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للعموم عبر   المجلة جميع مقاالتها  تعرض 
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  أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها. •

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

  في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.

 أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:   •

  باللغة العربية واإلنجليزية. عنوان البحث -

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

  البريد اإللكتروني للباحث. -

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

  الكلمات املفتاحية بعد امللخص. -

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

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

  واملالحق.

ة. •  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
  أن يكون

  أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: •

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

  (.12حجم ) 

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

  (.10مع حجم ) 

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

  ط. الخ

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

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

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

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

 بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.  

    ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها . •

   ترسل املساهمات بصيغة الكرتونية حصرًا على عنوان اجمللة:

social@journals.jilrc.com    
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  االفتتاحية

  

رب العاملين الذي أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار املعرفة والعلم، و اللهم صل وسلم    الحمدهلل

 وبارك على عبدك ورسولك أشرف األنبياء واملرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

سعين )   
ّ
الث والت

ّ
اء الكرام العدد الث جلة "جيل العلوم ( من م93يسعدنا أن نضع بين أياديكم أعزاءنا القرَّ

تدعم مجاالت   التي  األكاديمية  املقاالت  و  األبحاث  من   
ً
جّيدة  

ً
رزنامة يتضّمن  ي  

ّ
والذ واالجتماعية"  اإلنسانية 

ة، إذ يعكس هذا  
ّ
علمية عديدة ومتنوعة، لتخلق فسيفساء متجانسة ملختلف فروع ومجاالت اهتمامات املجل

ادين العلمية والحقول املعرفية، وذلك لهدف أسمى وهو تطوير  التنوع اهتمامنا  بخلق التناسق بين مختلف املي

 البحث العلمي.

لكل    
ً
العلوم اإلنسانية واالجتماعية مفتوح دوما في مجلة جيل  النشر  باب  أن  التأكيد على  إال  وال يسعنا 

 األساتذة ، الباحثين ، وطلبة الّدكتوراه.

 

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

  .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 
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 من خالل كتاب  20وبداية القرن  19أغذية التونسيين اليومية واالحتفالية في أواخر القرن 

 ملحمد بن عثمان الحشايش ي " العادات التونسيةأو الفوائد العلمية في  ديةهال"
The daily and festive foods of Tunisians in the late 19th and early 20th centuries through a book "The 

Gift in Tunisian Customs" by Muhammad bin Othman Al-Hashayshi 

 .قطرجامعة رشاد األكحل/ برنامج التاريخ، قسم العلوم اإلنسانية، كلية اآلداب والعلوم،  د.

Dr. Rached Lakhal/Humanities Department, CAS, Qatar University. 

 

 

Abstract: 

This article aims to shed light on an important aspect of Tunisian life in the late 19th and 

beginning of the 20th century, which is nutrition, by focusing on food customs and traditions and 

introducing the most important dishes and foods they ate at that time and ways of preparing, 

storing and consuming them. In this work, we have relied on a major source, which is the book 

“The Gift or Scientific Benefits in Tunisian Customs” by its owner Muhammad Bin Othman Al-

Hashaishy, in which most of the Tunisian customs and traditions are presented. We tried to select 

information related to food and categorize it into two sections: daily foods and festive foods, with 

an analysis of their symbolic dimensions and their economic, social and cultural implications. 

This work enabled us to come to the following conclusions: 

-The importance of food as a tool for measuring hierarchy within Tunisian society (urban, 

rural, and Bedouin) at the beginning of the twentieth century. 

- The richness of the Tunisian food heritage as a result of the acculturation process and its 

absorption of external food influences. 

- The connection of festive foods with the religious and social aspects and their role in 

strengthening the bonds of relations between individuals and groups. 

Keywords: Nutrition, Food habits, Tunisia, Al Hashayshy, Daily life, Festivity, Dishes.  
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  :  ملخص

وبداية القرن    19تهدف هذه املقالة إلى تسليط الضوء على جانب هام من حياة التونسيين في أواخر القرن  

وذلك من خالل التركيز على العادات والتقاليد الغذائية والتعريف بأهم األطباق واألطعمة  أال وهو التغذية،    20

وقد اعتمدنا في هذا العمل على مصدر رئيس ي هو    ،وتخزينها واستهالكها التي يتناولونها آنذاك وطرق إعدادها 

"الهدية أو الفوائد العلمية في العادات التونسية" لصاحبه محمد بن عثمان الحشايش ي الذي يعرض فيه    كتاب 

أغلب العادات والتقاليد التونسية، وحاولنا انتقاء املعلومات املتعلقة باألغذية وتبويبها في قسمين: أغذية يومية 

 تفالية، مع تحليل أبعادها الرمزية ودالالتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وأغذية اح

ننا هذا العمل من الوقوف على 
ّ
 اآلتية :  االستنتاجاتمك

أهمية الغذاء كأداة لقياس التراتبية داخل املجتمع التونس ي )الحضر وأهل الريف والبدو( في بداية القرن   -

 العشرين. 

 التونس ي نتيجة عملية التثاقف واستيعابه للتأثيرات الغذائية الخارجية.  ثراء التراث الغذائي  -

ارتباط األغذية االحتفالية بالجوانب الدينية واالجتماعية ودورها في تمتين أواصر العالقات بين األفراد    -

 واملجموعات. 

 .االحتفاالت، أطعمة، أطباق: تغذية، تونس، الحشايش ي، الحياة اليومية، الكلمات املفتاحية

 

 مقدمة :

تاريخ   في  للباحثين  توفرت  تسمح  لئن  الطبخ  ثرية تضم عددا من كتب  الغرب اإلسالمي مدونة  في  التغذية 

وا رهينة  
ّ
بمعرفة أنواع الطعام و مكوناتها و طرق إعدادها و استهالكها، فإّن مؤرخي الفترة الحديثة واملعاصرة ضل

معلومات  ب األحيانفي أغلهي  ما جادت به كتب اإلخباريين والرحالة األجانب من معلومات، و الوثائق األرشيفية و 

ن من الخروج بفكرة مستفيضة عن الحياة املادية للسكان و مقتضبة و 
ّ
مك

ُ
ال عن نظامهم الغذائي و  عرضية ال ت

كيفية تمثلهم للغذاء و مدى تقّبلهم للتأثيرات الغذائية الخارجية...و هذا النقص الفادح في املصادر ُيفّسر في  

ة الدراسات فيه حّد ذاته اإلقبال املحتشم على هذا  
ّ
.و في إطار املّد االستعماري الفرنس ي، 1امليدان البحثي وقل

ظهرت في تونس في مطلع القرن العشرين دراسات ميدانية قام بها فرنسيون من أطباء ومختصين في علم النبات  

و  اإلناسة  وعلم  والبيولوجيا  الطبيعة  علم  او  الحياة  جوانب  مختلف  بالدرس  تناولت  ليومية  اإلثنولوجيا 

( فيهيل  جاك  مثل  بعضهم  اهتمام  انكب  و  )Jacques VEHELللسكان،  بوكي  وجيل   )Jules BOUQUET و تيان  إ( 

 
1RODINSONM., « Recherches sur les documents arabes relatifs à la cuisine », Revue des Etudes Islamiques, n°17,1949, pp. 110-

111 . 
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( و Etienne BRUNETبريناي   ) ( ( على دراسة عادات وتقاليد  Ernest-Gustave GOBERTارنست قيستاف قوبار 

ا خصائصها  و  التاريخية  جذورها  لتبّين  محاولة  في  الغذائية   و التونسيين  فوائدها  لغذائّية  و  طبخها  طرق 

 . 1الصحّية 

العادات و في  العلمية  الفوائد  أو  الحشايش ي"الهدية  عثمان  بن  محمد  كتاب  يتنّزل  العام  اإلطار  هذا  في 

، وهو كتاب  2تقاليدهم املتنوعة بعادات التونسيين و   األجانب  بهدف تعريف  1904التونسية"  الذي ألفه سنة  

جوان  مختلف  يتناول  الغذائية  ثري  التونسيين  حياة  ملعرفة  منه  االستفادة  وُيمكن  واملجموعة  الفرد  حياة  ب 

)األطعمة اليومية واالحتفالية، أسعار املواد الغذائية وأسواق ومهن التغذية بتونس العاصمة( في مستهل القرن  

س، يتجول في شوارعها  العشرين، ويخال القارئ لكتاب الهدية نفسه بأنه سائح يقوم بنزهة في أنحاء مدينة تون

ويزور بيوتها و يدخل جوامعها و زواياها و يأكل في مطاعمها ويشرب في مقاهيها ويقتني ما طاب له من أسواقها  

 الكثيرة و دكاكينها املنتشرة هنا و هناك.

"منذ بروزنا    تطرق الحشايش ي بالتفصيل إلى أغلب العادات التونسية مركزا على تونس العاصمة و ذلكقد  و 

الّرغام"   من في  نوضع  أن  إلى  االجتماعية    3األرحام  املمارسات  أهم  تقلباتها مستعرضا  و  الحياة  أطوار  حسب 

ُمبديا رأيه فيها أحيانا، لذلك ُيمكن اعتبار  كتاب "الهدية" مصدرا مهما  الذهنيات السائدة آنذاك و املعتقدات و و 

و  التغذية  التراث  ملؤرخي  ادارس ي  نهمملادي،  غير 
ّ
بداية من    ُيمك في  التونسيين  أغذية  بفكرة عامة حول  الخروج 

ف في القسم  القرن العشرين، و 
َ
هو ما نصبو إليه في هذا العمل التأليفي، بعد التعريف املوجز باملؤِلف واملؤل

يتضم رئيسيين:  محورين  في  األغذية  حول  املتوفرة  املعلومات  وتبويب  جمع  الثاني  القسم  في  حاولنا  ن  األول، 

املحور األول أغذية التونسيين اليومية في مستهل القرن العشرين مع تعريف لألطباق الرائجة آنذاك، ويتناول  

 
 على سبيل املثال ال الحصر املراجع اآلتية: ينظر 1

VEHELJ., La véritable cuisine tunisienne, Manuel pratique et complet,  Plus de 200 recettes, Tunis, réédité en 2003, présentation de 

Yassine Essid, Media  Com Editions, 140p. ; BOUQUET J., « La meloukhia », Bulletin de la Sociologie Pharmacologique de Paris, n°39, 

1932, p. 228;du même auteur, « Contribution à l’étude de l’alimentation  en Tunisie. Aliments végétaux d’appoint », Archives de 

l’Institut Pasteur de Tunis (AIPT), vol XXVII, 1938, pp. 66-77 ;du même auteur, « Notes sur l’alimentation dans le  sud tunisien », 

AIPT, vol XXVIII, n° 3, 1939, pp. 350-355. Les articles de  BRUNETE, «Enquête sur l’alimentation en  Tunisie », AIPT, vol XXVI, 

1937,172p. ; du même auteur, « L’alimentation en Tunisie », AIPT, vol. XXVII, 1938, pp.85-95. ; du même auteur, « Le blé et le riz 

», AIPT, vol. XXIX,1940, p. 319 ; BRUNET E.et VISCONTINI M., « Le pain et les  céréales dans l’alimentation tunisienne », AIPT, vol. 

XXVIII, 1939,pp. 221-268 ; du  même auteur,  « Composition de quelques mets tunisiens », AIPT, vol. XXVIII, 1949,pp. 339-349. ; 

GOBERT E-G.,Usages et rites alimentaires des Tunisiens, Présentation et Glossaire de Yassine Essid, MC-Editions, Tunis, 2003, 270p. 
والثانية تحمل ،  2002تحقيق أحمد الطويلي ومحمد العنابي سنة  الهدية في العادات التونسية،  ; األولى تحت عنوان  تم تحقيق هذا الكتاب مرتين 2

سنة   )طبعة  يحي  الحاج  بن  الجيالني  تحقيق  التونسية،  العادات  في  العلمية  الفوائد  أو  الهدية  التونسية.  والتقاليد  العادات  (،  2004عنوان 

ذكر اسم املحقق إلى  واالختالفات بين التحقيقْين بسيطة وقد اعتمدنا في هذا العمل على كليهما وستقع اإلشارة في كّل مّرة إلى التحقيق املعتمد ب

 جانب العنوان.
 .35الحشايش ي، العادات، دراسة وتحقيق الجيالني بن الحاج يحي، ص 3
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وما يصاحبها من عادات غذائية،  الدينية واالجتماعية )الوالدة، الختان، الزواج، الوفاة(  املحور الثاني االحتفاالت

لم  في تمتين أواصر العالقات االجتماعية. و ودورها  الثقافية...(  مع إبراز أبعادها الرمزية )االجتماعية، الدينية،  

بمعطيات   إثراءها  حاولنا  بل  الكتاب  ُمحققي  أو  الحشايش ي  التي قدمها  بالتعريفات  العمل  هذا  نكتفي خالل 

 ارنست قوبار. مستقاة من كتب معاصريه والحقيه مثل جاك فيهيل و 

I- موسوعة تراثية ملؤلف متعدد  "العلمية في العادات التونسية الهدية أو الفوائد " الحشايش ي وكتابه :

 االختصاصات 

 محمد بن عثمان الحشايش ي: بين التكوين التقليدي واالنفتاح الحضاري  -1

  26ُولد محمد بن الحاج عثمان بن الحاج محمد بن الحاج قاسم الحشايش ي الشريف بتونس العاصمة في  

وشب وترعرع في بيئة دينية وعلمية كان لها أثر كبير في تحصيله  ،  1853جوان  12للهجرة املوافق لـ  1269رمضان  

الثقافي واالجتماعي واملنهي. فقد شغل جّده خطة قاض ي الفريضة الباشا   1العلمي وتكوينه   2و خطة وكيل دار 

(، أما والده عثمان الحشايش ي فقد كان فقيها في العلوم 1814-1782بتونس في عهد حمودة باشا الحسيني )

 عدل فرائض بتونس  وألف كتبا ُعرف منها كتاب في علم التوثيق.خطة الدينية و تولى 

م فّن القراءات والنظم  
ّ
قى الحشايش ي تكوينا تقليديا في الكّتاب القرآني حيث حفظ القران الكريم وتعل

ّ
وتل

م وأدخله إلى جامع الزيتونة  1867و بعد وفاة والده سنة  ،3والنثر 
ّ
، كفله شقيقه الذي أعانه على مواصلة التعل

التطويع  أحرز شهادة  واملقامات  4حيث  العرب  أشعار  طالع  فقد  باألدب،  للحشايش ي شغف خاص  كان  كما   .

ومحاوراتهم و االختراعات  وكتب التصوف والفلسفة اإلسالمية، ويذكر املؤلف ولعه "بمطالعة علوم األجانب  

في أغراض   التي تنيف على ستة آالف بيت  في كثير من أشعاري  الوقتية حتى أني صرت أرتكبها  واالستنباطات 

 . 5شتى"

و لم يكتفي الحشايش ي بالتكوين على يد مشايخ الزيتونة، بل أنكّب على توسيع آفاقه املعرفية من خالل  

ه " شديد    تعلمه اللغتين الفرنسية و االيطالية
ّ
واالطالع على الثقافة و العلوم األوروبية، إذ يذكر في سيرته بأن

الشغف بالدراسة، و قد خّصصت لها أغلب أوقاتي، وأعرف شيئا من اللغتين االيطالية و الفرنسية...و لي بعض  

 
ترجمته في أحمد ابن أبي الضياف، إتحاف أهل   ينظرقاض ي الفريضة هو الحاكم املكلف بتحديد النصيب الراجع لكل وريث في املواريث اإلسالمية.    1

 . 125، ص 1999ألمان، الجزء السابع، الدار العربية للكتاب، تونس، الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد ا
 املوظف املكلف بالسهر على مداخيل ومصاريف الحامية التركية بتونس.  2
 .147- 144، ص1982ترجمته في محمد محفوظ، تراجم املؤلفين التونسيين، الجزء الثاني، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان،   ينظر 3
 هي شهادة ختم الدروس بجامع الزيتونة.التطويع  4
 . 10تقديم الهدية في العادات التونسية، تقديم وتحقيق أحمد الطويلي ومحمد العنابي، ص ينظر 5
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لة التي تعلقت  و عن التاريخ الحديث، أما املسأ  املعلومات عن جغرافية أوروبا، و عن سياسة الدول األوروبية،

 . 1بها أكثر من غيرها فهي دراسة الطرق الكفيلة بتقريب الشقة بين الفرنسيين و العرب." 

البالد   في  األولى  خطواتها  تخطو  كانت  التي  بالّصحافة  الحشايش ي  اهتم  الّزيتونة،  جامع  من  تخّرجه  وإثر 

فنشر   بمقاالت،  ت 
ّ
واملجال الجرائد  بعض  في  اإلسهام  وحاول  وجرائد  الّتونسّية،  العظمى  الّسعادة  ة 

ّ
مجل في 

الحاضرة والّرائد التونس ي والّزهرة وغيرها، ولم تقتصر كتابات الحشايش ي على املقاالت بل عكف كذلك على  

الّتأليف، فصّنف في األدب والّتاريخ و علم االجتماع كتبا تدل على غزارة إنتاجه و سعة اطالعه، بعضها ُوضعت  

واملقيم العام بول  Bernard ROYالحماية مثل الكاتب العام للحكومة برنار روا  استجابة لطلب كبار مسؤولي  

. ويّدل كل ذلك على الحظوة التي كان يتمتع بها  2و وقعت ترجمتها إلى اللغة الفرنسية    OMBONCPaulكامبون  

وحذقه للغة    الحشايش ي في األوساط االستعمارية املهيمنة على البالد، وهي حظوة استحقها بثقافته الواسعة

الفرنسية، في وقت لم يزدهر فيه التعليم وظّل حكرا على الطبقات املترفة من السكان. و في إطار جهده لالنفتاح  

على ثقافة اآلخر، أّسس الحشايش ي مجلة علمية عربية أطلق عليها اسم "االستقبال"، الغاية منها حسب قوله  

 . 3عربي و الفرنس ي في كل ما يجلب منفعة و يدرأ مفسدة" "إبراز االتحاد بين الجنسين و االلتئام بين ال

وشغل  محمد بن عثمان الحشايش ي خططا عديدة أولها كاتبا محررا ملقاالت الشيخ محمد بيرم رئيس جمعية  

تأسيسها سنة   بالحاضرة  1874األوقاف عند  القيس    ثم  ثم شاهدا عدال على بعض األوقاف  مباشرا ألعمال 

 ُعّين متفقدا عاما لجميع خزائن الكتب بالجامع األعظم و العبدلية.  1897فيفري  الفالحي، وفي أواخر 

ف الحشايش ي عددا من الكتب والرسائل ضاع بعضها ونشر بعضها وال يزال البعض اآلخر مخطوطا مثل  و 
ّ
أل

لزيتونة  (، تاريخ جامع ا1883و طبع في باريس سنة    1881الدرة النقية في مقاصد الدولة الفرنسية )ألف سنة  

سنة   بتونس  الفنون  و  لآلثار  القومي  املعهد  نشره  و  يحي  الحاج  بن  الجيالني  و 1974)حققه  طبعه  ،  أعيد 

(، الرحلة الصحراوية عبر أراض ي طرابلس و بالد التوارق )قدم لها  1985بمؤسسات بن عبد هللا بتونس سنة  

الهدية أو    (، 1988الدار التونسية للنشر سنة    علق عليها و راجع ترجمتها إلى العربية محمد املرزوقي و نشرته و 

الفوائد العلمية في العادات التونسية )دراسة و تحقيق الجيالني بن الحاج يحي عن دار سراس للنشر، طبعة  

كما حققه و قدمه األستاذين أحمد الطويلي   ،2004طبعة ثالثة سنة  و   1996طبعة ثانية سنة  و   1994أولى سنة  

 (.2002شرته املطبعة الرسمية بتونس سنة  و محمد العنابي و ن 

 
 . 39، ص 1988الحشايش ي، الرحلة الصحراوية عبر أراض ي طرابلس وبالد التوارق، الدار التونسية للنشر، تونس،  محمد بن عثمان 1
بأمر من وزارة الخارجية، ويقول فيه    1883ا سماه الدرة النقية في النوايا الصادقة للحكومة الفرنسية، طبع بباريس سنة  ألف الحشايش ي كتاب  2

التي ستنجر   السعيدة  وبالنتائج  بالتفصيل،  املقاصد  بهذه  معرفا  اإليالة  تجاه سكان  لفرنسا  التمدينية  املقاصد  إبراز  فيه  حاولت   " عن  صراحة 

 .18حشايش ي، الرحلة الصحراوية، ص ال ينظرالحماية". 
 . 11الحشايش ي، الهدية، تقديم وتحقيق أحمد الطويلي ومحمد العنابي، ص3



 
 
 

 

 
 

 2023 - يناير -  93العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

14 

عن عمر يناهز ستين سنة قض ى جزءا   1912نوفمبر  12/   1330ذي الحجة  3توفي الحشايش ي يوم الثالثاء  

 كبيرا منها في التأليف والكتابة. 

"الهدية أو الفوائد العلمية في العادات التونسية": موسوعة تراثية حول العادات والتقاليد  كتاب -2

 التونسية في مستهل القرن العشرين 

و  العادات  حول  لكتاب  الحشايش ي  تأليف  بأّن  التذكير  املهم  لطلب  من  استجابة  كان  التونسية  التقاليد 

أّن الغاية منه "هو اطالع الوافدين  ، و Bernard ROYالكاتب العام الفرنس ي للحكومة التونسية  آنذاك برنار روا  

 .1املتينة معهم"  من األوروبيين على عوائد أهل البلد حتى يتمكنوا من ربط العالئق

بالصناعات   املتعلقة  العادات  تتناول  متنوعة  ومعارف  مفيدة  معلومات  الهدية  لكتاب  املتصفح  ويجد 

والحرف ومختلف أوجه عيش التونسيين مع وصف عميق ودقيق يّنم عن معرفة املؤلف بأدق تفاصيل األجواء  

ع  مقدمة  على  الكتاب  ويحتوي  للسكان.  املادية  والظروف  الشعوب  التونسية  عند  العادات  اختالف  في  امة 

ثنايا   في  الحشايش ي  وخّصص  العشرين،  القرن  بداية  في  التونسية  اإلدارة  وخاتمة حول  مقالة  وخمس عشر 

الكتاب حّيزا مهما للحديث عن العادات والتقاليد الغذائية اليومية و املوسمية وأنواع املأكوالت و أسعارها و  

 .أسواقها و املهن املشتغلة فيها

و  الخلدوني  باملنهج  الحشايش ي  تأثر  الكتابة  إلى علم االجتماع من خالل رواية  ويبرز جلّيا من أسلوب  ميله 

و  ترتيبها  و  تفاصيلها  ذكر  و  تبسيطها  و  والتقاليد  و العادات  و أسبابها  لها  مسبباتها  التونسيين  ممارسة  تعليل 

دمة كتابه بقوله:"...ال يخفى على كل لبيب أن  البدع املستحدثة حولها، و قد صرح بذلك بكل وضوح في مقو 

اإلنسان يشتاق بطبعه إلى اإلحاطة بعلم أحوال سائر املخلوقات، و غرائزها، و ما هي عليه، خصوصا عوائد  

 . 2بني جنسه املكرم في االجتماع و املعاش" 

سار الثري واملتنوع األضواء على امل  -إحدى حفيدات الكاتب-قد سلطت الباحثة فوزية الحشايش ي تريمش  و 

ثنية  ٳجغرافية و للحشايش ي من خالل كتبه ورحالته التي استعمل فيها مقاربات متعددة االختصاصات )تاريخية و 

واقتصادية و اجتماعية، الخ( و بّينت البعد األنثروبولوجي في مصنفه و محاكاته أساليب البحث اإلثنولوجي في 

احية التاريخية، فُيمكن اعتبار كتاب العادات والتقاليد التونسية معينا  ، أّما من الن3دراسة املجتمع التونس ي

وقائمات   وأرقام  بجداول  مدعومة  متنوعة  معطيات  من  احتواه  ملا  هاما  ومصدرا  املعلومات  من  ينضب  ال 
 

واألمة  يذكر الحشايش ي ذلك صراحة في املقدمة: "... ودعت الضرورة لتأكيد عالئق الدولة الحامية واملحمية، وحسن املعاشرة بين األمة الفرنسية  1

أن أؤلف كتابا جامعا في عوائد أهل هذا القطر ... فلّبيت هذا   -ولم تسعني مخالفته لحسن مقصده  –لشرط طلب مني  العربية التونسية. ولهذا ا

ى ذلك  الطلب الذي ستحمد إن شاء هللا عقباه... وها أنا أعرضه على نصير اإلسالم جناب مسيو روا القنصل جنرال وكاتب الدولة العام، عس ى أن ير 

 . 27-25الحشايش ي، العادات، تحقيق الجيالني بن الحاج يحي، ص  ينظرلجميع..."، الصنيع، مما يحسن عند ا
 . 27الحشايش ي، الهدية، تقديم وتحقيق أحمد الطويلي ومحمد العنابي، ص2

3EL HACHAICHI-TRIMECHE F., Itinéraire d’un intellectuel anthropologue du Maghreb. Mohamed El –Hachaichi, Centre de Publication 

Universitaire, Tunis, 2007, p 157. 
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  وتفاصيل متنوعة حول حياة التونسيين اليومية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهي فترة 

الهيمنة   أسس  إرساء  بعد  هامة  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  تحوالت  شهدت  البالد  تاريخ  في  مميزة 

إال انه يعود في تحليله إلى فترة متأخرة )القرن    1904االستعمارية، ولئن ألف الحشايش ي كتاب الهدية في سنة  

أبي الضياف وصفوة االعتبار  التاسع عشر(، مستقيا معلوماته من مصادر عديدة مثل كتاب اإلتحاف البن  

ملحمد بيرم الخامس وأقوم املسالك لخير الدين التونس ي ونزهة األنظار ملحمد مقديش الصفاقس ي، الخ، وبالتالي 

ف كوثيقة تاريخية فريدة من نوعها وشاهدة على العصر. 
َ
 يمكن اعتماد املؤل

عات في سرديات االنتماء واألصول  مراج  ،وقد اعتمد الباحث لطفي عيس ى في كتابه حول أخبار التونسيين

على مدونة متنوعة من ضمنها كتاب الهدية بهدف غور بعض جوانب الشخصية التونسية خالل القرنين التاسع  

واملوسمية،   اليومية  وأعمالهم  وعاداتهم  ومعاشهم  وطباعهم  التونسيين  أخالق  في  والبحث  والعشرين  عشر 

ر أساس ي ملعرفة املوروث الثقافي التونس ي في أّدق تفاصيله و فهم  شّدد املؤلف على أهمية هذا الكتاب كمصدو 

و  املعتقدات  و  بالعادات  املتصلة  املشترك  العيش  خصوصيات  واستكشاف  املعيش  و الواقع  الفنون  القيم 

ل التونسيين لها املمارسات االجتماعية و و 
ّ
 .1كيفية تمث

نطمح من جهتنا في هذه العمل إلى املساهمة في هذا البناء املعرفي التراكمي وذلك بالتركيز على بعض مظاهر  و  

الحياة التونسيين الغذائية باالعتماد على كتاب "الهدية"، مع  محاولة إثراء ذلك بمعطيات مستقاة من كتب  

و  و معاصريه  فيهيل  جاك  أمثال  و الحقيه  قوبار  بارنست  و اتيان  االقتصادية  رناي،  املتنوعة  أبعادها  دراسة 

 األنثروبولوجية.االجتماعية و و 

II-  اإلنفاقأغذية التونسيين اليومية في بداية القرن العشرين: بين ثقافة االدخار وسعة 

 : إحدى مقومات الهوية الغذائية التونسية "العولة" مؤسسة  -1

الحشايش ي منذ املقدمة على إبراز املكانة الهامة التي  اقتداء باملنهج الخلدوني في علم العمران البشري، ركز  

يحتلها الغذاء في حياة الفرد واملجموعة، وكيف أّن القوت أساس حياة اإلنسان، وتحصيله من صميم الوجود  

البشري، واستحالة التماسه دون تعاون مع أبناء جنسه. فاإلنسان غير قادر على القيام بكل األعمال من زرع  

 .2عجن وطبخ بمفرده وهو يحتاج كذلك إلى صانعي اآلالت واملواعين  الالزمة وحصد وطحن و 

تحصيل  ملبس و من البديهي القول بأّن الهّم األّول لإلنسان هو توفير حاجاته األساسية من أكل و شرب و و 

طوال السنة،    القوت وادخاره لفترات الحقة ، فتراه يعمل دوما على تصبير وتخزين كميات من الغذاء الستهالكها

، و هو ما ُيطلق عليه في البالد التونسية  حاصيل(مستغال في ذلك وفرة اإلنتاج و رخص األسعار عند"الصابة")امل

 
 صفحة.  350،  2019لطفي عيس ى، أخبار التونسيين. مراجعات في سرديات االنتماء و األصول، مسكيلياني للنشر و التوزيع، تونس، 1
 .29الحشايش ي، العادات، تحقيق الجيالني بن الحاج يحي، ص2
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و قد خّصص الحشايش ي فصال كامال للحديث عن عادة التونسيين   ،1االدخار الغذائي"املونة" أي بـ"الُعولة" أو  

الغذائية التونسية لكنها ما فتئت تندثر    التقاليدفي ادخار املؤن و طرق تخزينها، و هي عادة كانت حاضرة بقوة في  

إلى   اليوم لتترك مكانها تدريجيا لفائدة الوجبات الجاهزة والسريعة و محالت املطاعم و حتى خدمة  اإليصال

 .2املنزل 

ولعّل الالفت لالنتباه في حديث الحشايش ي عن مؤسسة "الُعولة" هو ربطه بين عملية االدخار الغذائي ونوع 

من التراتبّية االجتماعية حيث اعتبر عملية خزن املؤن إحدى ميزات "البلدّية" )املقصود هنا سكان الحاضرة، 

بلد ليس  املؤنة فهو  لم يدخر  الهوية وأحد  األعيان( وأّن "من  املؤلف عنصر من عناصر  ي"، فالعولة حسب 

مقومات االنتماء إلى هذه الفئة االجتماعية الراقية، و ضمن فئة "البلدّية" نفسها، يضيف الحشايش ي تصنيفا  

هو صنف "البلدّية الحذاق النبهاء"، أي هؤالء "الذين يدخرون كل ش يء مما يلزم  آخر مرتبطا دوما بالعولة و 

السمن،  املكانس، و الجبن اململح، و الفلفل الشائح، والثوم، و البصل الصيفي، و الفحم، و ل الحطب، و املنزل مث

غير ذلك، بحيث أّن البلدي ال يبقى له من  األبزرة، و البامية الشائحة، وامللوخية، و سائر الحبوب، و العسل، و و 

 . 3بعض الغالل الوقتية" النفقة إال شراء اللحم و 

ال  تتم في فصل الصيف )بعد موسم الحصاد( و يوضح الحشايش ي أّن العولة هي عادة أهل املدن باألساس و و  

  8، بل تشمل كذلك األبزرة 7القّديد و   6املحّمص و   5البرغلو   4تقتصر على املواد األساسية فقط مثل الكسكس ي

و و  الطماطم املجففة  و و   الطماطم املعصورةالفلفل املجفف وشرائح  و الثوم  اململحة  السمن والعسل  األجبان 

أزيار توضع في غرفة  قالل و يقع تخزين كميات هامة في جرار و البصل والفحم والحطب وغير ذلك، و امللوخية و و 

 
 خاصة:  ينظريمة وهي تنضوي في املجتمعات العربية اإلسالمية ضمن اختصاص التدبير املنزلي. العولة هي ممارسة اقتصادية واجتماعية قد 1

ESSID Y., At-Tadbîr/ Oikonomia. Pour une critique des origines de la pensée économique arabo-musulmane, Tunis, Editions T.S., 

1993, p 239-257. 
بنفس املكانة التي كانت تحتلها سابقا نظرا لتفتت العائلة املمتدة، وخروج املرأة إلى العمل وبالتالي قلة الوقت والجهد، ال تحظى "العولة" اليوم  2

والسكن في شقق صغيرة تتميز بالضيق وعدم توفر فضاء مخصص لخزن املؤن، وتطور الصناعات التصبيرية وتوفر املنتجات الغذائية النصف 

احات التجارية الكبرى، وانتشار ثقافة األكل في الشارع و الوجبات السريعة و الوجبات الجاهزة و املعلبة. ملزيد التفاصيل  جاهزة والجاهزة في املس

 : ينظرحول هذا املوضوع، 

FISCHLER C., « La Macdonalisation des mœurs », dans Jean Louis Flandrin  &  Massimo Montanari, Histoire de l’alimentation, Fayard, 

1996, p 859-879. 
 . 294الحشايش ي، العادات، تحقيق الجيالني بن الحاج يحي، ص  3
يقع  ي هو طعام يتناوله التونسيون بكثرة سواء في حياتهم اليومية أو في احتفاالتهم، ويتكون من حبات من دقيق السميد و الكسكس ي أو الكسكس 4

 . 134محمد العنابي، ص ، الهدية، تحقيق أحمد الطويلي و شايش ي الح تعريفه في ينظرمتنوعة، طهيه بطرق مختلفة و 
 . 134محمد  العنابي، ص البرغل هو قمح يطبخ ثم يهرس في مهراس كبير. الحشايش ي، الهدية، تحقيق أحمد الطويلي و  "5
 . 134نفس املصدر، ص  املحّمص مثل الكسكس ي و لكن حبوبها أكبر جرما منه. 6
 الهواء.مجففة في الشمس و متبلة و ئح من لحم البقر أو الغنم مملحة و القّديد هو عبارة عن شرا 7
 القرفة.القرنفل و الخردل و الفلفل و األفاويه التي تطيب الطعام مثل الكمون و يقصد باألبزرة التوابل و 8
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.  وتختلف كمية املواد  1مخصصة للغرض يطلق عليها "بيت املونة" أو "بيت الخزين" أو "املقصورة "أو "الكمانية" 

 املّدخرة وأنواعها من بيت إلى آخر حسب امتداد العائلة ودرجة ترفها.  الغذائية 

أن   التوضيح  يجب  ه 
ّ
فإن غيرها،  دون  املترفة  "البلدّية"  فئة  في  "العولة"  ممارسة  الحشايش ي  حصر  ولئن 

اللحوم املجففة والزيت   إلى خزن بعض املؤن لوقت الشدة مثل  العائالت املتوسطة الدخل تعمد هي األخرى 

واملهمشة على  والك الفقيرة  الفئات  االدخار عند  ثقافة  تقتصر  تكاد  بينما  والقمح وغيرها،  سكس ي واملحمص 

بعض املواد األساسية نظرا النعدام املوارد، ففي أطروحته حول الفقراء و املهمشين و األقليات بمدينة تونس، 

جرة   الفول و املحمص والحمص و  يذكر عبد الحميد لرقش أن"مونة" هذه الفئة تقتصر على كمية بسيطة  من

 . 2كيس من البسيسة صغيرة من الزيت و 

وحري بنا التأكيد هنا على أن العولة في املجتمعات القديمة هي إحدى طرق التأمين الغذائي وحسن التصرف  

تابه املشرع  هنا ال بد من ذكر املثال الذي أورده  محمد الصغير بن يوسف في كفي املوارد االقتصادية املتاحة. و 

تب في النصف الثاني من القرن الثامن عشر( و 
ُ
الذي يصف فيه حياة ذلك  امللكي في سلطنة أوالد علي التركي )ك

التزود  الخّياط الذي يأتي خصيصا إلى سوق بوسديرة لتقديم خدماته للعساكر التي تنزل باملكان من ناحية و 

أخرى:  " فما تأتي عليه أيام فحصل على دراهم فيبعثها إلى  بشتى املواد الغذائية الضرورية للعولة من ناحية  

غيرها، و يبعث لهم  عياله فيكيلون قفيزا من القمح بثمانية رياالت...فتأخذ العيلة ما يكفيها من القمح مؤونة و 

  يبعثه إلى عياله، ثم بعد أيام يرسل بعض الدراهم فيشتروابشحم البقر يشتريه بالرخص من جزارة بوسديرة و 

 . 3بها لحم البقر للقديد و يأخذون مطر الزيت  و يرتاحون من العولة" 

الفروقات   لقياس  كأداة  اعتمادها  وُيمكن  للتونسيين  الغذائية  الهوية  مقومات  إحدى  هي  إذن  فالعولة 

التونس ي االقتصادية واالجتماعية بين مختلف فئات املجتمع، وهي تنم كذلك عن أهمية ثقافة االدخار لدى  

 
و غرفة على حدة أو علوا بأكمله يسمى "علو القالل وأواني الطبخ يمكن أن يكون ركنا من املطبخ أ الفضاء املخصص لخزن املؤن ووضع الجرار و   1

 املراجع اآلتية :  ينظر املونة" )خاصة في املنازل الكبرى(، حول هذا املوضوع، 

BAIRAM A., « Le Bit- al Muna ou chambre de provision dans l’habitation traditionnelle à Tunis », Cahiers des Arts et des Traditions 

Populaires, n°7, 1980,p 47-58. ; LAKHAL R., « La cuisine des beys de Tunis aux XVIIIe et XIXe siècles », La cuisine du Maghreb n’est- 

elle qu’une simple histoire du couscous, sous la direction de Kilien Stengel et Sihem Debbabi Missaoui, L’Harmattan, Paris, 2020,p 

143-164 ; LAKHAL R., Nourrir la ville et l’Etat. L’approvisionnement en viande de la capitale, de l’armée et de la cour en Tunisie aux 

XVIIIe et XIXe siècles, Dar Al Massira,2021, p 249-252. 
2LARGUECHE A., Les ombres de la ville. Pauvres, marginaux et minoritaires à Tunis (XVIII-XIXe siècles), CPU, Tunis, 1999, p 89. 

