاتمة ،خاصة في عهد
إدريس املامون الذي كان سفاكا للدماء ،ال يتوقف فيها طرفة عين ،ولي الخالفة والبالد تضطرم نارا وقد توالى عليها الخراب
والعنف والغالء في البالد الشديد والخوف في الطرقات،8كما يظهر من خالل الخطاب الذي وجهه إدريس بن املامون إلى شيوخ
 -1ن.م.س.ص .281 :
 -2أحمد املقري التلمساني ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،تحقيق إحسان حباس ،دار صادر-بيروت ،1997 ،ج ،2ص.27 :
 -3أمبريسيو هويثي ميراندا ،التاريخ السياس ي لإلمبراطورية املوحدية ،سلسلة ضفاف ،ترجمة عبد الواحد أكمير ،منشورات الزمن ،ط ،2004 ،1
ص.144 :
 -4نفسه.
 -5ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،م ،9دار الكتاب العربي ،بيروت  -لبنان الطبعة :األولى1417 ،هـ 1997 /م ،ص.203 :
 -6عبد الواحد املراكش ي ،ن.م.س .ص .296 :
 -7ابن عذاري املراكش ي ،البيان املغرب ،قسم املوحدين ،دار الثقافة والنشر والتوزيع ،1985 ،ص.2016 :
 -8ابن أبي زرع الفاس ي ،ن.م.س .ص.249 :
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املوحدين ،يدل داللة قاطعة على مدى صور ومظاهر العنف الذي مارسته اإلمبراطورية املوحدية ضد كل من خالفها الرأي،
إلى درجة ذهاب العديد من أفراد األسرة املوحدية ضحية للسياسة االستبدادية لحكام الدولة املوحدية.1
ثانيا :الدولة السعدية.
تعتبر الدولة السعدية من أبرز الدول التي حكمت املغرب خالل الفترة الحديثة ،حيث تمثل نقطة تحول جذري في
تاريخ املغرب السياس ي ،تكمن بصماته في صعود الدول ذات الساللة الشريفة وفي توظيف البركة النبوية املوروثة عائليا،
كعنصر مركزي في خطاب حيازة املشروعية .2فإذا كانت جل الدول األمازيغية التي حكمت املغرب اعتمدت على العصبية القبلية
للسيطرة والتحكم في السلطة ،فإن األسر التي حكمت املغرب ما بعد الدول األمازيغية اعتمدت على النسب الشريف واالنتماء
إلى آل البيت.
لقد سبقت اإلشارة إلى أن أسلوب العنف باملغرب قد ارتبط بشكل كبير باختفاء دول وظهور أخرى ،وأن السلطة
السياسية غالبا ما كانت تلجأ إلى استعمال العنف ضد معارضيها من أجل توطيد سلطتها ،لذلك فإن السلطة السياسة باملغرب
الحديث أبانت عن قدرة كبيرة في إنتاج قانون عقابي جديد لكنه قائم على التطبيق الحرفي للتعاليم اإلسالمية.
ومن املعلوم أن القانون اإلسالمي لم ينتج إطالقا خطابا متطورا حول العقوبة ،باستثناء تطبيق القصاص والدية،
التي تطبق عندما يتعلق األمر بالجرائم املتعلقة باألفراد فقط ،أما عندما يتعلق األمر بأخطاء في حق هللا واألخطاء املتعلقة باهلل
واإلنسان ،فإن العقوبات املحددة مقررة سلفا وهي الحدود ،3وهكذا فالجرائم املتعلقة باألفراد ،ومن أجل تعويض الطرف
املتضرر من جرائم الدم املرتكبة ضده والحصول على حقه هناك وسيلتين اثنتين ،إما تطبيق القصاص(شريعة املثل) أو
الحصول على الدية(ثمن الدم) ،وبالرجوع إلى كتب النوازل نجد العديد من الحاالت التي تزخر بها هذه املصنفات ،نظرا لتدخل
العديد من العناصر التي تزيد من تعقيد الوضعية ،كإثبات عنصر العمد في عملية القتل وإفادات الشهود وتحليل ظروف
الجريمة .كما تحتل جريمة القتل في اإلسالم مكانة جوهرية ،إذ تعتبر قضية جماعية تعبر عن وجود شبكة معقدة من أصناف
التضامن ،كما تكشف عن املسؤولية الجماعية عن الجرم.4
بالعودة إلى املصنفات التاريخية املعاصرة للفترة الحديثة ،5نجدها تعج بالعديد من نماذج حاالت العقوبات التي كانت
مصدرها السلطة السياسية الحاكمة وكيفية تنفيذها ،وهكذا يورد صاحب كتاب "وصف إفريقيا" الطرق التي كانت تنفذ بها
العقوبات في املغرب مع بداية ق 16م وهي شريعة املثل أو النفي ،فإذا تمكن آل الضحية من تصفية القاتل تعتبر املسألة قد
سويت وطويت ،أما إذا أخذت القضية مجرى آخر فإن العقوبة هي النفي ملدة سبع سنوات مع دفع مبلغ مالي آلل الضحية ،أو
تنظيم مأدبة كبرى يحضرها وجهاء وأعيان املدينة ،وعقوبة النفي التي تمثل حسب الباحث اإلسباني نوعا من "املوت املدني"
الرمزي الذي يحل محل املوت الجسدي ومأدبة الصلح ،يجسدان الطابع الجماعي لجريمة القتل وحلها.6

 -1ابن أبي زرع الفاس ي ،ن.م.س.ص .251 :
 -2فرناندو رودرغيث مديانو ،الجريمة والعقاب في مغرب ق 16م ،ترجمة سعيد عاهد ،االتحاد االشتراكي ،بتاريخ .2011/10/07
 -3من األخطاء التي تستوجب عقوبة الحد كالزنا والسرقة وشرب الخمر واالرتداد والقذف.
 -4فرناندو رودرغيث مديانو ،ن.م.س.
 -5على سبيل املثال وليس الحصر ،الحسن الوزان امللقب بليون اإلفريقي وكتابه "وصف إفريقيا" ،ولويس دي مارمولكربخال وكتابه "افريقيا"،
وكتاب "تاريخ الدولة السعدية التاكمدارتية" ملؤلف مجهول...
 -6رودرغيث مديانو ،ن.م.س.
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وحول التقاليد العقابية يورد صاحب كتاب "وصف إفريقيا" ،أن تنفيذ العقوبات كان يخضع لنظام معين يسود
جميع مدن البربر خاصة بمدينة فاس ،حيث كان يتواجد باملدينة سجنين اثنين مخصصان ألصحاب القضايا املختلفة سواء
كانت قضايا غير ذي أهمية كبرى أو قضايا تهم جرائم القتل ،وكما جرت عليه العادة ،غالبا ما كان من يقترف جريمة يسلم
ألهل الضحية لتنفيذ شريعة املثل أي القتل ،أو العفو عنه مقابل مبلغ مالي أي الدية ،وفي حالة عدم وجود املتهم تتدخل
السلطة السياسية الحاكمة في شخص السلطان.
وكان تنفيذ العقوبة يخضع لتقاليد عقابية معينة ،حيث كتب "مارمول" عن هذه الحاالت بقوله" :إذا أرادوا إعدام
رجل ولم يكن من ذوي الهيآت ساقوه عبر األزقة وهو مكتوف اليدين إلى مكان اإلعدام ،وهو مكان مطروق دائما بكثرة في املدينة.
ويذكر هو بنفسه بأعلى صوته السبب الذي من أجله حكم باإلعدام قائال :هذا ما يستحق من ارتكب مثل هذه الجريمة ،ثم
يعلق من رجليه في مشنقة ويذبح ويترك هناك يوما أو يومين" .1أما إذا كان مقترف الجريمة من ذوي الهيآت فإن طقس اإلعدام
يتغير" ،لكن إذا كان من ذوي البيوتات يذبح في السجن ،ويساق في األزقة محموال معكوسا على دابة ،وهم يصيحون بنفس
الش يء" ،2كما يشير صاحب املؤلف إلى تقنيات أخرى كانت تصاحب عملية اإلعدام" ،وإن كان ذلك (حكم اإلعدام) لجريمة
خيانة ذبح من الخلف ،أي من القفا ،وأحيانا يشق بطنه شقا معكوسا ويترك هكذا إلى أن يموت" ،ويستمر صاحب الكتاب في
الحديث عن هذه التقنية بقوله" :ومنهم من يخنقون في السجن أو يشنقون علنا ،ويقولون إنها عادة أدخلها القوط إلى إفريقيا
حتى ال يعذبوا كثيرا في املوت".3
أما في حالة مراكش فتقنية العقاب تختلف عن حالة مدينة فاس ،حيث "توجد بالقرب من املنطقة القديمة الساحة
الكبرى التي في وسطها كومة من التراب أعلى من الدكاكين والدور املحيطة بها ،وفيها يقع إعدام األشرار ،وتشاهد بها دائما
مشنقات يعلق فيها بعضهم من أرجلهم ثم يذبحون ،ويعلق آخرون هكذا دون أن يذبحوا حتى يموتوا على هذه الحالة ،ويعلق
بعضهم من الذراع والبطن مفتوح حتى يموتوا بهذه الكيفية ،لكنهم ال يربطون أحدا أبدا إلى مشنقة وذراعاه مبسوطتان هكذا
يعامل املجرمون عند انعدام الخصم ،ولكن إذا كان هناك خصم فإليه ترجع العدالة فيخنق املجرمين ويذبحهم ،أو يطعنهم
بالرماح أو الخناجر ،أو يبيعهم كعبيد ،أو يساعدهم على فداء أنفسهم باملال".4
تعتبر حالتي فاس ومراكش مثالين بارزين على تعاقب مراحل العقوبة ،من املرحلة األولى املتعلقة بالقصاص والدية،
وتدخل السلطة السياسية في حالة غياب املتهم ،ثم مرحلة الطواف العلني أي التشهير ،وأخيرا مرحلة اإلعدام في األماكن العامة
باملدينة املطروقة بكثرة من طرف الناس ،كما تخضع مراحل العقوبة لترتيب مغاير حسب الوضع االجتماعي ملقترف الجريمة.
وهكذا فإن الوضع االجتماعي للجاني يقلص من عقوبته ،فإذا كان من أهل البيوتات فإنه يعفى من فضيحة الطواف العلني ف
"تأديب ذا الهيبة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة لقول النبي صلعم :أقيلوا ذوي الهيآت عثراتهم" ،كما
"ال يقيل(صاحب املدينة) على أحد عثرة في معصية إال لذوي الهيآت ،فإنهم يقالون للحديث :أقيلوا ذوي الهيآت ،والتوبيخ لهم
أنكل من األدب" ،5األمر الذي يبرز نوعا من التراتبية االجتماعية بين األشخاص املعاقبين.
 -1لويس دي مارمول،إفريقيا،الجمعية املغربية للتأليف والترجمة والنشر ،الكتاب الرابع ،ترجمه عن الفرنسية ،محمد حجي ،محمد ازنيبر ،محمد
األخضر ،أحمد التوفيق وأحمد بنجلون ،املعارف الجديدة،1989-1988 ،ص.163 :
 -2نفسه.
 -3نفسه.
 -4مارمول كربخال ،ن.م.س .الجزء الثالث ،ص .55 :
 -5املاوردي" ،األحكام السلطانية والواليات الدينية" ،و "رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة" ،رودرغيت ميديانو ،ترجمة سعيد عاهد ،ن.م.س.
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أما الجرائم التي ال تصل ملستوى تطبيق عقوبة اإلعدام كالسرقات والديون وباقي الجنح ،فإن العقوبة تتمثل في تعرض
الجاني لعدد محدد من الجلدات أمام القاض ي مع طواف الجاني عاري الجسم في أزقة فاس وإجباره على إعالن سبب إدانته
بصوت مرتفع ،أضف إلى ذلك ما كان يحصل عليه العامل من إرادات مالية كبيرة من طرف الجناة ،حيث "يستفيد العامل
أمواال طائلة من الغرامات التي تفرد في كل وقت ،وربما كانت أشد عقوبة تطبق على املجرم هي جلده بمحضر العامل مائة جلدة
أو مائتين أو أكثر ،وبعد الجلد يقوم الجالد بوضع سلسلة من الحديد في عنق املحكوم عليه ثم يطوف به في املدينة كلها عاريا
تماما إال من سروال قصير يستر عورته.....ويأخذ العامل مثقاال وربع مثقال عن كل محكوم عليه ،باإلضافة إلى بعض املغارم
عن كل سجين يؤديها له بصفة خاصة طائفة من التجار والصناع املعينين لهذا الغرض".1
إلى جانب ذلك ،كان رؤساء الشرطة بفاس يحصلون على مداخيل إضافية مهمة إلى جانب املغارم املحصلة من
الدوريات الليلية ،من خالل اإلشراف على الفضاءات املخصصة الستهالك الكحول والدعارة وممارسات غير شريفة أخرى،
"وفي فاس أربعة رؤساء للشرطة ال أكثر ،يقومون بدوريات...وال يتقاضون هم أيضا أي أجر غير حصيلة املغارم املفروضة...لكن
هؤالء الرؤساء للشرط ،يستطيعون أن يتخذوا حانات ويماسون مهنة (البغاء) والتدييث".2
من خالل النصوص االستشهادية السالفة الذكر ،تتضح العالقة الوطيدة بين األنشطة القانونية وغير القانونية،
بين النظام والفوض ى ،والتي تقدم نفسها كمسألة ضرورية ،بمعنى أن السلطة السياسية تعبر عن نفسها كسلطة ممارسة
وكنظام وكمصلحة ،من خالل توظيف اللغة العقابية والجنائية ،كلغة دامغة غير قابلة لالستئناف ،منفلتة من الشك ،تتحدث
بصوت مرتفع وتؤدي وظيفة تعليمية ،3فالنماذج املستقاة من حالتي فاس ومراكش ،تعبير عن السلطة املمارسة والنظام
القائم ،من خالل عرض جسد املحكوم عليه للتشهير العلني في األزقة ،وعرض األجساد املصلوبة واملمزقة في األماكن املرتادة
واألكثر منظورية من طرف الناس.
من جهة أخرى نجد أن القانون الشرعي ،خاصة لذا املذهب املالكي ،عند تطبيق العقوبات ضد الجرائم ال يلجأ إلى
طرق التعذيب كبتر األعضاء ،كما هو الشأن بالنسبة للغرب ،باستثناء قطع يد السارق التي تظل حالة فريدة ،ومرد ذلك مرتبط
بنفور الشرع اإلسالمي من اللجوء إلى هذه األشكال من أنواع العقوبات ،ومع ذلك ،فإن تاريخ املغرب الحديث سجل العديد من
الحاالت املتعلقة ببتر األعضاء من طرف السلطة الحاكمة.
وبالعودة إلى نصوص الفترة الحديثة باملغرب ،خاصة ما نقله مؤلف تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية املجهول
املؤلف الذي يبدو من خالل أخباره ،أنه كان من أشد املعارضين للدولة السعدية ،وهكذا يروي كيف بتر محمد الشيخ السعدي
أثناء حصاره األول ملدينة فاس سنة 1549م جزءا من أذن الفاسيين الذين هموا بالهروب من املدينة للعودة إلى معسكرهم
"فصار الشرفاء يقتلون من كان يأتي إليهم من املدينة ،ثم قبل القتل كانوا يقطعون من أذن الرجل وإن أتاهم مرة أخرى قتلوه،
إلى أن طال الحصار والعلماء يحرضون على الصبر والطاعة للمريني .4وبفعل ذلك ،صار أثر جسدي يكشفهم في حالة العود،

 -1الحسن بن محمد الوزان الفاس ي املعروف بليون اإلفريقي ،وصف إفريقيا ،ترجمة محمد حجي ومحمد األخضر ،الجزء األول  ،الطبعة الثانية،
دار الغرب اإلسالمي ،1983 ،ص.249 :
 -2محمد بن الوزان الفاس ي ،ن.م.س .ص.250 :
 -3رودرغيز ميديانو ،ن.م.س.
 -4مؤرخ مجهول ،تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية ،تقديم وتحقيق عبد الرحيم بن حادة ،الطبعة األولى ،دار تينمل للطباعة والنشر،1994 ،
ص.17-16 :
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مما يترتب عنه إعدامهم ،ورغم فظاعة الفعل وما يترتب عنه ،فهو تعبير للسلطة عن نفسها بواسطة بصمات غير قابلة
لالنمحاء ،بصمات تحول الجسد إلى ذاكرة ال يطالها املحو.1
ومما يبرز الطابع املستبد للسلطة السياسية بعد صعود نجم السعديين ،هو أسلوب العنف الذي نهجه سالطين
الدولة ،خاصة في بدايتها ،ضد علماء املعارضة ،وهنا أيضا يخبرنا املؤلف املجهول عن حدث اغتيال "عبد الواحد الونشريس ي"
من طرف عصابة من اللصوص(السياب) املأجورة من طرف محمد الشيخ وبوساطة من طرف "القائد بوجمادة"] العمري]،
بعد قطع إحدى يديه من طرف السياب(قطع اليد عقوبة السارق) أثناء املواجهة ،ويجسد هذا الحادث في الواقع حسب
الباحث اإلسباني ،قلبا فعليا للنظام ،قلب يعبر من خالله الطابع غير املشروع والعنيف للحكم الجديد عن نفسه .كما تساءل
الباحث أيضا ،إلى أي حد يجسد تدخل السلطان في مجال بتر أعضاء الضحايا ،في الواقع ،محاولة للحلول محل الخالق بوصفه
متحكما في املادة وفي الجسد والرفاة.2
وقد استمرت السلطة السياسية السعدية في نهج سياسة القتل والقمع واإلبعاد ضد العلماء املساندين للحكم
املريني ،وهنا يخبرنا أيضا املؤرخ املجهول ،كيف تعرض "اإلمام الزقاق" للقتل من طرف محمد الشيخ بقطع رأسه بعدما رفض
بيعته في حضرته وعدم نكث بيعة السلطان املريني ،وكذلك ما تعرض له اإلمام "علي حرزوز" الذي كان قد خطب خطبة رفض
فيها رفضا باتا بيعة السلطان السعدي بقوله «القوم الذين يلبسون األرديا واألكسيا ،ويركبون األناجيا ،ويبدؤون جوابهم بويلهم
ميا ،فسوف يلقون غيا ،وال أذكرهم في منبري ما دمت حيا» .3وبعد تصفية العلماء الثالثة ،الونشريس ي والزقاق وعلي حرزوز،
تصفية جسدية صفا وتمهد ملك الدولة السعدية ،يقول املؤرخ املجهول على لسان محمد الشيخ «:اآلن تمهد لنا امللك في املغرب
بعد قتلنا الثالثة الونشريس ي والزقاق وحرزوز رحمهم هللا ورض ي عنهم كانوا يقطعون أمعاءنا في املنابر ويوقذوا]كذا] نار الفتنة
]عند األكابر].4
ومن أبرز مظاهر العنف التي سجلها تاريخ الدولة السعدية أثناء الدخول الثاني لفاس ،هو ما تعرض له آخر السالطين
الوطاسيين "أبو حسون" ،الذي كان قد استعاد مدينة فاس بمساعدة تركية ،إذ تعرض للقتل وفصل الرأس عن الجذع ورمي
جثته في مطرح لألزبال بباب السبع ملدة تزيد عن ثمانية أيام ،وينتهي بها املطاف في مطمورة املرس ،وهو ما يدفعنا للوقوف عند
دالالت املكان وسبب اختياره ليكون مآل جثة أبي حسون ،فقد أشار "محمد بن الحسن الوزان" (ليون اإلفريقي) أثناء حديثه
عن أرباض مدينة فاس إلى مطامير توجد بضاحية املرس العشوائية كانت مخصصة لخزن الحبوب وأهملت لظروف أمنية،
كما شكل هذا الربض (املرس) فضاء للدعارة واالنحراف والشعوذة واملوسيقى السفلى(حسب تعبير ليون االفريقي) وملجأ
للصوص والقتلة ،كما شكل أيضا مكانا الحتجاز املرض ى املجذومين ومرض ى الزهري قبل السماح لهم بالعودة إلى االندماج
مجددا في الحياة االجتماعية .وبالتالي شكل هذا املرس ظرفا لجميع أقذار املدينة ،فهي أمكنة لتفريغ األزبال ومستشفيات
للمجانين واملرض ى ،وهي جميعها أماكن توحي بيئتها بعالم النذالة .5يقول الحسن بن محمد الوزان «يقوم في خارج فاس من جهة
الغرب ربض يضم نحو خمسمائة كانون ،لكن دوره كلها قبيحة]...].كما يقطن فيه جميع املشعوذين واملوسيقيين من الدرجة
السفلى ،وتكثر فيه البغايا ،وكلهن قبيحات» .ويستمر ليون اإلفريقي في وصفه للربض قائال« :وإذا أراد حاكم فاس أن ينفذ
 -1رودرغيث مديانو ،ن.م.س.
-2نفسه.
 -3املؤرخ املجهول ،ن.م.س.ص .28 :
 -4نفسه.
 -5رودرغيث ميديانو ،ن.م.س.
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حكم اإلعدام على أحد بطريقة سرية أمر بقذفه في هذه املطامير ،وفي القصبة باب خاص بهذا الغرض يفض ي إلى هذا املكان،
وتقوم في هذا الربض قاعات اللعب...وهناك أيضا يمكن بيع الخمر واتخاذ حانة أو ماخور بحيث يمكن القول ،إن هذا الربض
هو ظرف لجميع أقذار املدينة.1
لقد شكل الربض مركزا ملجموعة من الوظائف الشنيعة واملتعددة باملدينة ،كما شكل وجهة الستقبال امليتات
السرية ،حيث كان مآل جثة آخر السالطين الوطاسيين أبي حسون ،وهنا نسجل اختيار املكان غير االعتباطي من طرف السلطة
الحاكمة لتمرير خطابها العقابي ،إنها الفضاءات الغير قابلة للتسمية التي تعتبر ظرفا لجميع األقذار والتي يمكن نعتها ب
"فضاءات الذلة" ،حيث توظف السلطة أحيانا السرية وعالم الصمت ،أو باألحرى عوالم الهمس والوشوشة التي تجسد رسائل
مسموعة بما فيه الكفاية يمكن استشعارها وتخمينها ،مما يجعلها قادرة على التسلل بمكر إلى وعي املجموعة اإلنسانية ،2وهو
مخالف تماما للخطاب التقليدي في تنفيذ عقوبات اإلعدام الذي يحتاج إلى نور النهار واألماكن العامة التي تمثل العالم املض يء
واملرتب ،عالم الشرعية.
إن اإلعدامات العلنية ،كما سجلها الباحث اإلسباني في مقاله املشار إليه سابقا ،تطور بالتتابع أو بالتناوب «حركتين
لالستغفار تكميليتين لبعضهما البعض ،هما حركة التدنيس-اللعنة وحركة التطهير» ،ويتعلق األمر بطقس يتراءى من خالله
املوت ،يوظف لغة الذلة ونزع طابع االنتماء لإلنسانية املوجبة للعبرة ،سواء مورس هذا الطقس على الجسد الحي أو امليت،
وهنا نسوق بعض األمثلة الدالة على وضع الذلة التي كانت تلجأ إليه السلطة الحاكمة لتصفية معارضيها ،أو ملعاقبة مقترفي
الجرائم املوجبة لإلعدام.
بعد انفراط عهد الدولة السعدية الشريفة مع مطلع القرن 17م ،سيطر على الحكم أسرة جديدة ذات نسب شريف
هي األسرة العلوية التي كانت منبع الدولة العلوية منذ بداية النصف الثاني من ق 17م إلى اليوم ،وبعد صراع مرير بين أبناء
موالي علي الشريف ،تمكن املولى الرشيد بعد حادثة تازة من دخول مدينة فاس سنة 1665م ،والتي كانت تحت تصرف
"الدريدي" آخر الطغاة الذي حكم فاس الجديد قبيل مجيء العلويين ،وبمجرد دخول املولى الرشيد مدينة فاس أمر بخوزقة
الدريدي ،ويرجع السبب في ذلك ،على ما يبدو من خالل املصادر التاريخية ،إلى املكيدة التي دبرها الدريدي وابن صالح صاحب
عدوة األندلس لإليقاع بمناصري املولى الرشيد من العلماء وسجنهم ،وقد أمر املولى الرشيد بإعدام الدريدي علنا والسماح
لساكنة فاس بالتفرج عليه وهو مصلوب على املشنقة وعص ى طويلة منغرسة في بطنه وهو يصيح في املتفرجين« زمان فوق
منكم واليوم فوق منكم» ،فهذا الحدث يعرض طقسا للذلة عن طريق الفرجة ،كما يسجل دراميا التباين بين مسلسل اللعنة
املمارس ضد الدريدي وبين تعبيره األخير واملثير للشفقة عن أنفه.3
ورغم اختالف تقنيات ذلة الضحية سواء كان حيا أو ميتا ،فإنها ذات وظيفة واحدة وهي «اإلخزاء عن طريق نزع طابع
االنتماء لإلنسانية ،إخزاء يتخذ أحيانا سمات "الحيونة"» ،ومن أمثلة ذلك ما حصل للسلطان السعدي "محمد املتوكل" بعد
معركة واد املخازن ،حينما سلخ جلده وملئ جسمه تبنا وطيف به أرجاء البالد ،ومن بين تقنيات ذلة الضحية والحط باإلنسان
إلى درجة الحيونة بواسطة التدمير الجسدي وإتالف الصفات اإلنسانية ،ما تعرض له اليهودي املدعو "سعيد عواد" الذي
تعرضت جثته للرجم والحرق بعد اعتقاله وإعدامه سنة 1595م بسبب خصومة نشبت بينه وبين مسلم ،وما تعرضت له جثة
املغامر الفرنس ي "سان ماندريي" سنة 1626م بعد إعدامه ورجمه وحرقه ورمي جثه للكالب ،وكذلك ما حدث خالل الحرب
 -1الحسن بن محمدالوزان ،ن.م.س.ص.277 :
 -2رودرغيث ميديانو ،ن.م.س.
 -3نفسه.
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األهلية ألنصار "موالي عبد هللا" أثناء صراعه مع "موالي زيدان" ،الذي أمر باعتقال الالجئين عند العميل الفلندري "بيتر مارتنيز
كوي" وإحراق جثت من مات منهم.
وضع الذلة أيضا يتراءى من خالل بعض املهام التي كانت توكل لبعض الفئات االجتماعية ،كاليهود والسود واملسيحيين
التي كانت تسند لهم مهمات تحط من القيمة اإلنسانية ،وتتمثل في مهمة الجالد املخلة بالشرف ،كما تظهر النساء واألطفال في
مشاهد عديدة للعنف ،حيث يروي الحسن الوزان-ليون اإلفريقي مشهدا من مشاهد اإلذالل الشنيع كان بطله النساء ،ويشير
أيضا إلى أن رأس الثائر "ابن أبي محلي" أصبح لعبة في يد األطفال بعد حمله إلى مراكش ،دليال على ذلة الضحية ميتا ،1ويتضح
من خالل هذه األمثلة السالفة الذكر ،أن السلطة السياسية تنكشف من خالل تالعبها بالفضاءات املادية أو املجموعات
البشرية ،إلى جانب إتقانها لفن خطابة في خدمة الذلة ونزع طابع االنتماء لإلنسانية ،وذلك من أجل تأكيد موقعها املركزي
والثابت للسلطة.
سبقت اإلشارة إلى أن اإلعدامات العلنية تطور بالتتابع حركتي التدنيس-الذلة وحركة التطهير ،وبعدما سقنا بعض
األمثلة الدالة على فرجة الذلة ،نورد بعض األمثلة املعبرة على حركة التطهير ،ويتعلق األمر بحكاية اليهودي التي كانت مدينة
فاس مسرحا لها خالل ق 16م ،فقد تعود هذا اليهودي على السرقة باملدينة إلى درجة تجرأ معها لسرقة بيت القاض ي "عبد
الواحد الحميدي" ،وكان كلما تم توقيفه واعتقاله من طرف الشرطة يفلت من العقاب بذريعة اعتناقه لإلسالم ،لكن شاءت
األقدار أن يعين قاض جديد باملدينة ،فتم اعتقال السارق اليهودي الذي عجز هذه املرة عن اإلفالت من العقاب وبعدها
اإلعدام ،خاضعا ألصناف التعذيب من رجم وحرق وشنق وضرب العنق ،وبالتالي ف «املحكوم عليه باإلعدام يجسد رسالة في
حد ذاته .وهو كذلك ،أوال ،بسبب الفرجة النموذجية التي يهبها جسده املعروض علنا واملمزق أمام املأل ،مثلما هو كذلك ،ثانيا،
ألنه يتحول إلى صوت ،إلى خطاب واضح» .2إن الرسالة املوجهة من هذا الطقس العقابي هي ،تحقيق وظيفة إعادة ترميم
النظام املهشم بفعل الخطأ املرتكب من جهة ،وفي إنقاذ صفاء املحكوم عليه واملجتمع عقب الذلة التي تعرض لها املذنب علنا،
وهو ما يذكرنا بما جاء في كتاب إفريقيا ملارمول كربخال في وصفه ألصناف العقاب التي يتعرض لها املتهم.
من الخالصات البارزة التي يمكن أن يستنتجها الباحث من خالل سرد هذه األمثلة الدالة على حركتي الذلة والتطهير،
هو مركزية الرأس من الجسد ،ذلك أن العنف لغة كونية تشمل الجسم كله ،لذلك عند تطبيقه غالبا ما يستهدف الحنجرة
رغم اختالف طرق التطبيق ،وهو ما يذكرنا بمجموعة من املفاهيم التي تربط بين املوت والحنجرة ،وهو معطى معروف في
الديانة اإلسالمية ،ويعتبر طقس األضحية مثاال بارزا في هذا اإلطار ،رغم أن فصل الرأس عن الجسد محظور ،إضافة إلى سيادة
فكرة أن الروح أثناء الخروج من الجسم لحظة الوفاة تتم عبر الحنجرة.
خالصة القول ،تعتبر ظاهرة العنف ظاهرة اجتماعية قديمة قدم اإلنسانية تتميز بالتطور واالستمرارية ،حتى
أضحت في السنوات األخيرة إشكالية عويصة يصعب حلها ،نظرا لتطور وسائلها املتعددة من جهة وتأثيراتها االجتماعية
واألخالقية والسياسية من جهة ثانية ،كما تعتبر ظاهرة كونية لم يسلم منها أي مجتمع أو حضارة سواء في القديم أو الحاضر،
ونظرا ألبعادها املتعددة فقد أثارت اهتمام كل املتخصصين من علماء سياسة واقتصاد واجتماع محاولين إعطاء تفسيرات
لهذه الظاهرة كل من زاويته ،بهدف تدليل الصعاب وتسهيل اقتراح الحلول املمكنة ،فكان من نتائج ذلك ظهور مجموعة من
النظريات املختلفة ،وإذا كانت ظاهرة العنف قد ارتبطت في القديم بنزوع اإلنسان العاقل نحو صنع وابتكار أساليب وأدوات
 -1الحسن الوزان-ليون االفريقي ،ن.م.س.ص.187 :
 -2ريدرغيث مديانو ،ن.م.س.
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من أجل البقاء والحفاظ على النفس ،فإن الطابع الجديد للعنف يظهر من خالل الرغبة والقابلية لقهر اإلنسان وإذالله تحت
مسميات عديدة وصور مختلفة.
املصادرواملراجع:
القرآن الكريم:
 سورة البقرة ،اآلية.40 : سورة املائدة ،اآلية.32 : سورة النساء ،اآلية.171 : سورة النساء ،اآلية.29 : -1إبراهيم الحيدي ،سوسيولوجيا العنف واإلرهاب ،ملاذا يفجراإلرهابي نفسه وهو منتش ي فرحا؟ ،دار الساقي ،الطبعة
األولى.2015 ،
 -2ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،م  ،9دار الكتاب العربي ،بيروت  -لبنان الطبعة :األولى1417 ،هـ 1997 /م.
 -3ابن عذاري املراكش ي ،البيان املغرب ،قسم املوحدين ،دار الثقافة والنشر والتوزيع.1985 ،
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 -6أحمد املقري التلمساني ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،تحقيق إحسان حباس ،دار صادر-بيروت،1997 ،
ج2
 -7آدم القبي ،رؤية نظرية حول العنف السياس ي في الجزائر ،مجلة الباحث ،جامعة ورغلة ،ع .2002 ،1
-8آدم القبي ،رؤية نظرية حول العنف السياس ي في الجزائر ،مجلة الباحث ،جامعة ورغلة ،ع .2002 ،1
 -9إكرام عدتني ،سوسيولوجيا الدين والدولة ،منتدى املعارف ،املغرب.2012 ،
 -10الحسن بن محمد الوزان الفاس ي املعروف بليون االفريقي ،وصف إفريقيا ،ترجمة محمد حجي ومحمد األخضر ،الجزء
األول  ،الطبعة الثانية ،دار الغرب اإلسالمي.1983 ،
 -11الزبيدي محمد مرتض ى الحسيني ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :مصطفى حجازي ،الكويت ،وزارة
اإلعالم ،ج .1987 ،24
 -12الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب ،القاموس املحيط ،مصر ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،ج .1979 ،3
 -13املعجم الوسيط ،ط  ،4مصر ،مجمع اللغة العربية.2004 ،
 -14امبريسيو هويثي ميراندا ،التاريخ السياس ي لإلمبراطورية املوحدية ،سلسلة ضفاف ،ترجمة عبد الواحد أكمير،
منشورات الزمن ،ط .2004 ،1
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 -22عبد الرحمن بن خلدون ،العبر فيديوان املبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان
األكبر ،دار الفكر ،لبنان.2001 ،
 -23عبد الناصر حرير ،اإلرهاب السياس ي-دراسة تحليلية ،-القاهرة ،مكتبة مدبولي.1966 ،
 -24عبد الواحد املراكش ي ،املعجب في تلخيص أخباراملغرب ،ضبط وتصحيح وتعليق محمد سعيد العريان ومحمد العربي
العلمي ،الطبعة السابعة  ،1978دار الكتاب الدار البيضاء.
 -25علي بن أبي زرع الفاس ي ،األنيس املطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس ،الرباط ،دار
املنصورة للنشر والتوزيع.1972 ،
 -26علي عبد الوافي ،املدينة الفاضلة للفارابي ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،د.ت.
 -27فرناندو رودرغيث مديانو ،الجريمة والعقاب في مغرب ق 16م ،ترجمة سعيد عاهد ،االتحاد االشتراكي ،بتاريخ
.2011/10/07
 -28لويس دي مارمول ،إفريقيا ،الجمعية املغربية للتأليف والترجمة والنشر ،الكتاب الرابع ،ترجمه عن الفرنسية ،محمد
حجي ،محمد ازنيبر ،محمد األخضر ،أحمد التوفيق وأحمد بنجلون ،املعارف الجديدة.1989-1988 ،
 -29مجموعة اخترنا لك ،الحكومة املدنية وصلتها بنظرية العقد االجتماعي لجان جاك روسو ،الفصل األول ،ترجمة
محمود شوقي الكيال ،مطابع شركة اإلعالنات الشرقية.
 -30محمد عابد الجابري ،فكرابن خلدون ،معالم نظرية خلدونية في التاريخ اإلسالمي ،ط ،2دار النشر املغربية.1979 ،
 -31مراد وهبة ،املعجم الفلسفي ،القاهرة.1998 ،
 -32مؤرخ مجهول ،تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية ،تقديم وتحقيق عبد الرحيم بن حادة ،الطبعة األولى ،دار تينمل
للطباعة والنشر.1994 ،
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ملخص ملذكرة التخرج بدرجة املاجستيرفي علم النفس التربوي بعن ـوان:
عالقة أبعاد و أساليب التفكيرفي ضوء نظرية "ستيرنبيرج –  "Sternbergبدافعية اإلنجازاألكاديمي ،والتحصيل الدراس ي
(دراسة ميدانية على عينة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي بمدينة غارداية)
The relationship between the dimensions and the styles of thinking & the academic achievement
motivation & the academic achievement in light of Sternberg’s theory.
)(A field study on a sample of in a sample of third year secondary students in Ghardaia city
Rabet Fatima Zohra
للباحثة :رابط فاطمة الزهرة
University of Kasdi Merbah-Ouargula -Algeria
جامعة قاصدي مرباح-ورقلة-الجزائر
نوقشت يوم :الثالثاء  03ماي  ،2016لجنة املناقشة مكونة من:
رئيسا
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
أ.د .الشايب محمد بن الساس ي أستاذ التعليم العالي
مشرفا و مقررا
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
أ .محاضر (أ)
د.جخراب محمد عرفات
مناقشا
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
أ .محاضر (أ)
د .ميسون سميرة
مناقشا
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
أ .محاضر (أ)
د .محجر ياسين
مستخلص الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة املحتملة بين أبعاد وأساليب التفكير بدافعية االنجاز األكاديمي والتحصيل
الدراس ي في ضوء نظرية "ستيرنبيرج  "Sternberg -لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي بمدينة غارداية ملوسم
 ،2015/2014حيث بلغ عدد أفراد العينة ( )250تلميذا وتلميذة من ثانويتي (مفدي زكرياء وملحقة بني يزقن) بمدينة غارداية،
و قد ِّ
تم اختيار العينة بالطريقة القصدية.
و قد جاءت هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية:
 -1هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين ُبعد الوظائف ودافعية اإلنجاز األكاديمي والتحصيل الدراس ي لدى عينة من تالميذ
السنة الثالثة ثانوي بمدينة غارداية؟.
 -2هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين ُبعد النزعات ودافعية اإلنجاز األكاديمي والتحصيل الدراس ي لدى عينة من تالميذ السنة
الثالثة ثانوي بمدينة غارداية؟.
ُ
 -3هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين بعد املستويات ودافعية اإلنجاز األكاديمي والتحصيل الدراس ي لدى عينة من تالميذ
السنة الثالثة ثانوي بمدينة غارداية؟.
تم اعتماد املنهج الوصفي في هاته الدراسة واستخدام أداتي قياس هما :قائمة أساليب التفكير التي ِّ
وقد ِّ
أعدها "عبد املنعم
أحمد الدردير" ( ،)2004واستبيان دافعية اإلنجاز األكاديمي التي ِّ
أعدها "عبد الفتاح موس ى"( .)1981أما املعالجة اإلحصائية
فقد كانت باعتماد الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSالنسخة عشرون (.)20
و قد كانت النتائج املتوصل إليها ما يلي:
 .1ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين ُبعد الوظائف ودافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي.
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. ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين ُبعد النزعات ودافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي.2
. ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين ُبعد املستويات ودافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي.3
:ثم في ضوء النتائج املتوصل إليها تم طرح مجموعة من املقترحات أهمها ما يلي
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.• مراعاة أساليب التفكير في إعداد وتحديد املناهج الدراسية وإصالح املنظومة التربوية
• العمل على استكشاف العالقة بين أساليب التفكير ومتغيرات أخرى تهم الوسط التربوي و املدرس ي بغية إصالح حقيقي
.و جاد للمنظومات التربوية ومساعدتها على مواكبة العصر
ِّ ،• تكييف استبيان (أساليب التفكير عند التالميذ في املدرسة الذي اعتمدته هاته الدراسة
املعد من ِقبل (عبد املنعم
.أحمد الدردير) على البيئة الجزائرية
• االهتمام أكثر بتالميذ املرحلة الثانوية ومحاولة معرفة و استكشاف املتغيرات التي لها عالقة بدافعية انجازهم األكاديمي
.و تحصيلهم الدراس ي
Abstract:
This study aims to detect the possible relationship between the dimensions and the styles of thinking and
the academic achievement motivation and the academic achievement in light of Sternberg’s theory. In a sample
of third year secondary students in Ghardaia city, at the scholar season 2014/2015, where the number of the
sample was (250) student from the secondary school graduate (Mofdi Zakaria and Beni Izguen), and the
sample was selected by the intentional method.
This study aims to answer the following questions:
1. Is there a statistically significant correlation between the dimension of functions and the academic
achievement motivation and the academic achievement of a sample from the third year secondary
students in Ghardaia city?
2. Is there a statistically significant correlation between the dimension of leanings and the academic
achievement motivation and the academic achievement of a sample from the third year secondary
students in Ghardaia city?
3. Is there a statistically significant correlation between the dimension of levels and the academic
achievement motivation and the academic achievement of a sample from the third year secondary
students in Ghardaia city?
The researcher used the descriptive method in this study, and two scales to measure: list of measure the
thinking styles of pupils in the school, prepared by (Ahmed Abd El Moneim Dardir) (2004), and the academic
achievement motivation questionnaire prepared by (Abd Al Fattah Moussa) (1981).and the statistical
treatment has been the adoption of statistical package for Social Sciences (SPSS) version twenty (20).