تق  3 التركي،  علي  أوالد  في سلطنة  امللكي  املشرع  يوسف،  بن  املطبعة  الصغير  األولى،  الطبعة  األول،  املجلد  الطويلي،  أحمد  الدكتور  وتحقيق  ديم 

 . 41، ص 1998العصرية، 
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لنقص   تحسبا  املستقبلية  الغذائية  الحاجيات  وتأمين  اليومية  الحياة  ضروريات  لتوفير  الدؤوب  وسعيه 

 "العولة". تأتّية من، وال  يخُل إعداد طبق يومي أو احتفالي من مواد م1املحاصيل وارتفاع األسعار 

 و وترف الحضر.األطباق اليومية التونسية في مستهل القرن العشرين: بين بساطة البد -2

آخر )املدن واألرياف( ومن  يالحظ القارئ لكتاب الهدية ثراء املخزون الغذائي التونس ي وتنوعه من وسط إلى 

اإلعداد واالستهالك، فبينما يكون طعام    من حيث املكونات وطرق فئة اجتماعية إلى أخرى )"البلدّية" والعاّمة(  

مح أو الشعير أو الذرة و اللبن و اللحم املشوي، يأكل سكان  أهل البوادي بسيطا متكونا أساسا من دقيق الق

...و هي أنواع أخذها  2املدن أنواعا عديدة من السالطة مثل سالطة الخّص و سالطة الفجل و سالطة "الفقوس"

الوافدين باملخالطة على حد قول الحشايش ي أنواع كثيرة،  . كما يحتس ي هؤالء الشربة، و 3التونسيون عن  لها 

، أّما األطباق الرئيسية فـ"الكسكسو"  4بلون  كثيرا على البريك خاصة البريك املحشو بالجبن أو اللحم املفروم يقو 

هو الطعام الغالب في أهل املدن والبوادي على حد السواء، و يطبخ أهل   6أو البازين  5)الكسكس ي( أو العصيدة 

 
هضبة  تجدر اإلشارة إلى أن عملية ادخار املؤن ال تقتصر على مستوى العائالت فقط، بل تمارسها الدولة كذلك التي تمتلك مخازن للحبوب تقع في  1

 : ينظروفضاءات لحفظ املواد الغذائية توجد في قصر بارود. ملزيد التفاصيل حول هذا املوضوع، الرابطة بتونس العاصمة، 

LAKHAL R., « La Rabta (office du blé) à Tunis au XIXe siècle : l’institution et son rôle à l’époque des Réformes », Nourrir les cités de 

Méditerranée. Antiquité – Temps modernes, Paris, Maisonneuve et Larose,2004, p 461-472. 
تعتمد سالطة الخص أساسا على أوراق الخص باألساس، أما سالطة الفقوس )نوع من الخيار( فهي تتكون من الفقوس الذي يقع تقشيره وقصه   2

الخل أو عصير  زج أو املطبوخ وقليال من الفلفل األسود و البصل الطاعلى شكل دوائر أو أصابع و رشه بامللح مع إضافة قطع من الفلفل األخضر و 

حبات من الزيتون دون نواة. يقع خلط كل ذلك بقليل من امللح و الزيت الكرفس و قليال من املعدنوس و الليمون.  وتتركب سالطة الفجل من الفجل و 

 .VEHEL J., La véritable cuisine tunisienne, p122 :  ينظرو الخل أو عصير الليمون، 
أّن التونسيين يجهلون هذه األنواع من السالطة لكن يبدو أن الحشايش ي أراد التأكيد على عملية التثاقف الحاصلة على املستوى   من جهتنا  ال نعتقد3

في النوايا الصادقة للحكومة  الغذائي والتأثير االيجابي لالستعمار الفرنس ي بتونس، وهو ما عّبر عنه في أكثر من موضع وخاصة في كتابه الدرة النقية  

 الفرنسية.
يعرف الحشايش ي البريك كما يلي: "تجعل أوراق جيدة صفيقة من سميد البّر بعد عجنها وعركها جيدا وتسقى بالزيت الناعم و يجعل في وسطها  4

ش يء من اللحم املفروم مع بعض البزور وش يء من الجبن يجعل على شكل دائرة، و يجعل بوسطها بيضة دجاج و تلف تلك الورقة على ذلك على  

تقلى في الزيت أو السمن ثم ترفع، و هي أحسن ما يؤكل، أما بريك اللحم، فهو شبه ذلك إال أنه يجعل في طبق كبير من نحاس ويرسل إلى شكل مثلث  

 .  169محمد العنابي، ص الحشايش ي، الهدية، تحقيق أحمد الطويلي و  ينظرالفرن ليطيب فيه"، 
مثل  5 والسكر  والعسل  السمن  فوقه  يجعل  السميد  من  الغرب(و طعام  )طرابلس  طرابلس  أهل  عند  "العيش"  التونس ي طعام   ينظر ،  الجنوب 

عتبر العصيدة من الوجبات الرئيسية في النظام الغذائي التونس ي بعد الكسكس ي 97محمد العنابي، ص  الحشايش ي، الهدية، أحمد الطويلي و 
ُ
، وت

 GOBERTينظرحتفال باملولد النبوي الشريف(.  اال )تستهلك خاصة في  وهي فينفس الوقت طبق يومي ومناسبتي    من حيث تواترها وأهمية استهالكها

E-G., Usages et rites, p125-126. 
باللحم...  6 العنبر )نوع من السمك املجفف( والبازين  بازين الفرماس )املشمش املجفف( وبازين  أنواع مثل    ينظرالبزين طعام مثل العصيدة وله 

 : ينظركله، أ.وملزيد املعلومات حول طريقة طبخ البازين وكيفية 373بن الحاج يحيى، ص. ، تحقيق الجيالني لعاداتالحشايش ي، ا

GOBERT E-G., Usages et rites, pp.80-81 et p155. ; VALENSI L., Fellahs tunisiens.L’économie rurale et la vie des compagnes aux 18e et 

19e siècles, Mouton-Paris-La Haye,1977,p. 240-244. 
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و أنواعا كثيرة من الطواجن مثل طاجين الجبن و    3مللوخية ا و   2األرز واملقرونة والدويدة و   1تونس كذلك الهرقمة 

الشكشوكة  و أنواعا كثيرة من الحساء مثل مرقة البطاطاس ومرقة القرع و   4طاجين السبناخ و طاجين امللسوقة 

يصنع من  يفيدنا الحشايش ي أن ّالخبز في تونس أنواع : خبز العربان و و   ،5التي يغمسونها بالخبز مرقة طماطم و و 

ليل النضج،  خبز املدن وهو خبز مرتفع صغير قالسميد ويكون منضجا في فرن من الطين يسمى "الطابونة"، و 

يكون أنضج من األول. أما بالحاضرة فيوجد  نوع آخر كبير وهو الذي يصنع في الديار و ُينضج في الفرن املعتاد، و 

املشرق   في  يعرف  الذي  النحو  ناضجة على  ها جيدة سليمة 
ّ
كل الخبز   نوعا من  "اثنا عشر  الحشايش ي  حسب 

 .   6باإلفرنجي" 

املرطبات التي تبلغ حسب الحشايش ي  القرن العشرين مولع باستهالك الحلويات و يبدو أن التونس ي في بداية  و 

و  السابع عشر،  القرن  بداية  في  بتونس  بـأغلبها عندما حلوا  األندلسيون  أتى  نوعا،  من ذلك  أكثر من خمسين 

 
الحشايش ي، الهدية، تحقيق   ينظرالهرقمة حسب الحشايش ي "طعام يصنع من رؤوس البقر والغنم وأرجلها في مرق و أبزرة ناعمة و لعاب البيض"،    1

 .VEHEL J., La véritable cuisine tunisienne, p 15 طريقة طبخها في  ينظر، 169حمد الطويلي، صأ
، وتبدو 169ُيعّرف الحشايش ي الدويدة بأنها طعام مثل املقرونة لكنه أجود منه، الحشايش ي، الهدية، تحقيق أحمد الطويلي ومحمد العنابي، ص2

رة، لبنان،  ابن أبي الدينار، املؤنسفي أخبار افريقية و تونس، دار املسي   ينظر هذه األكلة قديمة إذ تحدث عنها ابن أبي الدينار في القرن السابع عشر،  

دراسة في ألوان الطعام، منشورات املجمع .  سهام الدبابي امليساوي، مائدة افريقية  ينظر، ملزيد من العلومات حول تاريخ الدويدة،  333، ص  1993

 . 167ص ، 2017التونس ي للعلوم واآلداب والفنون بيت الحكمة، تونس، 
احتفال رأس العام الهجري( ُيستخدم فيه مسحوق أوراق امللوخية املجففة. يتم قلي مسحوق  امللوخية طبق لالستهالك اليومي واالحتفالي )خاصة في    3

الرند والهريسة   امللوخية في الزيت ثم ُيطبخ مع اللحم )اللحم البقري في األغلب( بعد إضافة الثوم والطماطم )الطازجة أو املجففة( وامللح وبعض أوراق  

ن و الكروية و الفلفل األسود. ُتطبخ امللوخية على نار هادئة ملدة ست ساعات أو أكثر وعالمة نضجها هي طفح  )أو مسحوق الفلفل( و قليال من الكمو 

 .OUQUET J., « La meloukhia », Bulletin, n°39, p 228 :  ينظرالزيت على سطحها، 
لة، فطجين الجبن يطغى عليه استعمال الجبن، وطاجين  املستعم ساسية يذكر قوبار حوالي اثني عشر نوعا من الطواجن، كل نوع حسب املادة األ  4

وفة على  السبناخ يتميز بهيمنة طعم السبناخ، أما طاجين امللسوقة فيتميز كما يدل على ذلك اسمه باستعمال أوراق امللسوقة )أوراق البريك( املصف

 GOBERT :ينظرتوضع في الفرن،  غطى كل ذلك بأوراق من امللسوقة و مرقه. ياملدهونة بالزبدة ثم يوضع فوقها قطع اللحم و طبقتين في أسفل الطاجين و 

E- G., Usages et rites, p 95. 
. أما  159الحشايش ي، الهدية، تحقيق أحمد الطويلي، ص    ينظرالشكشوكة حسب الحشايش ي هي طعام من زيت و قديد و بصل و طماطم و فلفل.  5

هي نوعان: النوع األول ُيستهلك في فصل الشتاء ويتكون من بصل و جاك فيهيل فيصفها بكونها تشبه ما يطلق عليه بالفرنسية "سالطة الروس" و 

الفول الجزر و أحيانا املرقاز، أما النوع الثاني فيتركب باإلضافة إلى املكونات السابقة من القرنبيط و بطاطا، ُيضاف إليهم البيض و ماطم و فلفل و ط

 VEHEL J., La véritable cuisine tunisienne, p 13   ينظرالبيض، وُيستهلك في فصل الصيف. الثوم و )طازج أو جاف( و 
، ويبّين جاك فيهيل من ناحيته أّن الخبز أحسن مثال للمثاقفة بين التونسيين  352عادات ، تحقيق الجبالني بن الحاج يحي، ص  الحشايش ي، ال  6

أدرجتها ضمن األغذية التونسية، ويبرز ذلك خاصة من خالل التسمية مثل الخبز االيطالي الشعوب الوافدة التي حافظت على بعض أصناف الخبز و و 

ملزيد من التفاصيل حول مختلف أنواع الخبز و   .VEHEL J.  , La véritable cuisine tunisienne, p 105-106ينظرالرغيف السوداني...لطي و الخبز املاو 

تاريخ تونس   املغيبون في«،  »خبز األغنياء وخبز الفقراء بالبالد التونسية خالل العصر الحديث  ،1998مقال جمال بن طاهر،  ينظر بالبالد التونسية،  

 . 36-17تونس ، ص  ،منشورات بيت الحكمة بقرطاج، االجتماعي
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البايو   6البقالوة و   5الجوارش و   4واملقروض 3والكعك2الغرْيبة و   1البشكوطو    9القنفيد و   8لبساملو   7بقالوة 

 3والقطايف.  2وذان القاض يو  1التيتمة و  10الصمصة و 

 
ربع كيلو على البشكوطو ويقدم طريقة صنعه كالتالي: ُيخلط مقدار كيلو من الفارينة و    Pain d’Espagne"يطلق جاك فيهيل تسمية "خبز اسبانيا  1

ُيركض كل ذلك جيدا ومطوال ثم ُيوضع في طبق من حديد وُيحمل إلى كأس من الزهر،  من السكر ودزينتين من البيض منزوع منه لعابه األبيض و 

 .VEHEL J., La véritable cuisine tunisienne, p 144ينظريقع قصه. الفرن وعندما تصّفر قشرته ُيخرج و 
ّين أو في شكل مخروط دائري منتظم.  الغريبة من الحلويات الشعبية والرائجة تصنع من السميد الناعم والزيت أو الزبدة والسكر وتكون في شكل مع  2

 .VEHEL J., La véritable cuisine tunisienne, p144ينظرملزيد التفاصيل حول طريقة إعداد الغريبة، 
توجد عدة أصناف من الكعك مثل كعك التمر وكعك السكر وكعك السمن، وشكله حلقة من طحين السميد املخمر والسكر والزبدة أو الزيت 3

عطر بماء النسري، تلك الزهرة  واواملحشو بالتمر أو باللوز أو البندق أو الفستق  
ُ
عطر بماء الزهر، وقد اختصت زغوان بصناعة كعك الورقة امل

ُ
مل

 .  86و  80الحشايش ي، الهدية، تحقيق أحمد الطويلي و محمد العنابي، ص  ينظرجلبها األندلسيون للبلدة، التي 
ي أيام  ُيعتبر املقروض من أشهر الحلويات التونسية وقد اختصت مدينة القيروان بصنعه، ويذكر  ابن أبي الدينار أن التونسيين "مما يستعملونه ف  4

املقروض الذي يتفاخرون به و هو مشهور بينهم و ال يحتاج إلى تعريف و هو أطيب حلوياتهم و ليس بعد ش يء، حتى العيد من الحالوات واألطعمة  

، ابن أبي الدينار، املؤنس، ص  ينظرأني التقيت بمن أكله في الحضرة فأعجبه غاية اإلعجاب فقال عجبت ملن في بيته املقروض كيف ينام الليل"،  

332 . 
قول بأن الجوارش أنواع عديدة دون وصفها أو تقديم مكوناتها وطريقة إعدادها، كما ال نجد لها ذكرا في وصفات فيه يل وال  اكتفى الحشايش ي بال  5

مختلفة.  في كتاب قوبار، أما في وقتنا الحاضر، فتوجد أربعة أنواع من الجوارش )اللوز، الفستق، البندق والبندق الصنوبري( و يتم تحضيرها بطرق  

 .252وصفة من الطبخ التونس ي، أمك صنافة، دار التراث التونس ي للنشر ص  500، 1997محمد الكوكي، ، ينظرومات ملزيد املعل
طبقات  البقالوة من الحلويات التي يتطلب إعدادها وقتا وعناية نظرا لدقة العملية، ُتبسط العجينة الرقيقة و املورقة في صينية نحاسية في شكل 6

و بكل حذر حتى ال تتمزق و ُتدهن بخليط الزيت و السمن بواسطة فرشاة لينة أو خرقة من القماش ثم ُيفرش فوقها  طبقة(    12منضدة )حوالي  

الخليط بطبقات منضدة من العجين بنفس األسلوب األول )في شكل طبقات منضدة(.    ُيغطى  و السكر و القرفة وشوش الورد.املرحي  خليط اللوز  

ّينات وتطهى في فرن هادئ الحرارة، حاملا يحمر سطح البقالوة يقع إخراجها من الفرن وسقيها بالعسل املذوب تقص بعد ذلك البقالوة في شكل مع

د أن  )أو قطر السكر وعصير الليمون و ماء الورد أو العطرشية(، ثم تعاد إلى الفرن من جديد إلتمام الطهي، عندما تحضر البقالوة يقع قصها بع

 GOBERT E- G., Usages et rites, p 176:ينظر  تبرد )أو في اليوم املوالي(.
. Ame de princeاسمها "روح الباي"لحلويات  و فيهيل، لكن الالفت لالنتباه أن فيهيل يقدم وصفةألم نجد لها وصفا عند الحشايش ي أو قوبار    7

الباي لها نفس شكل بقالوة اللوز اآلنفة الذكر لكن لونها  وبقالوة  تتطابق من حيث اللون والشكل وكيفية التحضير مع بقالوة الباي في وقتنا الحاضر.  

 .VEHEL J.,La véritable cuisine tunisienne, p 148ينظراخضر وأحمر. 
شكل العجينة في  نوع من الحلويات التي تستهلك في االحتفاالت خاصة الو   8

ُ
الدة والزواج. ُيخلط دقيق اللوز والسكر املرحي و البيض وماء الزهر و ت

غطس في قطر يتركب من سكر و عصير الليمون وُتلف بالسكر املحبب ثم ُتترك جانبا حتى تجف،  
ُ
الكوكي،   ينظرشكل أقراص صغيرة متشابهة وت

 . 257، ص وصفة من الطبخ التونس ي  500
ريف القنفيد و كيفية تحضيره، لكن يبدو أنه من الحلوى املتداولة في احتفاالت الوالدة و الختان و الزواج، و يطلق عليه اليوم  لم نعثر على تع  9

 هو عبارة عن حبة من اللوز املحمص و"امللبسة" )أي املغلفة( بـطبقة رقيقة من السكر.  و  dragée Laبالعامية التونسية "حلوى دراجي "
هي عبارة عن أوراق امللسوقة املطوية في شكل مثلث واملحشية بخليط يتركب  ن الحلويات الخاصة باحتفال رأس العام الهجري و تعتبر الصمصة م10

غطس في العسل املذاب أو في قطر من السكر و السكر املرحي و من جريش اللوز املقلي و 
ُ
عصير الليمون ماء العطرشية، ُتقلى الصمصة في الزيت  و ت

غش ى بقليل من جريش اللوز و ماء الور و 
ُ
 petites breycsوصفة اسمها "بريك البايات الصغير"  ذكر  تجدر اإلشارة هنا أّن فيهيل يو   ُتصف في طبق. د ثم ت

beylicales ،ينظر" تتطابق من حيث الشكل واملكونات مع وصفة الصمصة التي قدمها قوبار : 

GOBERT E- G., Usages et rites, p 176 ; VEHEL J.,La véritable cuisine tunisienne, 142. 
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طواجن  و    10السكرية و   9الصابونية و    8اللوزية و    7البجاوية و   6الجلجالنية و   5املخارق الزالبية و و   4غزيل البنات و  

و  و اللوز  أنواعها  بكل  املشحرة و   12الزريقةو    11املحلبية الفستق  و و   13الفطاير  الحليب  و بريك  غيرها.  الفرشك 

زغوان بصناعة  تختص بعض البلدان بحسن صناعة نوع من الحلويات كشهرة القيروان بصناعة املقروض، و و 

 املخارق.  باجة بصناعة الزالبية و كعك الورقة، و 

رة فهي متنوعة مثل عصير البرتقال  املصبّ أما بخصوص املشروبات املستخرجة من الثمار والغالل الطازجة و 

معجون  معجون البنفسج و معجون الترنج و كذلك أنواع املعاجين مثل معجون السفرجل و مشروب البنفسج، و و 

القرع البوجي )نوع من الخضر( الناعم. وكل هذه الحلويات واملشروبات هي من إعداد النسوة في املنازل الالتي  

 في املناسبات االحتفالية.ة خاصيجتمعن ويتعاونن في صنعه  

 
سمى كذلك الطيطمة، و 1
ُ
دقيق اللوز أو الفستق بعد طهيها، ُتقص الطيطمة في شكل مربعات متساوية هي عبارة عن تناوب بين ورقة امللسوقة و ت

سقى بقطر  و و 
ُ
في فرن معتدل الحرارة ملدة  ت تبرد ُتصف في صحون مسطحة،    20ُيرش سطحها بجريش الفستق ثم توضع    ينظردقيقة و عندما 

 . 263- 262وصفة من الطبخ التونس ي، ص  500الكوكي، 
باللهجة    2 القاض ي"، وهي من الحلويات العامية  عبارة  القاض ي" وفي مصر تسمى "لقمة  "ِعّمة  القاض ي، و تسمى كذلك  ذنْي 

ُ
أ بها  التونسية يقصد 

تشبه   املشهورة التي أتى بها األندلسيون إلى تونس، وتختلف الروايات حول أصل التسمية و األقرب إلى الظن أنها تتصل بشكل هذه الحلويات التي 

تكون أذني القاض ي كبيرتين حتى يسمع ما يعرض عليه من قضايا. يطلق تسمية "دبلة" على هذه الحلويات عندما تكون   أذن كبيرة، حيث يجب أن 

صغيرة الحجم، أما بخصوص مكوناتها و كيفية تحضريها، يتعرض إليها قوبار دون وصف و يذكرها فيهيل عرضيا عند حديثه في آخر كتابه عن 

دون تقديم تفاصيل إضافية.      Manicotti"الدبلة" و يعطيها اسما مقابال و هوكما يذكر  Oreillettes grossièresاسم  الحلويات املحلية و يطلق عليها  

 .VEHEL J., La véritable cuisine tunisienne, p156:ينظر
. و  133-131اوي، مائدة افريقية، ص.سهام الدبابي امليس  ينظرالقطايف من الحلويات املشرقية القديمة رغم اختالف التسمية من بلد إلى آخر.  3

بارة  ُيبّين قوبار أن القطايف هي من حلويات الحضر و تستهلك خاصة في شهر رمضان و تصنع في املنازل كما تباع في األسواق كذلك.  والقطائف ع

سقى بقطر    عن خيوط شعرية من العجين مدهونة بالسمن و املقلية في الزيت.  تخلط هذه الخيوط بدقيق اللوز والجوز 
ُ
والبندق والسكر املرحي وت

مر الوجه  ثم ُتطهى في فرن معتدل الحرارة. عندما تتماسك القطايف و تتورد يقع قلبها بكل لطف في طبق ثان و إعادتها بضع دقائق إلى الفرن حتى يح

 GOBERT E- G., Usages et rites, p 176:  ينظر، الثاني
ن لم يرد لها ذكرا في كتابي فيهيل و قوبار، و غزل البنات حسب وصفة الكوكي نوع من الحلوى املصنوعة من دقيق الحمص و قطر في شكل كتلة م  4

 .255ص  وصفة من الطبخ التونس ي  500محمد الكوكي، ينظرالغزل شبيهة بخصلة الشعر املنفوشة. 
 :  ينظرباجة بصنع حلويات الزالبية و املخارق، حول طريقة إعدادها  تستهلك خاصة في شهر رمضان و قد اشتهرت مدينة 5

GOBERT E- G., Usages et rites, p. 268.; VEHEL J.,La véritable cuisine tunisienne, p146. 
 أساسا.   لسمسم( كما يدل على ذلك اسمها هي حلوى مصنوعة من الفواكه الجافة والجلجالن )ا6
 ة التونسية و تصنع من اللوز املهروش و الفواكه الجافة املحمصة. من الحلويات التقليدي7
 حلوى تصنع من اللوز أساسا كما يدل على ذلك اسمها. 8
 سميت كذلك للونها األبيض املشابه للصابون نظرا الستعمال مادة النشا في صنعها. 9

 حلوى مصنوعة من شراب السكر املركز.  10
 . 231، صوصفة من الطبخ التونس ي  500الكوكي، طريقة تحضيرها في محمد  ينظر 11
 . 234، صوصفة من الطبخ التونس ي  500الكوكي، طريقة تحضيرها في محمد  ينظر12
 الفطائر املغموسة في العسل.13
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 االحتفالي والغذائي في البالد التونسية في مستهل القرن العشرين: األطباق والدالالت -3

و  أطباق  باستهالك  تكون عادة مصحوبة  االحتفالّية  املناسبات  بأّن  القول  نافلة  ه من 
ّ
مميزة  لعل مشروبات 

بامللبس  و  والعناية  والتأنق  والتجّمل  الزينة  مظاهر  إلى  فباإلضافة  األحيان،  بعض  في  والوالئم  املوائد  بإقامة 

ألي   عادة  االستعداد  يقع  واملوسيقى،  األلعاب  وتنظيم  بإعداد  واملسكن  اجتماعي  أو  ديني  احتفالي  حدث 

مشروبات وأطباق خاصة، وهي عادات غذائية موروثة من جيل إلى آخر وتحمل رموزا دينية وأبعادا اجتماعية  

الوسط   املجموعة وحسب  أو  للعائلة  االقتصادي  املستوى  االحتفال حسب  وتختلف مظاهر  هامة.  وثقافية 

 االجتماعي )الحضري والريفي(.  

و   وُيمّيز الوالدة  مثل  االجتماعية  واالحتفاالت   الدينية(  )األعياد  الشرعية  املواسم  بين  الختان  الحشايش ي 

 ُيفرد كل احتفال بوصف العادات االستهالكية الخاصة به. الزواج واملأتم، و و 

 املواسم الشرعية واستهالك اللحوم والحلويات  -أ

أّيام زهو و   " بأّنها  صنفها إلى مراتب; عيد األضحى  1ُبعال" شرب و أكل و يصف الحشايش ي املواسم الشرعية 

ليلة  يوم عاشوراء في املرتبة األولى، ثم يأتي املولد النبوي و ليلة رأس العام الهجري و ليلة املعراج و وعيد الفطر  و 

رع و ليست منه" من شهر رجب في املرتبة الثانية، و  27
ّ
 .2هي حسب رأيه "منسوبة إلى الش

يسمى كذلك بعيد النحر إذ ينحر فيه املسلم حيوانا  عيد األضحى أعظم مواسم املسلمين جميعا و   و ُيعتبر

)شاة أو عنز أو بقر أو ابل( يأكل منه شيئا و يتصدق بش يء و يدخر الباقي بعد تمليحه و تجفيفه  )و هو ما  

رنا الحشايش ي أّن " بعض أهل الحاضرة  . ويدوم  االحتفال بعيد األضحى ثالثة أو أربعة أّيام، و يخب3يسمى القديد(

 في اليوم الثاني من العيد و هو بدعة" 
ّ
، 5، إضافة إلى استهالك اللحم و"املرقاز" 4ال يكّسرون لحم الضحية إال

شيئا يسمونه "البناضج"  وهو طعام من  الكعك بأصنافه و يصنع التونسيون بمناسبة عيد األضحى الحلويات و 

 . كّل ذلك يهيئونه لألقارب في وقت املعايدة.6و وسطه لحم مفروم  السميد املعجون بالسمن

 
 . 195الحشايش ي، العادات، تحقيق الجيالني بن الحاج يحي، ص 1
 . 197نفس املصدر، ص2
ضحية على الفقراء رحمة بهم، تطبيقا لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: فكلوا وادخروا وتصدقوا. ويرمز ذلك من املنظور  ُيستحب توزيع ث3

ُ
لث األ

 السوسيولوجي إلى نوع من التكافل االجتماعي.
عادة متواصلة اليوم في بعض املدن  ، تبدو هذه ال195، ص  العادات، تحقيق الجيالني بن الحاج يحيال يكّسرون بمعنى ال يقطعون، الحشايش ي،  4

 التونسية مثل جربة. 
 ش يء من اللحم املفروم املخلوط باللية والكبد يحشون به املصارين. 5
، ويقدم أحمد الطويلي في تحقيقه وصفا أكثر دقة لكيفية صنع البناضج: يجعل 196، صالعادات، تحقيق الجيالني بن الحاج يحيالحشايش ي،    6

كدائرة يوضع بنصفه اللحم املفروم وُيرجع عليه النصف اآلخر وُيلصق بالنصف اآلخر و ُيبرم و ُيفتل الطرفان باألصابع في    شكل السميد املعجون 

 .37، الهامش 96الحشايش ي، الهدية، تحقيق أحمد الطويلي، ص  ينظرشكل حبل مفتول(. 
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، و هو املوسم الثاني من املواسم الشرعية، استهالك  الحلويات و خاصة طبق  جرت العادة في عيد الفطر و 

القسطل و  بالزبيب  املطبوخ  اللحم  من  املتكون   ا1املروزّية  ابن  اليها  أشار  اذ  ليست جديدة  العادة  بي  .و هذه 

 .2الدينار في بداية القرن السابع عشر وينسب هذا األكلة إلى الفرس وبالتحديد إلى مدينة مروز 

  أّما يوم عاشوراء فيتميز بذبح الدجاج وشراء اللحم الغنمي وكذلك طبخ الحبوب وشراء الفاكهة املخلوطة.

املناسبة ليست بالجديدة فقد تعرض  لحم الدجاج في هذه  وتجدر اإلشارة إلى أّن ظاهرة استهالك التونسيين ل

إليها ابن أبي الدينار في كتابه املؤنس وأكد على أّن"...من أيامهم املشهورة اليوم العاشر من شهر محرم يحتفلون  

و  الدجاج  أكل  على  فيه  يواظبون  منه  التاسع  اليوم  االحتفال...وكذلك  غاية  له  له  يقال  الذي  الطعام 

مالزمة  يعظمون هذا اليوم... ويرون اإلنفاق فيه من التوسعة على العيال و يطير، و  مادويدة...فيقولون الفطير و 

أكل الدجاج من جهة التطيب، ألن الحكماء قالوا ال بأس به مرة في السنة واملداومة عليه تورث النقرس، أعاذنا  

 .3هللا منه" 

وليلة   املعراج  ليلة  في  التونسيون  اللحم    27ويشتري  رجب  هللا  من  إلى  ويتقربون  العيال،  على  وينفقون 

بالصدقات والعبادات وقّل إنسان ال ينفق في هذه الليلة، ويتميز االحتفال بليلة املولد الشريف باستهالك أكلة 

 العصيدة.

ويحتفل التونسيون بليلة رأس العام الهجري )رأس السنة الهجرية( بطبخ طبق مميز هو الكسكس ي بالقديد 

املتكون من مواد مجففة ومحفوظة ومتأتّية من"العولة" أبعادا رمزية هامة  هذا الطبق    استهالك  والفول. ويحمل

إذ يدل على عدم انقطاع "النعمة")الطعام( وتوفرها طيلة السنة إلى آخر يوم منها، وفي اليوم املوالي، يتناول  

 الرخاء.التفاؤل بالخصب و التي تتميز بلونها األخضر داللة على التونسيون طبق امللوخية باللحم و 

واالقتصادية    ظىتح الدينية واالجتماعية  التونسيين  في حياة  هامة  بمكانة  الشرعية  باملواسم  االحتفاالت 

ويظهر ذلك جليا في سعة اإلنفاق وتنوع األطباق التي تحمل دالالت متعددة حسب كل مناسبة، فكل احتفال  

التكافل االجتماعي(  يقترن باستهالك مواد غذائية معينة وأكلة وعا  إلى قيم دينية واجتماعية )مثال  دات ترمز 

وتصورات ذهنية ونفسية مرتبطة باملنظومة الثقافية السائدة آنذاك )مثل استهالك امللوخية في اليوم األول من  

في الوقت    ،السنة الهجرية( التأكيد هنا على الحضور القوي للحم كمادة غذائية أساسية واحتفالية  ويمكن 

 .4سه، سواء في املواسم الشرعية أو في االحتفاالت االجتماعية نف

 
 . 196الحشايش ي، العادات، تحقيق الجيالني بن الحاج يحي، ص 1
 . 332الدينار، املؤنس، ص ابن أبي 2
 .333نفس املصدر، ص 3
4R., Nourrir la ville et l’Etat, p AKHALL 249.-241 
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حمة االجتماعية -ب
ُ
 والئم االحتفاالت االجتماعية: الطعام لتمتين أواصر الل

تنقسم حياة اإلنسان من الوالدة حتى الوفاة إلى مراحل، وُيعّبر عن كل انتقال من مرحلة إلى أخرى بنوع من  

سمى طقوس العبور وهي
ُ
تحمل رموزا وأبعادا اجتماعية و أنثروبولوجية هامة، ويقع االحتفال بهذه    الطقوس ت

داخل   العالقات  لتمتين  فرصة  كذلك  وهي  وليمة،  إلى  الناس  ودعوة  معينة  أكالت  بإعداد  عادة  األحداث 

كبيرا املدعوين  عدد  كان  فكلما  أخرى.  ناحية  من  العائلة  سعة  وإبراز  ناحية  من  العائلية/القبلية    املجموعة 

فاالستهالك  أسمى،  ومقام  أرفع  اجتماعية  بمكانة  تتمتع  العائلة  كانت  كلما  متنوعة،  واألطباق  كثيرة  واملوائد 

 .1الجاه و املكانة الغذائي خالل هذه املناسبات هو تعبير عن الثروة و 

إلى الحياة والنور، و  بالوالدة، وهو حدث سار يجسد الخروج  يفيدنا    وأولى االحتفاالت االجتماعية ترتبط 

ه من عادات التونسيين أن ُيولم للمولود و 
ّ
السمن،  يجعل طعام من سميد الُبّر  يخلط  بالعسل و الحشايش ي أن

يسّمى  البدو  و  الريف  أهل  عند  و  الجيران،  و  األقارب  منه  وتأكل  العصيدة  اسم  الحضر  عند  عليه  يطلق 

لى األحباب واألقارب والجيران، "وملا تبلغ تلك  ع  3، كما يقع توزيع "صحاف كبيرة الجرم" من البسيسة 2بالحرش

البسيسة إلى من ُوزعت عليه، ُيعطون للموزع بدلها جنبا من الدراهم، مقداره، في الغالب، من خمسة فرنكات  

إلى فرنكين، على حسب الرفاهية. وهذه العادة تكون في العام األول من نفقة والد املرأة، سواء كانت بكرا أو ثّيبا،  

 . 4الثاني و ما بعده من نفقة زوجها" و في 

في األيام السبعة املوالية للوالدة، يقع االحتفال بالعقيقة و هي من السنة املستحبة و ذلك بذبح "عند   و 

و تذبح  …سابع الوالدة شاة من الغنم أو املعز أو البقر أو اإلبل، يشترط فيها مثل ما يشترط في شاة الضحية 

، وعندما يبلغ الطفل  5ا من دمها و يؤكل منها و يتصدق و يكره أن يجعل منها وليمة" ضحوة و ال يمس الصبي شيئ 

التاسعة، يقع ختانه أي قطع الجلدة الساترة   في  أو  في األولى  الغالب، وقد يكون  في  أو الخامسة  الرابعة  سن 

"الطهور" التونسية  العامية  اللهجة  في  ويسمى  و   ،للحشفة،  الختان  إشهار  التونسيين  عادة  وليمة  ومن  إقامة 

عمان) كلمة متأتية من الطعام( 
ّ
، وتكون الوليمة في املدن مصحوبة باملوسيقى العربية تصدح  6يطلق عليها الط

بأنغامها العذبة، أو تكون بدلها جماعة البردة و القادرية، ينشدون أثناء ذلك قصيدة البردة لإلمام البوصيري،  

الجبال  مداح في حق القطب الرباني، شيخنا سيدي عبد القادر الجيالني، أما سكان البوادي والخيام و وبعض أ

و  الكسكس ي  الختان  في  و الجوفية...فيطبخون  و اللحم،  الطبل(  )قارع  بالطبال  الوليمة مصحوبة  الزكار  تكون 

 
1ELIAS N., La société de cour, Flammarion, Paris, 1985, p 331. 

يحي، ص2 الحاج  بن  الجيالني  تحقيق  العادات،  الوالدة  38الحشايش ي،  أغذية  امليساوي،    ينظر، حول  الدبابي  الطقوس  سهام  تونس،  في  الوالدة 

 . 2021والرموز، دار الجنوب للنشر، تونس،  
 يتون.أكلة تتكون من دقيق القمح أو الشعير ُيضاف إليه التوابل )وأحيانا الحمص و العدس( وُتخلط بزيت الز 3
 . 36الحشايش ي، العادات، تحقيق الجيالني بن الحاج يحي، ص 4
 . 40نفس املصدر، ص 5
 . 68- 67نفس املصدر، ص 6



 
 
 

 

 
 

 2023 - يناير -  93العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

25 

ويدفعون للولد   خيل عوض املوسيقى،لعب الصراخ البارود و هي آلة موسيقية تشبه املزمار( و )عازف الزكرة و 

هذا اإلعطاء يكون بمثابة السلف الواجب رده، حتى إّن من دراهم أيضا، أو بقرا، أو غنما ، أو معزا، أو بعيرا، و 

 لم يرّده من العرب يصير ملوما، و يجبر على رّده. 

عوة األقارب وإقامة املوائد  وال تختلف وليمة العرس )الزواج( عن الختان كثيرا من حيث مظاهر االحتفال ود

)أهل   العرباء"  "العرب  أعراس  و  الحضر  أعراس  بين  كعادته  الحشايش ي  ُيمّيز  و  واألشربة،  األطعمة  وتقديم 

البوادي و الجبال(. ففي الحاضرة مثال، "يقع قبل ليلة العرس بيوم تنظيم وليمة بالحلويات الخفيفة على مائدة  

تسعة، حولها كراس ي، و يدعى إليها مئات من الناس من أول النهار إلى ما بعد  مستطيلة كبيرة في إحدى البيوت امل

بالطعمان... و  الختان املسمى  في موكب طعام  تقدم  أعيانه كما  كلما جاء فوج أدخل  قد يعوض هذا  نصفه، 

يات على  الحلو السمك و الطير و هي عشاء بعد منتصف النهار محتو على مطبوخ من اللحم و الطعمان بالوليمة، و 

قد يعوض  حسب الرفاهية على مائدة واحدة، وتدخل عليه الناس كما مّر، غير أّن األكل منه أكثر من السابق... و 

ويحضر عند وليمة العرس أهل املوسيقى    ،1أقربائه..." عن الجميع بوليمة ليلة العرس ملجرد أحباب الزواج و 

قسم للنساء،  "قسم للرجال و   ليمة العرس إلى قسمين:  أما عند العرب، فتنقسم و   وهم في الغالب من اليهود.

اللحم موضوع في القفة، ثم تقدم قصع الكسكسو، و ملن  يعطي لكل شخص لحمة في يده من رجل أو امرأة، و و 

 .2أخذ لحمة فوجدها عظما أن يردها و يأخذ غيرها..." 

إلى دار الفناء ويقع االحتفال به بطرق  أخيرا، يعتبر املوت حدثا محزنا ينتقل فيه اإلنسان من دار الحياة  

أهل   بين  ممّيزا  جدا،  مقتضبة  بصورة   
ّ
إال الحشايش ي  إليها  يتعرض  لم  وعادات  طقوس  من  تخلو  ال  مختلفة 

الحضر والعرب. ففي املدن، ال يطبخ أهل املّيت طيلة أيام املوت بل يقع"  إهداء األكل ألهل امليت أيام موته، ال  

ه "من عوائد العرب، يطعمون الطعام يوم املأتم ملن يرد  3."في السادس و ما بعده..
ّ
، و خالفا ألهل الحواضر، فإن

 .4للتعزية" 

هامة إلشباع البطن والتمتع    ة مناسبفي نهاية املطاف، يمكن القول أّن االحتفاالت الدينية واالجتماعية تمثل  

االجتماعية، وهي تتيح كذلك الفرصة  باألكل ومشاركة الطعام في إطار جماعي بهدف توطيد العالقات العائلية و 

تمكن البعض من  األرياف(، و م في وسط بيئي وثقافي مختلف )املدن و عاداتاملجموعة ملمارسة طقوسهم و للفرد و 

 . 5تالي تعزيز مكانتهم في املجتمع بالعرض وجاهتهم و التفاخر و 

 

 
 .359نفس املصدر، ص 1
 .361نفس املصدر، ص 2
 .362نفس املصدر، ص 3
 .183، ص نفس املصدر4
 .Elias, N., La société de cour,p 17ينظربمعنى استهالك تفاخري،   consommation de prestigeuneيطلق نوربار إلياس على ذلك عبارة 5
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 خاتمة :

القرن  مستهل  في  التونس ي  الغذائي  التراث  وتنوع  ثراء  مدى  للحشايش ي  الهدية  كتاب  على  املطلع  يالحظ 

إلى   يعود  تراث  وهو  متعددة    عهودالعشرين،  واجتماعية  وثقافية  تاريخية  تراكمات  طياته  في  ويحمل  قديمة 

القر  بالبالد )من  التي حلت  التأثيرات الخارجية ملختلف الحضارات  طاجية حتى األوروبية مرورا  تطورت بفعل 

قابلية   ومدى  التثاقف  لعملية  عاكسة  مرآة  يمثل  الغذاء  بأن  القول  نافل  من  ولعله  والعثمانية(.  بالعربية 

أو   اليومية  حياته  في  التونس ي سواء  يتناولها  التي  فاألطباق  عليه،  وانفتاحه  اآلخر  ثقافة  التونس ي الستيعاب 

واالحتفاال  الشرعية  األعياد  مختلفتين بمناسبة  ثقافتين  بين  تالقح  عن  تعبير  ذاتها  حد  في  هي  االجتماعية  ت 

 )محلية ووافدة( وتنوع بين األوساط الحضرية والريفية. 

وال شك أن حياة اإلنسان مرتبطة أشد االرتباط بتحصيله لقوته واملحافظة عليه ولذلك يحتل الطعام مكانة  

من وليمة    واالجتماعية، فال يكاد يخلو حدث، سار أو محزن،  مركزية في حياته اليومية وفي احتفاالته الدينية

ومعتقداتهم،  ويمارسون طقوسهم  الجماعية،  قيمهم  من خاللها  يتقاسمون  القبيلة،  أو  العائلة  أفراد  تجمع 

و ويوطدون عالقاتهم ببعضهم وباآلخر. وكل نوع من الطعام له داللته و رمزيته، توارثته الناس جيال عن جيل

كينونة املكان، فال يزال تونسيو اليوم، على غرار أجدادهم في القرن  سق يتماش ى مع سيرورة الزمان و طورته في ن

، يحتفلون برأس السنة الهجرية بطبخ الكسكس ي بالقديد بالفول، وامللوخية في صبيحة السنة  20والقرن    19

م والعشرون  السابع  وليلة  في نصف رمضان  باللحم  الكسكس ي  في  الجديدة، ويطبخون  الوالئم  ويقيمون  نه، 

 حفالت الختان واألعراس. 

لكافة   بل  فحسب  التاريخي  للبحث  ال  خصب  كمجال  التغذية  أهمية  على  التأكيد  من  بد  ال  أخيرا، 

االختصاصات، فهي مرآة عاكسة للتراتبية االجتماعية ومؤشر يدل على التغير االقتصادي واالجتماعي والثقافي  

 للمجتمعات.  
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 - قراءة سوسيومجالية عامة - الجماعات الترابية ودينامية املشهد الحضري بإقليم سيدي قاسم

 ، املغرب القنيطرة -جامعة ابن طفيل-كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  إسماعيل الراجي

Local authorities and the dynamics of the urban landscape in the province of Sidi Kacem-

sociological reading of a general community - 

ISMAIL RAJI holds,  Faculty of Humanities and Social Sciences, Ibn Tofail University, Kenitra, Morocco 

 

 

Abstract   :  

Through this study, we aim to present a descriptive study on the territorial collectivities that 

make up the region of Sidi Kacem, which is regionally affiliated with the Rabat-Salé-Kenitra 

region, through the quality of local authorities, based on the analysis of the monograph of the 

deprivance of Sidi Kacem, the statistics of the center of residence at the territorial level of a region,  

based on the results of the population and housing census and the administrative classification 

in force on the territory of the territory of the province of Sidi Kacem. This study attempts to 

provide quantitative and qualitative data on the territorial area of a region within its region, as 

part of a sociological reading of the territorial landscape in the province of Sidi Kacem, in the light 

of the paradoxes of the evolution of the urban landscape at regional and regional levels. The 

Moroccan and regional territorial area is experiencing a steady growth in urbanization dynamics, 

while in the province of Sidi Kacem, there is an almost special case related to the urban dynamics 

of the region, represented by the slow pace of territorial transitions towards urbanization, as well 

as the rise of urban centers that have stagnated for decades on the territory of the province of Sidi 

Kacem. It goes without saying that through this study, we will try to present a general socio-

community reading through the variable of the number and quality of local authorities, and the 

place of residence of the population among the territorial collectivities classified as rural or urban 

communes.  

    Keywords: development, local authorities, population, rural, urban, deprivation of Sidi 

Kacem, Jorf El Malha. 
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 ملخص: 

نتوخى من خالل هذه الدراسة تقديم دراسة وصفية عن الجماعات الترابية املكونة إلقليم سيدي قاسم، 

التابع جهويا لجهة الرباط سال القنيطرة، من خالل نوعية الجماعات الترابية، باالعتماد على تحليل مونوغرافية  

إلقلي الترابي  الصعيد  على  اإلقامة  وسط  إحصائيات  قاسم،  سيدي  اإلحصاء  إقليم  نتائج  على  باالعتماد  م، 

للسكان والسكنى والتصنيف اإلداري املعمول به في تراب إقليم سيدي قاسم. إن هذه الدراسة تحاول أن تحين  

قراءة   إطار  في  لها،  املنتمي  الجهة  ضمن  إلقليم  الترابي  املجال  عن  والنوعية  الكمية  املعطيات  بعض 

ي قاسم، على ضوء مفارقات اتجاه املشهد الحضري على الصعيد  سوسيومجالية للمشهد الترابي بإقليم سيد 

في إقليم   بينما  الترابي املغربي والجهوي نموا مطردا لديناميات التحضر،  إذ يعرف املجال  الجهوي واإلقليمي. 

سيدي قاسم هناك حالة شبه خاصة تتعلق بديناميات الحضرية باإلقليم تتمثل في بطئ وثيرة التحوالت الترابية  

 حو الحضرية، وكذا صعود املراكز الحضرية التي تراوح مكانها منذ عقود في تراب إقليم سيدي قاسم. ن

سر، وسط قروي، وسط حضري،  عدد األ ،  عدد السكان  التنمية، الجماعة الترابية،  :يةالكلمات املفتاح

 إقليم سيدي قاسم، جرف امللحة. 