2022 -  أكتوبر- 90 العدد

مركز جيل البحث العلمي

The results of the study were:
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1. There is no statistically significant correlation between the dimension of functions and the academic
achievement motivation and the academic achievement of the study’s sample.
2. There is no statistically significant correlation between the dimension of leanings and the academic
achievement motivation and the academic achievement of the study’s sample.
3. There is no statistically significant correlation between the dimension of levels and the academic
achievement motivation and the academic achievement of the study’s sample.
Then, in the light of the findings presented a set of proposals, the most important are:
1. Thinking in preparing and determining curricula and the reform of the educational system.
2. Training teachers and professors to understand and accommodate pupils with different methods of
thinking.
3. Teach pupils and university students of different thinking skills to balance their dependence to
thinking styles and the optimal use of their thinking.
4. Including thinking styles during the process of school and vocational guidance for pupils, and this after
requiring pupils to fill out questionnaire thinking and note its importance in guiding them.
Then, in the light of the results, there are a number of suggestions, for example:
•Taking into consideration the dimensions and the styles of thinking in the preparation and
dependence of curricula and reform of the educational system.
• Work to explore the relationship between thinking styles and other variables that concern the
educational and school environment in order to reform real and serious educational systems and help it to
keep up with the present.
• Adapting the questionnaire of the styles of thinking of pupils in the school which adopted by this study
& prepared by (Abdel Moneim Ahmed Aldardir) to the Algerian environment.
• Pay more attention to the secondary school students, and try to find out and explore the variables that
have a correlation with their academic achievement motivation and their academic achievement.
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 .1مقدمـة :
إن املختص في علم النفس التربوي البد وأن تستثير انتباهه الظواهر املميزة للوسط التربوي ،فيسعى للجمع بين ما هو نظري
وما هو ميداني تطبيقي .ذلك أن هذا من صميم اهتمام علم النفس التربوي كعلم .فهو يرتكز على البديهية املتمثلة في كون
املعرفة الدقيقة و العميقة للتالميذ هي أول شرط لنجاح العملية التعليمية ،إذ يقول مثل انجليزي :إذا عزمت على تعليم
الالتينية لجون ،فابدأ بمعرفة جون أوال ،ثم الالتينية.
و الحديث عن التفكير ليس باملوضوع الحديث الجديد  ،فقد تناوله بالبحث و التفصيل ُ
عديد علماء النفس وعلوم التربية
 ،ففي يوم  " 1989/2/13ألقى (إدوارد دي بونو –  )Edward Di Bonoمحاضرة عنوانها (التعليم املباشر ملهارات التفكير) في
مركز البحوث التربوية بدولة الكويت ،و قد جعل موضوع التفكير مادة تعليمية مطالبا بضرورة تعليمها في املؤسسات التعليمية
 ،و أطلق على املنهج مسمى الكورت 1." CORT
" و قد اهتم بعض العلماء العرب من التربويين و النفسيين بموضوع التفكير ملا له من أهمية عظمى في مواجهة التقدم
السريع في تكنولوجيا املعلومات ،ظهر هذا من خالل إصداراتهم و مؤلفاتهم "2.
و رغم تعدد النظريات الخاصة بالتفكير و تفسيره و تصنيفاتها له  ،إال أن هاته الدراسة ركزت على نظرية ( أساليب التفكير
َ َ
ِّ
الحوكمة الذاتية أو حكومة الذات العقلية  .حيث أن (ستيرنبيرج) في طرحه
املسماة أيضا بنظرية
لستيرنبيرج –  ) Sternbergو
ِّ
قدم نموذجا يتكون من (بروفيالت) التفضيالت العقلية لدى األفراد .ثم ألن عينة الدراسة كانت تالميذا فقد تم التركيز على ما
جاءت به هاته النظرية بخصوص التالميذ.
باإلضافة للتفكير  ،فإن الوسط التربوي و املدرس ي غني بالظواهر التي من شأنها أن تستثير الباحثين ،منها دافعية االنجاز
ُ
األكاديمي و التحصيل الدراس يِّ ،
تم انتقاؤهما للبحث و الدراسة ،و هذا لفهم كنه العالقة بين هاته األساليب بأبعادها ودافعية
االنجاز األكاديمي والتحصيل الدراس ي.
هذا أوال ألن أي سلوك بشري  -حسب العلماء – البد أن يكون وراءه دوافع كثيرة توجهه ،وتعتبر دافعية االنجاز األكاديمي
من املصطلحات و الظواهر التربوية التي اد االهتمام بها  ،و هذا قناعة من العلماء و الباحثين بأهميتها .ثم ِّ
أن التحصيل
ز
الدراس ي هو نتاج العملية التربوية و التعليمية التي يخضع لها التالميذ و يبرزون من خاللها مدى استيعابهم للمواد الدراسية
التي اكتسبوها .
ومن الدراسات السابقة التي تناولت أساليب التفكير ودافعية االنجاز والتحصيل الدراس ي(:دراسة عصام علي الطيب-
(،)2004دراسة ويكياو فان وزهانـج((،)Weiqiao Fan & Zhang )2008دراسة حنان حسين( ،)2010-دراسة مارتن ()1988
(،)Martinدراسة ستيرنبيرج وجريجورينكو)(،)Sternberg & Grigorenko(1997دراسة عبد العال حامد عجوة -
(،)1998دراسة أمينة إبراهيم شلبي(،)2002-دراسة عبد املنعم أحمد الدردير.)2004-
 .2مشكلـة الدراسـة:
ِّ
إن االهتمام بمصطلح أساليب التفكير من العوامل املؤثرة في العملية التربوية  ،نظرا ألن معرفتنا بأساليب التفكير التي
يفضلها التالميذ تفيدنا في تحديد الطرائق املناسبة في تعليمهم  ،و إرشادهم  ،و توجهيهم  ،و تحديد الوسائل املالئمة لتقييمهم
 1عبد املنعم أحمد الدردير،دراسات معاصرة في علم النفس املعرفي،عالم الكتب،القاهرة،2004،ط،1ص.11
 2عبد املنعم أحمد الدردير،دراسات معاصرة في علم النفس املعرفي،عالم الكتب،القاهرة،2004،ط،1ص.12
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 ،بما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع مستوى التحصيل الدراس ي لديهم  ،و تنمية و استغالل قدراتهم ،و االرتقاء بالعملية التربوية .
كما أن فهم موضوع دافعية االنجاز األكاديمي يسهم كثيرا في فهم التالميذ  ،حيث تعتبر دافعية االنجاز مكونا أساسيا في توجيه
سلوك الفرد و تنشيطه ،و في إدراكه للموقف  ،فضال عن مساعدته في فهم و تفسير سلوك الفرد .
والتلميذ إن كانت له رغبة قوية بالنجاح و التفوق و دافعية لإلنجاز االكاديمي فإنه سيعتبر أن املواقف التعليمية
واالختبارات التحصيلية بمثابة محطات للتنافس مع ذاته و مع زمالئه ،و يسعى إلثبات وجوده و إظهار قدراته ومهاراته ،كاشفا
بذلك الغطاء على مدى إقباله على ِّ
التلقي و االستيعاب مستغال اختبارات التحصيل إلثبات كل ذلك.
و عليه و من خالل كل ما سبق ذكره آنفا  ،فإن إشكالية هذه الدراسة تبحث عن جوهر وحقيقة العالقة بين أبعاد وأساليب
التفكير و الدافعية لإلنجاز األكاديمي والتحصيل الدراس ي لدى عينة الدراسة .طارحة عدة تساؤالت.
 .3تساؤالت الدراسة:

 -1هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين ُبعد الوظائف ودافعية اإلنجاز األكاديمي والتحصيل الدراس ي لدى عينة من
تالميذ السنة الثالثة ثانوي بمدينة غارداية؟
 -2هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين ُبعد النزعات ودافعية اإلنجاز األكاديمي والتحصيل الدراس ي لدى عينة من تالميذ
السنة الثالثة ثانوي بمدينة غارداية؟