 

 :مقدمة 

باألقاليم   الحضرية  املراكز  نمو  وثيرة  الترابية ومشهد  التنمية  واقع  أهم  يعد سؤال  أحد  املغربية،  الترابية 

األسئلة التي تلقي بضاللها على مجموعة من األقاليم الترابية التي سجلت بها مجموعة من املؤشرات الدالة على  

انحصار املشهد التنموي املحلي، ومنه اشكالية تأهيل املراكز السكانية ملا يستجيب لسيرورة التحضر في اإلقليم  

قاسم، من األقاليم الترابية املتواجد على تخوم حدود جهة الرباط سال القنيطرة  والجهة. فهذا إقليم سيدي  

)الجماعات الترابية هي العماالت واالقاليم والجهة(، التي  يعد من األقاليم التي تحسب من الجماعات الترابية

افية التي تمت عقب  يطغى عليها املشهد القروي؛ مجاليا واقتصاديا وترابيا برغم من عملية التحوالت الديمغر 

فحسب املؤشرات الترابية واإلدارية املعمول بها على صعيد عمالة إقليم سيدي قاسم، يتكون    ،العقود املنفرطة

من  لإلقليم  الترابي  القروية    جماعة   وعشرون   وأربعة  حضرية،  جماعات   خمس  الجسم  املراكز  )مع  قروية 

  ما مجموعه   (1) 2014  لعام  والسكنى  للسكان   لعاما  اإلحصاء  نتائج  حسب   بلغ  سكان  عدد  بمجموع  الناشئة(.

من مجموع    %67.74الحضري، في حين ما نسبته    تقيم بالوسط  %  32.262موزعة على نسبة    .نسمة  522070

ساكنة اإلقليم تقيم في األوساط القروية. هذه املعادلة السكانية واملجالية والترابية ترخي بضاللها على قضايا  

التنمية الترابية في اإلقليم؛ ال سيما أن مجموعة من ساكنة هذا اإلقليم ما تزال تعاني من غياب بعض الخدمات  

اء الشروب، وطرق فك العزلة والبنية األساسية )طرق واملسالك(،  األساسية، إلى حد الغياب التام، لخدمة كامل 

 
 ( RGPH2014) 2014ائج اإلحصاء العام للسكان والسكني  نت 1
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نهيك عن صعوبة الولوج لخدمات الصحة األولية ونحوها من خدمات القرب. ومن الجدير بالذكر، أن إقليم 

سيدي قاسم من األقاليم الترابية التي تتوفر على مجموعة من املؤهالت واملعطيات املجالية والطبيعية النوعية  

االقليم أكثر نشطا وتنمية وتوسعا حضريا. لكن، يبدو أن التحديات  -لتي كانت عليها أن تساهم في جعل املنطقةا

ما   بالشكل اإليجابي، وتحقق  تنعكس على االنسان واملجال  تنموية  أمام تحقيق طفرة  كانت عائق  التنموية، 

من   تحسينه  يمكن  ما  تحسين  في  يساهم  وازدهار  تقدم  من  تحقيقه  بالشكل  يمكن  تعكس  وظائف مجالية، 

اإليجابي على الفرد واملجتمع من خالل االستفادة من ارتقاء املجال الترابي ملعادلة تنسجم مع قوة الطبيعية،  

ويصبح اإلقليم من بين األقاليم التي تعد األكثر جذبا، ما يعني توسيع الشبكة الحضرية عن طريق االستثمار  

ما يعني توسيع االستفادة من دينامية املشهد الحضري التي تالزمها طفرة اقتصادية    في املجاالت الترابية املؤهلة،

 وسكانية يستفيد من املجال املؤهل والصاعد حضريا. 

في إقليم سيدي قاسم تقل الدراسات واألبحاث التي تتناول هذا املوضوع. وعلى ضوء هذا وما سبق؛ سنحاول  

ية للمجال الترابي إلقليم سيدي قاسم، مركزين على تحليل النتائج  أن نقوم بتقديم قراءة سوسيومجالية، وصف

واإلقامة. السكن  وحالة  االسر(،  عدد  السكان،  )عدد  املستقبلية  واسقاطاتها  الديمغرافية  كما   اإلحصائية 

سنقوم باالحالة على حالة جماعة ترابية تشكل قفزة نوعية في عملية نمو املراكز الحضرية بإقليم سيدي قاسم  

لة جرف امللحة، تعبر عن طفرة نوعية وكمية في املجال الترابي لإلقليم سيدي قاسم من حيث نمو املراكز  حا

 الحضرية الصاعدة. 

   :الغاية من الدراسة

مشهد   ورصد  قاسم،  سيدي  إلقليم  املشكلة  الترابية  الجماعات  شبكة  وصف  الدراسة  هذه  من  نتوخى 

قليم من خالل الوقوف على حالة جماعة جرف امللحة، وقراءة  دينامية الحضرية ونمو املراكز الصاعدة باإل

تحليلية للواقع التنموي الذي عليه بعض الجماعات الترابية باإلقليم. وكل ذلك من شأنه أن يقدم لنا قراءة  

سوسيومجالية وصورة جزئية عن دينامية املشهد الترابي واملجالي وواقع التحوالت االجتماعية بإقليم سيدي  

 الذي يصنف من مجموع شبكة األقاليم املغربية التي يهيمن على ترابها املجال الترابي القروي. قاسم 

 إشكالية والفرضيات:  

تتبلور اإلشكالية املؤطرة لهذه الورقة البحثية والتي نسعى من خاللها؛ لوصف وتحليل املشهد الترابي بإقليم  

ابي القروي والحضري باإلقليم، وانعكاس هذ القضية  سيدي قاسم بناء على ضوء متغير دينامية املشهد التر 

تمض ي دينامية املشهد الترابي على  مضت و إلى أين  على املشهد التنموي ككل، على أساس السؤال املركزي األتي:  

الترابي على صعيد  نطرح نفترض،    صعيد إقليم سيدي قاسم؟ وبخصوص هذا االشكال، أن دينامية املشهد 

قاسم  ا  إقليم سيدي  وحاليا؛  قد  القروي،  الترابي  املجال  عليها  يطغى  التي  الترابية  البنية  نفس  على  حتفظت 
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ما  تمض ي نحو توسيع   باإلقليم؛  السكانية  التجمعات  االرتقاء وتأهيل  الحضرية من خالل  الشبكات  نطاقات 

 يعني ذلك التحول من املجال الترابي القروي نحو املجال الترابي الحضري.  

 :  وأدواتها  الدراسةفي  نهج املعتمد امل

،  املنهج التاريخي، املنهج الوصفيفي متن هذه الدراسة، سنعتمد على مقاربة منهجية تجمع بين منهجين:  

وذلك سيمكننا من قراءة وتحليل املعطيات السوسيوتاريخية واملجالية واإلدارية املتعلقة بإقليم سيدي قاسم.  

الب بالعمل  االستعانة  امليداني.  من خالل  أو  النظري،  الجانب  في  الدراسة، سواء  بموضوع  املتعلق  يبليوغرافي 

على   االطالع  من خالل  واملراجع وذلك  املجالية    املصادر  التحوالت  قضية  هي  التي  البحث  قضية  تتناول  التي 

الحقو  من  مجموعة  فيها  تتقاطع  القضية  هذه  أن  السيما  الحضرية،  واملسألة  والترابية،  ل  واالجتماعية 

الدراسات   بعض  إلى  النظر  يستوجب  ما  وهذا  والتاريخ..إلخ.  والجغرافية،  االجتماع  علم  كحقل  األكاديمية، 

واالطالع على املعطيات الرسمية املتعلقة    التي تتقاطع مع موضوع البحث؛السابقة في املوضوع، ال سيما تلك  

. واسقاطات اإلحصائيات  2014،  2004،  1994، خاصة نتائج إحصاء املندوبية السامية للتخطيط:  حصاءباإل 

ية إقليم سيدي قاسم، وبعض  مونوغرافاالستشرافي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى سنقوم بقراءة في  مضمون  

مونوغرافية الجماعة الترابية املستشهد بها في متن هذه الدراسة. وال يفوتنا اطالع على بعض وثائق الجماعات  

الج عمل  برنامج  كوثيقة  امليدانية  الترابية  باملعاينة  االستعانة  ننس ى  وال  الوثائق.  من  ونحوها  وامليزانية  ماعة 

لبعض الجماعات التي من خالل نعاين بعض قضايا التنمية الترابية على صعيد بعض الجماعات بإقليم سيدي  

 .العمل الخرائطيقاسم. عالوة على 

 : مجال الدراسة

الدراسة العام هو إقليم سيدي قاسم، التابع إلى جهة الرباط  كما هو مصرح به من عنوان الدراسة، مجال 

سال القنيطرة. هذا اإلقليم الذي عرف جملة من التحوالت الترابية واإلدارية خالل السنوات املاضية، أهمها  

، بعدما كان اقليما  2015ادراج إقليم سيدي قاسم ضمن جهة الرباط سال القنيطرة خالل التقسيم الترابي  

التعديالت املتعلقة بإحداث العماالت    جهة الغرب شراردة بني احسن في التقسيم الجهوي السابق. وعقبتابعا ل

سنة   خالل  تم  ومن  2009واالقاليم،  الجديد.  وزان  إلقليم  قاسم  سيدي  إقليم  من  ترابية  جماعة  بإدراج   ،

امل املعطيات  من  جملة  هناك  قاسم،  سيدي  إلقليم  االستراتيجية  وامليزات  املعطى الخصائص  حيث  جالية، 

الطبيعة املتعلق بطبيعة التضاريس والتربة واملاء هبة لإلقليم سيدي قاسم الذي يعد مجاله الطبيعي خصب  

تبعد عن عاصمة  التي  والجهوية  املدن اإلقليمية  في وسط محيط من  يتواجد اإلقليم  الفالحي. كما  للنشاط 

كلم؛ كمدينة القنيطرة، مدينة العريش، مدينة    100و   60إقليم سيدي _مدينة سيدي قاسم_ حوالي ما بين  

فاس، مدينة مكناس، مدينة الشفشاون، مدينة وزان...إلخ. وهذا ما يجعل اإلقليم يستفيد من البنية التحتية  

 وشبكة الطرق املحورية الوطنية والجهوية وشبكة السكة الحديدية ..إلخ. 
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ضمن منطقة الغرب، التي تعد من املجاالت الترابية  ومن الجدير باإلشارة، أن إقليم سيدي قاسم، يندرج  

 نثربولوجيا وتاريخيا بساكنة الغرب التي تتنوع فيها املكونات القبلية. أالتاريخية التي تعرف 

 املجال واإلنسان بإقليم سيدي قاسم أوال:  

 موقع اإلقليم  -1

تموقع اإلقليم ضمن  يقع إقليم سيدي قاسم ضمن جهة الرباط سال القنيطرة، وحسب خريطة الجهة، ي

الشمال الشرقي للجهة، ويمتد ترابه إلى حدود وسط الجهة. وعلى مستوى الوطني يقع اإلقليم ضمن الشمال  

للمغرب يتشارك  ،الغربي  الخريطة    بعض  مع  داخلية  حدودا  إقليم سيدي قاسم  وكما هو مالحظ من خالل 

أخرى، كإقليم مكناس    من جهات  أقاليم  مع  ثانية  جهة  ومن  من نفس الجهة)القنيطرة، سيدي سليمان(،  أقاليم

تطوان؛ طنجة  لجهة  بالنسبة  وزان  وإقليم  مكناس،  فاس  لجهة  بالنسبة  يعقوب  في   كما  وموالي  واضح  هو 

 الخريطة أسفله. 

 

 : توطين إقليم سيدي قاسم 01خريطة

 

 2015عداد الباحث، املصدر التقسيم الترابي إ
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 املناخ والتضاريس واملاء  -2

 املناخ   1-2

مناخ متوسطي"يتميز بتناوب فترتين فصيليتين: األولى تمتد ما بين شهر    ،إقليم سيدي قاسممناخ  طغى على  ي

درجة، بينما    16أكتوبر وأبريل، وهي فترة تعرف بكثرة رطوبتها حيث ال يتعدى متوسط درجات الحرارة خاللها  

ة خاللها  الفترة الثانية املمتدة من ماي إلى شتنبر، فيغلب عليها الجفاف وشدة الحرارة إذ يصل متوسط الحرار 

الناجمة عن    .(  1) درجة"  24.7 التقلبات املناخية  بالذكر، خالل السنوات املاضية األخيرة، عقب  ومن الجدير 

، أن التقلبات املناخية  (2)تغير املناخي على صعيد كوكب االرض، يالحظ حسب نتائج بعض الدراسات الجغرافية

األخيرة  أدت إلى انعكاسات سلبية على النشاط الفالحي بإقليم سيدي قاسم، حالة بعض الجماعات الترابية  

 التي تنشط في القطاع الزراعي البوري الذي يعتمد على التساقطات املوسمية، أي الزراعة البورية ونحوه.  

 املساحة والتضاريس 2-2

إقليم سيد   الترابي إلقليم،  تشكل تضاريس  املجال  في  النوعية  املعطيات  أهم  تربتها أحد  ي قاسم ونوعية 

هناك؛   املنطقة  لتضاريس  الجغرافي  الوصف  امللحوظت  تضاريس   نأفيالحظ حسب  بالتنوع  فهناك  (3) تسم  ؛ 

سهل الغرب الذي يمتد على املجال الترابي إلقليم  هي امتداد للمجال السهلي املسماة  السهول الشاسعة، التي  

. تمتد في إقليم سيدي قاسم، سلسلة من التالل  ²كلم    4060اإلقليم الذي تقدر مساحته بحواليسيدي قاسم،  

لكن  متباينة االرتفاع ونوعية التربية؛ مثال في الشرق والجنوب والشمال املحاذي ملقدمة تالل الريف والشرق،  

الذي يعد أهم معطى    على التضاريس في املنطقة هو مشهد السهول، التي هي امتداد لسهل الغرباملشهد السائد  

وسهولة   والتربة  املائي  كاملعطى  حيوية،  طبيعية  معطيات  على  لتوفره  نظرا  الغرب؛  منطقة  في  مجالي 

 الولوجية...إلخ.

 املوارد املائية  3-2

املهمة، املجالية  املعطيات  من  املاء    على  البشري   العمران  تشييد  في  األساسية  صرعنا  من  وعنصر  يعد 

  سلفا،  محدد  مجالي  معطى  أنه  باملاء،  املتعلقة   املفارقات  ومن  ،وراهنيا  تاريخيا  للمجتمعات  الجغرافي  االمتداد

القلة  يكون   أن  فإما وضعية  ومنه  خاصة،  بوضعيات  معلق  يكون  أو  املعطى  هذا  على  يتوفر  الترابي    املجال 

إن   ،معقدة  جيوسياسة  بوضعيات   مرتبطة  أو  والجغرافية،  باملناخ  املرتبطة  الطبيعة  للعوامل  نظرا  والندرة،

  وألونها  أشكالها   بكافة  املياه   حجم  يملي  حيث  والصناعية،   الفالحة،  معادلة التنمية  في  متغير   أهم املائية  املوارد  

 
 .20ص القنيطرة، سال  الرباط لجهة الجهوية املديرية ،2016-قاسم سيدي إقليم مونوغرافية للتخطيط، السامية املندوبية 1

الفالحين، املجلة الدولية    تمثالت  خالل  من  وضاحيتها،   كورت  احد  بجماعة  الفالحي  النشاط  على  وانعكاساتها  املناخية  التقلبات  مصطفى،   شيكر   2

 .90-76، ص 2021األردن  ،15، العدد 2لنشر البحوث والدراسات، املجلد 

 .20ص القنيطرة، سال  الرباط لجهة الجهوية املديرية ،2016-قاسم سيدي إقليم مونوغرافية للتخطيط، السامية املندوبية 3
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بإقليم سيدي قاسم، توفره على موارد مائية    املجالية  القوة   عناصر  ومن.  املجال  في  اإلنتاج   سياسة  نوع  املجال  في

مهمة، أهمها اختراق مجموعة من األودية ملجاله الترابي؛ كواد ورغة وسبو...إلخ. يستفيد املشهد الفالحي بإقليم  

سيدي قاسم من هذه الثروة التي تعد أهم رأسمال طبيعي في املنطقة، ونظرا المتداد سهل الغرب في تراب إقليم  

  بإقليم   الترابي  املجال  قوة  مشهد  مني قاسم، يتوفر املجال الترابي إلقليم على فرشة مائية تعد األهم. إذن،  سيد

  ثروة  على  اإلقليم  يتوفر  اإلقليم،  يسجلها  التي  املوسمية  املطرية  التساقطات   فبعد  املائي،  املعطى  قاسم،  سيدي

  مائية  فرشة  أهم  الغرب، تعد  الجوفية، فرشة سهل  واملياهورغة_    وواد  سبو،  _واد  مصادر  من   مهمة   جد  مائية 

وتعد  التراب  صعيد  على   املوارد   هذه  أساس  وعلى  ،ألوانه  بشتى  الفالحي  لالستثمار  كنز  الثروة  هذه  الوطني. 

واالقتصادية  سيرورته   عبر  باإلقليم  االقتصاد  عصب  هو  الفالحي  النشاط   سيكون   الطبيعية،   ،التاريخية 

القول  الذي  قصارى  الترابي  لهذا اإلقليم  تعتبر هبة  إقليم سيدي قاسم على معطيات طبيعية مهمة  يتوفر   ،

 .(1) تنتمي مكوناته الطبيعية)الجغرافية واملناخية( إلى الوسط الطبيعي ملنطقة الغرب

افية واالقتصادية إلقليم سيدي قاسم  -3  الخصائص الديمغر

 عدد السكان واألسر  1-3

جهة الرباط سال  الكثافة الساكنة لفي حين تقدر  ،  166تقدر الكثافة السكانية بإقليم سيدي قاسم بحوالي  

إقليم سيدي قاسم  ويشكل عدد سكان  .  (2) نسمة  522070  بقليم  كان اإليقدر عدد سو   .255القنيطرة بحوالي  

أما مجموع عدد    نسمة.   4552585لغت حوالي  التي ب،  سكان الجهةمجموع نسبة عدد  من    %11.47ما نسبته  

بلغ عدد  باإلقليم  سراأل  و أسرة  99191، فقد  نتائج  .  متقاربة، حيث    ءحصا اإل لقد جاءت  الذكور واالناث  بين 

. وتشكل نسبة السكان االناث  %0.60نسمة، أي ما نسبته    6268يرتفع عدد سكان الذكور عن االناث في اإلقليم  

عرفت  سيدي قاسم  ، نجد أن ساكنة إقليم  2014، مع نتائج إحصاء  2004حصاء  بمقارنة نتائج إو   .49.40%

نسمة، كانت هذه الزيادة أساسا في    32848، حيث زاد عدد الساكنة خالل عشر سنوات بحوالي  ملحوظاتطورا  

 األوساط الحضرية لإلقليم حسب االحصائيات.

 2014و2004اإلحصائية : مقارنة عدد سكان إقليم سيدي قاسم خالل محطة 01مبيان 

 
 منشورات   الغرب،  ملنطقة  الطبيعي  الوسط  حول   طبيعية  معطيات  الخالق،  عبد  غازي :  ينظرللمزيد حول الخصائص الطبيعية ملنطقة الغرب،    1

 .20-11 ص ،1991املغرب ،3  رقم ومنشورات ندوات سلسلة بالقنيطرة، اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية

 ( RGPH2014) 2014نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى  2
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 ( RGPH2014)  اعداد الباحث، املصدر

اقتصادي  2-3  النشاط سوسيو

بناء على احصائيات املتعلقة بإقليم سيدي قاسم، سنقوم باستعراض بعض املؤشرات حول نسب النشاط  

 .  2004والشغل في إقليم سيدي قاسم، ومقارنتها على صعيد الجهة، والتحوالت التي عرفتها باملقارنة مع إحصاء  

، بينما على %44.67  2014سنة    حصاءات إلى أن املعدل الصافي للنشاط على مستوى إقليم بلغاإل تشير أوال  

وقد تباين املعدل الصافي للنشاط عند الذكور واالناث،  .  %49.73مستوى الجهة بلغ املعدل الصافي للنشاط  

( بينما عند الذكور %25.46)على مستوى الجهة  %11.31حيث لم يتجاوز املعدل الصافي للنشاط عند االناث  

إلى   النسبة  . أما فيما يخص  %75تجاوز  يأقل على مستوى الجهة حيث لم    في اإلقليم، وهي  %77.53وصلت 

والقروي   الحضري  الوسط  بين  النشاط  في   ،باإلقليم معدل  القروي  بالوسط  للنشاط  الصافي  املعدل  فنجد 

بالوسط الحضري في حدود:  48)على مستوى الجهة أكثر من  %44.72حدود للنشاط  املعدل الصافي  بينما   ،)

 باملئة(.  50تجاوز  )على مستوى الجهة 44.58%

 الجماعات الترابية بإقليم سيدي قاسم ومقارنة وسط اإلقامة بين الوسط القروي والحضري : ثانيا

 الجماعات الترابية بإقليم سيدي قاسم  -1

 تعريف الجماعات الترابية   1-1

  ، واألقاليم والجماعات، على أنها "الجهات والعماالت  135الجماعات الترابية في الفصل    2011يعرف دستور  

إلى أن   العام"ويشير الدستور  للقانون  الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة  الترابي    يتكون   ،الجماعات  املجال 

قروية، في حين ال يتجاوز عدد  تصنف  جماعة    1282منها  ،  (1) ة ترابيةجماع  1503جهة؛ تضم    12املغربي من  

فيها حوالي ثالثة عشر مليون ونصف    قيم جماعة. الجماعات القروية ي  221  املصنفة حضرية  الجماعات الترابية 

 
 املحلية. للجماعات العامة املديرية الداخلية وزارة إعداد ،2015- 2014 أرقام في الالمركزية ينظر وتصنيفها الترابية الجماعات عدد حول  للمزيد 1
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الحضرية الترابية  الجماعات  في  تقريبا  يعيش  حين  في  نسمة،  املليون    مليون  ونصف  مليون  عشرون  حوالي 

 . (1) نسمة

افية والسك  هاصوخصائبإقليم سيدي قاسم ونوعيتها عدد الجماعات الترابية  2-1  انية الديمغر

الترابية؛   الجماعات  أنواع من  ثالثة  بين  بينها  فيما  نميز  ترابية،  إقليم سيدي قاسم، ثالثون جماعة  يضم 

املراكز الحضرية. تتوزع الجماعات الترابية بإقليم  مع    الجماعات الترابية الحضرية، والجماعات الترابية القروية

 وهي على املنوال اآلتي كما يوضح الجدول:  بلديات.سيدي قاسم على خمسة دوائر ترابية، وخمسة 

 : الجماعات الترابية بإقليم سيدي قاسم01جدول 

اسم الجماعة   اسم الدائرة والبلديات 

 الترابية 

 الكثافة السكانية  سر عدد األ  عدد السكان 

 

 

 دائرة تالل الغرب 

 104 4836 24241 عين الدفالي

 57.97 1383 7485 بني وال 

 52.22 1386 7893 موالي عبد القادر 

سيدي احمد  

 بنعيس ى 

7810 1371 81.79 

سيدي اعمر  

 الحاض ي 

11814 2096 134 

 83.32 2578 14356 سيدي عزوز 

 

 دائرة غرب بني مالك 

 121 3113 17842 الحوافات 

 165 4460 24805 انويرات 

 169 4081 25075 صفصاف 

 

 

 دائرة ورغة 

 143 2489 13412 الخنيشات 

 2230 2193 10295 الخنيشات املركز 

 99.91 3878 20461 ملرابيح 

 71.59 1988 11371 اوالد نوال 

سيدي امحمد  

 الشلح 

7737 1373 115 

 113 2589 14764 توغيلت 

 
 ( RGPH2014) 2014نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى  1
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 دائرة الشراردة 

 

 42.06 1282 7697 باب تيوكا 

 132 2047 11370 بير الطالب 

 130 1949 10371 اشبانات 

 78.41 1570 10239 سلفات 

 73.78 1131 7068 ثكنة

 96.26 1729 10032 زكوطة 

 121 1630 8606 زيرارة 

 4655 1673 8000 مركز: زيرارة 

 

 دائرة بهت 

 306 5068 32127 دار العسلوجي 

 128 2569 16861 ارميالت 

 246 4826 30199 سيدي الكامل 

 

 

 البلديات 

 1456 1298 6643 الكداري دار 

 1042 1777 7819 احد كورت

 3409 5888 28671 جرف امللحة

 3853 7017 31434 مشرع بلقصيري 

 2927 17923 75572 سيدي قاسم 

عداد الباحث، املصدر: مونوغرافية إقليم سيدي قاسم وموقع املندوبية السامية  إ

 ( 2014RGPHللتخطيط)

 متغير وسط اإلقامةاملشهد الحضري من خالل   -2

 نبذة عن نواة التمدن بإقليم سيدي قاسم  1-2

في نظام الترابي املغربي، نميز بين الجماعات الترابية، من خالل الدراسات اإلحصائية املعمول بها في دواليب  

املندوبية السامية للتخطيط بين مجالين للسكن واإلقامة، فإما نجد وسط اإلقامة مصنف وسط قروي أو  

حضري. ومن الجدير باإلشارة هناك شبه غموض حول الفروق القروية والحضرية، خصوصا في مجاالت  وسط  

  طرحا   يتم  التي  األسئلة   بين  العالم الثالث حيث هناك نقاش حول تصنيف املجال في العلوم االجتماعية؛ من 

ما  على املجالي،  كما    بين  املجالية  الفروق  التصنيف  أو  واملدينة؟  الفروق  القرية  الجوهري؛  محمد  عنها  يعبر 

.كما هناك من يفضل استعمال التمدنية عوض كلمة التمدن؛ فالتمدنية هي "عبارة عن    (1) الريفية الحضرية

شبكة عالقات مكانيية واجتماعية وفكرية، يوضفها الشخص أو مجموعة من األشخاص في ممارسته الخاصة  

 
 . 2ط 2011الريفي، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان  االجتماع علم وآخرون، حبيب عالية: في" الحضرية الريفية الفروق" الجوهري، محمد 1
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لحضري وتبلغ ذروة تبلور التمدنية في وسط املدينة ومركزها النابض  ندماجه في املحيط اوالعامة، تساعد على ا

وهي في آن واحد سلوك وتصور عالقات بين األشخاص وقيم ديناميكية اجتماعية    ،بالحياة واملعامالت املتشعبة 

للمدينة، أي غفي مركزية حضرية تكيف تطور   املتميز  املجال  في  تعبيرها األقوى  وثقافية، وهي كذلك تعرف 

بينما التمدن "يعبر عن النمو    (1) ملدينة بأجمعها وتحدد عالقات السكان فيا بمختلف املؤسسات الحضرية"ا

يؤكد عبد الرحمن   . وعلى ضوء هذه اإلشارة املتعلقة باملسألة الحضرية،(2)   الكمي والكيفي للعمران الحضري" 

أنه التحضر  مفهوم  حول  االجتماع  علماء  تصورات  حول  القول  باألساس  املالكي  العمليات  "ه  يعني  ذه 

االجتماعية التي وصلت مراحلها النهائية في الدول املتقدمة. والتي يمكن القول أن ما يسمى بالدول النامية قد  

تدريجا. وبشكل حتمي فيها  املالكي:؛  (  3) "انخرطت  يقول  أربعة عمليات  تتحقق  تنشئة    حيث  التحضر كعملية 

التحضر    التحضر عملية مثاقفة أو تثاقف حضري؛  اندماج أو ادماج حضري؛ التحضر كعملية    اجتماعية؛

 كعملية إعادة بناء ونشكل الهوية.

لقد شكل االمتداد الترابي بمنطقة إقليم سيدي قاسم، موطن العديد من الحضارات واألقوام التي عبرت  

نتمية إلى منطقة الغرب التاريخية  باملغرب خالل التاريخ القديم واملتوسط؛ كانت منطقة إقليم سيدي قاسم امل

بناء عديد من   الحديث، وشكلت موطن  التاريخ  املجتمع خالل  العديد من مكونات  املغربي، موطن  املجال  في 

في منطقة   البصرة"  "مدينة  وأشهرها  أهمها  التاريخية،  املصادر  في  لها  اإلشارة  تم  التي  السكانية  املستوطنات 

الوز  الحسن  لها  يشير  التي  أن مدينة  (4)انالغرب  إلى  اإلشارة  التاريخي،  السياق  في هذا  باإلشارة  الجدير  . ومن 

سيدي قاسم التي تعد عاصمة اإلقليم اليوم؛ كانت منطقة "الزواية" التي تدخل ضمن املجال الحضري للمدينة  

الحضرية   من النواة  الفرنس ي(  5)األولى  بين  االحتالل  حل  وحين  إقليم  .  منطقة  االحتفي  وزرع  املعمرين  ،  الل 

 .  PETIT-JEANاسم الفرنسين هناك قام املستوطنين بإطالق تسمية على مدينة سيدي قاسم الحالية 

 ساكنة إقليم سيدي قاسم وأوساط اإلقامة:  2-2

نتائج إحصاء   التي أشارت أن عدد سكان اإلقليم    (2014RGPH) 2014في إقليم سيدي قاسم ومن خالل 

نسمة بالوسط   168434نسمة، في مقابل   353636نسمة، تقيم بالوسط القروي ما مجموعه  522070وصل 

أسرة بالوسط القروي،   61422أسرة، تقيم منها  99191الحضري. أما عدد االسر الذي بلغ عدده ما مجموعه 

 
 . 71 ص ،(1996  املغرب،)58 العدد آفاق، مجلة اإلسالمية،  العربية املدن  وتطور  التمدنية الناصري، محمد 1

 املرجع السابقة. اإلسالمية،  العربية املدن  وتطور  التمدنية الناصري، محمد 2

االجتماعية،    التنمية  سوسيولوجيا  مختبر  املغرب، منشورات  في  والهجرة  التحضر  سوسيولوجيا  دراسة:  واملجال  الثقافة  املالكي،  الرحمن  عبد  3

 . 25، ص 1، ط2015 املغرب

 .2ط 1983 اإلسالمي، بيروت الغرب دار األخضر، ومحمد حجي محمد ترجمة افريقيا، وصف الفاس ي، الوزان  محمد بن : الحسنينظر للمزيد 4

 باملعارف   يحيط  الهجاء  حروف  على  مرتب  قاموس)األقص ى   املغرب:  املغرب  معلمة  ،"قاسم  سيدي"  الشيكر،  مبارك:  ينظر  املوضوع  هذا  حول   للمزيد  5

  والترجمة  للتأليف  املغربية  الجمعية  املغرب،)  ،(15  ج( )  األقص ى   للمغرب  الحضارية  و  والبشرية  والجغرافية  التاريخية  الجوانب  بمختلف  املتعلقة

 .   5216ص ،(2004 والنشر،
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التي تقيم بالوسط   النتيجة السكانية    أسرة.  37769الحضري  في حين ال يتعدى عدد االسر  وعلى ضوء هذه 

الترابية املغربية التي تتسم ديناميتها الحضرية، بأقل  والسكنية، صنف   إقليم سيدي قاسم من بين األقاليم 

 قليم.  سوى ثلث عدد سكان اإل قامةمن خالل بعد اإل  األقاليم تمدنا، حيث ال يشغل املجال الحضري 

 بإقليم سيدي قاسم داخل مشهد الحضري بجهة الرباط سال القنيطرة: مقارنة التمدن  3-2

سوى خمسة باملئة من  فقط،    جهة الرباط سال القنيطرة،باملقارنة مع باقي أقاليم  إقليم سيدي قاسم  يحتل  

بلغ فيها نسبة التحضرمجموع الساكنة الحضرية   ، %  69.8  بالجهة، السيما أن جهة الرباط سال القنيطرة، 

كانت الجهة يسجل بها في السنة اإلحصائية    . بعدما(2014RGPH)نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنىحسب  

 . (2004RGPH)% 67.4، ما يقدر 2004

أن  يتبين  قاسم،  إقليم سيدي  اإلقامة على صعيد  أرقام وسط  قراءة  املقيمين  نسبة    ومن خالل  السكان 

السكان  ، في حين تتجاوز نسبة  %32.26ما نسبتهتجاوز إقليم سيدي قاسم، ال ت  على صعيدبالوسط الحضري  

بالوسط  تقيم  من األسر    %62ما نسبته  . أما حسب متغير االسرة، إذ نجد  %67.74  ةبالوسط القروياملقيمين  

 القروي. 

بالوسط القروي بحوالي  2004حسب إحصائيات  و  كان يقدر عدد الساكنة املقيمة  في   341444؛  نسمة، 

؛ سجل  2014نسمة. وخالل سنة اإلحصائية لعام    147978حين لم يتجاوز عدد املقيمة بالوسط الحضري  

لوسط الحضري  في ا سكان اإلقليمعدد نسمة، بينما بلغ  353639وسط اإلقامة في املجال القروي، ما نسمته 

نسمته   الزيادة  168631ما  أن  باإلشارة،  الجدير  ومن  على  نسمة،    32848.  باألوساط  %  37نسبة  توزعت   ،

 باألوساط الحضرية. % 63القروية، 

االحصائية  02مبيان   قاسم من خالل محطة  بإقليم سيدي  والحضري  القروي  بالوسط  املقمين  : مقارنة 

 2014و2004
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 2016املصدر: مونوغرافية إقليم سيدي قاسم عداد الباحث، إ

هذه    أربع وكاالت حضرية، ويقدم الجدول التاليومن املعلوم على صعيد جهة الرباط سال القنيطرة، نجد  

 على صعيد كل وكالة حضرية.  الوكالت مع مؤشرات التمدن بها

 التحضر حسب كل وكالة : الوكاالت الحضرية بجهة الرباط سال القنيطرة ومؤشرات 02جدول 

 عدد اسم الوكالة

 العماالت

عدد الجماعات  

 الترابية 

 مجموع

 عدد السكان 

 الكثافة 

 السكانية 

معدل 

 التحضر 

 الحضرية القروية

الوكالة الحضرية  

 تمارة  -صخيرات

1 0 10 574553 527.00 / 
2km 

90.00% 

الوكالة الحضرية  

 سال-الرباط

2 2 4 1480616 - 96.00% 

الوكالة الحضرية  

 سيدي قاسم -قنيطرة 

3 53 10 1904112 238.00 / 
2km 

67.60% 

الوكالة الحضرية  

 للخميسات 

- 31 4 539828 - 52.00% 

-https://www.federationعداد الباحث، املصدر: موقع فدرالية الوكاالت الحضرية باملغرب: إ

majal.ma/ar/reseau-aum واملندوبية السامية للتخطيط 

والجهة،و  اإلقليم  والحضريين على صعيد  القرويين  السكان  نسبة  بين  املقارنة  أن   من خالل عملية  يتبين 

مرتفعة، حيث قارب سبعين باملئة. في حين ال تتعدى في نسبة السكان بالوسط الحضري على مستوى الجهة  

قاسم   سيدي  يستنتج،    33إقليم  ما  وهذا  الجهة، باملئة،  مستوى  على  ترتفع  الحضريين  السكان  نسبة  أن 

م  على  تطغى  لإلقليم،  الترابي  املجال  إذن  اإلقليم.  مستوى  على  بالوسط  وتنخفض  املقيمة  الساكنة  شهده 

 .  بامتيازالقروي، ومنه نستخلص أن املجال االجتماعي هو قروي 

 2014و 2004: مقارنة معدل التمدن على صعيد أقاليم وعماالت رباط سال القنيطرة خالل سنة 03مبيان 
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 2016عداد الباحث، املصدر: مونوغرافية إقليم سيدي قاسم إ

 املتوقع مستقبال: مشهد اإلقامة  4-2

سينخفض عدد سكان  منهجية اسقاطات اإلحصائية املعمول بها، تشير التوقعات اإلحصائية أنه "على  بناء  

، أي بانخفض ديمغرافي  2030نسمة في أفق    508098إلى    2015نسمة سنة    522058إقليم سيدي قاسم من  

قب سيسجل حسب االسقاطات االحصاية  ويهم هذا االنخفاظ الذي من املرت  ."(نسمة-13960إجمالي يعادل )

بإقليم سيدي قاسم هذا االنخفاض أساسا ساكنة الوسط القروي  " خص  ي  ؛  (1) للمندوبية السامية املتعلقة 

"؛ في املقابل سيعرف عدد سكان املدن اطرادا في عدد السكان؛  %-0.63التي ستتقلص بمعدل سنوي يصل إلى 

 " .  %0.67بمعدل سنوي يعادل "  املدن بإقليم سيدي قاسم تزايداحيث من املحتمل أن يعرف عدد سكان 

 2030-2025عدد السكان بين الوسط القروي والحضري  :  استشراف 04مبيان 

 
 .20ص القنيطرة، سال  الرباط لجهة الجهوية املديرية ،2016-قاسم سيدي إقليم مونوغرافية للتخطيط، السامية املندوبية 1
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 2016داد الباحث، املصدر: مونوغرافية إقليم سيدي قاسم إع

لعدد  تراجعا  إقليم  اإلحصائية، سيعرف  اسقاطات  وكما هو مرجح من خالل  املبيان،  في  واضح  هو  كما 

سنة    521390إلى    522277من    2015سنة  ل   يةاالحصائاالسقاطات  راجع عدد سكان حسب  يتالسكان، فقد  

خالل  نسمة    516842  إلى  52390من    نسمة، ومن املرجح أن يستمر هذا التراجع إلى  887يقدر  ترجع  ؛ أي  2020

أي  2025 اإلقليم من سنة  ؛  يقدر    2025إلى سنة    2020ترجع عدد سكان  هذا    4548بما  نسمة. وقد يصل 

نسمة. إجماال؛ سيتراجع عدد سكان إقليم سيدي قاسم خالل عقد    8744  ب  يقدربما  إلى    2030التراجع في أفق  

في خضم هذا التراجع،    ة ترابية قروية.ما يعادل سكان جماع   نسمة.  13292_ بحوالي2030إلى    2020القادم_

نسمة،   200000إلى    2030سيعرف املشهد الحضري من خالل وسط االقامة نموا مطردا، دون أن يصل سنة  

 في املقابل سيتراجع عدد السكان املقيمين باملجاالت الترابية القروية. 

 

 املرتقب على صعيد إقليم سيدي قاسم  والتراجع القروي للسكان   النمو الحضري :  اسستشراف 05مبيان

 2016عداد الباحث، املصدر: مونوغرافية إقليم سيدي قاسم إ
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 توطين املجاالت الحضرية والقروية بإقليم سيدي قاسم وخصائصها السكانية -3

الحضرية،  -الترابيةفي إقليم سيدي قاسم يتم تصنيف خمس جماعات ترابية ضمن التصنيف الجماعات  

 وهي كل من جماعة حد كورت وسيدي قاسم وجرف امللحة ودار الكداري ومشرع بلقصيري. 

 : شبكة املدن بإقليم سيدي قاسم 03جدول 

 عدد االسر  عدد السكان  اسم املدينة 

 1777 7843 حد كورت

 17923 75672 سيدي قاسم 

 5888 28681 جرف امللحة

 1298 6643 دار الكداري 

 7017 31497 مشرع بلقصيري 

 ( 2014RGPHعداد الباحث، املصدر: موقع املندوبية السامية للتخطيط)إ

من الجدير بالذكر، اإلشارة إلى املراكز القروية ببعض الجماعات الترابية بإقليم سيدي قاسم، حيث هناك  

، مركز الخنيشات، ومركز  2014املسجلة في إحصاء  مجموعة من املراكز التي تم االرتقاء بها، ومن أبرزها املراكز  

إلقليم سيدي قاسم بزوغ مراكز أخرى كمركز عين الدفالي وغيرها    في املجال الترابي  يالحظ ميدانيا  زرارة. لكن

الحضرية   الجماعات  في شبكة  مركزا  املستقبل  في  التي ستحتل  املراكز  واعدة  باإلقليممن  مراكز  هناك  أي   .

املجالية   التحوالت  مالمح  ستحدد  من  هي  املنطقة  في  السكان  وجذب  العمراني  التوسع  حيث  من  مجاليا 

 يم سيدي قاسم باإلضافة إلى املدن الرئيسية بإقليم.  والحضرية بإقل

 : توطين املدن بإقليم سيدي قاسم 02خريطة
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 2016عداد الباحث، املصدر: املندوبية السامية للتخطيط ومونوغرافية إقليم سيدي قاسمإ

 : خاتمة

إن إقليم سيدي قاسم عرف نموا حضريا، تجلى باألساس في تشكل مدينة جرف امللحة، التي أصبحت قطبا  

مديني بإقليم، محتلة بذلك املدينة الثالثة بعد مدينة سيدي قاسم التي تعد عاصمة اإلقليم. ومدينة بلقصيري.  

ض في السنوات املقبلة إلى تحوالت مهمة من  وهذا له داللته الترابية في التحوالت الترابية. لكن هذا اإلقليم معر 

حسب اسقاطات اإلحصائية للمندوبية السامية، أن  حيث دينامية السكانية واملجالية، فمن املرتقب واملرجح  

في خضم هذا التراجع السكاني، سيعرف املشهد الحضري،  ويعرف إقليم سيدي قاسم، تراجعا لعدد السكان.  

نسمة، وهذا سيكون على حسب    200000إلى    2030، دون أن يصل سنة  من خالل بعد وسط االقامة نموا

تراجع املقيمين في املجاالت القروية على صعيد اإلقليم؛ أي سيكون املجال القروي بإقليم سيدي قاسم في حركة  

.  الحضرية سواء داخل اإلقليم أو خارجه-القروية إلى الجماعات الترابية-هجرة سكانية من الجماعات الترابية

السكن من جهة   تتعلق بظروف  لدواعي  السكانية  الهجرة  نزيف  في دوامة  اإلقليم  والبحث عن  وهذا ما يضع 

االجتماعية  العمل   الظروف  في  النظر  إعادة  الى  يحتاج  طارد  مجالي  وضع  إزاء  إننا  وبالتالي  ثانية،  جهة  من 

صعيد   على  ناجع  تنموي  نموذج  يتطلب  ما  وهذا  الكامل  واالقتصادية،  تحقيق  أولويته  من  يجعل  اإلقليم 
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ملتطلبات السكن التي أصبحت أكثر من مجرد تزويد الساكنة باملتطلبات البنية التحتية وسوسيواقتصادية،  

بل خلق اقتصاد يتمش ى مع ظروف الساكنة التي باتت تتصارع من أجل كسب القوت اليومي، الذي تزداد ظروفه  

 لظروف املناخية، وعبء كلفة املعيشة. صعوبة نظرا ملتغيرات الفقر، وا

 :  املراجع قائمة 

  الغرب   دار  األخضر،  ومحمد  حجي  محمد  ترجمة  افريقيا،  وصف  الفاس ي،  الوزان  محمد  بن  الحسن .1

 .2ط  1983 بيروت  اإلسالمي،

  من  وضاحيتها،  كورت  احد   بجماعة  الفالحي  النشاط  على  وانعكاساتها  املناخية  التقلبات  مصطفى،  شيكر .2

 .2021 األردن ،15 العدد ،2 املجلد والدراسات،  البحوث لنشر الدولية املجلة الفالحين، تمثالت خالل

  مختبر  منشورات  املغرب،  في  والهجرة  التحضر  سوسيولوجيا  دراسة:  واملجال  الثقافة  املالكي،  الرحمن  عبد .3

 .1ط  ،2015 املغرب االجتماعية، التنمية سوسيولوجيا 

  والعلوم اآلداب  كلية  منشورات   الغرب،  ملنطقة  الطبيعي  الوسط   حول   طبيعية  معطيات   الخالق،   عبد  غازي   .4

 .20-11 ص  ص ،1991املغرب  ،3 رقم ومنشورات  ندوات سلسلة بالقنيطرة، اإلنسانية

 .املحلية للجماعات العامة املديرية الداخلية وزارة  إعداد ،2015-2014 أرقام في الالمركزية  .5

  يحيط  الهجاء  حروف  على  مرتب  قاموس)األقص ى  املغرب :  املغرب  معلمة  ،"قاسم  سيدي "  الشيكر،  مبارك  .6

 ، (15  ج( )األقص ى  للمغرب  الحضارية   و   والبشرية   والجغرافية  التاريخية  الجوانب  بمختلف  املتعلقة  باملعارف

 .(2004 والنشر، والترجمة للتأليف املغربية الجمعية املغرب،)

  املسيرة  دار  الريفي،  االجتماع  علم  وآخرون،  حبيب  عالية:  في"  الحضرية   الريفية  الفروق"  الجوهري،  محمد  .7

 . 2ط 2011 عمان والتوزيع،  للنشر

 .(1996املغرب،)58 العدد آفاق، مجلة اإلسالمية، العربية املدن وتطور  التمدنية  الناصري، محمد .8

  سال  الرباط   لجهة  الجهوية  املديرية   ،2016-قاسم  سيدي   إقليم   مونوغرافية  للتخطيط،  السامية  املندوبية  .9

 القنيطرة. 

 (RGPH2014) 2014 والسكني  للسكان العام اإلحصاء نتائج .10
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 بين التطور التكنولوجي واإلكراه التنزيلي التعليم عن بعد

 ط.د.عبد النبي فنان/جامعة ابن زهر، املغرب 

Education sur le développement technologique et la coercition de téléchargement . 

PhD student Abdenbi fennane /Ibn Zahra University, Morocco 

 

 

 

 ملخص: 

في تحقيق األهداف والكفايات وما يتميز به    وأهميته  التعليم عن بعد  التعرف عن  تهدف هذه الدراسة إلى

ائل  توفير الوس تأهيل املوارد البشرية و   تحديد بعض آليات التنزيل التي تتجلى فيكذا  و   ،عن التعليم الحضوري 

توظيف  عن طريق    التنزيلاإلكراهات التي تعيق عملية    بعض  باإلضافة إلى إبرازالحديثة والشبكة العنكبوتية  

مع ذكر بعض الحلول واملقرحات للتقليل من تلك  ة وتطبيق البرامج واملناهج الدراسية،  املناسب  ة البيداغوجي

 اإلكراهات والصعوبات. 

 . البيداغوجية عن بعد، اإلكراهات، التكنولوجية،التعليم الكلمات املفتاحية:  

Abstract : 

De l'étude à l'éducation, puis au développement de l'éducation, puis au développement de 

l'éducation par le développement  de l'éducation, puis au développement dans le développement 

de l'éducation et de l'imprimerie. Pédagogique, parc, programmes et curricula, m rance quelques 

solutions et propositions pour réduire celles contraintes et le quotidien. 

key words: Enseignement à distance, contraintes, technologie, éducation, pédagogie. 
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 تقديم:

كلمة  إليها، فكانت أول    ودعا   اإلسالم  بها  اهتم  التي  األساسية  واملهمات  والتعليم من أهم األمور   التربية  تعتبر

 تعالى: "  نزلت في القرآن الكريم تأمر بالقراءة والتعليم والتعلم، قال
ْ
َرأ
ْ
َك   ِباْسِم   اق ِذي  َرِبّ

َّ
َق،  ال

َ
ل
َ
َق   خ

َ
ل
َ
   خ

َ
َسان

ْ
ن ِ
ْ

  اإل

ٍق،  ِمْن 
َ
   َعل

ْ
َرأ
ْ
َك   اق َرُم،   َوَربُّ

ْ
ك
َ ْ
ِذي  األ

َّ
َم   ال

َّ
ِم،  َعل

َ
ل
َ
ق
ْ
َم   ِبال

َّ
   َعل

َ
َسان

ْ
ن ِ
ْ

ْم   َما  اإل
َ
ْم   ل

َ
  عصر   كل  في  رفع هللا العلماء ، وقد  1" َيْعل

ِع ":  تعالى  واآلخرة، يقول الحق سبحانه  الدنيا  وزمان، وفي كل مكان في 
َ
ُ   َيْرف ِذيَن   َللاَّ

َّ
وا   ال

ُ
ْم   آَمن

ُ
ِذيَن   ِمنك

َّ
وا  َوال

ُ
وت
ُ
  أ

َم 
ْ
ِعل

ْ
 .   2" َدَرَجاٍت  ال

مادامت األرض والسموات فهي  اإلنسان    حياة   في  مستمرة  ومن هذا املنطلق فإن عملية التعليم هي عملية 

في   الكائنات مهما اختلفت األجناس، فلقد خلق هللا اإلنسان    هذه األرض سر وجوده  ودليل تمييزه عن سائر 

  له وهبو 
ً
 عل املخلوقات؛ميزُه به عن سائر ، فعقال

ً
ليمتلك القدرة ، أن يوسع مدارك هذا العقل يهلذا كان لزاما

 لم والحفاظ على استمرارية تعلمه في كل زمان ومكان. في تحصيل الع التي تساعده

  
ُ
ومما يساعد على استمرارية التعليم والتعلم وتحقيق األهداف املتوخاة منه والقدرات والكفايات، عملية

آلية   باعتبارها  بعد،  عن  ظل التعليم  في  البيداغوجيا  االستمرارية  على ضمان  تحافظ  التي  اآلليات  أهم  من 

م    كراهات والصعوبات، إذ تساعد  األزمات، رغم اإل 
ّ
في التحصيل املعرفي دون انقطاع بغض النظر عن  املتعل

وتحقيق األهداف والكفايات    البيانات، واملعلوماتالزمان واملكان، وفي تنمية القدرات واملهارات والحصول على  

 واملحاضرات.  الدروس وقاعة واملدرس املتعلم بين  والفصل  املسافات بعد رغم

شبكة  استخدام جميع التقنيات الحديثة التي تعتمد باألساس على ال  عملية التعليم عن بعد عن طريق  وتتم

 من خالل استعمال الحاسوب وجميع الوسائط اإللكترونية الحديثة.   العنكبوتية

 إشكالية الدراسة:  -

التعليمية املستخدمة عن    إلى ابتكار العديد من األساليب   خالل هذا القرن   لقد أدت الثورة التكنولوجية

، بحيث أصبحت الحاجة إلى  في بداية األلفية الثالثة، وال سيما  3نترنيت والوسائط التعليمية املختلفة طريق اال 

ت  اعتبر  - لتطور والتجديد التربوي ا في التعليم ومظاهر  -أبرز االتجاهات الحديثةالتعليم عن بعد ملحة؛ إذ أن 

 التعليم عن بعد شيئا أساسيا في املستقبل، وذلك من أجل الحفاظ على الحق في التعلم لكل فرد داخل املجتمع. 

؛  في مختلف بقاع العالم خالل جائحة كرونا  وملموس  بشكل كبير  ى التعليم عن بعدالحاجة إل  تأكدتوقد  

هل التعليم    لكنعملية التعليمية التعلمية، أنه ال مفر منه وأنه هو املستقبل واألساس في البتبين  الش يء الذي 

 . ؟والكفايات  وري في تحقيق األهداف والغاياتمحل التعليم الحض يحل بعدعن 

 
 .  5-1اآلية  ،سورة العلق  1
 .11اآلية  ،سورة املجادلة 2
 .  496رحيمة عيسان العوملة وحوار الحضارات والثقافات/ مجلة عالم التربية، ص  3
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وتتفرع عن هذا السؤال املحوري أسئلة من قبيل، ما املقصود بالتعليم عن بعد؟ وما هي أهميته ومميزاته  

وهل   التنزيل؟  التنزيلوآليات  عملية  اإلكراهات  تواجه  هي؟  بعض  املقترحة    وما  الحلول  تلك  لتجابعض  وز 

 اإلكراهات.

 أهداف الدراسة: -

بالتعليم عن بعد وأهميته في تنمية املهارات والقدرات لدى املتعلم، وإبراز  التعريف  تهدف هذه الدراسة إلى  

 بعض آليات التنزيل واإلكراهات التي تواجهها، مع ذكر بعض الحلول واملقترحات لتجاوز تلك اإلكراهات.

 منهج الدراسة: -

طريق الحديث عن التعليم عن  وذلك عن ،  يالوصفي التحليلالتاريخي واملنهج    تتم هذه الدراسة، وفق املنهج

بعد  من حيث التعريف وتاريخ بدء االستخدام به وأهميته، ومن حيث إبراز بعض آليات التنزيل واإلكراهات  

 التي تواجهها، مع تقديم بعض االقتراحات والحلول من أجل تجاوز تلك اإلكراهات. 

  التعليم عن بعد  للحديث عن  صصيخ  :األول   الفصلومعالجة هذه النقاط تتم من خالل فصول ثالثة، ف 

  . وأماالتنزيل  عمليةاإلكراهات التي تعيق  . والفصل الثاني: يخصص للحديث عن بعض  وآليات التنزيل  وأهمته

 لتجاوز تلك اإلكراهات، ومفاصل ما تم إجماله يأتي وفق اآلتي:  قترحاتاملحلول و يتناول بعض ال  الفصل الثالث:

 تنزيله. آليات و أهميته عن بعد و التعليم ب التعريف :الفصل األول 

 أوال: التعريف بالتعليم عن بعد.

 _ ما هو التعليم عن بعد؛ 1

قد تكون حضورية    وعملية التعليم  عكس التعلم الذي يقوم به املتعلم،  يعتبر التعليم عملية يقوم بها املعلم 

  عن  بينهما  يمزج  وقد،    التعليم عن بعدبالتعليم الحضوري، وقد تكون عن بعد ويسمى آنذاك  بويسمى آنذاك  

إذ أصدرت وزارة    ؛ كورونا  جائحة   واجهة فيسمى: "التعليم بالتناوب" كما حدث في املغرب أثناء م    التناوب   طريق 

التناوب بين التعليم الحضوري والتعلم  التربية الوطنية إطارا وطنيا مرجعيا ينظم النمط التربوي القائم على  

للتعلم   وأخرى  الحضوري،  للتعليم  فترات  تخصيص  أساس  على  بالتناوب  التدريس  عملية  وتقوم  الذاتي، 

في املئة لكل واحد منهما( ويعتمد هذا النمط التربوي من التعليم على تقسيم كل قسم    50الذاتي، بشكل تناوبي)

لرجوع إلى السير العادي للدراسة، كما أن هذا التقسم سيمكن من تحقيق  إلى فوجين، من أجل تسهيل عملية ا

تعليم  فاألول  شقين،  إلى  الزمن  استعماالت  توزيع  على  أيضا  بالتناوب  التعليم  ويقوم  الجسدي،  التباعد 

حضوري، والثاني التعلم الذاتي بشكل تناوبي ومتساوي بين األفواج، وتخصص الحصص في التعليم الحضوري  

الحضورية حول لألنش  الحصة  في  للمتعلمين  وإرشادات  توجيهات  إعطاء  مع  للتعلمات  البنائية  التعليمية  طة 
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إنجازات   تتبع  عن  فضال  الرقمية،  املوارد  في  أو  املدرسية  الكتب  في  الواردة  األنشطة  باقي  مع  التعامل  كيفية 

 .1املتعلمين في حصص التعلم الذاتي وأنشطة التعلم الذاتي

تقدم نخلص بأن التعليم الحضوري يتم في قاعة الدروس واملحاضرات بشكل مباشر ومتزامن  انطالقا مما  

 في الوقت واملكان دون وجود فاصل بين األستاذ واملتعلم، في حين أن التعليم عن بعد عكس ذلك. 

أنه   بعد على  التعليم عن  تعريف  هنا جاء  ثابتة"ومن  وبنايات  دراسة  بجدران ومقاعد  يتقيد  ال  أو    تعليم 

 .2قاعات دراسة تستوجب أن يكون الطالب وجها لوجه مع املعلم كما في الجامعات التقليدية" 

يتميز بعدم التواصل املباشر والكلي بين األستاذ واملتعلم    التعليم عن بعدومن خالل هذا التعريف يتبين بأن  

داخل الفصل، بحيث أنه يتم فيه تقديم املواد التعليمية عبر األقسام االفتراضية من خالل استخدام وسائل  

 أساسية وهي:  ثالث مكوناتمن  التعليم عن بعد   يتكون ، و التواصل الحديثة

 لعملية التعليمية والساهر على تنفيذها سواء حضوري أو عن بعد. ، باعتباره املؤطر املباشر لاملعلم-1 

 ، باعتباره املحور األساس في العملية التعلمية. املتعلم -2

 .3، باعتباره محل التعاقد البيداغوجي والديداكتيكي بين أطراف العمليةاملحتوى التعليمي -3

ويمكنه بشكل  نفسه، الش يء الذي يساعده    علىوعليه فالتعليم عن بعد هو تعليم يجعل الطالب يعتمد  

على اعتبار أن فلسفة التعليم   ،أساس ي من متابعة دراسته الجامعية في مختلف بقاع العالم بأقل تكلفة مادية

عن بعد هي في األساس مبنية على مبدأ املرونة واملساواة في التعليم وتقريب الفضاء التعليمي إلى املتعلم، تحقيقا 

 .4في كل مكان اتلجميع املتعلمين واملتعلم ملبدأ تكافؤ الفرص

وقد    ،متزامنة في الفصل الدراس يتكون  ، قد  نه يتم بطريقةو تعليم يتميز بك  :هو  ومن هنا فالتعليم عن بعد

على   االعتماد في التعليم عن بعد  بين األستاذ واملتعلم؛ إذ يكون   االلتزام بمكان محدد  دون ؛ أي  غير متزامنة  تكون 

الذاتي أكبر  التعلم  بعد  ،  5بشكل  التعليم عن  تعليم  وذلك ألن  إ  مبني  هو  أساس  واملهارات  يعلى  املعرفة  صال 

م عبر وسائط وأساليميالتعلواملواد  
ّ
م بعية حديثة مختلفة ومتنوعة، بحیث  ي ب تقني ة إلى املتعل

ّ
ًدا  يكون املتعل

 
التناوب بين التعليم الحضوري  وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، اإلطار املرجعي للنمط التربوي القائم على    1

 .6- 4ص م.2020والتعلم الذاتي، يوليوز 
 / وقع التعلم املفتوح. 120م .2001/ 38أفنان نظير دروزة مجلة اتحاد الجامعات العربية، األردن عمان،  2
 . 2عايد الشرهان التعليم املفتوح والتعليم عن بعد في الوطن العربي: نحو التطوير واإلبداع، دولة الكويت ص   3
 . 52محمد عبد القادر العمري وسائل وتقنيات التعليم في عملية التعليم والتعلم جامعة اليرموك، ص   4
 .50ليم والتعلم جامعة اليرموك، ص محمد عبد القادر العمري وسائل وتقنيات التعليم في عملية التع 5
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مو 
ّ
املعل  عن 

ً
أن  منفصال اعتبار  تعليالتعل، على  تفاعالت   

ّ
إال هو  ما  بعد  عن  م  ية  ي ميم 

ّ
واملتعل م 

ّ
املعل فيها  كون 

ْيِن عن بعضهما زمان
َ
 .1مًعا   هماكال  ا أو يً مكان  وأا يّ منفِصل

 ملحة تاريخية عن التعليم عن بعد.  -2

رصد تقرير  بل ظهر عبر مراحل في أزمنة متقدمة بأشكال مختلفة، فقد    التعليم عن بعد ليس وليد اليوم،إن  

( بيان التطور التاريخي للتعليم عن بعد في أربعة مراحل؛ أنظمة املراسلة، وتعتمد على املواد  2002اليونسكو)

بين طرفي  املطبوعة   للتواصل  العادي وسيلة  البريد  واإلرشادات املصاحبة من وسائل سمعية وبصرية بجعل 

التعلمية   العملية الوسائط    التعليمية  أنظمة  عن  فضال  والراديو،  التلفزيون  أنظمة  ثم  ومتعلم،  معلم  من 

 . 2ة العنكبوتية وكذلك األنظمة التي تعتمد على الشبك نصوص واألصوات واألشرطة والحاسوبال: ةاملتعدد

م بجامعة لندن عن طريق التعليم باملراسلة  1858سنة    بريطانيا التعليم عن بعد في  ب ستخدام  ال وقد بدأ ا 

 .3مصر من العرب : ثم تطور عبر بلدان العالم ك جامعة وسكنش،م ب1892 وكذلك سنة

أنواع حسب كل مرحلة من مراحل ظهوره    هو   ومن هذا املنطلق فإن التعليم عن بعد ليس نوعا واحدا بل       

التي يتمتع به كل  والقدرات املادية والبيداغوجية  ؛ نتيجة املؤهالتآخر كما أنه يختلف من بلد إلى بلد،وتطوره 

له مصطلح رسمي إال في سنة   لم يظهره  للتعليم عن بعد بشكل مبكر، إال أن  ورغم هذا التطور والظهور ،  بلد

عندما أرادات اليونسكو أن تغير اسم الهيئة العلمية للتربية باملراسلة إلى اسم جديد يضم الهيئة  ، وذلك  م1982

 .4العاملية للتربية عن بعد 

  ومن هنا نستشف بأن التعليم عن بعد ليس شيئا جديدا على الساحة التربوية، بل هو تعليم قديم، وكان 

التكنولوجية   الوسائل  وتطور  ظهور  بعد  تدريجيا  يتطور  بدأ  ثم  بلد،  كل  لدى  املتاحة  الوسائل  على  يعتمد 

 . العنكبوتية الشبكة على تعتمد التي األنظمةو 

 أهداف ومزايا التعليم عن بعد -2

أهمية    ميالتعل  إن يكتس ي  بعد  سيما كبيرةعن  وال  املتعلمين   إذا   ،  من  كبيرة  مجموعة  منه  يستفيد  كان 

وأجناسهم، وأعمارهم، فهو تعليم يحقق    ثقافتهم  اختالف  على  واملتعلمات سواء في العالم القروي أو الحضري 

تعلم، واملرونة في التعامل بين أقطاب العملية  واملاملعلم    بينمجموعة من األهداف والكفايات؛ من ذلك املالءمة  

الت حسب  التعليمية  املناسب  الوقت  واختيار  املكتسبات  وتعزيز  الصعوبات  وتذليل  املشاكل  حل  في  علمية 

 
، السياسات في التعليم األكاديمي واملنهي والتقني، مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال  واستراتيجياتهدليل لصانعي التعليم عن بعد، مفهومه أدواته،    1

 .  14ص  2020، اليونيسكو اإلنسانية
كز بحوث السوق وحماية املستهلك/ جامعة بغداد، مجلة  م.م جان سيريل فضل هللا، واقع وآفاق التعليم عن بعد وأثره في التعليم في العراق، مر   2

 . 10- 8كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعية، العدد الثالث والعشرون، ص 
 . 13طارق عبد الرؤوف عامر، التعليم عن بعد والتعليم املفتوح، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ص   3
 . 13بعد والتعليم املفتوح، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ص طارق عبد الرؤوف عامر، التعليم عن  4
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التعليم عن بعد ال تكلف    عملية  ، على اعتبار أن  املقدرةو   التأثير والفاعليةالرغبة واالختيار املشترك، وكذا  

ماديا  بشك 1املستفيد  تساعد  قد  واملالئمة  املرنة  التقنيات  استخدام  لكون  وذلك   ، " على:  كبير  شعور  ل  رفع 

لديهم،  والقلق  الخوف  حاجز  وكسر  التعليمية،  العملية  في  الفرص  توزيع  في  باملساواة  الطالب  وإحساس 

وتمكينهم من التعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق واملعلومات بوسائل أكثر وأجدى مما هو متبع في قاعات  

 .2" الدرس التقليدية

التعليم       فإن  هنا  و ومن  الذاتي،  التعلم  على  االعتماد  أهمها:  من  بميزات،  يتميز  بعد  اإلرشاد  عن  على 

يعطي حرية    لكونهتحول دون االستفادة من التعليم الحضوري؛    قد  والتوجيه في مواجهة كل اإلكراهات التي

لذي  ، عكس التعليم الحضوري اللمتعلم في االختيار متى وأين وكيف يتعلم، فضال عن سعة الوقت واملكان

 .3يحدد فيه الزمان واملكان بشكل إلزامي للجميع 

وقد يعمل بالتعليم عن بعد من أجل التخفيف الناتج عن االكتظاظ وال سيما في التعليم الجامعي العالي  

الذي ال يتوقف أساسا على التعليم الحضوري، نتيجة تراكم املعارف وتعدد املهارات لدى الطلبة في التعليم 

الحديث عن التعليم عن بعد ومميزاته    الجامعي عكس تالمذة التعليم قبل الجامعي؛ لذلك البد من التمييز عند

من   ملجوعة  عائقا  فيها  بعد   عن  التعليم  تطبيق  يكون  قد  )التي  والثانوية  االبتدائية  املراحل  بين  وأهميته، 

الوسائل   توظيف  كصعوبة  األسباب،  من  لسبب  واملتعلمات  وبين   الديداكتيكيةاملتعلمين  والبيداغوجيا( 

 قد تكون عكس ذلك.   املراحل في التعليم الجامعي التي

وحسب املمارسة املهنية يتبين بأن التعليم عن بعد قد يكون أفضل في بعض األحيان من التعليم الحضوري،  

لكن األفضل واألنسب أن يكون املزج بين التعليمين في املرحلة االبتدائية والثانوية بشكل تكاملي، وفي املرحلة  

لبة واإلمكانات املتوفرة لديهم ومراعاة القدرات واملهارات واحترام  التعليمية الجامعة بشكل اختياري حسب الط

مبدأ البيداغوجيا الفارقية؛ إذ أن كثيرا من املتعلمين قد ال يتالءم مع التعليم عن بعد ولو في الجامعة، وخاصة  

يعت الذي  املتعلم  الطالب  اختيارات  تنزيله  في  يراعى  أن  بد  ال  ولذلك  منها،  األولى  املراحل  العملية  في  محور  بر 

 التعليمية في كل املراحل التعليمية.

 

 

 

 

 
 .100 -99، ص 2014  ،دريس الخفاجي، محمد السامرائي، االتجاهات الحديثة في طرق التدريس ، منشورات دار دجلة، الطبعة األولىإ 1
 . 103، ص 2014 ،التدريس، منشورات دار دجلة، الطبعة األولىدريس الخفاجي، محمد السامرائي، االتجاهات الحديثة في طرق إ 2
 .  4طارق عبد الرؤوف عامر، التعليم عن بعد والتعليم املفتوح، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ص 3
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 . آليات التنزيل -3

تتم البعد  عن  التعليم  عملية  والبريد  عبر    إن  اإلنترنت،  استخدام  طريق  عن  اإللكتروني  التعليم  وسائل 

اإللكتروني، وأجهزة الحاسوب وإنشاء أقسام افتراضية لتوفير بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية متعددة املصادر  

 .1االلتزام بمكان محدد  دون والطرق 

ول ربط االتصال بين املعلم واملتعلم  مجموعة من العناصر التي تخإلى    فعملية التعليم عن بعد تحتاج  وعليه  

متزامنة  بطريق متزامنةأو  ة  غير مباشرة،مباشرة  ، وبطريقة  غير  التركيز  أو  يتم  أنه  اعتبار  على    باألساس  على 

مكان مع تحديد الخيارات التقنية الحديثة الستعمالها في العملية  ب  العنكبوتية دون التقيد بزمان والالشبكة  

التعلمية لدى الجميع حتى يتسنى لهم مواكبة العملية بشكل جيد ومرن دون انقطاع أو تعثر يمنع  التعليمية  

 .2نجاح تلك العملية 

هنا   مرتبطةفومن  عملية  هي  التنزيل  عملية  و   إن  التعليمي  وبالفاعل  عموما،  التربوي  بالوسائل  بالفاعل 

ال يمكن الحديث عن التعليم عن بعد دون توفر هذه  إذ    باألساس؛  وبكل املوارد الرقمية  ا الحديثة التكنولوجي

 الوسائل وما تتطلبه من معدات وأجهزة متنوعة.  

ظهرت أهميتها بشكل كبير خالل    التي  املوضوعات   من   تعتبر   بعد  عن  التعليمومن هذا املنطلق فإن عملية  

إذ   العالم دون استثناء حت  على  نفسها  فرضت جائحة كرونا؛  في  التربوية  كل    اهتمام  محور   أصبح  ىاملنظومة 

والوطنية  والندوات   العاملية  املؤتمرات وكل    واللقاءات  واملحاضرات  الدولية  الرسمية  وغير  الرسمية  التربوية 

  هو  التكنولوجيا  في  االنغماس"  الفاعلين التربويين والشركاء واملجتمع، وال سيما بعد أن تبين بشكل جلي على أن:

  املتاح  الخيار  هي  الرقمية  األدوات  تكون   حيث  والعشرين،  الحادي   القرن   في  الفصول   عليه   تكون   أن  ينبغي  ما

 . 3" واآلخر الحين بين إلقامته نخطط حدث مجرد  وليس دوما 

  باالعتماد على جميع الوسائط اإللكترونية والسيما   -انطالقا من ذلك يستنتج بأن التعليَم عن بعد أصبح

شيًئا أساسيا من أجل الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية    -الشبكة العنكبوتيةاألنظمة التي تعتمد على  

 التعلمية؛ بغية تحقيق األهداف املنشودة.

 تنزيل التعليم عن بعد.الفصل الثاني: ماهي اإلكراهات التي تعيق آليات 

ال تعيق عملية  التي  تعرف مجموعة من اإلكراهات  بعد  التعليم عن  بين  ،  تنزيلإن عملية  نميز  أن  ويمكن 

 : نوعين من اإلكراهات

 
 .50جامعة اليرموك، ص   ،وسائل وتقنيات التعليم في عملية التعليم والتعلم، محمد عبد القادر العمري  1
لة م.م جان سيريل فضل هللا واقع وآفاق التعليم عن بعد وأثره في التعليم في العراق، مركز بحوث السوق وحماية املستهلك/ جامعة بغداد، مج  2

 .14كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعية، العدد الثالث والعشرون، ص
 .12ص ،  2016قمي، ترجمة: محمد بالل الجيوس ي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، مايكل فيشر، استراتيجيات التعلم الر  3
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  فهناك من  ،تفاوتات كبير بين األسر داخل املجتمعتتجلى في  ، وهي إكراهات  : إكراهات ماديةالنوع األول -1

إلى والفقيرة  ينتمي  املتوسطة  إلى  وهناك    ،الطبقة  ينتمي  على صعوبة   ،الغنيةالطبقة  من  يؤكد  الذي  الش يء 

طبق في األقسام   تحقيق الكفايات واألهداف
ُ
ومما يلحق    ،1وتطبيق البرامج واملناهج بشكل سليم وصحيح كما ت

يتعلق ما  الجانب  خصوصا  ب   بهذا  التعليمي  والفاعل  عموما  التربويين  للفاعلين  املستمر  تقنيات التكوين  في 

توفير القاعات    ، معواملتعلمات  املتعلمين  وكذا  التكنولوجيا الحديثة وتوظيف املوارد الرقمية بمختلف أنواعها،

 املجهزة.  

الثاني:  -2 تتوقفالنوع  إكراهات  وهي  بيداغوجية  عملية  في   على  إكراهات  التعليمي  الفاعل  خبرة  مدى 

استعمال البيداغوجية الحديثة في ظل املقاربة بالكفايات وفي ظل التعليم بالقدوة التي تعتبر من أهم األسس  

التربيةمن  "  التربوية؛ ألن التعليمي املعرفي فقط وإهمال الجانب    عوائق مهمة  في الجانب  التربية  هو انحصار 

السلوكي األخالقي التربوي مع العلم أن مفهوم التربية جامع ملجاالت أساسية ثالثة: املعارف، والسلوك، والقدرة  

خص التواصل البيداغوجي الصفي  "يؤدي إلى غياب التواصل التربوي وباأل   ألنه:  وذلك  2على التدبير والتنظيم" 

 . 3" من تبادل املعلومات واألفكار بين أعضاء جماعة القسم في شكل حوار عمودي وأفقي 

وعموما أن الصعوبات التي تواجه عملية التنزيل منها ما يرتبط بالعامل البشري) معلمين متعلمين( ومنها ما  

 .4 البنية التكنولوجيا( -االتصاالت -البرمجيات -األجهزة -)التكاليف يرتبط بالعامل املادي

 من أجل تجاوز تلك اإلكراهات أو التقليل منها ولو نسبيا.  الفصل الثالث: حلول ومقترحات

شوطا كبيرا في عملية التعليم عن بعد وتطورت فيه بشكل كبير،    تمما الشك فيه أن بعض الدول قطع 

طاء بعض الحلول واملقترحات لتجاوز تلك اإلكراهات والتقليل  من أجل إع  يقتض ي االستعانة بها  الش يء الذي 

 منها ولو نسبيا، ومن تلك االقتراحات والحلول ما يلي: 

 تجارب وخبرات بعض الدول املتقدمة في تفعيل التعليم عن بعد.االستعانة بضرورة   -1

في هذا املجال لالستفادة منها عن طريق تكوين  تعتبر ضرورة  املتقدمة  االستعانة بتجارب بعض الدول    إن

بإنتاج مواد ومضامين رقمية؛  املدرسين،   برامج مرتبطة  التكنولوجيا  وتنزيل  التوجه نحو توظيف وسائل  ألن 

عام توجه  هو  في عصر  وال   ،الحديثة  ب سيما  بالخارج    ،الرقمنةتميز  يوجد  إذ  بعد؛  التعليم عن  نحو  والتوجه 

 
  www.noonpresse.com التعليم املغربي عن بعد في زمن كورونا بين رهان نجاح التجربة وإكراهات التنزيل: بتصرف 1

 . 15ص  ،2004، السنة السابعة 13محمد حمداوي النداء التربوي، مجلة تربوية عدد  2

 .308ص  ، 2015سنة  8مراكش، ط  -العربي اسليماني،  املعين في التربية  املطبعة الورقية الداوديات 3
   29  حة كرونا" املجلة العربية للنشر العلمي العددئآالء الهدمي" الصعوبات التي وجهت معلمي املدارس في التعليم عن بعد أثناء جا    -زيد القيق  4

 . 350ص  ،2021آذار 2تاريخ اإلصدار 
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ة في هذا املجال ك: كندا وبلجيكا، بحيث توجد فيهما وفي غيرهما جامعات نشيطة في  مجموعة من الدول الرائد

 .1التعلم عن بعد؛ الش يء الذي يتطلب تدارك األمر فورا وبسرعة وتكثيف الجهود

 _ توفير وتعزيز املجال التعليمي بالوسائل الحديثة في مختلف املؤسسات التعليمية. 2

  والتجربة الرائدة في مجال التكنولوجيا في منظومة التربية والتعليم  بعد االستفادة من الدول ذات الخبرةف

التعليمي   املجال  تعزيز  عنينبغي  والخاصة  العامة  سواء  التعليمية  املؤسسات  مختلف  إدماج  طريق    في 

واالتصاالت  املعلومات  املوارد  و   تكنولوجيا  وإنتاج  لالبتكار  مختبرات  و وتنويع  الرقمية    إحداث  أساليب  طرق 

طريق  التكوين   عن  وذلك  تعميمه،  أفق  في  تدريجيا  اإللكتروني  التعليم  ذلك    إدماج  على  نص  كما  مستقبال 

 .2القانون اإلطار بالنسبة للمغرب 

بشكل كبير ودائم ومستمر ومسؤول على تطوير موارد    يعملواالقطاع أن    في  املسؤولينعلى    يتعين  من هناو 

، من خالل توفير كل الوسائل الحديثة التي تساعد على  املنظومة التربويةووسائط التدريس والتعلم والبحث في  

ل  ،القيام بعملية التعليم عن بعد واء معلمين ومتعلمين  كل الفئات سمع الحرص أن تكون االستفادة شاملة 

الذي    ن، ضمانا لتكافؤ الفرص للجميع، بغض النظر عن الوسطيومؤطرين وإداريين وجميع الفاعلين التربوي

 .فالكل ينبغي أن تمنح له فرصة التعليم عن بعد ،سواء كان قروي أو حضري  ينتمي إليه الفرد

ينبغي توفير  العملية  في  ضرورية  أصبحتأنواعها ؛إذ    اإللكترونية بجميع  الوسائل  ومن هذا املنطلق  فإن 

تميز التعلمية  التعليمية الذي  العصر  هذا  في  والسيما  بعد،  عن  التعليم  أو  الحضوري  التعليم  في  سواء   ،  

أدت إلى    االثورة التكنولوجيعلى اعتبار أن    بشكل غير سابق،  ان التحديات والتطورات التكنولوجيمجموعة مب

إعماله في مجال   فرض الش يء الذي  ،ابتكار العديد من األساليب التعليمية املستخدمة لتنزيل التعليم عن بعد

 .3في التدريس  كخطة بديلةعليه أصبح االعتماد في مختلف املراحل التعليمية وخاصة الجامعية؛ إذ  التدريس

 لها من دور كبير. األسرة في تكوين أبنائها وبناتها ملا مساهمة   -3

تعتبر األسرة من أبرز األساسيات في تكوين الشخص وتربيته وتعليمه، والسيما عندما يتعلق األمر بالتعليم  

يحتاج أيضا إلى التحضير املكتف وتزيد الطلبة واملتعلمين بجميع املواد والواجبات واملهمات التي  عن بعد الذي  

بذ يتطلب من األسر  بها، وهذا  القيام  الفنية واملنهجية  يجب  الناحية  أبنائهم من  ل مجهود كبير ملساعداتهم 

 
 .‹ www.noonpresse.comالتعليم املغربي عن بعد في زمن كورونا بين رهان نجاح التجربة وإكراهات التنزيل 1
 .33املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في املادة  51.17لقانون اإلطار ا 2
 . 496العوملة وحوار الحضارات والثقافات/ مجلة عالم التربية، ص  يرحيمة عيسان 3
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التعلم عن بعد   في نظام  القليل منها  أو  والتعلمية، على اعتبار أن بعض املتعلمين ال يمتلكون الخبرة الالزمة 

 .1باإلضافة إلى غياب الدافعية والفاعلية وسوء التخطيط والتنظيم 

  نجاح  ضمان  من أجل  والدراسة  العمل  فيمسؤولياتها تجاه أبنائها وبناتها    عجميب  توفي   أنومن هنا فعلى األسرة  

ماديا ومعنويا والحرص على مراقبتهم  أثناء    األبناء  برعايةالعملية التعلمية، وتتجلى وظيفة األسرة في القيام  

 . الصوتية والندوات   املؤتمرات وقت خاللاملحاضرات و 

وعليه فمساهمة األسرة في التعليم والتربية يبقى ش يء أساس ي في نجاح أي عملية تعلمية ألبنائهم وبناتهم،  

تكون  أن  يكفي  بل  ومهنية،  تقنية  وفنية  وبيداغوجية،  معرفية  األسر مؤهالت  لجميع  يكون  أن  يعني  وهذا ال 

لى عاتقهم ولو كانت أمية ال تقرأ وال تكتب؛ إذ  لألسرة رغبة في تعلم أبنائها وبناتها، والحس باملسؤولية امللقاة ع 

  الشامل   واالهتمام  والتحفيز  التشجيع  فييكفي أن تدعم األسر أبناءها وبناتها عن طريق الدعم العاطفي املتجلي  

 . تحقيقها في يرغبون   التي األهداف إلى الوصول  لهم بغية املهام وتوضيح  بهم،

 خاتمة:

والوسائط    التعليم  اعتماد   إن واملعدات  املؤهلة  البشرية  اإلمكانات  كل  توفر  بمدى  رهينا  يبقى  بعد  عن 

اإللكترونية الحديثة لكل الفئات املعنية، والبحث عن آليات ووسائل وطرق بيداغوجيا وديداكتيكية  تواكب  

التربوية، ومع توفر كل   التي تعيشها الساحة  التحديات  في كل  التعلمية  التعليمية  هذه الوسائل فإن  العملية 

التعليم الحضوري يبقى شيئا أساسيا ال يمكن االستغناء عنه، ملا له من دور إيجابي وهادف، ولذا تبقى عملية  

التعليم   إمكانية  جهة  من  تكميلي  طابع  ذات  عملية  املحدودة،  اإلمكانيات  بعض  ظل  في  بعد  عن  التعليم 

ة التعليم الحضوري في بعض الظروف القاهرة  الحضوري، وذات طابع أساس ي وضروري من جهة عدم إمكاني 

التي تحول دون القيام به في وقت من األوقات، ورغم ذلك فيبقى السؤال املطروح حول مدى فعالية تنزيله على  

مختلف الفئات واملراحل التعليمية، فهل يمكن أن يحقق ما يحققه التعليم الحضوري من تحقيق األهداف  

ا سواء  والكفايات  املتوخى  والغايات  واملهارات  الكفايات  من  وغيرها  والتواصلية  والوجدانية  واملهارية  ملعرفية 

 تحقيقها من املنهاج التربوي العام والبرامج واملناهج الدراسة  ومقاصد املواد بشكل خاص.  

 املصادر واملراجع:  قائمة

  الطبعة   دجلة،  دار  منشورات  التدريس،  طرق   في  الحديثة  االتجاهات  السامرائي  محمد  الخفاجي،  دريسإ (1

 .2014 األولى
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دراسة ميدانية على عينة من اآلباء واألمهات في قرية  :التنشئة االجتماعية في األسرة الريفية الفلسطينية

 الجديدة عبسان  

Socialization in the Palestinian rural family Field study on a sample of fathers and 

mothers in the village of Absan aljadida 

 فلسطين األقص ى، جامعة / ام محمد أبو عليانبس د.

DR. Bassam M. Abu Eleyan/ Alaqsa University-Palestine 

 

 

 ملخص: 

للتعرف على أساليب التنشئة االجتماعية املتبعة لدى األسرة الريفية الفلسطينية، وعالقتها  هدف البحث  

والدخل( األسرة،  وحجم  )التعليم،   : و ،  بمتغيرات  التحليلي،  )الوصفي   : مناهج  املقارن،  استخدمت 

بلغ حجم العينة أربعين أسرة اختيرت بطريقة عشوائية، حيث أجري    ،املقابلة باالستبيان اإلحصائي(،وأداةو 

البحث على اآلباء واألمهات في هذه األسر. أهم نتائج البحث : اتفق الوالدان على أسلوب اإليذاء النفس ي، فجاء  

أسلوب  في مقدمة أساليب التنشئة السلبية، واآلباء أكثر استخداًما له من األمهات، كما اتفق الوالدان على  

 تقبل الذات، فجاء في مقدمة أساليب التنشئة اإليجابية، واألمهات أكثر استخداًما له من اآلباء. 

 األسرة، التنشئة االجتماعية، قرية. الكلمات املفتاحية:

Abstract  : 

The objective of the research is to learn about the socialization methods used by the 

Palestinian rural family.  Its relationship with variables (education, family size, income). Used 

curricula (Analytical, comparative, and statistical descriptive), Tool: interview with questionnaire. 

The sample size was forty families, selected in a random manner, Where the research was 

conducted on the parents in this family. The most important results of the research: the parents 

agreed on (psychological abuse) and came at the forefront of negative nurturing methods, 

Parents are more used for it than mothers, The parents agreed on (self-acceptance), so they came 

at the forefront of positive upbringing methods. Mothers use them more than fathers. 