 -3هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين ُبعد املستويات ودافعية اإلنجاز األكاديمي والتحصيل الدراس ي لدى عينة من
تالميذ السنة الثالثة ثانوي بمدينة غارداية؟
 .4فرضيات الدراسـة :
 -1توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين أساليب التفكير والدافعية لإلنجاز األكاديمي والتحصيل الدراس ي لدى عينة من
تالميذ السنة الثالثة ثانوي بمدينة غارداية.
ُ
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ ذوي الدافعية املرتفعة و التالميذ ذوي الدافعية املنخفضة تعزى ُلبعد
الوظائف في أساليب التفكير.
ُ
ُ
 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ ذوي الدافعية املرتفعة و التالميذ ذوي الدافعية املنخفضة تعزى لبعد
النزعات في أساليب التفكير.
ُ
ُ
 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ ذوي الدافعية املرتفعة و التالميذ ذوي الدافعية املنخفضة تعزى لبعد
املستويات في أساليب التفكير.
ُ
 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ ذوي التحصيل الجيد و التالميذ ذوي التحصيل غير الجيد تعزى ُلبعد
الوظائف في أساليب التفكير.
ُ
 -6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ ذوي التحصيل الجيد و التالميذ ذوي التحصيل غير الجيد تعزى ُلبعد
النزعات في أساليب التفكير.
ُ
ُ
 -7ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ ذوي التحصيل الجيد و التالميذ ذوي التحصيل غير الجيد تعزى لبعد
املستويات في أساليب التفكير.
 .5أهمية الدراسة :
 /1محاولة تسليط الضوء على أساليب التفكير باختالف أنواعها و تصنيفاتها.
 /2محاولة تسليط الضوء على أبعاد التفكير.
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 /3محاولة تسليط الضوء على مقياس أساليب التفكير لدى التالميذ في املدرسة الذي ِّ
أعده "عبد املنعم أحمد الدردير"،
ِّ
إذ ِّ
يتميز بكونه مخصصا للتالميذ ،وهو يتكون من سبعة ( )07أساليب تمثلها ( )49عبارة ،وبثالث خيارات فقط ،و بالتالي فهو
يسرعها مقارنة بقائمة ستيرنبيرج املكونة من ( )65عبارة .باإلضافة إلى كونه ِّ
ي ِّ
سهل من عملية البحث في املوضوع و ِّ
معد و منجز
في البيئة العربية.
 .6أهداف الدراسـة:
يمكن تحديد أهداف الدراسة الحالية في ما يلي:
 /1استكشاف العالقة بين ُبعد الوظائف ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى عينة الدراسة.
 /2استكشاف العالقة بين ُبعد النزعات ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى عينة الدراسة.
 /3استكشاف العالقة بين ُبعد املستويات ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى عينة الدراسة.
 /4استكشاف العالقة بين ُبعد الوظائف والتحصيل الدراس ي لدى عينة الدراسة.
 /5استكشاف العالقة بين ُبعد النزعات والتحصيل الدراس ي لدى عينة الدراسة.
 /6استكشاف العالقة بين ُبعد املستويات والتحصيل الدراس ي لدى عينة الدراسة.
 .7التحديد اإلجرائي ملتغيرات الدراسـة:
 .1.7تعريف أساليب التفكيرإجرائيا:
هي الطرق و الكيفيات املفضلة التي يفكر بها الفرد أو التلميذ بما أن عينة هاته الدراسة هي تالميذ .و تحدد بالدرجة التي
يحصل عليها التلميذ في أدائه على قائمة أساليب التفكير التي ِّ
أعدها "عبد املنعم أحمد الدردير" باالعتماد على نظرية ودراسات
"ستيرنبيرج" ،و تتكون هذه القائمة من ( 49فقرة).
 .2.7تعريف أبعاد التفكيرإجرائيا:
هي أوجه التحكم الذاتي للفرد في أساليب تفكيره ،تتحدد في هاته الدراسة بثالث أوجه أو أبعاد هيُ :بعد الوظائفُ ،بعد
النزعاتُ ،بعد املستويات .يتكون كل منها من أساليب تفكير .يتم تحديد درجة كل ُبعد بحساب مجموع األساليب املكونة له ثم
تقسيمها على عدد األساليب املكونة لكل بعد.
َ َ
ُ
الحكمي)
فبعد الوظائف تتحدد درجته بحساب مجموع (أسلوب التفكير التشريعي +األسلوب التنفيذي +األسلوب
ُ
÷ عدد هاته األساليب املكونة لهذا البعد و هي .3
 ُبعد النزعات تتحدد درجته بحساب مجموع (أسلوب التفكير املتحرر +األسلوب املحافظ) ÷ عدد األساليب املكونةلهذا ُ
البعد و هي .2
 ُبعد املستويات تتحدد درجته بحساب مجموع (أسلوب التفكير العاملي +األسلوب املحلي) ÷ عدد األساليب املكونةلهذا ُ
البعد و هي .2
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 .3.7تعريف دافعية االنجازاألكاديمي إجرائيا:
هي رغبة داخلية عند التالميذ تدفعهم لإلقبال على التحصيل الدراس ي بنشاط ،تتحدد إجرائيا في هذه الدراسة بأنها الدرجة
َ
املعتمد في هاته الدراسة ،و هو مقياس "عبد الفتاح موس ى"
التي يحصل عليها التلميذ بعد إجابته على أسئلة املقياس
(.)1981وبعد الحصول على درجة دافعية االنجاز األكاديمي للتلميذ نحدد وفق املقياس املعتمد مستوى دافعيته من خالل ما
حدده "عبد الفتاح موس ى" إذ أن التلميذ الذي يتحصل على درجة أكثر من  50هو ذو دافعية فوق املتوسط إلى مرتفعة ،والذي
يتحصل على درجة أقل من  50فهو ذو دافعية تحت املتوسط إلى ضعيفة.
 .4.7تعريف التحصيل الدراس ي إجرائيا:
ستدل عليه من مجموع الدرجات التي يحصل عليها في أدائه ملتطلبات الدراسة .وقد ِّ
ِّ
تم
هو نشاط عقلي معرفي للطالب ُي
تحديده في هذه الدراسة على أنه املعدالت العامة (حاصل العالمات في كل املواد الدراسية املقررة) لتالميذ عينة الدراسة في
الفصل األول من املوسم .2015/2014
 .8حدود الدراسة:
 .1.8الحدود الجغر افية:
لقد ِّ
تم تطبيق هاته الدراسة في كل من ثانويتي "مفدي زكرياء ،بني يزقن الجديدة" الواقعتين بمدينة غارداية ،التابعتين
لتراب بلدية بونورة ،والية غارداية ،الجزائر.
 .2.8الحدود الزمنية:
نظرا لإلضرابات التي ِّ
مست قطاع التربية والتعليم خالل موسم  ،2015/2014و نظرا للظروف األمنية السيئة التي ِّميزت
مدينة (غارداية) في هاته الفترة ،حيث أن هذه االضطرابات كانت متواترة ومفاجئة فإنه ِّ
تم انتظار استتباب األمن نوعا ما،
ومباشرة التالميذ لدروسهم .وعليه فقد أجريت الدراسة خالل بدايات الفصل الثالث من السنة الدراسية ،2015/2014
وبالضبط خالل أيام.2015/04/09-06 :
 .3.8الحدود البشرية:
تم إجراء البحث على عينة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي ِّ
مقدرة بـ ( )250تلميذا وتلميذةِّ ،
تم سحبها قصديا من بين تالميذ
السنة الثالثة ثانوي بمدينة (غاردايـة) ،الذين يزاولون دراستهم خالل العام الدراس ي .2015/2014
 .9منهـج الدراسـة :
لقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي نظرا ملالءمته ألغراض الدراسة و للتحقق من صحة فروضها  ،باعتبار أن هذا
املنهج هو أحد أشكال التحليل و التفسير العلمي املنظم لوصف الظاهرة  ،و نظرا ملا توفره بياناته و حقائقه واستراتيجياته
الواقعية.
 .10أدوات الدراسـة :
ِّ
في هاته الدراسة ِّ
تم االعتماد على أداتين لقياس متغيري البحث (أساليب التفكير و دافعية االنجاز األكاديمي )،تمثلتا فيما
يلي:
 /1مقياس أساليب التفكير عند التالميذ الذي ِّ
أعده الدكتور "عبد املنعم أحمد الدردير" سنة . 2004
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 /2مقياس "عبد الفتاح موس ى" لدافعية االنجاز (. )1981
أما التحصيل الدراس ي فقد ِّتم االعتماد مباشرة على معدالت الفصل األول.
 .1.10الخصائـص السيكومتريـة ألدوات الدراسة :
 .1.1.10مقياس أساليب التفكيرلدى التالميذ في املدرسة :
 .1.1.1.10صدق املقي ــاس :
أ -صدق التحليل العاملي :
ِّ
ِّ
تم إجراء التحليل العاملي للمحاور األساسية بواسطة التدوير املائل بطريقة ) (Obliminمع استخدام محك ( كايزر -
 ،)Kaiserوكانت نتيجة التحليل كما هي موضحة في الجدول اآلتي:
جدول ( :)01نتائج التحليل العاملي املائل ملقياس أساليب تفكيرالتالميذ في املدرسة بطريقة ( / Obliminن = )200

نالحظ من الجدول رقم (ِّ )01
أن التحليل العاملي ألساليب التفكير السبعة أظهر عاملين فسرا  % 75من التباين الكلي
للمصفوفة على النحو اآلتي :
• العامل ِّ
تشبع ِّ
األول  :جذره الكامن  2,99و نسبة تباينه  % 42,71من التباين الكلي للمصفوفة  ،و ِّ
بتشبعات موجبة
مرتفعة بأساليب التفكير (التشريعي  ،الحكمي  ،املتحرر  ،العاملي).
تشبع ِّ
• العامل الثاني جذره الكامن  2,26و نسبة تباينه  % 32,29من التباين الكلي للمصفوفة  ،و ِّ
بتشبعات موجبة
مرتفعة بأساليب التفكير ( التنفيذي  ،املحافظ  ،املحلي)
ِّ
نالحظ أن نتيجة التحليل العاملي ملقياس أساليب التفكير لدى التالميذ تتسق مع نظرية "ستيرنبيرج – Sternberg 1994b,
" ألساليب التفكير  ،و نتائج البحوث و الدراسات السابقة املرتبطة  " :زهانج –  " Zhang , 2001aو " زهانج و ستيرنبيرج -
ِّ
 ، " Zhang & Sternberg , 2002و هذا يؤكد صدق املقياس في قياس ما ُو ِضع من أجله ( أساليب التفكير ) .
ب -معامالت تمييزعبارات املقياس:
ًّ
محكا للحكم على صدق مفرداتهِّ ،
ِّ
فتم ترتيب الدرجات
تم اتخاذ الدرجة الكلية لكل أسلوب من أساليب التفكير السبعة
الكلية لكل أسلوب من أساليب التفكير السبعة ( ن =  200تلميذ و تلميذة ) ترتيبا تنازليا  ،و ِّ
تم أخذ أعلى و أدنى  % 27من
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ِّ
ِّ
الدرجات لتمثل مجموعة أعلى  % 27من درجات التالميذ األكثر تفضيال ألساليب التفكير قيد الدراسة  ،و تمثل مجموعة أدنى
ً
 % 27من درجات التالميذ األقل تفضيال ألساليب التفكير  ،و كان عدد كل منها مساويا (  54تلميذا و تلميذة ) .
تم حساب ِّ
متوسطات درجاتهم و انحرافاتها املعيارية على كل عبارة من عبارات املقياس ( 49عبارة) ،و ِّ
و ِّ
تم استخدام النسبة
الحرجة ملعرفة معامالت تمييز العبارات بين متوسطات درجات مجموعتي التالميذ ( أعلى و أدنى  )% 27على كل عبارة من
عبارات املقياس كما هو ِّ
موضح في الجدول اآلتي:
113

ًّ
نالحظ من الجدول (ِّ )02
أن جميع عبارات املقياس ( 49عبارة) تميز تمييزا واضحا و داال بين التالميذ األكثر و األق ِّل تفضيال
ألساليب التفكير ،و هذا يؤكد صدق عبارات املقياس في قياس أساليب التفكير بدراسة الدكتور الدردير .
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 .2.1.1.10ثبـات املقيـاس:
أ-ثبات االتساق الداخلـي:
ِّ
تم حساب معامالت ثبات أساليب التفكير السبعة املتضمنة في املقياس عن طريق حساب معامالت االتساقات الداخلية
باستخدام معادلة ألفا كرونباخ  ،كما هو موضح في الجدول التالي :
جدول ( :)03معامالت ثبات ( )αألبعاد مقياس أساليب تفكيرالتالميذ في املدرسة (ن = )200
نالحظ من خالل الجدول رقم ( )03أن قيم معامالت الثبات مرتفعة و دالة عند مستوى 0.01
ب -ثبات إعادة االختبار:
ِّ
تم حساب معامل ثبات املقياس عن طريق إعادة تطبيقه على  125تلميذا وتلميذة من تالميذ و تلميذات عينة التقنين (200
تلميذ وتلميذة) ،بفاصل زمني قدره  19يوما من إجراء التطبيق األول ،كما هو ِّ
موضح في الجدول التالي:

جدول ( :)04معامالت ثبات أبعاد مقياس أساليب تفكيرالتالميذ في املدرسة بطريقة إعادة االختبار (ن= )125

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )04أن َ
قيم معامالت الثبات مرتفعة و دالة عند مستوى 0.01
أخيرا ِّ ،يتضح مما سبق ِّ
أن هذا املقياس  ،مقياس أساليب تفكير التالميذ في املدرسة ) (TSMPSالذي ِّ
أعده الدكتور الدردير
ِّ
يتميز بمعامالت ثبات و صدق مرتفعة في بيئة دراسته ،مما أكد صالحية استخدامه في تلك الدراسة و كذا في البحوث
والدراسات الالحقة.
.3.1.1.10

طريقة تصحيح املقياس :

يتم ذلك من خالل تقدير الدرجات على املقياس بإعطاء الدرجات ( )1-2-3املقابلة لإلجابات (نعم ،أحيانا ،ال)ِّ ،
ثم ُيحسب
متوسط درجات التلميذ في كل أسلوب من أساليب التفكير السبعة ] مجموع درجات التلميذ في األسلوب ÷ عدد عبارات
األسلوب ( ،[ )7كي ِّ
يعبر عن درجة تفضيل التلميذ لهذا األسلوب .و بالتالي يتراوح مدى الدرجات لكل أسلوب فيما بين درجة
واحدة إلى ثالث درجات ،و تشير الدرجة املرتفعة إلى تفضيل مرتفع لألسلوب ،بينما تشير الدرجة املنخفضة إلى تفضيل
منخفض لألسلوب1.

1

عبد املنعم أحمد الدردير،دراسات معاصرة في علم النفس املعرفي،عالم الكتب،القاهرة،2004،ط،1ص.70

114

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 90أكتوبر 2022 -

 .2.1.10مقيـاس الدافعية لإلنجازاألكاديمي " عبد الفتاح موس ى " (: )1981
 .1.2.1.10صدق املقياس:
قام رشاد عبد العزيز موس ى و صالح الدين أبو ناهية  ،بإيجاد صدق االختبار عن طريق الصدق التالزم  ،و ذلك بتطبيقه
مع مقياس توجه اإلنجاز من إعداد " إيــزنك و ويلسـون "  )1975( Eysenck and Wilsonعلى عينة تتكون من خمسين طالبا
بكلية التربية بجامعة األزهر تتراوح أعمارهم من ( 21إلى  25سنة) ،و خمسين طالبة من كلية الدراسات اإلنسانية بجامعة األزهر
ِّ
أعمارهن بين ( 22إلى  26سنة) ،و قدر معامل االرتباط بـ ) (0.78لعينة الذكور و ) (0.80لعينة اإلناث و هي معامالت
،تتراوح
دالة إحصائيا1.
 .2.2.1.10ثبــات املقیـاس :
قام رشاد موس ى و صالح الدين أبو ناهية بحساب ثبات اختبار الدافعية لإلنجاز ،و ذلك بتطبيقه على العينة نفسها التي
استعملها لتقدير درجة صدق االختبار بطريقة إعادة االختبار بفاصل زمني قدره  18يوما  ،و قد بلغت معامالت االرتباط بين
التطبيقين  0.86لعينة الذكور و  0.83لعينة اإلناث ،و هي معامالت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (2.)0.01
و من الدراسات الجزائرية التي اعتمدت هاته األداة و تحققت منها دراسة (خويلــد) و املعنونة بـ ( الدافعية لإلنجاز في ظل
التوجيه املدرس ي بالجزائر ) ،و تم فيها حساب صدق املقارنة الطرفية في عينة قوامها ( )50تلميذا ،بين  % 33تحصلوا على
أعلى الدرجات ،و  % 33تحصلت على أدنى الدرجات ،لتجد بأن (ت) املحسوبة أكبر من (ت) املجدولة املقابلة لدرجة حرية 28
 ،أي  7.29أكبر من  2.76و ذلك عند مستوى الداللة  ،0.01و منه فإن الفرق دال .وعليه فإن اختبار دافعية اإلنجاز يميز
ً
تمييزا واضحا بين املستويات الضعيفة و القوية ،وبالتالي يمكن القول بأن األداة صادقة.
طبقت طريقة التجزئة النصفية عن طريق حساب معامل االرتباط (بيرسون) ملعرفة قيمة االرتباط بين املفردات الزوجية
ً
تلميذا  ،ثم ِّ
تم تعديله بمعادلة (سبيرمان و براون ( لتجد أن ر =  ،0.54و لتصحيح أثر التجزئة
و الفردية على عينة قوامها 50
طبقت معادلة ( سيبرمان براون ) فكانت ر =  0.70و هي قيمة عالية تدل على قدر عال من الثبات لالختبار ،مما يؤكد صالحية
األداة 3.
 .3.2.1.10طریقـة التصحيـح :
نتبع في ھذا املقیاس طریقة تدرج الدرجات تبعا إلیجابیة الفقرة  ،أي أن الفقرات املوجبة تخص العبارات ( أ  ،ب  ،ج  ،د ،
ھ ) تكون الدرجات (  ) 1 – 2 – 3 – 4 – 5على الترتيب ،وفي الفقرات السالبة ینعكس الترتیب السابق حیث تعطى العبارات (
أ  ،ب  ،ج  ،د  ،ھ ) الدرجات (  ) 5 – 4 – 3 – 2 – 1على الترتيب .و بجمع درجات الفقرات الثماني و العشرین (  ) 28نحصل
على الدرجة الكلیة ملقیاس الدافعیة لإلنجاز ،و تكون أعلى درجة یمكن أن یحصل علیھا الفرد ھي  130درجة .

 1موس ى الرشاد عبد العزيز  ،علم النفس الدافعي،دار النهضة العربية،القاهرة،1994،ص. 196
 2السيد محمد خيري ،اإلحصاء النفس ي التربوي،مطبوعات جامعة الرياض،الرياض، 1975،ط،1ص.196
 3أسماء خويلد ،الدافعية لإلنجاز في ظل التوجيه املدرس ي في الجزائر،رسالة ماجستير،غير منشورة،جامعة ورقلة،الجزائـر،2005/2004،ص-93
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 .11عينـة الدراسـة :
ِّ
يتمثل املجتمع األصلي للدراسة في تالميذ السنة الثالثة ثانوي للعام الدراس ي  2015 / 2014بمدينة غارداية ،وقد بلغ العدد
.أما العينة  ،فقد بلغ عددها  250تلميذا وتلميذة  ،و قد ِّ
 1026تلميذا و تلميذة في مختلف التخصصات ِّ
تم سحبها بالطريقة
القصدية من ثانويتي (مفدي زكرياء و بني يزقن الجديدة) ،و البالغ عدد تالميذ السنة الثالثة ثانوي بهما  749تلميذا و تلميذة.
ِّ
وقد مثلت نسبة العينة  % 28.70من املجتمع األصلي للدراسة.
 .12املعالجة اإلحصائية :
باستخدام الحاسب اآللي ،ثم عن طريق الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSتمت معالجة البيانات املتحصل عليها
باألساليب اإلحصائية املناسبة لهذه الدراسة وفقا ملنهجها و فروضها ،و هي على التوالي:
أ .املتوسط الحسابي :و قد استخدم للحصول على متوسط درجات األفراد في أبعاد التفكير الثالثة.
ب .االرتباط املتعدد :و هذا إليجاد العالقة بين أبعاد التفكير و أساليبه بالتفصيل ودافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل
الدراس ي.
 .13عرض نتائج الدراسة :
 -1الفرضية األولى :
بالنسبة للفرضية األولى التي تنص كما يلي " :توجد عالقة دالة إحصائيا بين ُبعد الوظائف و دافعية اإلنجاز األكاديمي
والتحصيل الدراس ي لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي بمدينة غارداية" فقد تم استخدام اختبار االرتباط املتعدد ()R
لقياس العالقة بين كل من أساليب التفكير و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي .و الجدول التالي ِّ
يوضح النتائج
املتحصل عليها:
الجدول ( : )05يوضح نتائج معامل االرتباط املتعدد و داللته بين كل من ب ُُعد الوظائف
و دافعية االنجازاألكاديمي و التحصيل الدراس ي لدى عينة الدراسة.

من خالل الجدول رقم ( )05نستنتج بأنه ليس هناك عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين ُبعد الوظائف ودافعية االنجاز
األكاديمي والتحصيل الدراس ي.
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إذن كما وضح الجدول رقم ( )05قيمة و نتيجة اختبار االرتباط املتعدد ( )Rبين كل متغيرات الدراسة وداللتها االحصائية،
فإن الجدول التالي سيوضح قيمة معامل االرتباط و داللتها وهذا للتحقق من وجود عالقة بين املتغيرات مثنى مثنى ُ(بعد
الوظائف و دافعية االنجاز األكاديميُ ،بعد الوظائف و التحصيل الدراس ي).
الجدول ( : )06يوضح نتائج معامل االرتباط بين كل من ُبعد الوظائف و دافعية االنجاز
األكاديمي ،و ُبعد الوظائف و التحصيل الدراس ي لدى عينة الدراسة.
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ِّبين هذا الجدول قيمة معامل االرتباط و داللتهاِّ ،
مبينا حقيقة العالقة بين املتغيرات مثنى مثنى ُ(بعد الوظائف ودافعية
االنجاز األكاديميُ ،بعد الوظائف و التحصيل الدراس ي)،إذ أظهرت النتائج فيه بأنه ليس هناك عالقة ارتباطية دالة احصائيا
بين املتغيرات مثنى مثنى ،أي بين ُبعد الوظائف و دافعية االنجاز األكاديمي ،و بين ُبعد الوظائف و التحصيل الدراس ي.
ِّ
بما أن ُبعد الوظائف ِّ
سيوضح
مكون من ثالثة أساليب هي (األسلوب التشريعي ،التنفيذي ،الحكمي) فإن الجدول التالي
بتفصيل أوفى قيمة و نتيجة معامل االرتباط املتعدد و داللتها بين كل هاته األساليب ٌّ
(كل على حدى) و دافعية االنجاز و
التحصيل الدراس ي.
الجدول ( :)07يوضح عالقة أساليب التفكير ّ
املكونة ُلبعد الوظائف
بدافعية اإلنجازاألكاديمي و التحصيل الدراس ي

من خالل الجدول رقم ( )05نستنتج أنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين :
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 األسلوب التشريعي و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي. األسلوب التنفيذي و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي. األسلوب الحكمي و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي.و عليه  ،فإنه من خالل الجدول رقم ( )05و ( )06و ( )07نستنتج أنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين ُبعد
الوظائف و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي.
 .1عرض و تحليل نتائج الفرضية الثانيـة :
بالنسبة للفرضية الثانية التي تنص كما يلي " :ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين ُبعد النزعات و دافعية اإلنجاز األكاديمي
والتحصيل الدراس ي لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي بمدينة غارداية" فقد تم استخدام اختبار االرتباط املتعدد ()R
لقياس العالقة بين كل من ُبعد النزعات و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي .و الجدول التالي ِّ
يوضح النتائج
املتحصل عليها :
الجدول ( : )08يوضح نتائج معامل االرتباط املتعدد و داللته بين كل من بعد النزعات
و دافعية االنجازاألكاديمي و التحصيل الدراس ي لدى عينة الدراسة.

من خالل الجدول رقم ( )08نستنتج بأنه ليس هناك عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين ُبعد النزعات ودافعية االنجاز
األكاديمي والتحصيل الدراس ي.
و كما وضح الجدول رقم ( )08قيمة ونتيجة اختبار االرتباط املتعدد ( )Rبين كل متغيرات الدراسة وداللتها االحصائية ،فإن
الجدول التالي سيوضح قيمة معامل االرتباط وداللتها وهذا للتحقق من وجود عالقة بين املتغيرات مثنى مثنى ُ(بعد النزعات
ودافعية االنجاز األكاديميُ ،بعد النزعات والتحصيل الدراس ي).
الجدول ( : )09يوضح نتائج معامل االرتباط بين كل من ُبعد النزعات ودافعية االنجاز
األكاديميُ ،وبعد النزعات والتحصيل الدراس ي لدى عينة الدراسة.
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يوضح الجدول رقم ( )09قيمة معامل االرتباط وداللتهاِّ ،
مبينا حقيقة العالقة بين املتغيرات مثنى مثنى ُ(بعد النزعات
ودافعية االنجاز األكاديميُ ،بعد النزعات والتحصيل الدراس ي) ،إذ أظهرت النتائج فيه بأنه ليس هناك عالقة ارتباطية دالة
احصائيا بين املتغيرات مثنى مثنى ،أي بين ُبعد النزعات ودافعية االنجاز األكاديمي ،وبين ُبعد النزعات والتحصيل الدراس ي.
ِّ
بما أن ُبعد النزعات ِّ
سيوضح
مكون من أسلوبين اثنين هما (األسلوب املتحرر واألسلوب املحافظ) فإن الجدول التالي

بتفصيل أوفى قيمة ونتيجة معامل االرتباط املتعدد وداللتها بين هذين األسلوبين ٌّ
(كل على حدى) ودافعية االنجاز والتحصيل
الدراس ي.
الجدول ( :)10يوضح عالقة أساليب التفكير ّ
املكونة ُلبعد النزعات
بدافعية اإلنجازاألكاديمي والتحصيل الدراس ي

من خالل الجدول رقم ( )10نستنتج أنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين :
-

األسلوب املتحرر و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي.
األسلوب املحافظ و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي.

وعليه  ،فإنه من خالل الجدول رقم ( )08و ( )09و ( )10نستنتج أنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين ُبعد النزعات
و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي.
 .2عرض و تحليل نتائج الفرضية الثالثـة :
بالنسبة للفرضية الثالثة التي تنص كما يلي " :ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين ُبعد املستويات و دافعية اإلنجاز األكاديمي
والتحصيل الدراس ي لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي بمدينة غارداية" فقد تم استخدام اختبار االرتباط املتعدد ()R
لقياس العالقة بين كل من ُبعد املستويات و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي .و الجدول التالي ِّ
يوضح النتائج
املتحصل عليها :
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الجدول ( : )11يوضح نتائج معامل االرتباط املتعدد و داللته بين كل من ب ُُعد املستويات
و دافعية االنجازاألكاديمي و التحصيل الدراس ي لدى عينة الدراسة.
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من خالل الجدول رقم ( )11نستنتج بأنه ليس هناك عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين ُبعد املستويات ودافعية االنجاز
األكاديمي والتحصيل الدراس ي.
وكما وضح الجدول رقم ( )11قيمة ونتيجة اختبار االرتباط املتعدد ( )Rبين كل متغيرات الدراسة وداللتها االحصائية ،فإن
الجدول التالي سيوضح قيمة معامل االرتباط وداللتها وهذا للتحقق من وجود عالقة بين املتغيرات مثنى مثنى ُ(بعد املستويات
ودافعية االنجاز األكاديميُ ،بعد املستويات والتحصيل الدراس ي).
الجدول ( : )12يوضح نتائج معامل االرتباط بين كل من ُبعد املستويات و دافعية االنجاز
األكاديمي ،و ُبعد املستويات و التحصيل الدراس ي لدى عينة الدراسة.

يوضح الجدول رقم ( )12قيمة معامل االرتباط وداللتها ِّ ،
مبينا حقيقة العالقة بين املتغيرات مثنى مثنى ُ(بعد املستويات
ودافعية االنجاز األكاديميُ ،بعد املستويات والتحصيل الدراس ي) ،إذ أظهرت النتائج فيه بأنه ليس هناك عالقة ارتباطية دالة
احصائيا بين املتغيرات مثنى مثنى ،أي بين ُبعد املستويات ودافعية االنجاز األكاديمي ،وبين ُبعد املستويات والتحصيل الدراس ي.
ِّ
وبما أن ُبعد املستويات ِّ
سيوضح
مكون من أسلوبين اثنين هما (األسلوب العاملي واألسلوب املحلي) فإن الجدول التالي
بتفصيل أوفى قيمة ونتيجة معامل االرتباط املتعدد وداللتها بين هذين األسلوبين ٌّ
(كل على حدى) ودافعية االنجاز والتحصيل
الدراس ي.
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الجدول ( :)13يوضح عالقة أساليب التفكير ّ
املكونة ُلبعد املستويات
بدافعية اإلنجازاألكاديمي والتحصيل الدراس ي
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من خالل الجدول رقم ( )13نستنتج أنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين :
-

األسلوب العاملي و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي.
األسلوب املحلي و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي.