Keywords:  Family, Socialization, Village. 
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 مقدمة: 

ى  قال تعالى على لسان نوح عليه السالم:﴿
َ
ْر َعل

َ
ذ
َ
 ت

َ
ِبّ ال وا رَّ

ُّ
ْرُهْم ُيِضل

َ
ذ
َ
َك ِإن ت

َّ
اًرا *ِإن اِفِريَن َديَّ

َ
ك
ْ
ْرِض ِمَن ال

َ ْ
األ

اًرا
َّ
ف
َ
اِجًرا ك

َ
 ف

َّ
 َيِلُدوا ِإال

َ
   وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:، 1﴾ِعَباَدَك َوال

الفطرة يولد على  يهودانه،  "كل مولود  لد،  2أو يمجسانه..." ،  أو ينصرانه،  فأبواه  ور  في هذا إشارة واضحة 

الفرد شخصية  تشكيل  في  االجتماعية  سلوكه،  التنشئة  اتجاهاته،  وتنميط  لثقافة   فهي،  وتكوين  انعكاس 

متفاوتة،  املجتمع بدرجات  املختلفة  املجتمع  مؤسسات  تمارسها  باألسرة،  حيث  السكني،  بدًءا  بالحي  ، مروًرا 

الرفاق التعليم،  وجماعة  العبادة،  ومؤسسات  التنشئة ف  ووسائل اإلعالم.،  واألحزاب،  والنوادي ،  ودور    عملية 

 ،وال تتوقف عند سن معينة،  وتستمر عبر املراحل العمرية املتعاقبة،  تبدأ منذ اللحظات األولى على ميالد الطفل

االجتماعية التنشئة  في  األسرة  دور  أهمية  على  اثنان  يختلف  الطفل،  ال  يستقبل  من  أول  ،  وتحتضنه،  فهي 

 ليتكيف مع املجتمع. لوجي إلى كائن اجتماعي؛وتحّوله من كائن بيو 

سبق ما  على  البحث،  بناًء  هذا  الريفية   جاء  األسرة  في  االجتماعية  التنشئة  واقع  على  الضوء  ليسلط 

 الفلسطينية. 

 مشكلة البحث: 

على   لإلجابة  البحث  الرئيسسعى  لد  السؤال  املتبعة  االجتماعية  التنشئة  أساليب  هي  األسرة    ى اآلتي:ما 

 اآلتية:   األسئلة  ؟ومنه تفرعت الريفية الفلسطينية

 ما هي أكثر أساليب التنشئة السلبية التي يتبعها الوالدان في األسرة الريفية الفلسطينية؟ .1

 األسرة الريفية الفلسطينية؟ما هي أكثر أساليب التنشئة اإليجابية التي يتبعها الوالدان في   .2

وفق   .3 الفلسطينية  الريفية  األسرة  في  الوالدان  يتبعها  التي  السلبية  التنشئة  أساليب  أكثر  هي  ما 

 والدخل الشهري(؟ ،  وحجم األسرة، : )املستوى التعليمي متغيرات

الفلسطين .4 الريفية  األسرة  في  الوالدان  يتبعها  التي  اإليجابية  التنشئة  أساليب  أكثر  هي  وفق  ما  ية 

 والدخل الشهري(؟ ،  وحجم األسرة، : )املستوى التعليمي متغيرات

 : البحثأهمية 

تبرز أهمية البحث النظرية في تسليط الضوء على أساليب التنشئة الوالدية اإليجابية والسلبية املتبعة لدى  

سلسلة أبحاث التنشئة  يعد البحث حلقة مكملة في  جهة أخرى  من  األسرة الفلسطينية الريفية. هذا من جهة،  

 
 . 27-26:  نوح1

 . 1385:   البخاري صحيح 2
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  السيما في مجال علم االجتماع العائلي. ،  ويمثل إضافة نوعية للمكتبة السوسيولوجية الفلسطينية،  االجتماعية

ببيان أكثر أساليب التنشئة االجتماعية اإليجابية ممارسة للعمل على تعزيزها، التطبيقية  ث تبرز أهمية البحو 

ف آثارها اإليجابية على النشء،  التنشئة االجتماعية السلبية، وبيان  وبيان  أكثر أساليب  الجهة املقابلة بيان  ي 

 آثارها السلبية على النشء، والعمل على تحاشيها.  

 : البحثأهداف  

التعرف أساليب التنشئة االجتماعية املتبعة لدي األسرة الريفية    هو:،  سعى البحث لتحقيق هدف رئيس

 :  ومنه تفرعت األهداف اآلتية ؟ الفلسطينية

 التعرف على أكثر أساليب التنشئة السلبية التي يتبعها الوالدان في األسرة الريفية الفلسطينية.  .1

 التعرف على أكثر أساليب التنشئة اإليجابية التي يتبعها الوالدان في األسرة الريفية الفلسطينية.  .2

الريفية الفلسطينية وفق    التعرف على أكثر أساليب التنشئة اإليجابية التي يتبعها الوالدان في األسرة .3

 .  والدخل الشهري(،  وحجم األسرة، : )املستوى التعليمي متغيرات

التعرف على أكثر أساليب التنشئة السلبية التي يتبعها الوالدان في األسرة الريفية الفلسطينية وفق   .4

 .  والدخل الشهري(،  وحجم األسرة، : )املستوى التعليمي متغيرات

 : البحثمفاهيم 

 التنشئة االجتماعية:  (1

بارسونز التقليد  تالكوت  تعتمد على  تعلم  العقلية،  واملحاكاة،  :"عملية  األنماط  ، والعاطفية،  والتوحد مع 

 . 1"  وهي عملية مستمرة،  وهي عملية دمج عناصر الثقافة في نسق الشخصية،  والراشد،  واألخالقية عند الطفل

عضوي حيواني السلوك إلى شخص آدمي بشري التصرف في  :"عملية تحويل الطفل من كائن    فوزية دياب

ويتعاملون على أسس مشتركة من القيم التي تبلور  ، يتفاعل بعضهم مع بعض، محيط أفراد آخرين من البشر

 .2"  طرائقهم في الحياة

ه  كما تضمن التفاعل القائم بين الفرد وأسرت، "تلقين الفرد قيم ومفاهيم وثقافة مجتمعه الذي يعيش فيه

 .3"   بحيث يصبح متدرًبا على أداء مجموعة أدوار تحدد نمط سلوكه اليومي، ومجتمعه

 
 .16-15، ص 2001، عمان ، ، دار الصفاء للنشر1 ط، التنشئة االجتماعية للطفل وآخرون،محمد الشناوي، 1

 . 113، ص 1981مكتبة النهضة، القاهرة،فوزية دياب، الطفل بين األسرة ودور الحضانة، 2
مجلة جامعة دمشق ،  طرائق التنشئة االجتماعية األسرية وعالقتها بمدى مشاركة الشباب في اتخاذ القرار داخل األسرة،  أبو حمدان ماجد ملحم  3

 . 374، ص 2011، ، العددان الثالث والرابع27 املجلد، بسوريا
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اإلجرائي: االجتماعية  التعريف  واألدوار  املراكز  الفرد  خاللها  من  يتعلم  م 
ّ
تعل القيم  ،  "عملية  ويكتسب 

ملية ديناميكية  وهي ع،  وتشبع حاجاته،  وتضبط انفعاالته،  واملعايير االجتماعية والثقافية التي تنمط سلوكه

 ".    متسمرة عبر املراحل العمرية املختلفة

 األسرة:  (2

أو    فوجل: تتألف من رجل وامرأة يرتبطان بطريقة منظمة اجتماعًيا مع أطفالهما بيولوجًيا  بنائية  "وحدة 

 .1"  بالتبني

 .2"  "جماعة إنسانية تنظيمية مكلفة بواجب استقرار املجتمع وتطوره مصطفى الخشاب:

أكثر،  "تتكون من الزوج والزوجة أو  أبناء،  وطفل  بين أفراد األسرة بشكل صريح  ،  أو بدون  وتقوم العالقة 

وقد يرتبط الزوج والزوجة بالرابطة  ،  وأبناءهما،  كما أنها تقوم على أساس رابطة الدم بين الزوجين،  ومباشر

 .3"  الدموية أو بدونها

اإلجرائي: م  التعريف  تتكون  اجتماعية  والقانون  "وحدة  الدين  يقره  مقدس  رباط  بينهما  وامرأة  رجل  ن 

 ".   يقيمون في سكن مشترك، وعالقاتهم مباشرة، لهما أبناء، واملجتمع

 اإلطار النظري 

 أساليب التنشئة االجتماعية األسرية

  اآلتية: من وقف على دراسة أساليب التنشئة األسرية تناولها من إحدى الزوايا  -إن لم يكن جميع  -  أغلب

 أو جمع بين وجتهي النظر.، أو وجهة نظر األبناء، وجهة نظر الوالدين

التنشئة االجتماعية األسرية تعريف أساليب  للباحث  يتبعها أحد    يمكن  التي  السلوك  أنماط  :"هي مجمل 

  وتصنف   وتكوين اتجاهاتهم،،  وتنميط سلوكهم،  الوالدين أو كليهما مع األبناء فتؤثر على تشكيل شخصياتهم

 . وإيجابية )سوية(" ، إلى أساليب سلبية )غير سوية(

 
ً

 :)غير السوية( السلبيةالتنشئة االجتماعية أساليب  :أوال

الزائد: .1 والدالل  الطفل    الحماية  بها  يقوم  أن  يفترض  بأعمال  كليهما  أو  الوالدين  أحد  قيام  في  تتمثل 

 ،تعددت أسباب هذا األسلوب،  حياتهوحرمانه من حرية التصرف، والتدخل السافر في أدق شؤون    بنفسه،

مستديمة   أصيب بعاهة  أو ،  جاء بعد طول انتظار أو وحيًدا في جنسه، أو،  أن يكون الطفل وحيًدا في األسرة  منها:

 
 .27، ص 2005واملجتمع، سلسلة الدراسات الفلسطينية، غزة، موس ى حلس، وناصر مهدي، األسرة 1

 . 21، ص 2016، مكتبة الفالح، الكويت، 1أسعد عبد الرحمن، وآخرون، سيكولوجية البيئة األسرية والحياة، ط 2

 . 21  ص، 1997، غزة، دار املنارة، علم االجتماع العائلي، وآخرون ، إبراهيم حمد3
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وأداء  ،  حين يدخل املدرسة يقوم أحد الوالدين بإيصاله وإرجاعهة،  إطعامه بكثر   من مظاهره:،  أو مرض مزمن

 طلباته دون رفض.  وتلبية كل ، واجباته املدرسية

مما يجعله يفقد حاجة من حاجات التنشئة  ،  "يعني شعور الطفل كأنه ليس من أفراد األسرة  اإلهمال: .2

تركه دون  ،  :عدم توفير احتياجات الطفل الضرورية  منها ،  عديدة يأخذ اإلهمال صوًرا  ،1"  األمن  هي:،  االجتماعية

ورقابة وآرائه،  توجيه  لشكواه  االستماع  الدراس يعدم  ،  عدم  تحصيله  منها:،  متابعة  أسبابه،  الهجر    تعددت 

أو األقارب، كبر حجم األسرة، االنشغال بالوظيفة على حساب   والطالق، ترك األم العاملة طفلها عند املربيات

 األبناء. 

قد يكون هذا  ،  "كل تصرف خاطئ يمكن أن يترك أثًرا سيًئا في نفس الطفل  :هيقصد ب  اإليذاء النفس ي:  .3

صادر  كليهما"  التصرف  أو  الوالدين  أحد  والحبس،  اإلهانة،  :الرفضه  صور من    ، عن  العزل  ، التخويف، 

 الحرمان من العاطفة. ، االستغالل

،  أن العقاب الجسدي أفضل أساليب التنشئة االجتماعيةاآلباء واألمهات  يعتقد أكثر    العقاب الجسدي: .4

يشمل العقاب الجسدي  ،  ثواب قبل العقاب وعليهم إتقان ال،  ويجهلون أن التنشئة تقوم على التجربة والخطأ

والحرق، والقيد  ،  والركل باألرجل،  وشد الشعر،  والقرص، والعض،  كل محاوالت إلحاق األذى بالجسد كالضرب

.  توجد نقطتان مهمتان البد أن يلتفت لهما الوالدين عند ممارسة العقاب الجسدي .  إلخ  بالحبال والسالسل...

أال ُيقِدم الوالدان    الثانية:.  ؛ليتجنبه في املرات القادمة  لالبن الخطأ الذي عوقب بسببه بد أن يوضح    ال  :ىاألول

كم من والد غاضب عاقب ولده فأصمه أو ألحق به عاهة  .  على العقاب الجسدي وهما في حالة غضب شديد

  ؟ جسدية أو نفسية مستديمة 

عدم اتفاق الوالدان على منهج ثابت  "  قصد به:، ي يعد من أسوأ أساليب التنشئة االجتماعية  التذبذب: .5

تنشئة   في  " وموحد  تعامله مع أطفاله،  2األبناء  في  اآلباء واألمهات غير مستقر  أي ال توجد  ،  يوجد صنف من 

،  فتارة يعاقب ابنه ألتفه األسباب، وتارة يغض الطرف عن أخطاءه، خطوط عامة تضبط التنشئة االجتماعية

ال  ،  وتارة يتأرجح بينهما، هذا التذبذب يجعل الطفل في حيرة من أمره،  طأوربما شجعه على إتيان السلوك الخ

وال الخطأ الذي يعاقب  ،  يستطيع التمييز بين املقبول واملرفوض اجتماعًيا، وال يعرف الصواب الذي يثاب عليه 

الواحدة.  عليه املسألة  تجاه  متناقًضا  الوالدين  يكون موقف  أن  أيًضا  التذبذب  م.  من صور  ن حالة  الخروج 

بل ،  الوالدان على أسلوب الثواب والعقاباتفاق  و ،  التذبذب هذه يكون بتحديد املقبول واملرفوض اجتماعًيا

أبعد من هذا أن يتفق الوالدان على أسلوب تنشئة غير سوي كالقسوة أفضل بكثير من أن يتشدد أحدهما،  

 فال يعرف أيهما صواب، وأيهما خطأ. ، يميل وكأنهما على طرفي نقيض، وال يدري االبن ألي طرف ، ويتراخى اآلخر

شيئين  التمييز: .6 بين  التفريق  الفرد  ،  هو  يميل  اآلخرلبحيث  حساب  على  التنشئة    .ش يء  يخص  فيما 

، فاملولود األول يحظى برعاية واهتمام كاملين،  االجتماعية هناك أسر تميز بين األبناء حسب ترتيبهم في األسرة

 
 . 127 ص، 2021،  القاهرة، دار لوتس للنشر،  4 ط، الحياة األسرية، أبو عليان  بسام محمد 1
 .132 ص، نفسه املرجع 2
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في هذه الحالة  ،  بالتالي تراجع منسوب االهتمام باألول ،  لكن مع قدوم املولود الثاني تنصرف األنظار كلية نحوه

بين األبناء بحسب النوع، ،  نه خطف األنظار من حوله؛أل   يشعر األول بالغيرة من الثاني أحياًنا يكون التمييز 

 . حيث يفضل الذكور على اإلناث

 اآلثار املترتبة على أساليب التنشئة االجتماعية السلبية )غير السوية(:

يب  اآلثار النفسية واالجتماعية املترتبة على أسالأحص ى  على الدراسات السابقة    الباحث   من خالل اطالع

وتشويه وعي الطفل، عدم قدرته على التكيف    تزييف الواقع  :، ولخصها في اآلتيالتنشئة االجتماعية السلبية

عدم قدرة  ، بحيث ال يستطيع التعبير عن أفكاره ومشاعره صراحة، وأد الروح النقدية لدى الطفل، االجتماعي

الشعور  ،  الخشية من املبادرة،  وح املنافسةانعدام ر ،  فقدان الطموح،  الطفل على اتخاذ قرارات مهمة في حياته

عدم تحمل ،  التواكل،  سيطرة الروح االنهزامية  باإلحباط، اإلحساس بالذنب، الخوف، فقدان الثقة في النفس،

باألمن،  النقد الشعور  الواقع،  القلق،  التردد،  الخجل،  االنطوائية،  فقدان  الخيال هرًبا من  في  نمو ،  اإلفراط 

السلوكالنزعة   في  املفاجئ  التغير  املدرسة  بالغيا ،  التدميرية،  عن  تاملتكرر  الدراس ي،  التحصيل  عدم  ،  دني 

 الرغبة في العودة إلى املنزل. 

 :)السوية( اإليجابيةالتنشئة االجتماعية  أساليب   ا:ثانيً 

واملرحلة    االستقالل: .1 االجتماعية،  املواقف  باختالف  يختلف  نسبي  االستقالل  عبرتمفهوم    العمرية. 

ومطالب تطوره الجسمي  ، حاجة الطفل إلى االستقالل والحرية متمشية مع نموه " عن ذلك بقولها:   فوزية دياب

والعقلي والوجداني واالجتماعي. فهو في حاجة لحرية املش ي والكالم والجري والتسلق والحفر والتجريب والهدم  

 .1مظاهره..." والبناء وفي حاجة إلى اللعب بكل 

. على الوالدين أال يحققا واحدة على  هالطفل بحاجة لالستقالل عن والديه واالحتماء بهما في الوقت نفس 

،  فهذا يجعله يتحمل تبعات تصرفاته،  بل يتدرجا معه لالنتقال من االتكالية إلى االستقاللية،  حساب األخرى 

 ويسهم في بناء شخصية سوية.   وتمنحه الثقة في نفسه،

،  ولون بشرته،  كتقبله لجنسه،  من حق الطفل على والديه مساعدته لتقبل ذاته  قبل الطفل لذاته:ت .2

،  وال ينتقصان من قدره،  ونطقه للحروف والكلمات، وال يعيرانه في صفاته،  وحجمه،  ونوع شعره،  ولون عينيه

املبالغة   بعيًدا عن  يكون تشجيًعا موضوعًيا  أن  الحسبان  في  أيًضا عدم    ،والكذبمع األخذ  الطفل  تقبل  من 

يجب أن يدرك الوالدان مسألة الفروق    لذلك  ،  أو أقرانه،  أو أقاربه،  بأطفال آخرين سواء كانوا أخوته  مقارنته

األفراد،    الفردية الجسميةبين  قدراته  في  اآلخر  عن  يختلف  فرد  ،  والعقلية،  والنفسية،  واالجتماعية،  فكل 

 قياس حالة بحالة أخرى.واملهارية، بالتالي ال يجوز 

 
 . 101 ص، مرجع سابق، فوزية دياب 1
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؛لتعليم    يستخدم أسلوب التوجيه واإلرشاد على نطاق واسع في التنشئة االجتماعية  التوجيه واإلرشاد: .3

إليه،  الطفل السلوك الجيد أداتان ضروريتان لهذا  ،  ودفعه  الثواب والعقاب  وتجنيبه السلوك الخاطئ. يعد 

وفي الوقت املناسب، وأال  ، كن يجب استخدامهما باعتدالل، األسلوب، وال مناص منهما في التنشئة االجتماعية

اللوم، والتأنيب، واملعاتبة. بالنسبة للثواب    :مثل،  بل له صورة معنوية،  يقتصر العقاب على الجانب الجسدي 

قد يكون بالكلمة  ، ويسهل تنفيذه. له صورة عديدة، ليس بالضرورة إثابة الطفل على كل عمل يفترض أن يأتيه

التشجيعية،  الطيبة اآلخرين،  والعبارات  أمام  الحانية،  والثناء  والقبلة  الرمزية،  مع ،  والهدايا  الخروج  أو 

الشخص ي مصروفه  زيادة  أو  يفضلها،  األصدقاء،  التي  األلعاب  شراء  املناسبات  ،  أو  في  الوالدين  مرافقة  أو 

 االجتماعية. 

على الوالدين  ،  ية هدفها في بناء شخصية سويةكي تحقق التنشئة االجتماع   االتزان في معاملة األبناء: .4

أو العكس، وأن يعامل األبناء بالتساوي  ، واألم متساهلة، ال أن يكون األب حازًما، االتفاق على أسلوب التنشئة

وال يفرق بينهم على أساس الجنس أو العمر. عندما نتحدث عن املساواة تكون في الجانب املادي  ،  قدر اإلمكان

وال والعالج،  لباس)الطعام،  بشكل  ،  (إلخ  والتعليم...،  واملصروف،  فيه  التحكم  يمكن  ال  املعنوي  الجانب  أما 

إن ميل أحد الوالدين أو كليهما  ،  فهذه مسألة من اختصاص القلوب التي من طبعها التقلب. رغم ذلك،  كامل

ذور الشقاق والحقد بين  وال تصل إلى حد التمييز الواضح الذي ينّمي ب، لطفل دون أخوته يجب أن يكون بحذر

 األخوة واألخوات. 

يعد األسلوب الديمقراطي من أفضل أساليب التنشئة االجتماعية، لكن إن اسُتخِدم دون    الديمقراطية: .5

اقتضت   كلما  الحزم  يتخللها  املعقول  حدود  في  تكون  املطلوبة  الديمقراطية  جًدا.  ضارة  نتائجه  فإن  ضابط 

واتخاذ القرارات الخاصة بهم. فهذا ينمي ثقة االبن في ،  لتعبير عن آرائهمالحاجة لذلك، ومنح األبناء مساحة ل

 وتحمل املسؤولية. ، ويجعله قادًرا على املبادرة، نفسه

 األدوار الوالدية في التنشئة االجتماعية: 

 
ً

 :دور األم في التنشئة االجتماعية: أوال

السيما في مرحلة الطفولة املبكرة. لحكمة يريدها    االجتماعية،ليس ثمة شك حول أهمية دور األم في التنشئة  

ألجل ذلك  ،  ؛ملا لها من آثار نفسية وبيولوجية طيبة  هللا تعالى جعل غذاء الطفل في هذه املرحلة من ثدي أمه

الطبيعية الرضاعة  األم على  أن تحرص  األطباء  الطفل،  يوص ي  الرئيس النفعاالت  املحرك  هي   يغضب،  فاألم 

أن عالقة الطفل بأمه هي موضع حبه األول  "إذا غابت، ويفرح ويسعد إذا حضرت. يرى تالكوت بارسونز ويبكي  

اآلخرين مع  عالقاته  أساس  والعاطفي،  وهي  النفس ي،  نموه  يتأخر  املرحلة  هذه  في  أمه  من  يحرم  ،  والذي 

ال يستطيع التعبير  وتتعرض شخصيته لهزات نفسية أليمة بحيث  ، واللغوي ، واالجتماعي، والعقلي،  والجسدي 
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 . 1" وترسم على وجهه عالمات البؤس والشقاء ، عن مشاعره وال يستجيب البتسامات اآلخرين

 دور األب في التنشئة االجتماعية:ثانًيا :

الذي يقع على عاتقه تأمين كل  ،  فنجاح األم مرهون باألب،  دور األب في التنشئة االجتماعية ال يمكن تجاهله

إال أن دور األب ليس مطابًقا لدور األم تماًما خاصة في األشهر األولى   واملادية.،  النفسية، واالجتماعية  احتياجاتها

  من مر الطفل. رغم ذلك ال يمكن رسم حدود فاصلة بين دوَريهما، فنجاح كل منهما مرهون باآلخر. يقول وطفة:

ا في السابعة من العمر ويتالش ى عندما يبلغ الطفل سن الرشد  يحدث ربم  ]األب، واألم["التوازن في تأثير كل منهما  

اآلباء ليسوا سواًء في    .2ويحصل على استقالله وعندما تتحول عالقة األب مع الطفل إلى عالقة بين راشدين" 

سلبية  النمطان األوالن آثارهما ،  واملتسلط، واملعتدل. بدون شك،  هي:املتراخي،  فهم على ثالثة أصناف  التنشئة،

 والنمط األخير هو األفضل إن أحسن التوازن بينهما. ، على شخصية ونفسية الطفل

 الدراسات السابقة:

أدوار    للتعرف علىت الدراسة  : هدف3دور وأثر مؤسسات التنشئة االجتماعية في الريف اليمنيالدراسة األولى:

استخدم   اليمني.  الريف  في  االجتماعية  التنشئة  التاملمؤسسات  واملقارن ناهج  االجتماعي،  ،  اريخي،  واملسح 

العينة بطريقة عشوائية إلى أن اإلشراف على عملية  ،  واإلحصائي. اختيرت  حيث بلغت ستمائة أسرة. توصل 

  ،  وتقلص دور األقارب، وتجمع التنشئة بين الشدة واللين،  التنشئة يعتمد كلًيا على الوالدين
ً

واآلباء أكثر ميال

وتوجد  ،  اتخاذ القرار األسرية يتم بالشراكة بين أفراد األسرة،  الجنس لصالح الذكور للتمييز بين األبناء حسب  

 مراقبة مشددة من األسرة ألبنائها. 

الثانية: الكويتية  الدراسة  في األسرة  الوالدان واألبناء  الديمقراطية كما يدركها  الدراسة    : هدفت4التنشئة 

  بلغ مجموعها،  اختيرت العينة بطريقة عمدية  في األسرة الكويتية.  الديمقراطيةللتعرف على أساليب التنشئة  

أسرة وثالثين  ثالث محافظات.،  مائة  من  اختيروا  وأًما،  أًبا  مائتي وستين  لجمع    منهم  االستبيان  اعتمدت على 

 سرة. األسرة الكويتية تميل إلى الديمقراطية، وهو أمر متفق عليه في األ توصلت إلى أن  .املعلومات

للتعرف على أساليب  ت الدراسة  : هدف5أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها ببعض املتغيرات   الدراسة الثالثة:

 
 . 127 ص، مرجع سابقفوزية دياب،  1
 . 176 ص، 1999، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1 ط، بنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي في الوطن العربي ، علي أسعد وطفة 2
،  دراسة اجتماعية ميدانية في مديرية الصعيد محافظة شبوةئة االجتماعية في الريف اليمني..دور وأثر مؤسسات التنش،  سالم محمد الشمس ي  3

 . 2005، جامعة صنعاء، أطروحة دكتوراه
  شتاء ، 4 العدد، 29  املجلدوم االجتماعية بالكويت، مجلة العل، األسرة الكويتيةالتنشئة الديمقراطية كما يدركها الوالدان واألبناء في ، فاطمة نذر 4

 . 113-87 ص، 2001
دراسة نفسية مقارنة في أساليب التنشئة الوالدية لألسرتين   والدية وعالقتها ببعض املتغيرات:أساليب التنشئة ال، ازين العابدين أحمد املصطفى 5

 . 2001الجامعة اليمنية، رسالة ماجستير،  ،السودانية واليمنية
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والسودانية. اليمنية  األسرتين  في  املتبعة  العينة    التنشئة  مائتي  تكونت  مناصفة  أسرةمن  قسمت    أسر بين  ، 

ويمنية مناصفة  ،  سودانية  مائة  كل  استخدآل وقسمت  وأمهات.  واإلحصائيباء  املقارن،  املنهجين  وأداة  ،  م 

أن إلى  البحث  توصل  املعلومات.  لجمع  اليمنية    االستبيان  األسرتين  في  استخداًما  الوالدية  األساليب  أكثر 

 والسودانية )التسامح، والثواب(، و)االستقالل( األقل استخداًما.  

الرابعة: التقليدية    الدراسة  الثقافة  بين  تنشئة  التفاعل  في  الوالدين  على موقف  وأثره  الحديثة  والثقافة 

: هدف البحث للتعرف على مدى استمرار القيم الثقافية التقليدية كموجه لسلوك  1الطفل في املجتمع اليمني

أطفالهم تنشئة  في  الطفل.،  الوالدين  تنشئة  على  الوافدة  الثقافة  املقارن   وتأثير  املنهج  وأداة  ،  استخدم 

قسمها مناصفة من اآلباء واألمهات. توصل ،  بلغ عددها مائة، حيث  تيرت العينة بطريقة عشوائيةاالستبيان. اخ

 االعتماد على الذات أحد القيم املوجهة للوالدين في تنشئة األبناء. ، و إلى أن التمييز بين الجنسين لصالح الذكور 

 تعقيب على الدراسات السابقة: 

قت مع بحثنا في أن العينة شملت اآلباء واألمهات من نفس األسرة،  جميع الدراسات السابقة املشار لها اتف

وسعت للتعرف على أساليب التنشئة االجتماعية الوالدية اإليجابية والسلبية، عدا دراسة نذر التي ركزت على  

نذر كدراسة  مجتمع حضري  على  أجري  منها  الدراسات  هذه  فقط.  الديمقراطي  على  ،  األسلوب  أجري  ومنها 

ر  الفلسطيني.مجتمع  الريف  على  أجري  الذي  بحثنا  مع  تتفق  هذه  والشمس ي.  العليمي،  كدراستي  كل    يفي 

املعلومات لجمع  االستبيان  أداة  استخدام  في  اتفقت  السابقة  بين  ،  الدراسات  متنوعة  فكانت  املناهج  أما 

 وكلها تتفق مع بحثنا.   ، واملقارن، واإلحصائي، التحليلي

 املنهجية إجراءات البحث  

 مناهج البحث: 

ه الباحث بهدف وصف وتحليل أساليب التنشئة االجتماعية املتبعة  استخدم  املنهج التحليلي الوصفي: .1

 لدى األسرة الريفية الفلسطينية.

املقارن: .2 لاستخدم   املنهج  الباحث  بين  ه  االجتماعية  لمقارنة  التنشئة  ألساليب  اتباعهما  في  الوالدين 

 . اإليجابية والسلبية

الباحث    اإلحصائي: هج  املن .3 به  البيانات،  استعان  تفريغ  ا  .وتحليلها،  جدولتهاو عند  نتهاء من جمع  ال بعد 

، وقد أجري  (spssالتحليل اإلحصائي االجتماعي )  إلى الحاسب اآللي باستخدام برنامج    ها البيانات امليدانية أدخل

 
ً

أساليب التنشئة االجتماعية  ؛لوصف    اناشتمل على توزيعات تكرارية بسيطة لكل أسئلة االستبيا،  كميً   تحليال

 
، مجلة كلية التفاعل بين الثقافة التقليدية والثقافة الحديثة وأثره على موقف الوالدين في تنشئة الطفل في املجتمع اليمني ،  شاد محمد العليمي   1

 .771- 713 ص ، 1994، 17 العدداآلداب باليمن، 



 
 
 

 

 
 

 2023 - يناير -  93العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

68 

 .في األسرة الريفية الفلسطينية، وجداول مركبة لكشف العالقات بين متغيرات البحث 

 : البحثأدوات 

ب .1 بمقابلة    االستبيان: املقابلة  قام  ثم  البحث،  موضوع  حول  أسئلته  دارت  استبياًنا  الباحث  صمم 

 .لتعبئة االستبياناملبحوثين واملبحوثات من اآلباء واألمهات 

 : البحثمجاالت 

 قرية عبسان الجديدة  على    الباحث  وقع اختيار  :املجال الجغرافي .1
ً

ا. هي إحدى القرى   جغرافيً لتكون مجاال

 التي تقع شرق محافظة خانيونس، نشاطها االقتصادي الرئيس ي الزراعة.

أربعين إجمالي العينة  بلغ  استهدف البحث الوالدين مًعا، حيث    . هي األسرةوحدة البحث    : املجال البشري  .2

واألمهات.   اآلباء  بين  مناصفة  مقسمين  ا، 
ً
مبحوث ثمانين  العينة  مفردات  وإجمالي  بطريقة  و أسرة،  اختيرت  قد 

 عشوائية.  

أبريل حتى يوليو في البحث منذ    ت. وقد شرعاستغرقها البحثيتمثل في الفترة الزمنية التي    :املجال الزمني .3

 م.2022

 امليداني والتحليل السوسيولوجي البحث  

:
ً

 البيانات األولية:  أوال

 ( املستوى التعليمي للوالدين1جدول رقم )

 املستوى التعليمي
 األم  األب 

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار 

 %27.5 11 %12.5 5 دون الثانوية 

 %40 16 %40 16 الثانوية 

 %32.5 13 %47.5 19 الجامعة

 %100 40 %100 40 اإلجمالي

%(. أما األمهات  47.5%(، الجامعة )40الثانوية )  %(،12.5يتضح من الجدول أن نسبة اآلباء دون الثانوية )

األمهات  . أما  يالحظ أن غالبية اآلباء من الجامعيين  %(.32.5%(، الجامعة )40%(، الثانوية )27.5دون الثانوية )

الثانوي. التعليم  ذوات  الجاي  من  التعليم  ارتفاع  الجنسينعود  بين  للتمييز  اآلباء  عند  تعليم  ،  معي  وتفضيل 

 الذكور على تعليم اإلناث، خاصة أن البحث أجري على مجتمع ريفي،أي مجتمع ذكوري بامتياز. 
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 (حجم األسرة 2جدول رقم )

 النسبة  التكرار حجم األسرة 

 %47.5 19 5أقل من 

5-7 13 32.5% 

 %20 8 فأكثر  8

 %100 40 اإلجمالي

%(، األسر  32.5( )7-5األسر) %(،47.5من الجدول أن األسر املكونة )أقل من خمسة( أفراد نسبتها )يتضح  

من التغيرات التي طرأت على بناء األسرة    يالحظ أن غالبية األسر صغيرة الحجم. يعد هذا  %(.20فأكثر( )  8)

 التي صارت تفضل األسرة النواة على املمتدة. ، الريفية الفلسطينية

 (الدخل الشهري 3جدول رقم )

 مقدار الدخل الشهري 
 األم  األب 

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار 

 %25 10 %22.5 9 1000أقل من 

1000-2000 15 37.5% 20 50% 

2001-3000 6 15% 10 25% 

3001-4000 5 12.5% - - 

 - - %12.5 5 فأكثر  4001

 %100 40 %100 40 اإلجمالي

أن   الجدول  من  من  يتضح  )أقل  الشهري  دخلهم  الذين  اآلباء  ( 2000-1000)%(،  22.5)(  1000نسبة 

(37.5(  ،)%2001-3000(  )15،)%  (3001-4000  )(12.5)%(  ،4001  ( اللواتي    .%(12.5فأكثر(  األمهات  أما 

يرتين ال يوجد أما الفئتين األخ  %(،25( )3000-2001%(، )50)(  2000-1000)%(،  25)(  1000دخلهن )أقل من  

. هؤالء غالبيتهم  2000-1000ش يء. يالحظ أن غالبية اآلباء واألمهات ينحصر دخلهم الشهري في الفئة )
ً

( شيقال

 يعملون إما في العمل الزراعي بحكم أنهم في مجتمع ريفي، أو العمل الحكومي.
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 التنشئة االجتماعية: ثانًيا:

 السلبية )غير السوية(( أساليب التنشئة االجتماعية  4جدول رقم )

 أسلوب التنشئة 
 األم  األب 

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 %7.5 3 %7.5 3 الحماية والدالل الزائد 

 %12.5 5 %5 2 التذبذب

 %0 0 %7.5 3 اإلهمال 

 %20 8 %17.5 7 التمييز

 %35 14 %50 20 اإليذاء النفس ي

 %25 10 %12.5 5 الجسديالعقاب 

 %100 40 %100 40 اإلجمالي

( الزائد  والدالل  األب:الحماية  عند  السلبية.  التنشئة  أساليب  الجدول  )7.5يوضح  التذبذب   ،)%5 ،)%

الحماية   %(. أما األمهات: 12.5%(، العقاب الجسدي )50%(، اإليذاء النفس ي )17.5%(، التمييز )7.5اإلهمال )

الزائد ) التذبذب )7.5والدالل  التمييز )0%(، اإلهمال ) %12.5(،  النفس ي )%(،  %8(،  العقاب 35اإليذاء   ،)%

( أكثر  25الجسدي  اآلباء  لكن  الوالدين،  اتباًعا عند  السلبية  األساليب  أكثر  النفس ي(  )اإليذاء  أن  %(. يالحظ 

استخداًما له من األمهات. هذه النتيجة تختلف مع دراستي العليمي، والشمس ي اللتان بينتا أن التمييز حسب  

أساليب  ما هي أكثر    ية السلبية ممارسة. بذلك تمت اإلجابة على السؤال األول:الجنس هو أكثر األساليب الوالد

 . ؟السلبية التي يتبعها الوالدين في األسرة الريفية الفلسطينية التنشئة 

 فيما يلي تفصيل صور األساليب السلبية التي يستخدمها الوالدان مع األبناء: 

 الحماية والدالل الزائد(  5جدول رقم )

 الدالل الزائدالحماية و 
 األم  األب 

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 %66.6 2 %33.3 1 ؛لئال يصاب بأذى منع االبن/ة من اللعب في الشارع

 0 0 %66.6 2 واإلرجاع،  إيصال االبن/ة إلى املدرسة

 %33.3 1 0 0 أداء الواجبات املدرسية نيابة عن االبن/ة 

 %99.9 3 %99.9 3 اإلجمالي

%(، 33.3نع االبن من اللعب في الشارع )م  فكانت عند األب:،  يوضح الجدول صور الحماية والدالل الزائد
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)لإيصال االبن/ة   نيابة عن االبن/ة )66.6لمدرسة  الواجبات املدرسية  أداء  أما األم:%0(،  منع االبن من    %(. 

( الشارع  في  )66.6اللعب  املدرسة  إلى  االبن/ة  إيصال  ال %0(،  أداء  االبن/ة  %(،  عن  نيابة  املدرسية  واجبات 

فاألب اهتم بالتوصيل إلى املدرسة.  ،  يالحظ اختالف ترتيب صور الحماية والدالل الزائد عن الوالدين  %(.33.3)

 من أشكال الحماية والدالل الزائد
ً

فيأخذ األبناء  ،  ربما األب يملك وسيلة نقل،  هذا ليس بالضرورة يعتبر شكال

أما األمهات كانت الصورة األكثر املنع من اللعب  ، بمعنى ال ينهض خصيًصا لهذه املهمة، همعه في طريقه إلى عمل

 ؛خشية أن يصابوا باألذى.  في الشارع

 التذبذب(  6جدول رقم )

 التذبذب
 األم  األب 

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 %60 3 %50 1 الكذب

 %40 2 %50 1 الشتيمة 

 %100 5 %100 2 اإلجمالي

الكذب    %(. أما األم:50الكذب، والشتيمة نفس النسبة )  يوضح الجدول صور التذبذب، فكانت عند األب:

(60( الشتيمة  في  %40(،  تذبذًبا  أكثر  األم  أما  والتذبذب.  الكذب،  حالتي  في  األب  موقف  تشابهه  يالحظ   .)%

 موضوع الكذب.

 اإلهمال (  7جدول رقم )

 اإلهمال 
 األم  األب 

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 0 0 0 0 عدم توفير احتياجات االبن/ة الضرورية 

 0 0 0 0 عدم االبن/ة دون رقابة 

 0 0 %33.3 1 عدم االستماع إلى شكوى االبن/ة 

 0 0 0 0 عدم تسجيل االبن/ة في املدرسة 

 0 0 %66.6 2 عدم متابعة التحصيل الدراس ي لالبن/ة 

 0 0 %99.9 3 اإلجمالي

األب: فكانت عند  اإلهمال،  الجدول صور  )  يوضح  االبن/ة  لشكوى  االستماع  متابعة 33.3عدم  %(، عدم 

( الدراس ي  األم:66.6التحصيل  أما  يعكس    %(.  بالضرورة  ليس  األب  عند  اإلهمال  إهمال.  تشر ألي صورة  لم 

 عن التقسيم الت 
ً

قليدي للعمل في املجتمع  تقصيًرا متعمًدا، ربما يعود النشغاله باألعمال خارج البيت، فضال

 الريفي املرأة تعمل داخله، والرجل خارجه.
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 التمييز (  8جدول رقم )

 التمييز 
 األم  األب 

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 %25 2 %71.4 5 التمييز بين األبناء حسب النوع

 %75 6 %28.5 2 التمييز بين األبناء حسب  الترتيب في األسرة

 %100 8 %99.9 7 اإلجمالي

%(. 28.5%(، حسب الترتيب في األسرة )41.7حسب النوع )  يوضح الجدول صور التمييز، فكانت عند األب:

%(. يالحظ أن التمييز عند األب حسب النوع أعلى  75%(، حسب الترتيب في األسرة ) 25حسب النوع )  أما األم:

إما الصورة التقليدية،    اآلباء حسب النوع يأخذ إحدى صورتين:من الترتيب في األسرة، والعكس عند األم. تمييز  

تمييز الذكور على اإلناث، أو الصورة الحديثة، تمييز اإلناث على الذكور ؛ملا لهن من قدرة على كسب عطف، 

  ومحبة، ومودة اآلباء، وإشباع حاجاتهم، التي يقصر أو يفشل فيها الذكور. أما تمييز األم لألبناء حسب ترتيبهم

 في األسرة غالًبا يكون لصالح البكر أو الصغير. 

 اإليذاء النفس ي (  9جدول رقم )

 اإليذاء النفس ي 
 األم  األب 

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 %7.1 1 %5 1 الرفض 

اإلهانة واأللقاب  

 السيئة 
8 40% 7 50% 

 %21.4 3 %20 4 التخويف

 %7.1 1 %15 3 العزل والحبس 

الحرمان  

 العاطفي 
4 20% 2 14.2% 

 %99.8 14 %100 20 اإلجمالي

األب: النفس ي.  اإليذاء  صور  الجدول  )  يوضح  )5الرفض  السيئة  واأللقاب  اإلهانة  التخويف  %40(،   ،)%

(20( والحبس  العزل   ،)%15 ( العاطفي  الحرمان  األم:%20(،   .)%  ( السيئة  7.1الرفض  واأللقاب  اإلهانة   ،)%

%(.يالحظ أن الوالدين اتفقا 14.2%(، الحرمان العاطفي )7.1%(، العزل والحبس )21.4)%(، التخويف  50)

 يمارس عند األم أكثر من األب. على أكثر صور اإليذاء النفس ي )اإلهانة واأللقاب السيئة(. لكنه،

 



 
 
 

 

 
 

 2023 - يناير -  93العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

73 

 العقاب الجسدي(  10جدول رقم )

 العقاب الجسدي 
 األم  األب 

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 %30 3 %100 5 والركل باألرجل، الضرب

 %70 7 0 0 وشد الشعر، والعض، القرص

 0 0 0 0 الحرق 

 0 0 0 0 التقييد بالحبال 

 %100 10 %100 5 اإلجمالي

الضرب والركل باألرجل    %(. األم:100الضرب والركل باألرجل )  يوضح الجدول صور العقاب الجسدي. األب:

%(. يالحظ أن األب لم يستخدم إال الضرب والركل باألرجل، أما األم 70الشعر )%(، القرص والعض وشد  30)

 أكثرت استخدام القرص والعض وشد الشعر. ربما يعود هذا الختالف القوة الجسدية عندهما.