و عليه  ،فإنه من خالل الجدول رقم ( )11و ( )12و ( )13نستنتج أنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين ُبعد
املستويات و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي.
تفسيرو مناقشــة النتائج:
 .1تفسيرومناقشة نتائج الفرضية األولى :
من خالل الجدول ( )05و ( )06تم االستنتاج أنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين بعد الوظائف و دافعية االنجاز
األكاديمي و التحصيل الدراس ي.
مكون من األسلوب التشريعي و التنفيذي و الحكمي فقد ِّ
و بما أن بعد الوظائف ِّ
بين الجدول رقم ( )07عدم وجود عالقة
بين كل من :
 األسلوب التشريعي و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي. األسلوب التنفيذي و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي. األسلوب الحكمي و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي.إذن من خالل الجداول رقم ( )05و ( )06و ( )07و ما ِّ
تم استنتاجه بخصوص هاته الفرضية فإنه يمكن تفسير عدم وجود
عالقة ارتباطية بين ُبعد الوظائف بأساليب التفكير الثالثة املكونة له و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي بأن
هناك عوامال أخرى لها عالقة بمستوى دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي على خالف ُبعد الوظائف بأساليب
التفكير املكونة له.
فمن ناحية دافعية االنجاز األكاديمي فإن هناك عوامال و متغيرات عديدة تتحكم بدافعية االنجاز األكاديمي كمثل دفع
املحيطين بالتلميذ و تشجيعهم له  ،خاصة الوالدين و املعلم أو األستاذ  ،و اختالف األفراد في حجم حب االستطالع لديهم ،
فهناك من هم أكثر فضوال بطبعهم ،و يشعرون بالرضا عند حل األلغاز و املسائل و تطوير مهاراتهم و كفايتهم الذاتية.
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أما عن عدم وجود عالقة ارتباطية بين ُبعد الوظائف بأساليب التفكير الثالثة املكونة له فيمكن أن نفسر ذلك بأن هناك
عوامال و متغيرات أخرى لها عالقة بالتحصيل  ،نذكر منها على سبيل املثال الذكاء  ،إذ أن نتائج التحصيل قد تتأثر و تتباين
بسبب مستوى ذكاء كل تلميذ .كذلك فإن الشخصية و أبعادها ِّ
تعد من العوامل املتدخلة في التحصيل الدراس ي (االنبساطية
و االنطوائية العصابية و االتزان االنفعالي).
 .1تفسيرو مناقشة نتائج الفرضية الثانيـة:
من خالل الجدول ( )08و ( )09و ( )10تم االستنتاج بأنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين بعد النزعات و دافعية
االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي.
مكون من األسلوب املتحرر و األسلوب املحافظ فقد ِّ
و بما أن ُبعد النزعات ِّ
بين الجدول رقم ( )10عدم وجود عالقة بين كل
من :
 األسلوب املتحرر و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي. األسلوب املحافظ و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي.إذن من خالل الجداول رقم ( )08و ( )09و ( )10و ما ِّ
تم استنتاجه بخصوص هاته الفرضية فإنه يمكن تفسير عدم
وجود عالقة ارتباطية بين ُبعد النزعات و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي بأن هناك عوامال و متغيرات أخرى
لها عالقة بمستوى دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي على خالف ُبعد النزعات بأسلوبي التفكير املكونين له.
حيث أنه و من املتغيرات التي تتحكم بدافعية االنجاز األكاديمي رغبة التلميذ في الكفاية الذاتية  ،حيث يسعى من خاللها
للوصول إلى أهداف معينة ،منها حل املسائل و الواجبات و األسئلة املوجهة إليه دون الحاجة إلى اآلخرين .كذلك االتجاه لدى
التلميذ نحو التعلم و االنجاز األكاديمي  ،و هو خاصية داخلية وال يظهر دائما من خالل السلوك  ،فالسلوك اإليجابي لدى
الطلبة قد يظهر فقط بوجود املدرس و ال يظهر في األوقات األخرى .وقد يكون للتلميذ اتجاه نحو انجاز وتحصيل أكاديمي في
تخصص أو مادة دون أخرى.
و أما عن عدم وجود عالقة ارتباطية بين ُبعد النزعات بأسلوبي التفكير املكونين له فيمكن أن نفسر ذلك أيضا بوجود
متغيرات أخرى لها عالقة بالتحصيل  ،منها ظروف التنشئة الوالدية للتلميذ ،حيث أن التلميذ الذي ينشأ في جو أسري
ديمقراطي و متابع لشؤونه و حريص على تحصيله ليس كالتلميذ الذي ينشأ في جو أسري ديكتاتوري ضاغط أو متسامح و
مستهتر .كذلك لجماعة الرفاق تأثير على تحصيل التلميذ ،حيث أثبتت بعض الدراسات أن الرفاق يمارسون تأثيرا يفوق تأثير
الوالدين في مجال السلوكيات املدرسية اليومية للمراهق مثل الواجبات املدرسية و الجهد املبذول في الصف ،و أنه ليس
بالضرورة أن يكون تأثير الرفاق سلبيا باستمرار .فالتحصيل الدراس ي يعتمد على التوجيه األكاديمي لجماعة الرفاق ،فاملراهق
الذي يحصل أصدقاؤه على عالمات عالية ويطمحون إلى مستوى أعلى في التعليم من الواضح أنهم يعززون اإلنجاز لديه.
باإلضافة إلى ذلك فإن للتحفيز دور في التحصيل الدراس ي أثبتته عديد الدراسات كما ورد في الجانب النظري من هاته الدراسة.
 .2تفسيرو مناقشة نتائج الفرضية الثالثـة:
ُ
من خالل الجدول ( )11و ( )12و ( )13تم االستنتاج بأنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين بعد املستويات و
دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي.
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مكون من األسلوب العاملي و األسلوب املحلي فقد ِّ
و بما أن ُبعد النزعات ِّ
بين الجدول رقم ( )13عدم وجود عالقة بين كل
من:
 األسلوب العاملي و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي. األسلوب املحلي و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي.ُ
و عليه ،فإنه من خالل ما ِّ
تم استنتاجه بخصوص هاته الفرضية يمكن تفسير عدم وجود عالقة ارتباطية بين بعد
املستويات و دافعية االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي بأن هناك عوامال و متغيرات أخرى لها عالقة بمستوى دافعية
االنجاز األكاديمي و التحصيل الدراس ي على خالف ُبعد املستويات بأسلوبي التفكير املكونين له.
و من املتغيرات التي تتحكم بدافعية االنجاز األكاديمي الحاجة  ،و الحاجات عديدة و هي :
(الحاجات الفسيولوجية ،حاجات األمن ،حاجات الحب و االنتماء ،حاجات تقدير الذات ،حاجات تحقيق الذات) و تندرج
الدافعية لإلنجاز األكاديمي في حاجات تقدير و تحقيق الذات،تختلف الحاجات من فرد آلخر ،ويسعى كل فرد لتحقيق ذاته في
مجال و سياق دون آخر .باإلضافة إلى ذلك فإن الكفايـة و هي دافع داخلي يرتبط بشكل كبير مع الكفاية الذاتية ،فالتلميذ
يشعر بالسعادة عند إنجازه للمهمات بنجاح.
و أما عن عدم وجود عالقة ارتباطية بين ُبعد املستويات بأسلوبي التفكير املكونين له فيمكن أن نفسر ذلك عالقة البيئة
الصفية بالتحصيل  ،فالتالميذ و خاصة املراهقين (مرحلة الثانوي) يكونون في ِّ
أمس الحاجة إلى بيئة تتسم بالدفء والتفهم.
كما أن لألستاذ دور هام في عملية التحصيل الدراس ي فهو ومن خالل صفاته وتضحياته وتعامله وكفاياته إما أن ِّ
يحبب التالميذ
ِّ
نستشفه ِّ
جليا من خالل الواقع املعاش.
في التعلم و إثبات ذواتهم أكاديميا و إما العكس .و هذا ما
باإلضافة إلى كل هذا وذاك فإن ظاهرة الغش قد يكون لها دور في كل من دافعية االنجاز األكاديمي والتحصيل الدراس ي،
فمن خالل الواقع املالحظ يتجلى في بعض األحيان تراجع دافعية بعض التالميذ في االنجاز و التحصيل الدراس ي ،فمثال في
شهادة البكالوريا نجد أن التلميذ املجتهد ذو الدافعية العالية و التحصيل الجيد قد ال يتحصل على الشهادة و يجد نفسه
راسبا في حين أن زميال له ليست له دافعية عالية و ال تحصيل جيد و قد يكون من الذين ال يتقيدون بالحضور اليومي للدراسة
ويتحصل على شهادة البكالوريا و بأعلى التقديرات بسبب أنه غش يوم االمتحان  .ظاهرة الغش ال تنفع صاحبها و فقط  ،بل لها
سلبيات عديدة  ،إذ أن عملية الغش يوم االمتحان تسبب ارتباكا و توترا كبيرا للتلميذ املجتهد و ترديا في محصوله الدراس ي
لدرجة قد ينصدم بها أولياؤه و أساتذته  ،بل و قد يتأثر هذا املجتهد و تتغير املفاهيم عنده و نظرته لألمور فتضعف دافعيته
لإلنجاز األكاديمي و يرى أنه ال فائدة مرجوة من اجتهاده و ِّ
جديته و تحصيله الجيد  ،و هذا ما أصبح واقعا لألسف في كثير من
األحيان .
لهذا نقول بأن أساليب التفكير و أبعاده و إن لم تكن لها عالقة بدافعية االنجاز األكاديمي والتحصيل الدراس ي حسب هاته
الدراسة فإنه هناك متغيرات أخرى لها عالقة بدافعية االنجاز والتحصيل الدراس ي منها ما ِّ
تم ذكره أعاله .كما قد يكون ألساليب
التفكير وأبعاده عالقة بمتغيرات أخرى.
تم التعرض للدراسات السابقة حيث ِّ
ولقد سبق أن ِّ
تبين بأنه لم يتم العثور على دراسة تتطابق بكل متغيراتها مع الدراسة
الحالية ،و أن التشابه في تناول املتغيرات كان جزئيا .فبخصوص عالقة أساليب التفكير بدافعية االنجاز األكاديمي ِّ
فإن هذه
النتيجة تتفق مع دراسة (عصام علي الطيب )2004 ،و التي كان مما توصلت إليه هو عدم وجود عالقة ارتباطية بين أساليب
التفكير و دافعية اإلنجاز .و قد يعود هذا االتفاق و التشابه في النتائج املتوصل إليها مع نتائج الدراسة الحالية إلى بيئة الدراسة
حيث انهما كانتا في بيئة عربية (مصرية وجزائرية).
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كما أن هاته الدراسة قد تقاربت في نتائجها مع دراسة ( جاب هللا خلف هللا،) 2014 ،و لعل هذا يعود إلى أنهما من نفس
البيئة ( البيئة الجزائرية ) ،إذ توصلت إلى أنه ال توجد عالقة بين أساليب التفكير و الدافعية لإلنجاز لدى عينة الدراسة  ،ما
عدا أسلوبين هما  :األقلي وعالقته عكسية مع الدافعية لإلنجاز  ،أي كلما قلت الدافعية لإلنجاز زاد تفضيل األسلوب األقلي
والعكس صحيح ،واألسلوب املتحرر و عالقته طردية  ،أي كلما زادت الدافعية لإلنجاز زاد تفضيل هذا األسلوب  .و قد يعود
هذا التقارب في النتائج املتوصل إليها مع نتائج الدراسة الحالية إلى كون البيئة جزائرية  ،و االعتماد على نفس النظرية (نظرية
الحوكمة الذاتية لستيرنبيرج).
أما من جانب عالقة أساليب التفكير بالتحصيل الدراس ي فقد تم رصد اتفاق بين ما توصلت إليه الدراسة الحالية و العديد
من الدراسات السابقة  ،فمثال و رغم اختالف البيئة و أدوات القياس إال أن الدراسة الحالية تتفق مع دراسة ( مارتن ،Martin -
 ،) 1988وقد اتفقتا من حيث أن دراسته توصلت إلى مجموعة من النتائج منها  :عدم وجود عالقة دالة إحصائية بين أي من
أساليب التفكير و التحصيل الدراس ي  .كما تتفق أيضا نتائج الدراسة الحالية مع دراسة ( عبد العال حامد عجوة )1998 -
حيث مما توصل إليه أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين أساليب التفكير و التحصيل الدراس ي.
كما اتفقت مع دراسة ( أمينة إبراهيم شلبي  ، ) 2002 -إذ توصلت إلى عدم وجود ارتباط بين كل أساليب التفكير و التحصيل
الدراس ي .مع اختالف في وجود ارتباط دال سالب بين األسلوب العاملي و التحصيل الدراس ي .و لعل هذا االختالف الطفيف قد
يؤول إلى كون عينة دراسة (شلبي) كانت ( )417طالبا و طالبة باملرحلة الجامعية من طالب السنة النهائية من كليتي التربية و
التربية النوعية بجامعة املنصورة ،و تتراوح أعمارهم ما بين ( )25 -20عاما.
خالص ــة :
من خالل ما ِّ
تم التطرق إليه في هاته الدراسة في الباب النظري منها فإن من أهم ما يتم استخالصه هو أن األفراد يختلفون
في أساليب تفكيرهم و في استخدام و اعتماد أساليب دون أخرى و هذا يؤكد ما توصل إليه "ستيرنبيرج" من خصائص ألساليب
التفكير  ،و أما من الجانب التطبيقي فإن األداة التي ِّ
أعدها ( أحمد الدردير ) وفقا لنظرية "ستيرنبيرج" ساهمت بشكل واسع في
فهم أساليب تفكير عينة الدراسة  ،مع مراعاة كونها تتناسب و البيئة العربية و أضافت الكثير للباحثين في هذا املجال .
إن هاته الدراسة قد حددت في أهدافها معرفة أساليب التفكير املفضلة لدى عينة الدراسة ،واستكشاف العالقة بين
أساليب التفكير بأبعادها الثالثة و بين الدافعية لإلنجاز األكاديميمن جهة ،وبين أساليب التفكير بأبعادها الثالثة و التحصيل
الدراس ي من جهة أخرى  ،لدى عينة الدراسة  .مسلطة بذلك الضوء على أبعاد التفكير من الناحية االصطالحية واالحصائية .
اقتراحات :
بعد االطالع على التراث النظري املتعلق بمتغيرات هاته الد اسة  ،و ما توصلت إليه من نتائج  ،فإن هاته الد اسة ُ
ستختتم
ر
ر
بتقديم املقترحات التالية :
• مراعاة أساليب التفكير في إعداد وتحديد املناهج الدراسية وإصالح املنظومة التربوية.
• العمل على استكشاف العالقة بين أساليب التفكير ومتغيرات أخرى تهم الوسط التربوي واملدرس ي بغية إصالح حقيقي
وجاد للمنظومات التربوية ومساعدتها على مواكبة العصر.
• تكييف استبيان (أساليب التفكير عند التالميذ في املدرسة الذي اعتمدته هاته الدراسةِّ ،
املعد من ِقبل (عبد املنعم أحمد
الدردير) على البيئة الجزائرية.
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• االهتمام أكثر بتالميذ املرحلة الثانوية ومحاولة معرفة واستكشاف املتغيرات التي لها عالقة بدافعية انجازهم األكاديمي
وتحصيلهم الدراس ي.
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العلوم االجتماعية اإلشكاليات والتطورلنهضة املجتمع

1

Social sciences: Evolution and Challenges for the progress of societies
أ.د .أميرة يوسف بدري (جامعة األحفاد للبنات ،أمدرمان  -السودان)
)Amira Y. Badri (Ahfad University for Women, Sudan
امللخص:
تقدم الورقة تحليل لتطور العلوم االجتماعية عامة .وإبراز أهم اشكاليات العلوم االجتماعية في أحداث التغييرات ،وحل
املشاكل ،والظواهر االجتماعية .كما تناولت الورقة كيفية تطوير العلوم االجتماعية ،وتوظيفها في نهضة املجتمعات ،وبناء
الحضارات .وقدمت الورقة توصيات فيما يخص تطوير العلوم االجتماعية في الجامعات السودانية وكيفية توطينها حسب
املتغيرات االجتماعية .اعتمدت الورقة على التحليل املوضوعي للعلم ومقارنة مع تطور وإشكاليات العلم في املنظور الغربي مع
العلوم االجتماعية فى الوطن العربي واالفريقي .توصلت الورقة الهم النتائج بأن العلوم االجتماعية اعتمدت على منهجية
العلوم البحتة ولكن بعد التطوير وانعكاسات تغييرات الظواهر االجتماعية التي تختلف من تفسير الظواهر الطبيعة .هذا مما
جعل العلوم االجتماعية تتبنى اساليب منهجية في البحوث واطر نظرية في تفسير الظواهر االجتماعية ولكن اليزال هنالك
اشكاليات تكمن في التقليدية والبطيء في تطور املناهج والنظريات واستحداث املفاهيم العلمية في العلوم االجتماعية .مما
انعكس سلبآ في تطور املناهج واملعينات واملراجع والبطيء في املوائمة العلوم االجتماعية مع عالم املعرفة واملجتمع الرقمي.
اوصت الورقة بتحديث املناهج واملراجع واساليب البحث واالطر النظرية بحيث تالئم املجتمع السوداني ومتغيراته املختلفة.
الكلمات املفتاحية :العلوم االجتماعية ،نهضة املجتمع.
Abstract
This paper has analyzed the evolution and progress of the social sciences and the challenges facing the
contemporary social scientists in the Arab and African universities with particular reference to Sudanese
context. The analysis’s found that social science had relied on basic sciences and built analogy to the evolution
and development of society. The pioneers and the followers in social sciences made strong foundation to lead
the specialization and expansion of the subject matters. Many challenges are still the social scientists in issues
related to customize and generalize western theories to all other societies; adoption of methodological
approaches for different social contexts; adaptation of sociological matters to the current technological boom.
The paper provided some recommendations that help in improving social sciences in Sudanese universities
and how Sudanese scholars can Sudanese the study materials and the curricula for impacting better social
change in the society.
Key words: social sciences, society progress

 1ورقة مشاركة في المؤتمر الدولي المحكم لجامعة المغتربين حول " العلوم االجتماعية ودورها في بناء األمم ونهضتها " المنعقد في الخرطوم يومي
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املقدمة :
العلوم االجتماعية هي العلوم السلوكية التي تهتم بقضايا املجتمع املختلفة ،وتضم علم االجتماع ،وعلم النفس ،وعلم
االنسان ،وعلم االقتصاد ،وعلم السياسة ،وعلم الجغرافيا ،والتاريخ ،وفروعهما املتعددة1.
تهتم العلوم االجتماعية بدراسة التكوين الهيكلي ،والوظيفي للمجتمعات ،وتطوراته ،وعوامل التغيير ،وآثارها في نهضة
الحضارات  ،وتنمية املجتمعات رغم اختالف أيدولوجيا كل علم ،وأهداف مسارات العلوم االجتماعية ،وتكوين كل علم بما
لديه من أهداف ،ومفاهيم ونظريات ،ومناهج تطبيقية لكل منهما إال أن هنالك تشابه ،وتقارب وتداخل في معظم األحيان في
الدراسات ،وإعداد البحوث امليدانية ،واآلليات التي تستخدم في جمع املعلومات ،وتحليلها .لكن يسود الجدل وسط علماء
العلوم االجتماعية بأنها نادر ما يتم التداخل ،والتفاهم في إعداد البحوث ،وعمل مشاريع متداخلة تفيد نتائجها نهضة املجتمع؛
لذلك نجد في معظم األحيان هناك فردية في أجراء األبحاث ،واملشاريع التطبيقية مما يترتب عليها آثار ضعيفة ،ونتائج ذات
عائد بسيط .
تركز هذه الورقة على ثالثة محاور :
ً
أوال  :تحليل الوضع الراهن للعلوم االجتماعية عامة .ثانيا :إبراز أهم اشكاليات العلوم االجتماعية في أحداث التغييرات ،وحل
املشاكل ،والظواهر االجتماعية .ثالثا :كيفية تطوير العلوم االجتماعية ،وتوظيفها في نهضة املجتمعات ،وبناء الحضارات.
ً
أوال :العلوم االجتماعية النشأة والتطور:
إ ِّن تكوين العلوم االجتماعية يرجع إلى نهاية القرن التاسع عشر مع بداية الثورة العلمية كعلوم تم صياغتها العلمية املنهجية،
واالعتراف بها كعلوم علمية يمكن تدريسها في املدارس ،والجامعات رغم أن البداية في الفكرة قد تختلف من علم آلخر ،فمثال
نجد أن علم االجتماع قد ظهر في القرن الرابع عشر بواسطة عبد الرحمن بن خلدون بكتاباته الفلسفية في تكوين املجتمعات،
وأنواعها ،ونظمها ،ووظائفها ،والعوامل التي قد تؤثر في تغيراتها املستقبلية ،فكانت مؤلفات ابن خلدون تعكس الواقع للهندسة،
والديمغرافية املجتمعية للمجتمع العربي في كل من مناطق املشرق ،واملغرب العربي ،فكانت كتب ابن خلدون ركيزة وقاعدة
علمية في علم االجتماع لعلماء الغرب وغيرهم ،إذ تناولوا منها مؤلفاتهم وتحليلها ،لكن نجد معظم العلوم االجتماعية بما فيها
علم االجتماع تم تطويرها ،وتكوينها في القرن التاسع عشر في شكل علوم متخصصة كل منها عمل على بناء أهدافه ،وفلسفته،
وأهميته ،وعناصره ،كما عمل كل علم على توجهات نظرية متخصصة بالعلم ،وأيدولوجيات تعكس البعد العلمي األصيل،
والتفرد لكل علم .وفي بداية القرن العشرين أصبحت العلوم االجتماعية تنتشر في الجامعات  ،واملؤسسات التعليمية املختلفة،
كعلوم أساسية تخصصية مثلها مثل كل العلوم الطبيعية ،والعلوم التطبيقية املختلفة املتمثلة في علم األحياء ،والفيزياء،
والكيمياء ،وغيرهم 2.فمنذ ذلك الوقت بدأ علماء العلوم االجتماعية كل في مجاله في وضع مناهج علمية متخصصة بالدراسات
االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية ،والديمغرافية ،والتاريخية ،وغيرها من دراسة ظواهر ،ومتغيرات ،ومتطلبات إلحداث
تغيير وتطوير في العلم من جهة ،وإحداث نهضة ،وتغيير في املجتمعات ،والسلوكيات ،والتوجهات البنائية ،والوظيفية من جهة
أخرى3.