 اإليجابية )السوية( ( أساليب التنشئة االجتماعية 11جدول رقم )

 أسلوب التنشئة 
 األم  األب 

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 %7.5 6 %17.5 12 االستقاللية 

 %37.5 15 %30 12 تقبل الذات

 %30 12 %25 10 التوجيه واإلرشاد 

 %10 4 %7.5 3 الحوار والديمقراطية 

 %7.5 3 %7.5 3 في املعاملة  التوازن 

 %100 40 %100 40 اإلجمالي

األب:  اإليجابية.  التنشئة  ألساليب  الوالدين  اتباع  الجدول  )   يوضح  الذات  17.5االستقاللية  تقبل   ،)%

(30( واإلرشاد  التوجيه   ،)%25( والديمقراطية  الحوار   ،)%7.5( التوازن  األم:%7.5(،  أما  االستقاللية    %(. 

(7.5( الذات  تقبل   ،)%37.5( واإلرشاد  التوجيه  والديمقراط %30(،  الحوار   ،)%( )10ية  التوازن   ،)%7.5  .)%

أكثر  األم  لكن،  ممارسة.  اإليجابية  التنشئة  أساليب  كأكثر  الذات(  )تقبل  على  اتفقا  الوالدين  أن  يالحظ 

للتنشئة   التي قدمت أساليب أخرى  السابقة  الدراسات  النتيجة مع كل  له من األب. تختلف هذه  استخداًما 

ات )العليمي(، والتسامح والثواب )املصطفى(، والجمع بين الشدة اإليجابية كالحوار )نذر(، واالعتماد على الذ

اإليجابية التي يتبعها أساليب التنشئة  ما هي أكثر    واللين )الشمس ي(. بذلك تمت اإلجابة على السؤال الثالث:

 . ؟الوالدين مع األبناء في األسرة الريفية الفلسطينية 
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 فيما يلي تفصيل صور األساليب اإليجابية التي يستخدمها الوالدان مع األبناء: 

 االستقاللية(  12جدول رقم )

 االستقاللية 
 األم  األب 

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 %50 3 %33.3 4 هواياتهمالسماح لألبناء ممارسة 

 %33.3 2 %25 3 وتسريحة الشعر ، السماح لألبناء اختيار املالبس

 %16.6 1 %41.6 5 السماح لألبناء حرية اختيار أصدقائهم

 %99.9 6 %99.9 12 اإلجمالي

السماح لألبناء  %(،  33.3السماح لألبناء بممارسة هواياتهم )  يوضح الجدول صور أسلوب االستقاللية. األب:

السماح لألبناء    %(. أما األم:41.6%(، السماح لألبناء اختيار أصدقائهم )25اختيار املالبس وتسريحة الشعر )

%(، السماح لألبناء اختيار  33.3%(، السماح لألبناء اختيار املالبس وتسريحة الشعر )50بممارسة هواياتهم )

استخدامهما لالستقاللية، فاآلباء منحوه لألبناء وفق الترتيب    %(. يالحظ اختالف الوالدين في16.6أصدقائهم )

ممارسة الهوايات،    اختيار األصدقاء، وممارسة الهوايات، واختيار املالبس وتسريحة الشعر. أما األمهات:  اآلتي:

 واختيار املالبس وتسريحة الشعر، واختيار األصدقاء. 

 تقبل الذات( 13جدول رقم )

 تقبل الذات 
 األم  األب 

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 %40 6 %66.6 8 تقبل جنس االبن/ة 

 %33.3 5 %16.6 2 تقبل لون بشرة، وشعر االبن/ة 

 %26.6 4 %16.6 2 والعقلية ، تقبل قدرات االبن/ة الجسمية

 %99.9 15 %99.8 12 اإلجمالي

االبن/ة   جنس  األب:تقبل  الذات.  تقبل  أسلوب  صور  الجدول  وشعر  66.6)يوضح  بشرة  لون  تقبل   ،)%

)16.6االبن/ة ) والعقلية  الجسمية  االبن/ة  تقبل قدرات  أما األم:%16.6(،   .)%  ( %(،  40تقبل جنس االبن/ة 

( االبن/ة  وشعر  بشرة  لون  )33.3تقبل  والعقلية  الجسمية  االبن/ة  قدرات  تقبل  أن %26.6(،  يالحظ   .)%

نت النسبة عند األب أعلى من األم. ينبع هذا التقبل من اإليمان  الوالدين اتفقا على تقبل جنس األبناء، وإن كا

بأن الذي يتحكم في تحديد جنس الجنين هو هللا تعالى، وليس األزواج. لكن تراجع نسبة األم يعود إلى ثقافة  

ذريتها    املجتمع الريفي التقليدية التي تفضل الذكور على اإلناث، فاالعتقاد السائد أن الزوجة التي تكون غالبية

أو   أو الطالق،  أو تعدد الزوجات،  يأتي املولود الذكر،  إلى أن  من اإلناث تكون تحت تهديد الوالدات املتقاربة 
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 العنف النفس ي، واللفظي، والجسدي. 

 التوجيه واإلرشاد(  14جدول رقم )

 التوجيه واإلرشاد 
 األم  األب 

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 %25 3 %40 4 واألفكار ،  والقيم، تعديل السلوك

 %16.6 2 %30 3 اختيار األصدقاء 

 %33.3 4 %20 2 التحصيل الدراس ي 

 %25 3 %10 1 إنفاق املصروف الشخص ي

 %99.9 12 %100 10 اإلجمالي

%(، اختيار األصدقاء  40تعديل السلوك، والقيم، واألفكار )  يوضح الجدول صور التوجيه واإلرشاد. األب:

(30( الدراس ي  التحصيل   ،)%20( الشخص ي  املصروف  إنفاق  األم:%10(،  أما  والقيم،   %(.  السلوك،  تعديل 

%(. 25%(، إنفاق املصروف الشخص ي )33.3%(، التحصيل الدراس ي )16.6%(، اختيار األصدقاء )25واألفكار )

ها عند األب )تعديل السلوك  يالحظ اختالف اهتمامات الوالدين في ترتيب قضايا التوجيه واإلرشاد، فكان أعال 

يتولى بشكل كبير تنشئة األبناء بعدما   الدراس ي(.هذا طبيعي ؛كون األب  أما األم )التحصيل  والقيم واألفكار(. 

ألنها    يتخطون الطفولة املبكرة التي يكون االعتماد الكبير فيها على األم، ويأتي اهتمام األم بالتحصيل الدراس ي؛

 عة تعليم وتحصيل األبناء الدراس ي سواء في البيت، أو الزيارات املدرسية. هي التي تتولى مسألة متاب

 

 الحوار والديمقراطية (  15جدول رقم )

 الحوار والديمقراطية
 األم  األب 

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 %100 4 %66.6 2 االستماع آلراء األبناء فيما يخص أمورهم الخاصة 

 0 0 %33.3 1 قضايا األسرة العامة أخذ رأي األبناء في 

 %100 4 %99.9 3 اإلجمالي

األب: والديمقراطية.  الحوار  صور  الجدول  الخاصة    يوضح  أمورهم  يخص  فيما  األبناء  آلراء  االستماع 

االستماع آلراء األبناء فيما يخص أمورهم   %(. أما األم:33.3%(، أخذ رأي األبناء في قضايا األسرة العامة )66.6)

يالحظ اتفاق الوالدين في االستماع آلراء األبناء    ،%(، ولم تأخذ رأي األبناء في قضايا األسرة العامة100الخاصة )

فيما يخص أمورهم الخاصة، وإن كانت عند األم أعلى من األب ؛ألنها تمنح األبناء مساحة أكثر أماًنا واستماًعا  

ة ألخذ آرائهم في قضايا األسرة العامة، في حين األم لم تسمح  في املقابل منح األب األبناء مساح  ،أكثر من األب
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 بذلك.

 التوازن في املعاملة(  16جدول رقم )

 االتزان في املعاملة
 األم  األب 

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 %33.3 1 %66.6 2 التوازن في معاملة األبناء حسب النوع

 %66.6 2 %33.3 1 الترتيب في األسرةالتوازن في معاملة األبناء حسب 

 %99.9 3 %99.9 3 اإلجمالي

%(. أما  33.3%(، حسب الترتيب في األسرة )66.6حسب النوع )  يوضح الجدول صور أسلوب التوازن. األب:

)  األم: النوع  في األسرة ) 33.3حسب  الترتيب  في أسلوب  66.6%(، حسب  الوالدين  %(. يالحظ اختالف موقف 

إلى  التوازن ففي   في األسرة. يرجع ذلك  النوع، فاألم توازن حسب ترتيبهم  الوقت الذي يوازن فيه األب حسب 

 ثقافة املجتمع الريفية التي تفضل الذكور على اإلناث. 

ا:
ً
 العالقة بين أساليب التنشئة االجتماعية ومتغيرات البحث:  ثالث

 نشئة السلبيةالعالقة بين املستوى التعليمي لألب وأساليب الت(  17جدول رقم )

املستوى التعليمي  

 لألب

أسلوب التنشئة  

 السلبي 

 النسبة  التكرار

 %40 16 الثانوية 

 %7.5 3 اإلهمال 

 %15 6 اإليذاء النفس ي

 %17.5 7 التمييز

 %47.5 19 الجامعة

 %35 14 اإليذاء النفس ي

العقاب  

 الجسدي
5 12.5% 

 %12.5 5 دون الثانوية

 %5 2 التذبذب
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الحماية 

 والدالل الزائد 
3 7.5% 

 %100 40 اإلجمالي الكلي 

%(، اإليذاء النفس ي عند  17.5يتضح من الجدول أن التمييز أكثر ممارسة عند اآلباء ذوي التعليم الثانوي )

%(، أما دون الثانوية بنسب منخفضة يستخدمون الحماية والدالل الزائد، والتذبذب نسبهما  35الجامعيين )

 %(. 5%(، و)7.5على التوالي )

 تعليمي لألم وأساليب التنشئة السلبيةالعالقة بين املستوى ال(  18جدول رقم )

املستوى  

 التعليمي لألم 

أسلوب التنشئة  

 السلبي 

 النسبة  التكرار

 %40 16 الثانوية 

اإليذاء 

 النفس ي 

11 27.5% 

 %12.5 5 التمييز

 %32.5 13 الجامعة

اإليذاء 

 النفس ي 

3 7.5% 

العقاب  

 الجسدي

10 25% 

 %27.5 11 دون الثانوية

 %12.5 5 التذبذب

 %7.5 3 التمييز

الحماية 

 والدالل الزائد 

3 7.5% 

 %100 40 اإلجمالي الكلي 

%(، العقاب  27.5يتضح من الجدول أن اإليذاء النفس ي أكثر ممارسة عند األمهات ذوات التعليم الثانوي )

 %(. 12.5%(، التذبذب عند دون الثانوية )25الجسدي عند الجامعيات ) 
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السلبية التي ما هي أكثر أساليب التنشئة  ( تمت اإلجابة على شق من السؤال الثالث:18و  17في الجدولين )

  يتبعها الوالدان في األسرة الريفية الفلسطينية وفق متغير املستوى التعليمي ؟

 العالقة بين املستوى التعليمي لألب وأساليب التنشئة اإليجابية(  19جدول رقم )

 املستوى التعليمي لألب 

 التنشئة اإليجابي أسلوب  
 النسبة  التكرار

 %40 16 الثانوية 

 %17.5 7 االستقاللية 

 %22.5 9 تقبل الذات

 %47.5 19 الجامعة

 %7.5 3 التوازن في املعاملة 

 %25 10 التوجيه واإلرشاد 

 %7.5 3 الحوار والديمقراطية 

 %7.5 3 تقبل الذات

 %12.5 5 دون الثانوية

 %12.5 5 االستقاللية 

 %100 40 اإلجمالي الكلي 

%(. التوجيه واإلرشاد  22.5يتضح من الجدول أن تقبل الذات أكثر ممارسة عند اآلباء ذوي التعليم الثانوي )

 %(.12.5%(. االستقاللية عند الثانوية )25عند الجامعيين )

 اإليجابيةالعالقة بين املستوى التعليمي لألم وأساليب التنشئة  (  20جدول رقم )

 املستوى التعليمي لألم 

 األسلوب اإليجابي 
 النسبة  التكرار

 %40 16 الثانوية 

 %15 6 التوجيه واإلرشاد 

 %25 10 تقبل الذات

 %32.5 13 الجامعة

 %7.5 3 التوازن في املعاملة 

 %15 6 التوجيه واإلرشاد 

 %10 4 الحوار والديمقراطية 
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 %27.5 11 دون الثانوية

 %15 6 االستقاللية 

 %12.5 5 تقبل الذات

 %100 40 اإلجمالي الكلي 

( الثانوي  التعليم  ذوات  األمهات  عند  ممارسة  أكثر  الذات  تقبل  أن  الجدول  من  التوجيه  25يتضح   ،)%

 %(. 15%(، االستقالل عند دون الثانوية )15واإلرشاد عند الجامعيات )

اإليجابية التي  ما هي أكثر أساليب التنشئة   شق من السؤال الرابع:( تمت اإلجابة على  20و    19في الجدولين )

 يتبعها الوالدان في األسرة الريفية الفلسطينية وفق متغير املستوى التعليمي ؟. 

 العالقة بين حجم األسرة لألب وأساليب التنشئة السلبية (  21جدول رقم )

حجم األسرة  

 لألب

أسلوب التنشئة  

 السلبي 

 النسبة  التكرار

 %20 8 فأكثر 8

اإليذاء 

 النفس ي 
3 7.5% 

العقاب  

 الجسدي
5 12.5% 

 %47.5 19 5أقل من 

 %7.5 3 اإلهمال 

اإليذاء 

 النفس ي 
4 10% 

 %5 2 التذبذب

 %17.5 7 التمييز

الحماية 

 والدالل الزائد 
3 7.5% 

 %32.5 13 7-5 من
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اإليذاء 

 النفس ي 
13 32.5% 

 %100 40 اإلجمالي الكلي 

%(. التمييز  12.5فأكثر( )  8يتضح من الجدول أن العقاب الجسدي أكثر ممارسة عند آباء األسر املكونة من )

 %(.32.5( انفردوا بأسلوب اإليذاء النفس ي فقط )7-5%(، آباء األسر )17.5فأقل( ) 5عند آباء األسر )

 العالقة بين حجم األسرة لألم وأساليب التنشئة السلبية (  22جدول رقم )

 حجم األسرة لألم 

أسلوب التنشئة  

 السلبي 

 النسبة  التكرار

 %20 8 فأكثر 8

العقاب  

 الجسدي
8 20% 

 %47.5 19 5أقل من 

 %7.5 3 اإليذاء النفس ي

 %12.5 5 التذبذب

 %20 8 التمييز

الحماية 

 والدالل الزائد 
3 7.5% 

 %32.5 13 7-5 من

 %27.5 11 اإليذاء النفس ي

العقاب  

 الجسدي
2 5% 

 %100 40 اإلجمالي الكلي 

 ( من  املكونة  األسر  أمهات  انفردت  الجدول  من  )  8يتضح  الجسدي  بالعقاب  أكثر  20فأكثر(  التمييز   .)%

 %(.27.5( )7-5%(، اإليذاء النفس ي عند أمهات األسر )20فأقل( ) 5استخداًما عند أمهات األسر )

السلبية التي ما هي أكثر أساليب التنشئة  السؤال الثالث:( تمت اإلجابة على شق من 22و  21في الجدولين )

 يتبعها الوالدان في األسرة الريفية الفلسطينية وفق متغير حجم األسرة ؟. 
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 العالقة بين حجم األسرة لألب وأساليب التنشئة اإليجابية(  23جدول رقم )

 حجم األسرة لألب 

 أسلوب التنشئة اإليجابي 
 النسبة  التكرار

 %20 8 فأكثر 8

 %7.5 3 التوازن في املعاملة 

 %5 2 التوجيه واإلرشاد 

 %7.5 3 الحوار والديمقراطية 

 %47.5 19 5أقل من 

 %30 12 االستقاللية 

 %17.5 7 تقبل الذات

 %32.5 13 7-5 من

 %20 8 التوجيه واإلرشاد 

 %12.5 5 تقبل الذات

 %100 40 اإلجمالي الكلي 

أنه تشابهت نسب أسلوبي التوازن، والحوار والديمقراطية عند اآلباء األسر املكونة من  يتضح من الجدول  

(8  ( )7.5فأكثر(  األسر  آباء  عند  استخداًما  أكثر  االستقاللية   .)%5  ( أكثر  30فأقل(  واإلرشاد  والتوجيه   ،)%

 %(.20( )7-5استخداًما عند آباء األسر )

 م وأساليب التنشئة اإليجابيةالعالقة بين حجم األسرة لأل (  24جدول رقم )

 حجم األسرة لألم 

 أسلوب التنشئة اإليجابي 
 النسبة  التكرار

 %20 8 فأكثر 8

 %7.5 3 التوازن في املعاملة 

 %2.5 1 التوجيه واإلرشاد 

 %10 4 الحوار والديمقراطية 

 %47.5 19 5أقل من 

 %15 6 االستقاللية 

 %32.5 13 تقبل الذات

 %32.5 13 7-5 من
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 %27.5 11 التوجيه واإلرشاد 

 %5 2 تقبل الذات

 %100 40 اإلجمالي الكلي 

%(. أمهات  10فأكثر( أكثر استخداًما للحوار والديمقراطية بنسبة )  8يتضح من الجدول أن أمهات األسر )

)  5أسر ) الذات  لتقبل  أكثر استخداًما  أمهات أسر )32.5فأقل(  أكثر  %5-7(،  للتوجيه واإلرشاد  (  استخداًما 

(27.5.)% 

اإليجابية التي  ما هي أكثر أساليب التنشئة   ( تمت اإلجابة على شق من السؤال الرابع:24و    23في الجدولين )

   يتبعها الوالدان في األسرة الريفية الفلسطينية وفق متغير حجم األسرة ؟

 التنشئة السلبيةالعالقة بين الدخل الشهري لألب وأساليب (  25جدول رقم )

 الدخل الشهري لألب 

 أسلوب التنشئة السلبي
 النسبة  التكرار

1000-2000 15 37.5% 

 %22.5 9 اإليذاء النفس ي

 %15 6 التمييز

2001-3000 6 15% 

 %15 6 اإليذاء النفس ي

3001-4000 5 12.5% 

 %12.5 5 اإليذاء النفس ي

 %12.5 5 فأكثر 4000

 %12.5 5 العقاب الجسدي

 %22.5 9 1000أقل من 

 %7.5 3 اإلهمال 

 %5 2 التذبذب

 %2.5 1 التمييز

 %7.5 3 الحماية والدالل الزائد 

 %100 40 اإلجمالي الكلي 

  2000-1000يتضح من الجدول أن اإليذاء النفس ي أكثر ممارسة عند اآلباء الذين يتراوح دخلهم بين ) 
ً

( شيقال

الفئة  22.5) انفردت   .)% (2001-3000( النفس ي  باإليذاء   )15( الفئة  بالعقاب    %4000(،  انفردت  فأكثر( 
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( أكثر استخداًما ألحد أسلوبين إما اإلهمال أو الحماية والدالل الزائد  1000%(، الفئة )أقل من  12.5الجسدي ) 

 %(.7.5فتشابهت نسبهما )

 سلبية العالقة بين الدخل الشهري لألم وأساليب التنشئة ال (  26جدول رقم )

 الدخل الشهري لألم 

 أسلوب التنشئة السلبي
 النسبة  التكرار

1000-2000 20 50% 

 %35 14 اإليذاء النفس ي

 %15 6 التمييز

2001-3000 10 25% 

 %25 10 العقاب الجسدي

 %25 10 1000أقل من 

 %12.5 5 التذبذب

 %5 2 التمييز

 %7.5 3 الحماية والدالل الزائد 

 %100 40 الكلي اإلجمالي  

( 2000-1000يتضح من الجدول أن اإليذاء النفس ي أكثر ممارسة عند األمهات اللواتي يتراوح دخلهن بين )

( 
ً

( أكثر استخداًما  1000%(، الفئة )أقل من  25( بالعقاب الجسدي ) 3000-2001%(. انفردت الفئة )35شيقال

 %(.12.5للتذبذب )

اإليجابية التي  ما هي أكثر أساليب التنشئة    اإلجابة على شق من السؤال الثالث: ( تمت  26و    25في الجدولين )

 يتبعها الوالدان في األسرة الريفية الفلسطينية وفق متغير الدخل الشهري ؟.

 العالقة بين الدخل الشهري لألب وأساليب التنشئة اإليجابية(  27جدول رقم )

 الدخل الشهري لألب 

 أسلوب التنشئة اإليجابي 
 النسبة  لتكرارا

1000-2000 15 37.5% 

 %7.5 3 االستقاللية 

 %30 12 تقبل الذات

2001-3000 6 15% 

 %15 6 التوجيه واإلرشاد 



 
 
 

 

 
 

 2023 - يناير -  93العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

84 

3001-4000 5 12.5% 

 %10 4 التوجيه واإلرشاد 

 %2.5 1 الحوار والديمقراطية 

 %12.5 5 فأكثر 4000

 %7.5 3 التوازن في املعاملة 

 %5 2 والديمقراطية الحوار 

 %22.5 9 1000أقل من 

 %22.5 9 االستقاللية 

 %100 40 اإلجمالي الكلي 

  2000-1000يتضح من الجدول أن تقبل الذات أكثر ممارسة عند اآلباء الذين يتراوح دخلهم بين ) 
ً

( شيقال

(30( الفئة  انفردت   .)%2001-3000( واإلرشاد  بالتوجيه  الفئة  15(  استخداًما  3001-4000)%(،  أكثر    )

( انفردت  1000%(، الفئة )أقل من  7.5فأكثر( أكثر استخداًما للتوازن )  4000%(، الفئة )10للتوجيه واإلرشاد )

 %(. 22.5باالستقاللية )

 العالقة بين الدخل الشهري لألم وأساليب التنشئة اإليجابية (  28جدول رقم )

 الدخل الشهري لألم 

 يجابي أسلوب التنشئة اإل 
 النسبة  التكرار

1000-2000 20 50% 

 %22.5 9 التوجيه واإلرشاد 

 %27.5 11 تقبل الذات

2001-3000 10 25% 

 %7.5 3 التوازن في املعاملة 

 %7.5 3 التوجيه واإلرشاد 

 %10 4 الحوار والديمقراطية 

 %25 10 1000أقل من 

 %15 6 االستقاللية 

 %10 4 تقبل الذات

 %100 40 اإلجمالي الكلي 

%(. 35( )2000-1000يتضح من الجدول أن تقبل الذات أكثر ممارسة عند األمهات اللواتي ذوات دخل )
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%(، 7.5%(، تشابه أسلوبي التوازن والتوجيه )10( أكثر استخداًما للحوار والديمقراطية )3000-2001الفئة )

 %(.15لالستقاللية )( أكثر استخداًما 1000الفئة )أقل من 

اإليجابية التي  ما هي أكثر أساليب التنشئة   ( تمت اإلجابة على شق من السؤال الرابع:28و    27في الجدولين )

 يتبعها الوالدان في األسرة الريفية الفلسطينية وفق متغير الدخل الشهري ؟. 

 نتائج البحث: 

 اإليذاء النفس ي أكثر أساليب التنشئة السلبية اتباًعا عند الوالدين، لكن يتبعه اآلباء أكثر من األمهات.  -

حيث يهتم األب بتوصيل األبناء إلى املدرسة،  اختلف ترتيب صور الحماية والدالل الزائد عند الوالدين،    -

 واألم تمنع األبناء من اللعب في الشارع.     

 تشابهه تذبذب األب في حالتي )الكذب، والشتيمة(، أما األم كانت أكثر تذبذًبا في حالة الكذب. -

ي صورة من صور  عدم متابعة تحصيل األبناء الدراس ي، وال يوجد عند األم أ أكثر صور اإلهمال عند األب: -

 اإلهمال. 

 التمييز عند األب حسب النوع أعلى من التمييز حسب الترتيب في األسرة، أما األم العكس. -

 أكثر صور العقاب الجسدي عند األب الضرب والركل باألرجل، أما األم القرص، والعض، وشد الشعر.  -

 الوالدين، لكن تتبعه األم أكثر من األب.تقبل الذات أكثر أساليب التنشئة اإليجابية اتباًعا عند  -

 ممارسة الهوايات.  األب اختيار األصدقاء. األم: اختلف الوالدان في استخدامهما ألسلوب االستقاللية:  -

 اتفق الوالدان على تقبل جنس األبناء، وإن كانت نسبة التقبل عند األب أعلى من األم. -

التوجيه واإلرشاد، فكان أعالها عند األب تعديل السلوك    اختلفت اهتمامات الوالدين في ترتيب قضايا  -

 والقيم واألفكار. أما األم التحصيل الدراس ي.

اتفاق الوالدان في االستماع آلراء األبناء فيما يخص أمورهم الخاصة، وإن كانت عند األم أعلى من األب، في   -

 العامة، في حين األم لم تسمح بذلك.  املقابل منح األب األبناء مساحة ألخذ آرائهم في قضايا األسرة

األب يوازن في معاملة األبناء حسب النوع، أما األم توازن في   اختلف موقف الوالدين في أسلوب التوازن:  -

 املعاملة حسب الترتيب في األسرة. 

الجامعيين، الحماية والدالل  التمييز أكثر ممارسة عند اآلباء ذوي التعليم الثانوي، واإليذاء النفس ي عند    -

اإليذاء النفس ي عند ذوات التعليم الثانوي،    الزائد، والتذبذب بنسب متدنية عند دون الثانوية. أما األمهات: 

 والعقاب الجسدي عند الجامعيات، والتذبذب عند دون الثانوية. 
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رشاد عند الجامعيين، أما دون  تقبل الذات أكثر ممارسة عند الوالدين ذوي التعليم الثانوي، والتوجيه واإل   -

 الثانوية االستقاللية. 

فأقل(، واإليذاء    5فأكثر(، والتمييز عند األسر )  8اتفق الوالدان على العقاب الجسدي في األسر املكونة من )  -

 (. 7-5النفس ي عند األسر )

االستقاللية عند آباء  فأكثر(. و   8استخدم التوازن، والحوار والديمقراطية عند اآلباء األسر املكونة من )  -

فأكثر( أكثر استخداًما    8(. أما أمهات األسر من ) 7-5%(، والتوجيه واإلرشاد عن األسر ) 30فأقل( )  5األسر )

 ( التوجيه واإلرشاد. 7-5فأقل( تقبل الذات، واألسر ) 5للحوار والديمقراطية، وأسر )

(، والعقاب الجسدي عند  3000-1000بين )اإليذاء النفس ي أكثر ممارسة عند اآلباء ممن دخلهم يتراوح    -

اإليذاء النفس ي   (. أما األمهات:1000فأكثر(، واإلهمال والحماية والدالل الزائد عند الفئة )أقل من    4000الفئة )

 (.1000(، والتذبذب )أقل من 3000-2001(، والعقاب الجسدي )2000-1000عند فئة )

( التوجيه  4000-2001(، والفئتان )2000-1000ن دخلهم )تقبل الذات أكثر ممارسة عند الوالدين الذي  -

( والفئة  )  4000واإلرشاد،  التوازن  من  7.5فأكثر(  )أقل  والفئة  أما  %1000(،  االستقاللية.  الوالدين  عند   )

 ( الحوار والديمقراطية. 3000-2001الفئة ) األمهات:

 : التوصيات

بالتطرق إلى محاور ومتغيرات أخرى    تماعية الريفيةإجراء املزيد من األبحاث امليدانية حول التنشئة االج  -

الدراسات   من  الكثير  تنقصه  خاًما  مجتمًعا  يعد  الفلسطيني  الريفي  فاملجتمع  البحث.  هذا  لها  يتطرق  لم 

 واألبحاث امليدانية والتطبيقية.

لآلباء واألمهات حول  قيام املؤسسات الرسمية واألهلية ذات االختصاص بعقد دورات تدريبية وتأهيلية    -

األساليب   من  اإلمكان  قدر  والتقليل  اإليجابية،  األساليب  تعزيز  على  والعمل  االجتماعية،  التنشئة  أساليب 

 السلبية. 

 قائمة املراجع: 
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 .2005،  غزة، سلسلة الدراسات الفلسطينية،  واملجتمعاألسرة  ، موس ىوناصر  حلس، موس ى  .2

 .  1997، غزة، دار املنارة ، وآخرون، علم االجتماع العائلي، حمدإبراهيم  .3
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ثر مؤسسات التنشئة االجتماعية في الريف اليمني..دراسة اجتماعية ميدانية  دور وأالشمس ي،    سالم محمد .8

 . 2005، في مديرية الصعيد محافظة شبوة، أطروحة دكتوراه، جامعة صنعاء

أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها ببعض املتغيرات:دراسة نفسية مقارنة  املصطفى،    زين العابدين أحمد .9

 . 2001، رسالة ماجستير، الجامعة اليمنية، ألسرتين السودانية واليمنيةفي أساليب التنشئة الوالدية ل

اتخاذ    ماجد ملحم .10 في  الشباب  بمدى مشاركة  وعالقتها  األسرية  االجتماعية  التنشئة  أبو حمدان، طرائق 

 .2011، ، العددان الثالث والرابع27 املجلد، مجلة جامعة دمشق بسوريا، القرار داخل األسرة

، التفاعل بين الثقافة التقليدية والثقافة الحديثة وأثره على موقف الوالدين في تنشئة  العليمي  رشاد محمد .11

 .1994، 17 مجلة كلية اآلداب باليمن، العدد، الطفل في املجتمع اليمني

الكويتيةنذر،    فاطمة .12 األسرة  في  واألبناء  الوالدان  يدركها  كما  الديمقراطية  العلوم ،  التنشئة  مجلة 
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 " املعاصرة وإشكاليات االندماج واالغتراباملدينة العربية 
ً
 " مدينة أم درمان أنموذجا

The contemporary Arab city and the problems of integration and alienation 

"Omdurman City as a Model " 

 السودان  ،جامعة بحري ،  أبكر عبد البنات آدم ..دأ

 السودان   ،جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، موس ى فتح الرحمن عدالن .د

Prof Abaker Abdelbanant Adam- University of Barhi, Sudan 

Dr .Fatahelrhman Adlan Musa/ University of the Holy Quran and Taseel of Sciences , Sudan 

 

 لخص : م

واالغتراب واإلبداع مدينة أم    االندماج موضوع "املدينة العربية املعاصرة وإشكاليات   تناولت هذه الدراسة   

" عبر التاريخ وموقعها الجغرافي وتعريف مفهوم الثقافة وارتباطها بالظواهر املدنية  
ً
كالتحضر  درمان أنموذجا

تكوين املدينة املعاصرة،  وخصائصه ومظاهره املختلفة، ثم توالت الدراسة ملعرفة مدى فعالية املدينة ل   سماته

بين مكوناتها. كذلك   العادات والتقاليد    استعرضت الدراسةوما هي معايير املعاصرة على الرغم من اختالف 

، ولتحقيق تلك األهداف استخدم املنهج االستقرائي بإتباعه لألسلوب الوصفي  
ً
 وحديثا

ً
مراحل تطورها قديما

تلك  حوالتها من النواحي االقتصادية واالجتماعية والحضرية؛ وأثر  مدينة أم درمان وتعلى  والتحليلي للتعريف  

 على االستقرار السياس ي بالسودان.وتأثيرها  تواليةالهجرات املعلى التحوالت الديمغرافية 

 املدينة املعاصرة، الثقافة، االندماج، االغتراب، مدينة أم درمان.   الكلمات املفتاحية:

Abstract 

   This study dealt with the topic of "The Contemporary Arab City and the Problems of 

Integration, Alienation and Creativity, Omdurman City as a Model" throughout history and its 

geographical location, and the definition of the concept of culture and its connection with urban 

phenomena such as urbanization, its features, characteristics and various manifestations. Despite 

the difference in customs and traditions between its components. It also reviewed the stages of 

its development, past and present. To achieve these goals, the inductive approach was used, 

following the descriptive and analytical method, to define the city of Omdurman and its 

transformations from the economic, social and urban aspects; And the impact of demographic 

shifts and forced migrations on political stability in Sudan. 

Keywords: Contemporary city, culture, integration, alienation, Omdurman city, Sudan.    
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 : مقدمة

 التواصل بي مدينة أم درمانتمثل 
ً
مما ساعد في ازدهار الحركة  اإلثنية والقبلية ن مكوناتها في بواكيرها جسرا

الذين ،  املعاصرة  التجارية واالقتصادية وقبلة لكثير من العلماء من مختلف الطرق الصوفية واملذاهب الفكرية

التالقح والتالحموفدوا من داخل السودان وخارجها.   في  والتعايش السلمي، حتى أصبحت   وقد انعكس ذلك 

 حالة من  تعيش  املدينة  أخذت  حيث    ه دولة مصغرةاملدينة شب
ّ
  التوسع األفقي والرأس ي بل خل

ً
 مغايرا

ً
ف واقعا

   أطرافها نتيجة للهجرات املترامية ومتتالية التي شهدتها املدينة.عندما توسعت 

 ة: مشكلة الدراس 

ال  تتطور   السودانية  املدن  نماذج  من   
ً
نموذجا تمثل  التي  درمان  أم  للم،  عريقةمدينة  تغيرات  نتيجة 

الثقافية والفكرية واالقتصادية والتجارية   تالديمغرافية مما أكسب  ، والنمو  والسياسية  هذه املدينة مكانتها 

حات، والهجرات املتتالية،  رغم ما تعرض له املدينة من الضغط السكاني، وتضييق املسا الحضري والعمراني. و 

ما يعرف بالضغط االجتماعي  فإن ظهور    لذاإال أنها حافظت على الشكل الهرمي للمدينة في كثير من األحايين.  

تعبر عن مدى قدرة املدينة على االستجابة لحاجات األسر والتخلص من تحديات املنافسة من خالل تطور  التي  

والسياسية في  كل هذه    البنية االقتصادية  أدى  العوامل ساعدت  بالسكان مما  الطرفية  إلى  اكتظاظ األحياء 

  
ً
 مغايرا

ً
نتجت من خاللها ضرورة توسع املدينة في ظل تحدي جديد أال وهو كيف يمكن املحافظة  فرض واقعا

 على سماتها العريقة؟ 

 :أهمية الدراسة

أن    ونماء  ال شك  تطور  إلى  في حياته  يحتاج  العصراإلنسان  في هذا   
ً
التحضر    خاصة بمشاكل  يعج  الذي 

الدولية العزلة  من  لتخرج  النامية  الدول  وقد سعت  مجا   ،واملدنية،  في  معاني    نةالعصر   لوالدخول  لتحقيق 

حاول   .املدنية العريقة،  السودانية  املدن  من  كغيرها  درمان،  أم  املتعاقبةومدينة  الحكومات  عن    ت  الكشف 

  ينة األنموذجية؛مفهوم املدمن  والتخلص من الظواهر السلبية التي غيرت    ،الظواهر اإليجابية ملوقع املدينة

تحقيق   في   
ً
إنسانهاإورفع  ،  توازنةاملتنمية  الرغبة الكفاءة    ،مكانيات  لتحقيق  العقلية  طاقاته  من  واالستفادة 

 الذاتية في اإلبداع واالبتكار. 

 :أهداف الدراسة

املالمح    ودراسة  الحاضر،  وقتنا  وحتى  نشأتها  منذ  املدينة  تطور  مراحل  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

الحضارية للمدينة التي تعكس عراقتها، ومعرفة دور منظمات املجتمع املدني في الحفاظ على املقتنيات الثقافية  

ا في ترقية مواهب الشباب واألطفال  ودوره  ،باملدينة، والكشف عما تقدمه مراكز الشباب من أنشطة وبرامج

 حدى املدن العربية املعاصرة. إوالتعرف على املشكالت والتحديات البيئية التي تواجه مدينة أم درمان ك 
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 :  أسئلة الدراسة

والتي    للمدينة املعاصر؟ما هي السمات املميزة    على السؤال الرئيس ي اآلتي:جابة  اإل   تكمن أسئلة الدراسة في

تاريخية من الطراز األول؟ ما دور الحكومات الوطنية املتعاقبة في الحفاظ على  أم درمان مدينة    تدل على أن

وإلى أي مدى تمثل الجوانب الطبيعية املؤثرة في تخطيط مدينة أم درمان؟    ما هيمقتنيات مدينة أم درمان؟  

ثقافي   اندماج  لنماء مدينةإشكاليات   
ً
ثقافة  كو أم درمان؟    محددا تجاوز  يمكن  التغيرات    االغتراب يف  في ظل 

مواهب    ة تنميتساعد في  هل هنالك مراكز  و ؟  السوداني  جتمعاملوالتحوالت الحضرية السريعة التي يعاني منها  

 الشباب واألطفال للتعرف على املبدعين؟

 ارسة فرضيات الد

 املعاصر. أم درمان من املدن السودانية ذات الطابع دينة عتبر مت .1

 . سعت كثير من الحكومات املتعاقبة في الحفاظ على شكل املدينة .2

 النظرة الشمولية للمنطقة.  ىتفتقر الجهات ذات الصلة بالتخطيط إل .3

  ت ساهم ، كما  على الخدمات املحدودة  ضغطا كبيرا الهجرات الجماعية وتمركزها في أطراف املدينة  شكلت   .4

 في زيادة األزمات البيئية. 

الحقائق التاريخية ملدينة أم  لدراسة  االستقرائي  استخدم الباحثان الوصفي التحليلي و :  منهجية الدراسة

والجيولوجية    ة جيومرفولوجيالو حليل الظواهر الطبيعية  هذا باإلضافة إلى تدرمان منذ نشأتها ومراحل تطورها  

 وأثرها في تكوين بيئة املدينة. 

 وطرق جمع املعلومات وسائل

 على أهم املعالم بها. واالستطالعاملالحظة امليدانية للمدينة بمختلف أحيائها  :املصادر األولية .1

 املصادر الثانوية: الكتب واملراجع واملخطوطات وصفحات اإلنترنت وتقارير الشهرية للمسئولين باملدينة.  .2

 اإلطار املفاهيمي للدراسة 

وتمتد جذور هذه    ،أبعاد زمانية ومكانية تشكلت منها حضارة السودان العريقة  ذاتأم درمان  تعتبر مدينة  

، نشأت هذه املدينة كقرية جنوب املوقع  تاريخها الطويلتطورت في مراحل مختلفة  ، ثم  املدينة إلي عهود مختلفة

 لخذ  الذي اتمحمد أحمد املهدي    بقيادة  املهدية  الثورة  تعرف بأبو سعد؛ وذلك إبان ظهور و   الحالي
ً
  دولتهعاصمة

ي وبنى فيها مسجده وقبته الشهيرة ولكن سرعان ما وافته املنية. وواصل تخطيطها الخليفة عبد هللا التعايش 

لى النمط الدائري، كعادة املدن العربية التقليدية التي يتوسطها  الذي جاء من غرب السودان، والذي اعتمد ع 

  قبيلة رقعة سكنية خاصة بها للحفاظ على العادات والتقاليداملسجد والسوق ومكاتب اإلدارة، وأعطي لكل  
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، وحدد فيها ثالثة شوارع رئيسية من أشهرها شارع األربعين الذي يربط السودان  واملوروثات الثقافية األخرى 

 جذب السكان من مختلف بقاع  من  بمصر وهو  
ً
 استراتيجيا

ً
أشهر الطرق التجارية، مما أكسب املدينة موقعا

األنصاريةالسودان   الطريقة  يتبعون  الذين   
ً
وخاصة إليها،  يتوافدوا  وألهمية    ،أن  املباركة.  بالبقعة  وسميت 

النيل الجغرافي غرب  تجارية ورعوية وزراعية،  موقعها  تمدد حتى شمل  مما جعلها منطقية  كل من واليتي    ثم 

ا من  األبيض  النيل  الغربي، ووالية  والشمال  الغرب  والشمالية من  السمات  لجنوب،  شمال كردفان  كل هذه 

دفع أهل    األمر  ،العشائري   واالندماجتعدد األعراق  املالتكوين الثقافي    أن تكون منطقة ذات خصوصية في  جعلتها

تطور  هكذا  أم درمان أن يشكلوا بوتقة ثقافية تجمع كل ألوان الطيف السوداني غربه وجنوبه وشماله وشرقه،  

املادية التي تعبر عن  و قافية ونواديه املفعمة بالكثير من املعاني الروحية  املجتمع األمدرماني من خالل مراكزه الث 

 اتساع أفق التعايش والتآلف في األحياء املختلفة. 

وسميت بالعاصمة الوطنية التي انصهرت فيها كل عناصر    ،القديمالثقافي  الطراز  ب   مدينة أم درمانتمتاز  

و التنوع  ال السودان  ثقافيالعرقي  ا.  في  السودان،  جوعندما  واليات  معظم  والتصحر  الجفاف  موجات  تاحت 

ظهرت بوادر التحضر أو التمدن  ومن خالل تلك الهجرات  ،  أصبحت مدينة أم درمان بمثابة قبلة ألهل الريف

أم درمان لوحة للتعايش    شكلتوبالتالي    .ةنيمظاهر حياة املهاجرين الجدد من الحياة القروية إلى املد  انتفلتأي  

من ويالت التحضر السريع أو االنفجاري التي   هعاني ل مرافقها اإلدارية وفي الحياة اليومية رغم ما تالسلمي في ك 

ظروف   والبشريةفرضته  الطبيعية  ثقافة  .  الكوارث  األفقيفظهرت  من  ،  التمدد  تعاني  املدينة  جعل  الذي 

 .  اشكاليات االندماج

 لغة واصطالحا  املبحث األول: مفهوم املدينة

 
ً
في  لفظة املدينة  وردت    :املدينة لغة  لكلمة قرية 

ً
و نيةالقرآكثير من اآليات  مرادفة في عدة مواضع  جاءت  ، 

في الدراسات الحضرية مرادفة لكلمة حاضرة، وجمعها مدن،   ت وردكذلك  ، القرى()مدن، مدائن، حاضرة، أم 

 .  ome urbanizationCities, city dweller, urbanite, bec،1 (حضر، تحضر وتمدن)

يعني االنتقال إلي حياة املدن والعيش فيها. وفي الوقت الحاضر  و التحضر أو التمدن    أما اصطالحا يطلق على

فرضتها   عديدة  مشكالت  من  تعاني  املدن  الحضري  ظاهرة سرعة  أصبحت  العلمي الناتج  النمو  التطور  عن 

والتكنولوجي. ولذلك اختلف العلماء في تفسير مصطلح املدينة فمنهم من يراها على أنها هي ظاهرة اجتماعية  

ار  و تاريخية  اإلنساني،  املجتمع  بوجود  وجودها  واالقتصادية يتبط  التاريخية  املراحل  باختالف    ختلف 

على ضوء عدد السكان وهو ما أشارت إليه االتفاقيات الدولية  هنالك من عّرفها  . و 2والسياسية واالجتماعية 

 يرى علماء الجغرانسمة فأكثر.    20000  أكثر من  يعيش فيهالذي  كان  امل  هاعلى أن
ً
مجموعة  هي  أن املدينة    فياأيضا

 
ه وحتى نهاية القرن الثامن الهجري وآثارها في بناء مدينة الحلة. مركز  495(. األحوال االقتصادية في مدينة الحلة منذ  2012الشمري، ظاهر نباح )  - 1

 . 33ص1بابل للدراسات الحضارية والتاريخية ط
 .30ص، 1ط درمان. مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية، الخرطوم، ( أم 2004أحمد، التجاني عامر ) - 2
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  ؛بأنها منطقة طبيعية إلقامة اإلنسان املتحضر  "ارك " بفهااملتأصلة في املجتمع. كما عرّ   من العادات والتقاليد 

بها بناءً   ،ولها أنماط ثقافية خاصة   يخضع لقوانين طبيعية واجتماعية على درجة عالية من    وتشكل 
ً
متكامال

أنماط متعددة وملموسة  هي بمثابة  املدينة  أن    "ماكس فيبر "  . ويرى 1التنظيم إلى ظهور  شكل اجتماعي يؤدي 

الفروق االجتماعية بإظهار  الحياة يسمح  للتغير االجتماعي والتاريخي   ،ألساليب وطرق  . وقد ضع 2وهي وسيلة 

املدينة   تميز  معايير  القرية  صافيتا  التجانس  التباين  منها  عن  وعدم  السكانية  الكثافة  وارتفاع  الحجم  في 

وكبر   واختالف  الذي    ساحةامل االجتماعي،  الجماعات  لتعدد  كنتيجة  االجتماعية  العالقات  إلى ضعف  يؤدي 

 . 3الثقافات وتباعدها 

 مدينة أم درمان: النشأة والتطور املبحث الثاني: 

  املكونة لوالية الخرطوم؛ وتعرف  السودانية  أحد املدن  هي    Omdurmanدرمان    أم
ً
بالعاصمة القومية،  قديما

 وتشكل  
ً
 يبلغ إجمالي عدد سكانه حوالي واقعا

ً
 م. 2008نسمة حسب تعداد عام  7.830.479حضريا

، وخط الطول    15´  41تقع أم درمان على دائرة العرض  
ً
، بارتفاع  32´  37° شماال

ً
 فوق سطح    280° شرقا

ً
مترا

وبجسر    مع الخرطوم  بجسر النيل األبيضوترتبط  النيل األبيض،  قبالة  الضفة الغربية لنهر النيل    البحر، على

بحري   شمبات  الخرطوم  والية شمال  مع  الغربي  والشمال  الغرب  ومن  النيل  نهر  والية  الشمال  من  ويحدها   .

املدينة في اإلقليم الجاف   كردفان ومن الجنوب والية النيل األبيض ومن الشرق النيل األبيض ونهر النيل. وقوع

ملم في املوسم.  ومتوسط درجات الحرارة ال يقل  181جعل مناخها يتسم بالجفاف وقلة األمطار إذ ال تتعدى  

السنة   31.7عن   أيام  معظم  مئوية  الروايات، أ  (.1خريطة أنظر  )4درجة  تعددت حوله  فقد  درمان  أم  اسم  ما 

على الضفة الشرقية للنيل عند موقع    م لفتح االسالمي عاصمتهقبل اقد اتخذوها    ينرومانيالن  أوأشهرها هو  

 لوالدته على الضفة الغربية
ً
همل لفظ    ؛قبة خوجلي، وبنى الحاكم "ديرمان" قصرا

ُ
وسمي قصر "أم ديرمان" ثم ا

 .5فت مع مرور الزمن فصارت أمدرمانقصر وُحرّ 

، مع أنها لم تكن متصلة  ةالجنوب من موقع املدينة الحاليتقع إلى  صغيرة  قرية  بمثابة  أم درمان    ت الراجح كانو 

تاوبها عند بداية نشأتها.   في كل مدن السودان حيث تضم كافة  ملدينة أم درمان أهمية  ريخية قل ان نجدها 

مستمدة من كونها    –كما هو معلوم  –إثنيات )أعراق( وثقافات هذا الوطن. بيد أن أهميتها في العصر الحديث  

 
 . 45ص (. مصدر نفسه،2004أحمد، التجاني عامر ) - 1
 . 47املصدر نفسه، ص - 2
املستقبلية لتطويرها. جامعة  (. ظاهرة التحضر أو البيئات الحضرية في الوطن العربي واقعها، سماتها، مشكالتها، اآلفاق  2009صافيتا، محمد )  -3

 .13ص، 5كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ط-دمشق
 .  56ص   ،1والعدد  1املجلد   املستدامة،(. النمو الحضري في السودان. املجلة العاملية للتخطيط الحضري والتنمية  2014بابكر، إنصاف علي عمر )   - 4
 .24م( . الدولة واملجتمع في دارفور، ترجمة عبد الحفيظ سليمان عمر، النرويج، جامعة بيرجن، ص 1999، أوفاهى)(1971أبو سليم، محمد) - 5
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م( التي تعتبر أول حركة وطنية قام بها السودانيون في العصر الحديث 1898  –  1885ة املهدية )حاضرة دول 

 .1ضد املستعمر، رغم أن طابعها وأهدافها كانا تقليديين وإسالميين أكثر مما كانا لدوافع دنيوية محضة 

 تعتبر مدينة أم درمان حديثة النشأة بعض الش يء إذا ما قورنت بالخرطوم. و 
ً
  كانت أم درمان أول أمرهاأيضا

م، أراد  1885يناير26باشا، ودخول محمد أحمد املهدي الخرطوم في    قرية، بعد مقتل القائد البريطاني غردون 

 عن الخرطوم التي أسسها الحكم األجنبي، فاختار لها أم درمان،  
ً
املهدي أن تكون له عاصمته الخاصة به بعيدا

املهدي" واختصار   بـ  ولهذا سميت  املدينة بسرعة "بقعة  ونمت  "البقعة"،   
ً
التقاء    ا نقطة  فائقة ألنها عبارة عن 

الدولة املهدية    في السنوات الثالث األولى من عمرالوافدين من غرب السودان، حيث تشير بعض الدراسات أن  

املدينة    مما جعلم، معظمهم من أتباع املهدي  1888- 18885نصف مليون نسمة في الفترة من    دخلتها حوالي

.  وأصبحت منذ ذلك الوقت عاصمة الدولة  كثافة في التنوع اإلثني  ألولى في السودان، ومن أكبر املدن اإلفريقيةا

    25  ىاملهدية، ولكن انخفض هذا العدد إل
ً
الظروف املناخية التي أدت إلى ظهور    بسبب تغير م  1900عام  في  ألفا

عام أريافهم 1889مجاعة  إلى  العودة  إلى  الناس  من  الكثير  دفعت  مما  السبب  2م  أن  املؤرخين  بعض  ويرى   ،

ارتفع بضع سنين،  بعد  األحوال  استقرت  وعندما  الزراعي.  اإلنتاج  إهمال  هو  املجاعة  لتلك  عدد  األساس ي  ت 

أخرى  مرة  بلغ  السكان  عام    271403نحو    حيث  الحضاري  هكذا  ،  3م1997نسمة  نموها  في  املدينة  واصلت 

 .والثقافي، األمر الذي دعا الكثيرين على أن يختاروا أم درمان كمدينة للحضارة السودانية

في املاض ي وال  أن مدينة أم درمان من أعرق املدن السودانية  الشفاهية  التاريخية  الروايات  وقد ذكرت بعض  

مكانة أم درمان والتي   في أنها تدلل على اتداولة حتى يومنا هذا، وتكمن أهمية هذه الرواي زالت هذه الروايات مت

تمثل عنصر من عناصر التواصل بين الريف واملدن، مما دفع مجموعات كبيرة من سكان السودان الهجرة إليها  

الطب باملتغيرات  السودان  أنحاء  تأثر معظم  إلى  باإلضافة  الفينة واألخرى. هذا  كالجفاف والتصحربين    ،يعية 

فقد  وغياب التنمية، مما حدأ ببعض القوميات إلى اتخاذ مدينة أم درمان منطقة التقاء الثقافات والحضارات.  

 لتجار الغرب  
ً
كانت أم درمان قبل املهدية مجرد)حلة( صغيرة تقوم في سهل فسيح رملي ال شجر فيه وكانت محطا

 . 4قبل دخولهم الخرطوم

 

 

 

 
 . 76ص ،15(. النمو السكاني والتطور العمراني لعدد من املدن العربية املعاصرة، مجلة املخطط والتنمية، العدد2006مهدي، ناصر صالح ) - 1
العوامل االقتصادية املؤثرة على االستخدام الحضري لألرض بالتطبيق على إقليم الخرطوم الكبرى. مجلة جامعة  (.2010بخيت، نضال محمد )  - 2

 . 14، ص5كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية، العدد-جوبا
 .56ص1لفكرية، الخرطوم،ط(. إدارة املدن اإلسالمية بين مفاهيم األصل والعصر. هيئة األعمال ا2004بانقا، شرف الدين إبراهيم ) - 3
 . 23ص1(. جغرافية وتاريخ السودان. دار العلم، القاهرة، ط1989شقير، نعوم) - 4
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 ( موقع منطقة الدراسة 1خريطة )       

 

 م 2021والية الخرطوم،  -املصدر: الهيئة العامة للمساحة

 ملدينة أم درمان  الخصائص الجيولوجية والجيومرفولوجيةاملبحث الثالث: 

،  1صخور أرضية عدة  من  ملدينة أم درمان    اثبتت الدراسات التي أجريت للبحث عن العوامل الجغرافية   

، لقوله تعالى:)  
ً
( إذ أن الطين نفسه مستمد كله من  ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طينوهذا مصداقا

 صخور القشرة األرضية؛ ويضم اآلتي:

 .الكريتيأ/ الصخور الرملية النوبية التي تكونت في العصر 

 ب/ التكوينات القاعدية املتحولة. 

 
 .8ص2ط الخرطوم،-م(. ورشة الهوية واإلندماج: مسألة الهوية في السودان الظاهرة واملنظور. مركز التنوير املعرفي2006الزين، قيصر موس ى ) - 1
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 بتربة الجزيرة السوداء. ج/ رسوبيات السهول الطينية أو ما يعرف 

 د/ الرمال التي تجرفها الرياح والحص ى والصخور البركانية ذات العالقة بالعصر الثالث.

 .(2) أنظر خريطة رقم  الدراسة ة التي تغطي معظم منطقةم روابأه/ تكوينات 

أم درمانو بمنطقة  الطبيعية  للبيئة  العنصر األساس ي  الجيومرفولوجية  الظواهر  ذا  ،تشكل  ت صلة  وهي 

انحدار األرض ببط نحو اتجاه النيل في   ممثلة في  وثيقة بخصائص املياه الكمية والنوعية تشمل هذه الظواهر

.  الصغيرة التي تغذي هذه الخيران  انحدار خور شمبات وخور أبو عنجه وبعض املسيالت املائيةمثل  الشرق  

بين  و  املنطقة  ارتفاع  والجبال    ؛البحرمتر فوق مستوى سطح  960-250يتراوح  التالل  وهي منطقة خالية من 

)أنظر خريطة  1وجبال مندرة، وجبال كرري، والجبل األسود في غرب أم درمان وشمالها  ،ماعدا جبال املرخيات

3.) 

أما الخصائص البيدولوجية، فهي تربة صخرية حديدية رملية حمراء في الجزء العلوي منها، مختلطة بطفل  

ملها التكوين الصخري الحديدي الحصوي الذي يقع تحت املادة األساسية التي تأثرت  رملي أحمر ويغلب في مج

النوبي الرملي  الصخر  من  التجويف  الصحراوية  ،بعوامل  التربة  ضمن   
ً
حديثا التربة  هذه  )أنظر    وصنفت 

 (. 4الخريطة

 ( التركيب الجيولوجي ملنطقة الدراسة 2)خريطة )      

 
 . 34،ص15نمو السكاني والتطور العمراني لعدد من املدن العربية املعاصرة، مجلة املخطط والتنمية، العدد(. ال2006مهدي، ناصر صالح ) -1
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 م 2021والية الخرطوم،  -للمساحةاملصدر: الهيئة العامة 
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 ( التكوينات الجيومورفولوجية ملنطقة الدراسة3خريطة رقم )

 

 م 2021والية الخرطوم، -للمساحة املصدر: الهيئة العامة
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 ( التربة بمنطقة الدراسة4خريطة )

 

 م )بتصرف( 2021والية الخرطوم،  -للمساحة املصدر: الهيئة العامة

 الحضرية ملدينة أم درمان وخصائصها  السماتاملبحث الرابع: 

 في شكل التحضر في الدول النامية
ً
 بارزا

ً
عامة والسودان على وجه الخصوص، حيث تم   لعب االستعمار دورا

 والتجاري والسياس ي كل الجوانب اإلدارية والتنموية والتطور الصناعي    تأسيس املدن وفق حاجته، فجمع املدن

التي جمعت  دن  من املالخرطوم  مدينة  تعتبر  في السودان  . أما  (Primate Cityظهور املدن املهيمنة)  ىإلمما أدي  

أما إذا نظرنا إلى مدينة أم درمان فاألمر هنا يختلف    ،1كل خصال املدن املستعمرة في شكلها الحضري والبنائي 

 
 . 22( مصدر سابق،ص1989)  شقير، نعوم - 1
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ريفية.   مدينة حضرية  الخرطوم، فهي  في  هو  أوضاع  عما  بين  كبيرة  فوارق  الدول  ية  الحضر املدن  وهنالك  في 

% من جملة سكان الدولة، وبينما  75  بنسبة   في الدول املتقدمة   زيد عدد السكانحيث ية  املتقدمة والدول النامي

حياتهم بالرفاهية والتقدم في كل    تسمت  يعيشون في الحضركذلك الذين    ،1%43  بنسبة النامية    في الدول   يقل

الذي   دخل الفرد  مناحي الحياة املختلفة، كما يزيد إل  األمر  نحو    لالغتراب والهجرة  الريفجذب سكان    ىأدى 

فمدينة أم درمان من املدن    وتوفر الخدمات من الصحة والتعليم وغيرها  األجور واملرتبات  الرتفاعنسبة    املدن

ذات السمات الحضرية والريفة من حيث البناء الحضري أو التكوين الثقافي والفكري والعادات والتقاليد، كل  

 .    هذه املعطيات وفرت بيئة مناسبة للعيش املشترك بين مكوناتها األثنية

واالستمرارية  ،  واالجتماعي  ار التاريخياإلط  النسبية فيالحداثة  النمو الحضري في مدينة أم درمان ب يتسم  و   

النتعاش الحركة التجارية بين الواليات املتاخمة لها، حيث أصبحت منطقة ذات ثقل سكاني    متسارعة  بمعدالت

بأنها    ، بل اتصفتقابلة للتغير والتحول لذا أصبحت من املدن ال.  جمع معظم سكان السودان بأطيافها املختلفة

معيارية مناسبة في الوطن العربي واإلسالمي من حيث املحافظة على التراث    ومؤشراتمظاهر  من املدن ذات  

 إلى ارتباطها الوثيق بالالثقافي،  
ً
صناعات التحويلية التي ساعدت في تمويل املناطق الريفية ذات الحاجة  إضافة

درمان يشبه الكثير من  ونتيجة لتلك املقومات أصبحت شكل النمو الحضري في أم  .العالية لتسيير دفة الحياة

لبعض   باإلضافة  هذا  والخالوي،  العلم،  ودور  املساجد  في  خاصة  العمران  شكل  حيث  من  املعاصرة  املدن 

 املؤسسات التي تحمل بعض مالمح التراث اإلسالمي. 

بالتحضر أهم  ومن   املرتبطة  الحضرية  هي  الظواهر    (Urban Primacy) الهيمنة 
ُ
ت املركزية  بعنى  والتي 

املدينة   والسكانية  واالقتصاديةالسياسية   املدن    ،2في  من  درمان  أم  مدينة  املهيمنة من حيث    الكبرى وتعتبر 

 مؤشر الهيمنة في الدول املتقدمة ال يتعدى  ،الحجم
ً
في املدن النامية يتراوح   ولكن %،33وكثافة السكان، فمثال

 . 3مما يدل على أقص ى درجات التمركز في املدينة املهيمنة  3-2بين 

 ، والتي  (Realization)   ترييف املدناملوقع الجغرافي ملدينة أم درمان بنوع من    اتسمتكذلك  
ُ
  بكثافةعني  ت

، ويظهر  أكسبها   املدن والتمركز في أطرافها مما  ىاملهاجرين الجدد من الريف إل
ً
 ومضمونا

ً
 شكال

ً
 ريفيا

ً
ذلك  طابعا

حولت تلك القيم السلوكية بمرور  . وتوالفكرية  في الجوانب االجتماعية والثقافيةاملنتشر  السلوك الريفي  في  

غت نسبة أريفة مدينة  . مثال لذلك بلالزمن إلى والدة ثقافة جديدة عبارة عن مزج بين النمط الريفي والحضري 

  ، 2013%، حسب ما ورد في تقرير صحة البيئة في عام 60الخرطوم 
ً
بينما يرى البعض أن ذلك التأثير كان سلبا

 
ملية،  م، جامعة إفريقيا العا1820- 1504م(. املدن وثقافة التواصل االجتماعي في السودان في الفترة بين  2009محمد صالح، الطاهر مصطفى )  - 1

 .49ص 1ط الخرطوم،
( ديسمبر  2(. الهيمنة الحضرية للخرطوم الكبرى: األسباب والحلول، مجلة جامعة بحري لآلداب والعلوم، العدد )2012بخيت، نضال محمد )  - 2

2012 . 
3 -  ( الدين محمود  التخلخل  2012عثمان، صالح  النمو: دراسة مقار   االجتماعيم(.  أثر الحرب والسلم على في املراكز الحضرية املتسارعة  نة عن 

 . 33ص1ط  النسيج الحضري في مدينتي الخرطوم ونياال، املعهد العربي إلنماء املدن،
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حالة تشكل  الظاهرة  تلك  أن  الباحثان  يرى  للمدينة،  الجمالية  الصورة  تشويه  من  وزاد  العامة،  الحياة    على 

هرة ساعدت في إيجاد نوع من التعاون بين مكونات املدينة، بل  ؛ خاصة أن تلك الظاعلى بيئة املدينةإيجابية  

دفعت إلى تفعيل القواسم املشتركة بين أهل الريف واملدن، كما جعل الجميع يتقاسمون الخدمات بالتساوي؛  

 في السابق
ً
 .وهذا ما كان مفقودا

 التي تمتاز بها مدينة أم درمان    ( (Urban Sprawlالتمدد الحضري ف
ً
هي ظاهرة التمدد األفقي للمدينة، نتيجة

وتعدد السكن العشوائي في أطراف    ،لعدم مقدرة األفراد على البناء الرأس ي لتدني الوضع االقتصادي للسكان

ينة  ك مدوخير مثال لذل  ،في تمدد املدينة   توخلوها من التضاريس ساهم  نطقةاملدينة، كما وأن طبوغرافيا امل

 .  أم بدة والتورة والفتيحاب وغيرها

 لعدة أسباب منها:  ظاهرةال  حدث هذه ( (Over Populationالتضخم الحضري أما 

 
ً
إل:  أوال املتزايدة من الريف  القدرة على امتصاص  مما ج  ينةاملد  ىالهجرة  لها  الثانوية ليس  عل قطاع املهن 

 . واستيعاب املهاجرين

 
ً
 ة السودانية. قتصادية في الدول ضعف القاعدة اال :ثانيا

 ث
ً
 .1التعليمية وسط املهاجرين و  الخدمات الصحيةعدم توفر : الثا

 مفهوم الثقافةاملبحث الخامس: 

 تعني الفطنة والنشاط، والحذق، وثقف الرمح أي ساواه وعدله 
ً
. عندما يوصف بها شخُص أنه 2الثقافة لغة

في  الثقافة  أما  العلوم والفنون واآلداب.   من 
ً
 ومتمكنا

ً
 ومهذبا

ً
أنه متعلما يعني  اليومية، فهذا  في حياته   

ٌ
مثقف

فأختلف املعرفة    االصطالح  يشمل  الذي  املركب  الكل  تعني  الثقافة  أن  يرى  من  فمنهم  تفسيرها  في  العلماء 

انون والعرف وما يكتسبه الفرد من مجتمعه. وآخرون يرون أن الثقافة تمثل  واملعتقدات والفنون واآلداب والق

طرق الحياة املختلفة من سبل كسب العيش والحياة الروحية والفكرية التي تساهم في ترقية وتطوير األوضاع  

تي تعيش ومما سبق يمكن أن نلخص مفهوم الثقافة بأنه هو مجموعة العادات والقيم والتقاليد ال. 3اإلنسانية 

مؤتمرات اليونسكو    في إحدى بغض النظر عن تطوره. وكما أن الثقافة عرفت    بشري،وفقها جماعة أو مجتمع  

)منظمة األمم املتحدة للعلوم والثقافة( بأنها" جميع السمات الروحية واملادية والفكرية والعاطفية التي تميز  

 بعينه أو فئة اجتماعية بعينها. وهي تشمل الفنو 
ً
ن واآلداب وطرائق الحياة كما تشمل الحقوق األساسية  مجتمعا

 
(: مؤتمر هوية اللغة العربية بين ثقافة العوملة:  2012مسعود، أبوبكر حسن أحمد )  - 1

ً
م(. اللغة العربية والهوية الثقافية )الحالة السودانية أنموذجا

 . 41ص1، ط2012أكتوبر  15ثقافات أم صراع هويات، األردن صراع 
 . 9م(، مصدر سابق، ص2009محمد صالح) - 2
العدد  م(،  2011)  أحمد، حسن مكيمحمد    - 3 أفريقية،  تحليلي ورؤية مستقبلية، مجلة دراسات  السودان: مدخل  في  الثقافي  جامعة  - 46الواقع 

 .65ص، الخرطوم، فريقيا العامليةإ
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ذلك أن الثقافة هي التي تمنح الفرد القدرة على التفكير  ى  لإلنسان ونظم القيم والتقاليد واملعتقدات". أضف إل

 يتميز  
ً
 في ذاته وتجعله كائنا

ً
. وبين أبوبكر حسن مسعود )  باإلنسانية قادرا

ً
 أخالقيا

ً
ثالثة  (  2012على النقد وملتزما

املتكامل   النمط  اإلنسانية،  والعلوم  الجميلة  للفنون  املتميز  التذوق  منها  الثقافة  عن  تعبر  أساسية  معاني 

له    مفهوم الثقافة. كما أن  1تجاهات املشتركة والقيم واألهداف واملمارسات للمعرفة البشرية، مجموعة من اال

متبادلة التأثير مع اإلنسان وتؤثر   الثانية فهينسان، أما  مكتسب وال صلة له بالغريزة في اإل  ء ش يداللتين: األولى  

والدين   اللغة  العموميات وتتضمن  الثقافة فهي  أما مكونات  والجماعي.   الفردي  السلوك  بصفة خاصة على 

وهي مقاومة للتغير، الخصوصيات وهي الظواهر التي تفل فيها مشاركة األفراد    االجتماعيةواملعتقدات والقيم  

كاملهن وتقل مقاومتها للتغير، والبديالت وتشمل االهتمامات واألذواق وعرضة للتغير. ومن أهم األوعية الثقافية  

الدولة مثل مكتبة أم درمان املركزية   التي أنشأتها  العامة  في  في أم درمان منها املكتبات  هي أقدم مكتبة عامة 

م، واملراكز الثقافية منها مركز الشباب واألطفال والذي أسسه اللواء  1951السودان، أنشأتها وزارة املعارف عام  

جعفر نميري في سبعينيات القرن املاض ي لتدريب الشباب في مجاالت الثقافة والفنون واملهن األخرى، ومركز  

يق الذي  الثقافي  ميرغني  الكريم  )عبد  قدرها  بمساحة  العمدة،  حي  شمال  في  أسرة  500ع  أنشأته  مربع.  متر   )

( عام  لذكراه   
ً
تخليدا ميرغني  الكريم  ذات  1998املرحوم عبد  غير حكومية،  ثقافية وطنية  م، وهو مؤسسة   )

الرياضية مثل   القومي وغيرها، واألندية  اعتبارية غير ربحية، واملسارح منها املسرح    نوباوي ود    نادي شخصية 

نش ئ في العام ا
ُ
   ونادي الربيع في العباسية وغيرها.، م، ونادي املوردة ونادي الهالل ونادي املريخ1944لذي أ

من خليط من االندماج االثني والقبلي فريد في نوعه    مدينة أم درمان  تتكون   الثقافي  لالندماجأما بالنسبة  

والعالم بل  السودان،  أنحاء  كل  الولي  ،يشمل  باملدينة  كان  واليونانيين فقد  كاملصريين  االجانب  من  عدد  دة 

منه خدمة لدعوة املهدية. ومن صور    والزواجوالنمساويين واألتراك تطوعوا على االندماج في املجتمع الجديد  

وكلما    ،االندماج القبلي جمع شمل أهل السودان تحت راية السودان للسودانيين، من األحياء القديمة والحديثة

ديمة دخلتها الحضارة من كل حدب وصوب، تكونت املدينة من عدد كبير من اإلحياء تضم  توسعت املدينة الق

السودان، ومن    داخل وخارج  من  الزوار  تجذب  قبلة  بل اصبحت  السوداني،  الطيف  ألوان  طياتها معظم  في 

أم  أحياء  واملوردة  والعباسية  املواليد  وحي  املساملة  حي  احيائها  وودنوب  أشهر  واملهندسين  والثورات  بدة   اوي 

ضافة إلى أنها موطن ألول جمعية وطنية سميت باللواء األبيض التي ساهمت  السالم، هذا باإل   والفتيحاب ودار

في جمع شمل الخريجيين الذين تحدثوا باستقالل السودان، كذلك تضم في جوانحها عدد من النوادي واملراكز  

دينة في جميع النواحي الثقافية والفكرية والحضارية ملواطني الثقافية املنتشرة في أنحاء املدينة عكست تاريخ امل

 املدينة بمختلف سحناتها. 

 

 
 . 37م(، مصدر سابق، ص0122مسعود) - 1
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 واالجتماعي   الثقافي مفهوم االغتراباملبحث السادس: 

   
ً
العلوم االجتماعية واإلنسانية. ويعتبر منهجا في مجال   

ً
يعد مفهوم االغتراب من أكثر املفاهيم استخداما

كٌل   وتحليل  لدراسة   
ً
معطيات  مميزا مع  تفاعله  سياق  في  للفرد  السيكلوجية  واألوضاع  والقهر  االستالب  من 

. فاالغتراب هنا يقصد به مقاومة الثقافة املحلية والتقليدية للثقافات الوافدة من الدول  1وجوده االجتماعي 

يترتب عليه معاناة الحضرية، وما  املناطق  في   
ً
الثقافي وخاصة باالختراق  أي ما يعرف  العربي    الغربية  اإلنسان 

وجداني.  وجمود  وعطالة  وضياع  ثقافي  قهر  من  يستخدم    املعاصر  ما   
ً
في  وكثيرا ليشير  اإلطار  املفهوم  الثقافي 

ومدينة من املدن    .حالة الشخص النفسية وإلى تكوينه الثقافي بما يمس شخصية أمته الثقافية ومكوناتها إلى

الثقا االغتراب  من  ملوجة  تعرضت  التي  والفكري  السودانية  يقول  واالجتماعي.  في  كما  هنري  " فاإلنسان 

، وبالتالي فإن  جميع مظاهر الحياةيتغير معها  يسرع في تغييرها  عندما  ، و يؤثر في الطبيعة ويتأثر بها" ليفيبفر

ألن هذه العالقة تتم عبر العمل بصورة    ؛والطبيعة ال تنطوي على خفايا وأسرار  هاجرينبين امل  وثيقةالعالقة ال

مركزية، فاإلنسان يستطيع عبر العمل أن يتجاوز حدود الحياة العفوية املباشرة في الطبيعة، فهو ينتج ويبدع  

من خالل التطور  ، ولكنها في الوقت نفسه تولد حاجات جديدة  ورغباته وطموحاته  حاجاته ل  تلبية   أشياء متعددة 

يتنازل املرء عن نفسه إزاء استسالمه لقيم املجتمع السائدة  ما  كثيرا  ففي عملية االغتراب،    ،املعرفي والتكنولوجي

امل في املجتمع  لبناء  هو  هكذا  ،  تعدد األعراقخاصة  الصعاب  تلك  يتخطى  أن  أم درمان استطاع  إنسان  حال 

حول االغتراب والقهر  يكينونة جوهرها الروح والعقل وكل ما من شأنه أن له فاإلنسان ، عالقة تعايش وتسامح

 .والتسلط إلى بناء فكري يتسم بقول اآلخر

 : خاتمة

بالرغم من االختالالت    أكدت الدراسة أن مدينة أم درمان تمثل أحد املدن التاريخية الهامة في السودان 

درمان   أم  ملدينة  أن  الدراسة  الطويل.  كما خلصت  تاريخها  عبر  املدينة  التي عاشتها هذه  أهمية  االجتماعات 

كما  –ثنيات بيد أن أهميتها في العصر الحديث اإلتاريخية قل أن نجدها في كل مدن السودان حيث تضم كافة 

م( التي تعتبر أول حركة وطنية قام بها  1898  –   1885مستمدة من كونها حاضرة دولة املهدية )  –هو معلوم  

افها كانا تقليديين وإسالميين أكثر مما كانا  طابعها وأهد السودانيون في العصر الحديث ضد املستعمر، رغم أن

 أكدت الدراسة أن مدينة أم درمان تمثل أحد املدن التاريخية الهامة في السودان   ،لدوافع دنيوية محضة
ً
أيضا

 بالرغم من االختالالت االجتماعات التي عاشتها هذه املدينة عبر تاريخها الطويل. 

 أهم التوصيات: 

 قافية والفكرية ملدينة أم درمان. ضرورة دراسة البيئة الث •

 
 . 34ص2(. االغتراب الثقافي املعاصر: اإلنسان املدجن بثقافة الهزيمة، الكويت ط2013وطفة، علي أسعد ) - 1
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 إعادة التخطيط السليم ملدينة أم درمان.  •

 وقف الهجرات إلى العاصمة. ضرورة االهتمام بتنمية الريف حتى نستطيع  •

 

 :  املراجع قائمة 

 ( أم درمان. مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية، الخرطوم2004أحمد، التجاني عامر ) .1

2.  ( عمر  علي  إنصاف  الحضري  2014بابكر،  للتخطيط  العاملية  املجلة  السودان.  في  الحضري  النمو   .)

 .  1والعدد  1والتنمية املستدامة، املجلد 

(. إدارة املدن اإلسالمية بين مفاهيم األصل والعصر. هيئة األعمال  2004بانقا، شرف الدين إبراهيم ) .3

 الفكرية، الخرطوم. 

(. العوامل االقتصادية املؤثرة على االستخدام الحضري لألرض بالتطبيق  2010بخيت، نضال محمد ) .4

 كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية.-على إقليم الخرطوم الكبرى. جامعة جوبا

5. ( محمد  نضال  جامعة  2012بخيت،  مجلة  والحلول،  األسباب  الكبرى:  للخرطوم  الحضرية  الهيمنة   .)

 . 2012ديسمبر ( 2بحري لآلداب والعلوم، العدد )

6. ( في السودان الظاهرة واملنظور.  2006الزين، قيصر موس ى  الهوية  الهوية واإلندماج: مسألة  م(. ورشة 

 .2الخرطوم، ط-مركز التنوير املعرفي

ه وحتى نهاية القرن الثامن  495(. األحوال االقتصادية في مدينة الحلة منذ 2012الشمري، ظاهر نباح ) .7

 . 1ينة الحلة. مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، طالهجري وآثارها في بناء مد

8. ( محمد  سماتها،  2009صافيتا،  واقعها،  العربي  الوطن  في  الحضرية  البيئات  أو  التحضر  ظاهرة   .)

 . 5كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ط- مشكالتها، اآلفاق املستقبلية لتطويرها. جامعة دمشق

التخلخل اإلجتماعي في املراكز الحضرية املتسارعة النمو: دراسة    م(.2012عثمان، صالح الدين محمود ) .9

العربي إلنماء   في مدينتي الخرطوم ونياال، املعهد  النسيج الحضري  أثر الحرب والسلم على  مقارنة عن 

 املدن.

(، التحضر في الدول النامية. معهد الدراسات الحضرية جامعة  2006محمد، السيد البشرى وآخرون ) .10

 . 3طالخرطوم، 

م(. الواقع الثقافي في السودان: مدخل تحليلي ورؤية مستقبلية، مجلة  2011محمد أحمد، حسن مكي ) .11

 .جامعة أفريقيا العاملية. الخرطوم- 46دراسات أفريقية، العدد 
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م(. املدن وثقافة التواصل االجتماعي في السودان في الفترة بين  2009محمد صالح، الطاهر مصطفى ) .12

 . م، جامعة إفريقيا العاملية، الخرطوم1504-1820

(:  2012مسعود، أبوبكر حسن أحمد ) .13
ً
م(. اللغة العربية والهوية الثقافية )الحالة السودانية أنموذجا

 . 2012أكتوبر  15مؤتمر هوية اللغة العربية بين ثقافة العوملة: صراع ثقافات أم صراع هويات، األردن  

لنمو السكاني والتطور العمراني لعدد من املدن العربية املعاصرة، مجلة  (. ا2006مهدي، ناصر صالح ) .14

 (.15املخطط والتنمية، العدد )

 (. االغتراب الثقافي املعاصر: اإلنسان املدجن بثقافة الهزيمة، الكويت.2013وطفة، علي أسعد ) .15
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 العليا في التفكير الكفاياتوتنمية ديدكتيك السؤال التربوي 
Didactic educational question and the development of higher competencies in thinking 

   املغرب، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ابن عياد دد. محم
Dr. Mohamed BenAyad, Regional Center for Education and Training Professions in the Tangier-Tetouan-Al-Hoceima Region     

  

 

 

 

Abstract 

  This article studies the problematic of the dialectical question and active learning in terms of 

the professor’s familiarity with the mechanisms of the educational question, its functions, types 

and objectives to motivate the learner to active learning, as well as the question of the didactic 

and pedagogical methods that he adopts in selecting appropriate questions, organizing, investing, 

and managing them during the lesson and the evaluation process according to the level of 

Learners and their preparations, the nature of the lesson and the contexts of its achievement, 

which would enhance the educational system with an effective educational vision in line with 

the spirit of the curriculum, programs, textbooks, guides and developments in education and 

training to develop the communicative competencies of the learners, their preparations, 

tendencies, knowledge and intelligence, to build themselves an open personality that believes in 

the principle of constructive cultural and educational dialogue. 

Keywords: The dialectical question -Active learning - motivate the learner–dialogue 
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 ملخص: 

تدرس هذه املقالة إشكالية السؤال الديدكتيكي والتعلم النشط من حيث مدى إملام األستاذ بآليات اشتغال   

لتحفيز املتعلم على التعلم النشط، فضال عن سؤال    وصيغه.. ،وأهدافه  ،وأنواعه  ،ووظائفه  ،السؤال التربوي 

املالئمة، وتنظيمها، واستثمارها، وتدبيرها  الطرق الديدكتيكية والبيداغوجية التي يعتمدها في انتقاء األسئلة  

وعملية التقويم حسب مستوى املتعلمين واستعداداتهم، وطبيعة الدرس وسياقات إنجازه، بما   ،خالل الدرس

املدرسية   والكتب  والبرامج  املنهاج  وروح  ينسجم  فعال  تربوي  بتصور  التربوية  املنظومة  يعزز  أن  شأنه  من 

التربية  ،والدالئل التواصلية لدى املتعلمين واستعداداتهم وميوالتهم    ومستجدات  الكفايات  والتكوين لتنمية 

اء.  بمبدأومعارفهم، وذكاءاتهم، ليبنوا بأنفسهم شخصية منفتحة؛ تؤمن   الحوار الثقافي والتربوي البنَّ

 .الحوار–تحفيز املتعلم- التعلم النشط-الديدكتيكي ل السؤا  املفتاحية:كلمات ال

 

 مقدمة - 1

النشطلديد التعلم  ظل  في  الصفية  باملمارسة  مباشر  ارتباط  التربوي  السؤال  على    ،كتيك  يحفز  الذي 

املشار  على  املتعلم  تغري  دينامية  لخلق  التربوي  املالتفاعل  املادة  ليستوعب  الدرس،  في  ويمارس  سة،  رَّ َد كة 

املتعلم  شخصيته الفاعلة في الحياة بصفة عامة، حيث أصبح السؤال هاجسا يعيش مع    ويبني  ،النقدي التفكير  

سة، وقدراته لتلقي املادة املدرَّ   ،ومهاراته  ،واستعداداته  ،ومعارفه  ،لتقاس به كفاياته  عند كل امتحان أو اختبار

 والتفاعل معها فهما وتحليال ونقدا وتأويال وتقويما وتطبيقا...

ولعل اإلشكالية األساسية الذي انطلقت منها هذه املقالة هي مدى إملام األستاذ بآليات اشتغال السؤال       

سواء على مستوى    سة،في املادة املدرَّ   العليا  ليبني مختلف كفايات املتعلم  تربوي ووظائفه وأنواعه وأهدافهال

 أهداف التعليم التي تصاغ بدقة ووضوح، أو على مستوى أهداف الوضعيات التعلِ 
 
مية التي تصاغ في يمية التعل

مطالب مهام  ،شكل  املشكالت  ،أو  كفايات حل  وال  ،تنمي  والتحليل  واملقارنة  والبحث  واملقارنة  والنقد  تعليق 

في انتقاء األسئلة    املدرس  كتيكية والبيداغوجية التي يعتمدهاافضال عن سؤال الطرق الديد،  والتعليل.. إلخ

وتدبيرها   واستثمارها،  وطبيعة    ،التقويمعملية    لخالوتنظيمها،  واستعداداتهم،  املتعلمين  مستوى  حسب 

املنهاجالدرس وسياقا  ينسجم وروح  فعال  تربوي  بتصور  التربوية  املنظومة  يعزز  أن  بما من شأنه  إنجازه،    ت 

لتنمية الكفايات التواصلية لدى    ،والكتب املدرسية ومستجدات التربية والتكوينالتعليمية  والبرامج    الدراس ي

تؤمن    ..وذكاءاتهم ،ومعارفهم  ،وميوالتهم ،واستعداداتهم  ،املتعلمين بأنفسهم شخصية منفتحة    بمبدأ ليبنوا 

 الحوار الثقافي والتربوي البناء.
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 في فلسفة السؤال التربوي:ـ  2

  تحرير  إلى  دفعهيو   ،البحث  على  اإلنسان   حفزي  ذي ال   البشرية   املعرفة  مفتاح-بصفة عامة-يشكل "السؤال"   

  أصبح  حتى  والعلوم،  املعارف  ومجاهل  الكون،  وأسرار   األشياء،  جوهر   لكشف   الفكري   الجمود  ربقة  من  العقل

  ليعمق  تأمالته   وإغناء   ،البشري   العقل  تنوير   في   قويا  ومطلبا  الجواب،   من   أهم   الفلسفي  الفكر  أدبيات  في   السؤال

 العامة.  الثقافية معارفه 

في إنجاز الدروس وفهم  التربوي وسيلة ديداكتيكية وبيداغوجية لخلق فاعلية صفية  ها  وإذا كان السؤال 

املتعلم،   لدى  الفكري  النماء  لتحقيق  تسعى  متعددة  ومهارات  قدرات  لتنمية  وسيلة  كذلك  فهو  واستيعابها، 

االجتماعي واإلنساني بصفة عامة، سواء في انفتاحه على أشكال  و فضال عن إثراء حسه االنفعالي، ووعيه الثقافي  

 بالظواهر والوقائع التي يعيش بين أحضانها.التفكير والتأمل والكشف واالنفعال، أو تعميق وعيه 

  بصفة  للدرس املتعلم  حافزية إثارة  هو  الصدد، هذا في التربوية،  البنائية النظرية مبادئ  أهم  بين  من  ولعل  

 التأمل،   على   الذهن   وإثارة   التعلم،  عملية   لتنشيط   األسئلة  طرح   عبر  عامة،   بصفة  اإلنسانية   واملعرفة   خاصة،

  التعليمية   العملية  صلب   في   املتعلم  لوضع   ،مشكلة  لوضعيات  وحلول   إجابات   عن  بحثا  اف واالكتش  ،والتفكير

  وتبني  معارفه  تثري   التي  ثالبح   من  أعلى  ملرحلة  استعدادا  وكفاياته  ومهاراته  قدراته،  يطور   حتى  التعلمية،

 الناقدة.  شخصيته

مرتبطانجاح    أصبح  وهكذا  نشاط  ب   الدرس  الستثارة  السؤال  طرح  وتحريك  إتقان  الذاتي،  املتعلمين 

ليقف املدرس على مكامن القوة والضعف لدى    شاف الخبرات، وامليوالت والرغبات..الفعاليات العقلية الكت

كيف يسأل،  ذلك أن املدرس املقتدر هو الذي يعرف    ؛ثغرات تفكيرهم قبل معارفهم املتعلمين، ويستطيع تدارك  

يسأل وملاذا  يسأل  بأسئلته    ،ومتى  مختلف  وعنايته  ليبني  الناجحة  وطرقه  التدريس  بفعاليات  العناية  معناه 

والوقائع   األشياء  يباشر  املتعلم  يجعل  السؤال  وأن  خاصة  شخصيتهم،  ويبني  ومعارفهم،  املتعلمين  كفايات 

التساؤل  على  ويحثه  املحسوسة،  والظواهر  األشياء،   ،الطبيعية  قوانين  على  بنفسه  ليقف  الفكر  وتشغيل 

 قة املالحظة ونفاذ البصيرة، ال أن يقف مشدوها متفرجا في موقف سلبي.ويكتشف ويحلل بد

ولكي يتحرر املتعلم من مثل هذه املواقف السلبية تقوم الطريقة الحوارية بتعليمه كيف يسأل، وكيف      

ليس هو إعطاء    ،يحسن اإلجابة املعلم  يقول جان جاك روسو "إن هدف  لذا  ويعلل ويحلل ويقارن، ويطبق. 