1 Kenneth R. Olwig, Tom Mels, in International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition), 2020

 . AlSakaa Abaheer. 2مراجعة فى مستقبل العلوم االجتماعية ،مجلة اضافات .2015 ،بيروت
| . Robert A. Nisbet. Social science, Britannica. Website. social science | History, Disciplines, Future Development, & Facts
Britannica.. social science | History, Disciplines, Future Development, & Facts | Britannica
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فمنذ ذلك الوقت بدأ علماء العلوم االجتماعية في وضع نظريات متخصصة عبر األبحاث في الظواهر ،واملتغيرات ،واملشاكل،
واألزمات التي تحدث في املجتمع  ،حيث تستخدم العلوم االجتماعية أساليب بحث تختلف تماما من مناهج البحث للعلوم
الطبيعية ،والتطبيقية .كما تم تطوير مناهج ،وأساليب البحث مع تطوير أهداف الدراسات ،والفئات املستهدفة ،واإلطار
البحثي .فنجد خالل القرن العشرين تم تكوين العديد من أساليب ،وأدوات البحث  -ومن ضمنها البحوث النوعية ،والبحوث
الكمية  -التي لكل منها أدواته ،وآلياته في جمع املعلومات ،والتحليل ،والكتابة ،والتفسير .فمن هنا بدأت نقطة االنطالق في
القرن العشرين لكل علم من العلوم االجتماعية ،بوضع بصمات واضحة فيما يختص بتكوين االطار العلمي النظري ،واملنهجي،
وعالقتهما ببعضهما البعض ،ونقاط التداخل ،والتقارب ،واالختالف ،وإشكاليات التوحيد ،وتطوير كل علم ،وإيجاد فروع،
وتخصصات دقيقة لكل علم .فنجد في تلك الفترة الزمنية قد فيها تم اعتماد جميع العلوم االجتماعية ،وتدريسها في الجامعات،
وفتح برامج للدراسات العليا ،وإعداد مراجع متخصصة وعامة ،فمثال نجد أن في علم االجتماع اربعة عشر تخصص فرعي
يتضمن علم اجتماع عام ،ريفي ،حضري ،سكاني ،تنموي ،ديني ،سياس ي ،تشريعي ،قانوني ،النفس ي ،تطبيقي ،طبي ،أسري،
خدمة اجتماعية ،علم اإلنسان ،والجريمة ،والصناعي .كما نجد ِّأن لكل فرع أهدافه وعناصره ،وأهميته ،ومجاالته ،ونظرياته،
وأبحاثه التطبيقية ،هذا مما جعل في معظم الحاالت مرجعيه للنظريات االجتماعية التي عملت على تطوير النظريات نتيجة
لتطوير العلم ،وفروعه ،فنجد علم االجتماع كأحد مكونات العلوم االجتماعية يعتبر القاعدة األساسية للنظريات ،واملناهج
البحثية للعلوم االجتماعية األخرى ،فمثال نجد نظريات علم االجتماع مثل النظرية الهيكلية الوظيفية ،ونظرية التفاعل
الرمزي ،ونظرية الصراع ،والنظرية املاركسية جميعها كانت مرجع للعديد من نظريات علم االجتماع ،وفروعه؛ مما جعل هنالك
تطوير سريع في بناء النظريات للعلوم االجتماعية عامة ،وخاصة في علم االجتماع وفروعه1.
عند تحليل الوضع الراهن للعلوم االجتماعية في الوطن العربي واألفريقي ،نجد أن هنالك تقدم سريع في مسيرتها منذ القرن
السابق من حيث املؤسسية للعلوم االجتماعية ،فقد تم تأسيس كليات لها في عديد من الجامعات  ،واملعاهد العليا فيما يختص
باالسم ـحسب مالحظتي ال يزال توجد كليات تحت اسم "كلية اآلداب والعلوم"  ،أو "كلية اآلداب والعلوم االنسانية" ،وبداخلها
أقسام متخصصة للعلوم االجتماعية ،هذا مما يجعل كون العلوم االجتماعية ليست لديها خصوصيتها مما يصعب إبراز
أهميتها ،بينما هناك جامعات ليست كثيرة أسست أقسام للعلوم االجتماعية تحت اسم "كلية العلوم والدراسات االجتماعية"
مما يعطي أهمية تخصصية ،وشمولية لها ،ويعطي مساحة لهيئات التدريس للقيام بمزيد من اإلبداع العلمي ،وإثراءها،
وتطويرها ،ودفع عجلة مساهمتها ،وتطبيقها في املجتمع ،واالهتمام بتطوير األنظمة ،واملؤسسات ،واألطر األيدولوجية،
والتطبيقية في املجتمعات املختلفة ،فمثال وجود كلية متخصصة في العلوم االجتماعية تشتمل على جميع أقسامها املتخصصة
والفرعية منها ،فهذا يسهم في املزيد من إعداد وتنفيذ مناهج أكاديمية ،وأبحاث علمية ،ومواد تعليمية ،ومؤلفات ذات
تخصصات دقيقة في فروع العلوم االجتماعية  ،مما يمكن من انشاء تخصص دراسات عليا ،مثال في علم االجتماع الحضري،
أو علم االقتصاد االستهالكي ،أو علم السياسة والحكم املحلي ،وهكذا من برامج تخصصية تدمج بين العام والتخصص
الدقيق ،إضافة نجد بعض الجامعات في أوربا ،والواليات املتحدة خاصة ،تعطي فرصة لطالب البكالريوس من اختيار مواد من
تخصصات مختلفة ،أو من تخصصين من العلوم االجتماعية ،وبذلك يكون الطالب لديه إملام واسع في معظم العلوم
ً
االجتماعية ،مثال نجد تخصص علم اجتماع اقتصادي ،أو علم اجتماع كتخصص أساسيا وعلم اقتصاد كتخصص فرعيآ.
ونجد ِّ
أن هناك العديد من تلك البرامج التخصصية التي تقدم آليه في جمع ،وتداخل العلوم االجتماعية في برامج واحد بينما
نجد بعض برامج التخصصية املتداخلة على مستوى املاجستير في الجامعات العربية واألفريقية ،مما يتيح الفرصة للطالب من

 1عبد الستارابراهيم ( )2020االنسان وعلم النفس  .صفحات  .10_8 ،5-4مطبعة نور ،املانيا ،موقع أمزون.
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إعداد بحث تكميلي ذات أبعاد متداخلة ،وشاملة في قضية تخدم لوضع حلول ناجعة ،أو بحث يعكس اآلثار والعوامل املؤثرة
على مشكلة ما ،هذا مما يشد انتباه القارئ ،ومتخذي القرار ،واملخططين في معالجة الظاهرة ،أو املشكلة1.
من جهه أخرى نالحظ ِّ
أن هنالك فجوه كبيرة بين الجامعات ،واملؤسسات الخدمية واملؤسسات البحثية ،وغيرها من مؤسسات
تعمل على خدمة املجتمع ،ومعالجة الظواهر السلبية ،فهذه الفجوة تتمثل في البعد البحثي االجتماعي من جهه ،وضعف املواد
العلمية واالكاديمية من جهة أخرى .بما أن العلوم االجتماعية تركز على حياة البشرية  ،وتفاعلها ،وإسهامها في تشكيل ومعرفة
العوامل ،واملتغيرات ،ومواجهة التحديات ،واألزمات ،واآلليات التي نستخدمها ونتبناها في إصالح املجتمع  ،وتأهيل األفراد
وإيجاد حلول للعوامل واملؤثرات السالبة ،وتنشيط وتحضير العوامل واملؤثرات اإليجابية للتأكد من استمرارية ،وحماية
املجتمعات وأفرادها ،فإن من متطلبات ردم الفجوة بين التعليم ،وسوق العمل يتطلب منا تنقيح  ،ومراجعة املناهج ،وتحديد
تخصصات دقيقة ،وتخصصات متداخلة إضافة إلى رفع نوعية ،وكفاءة األساتذة من خالل التطور البحثي ،ومواءمة املناهج
مع األوضاع الراهنة ،واملستقبلية الحتياجات السوق ،ومع األوضاع ،واالتفاقيات التنموية العاملية ،واإلقليمية.
ثانيا  :إشكاليات في العلوم االجتماعية :
نتناول في هذا الجزء عرض لبعض إشكاليات العلوم االجتماعية وتحدياتها ،ربما نحتاج تصنيف ،وتحليل كل هذه التحديات
حتى نتمكن من معرفة اإلشكاليات حسب تصنيفها وأولوياتها ،وضرورة معالجتها حسب القراءات في تحليل الواقع ومواجهة
التحديات ،هذا فيما يلي -:
 /1اإلشكاليات الهيكلية:
ونقصد بها تكوين العلم ومحتواه ،فكما أسلفت في الجزء السابق بأن العلم قد يتكون تدريجيا ،ولكن يرتكز على قواعد ثابته
مما جعله يتكون بطريقة صحيحة ،كما إنه خضع للمتغيرات الحياتية في املجتمع مما انعكس في محتواه ،والتجديد ،والتحديث
املستمر فى هيكلته حتى يصبح برؤيته األساسية ،وهي احداث التغيير في سلوكيات ،وتوجهات ،ورغبات املجتمع كفرد وأسرة،
ومجموعة ،وجماعات .فالتحدي الذي يواجه إشكالية الهيكلة ،هو أن العلوم االجتماعية تحمل هيكل موجود لكنه قد يختلف
من دولة ،أو مجتمع إلى آخر .فمثال عند دراسة علم االجتماع نجد أن هيكله ،ومحتواه موحدين لكن طرح األمثلة ،والربط
بالواقع املجتمعي نجد أنها تختلف في محتواها من دولة إلى أخرى حسب متغيرات كل منهما.
/2اإلشكاليات النظرية:
اليزال في الوطن العربي ،واألفريقي العلماء يعتمدون على النظريات الغربية منذ النشأة ،والتطور للعلوم االجتماعية الغربية
مما جعل األكاديميين العرب ،واألفارقة إهمال عملية تكوين نظريات خاصة بالشأن ،واملشاكل ،وطبيعة املجتمع .فإ ِّن اكتشاف
أ طر نظرية ذات عالقة بقضايا وظواهر املجتمع املحلى يسهم في تطوير العلم في حد ذاته ،وفي تكوين أطر منهجية تساهم في
جمع مزيد من املعلومات من أجل تطوير هيكل ومحتوى العلم .فنهضة النظرية االجتماعية اصبحت مرتبطة بنهضة املجتمع
الغربي ،فاصبح التحدي الذي يواجه علماء العرب ،واألفارقة إجراء بحوث متعمقة في الظواهر املختلفة ومنها يتم استصغاء،
أو استنباط ألطر نظرية يعتمد عليها في تفسير ،وفهم حدوث الظواهر املختلفة ،وأسبابها ،وآثارها ؛ مما يساعد كذلك في تحديد
أساليب بحثية محددة عند دراسة نفس الظاهرة في مكان ما مماثل لطبيعة ،وتكوين املجتمع الذي حدثت فيه نفس الظاهرة
كما هو يعرف بالتعميم ،وهو من أهم خصائص العلوم االجتماعية ،والبحث العلمي في العلوم االجتماعية 2.فإن النظريات
 1ساري حنفي (محرر) .2012 .مستقبل العلوم االجتماعية فى الوطن العربي .مركز الوحدة العربية للنشر .بيروت.
 2املرجع السابق.
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القديمة ،والحديثة تحتاج ملراجعة ،وتحوير يتناسب مع القضايا الحالية في القرن الواحد وعشرين  ،قرن يسوده عوامل
الكترونية االتصال ،وتغيرات في املناخ ،والبيئة فجميعها مؤشرات خارج سيطرة الفرد واملجتمع؛ لذلك يحتم على األكاديميين
والعلماء إعادة النظر بطريقة جادة وفاعلة إلضافة نظريات جديدة حديثة تتفق مع أوضاع مجتمعاتنا.
 /3تحدى األحادية :ال يزال كل علم من العلوم االجتماعية يعمل علي تخصصه دون بناء عالقة ،أو إثارة االهتمام بأهمية
تطبيق عالقة مع/بين العلوم االجتماعية األخرى ،هذا يتجلى واضحا في تناول األبحاث ،ونشر األوراق ،وطباعة الكتب العلمية
االكاديمية .وعند قراءة هذه الكتب واملطبوعات نجد أن هنالك فجوة علمية وتطبيقية ،وأن هنالك تداخل بين العلوم
االجتماعية يستوجب من األكاديميين ،والباحثين إبرازها في كتاباتهم ،فمثال عند معالجة ظاهرة ما نجد أن العوامل ،والنتائج،
واآلثار متعددة ،ومتداخلة ،كما هو معروف للظاهرة االجتماعية ،أو القتصادية ،أو السياسية ،ولكن نجد من النادر جدا في
األبحاث ،أو الكتب العلمية ،ونشر األوراق إبراز هذا التداخل ،والتعدد بين العلوم .نجد أن األحادية ،أو االنفرادية زادت من
التخصصية مما انعكس في توسع العلم نفسه دون اللجوء في إبراز العالقة ،واالستفادة من املفاهيم ،والنظريات العلوم
االجتماعية األخرى 1.فان األحادية في الطرح العلمي يكون عائدها ضعيف في الرؤية ،وبذلك املردود العلمي ال ينعكس علي الفئة،
أو الهدف ،أو الفكرة املنشودة ،فنجد في السابق بعض العلماء مثل( ماكس فيبير) ،وهو عالم ذو خلفية متعددة التخصصات
جمع بين القانون ،وعلم االجتماع ،والعلوم الدينية مما مكنه في تقديم العديد من النظريات املتداخلة بين العلوم االجتماعية
 .هذا كما إنعكس في مؤلفاته العلمية املتعددة مثل كتاب "البيروقراطية واملجتمع الصناعي"" ،تاريخ االقتصاد العام"" ،علم
االجتماع الديني" ،وغيرها من مؤلفات تعكس فكر ونهضة املجتمع األوربي في القرن العشرين ،ولكنها في ذات الوقت استخدم
املفاهيم املختلفة لكل علم في طرح تحليلي ونقدي ملجتمعه مما ساهم في إثراء العديد من املداخل والنظريات ،وإثبات أهمية
العالقات املتداخلة بين العلوم االجتماعية مثل عالقة القانون والدين ،املجتمع والدين ،االقتصاد والدين واملجتمع،
واالقتصاد واملجتمع ،وكان نتيجة ذلك فتح فرص أمام املعاصرين من العلماء في توسيع دائرة التداخل بين فروع العلوم
االجتماعية .فالسؤال الذ يطرح نفسه أين نجد مناصرين ومفكرين معاصرين أمثال "ماكس فيبر" ،و"أيميل دوركايم"،
و"بارسون" يخرجون العلوم االجتماعية من نفق االحادية الفردية الى التعددية والتداخل؟
 /4إشكالية املنهجية  :علي الرغم من تطور املنهجية البحثية في العلوم االجتماعية خالل فترة القرن العشرون  ،خاصة في
إيجاد أساليب ،وأدوات في طرق البحث الكمي والنوعي .فنالحظ أنه تم تطوير في البحث الكمي ،وارتباطه بتطوير أدوات تحليلية
كثيفة تعكس نتائج متعمقة نتيجة التحليل االحصائي البسيط واملعقد .كما ساهمت هذه األدوات في إعطاء الباحثين مساحة
كبيرة علي إعداد أبحاث تحليلية ،واستخدامها في توسيع عمليات االستصقاء العلمي ،وخاصة األبحاث املتداخلة .كما ساهم
التحليل العميق فى وضع الخطط االستراتيجية التنموية التي استخدمت فى تطور الخدمات ،واملؤسسات املختلفة2.
بينما نالحظ أن هنالك ضعف في اجراء األبحاث النوعية وشح في نشر وتبادل نتائجها .ربما يعزي الى ضعف املهارات في
التحليل النوعي ،فمعظم الباحثين يتعمدون علي وسائل تحليل بسيطة؛ وذلك يرجع ألن أدوات البحث مبسطة التي يعتمد
عليها في جمع املعلومات ،أو لضعف/عدم ميزانية البحث مما ينعكس علي ضعف محتوى الورقة املنشورة .هذا يعكس لنا أن
هنالك إشكاليات مختلفة ذات عالقة أهمها املعلومات ،واملهارات البحثية لدي الباحث املبتدئ ،والباحث املتقدم .فالسؤال:
 1سهي حمزاوي وسامية كواش ي إشكاالت علم االجتماع في الوطن العربي قراءة تحليلية العتر افات بعض علماء االجتماع العرب
Volume 9, Numéro 28, Pages 91-100مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية،
مارس2017
Ibid. AlSakaa Abaheer
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هل هنالك أصبحت خدمات التدريب في طرق ،ومنهجية البحث الكمي والنوعي تمكن من إجراء أبحاث ذات جودة عالية؟،
وتسهم في إثراء املعرفة في العلوم االجتماعية؟ نحتاج فى الوطن العربي واألفريقي ملزيد من عمل الدراسات ملعرفة ،وتقيم الوضع
الراهن فيما يختص بتمكين الباحثين من وسائل البحث العلمي وإثراء املعرفة ،كما هنالك اليزال يواجه الباحثين التكلفة
العالية إلجراء األبحاث مما يحد ويزيد من عزوف الباحثين ،واألكاديميين في خوض التجربة في تصميم أبحاث ،أو االلتحاق
بدورات لتنمية قدرته املهنية من خالل التطوير البشري ،أو خوض في برامج دراسات عليا إلحراز علي شهادة املاجستير
والدكتوراه .إضافة هنالك عجز في توفير قروض ومنح للتأهيل العلمي البحثي واألكاديمي ،وانشاء توئمة وعالقات داخلية
وخارجية مع الجامعات او مراكز األبحاث مما يؤثر مباشرة علي منظومة مؤسسات التعليم العالي وجودتها.
 /5سودنه العلوم االجتماعية:
ما هو موقف العلوم االجتماعية من األكاديميين ،واملفكرين السودانين؟
نالحظ الضعف في إعداد الكتب العلمية العامة ،والتخصصية في العلوم االجتماعية التي نشرها األكاديميين ،والعلماء
السودانيين ،إذ ال تزال املكتبات الجامعية فقيرة لم تشبع القارئ األكاديمي ،هذا مقارنة مما نجده من كتب ،ومطبوعات
مختلفة كتبت بواسطة املصريون ،و أردنيون ،وجزائريون ،وسعوديون ،فقد فأصبحت املكتبات السودانية تعتمد علي
هؤالء املراجع ،واالعتماد في األمثلة التطبيقية إلى تناولها .علي رغم أن بعض من هذه املراجع تتم ترجمتها من كتب
أوربية/أجنبية ،وبذلك أصبح ال يوجد تجديد ،وابتكار لنظريات ،ومفاهيم حديثة تستنبط من الواقع املحلي.
فالسؤال ملاذا هنالك كتب ،ومنشورات علمية سودانية بسيطة؟ .ربما نعزي األسباب إلي عوامل الوقت ،والتمويل،
واالهتمامات بقضايا أخري شغلتهم عن التفكير في التأليف ،والتعمق ،والتطوير العلمي .كما نالحظ أن معظم األكاديميين
السودانيين تعرضوا إلي حالة عدم استقرار وظيفي منذ السبعينات القرن املاض ي ،يمكن تصنيف األوضاع كما يلي:
 /1الفئة األولى  :هم الذين هاجروا إلى دول الخليج العربي لفترات تمتد بين الطويلة ،واملتوسطة ،والقصيرة.
ً
 /2الفئة الثانية :هم هؤالء الذين تمت هجرتهم طوعا ،أو قهرا إلى الدول األوربية ،واألمريكية حيث حاذوا علي مناصب أكاديمية،
وبحثية عالية مما جعلهم جزء من رواد التطوير ،والتغيير العلمي لتلك الجامعات واملراكز البحثية.
 /3أما الفئة الثالثة ،فهم معظم السودانيين املقيمين الذين لم يهاجروا ،أو الذين رجعوا من الهجرة ،نجد أن معظمهم يعملون
كمستشارين ،وخبراء للمنظمات العاملية ،ومنظمات األمم املتحدة تاركين أمر التدريس لألكاديميين املستجدين ،وصغار املهنة،
والخبرة.
السؤال الثاني الذي يطرح نفسه  :ما هو العائد ،واألثر من تلك النتيجة؟ .فال شك أن من أهم اآلثار هو ضعف في مستوي
املادة التعليمية املقدمة للطالب ،حيث أصبح الطالب يعتمد على مذكرات يكتب عليها معلومات أساسية خالية من العمق
التحليلي واملقارنة ،واألمثلة التطبيقية مما يمكنه من النقد ،والتحليل البناء .وهذا يؤثر مباشرة علي العطاء الفكري،
والتطبيقي للطالب ،واألستاذ معا .إضافة إننا نالحظ فجوة املادة العلمية مع متطلبات السوق ،والواقع الراهن األمر الذي
ينعكس علي أداء الطالب في سوق العمل نتيجة نقص املواد التعليمية ،والبرامج التعليمية من املعرفة ،واملهارات التي تمكن
الطالب من التفاعل ،والعطاء املستمر في عجلة التنمية ،والتغذية الراجعة للمزيد من تطوير املناهج عبر هيئة التدريس
واألبحاث .علي الرغم من أن هنالك العديد من املعلومات الوفيرة ،والغنية في شكل أبحاث من هيئة التدريس ،ورسائل
الدراسات العليا من املاجستير ،والدكتوراه ال يزال توجد إشكالية االستفادة ،وتحويل هذه النتائج ،واملعلومات إلي مواد علمية
مفيدة ،حيث تعتبر هذه املعلومات أصلية تعكس الواقع السوداني في حقب زمنية مختلفة .فاألمر يتطلب جهود من أعضاء
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هيئة التدريس ،وخاصة وحدات األبحاث ،ومركز املعلومات في الجامعات بأن يتم االستفادة من هذا املخزون ،وتحويلها ليست
فقط إلي أوراق علمية للنشر من أجل الترقية ،ولكن إلي مواد تعليمية منها التطبيقي ،ومنها النظري مما يسهم في عائد
املطبوعات ،واملنشورات األكاديمية السودانية.
ثالثا  :تطوير العلوم االجتماعية فى نهضة املجتمع :
لقد جاء الوقت ،ونحن في القرن الواحد وعشرين عهد العوملة ،وعصر التكنولوجيا الرابع ،بأن ننهض بالعلوم االجتماعية؛
لكي نواكب مسيرة التطور العلمي والتقني .إن من األبحاث العلمية التي تناولها خبراء العلوم االجتماعية املعاصرة توصلوا إلى
حقيقة ما يعرف باملجتمع املعلوماتي الذي يتطلب فيه تالحق ،وتداخل العلوم االجتماعية مع بعضها البعض من أجل دراسة
قضايا املجتمع من خالل نظرة شمولية متكاملة ،وتقديم مقترحات ،وسياسات استراتيجية ،وخطط تنموية ملعالجتها1.
ما هو املجتمع املعلوماتي؟ .إنه املجتمع الذي يمأل فضائه املعلومات ،وتصل فيه املعلومات لكل فرد ،ومجتمع في كل مكان
وزمان عبر وسائل االتصال اإللكترونية ،والفضائية املختلفة ،وتشمل القنوات الفضائية املذياع ،والتلفاز ،قنوات التواصل
االجتماعي ،ومواقع املعلومات الشبكية العنكبوتية (اإلنترنت) التي تشمل املكتبات العلمية  ،ودار النشر ،واملطبوعات ،ومواقع
البحث مثل قوقل ،ومايكروسوفت ،ومركز ،ومعاهد األبحاث ،واملجالت العلمية املحكمة ،وغيرها من مواقع حققت طفرة
نوعية ،وكمية في تبادل املعلومات تسعى للتكامل بين املجتمعات .فإن مجتمع املعلومات أصبح ينتج ،وينشر ،ويتبادل
املعلومات .إنه مجتمع ال ينضب من تجديد ،وتحديث املعلومات ،ووضعها في شكل سلعة فكرية الستمرارية شأن الفكر ،والعقل
اإلنساني في التطوير املعرفي .إن تحول وتطوير التكنولوجيا ،ومعداتها خالل العهدين املاضين كان سريعا يفوق قدرات الفكر
البشري مما نتج عنها ما يعرف بعلوم النظم املعلوماتية ،والذكاء االصطناعي ،واألمن اإللكتروني الذي يعيشه املجتمعات
جميعها مهما تباينت في نموها االقتصادي ،وتنوعها الثقافي االجتماعي ،وأوضاعها األمنية السياسية ،ومهما اختلفت مكوناتها
التاريخية ،والجغرافية ،والحضارية ،إذ نجد أن املجتمعات اآلن تعيش تحول ،وتغيير اجتماعي اقتصادي خارج إطار السيطرة
والرغبة ،وإنما فرض علي معظم املجتمعات ،وأصبح واقع ملموس يستوجب من أفرادها القبول ،والتبني ،والتمثيل ،واالنصهار
مع كل مقومات املعلومات ،والتكنولوجيا ،ووسائلها .إذا أصبحت املعلومات ،والتكنولوجيا تلعب دورا حيويا في كل أنشطة
األفراد حيث أن وسائل اإلنتاج ،والتخزين ،والتوزيع ،وكذلك الدور االستراتيجي التي تقوم به املعلومات في إحداث التغيرات
الحيوية ،واالنطباعات الفكرية سواء كانت تتلخص بالعلوم التطبيقية ،أو العلوم االجتماعية2.
لقد أثبتت الدراسات بأن هنالك فروق بين مفهومي ،وخصائص بين مجتمع املعلومات واملعرفة ،واملجتمع الرقمي ،فان مجتمع
املعلومات يعتمد علي صناعة ،وتخزين ،ونشر املعلومات ،بينما مجتمع املعرفة هو املجتمع الذي يستفيد من املعلومات في
صناعات علمية ،وفكرية جديدة للمزيد من االقتراحات ،واالبتكارات ،فمنه نجد تطور الصناعات في مختلف أشكالها ،مثل
اللقاحات الطبية ،والسيارات ،والطاقة املتجددة ،وغيرها من ابتكارات تعود بالفائدة ألفراد املجتمع ،وللشركات ،والقطاعات
االقتصادية التي تسعى في النمو االقتصادي للمجتمع .فإن املجتمع الذي يركز علي االبداع  ،واملعرفة الصريحة امللموسة التي
تحدث تغييرات في جميع مستوي املؤسسات ،وعلي جميع مختلف مستويات املجتمع ،أي إنه املجتمع الذي يقوم بتحويل الفكرة
إلي إبداع ،واختراع عبر استخدام التكنولوجيا .أما املجتمع الرقمي هو مجتمع الفضاء الغيبي االفتراض ي الذي نعيشه اليوم عبر
تطور التكنولوجيا وأجهزتها ومعلوماتها ،فهو يشمل البطاقات االئتمانية ،والبورصة ،والرابوت (اإلنسان اآللي) ،والصاروخ،
 1محمد البخاري :العوملة واألمن اإلعالمي الدولي .مجلة "معلومات دولية" دمشق :العدد  /65صيف  .2000ص .144 – 129
 2التقرير العاملي ملنظمة اليونسكو ،من مجتمع املعلومات إلى مجتمع املعرفة ،منظمة اليونسكو2005 ،م ،فرنسا.
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والطائرة دون طيار ،وغيرها من تحوالت ليست فقط في التكنولوجيا ولكن في املؤسسات االجتماعية ،واالقتصادية،
والسياسية ،والبشرية1.
فإن عهد العوملة الذي حدث فيه تطور مجتمع املعلوماتية ،واملعرفة يهدف إلي جلب املجتمعات ،ومؤسساتها ،وأيديولوجيتها،
وتركيبها نحو التقارب ،واالتساق ،واالندماج في مجتمع موحد يسهل التعامل معه في تبادل السلع والخدمات ،ويسهل السيطرة
عليه عبر نظم سياسية ،وعسكرية .فعديد من العلماء ،والخبراء املعاصرين في العلوم االجتماعية يحاولون من إبراز الفوائد
االيجابية والسلبية نتيجة العوملة ،وما يصاحبها من تغيرات مجتمع املعلوماتية ،واملعرفة الرقمية ومردودها علي تحول االنسان،
واالسرة ،واملجتمع ،والدولة2.
فربما هنالك عديد من التساؤالت التي تراود أذهاننا ،وتلتمس القوة الفكرية ،والبحثية في العلوم االجتماعية فمنها :
• كيف يمكن أن نطور العلوم االجتماعية حسب املستجدات العلمية والقضايا ،واملظاهر الواقعية؟.
• ماهي األولويات التي نحتاج استقصاءها من األبحاث لعمل توحيد في العلوم االجتماعية؟.
• هل جاء الوقت لدمج العلوم االجتماعية في منظومة علمية ،ومنهج علمي موحد يفي بتحقيق طفرة حديثة تتماش ى
مع واقع متغيرات العوملة العلمية ،وتقوم بإيجاد حلول للمظاهر السالبة في املجتمعات؟.
• هل ما نراه اآلن من مظاهر اجتماعية ،واقتصادية ،وبيئية ،وسلوكية ،وتربوية ،وسياسية يحتاج لنا لوقفة وإعادة
النظر في توحيد العلوم الجتماعية ،وبناء آلية استراتيجية لوضع اطار هيكلي منهجي موحد يعمل علي تقويم املناهج
لكل علم ،واستخالص منهج ،أو برامج موحد خاص بالعلوم االجتماعية يمكن أن يقدم علي مستوي الدراسات العليا؟.
• إضافة هل يمكن عمل منبر موحد بين الجامعات يقوم بتقديم محاضرات ،وسمنارات ،ومؤتمرات تعزز من قيمة
العلوم االجتماعية ،وأهميتها في حل القضايا املعاصرة ،وإيجاد آلية علمية منهجية للقيام باملزيد من األبحاث،
واالستفادة من نتائجها في وضع خطط تنموية يمكن تنفيذها من خالل مشاريع متعددة ذات طابع شامل متكامل يعمل
علي إصالح األوضاع الراهنة ،وتخفيف املشاكل ،والظواهر ،كما يتالئم في تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام
2035م ،حيث نجد عالقة مباشرة بين تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،والتطور في العلوم االجتماعية .ومن أجل
إثبات ذلك يمكننا الرجوع إلى نتائج املؤشرات التنموية ،وخاصة التي تلتمس محاور التنمية االجتماعية ،والنوع
االجتماعي ،واالقتصاد والسياسة .فعندما يتم قراءة املؤشرات ،نالحظ فجوة عميقة ،وتدهور كبير في تلك املحاور،
فربما يعزي أحد األسباب إلى عدم اندماج العلوم االجتماعية ،وتطور روائها ،وآليات التنفيذ ،والتطبيق العلمي،
والعملي فى مناهجنا ومواد التدريب.
إن كليات العلوم االجتماعية تحتاج ملراجعة املناهج وفقا ملتطلبات السوق ،والتطور التكنولوجيا ،واملعلوماتية،
واالتصال ،كما يحتاج للتأكيد بأن هنالك كوادر جامعية مدربة ،ومتخصصة في طرق املناهج ،والتدريس ،والنظم باإلضافة
للتدريب املستمر في طرق البحث العلمي التي تمكن األستاذ الجامعي ليس فقط من إجراء األبحاث ،ولكن االستفادة من نتائجها
في تطوير املناهج ،وفي التدريس ،وفي عمل مراجع علمية ،وفي التخطيط ،والتنفيذ ملشاريع تنموية ،وفي إقامة جلسات تنويرية،
وغيرها من أنشطة يمكن استخالصها من نتائج بحث واحد .فعندما نعمل علي أهمية ربط العلوم االجتماعية بتكنلوجيا
 1نبيل علي (  .) 2021العقل العربي ومجتمع املعرفة .عالم املعرفة ،القاهرةwww.socioclub.net .
 2املالمح اإلقليمية ملجتمع املعلومات في املنطقة العربية 2015 -2003م ،منظمة األسكوا2015 ،م  ،بيروت.
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املعلومات واالتصال ،يمكنا هذا من وضع اليات لربط العلوم االجتماعية ببعضها البعض من جهة ،واالستفادة من املعلوماتية
في صياغة منصات للتخطيط االجتماعي ،وطرح النتائج بطرق مختلفة من جهة أخري1.
فإن هذا املنطلق من التجانس ،والتداخل بين العلوم لديه أهمية كبيرة في حل املشاكل ،وتطوير األوضاع التنموية ،وتحقيق
أهداف التنمية املستدامة ،كما يستلزم املزيد من تطوير ،وإنشاء مراكز ،وهيئات املعلوماتية ،وتقنية االتصال في الجامعات
خاصة .إن جائحة وباء الكوفيد 19-كان خير مثال للتعامل بأكثر جدية في عملية تطوير شبكات االتصال ،واملعلوماتية علي
مستوي الجامعات؛ لضمان العجلة التعليمية من خالل التعليم عن بعد ،وتطوير منصاته.
وأخيرا إن أهمية النهوض بالعلوم االجتماعية في الوطن العربي واألفريقي عامة ،والسودان خاصة يعمل علي ضمان تخريج
طالب جامعيين ذوي مهارة ،ومعرفة علمية تمكنهم من العمل في مؤسساتهم بكل كفاءة ،وثقة ،وإتقان تنعكس في جودة
مخرجات ذلك العمل.
التوصيات :
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

استحداث وتجويد العلوم االجتماعية بالجامعات السودانية.
تكوين منهج يعرف ب "العلوم االجتماعية البينية /املتداخلة" ،يدرس في املستوي األول لجميع كليات الجامعة كجزء من
املواد العامة اإلجبارية.
إنشاء وحدة ،أو مركز ألبحاث العلوم االجتماعية املتداخلة.
إنشاء برامج دبلوم عالي ،وماجستير في العلوم االجتماعية.
استحداث نظريات العلوم االجتماعية ،وتطبيقها علي أوضاع املجتمع السوداني.
تطوير مهارات أساتذة الجامعات في طرق األبحاث الحديثة ،وكيفية استخدامها في عمل أبحاث تتماش ى مع مجتمع
املعلوماتية.
االهتمام بدراسة الظواهر االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية السالبة واإليجابية ،وأثرها علي تطوير املجتمع.
االنفتاح علي الجامعات ،ومراكز األبحاث األجنبية ،واإلقليمية ملزيد من الشراكات؛ لتطوير العلوم االجتماعية.

قائمة املصادرواملراجع :
 .1مراجعة فى مستقبل العلوم االجتماعية ،مجلة اضافات 2015 ،بيروت1. Abaheer Alsaka.
 .2البخاري ،محمد العوملة واألمن اإلعالمي الدولي .مجلة "معلومات دولية" دمشق :العدد  /65صيف  .2000ص .144 – 129
 .3إبراهيم ،عبد الستار ( )2020االنسان وعلم النفس  .صفحات  .10_8 ،5-4مطبعة نور ،املانيا ،موقع أمزون.
 .4التقرير العاملي ملنظمة اليونسكو ،من مجتمع املعلومات إلى مجتمع املعرفة ،منظمة اليونسكو2005 ،م ،فرنسا.
 .5املالمح اإلقليمية ملجتمع املعلومات في املنطقة العربية 2015 -2003م ،منظمة األسكوا2015 ،م  ،بيروت.
 .6بدري ،أميرة يوسف  ،أسس التنمية والتخطيط االجتماعي ،مكتبة الخوارزم للنشر والتوزيع ،2018 ،جدة ،اململكة العربية
السعودية.
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