وإاملتع العلوم  الحاجة"لم  اكتشافها عند  تعليمه  الهادف صناعة متشبعة  حيث    ،نما  التربوي  املوقف  أضحى 

باملضامين والتقنيات واملهارات، ونزوعا نحو خطاب تربوي معاصر، يروم تأسيس حوار تواصلي دينامي، يتمثل  

ديد عقد  بناء  املدرسةافي  واملادة  واملتعلم  املدرس  بين  أهداف   كتيكي  وظيفة  وكفايات  1ضمن  من  انطالقا   ،
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  -ز الذي يحقق للعملية التعليميةالسؤال التعليمي الهادف، املنسجم وثقافة التدريس، واملساوق لشروط اإلنجا 

 التعلمية، غاياتها األسمى.

انطالقا من هذا األساس يمكن القول: إن السؤال التعليمي يشمل ثالثة مستويات متضافرة حتى يحقق    

 :من قبيل ،يسعى إليهاأهدافه التي 

 سة أو املجال الذي تروم االشتغال عليه.درَّ عليمي املرتبط بطبيعة املادة املالشرط الت - أ

تحليل األفعال  من  معيار جودة الصياغة وعالقة ذلك بالهدف املحدد من كل سؤال؛ فإذا كان الهدف    -ب

الكالمية في نص مسرحي ما هو دراسة مستويات تلقي النص، فإن السؤال ال ينبغي )مثال( أن يرتبط بالشاهد  

ولكن ينبغي أن يرتاد )أي السؤال(  النهي،  التمني أو   وأأو األمر    ،النحوي في صورته الضيقة في موضوع االستفهام

 وما تفيده من معاني جديدة في سياقات تداولية مخصوصة.  ،آفاق موضوع االستلزام الحواري لألساليب

ـ مستوى العمليات العقلية التي يرومها )تحليل، مقارنة، تأويل، استنباط، تحليل..( لذا ينبغي أن يكون   ج

 ال لغيرها وإال انحرف عن غاياته.   السؤال املستعمل موجها لهذه املستويات

يقوم على أساس السؤال املحفز على التعلم، واملجدد    االسؤال مشروعا تربويا مفتوًح ديدكتيك  وهكذا بات   

 والتعليل الكاشف، لبناء املعرفة والشخصية في اآلن نفسه.  ،ألسئلة التفكير الناقد

سن استغالله؛  وأكدوا على ُح   ،على أهمية السؤال في عملية التعليم  -الصدد  في هذا    -  لقد نبه علماء التربيةو  

: "إن جودة  كولفنيقول    ،بالتدرج من السهل إلى املعقد، ومن املعلوم إلى املجهول، ومن املحسوس إلى املجرد

لقيها املعلم، وبالعناية التي يصوغ بها أسئلته. وال يستطيع أي  بنوع األسئلة التي يُ   -إلى حد كبير-التعليم تقاس  

 1زمام فن السؤال". -بصورة جيدة-معلم النجاح في تعليمه إذا لم يملك 

التحليل واملالحظة، وتهذيب    وهكذا تقوم األسئلة على ترسيخ التعلمات في أذهان املتعلمين، وتربية ملكة   

إلى حد القول "إن األنفس حبلى    "la maïeutiqueسقراط األسئلة فن "توليد العقول    اعتبرطرق التفكير، لذلك  

 بالحقائق وعلى فن التربية أن يولدها".  

دة الكافية المتطاء هذا  العُ   ئتهييهادفة، كما يتطلب من ممارسها  وال تتم هذه العملية إال عبر األسئلة ال  

وبالكفايات التي يسعى إلى بنائها لدى املتعلمين،   ،واعيا بدوره التربوي   املدرس    الفن. ولن يتأتى له ذلك إال إذا كان

الجميل: "فن    التي تحتاج إلى مران طويل، وشعور بروح املسؤولية، وذوق سليم، ومهارة العزف على هذا الفن

األسمى للتدريس في كل منظومة تعليمية هو تأسيس فكر علمي السؤال" ومعرفة أهدافه، على اعتبار أن الهدف  

واالجتماعية   الثقافية  بالبنية  املرتبطة  والقيم  املفاهيم،  تأصيل  إلى  املدرس  يسعى  حيث  العناصر،  متكامل 

أو تأمالت خاطئة، أو أفكار باهتة، حول مختلف الظواهر    للمتعلم؛ بتجاوز املعرفة املبنية على تصورات عقيمة،
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الطبيعية واالجتماعية الرتياد نطاق البحث عن وسائل اإلبداع، والتجديد، مما يسعف على خلق استراتيجيات  

ومعارفهم،   -تعليمية وقدراتهم  املتعلمين  مهارات  تنمية مختلف  على  أساسا  ترتكز  ومتكاملة،  هادفة،  تعلمية 

ترسيخ الحس النقدي، والتحليل الدقيق، واإلبداع الخالق، كما تفتق قدراتهم، وتساعدهم على  وتعمل على  

 االنتقال من النزعة املتمركزة حول الذات إلى النزعة املوضوعية اإلجرائية. 

اإلشارة   أوتجدر  الصدد  هذا  على  نفي  ينبغي  األسئلة    ( مثال)العربية  اللغة  مدرس  هال  طريق  يوجه  عن  أن 

عنصر    وحماسة  ،ثار انفعال شخص يمشوبا بآ  -مثال  -حتى ال يجعل تلقي النص األدبي  لى ذوقه الخاص  املتعلمين إ

ن يندمج في ذوق املتعلمين  عليه أ وجب    لذلك  ،والتأمليةوقدراته التحليلية    ،خارجي يلغي ذائقة املتعلم  وخياله

صبح للسؤال التربوي دور فعال  حتى ي  1ح أو التصحييل  خطة التعد  إلى، ثم يعمد  لالجتهادأوال ليفسح لهم مجاال  

أن عليه  لذا  ،  وتقوض تفكيره   ،ن القراءة العاملة لألستاذ قد تلغي شخصية املتعلم؛ أل ثارة همم املتعلمينفي إ

بأ ي الحسن األخذ  التلقي  الفاعلسباب  الثالثة  املعرفسليم عبر األقطاب  بناء  في  املدرسيةة  النص  و املدرس    :ة 

 .املتعلمو 

 :والتعلم النشط  صياغة السؤال الديدكتكي ـ إشكاالت 3

)من   املعروفة  االستفهامية  بصيغه  التربوي  السؤال  على  االشتغال  ومطالبه كيف؟...  متى؟ ؟ماذا  ؟إن   )

املتعددة التي تقارب مهارات وعمليات عقلية وفكرية متعددة )حلل، استخرج، ناقش، قارن، لخص، أوضح، 

عين..( هو أس العملية التعليمية التعلمية في مختلف مكونات درس اللغة العربية التي تمر بمراحل أساسية  

 لعل أهمها ما يلي: 

 ، ركب، ناقش، اشرح...( السلوك املطلوب إنجازه )رتب، علل، حلل -

 ...( عبارة نص نثري، قولة، أبيات، جملة، :خاللشروط إنجاز السلوك )من   -

معايير اإلتقان املطلوبة )مستشهدا، بدون أكثر من خطأين، في خمسة أسطر، في نص منسجم، في شكل    -

 رؤوس أقالم، استعمل منهجا استقرائيا أو استنباطيا، ...إلخ(

سة يكون  درَّ ربويا من التفاعل حول املادة املمخاضا ت و ذاك يعيش املدرس مع املتعلمينن هذا العنصر أبي   

أن يولد من    -األسئلة املفتوحة  عبر-فيها السؤال والجواب قطب رحى العملية التعلمية؛ فكلما استطاع املدرس

جواب املتعلم أسئلة أخرى )بدل حسمه للجواب( كلما بنى لدى املتعلم الفكر النقدي، ونمى لديه القدرة على  

 
دب( عدد مزدوج  دكتيك النص ودرس األ حمور دي)بيداغوجية    ( جملة: دراسات2019")ديب بني النظرية والتطبيقتيك النص األكديد "  عزيز    عشعاش  -   1
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بالتفكير املتشعب الذي يتخطى من    1" جيلفورد الحكم والتحليل والتنظيم واملقارنة والتنبؤ، وهو ما يسميه " 

 مرحلة الرتابة في الدرس.خالله املتعلم ما هو موجود ليبدع ويخلق، ويتجاوز  

إلى رصد تجليات فن       التربوي من خالل أدبيات معروفة،  ديدكتيك  من هذه املنطلقات سعيت  السؤال 

، فضال عن االشتغال على والبحث العلمي  وأخرى هي وليدة تجربة مهنية في ميدان التدريس والتأطير التربوي 

املمارسة الصفية من مشكالت التعامل مع األسئلة إبان إنجاز الدروس، أو  بعض الكتب املدرسية، وما تطرحه  

أو خارجه ضمن أسئلة اإلعداد القبلي، أو    ،عندما يكلف املدرس تالمذته بإنجاز بعض التمارين داخل الفصل

يرة، عن  ف، في حاالت كثمرحلة فروض املراقبة املستمرة، أو االمتحانات اإلشهادية التي تكش   فيفي إطار تقويم  

ديد نتائجامشاكل  من  تفرزه  ما  عامة، سواء  بصفة  والتكوين  التربية  منظومة  تؤرق  من    ،كتيكية  تثيره  ما  أو 

 مشاكل التقييم والتقويم. 

بي  وإشكالي  نسقي  تفكير  ضمن  املوضوع  طرقت  فيه وهكذا  القصيدة  ديد  هو   ت  إشكاالت  كتيكية  اإثارة 

في التعليم املغربي الذي عرف طفرة إيجابية في تأليف الكتب املدرسية  وتربوية في تدريس اللغة العربية ومكوناتها  

نتائج الدراسات اللسانية املعاصرة في تدريس    -بفعالية-استثمرتالتي    ،الجديدة مع مقررات التعليم االبتدائي

الوعي   عمق  عن  فضال  و اللغات،  املادة  وا  ،والجمالي  ،والفني  ،والتربوي   ،القيمياملنهجي  مع  التعامل  في  لثقافي 

 درسة في ظل استثمار جاد لنظريات التعلم ومناهجه، وما جادت به البحوث النظرية وامليدانية في املوضوع.امل

عبر محور االستفهام والسؤال البالغي والتربوي هو قناعة منهجية    املقالةقي من تأطير موضوع  إن انطال    

 تجاوزُت فيها حد تعريف املفهوم )الس
َ
  ،أهداف األسئلةكتيكية من حيث  اق بعض إشكاالته الديدرْ ؤال( إلى ط

النشط والتعلم  املتعلم،  لدى  الكفايات  الصفي    ،وبناء  والتفاعل  األدب،  درس  في  الجيدة  األسئلة  ومعايير 

وبناء القدرات واملعارف.. في طرح تربوي متكامل قطب    ،وتقنيات طرح األسئلة، وأنواع األسئلة في الكتب املدرسة

وكفاياتها املستهدفة، لذا استشهدت    ،ا ومهاراتهارحاه إشكاالت السؤال التربوي في املمارسة الصفية بكل أنشطته

بمقاطع تطبيقية من الكتب املدرسية حتى أقف عند بعض اإلشكاالت التربوية في تعامل املتعلم مع السؤال،  

ياسية تحدد مصير املتعلم  وق  ،وما يطرحه من صعوبات في الصياغة، واألهداف، وبناء الكفايات، ونتائج كمية

 ومستواه. الدراس ي
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 في درس العربية: 1السؤال واالستفهام ديدكتيك ـ  4

عن معناه الحرفي فإنه يفيد داللة جديدة تفهم من سياق الكالم    -كما هو معروف  -عندما يخرج االستفهام    

تسمى في علم املعاني بخروج االستفهام عن مقتض ى الظاهر، حيث يشكل هذا االنزياح عن املعنى الحرفي وسيلة  

قناعية؛ فقد تكون دعوة لتعديل سلوك، أو حثا على فعل ما في سياق  اتعبيرية تتلبس معاني وغايات تواصلية و 

بفحوى رسالة أو وجهة نظر، أو توجيها لحوار نحو موضوع ما، كأن نقول  داولي معين، أو إقناعا للمخاطب  ت

 "  صائص البنيوية لهذا الفن الحديث؟هي الخ فاتحة ملحاضرة أو حوار "كيف نشأت الرواية العربية؟"، "ما

ومعنى هذا أنه إذا كان االستفهام الحقيقي يبتغي معرفة غير حاصلة وقت الطلب، ويتوقف طرحها عندما  

  ،وفن توليد العقول، ووسيلة لإلقناع الفكري   ،فن التأثير في اآلخرهو  يحصل الجواب، فإن السؤال البالغي  

 يس.واللغوي لتحريك الهمم، وتوجيه السلوكيات، والتعبير عن األفكار واألحاس

 من هذا املنطلق يكون السؤال ه   
ُ
 و مفتاح الطريق امل

ْ
َرع أمام املعرفة اإلنسانية، ألنه يسعفنا على تحديد  ش

مؤهالت املتعلمين، واستعداداتهم وكفاياتهم، ويحرك عقولهم على اإلبداع والكشف والنقد والبحث.. لذا ينبغي 

املتعلمين على الحوار، والتواصل والجدل، ليتم   نشجعأال نقتل السؤال في الجواب، كما يقول الفالسفة، حتى 

 تفعيل آليات االجتهاد وطرائق البحث املتعددة، يقينا منا أن الدهشة هي الباعث على التعلم. 

التنبئي-إذن-ثمة   بالتقويم  التربوي  املصطلح  في  يسمى  وما  األسئلة،  بين  وطيدة  EVALUATION عالقة 

PRONOSTIQUE  وذلك للتأكد من    ،واملهارات املتوفرة لدى املتعلمين  ،الذي يرمي إلى "قياس الحصيلة املعرفية

 
ُ
 عبة أو تخصص جديد؛ وقياس حظوظ النجاح املرتقب ولو بصورة تقريبية. مدى استعدادهم التباع ش

أما وظيف األسئلة التربوية في دروس اللغة العربية فلها أهداف متعددة؛ تختلف حسب سياقات اإلنجاز   

 التربوي، منها ما يلي: 

اختبار معلومات املتعلمين السابقة، وما وصلوا إليه من تقدم، وما استوعبته عقولهم من املادة املدروسة،    -

)املجال   بلوم  مصنف  في  نجد  لذلك  الفهم،  هو  ليس  فاالستيعاب  لهم؛  املقدمة  للحقائق  فهمهم  عن  فضال 

كتشاف مدى فهم املتعلمين )عملية الفهم  تعقبها عملية ا  ،أن اكتساب املعرفة، في عملية التدريس  -مثال-املعرفي(  

املرحلة   ثم تعقب هذه  والتحويل، والتأويل والتعميم،  بالنقل  ما يسمى  املرحلة  واإلدراك( ويندرج ضمن هذه 

الكبرى مراحل أخرى هي التحليل والتركيب والتقويم، على أن أسئلة املرحلة األخيرة )أي التقويم( ينبغي أن تنبثق 

التقويم    وبمعنى آخر ينبغي أن يرافق تخطيط إجراءاتبر عنها قبل أن تبدأ الحصة الجديدة،  عن التعلمات "املع

في   الهدفان  هذان  عليها  يستند  التي  املشتركة  النقط  فيها  وتكمن  والتعلم،  التعليم  بأنشطة  املتعلقة  تلك 

 
القسم    ينظر. )2007، تونس،  سصفاق ، دار حممد علي للنشر،  1ط:  ( السؤال البالغي، اإلنشاء والتأويل2007رحومة الشكيلي بسمة بلحاج )  -  1

 معانيه(  -  أتويله - الثاين: السؤال البالغي: إنشاؤه
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املسطرة"  البيداغوجية  لألهداف  ال  1التخطيط  مادة  مكونات  من  مكون  بكل  االخاصة  املنهاج  لغة  في  لعربية 

 . التعليمي

إثارة اهتمام املتعلمين، ودفعهم إلى حب االستطالع، والبحث والتنقيب، كأفضل طريقة في التدريس، ألنه  -

إذا كانت لديهم رغبة ملحة في الكشف واملعرفة، ووجدوا من يثير هذا الجانب لديهم، تحول العمل عندهم إلى  

ل  نا فإن املدرس امل رغبة قوية، في اكتشاف األجوبة، من ه ل  املتعلم املهمِ -بأسئلته-اهر هو الذي يعرف كيف ُيَحّوِ

متحمس إلى املعرفة بشوق واهتمام، ألن السؤال يستفز العمل إيجابيا  و نشيط    متعلموالخامل والالمبالي، إلى  

 إذا وجد التربة الصالحة.

درجات صحتها    - تتباين  مختلفة  حقائق  يكتسبون  ألنهم  املتعلمين،  في  واألشياء  األمور  تقدير  ِقوى  إغناء 

وأهميتها، لذا فهم في حاجة إلى انتقاء ما هو أصلح لهم. وهنا يأتي دور املدرس في تعويدهم على املوازنة واملفاضلة  

 جه سلوكهم، ويسيطر على طريقة تفكيرهم. بين الحقائق املكتسبة قبل األخذ بها، واتخاذها معتنقا يو 

 دفع املتعلمين إلى ربط بعض خبراتهم السابقة بالدرس الجديد أو ما يسمى باألسئلة االختبارية.  -

توجيه انتباه املتعلمين نحو العناصر األساسية في الدرس بفضل األسئلة املركزة التي ستدور حول مجال    -

 وتضبط اكتسابهم لها.  ،بقى راسخة في أذهانهم، وتنظم املعرفة لديهماشتغال املدرس في الحصة املقبلة لت

ضمان تنظيم املواد التعليمية والخبرات، وضبطها بطريقة تكفل الحصول السليم والسهل على تعلمات    -

ل الحقائق  وتمييز  تقدير  ألن  الضرورة،  عند  عليه  املعتمد  الرصيد  ن  كّوِ
ُ
ت أحيانا،  أخرى  تكون،  املتعلم  دى 

 وغير منظمة، مما يصعب عملية اإلفصاح عنها، فتبقى جامدة عقيمة الفائدة.  ةمضطرب

 لذا فهدف األسئلة هو حمل املتعلمين على معرفة العالقة بين الحقائق، وتأثير هذه العالقات في نتائج أشمل.

ر املبادئ  تدريب املتعلمين على حفظ املعلومات وترسيخها في الذهن، ألن السؤال يساعد كثيرا على تكرا  -

والقواعد واملعارف التي تلقاها املتعلم، ألنه كثيرا ما يتعرض آلفة النسيان في ظل كثرة املواد الدراسية وتشابكها،  

 لذا وجب التذكير املتجدد ملا يتلقاه من معارف ومهارات. 

 . املتعلمينهذا الهدف، ويرسخه في    واملدرس الناجح هو الذي يستطيع، بتقنيات طرح أسئلته، أن يحقق    

في   املدرس  عن  النطاق  هذا  في  تحدثنا  الكتاب  الفصلوإذا  كواضع  األخرى  األطراف  بعض  نستثني  ال  فإننا   ،

  في طرحه لألسئلة املذيلة بالنصوص، أو األسئلة   ؛ املدرس ي الذي يجب عليه أن يأخذ هذه األهداف بعين االعتبار

نطالق من سلوك معين، ال أن يطرح أسئلة هائمة يضعها كيف ما َعنَّ وتراءى  اال األخرى التي يطلب اإلجابة عنها  

 له.

 
  ، ، نشر الفنك 1ط:الكفاايت: مرشد املدرسني واملكونني، )ترمجة احلسن اللحية، عبد اإلله شرايط(    ( بيداغوجيا2004)  عبد الرحيم هاروشي  :ينظر  -  1

 . 224الدار البيضاء، ص:
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   ؛ثارة التفكير في أذهان املتعلمينإ  -
 
ر  وهو من أبرز أغراض التربية الحديثة، ألن األسئلة التي تهدف إلى تذك

فقط،   علهي  املعلومات  املتعلمين  تعّود  ال  و أسئلة  يحلل  نقدي  فكر  بناء  ويعلل..،ى  اآلراء   يقارن  ويبدي 

ا املناقش، وهذا  املوضوع  ألنه  واالنتقادات حول  األسئلة  أنواع  أرقى  نشيطة  يلنوع هو  املتعلمين  أذهان  جعل 

 . يقظة لكثرة احتكاكها بعقل املدرس، وهو عقل يفترض فيه أنه أسمى وأكثر دينامية وعطاءً و 

مين للدرس بسبب تعرض بعضهم للشرود، أو إعراضهم عن الدرس لسبب من  جلب وإدامة انتباه املتعل-

إثارة اهتمامه  إلى  األسباب. من هنا يمكن القول إن السؤال الذي يطرح على تلميذ معين يهدف في أغلب الحاالت  

من    سبب ملل أو تعب أو شرود، أما عندما يوجه السؤال إلى القسم بأكمله فإنه يهدف إلى التواصل والتكوين 

 أجل نجاح الدرس وإعطائه الحيوية املطلوبة.

اكتشاف ميول املتعلمين، وإنشاء الروابط معهم؛ فمن الخطأ االعتقاد أن السؤال مرتبط بالدرس دائما    -

بطريقة آلية.. إن الدرس وسيلة للوصول إلى أهداف أبعد، فهو الفرصة التي يستطيع بواسطتها املدرس معرفة  

ال وإمكاناتهم  العامة،  واهتماماتهم  والنفسية،  الفكرية  املتعلمين  هذا  ميول  في  نستثني  أن  يمكن  وال  عقلية، 

الصدد أسئلة املتعلمين التي غالبا ما تفصح عن تطلعاتهم ومواقفهم تجاه درس ما، أو تجاه مجال علمي معين، 

إلخ أو سياسية  اجتماعية  أو  تجاه قضايا فكرية  واملعرفة  ،أو  النقاش  لروح  املتقبَل  املدرس  ما وجدوا    ،فإذا 

 تهم معه، وهذا ما يجب أن يكون عليه كل مشرف على التربية والتعليم. ارتاحوا إليه، ووطدوا عالق

دراستهم،    - في  يالقونها  التي  الوضعيات  وبعض  الحياتية  املظاهر  لبعض  املتعلمين  في  اإلعجاب  تنمية 

  واإلعجاب هنا يكون إعجابا فكريا وعاطفيا ملواد مختلفة كاألدب أو الرياضيات أو العلوم الطبيعية أو التاريخ

 والجغرافية.. إلخ.

 

 كتيكية في درس األدب: االنشط وشروط األسئلة الديد  ـ التعلم 5

وأزمنة   وأوضاع،  ظروف  التعلم  ألن  الكلمة،  لهذه  الحرفي  باملعنى  يتقيد  ال  "شروط"  لفظة  استعمال  إن 

التي قد   تطرأ على السير  وأمكنة، وأجواء وحاالت متغيرة، لذا فاملدرس يتكيف حسب املتغيرات واملشوشات 

الديد التوجيهات  بعض  استحضار  من  يمنع  ال  هذا  أن  إال  للدرس،  التربية  االعادي  علماء  يتفق  التي  كتيكية 

  ، واملهتمون بمجاالت التعليم على سالمتها، وأهميتها القصوى في نجاح الدرس، وتحقيق األهداف املتوخاة منه

أن   الطبيعي  تفمن  التي  التعليمي "خصوصياته  التربوية  للسؤال  الوضعيات  في مستوى  األسئلة  باقي  ميزه عن 

املختلفة، وتبعا الستراتيجيات متنوعة، وصياغات متباينة، وأهداف مسطرة لكل درس، أو مرحلة، أو بناء، أو  

 السؤال، واختالف وظيفته من وضع آلخر.
َ
 مكون معين، مما يثبت ظرفية
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ل، وكيف يستغل آليات السؤال، ويستثمر إجابات  املدرس املقتدر هو الذي يعرف كيف يسأل، ومتى يسأف

. واألسئلة التي تنسجم مع أدق الضوابط، وتتآزر مع أصح املعايير، وتتوافق مع أصدق  1املتعلمين في بناء الدرس 

الطرح اإلشكالي   املهارات واالستعدادات، ألنها تستشرف طبيعة  لكافة  تام، خدمة  في تساوق  تكون  القواعد، 

تف قوامه  املتجدد،  البنائي  واالستكشاف  املثمر،  التوليدي  النسق  غاية  إلى  وتصبو  النشاط، املحفز،  عيل 

أكثر نشاطا  في وضعية  املتعلم  وتحريك آليات الخطاب، وغرس الحس اإلبداعي، في نفوس الناشئة، حتى يظل  

 فاعلية، وأجود إنتاجا، وأقوم هدفا، وأقدر على تحقيق تواصل ذي مصداقية ...و 

املعيش ومستجداته،  السؤال التربوي يستوجب اإلثارة والتنوع، وتعددية االهتمامات؛ فهو يالمس الواقع    

دما في تحريك منازع املتعلمين، وتفعيل أنشطتهم، وإذكاء جذوة الفهم عنده
ُ
م، تنبيها لهم، وتوجيها  ويمض ي ق

فهو اعتبارات  ألفكارهم،  ثالثة  التلقهي  يراعي  زمن  املتلق  ي:  السؤال    ي،وخصوصية  أن  كما  اإلنجاز.  ومراحل 

السذاجة في التركيب أو البناء، دون إغفال ارتباطه باملادة، أو    التعليمي، يبتعد عن التخمين أو العشوائية أو 

 وعقلية أفرادها. ويمكن حصر أهم عناصر السؤال التربوي فيما يلي:  ،وخصوصية الفئة املستهدفة  ،أهدافها

 والخلو من اإلبهام..  ،الوضوح والسهولة -

 2املالءمة لسن املتعلمين ومستواهم العقلي والعمري."  -

مشاتوزيع   - تضمن  حتى  التالميذ  بين  ع األسئلة  لتقف  منهم،  ممكن  عدد  أكبر  تعثراتهم    لىركة 

 وكفاياتهم، وما ينبغي تعديله في تكوينهم وسلوكهم كذلك. 

الدراس ي - والبرنامج  باملقرر  وثيق  ارتباط  له  بما  التعليمية،  للمادة  األسئلة(  )أي    وجوب خدمتها 

 .3العام 

 

 :ينظر -1
 بتصرف( )، 39،40، ص: 2016 ديسمرب، 2إشكالية السؤال يف الدرس التعليمي ووظيفته الرتبوية"، جملة: معارف تربوية، ع:عبد اجمليد حدوش " -
 . 31. ص:2" جملة: املرشد الرتبوي، عدد خصوصيات السؤال الرتبوي وجماالت توظيفه ديدكتيكيا( "2000بوشىت ) بوخالفة -
 . 90،91،93ص: دار النهضة العربية، بريوت. األسس العامة للتدريس.( 1983لبيب رشيد وجابر عبد احلميد وعطا هللا منري ) - 
( جملة علمية متخصصة، مطبعة املعارف اجلديدة، 1990)  األسس العامة لصياغة السؤالجملة: الدراسة النفسية والرتبوية وطرق وأساليب يف الديدكتيك: "    -

 . 80ص: .11الدار البيضاء، العدد 
 .246، ص: 1خلليل، دائرة البحث والتطوير، ط:" الناشر: رابطة اجلامعيني، االنظرية يف التدريس وترمجتها عمليا( "1992دروزة أفنان نظري ) -
 . ، بتصرف39،40 :ص م، نفسه،  - 2
  6:الرايض. ص،  2. مكتبة العبيكان ط:(   الرتبية امليدانية وأساسيات التدريس1998: مهدي حممود سامل وعبد اللطيف بن محد احللييب )ينظر  "   -   3

لصياغة السؤال   .واألسس العامة309لبنان. ص:  ( دار العلم للماليني، بريوت  1)ط:  التعلم أسسه وتطبيقاتهتقييم  (  2010زايد )  ومحدان حممدوما بعدها،  
(1990.) . 
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)مثال: عندما تطرح السؤال التالي: كيف قال األديب فكرته التي جاءت في الفقرة    وضوح الصياغة -

الثانية؟ فإن صياغة السؤال هنا غير واضحة ألن األداة "كيف" تفيد الحال، كأن نقول مثال جوابا عن  

 وقوفا! السؤال: "كيف أنشد قصيدته؟ " الجواب مثال: أنشد قصيدته 

  ساسا على الحوار الهادف، والبناءاملرتكز أ،  زاوية في بناء السؤال التعليميلذا تعتبر جودة الصياغة حجر ال

بعي يأخذ  أن  املدرس،  من  يستوجب  فهو  السليم،  والتعليل  وسالمة  الصحيح،  األسئلة  وضوح  االعتبار  ن 

مما    1على الهجنة والسآمة وامللل"   تبعث  التي  ئلة املغلقة، والنمطية، والرتيبةفضال عن تجنب األس  ،صياغتها

 : تياآل  السؤال  فعندما تطرحيقلق املتعلم ويشوش على تركيزه؛ 

 اآلتي: استخرج نوع التشبيه من بيت بشار بن برد  -

 كأن مثار النقع فوق رؤوسنا    وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

للنظر     إعمال  دون  انتقائية  أو  جاهزة  إجابات  يفرز  قد  السؤال  هذا  بسؤال    ،إن  املدرس  يردفه  لم  إن 

التعليل والشرح، خاصة ما له عالقة بما هو وظيفي وتداولي، كاالنتقال من ضبط املفهوم في صورته املعيارية،  

 .ري والتفاعل معه جمالياعإلى فهم الظاهرة البالغية، وصوال إلى تذوق الصورة لتحليل النص الش 

 نموذج آخر:  

 :يقول قيس بن امللوح

 ه    إذا برزت يغنيكم عن الشمس والبدر ـألم تعرفوا وجها لليلى شعاع

 السؤال: استخرج نوع االستعارة الواردة في البيت الشعري. -

على      يعتمدون  املتعلمين  أغلب  ألن  كذلك؛  النمطية  من  نوعا  يخلق  الشكل،  بهذا  السؤال  صياغة  إن 

، ولتفادي هذه الوضعية  والجمالية  اإلجابات الجاهزة دون وعي بالظاهرة البالغية ووظائفها التداولية والنقدية

إضافية من أجل بناء    ديالكتيكيةتوليد أسئلة  ج في الحوار عبر  املشكلة، ينبغي على املدرس سلوك مبدأ التدر 

 من قبيل:  بالغيا وجماليا  التعلمات، وتحقيق التفاعل الصفي أثناء مرحلة تحليل النصوص

 ما الفرق بين التشبيه واالستعارة؟   •

 إذا كانت العالقة في االستعارة هي املشابهة فما هي العالقات في املجاز؟   •

 التها في سياق النص الشعري ...؟  فكك الصورة التالية ... ما دال •

واملقام    - الخاص،  والسياق  املطلوب،  الغرض  وتكييفها حسب  ومطالبها،  االستفهام  أدوات  تنويع  ضرورة 

 مع شرح داللة كل أداة )أدوات التحقيق / أدوات التصور(  ،املحدد

 
 .40 :ص ، تربويةمعارف جملة  "إشكالية السؤال يف الدرس التعليمي ووظيفته الرتبويةعبد اجمليد حدوش " : ينظر - 1
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انتباه  - لشد  )التشويق  والدافعية  والتحفيز  اإلثارة  عنصر  على  وتفعيل  التركيز  أنظارهم،  ولفت  املتلقين، 

 آليات االجتهاد عندهم(.

إن السؤال نصف  "  نجاح أي درس أو فشله، وكما يقالأن صياغة السؤال تكون عنصرا حاسما في  "عي  يوطب 

تها، ال في كثرتها وكميتها، فكلما كانت األسئلة محددة ومدققة وهادفة، يألن قيمة األسئلة في نوعيتها وكيف  "العلم

 1توظيفها أليق باملقام، وأنسب للسياق، وأقرب إلى الفهم"  كان 

 آخرهُ   واإلطناب الذي ُينس ي املتعلَم   خالية من الجمل التفسيرية والحشويجب أن تكون الصياغة موجزة، و -

 
َّ
املتعلمأول فكر  يشتط  حيث  التفسيرية    ،ه؛  الجمل  تستحسن  أنه  إال  املطروح،  السؤال  موضوع  عن  ويشرد 

في فهم السؤال، كتوضيح بعض عناصره إزالة لبس قد    ،الوظيفية إن كانت تقوم مقام شرح ال غنى عنه  أو 

 خاصة في درس األدب املفتوح على تعدد التأويالت والتفسيرات. ،يعترض عملية الفهم

أو    ،م الذي تفرضه بعض التراكيب املضطربة، أو بعض املصطلحات الغريبةيجب تجنب التعقيد واإلبها -

 ؛  أو التي ال تناسب فكر املتعلمينعملت في غير مكانها،  التي استُ 
ُ
دخلت تعسفا  كأن تنتمي إلى حقل معرفي آخر وأ

عُ  عربية  غير  مصطلحات  إلى  باإلضافة  السؤال،  صياغة  الديارِّ على  "األبستمولوجيا،  كـ  صيغتها  كروني،  بت 

 الطوبوغرافيا" لذا يجب أوال شرح هذه املصطلحات في سياق نص ي يسعف على التمثل السليم.

ويدعوه إلى التقصير في    ،ربك املتعلميجب أن يكون السؤال واحدا غير مركب، ألن من شأن التركيب أن يُ -

قال  من    قبيل:  من   أسئلة مترادفة  اإلجابة، بنسيان أو إهمال لبعض النقط املطلوب اإلجابة عنها، كأن تسأل 

   هذا القول؟ ومتى قاله؟ وأين قاله؟ ولم قاله؟ 

ال  ومن أنواع األسئلة الفضفاضة واألكثر استغالقا على الضبط، ألنها تتطلب إجابة غير ملموسة، السؤ  

 التالي:

 ما معنى ما قرأت )قصيدة، نص قصص ي..(؟  •

 تكلم عن هذا النص.  •

فإذا كان املدرس يتصور إجابة ما، فإن لطبيعة طرح السؤال وصيغته الخطوة الحاسمة في تحقيق هذا     

إذ غالبا )عندما يطرح أسئلة غير  املتعلمالسلوك عند   ، وهنا تكمن خطورة تقويم املدرس ألجوبة املتعلمين، 

 في سؤاله. محددة( ما يتلقى إجابات مبهمة، أو غير صحيحة مع العلم أن الخلل كامن 

ومقصدية   وتركيبا  لغة  السؤال  من سالمة  التأكد  املتعلمين  إجابات  تقويم  قبل  ينبغي  وأن    ،لذا  خاصة 

األسئلة املفتوحة، وغير املحددة تضع املتعلمين أمام مشكلتين: مشكلة املعنى، ومشكلة املبنى، لذلك يقع الخلط  

 

 39م، سابق: ص: -1
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يجدون صعوبة في التعبير عنها بما يالئم  أنهم  ة وتامة إال  واالضطراب، ألنه قد يعرف املتعلمون املعنى معرفة كامل 

 توقعات املدرس في سياق الدرس أو التمرين املنجز.   

 اآلتي: في نصوصه، فال توجه السؤال فإذا أردت، مثال، أن تسأل املتعلمين عن أسلوب الشاعر  

 ما رأيكم في أشعار أمل دنقل؟ •

إن صعوبة مثل هذه األسئلة )وإن كانت ال تضم مصطلحات صعبة وتراكيب غامضة( تكمن في أنها ال تحدد    

املقصود من السؤال، وعادة ما يطلب املتعلمون إيضاحات من املدرس ليوضح لهم املقصود؛ هل املقصود هو  

 إلخ.  ،1خاصة إذا كانت القصيدة حداثية  ..ورؤياه الشعريةأشعرية النص، أو رسائله، 

لحة في إبقاء ذهن املتعلمين مركزا، ومتتبعا لخطوات الدرس، خاصة إذا  االرتباط بإطار املوضوع ضرورة ُم -

. وهنا ينبغي أن  املتعلميندة أسئلة مسترسلة يهدف املدرس من ورائها تحقيق غاية لدى  كان الوضع يستلزم عِ 

ومترابطة؛ ينشأ السؤال الثاني من طبيعة السؤال األول وإجابته، أما  منطقية الترتيب،  و تكون األسئلة متتالية  

 
ُ
 بعيد عن هذا الخط شتت فكر املتعلمين وأفقدهم التركيز.  قحم سؤاٌل إذا أ

مركب    بحيث يتكون من مجموعها موضوعٌ   ؛لذا يجب أن تكون األسئلة باعثة على تلقي األجوبة عنها بانتظام 

انت األسئلة مضطربة مفككة أفرزت أجوبة من نفس النوع، وربما أكثر تفككا  العناصر محكم البناء، وكلما ك 

 .متعلمينوأسوء توليفا، خاصة إذا علمنا أنها أجوبة  

أو    عليه )بدءا(عندما يضع املدرس أسئلته يجب    - يثير مناقشة، أو يختبر ذكاء،  الهدف منها؛ هل  تحديد 

وضع املدرس نصب عينيه هذا الجانب كلما كان الدرس أكثر    رصيدا معرفيا، أو يهدف إلى أشياء أخرى... فكلما

 دينامية وفائدة. 

مع    منسجماومسايرا لخبراتهم السابقة، و   ،يجب أن يكون السؤال في مستوى النضج الفكري للمتعلمين  -

العقلية واملعرفية، مما سيفقدهم  وسياق اإلنجاز  معلوماتهم بمعلومات فوق قدراتهم  املطالبة  العبث  . فمن 

إال إذا كانت الغاية تحريك الهمم ووضع املتعلمين في سياق تعلمي   فس، وينفرهم من الطريقة الحواريةالثقة بالن

 له غايات ومرامي محسوبة الخطوات تربويا. 

دائما، أو ترتيب مادته، ألن هذه الطريقة ال تدرب املتعلمين   املدرس ي  ستحسن تجنب صيغ أسئلة الكتابيُ -

شخصية، بقدر ما تقيدهم بسند يساعدهم على ذلك، كما أن ترتيب املادة في السؤال يقدم  على طرح أسئلتهم ال 

 
مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية، طبعة الدار ،  ، السنة الثانية من سلك البكالوراييف رحاب اللغة العربيةكتاب:  من  ،  جتديد الرؤاي  ؛جمزوءة  مثال  ينظر  -  1

 .2007العاملية للكتاب، مكتبة السالم اجلديدة، 
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وكمثال على ذلك تطرح السؤال  ،بالجواب بطرق غير مباشرةالذي يوحي    السؤال   :م إجابة بسهولة، والحصيلةله

 التالي: 

 عرف بصاحب النص )والتعريف مكتوب في الكتاب(  •

 )واملؤلفات مكتوبة كذلك( ما هي مؤلفات الكاتب؟  •

فليكون الحوار تعليميا يمكن أن يطلب املدرس قراءة حياة الكاتب خارج الحصة ثم يختبر املتعلمين في ذلك  

 املعكوس. الدرسدعما لتعليم التعلم، وأساليب   يفتحوا الكتبداخل الفصل دون أن 

 ا في هذا السؤال املوحي بالجواب:كقولن  ؛وبناء الحس النقدي   ،وثمة أسئلة نمطية ال تساعد على نمو التفكير

قبيل املتنبي  وتأثر بعمود الشعر كما عند الرواد األوائل من    ،"الشاعر البارودي تشبع بالقصيدة القديمة 

 بالطريقة القديمة أم بالطريقة الحديثة؟" هذا الشاعر هل يكتب  ..وأبي تمام والبحتري 

يجب أن يكون للسؤال قيمة مادية أو علمية، تتوخى الهدف املدروس. إنه السؤال الذي يتطلب التروي    -

الفكر يثير  ال  الذي  التافه  السؤال  أما  اإليجابي.  الهادف  في   ،والتفكير  يؤخر  وال  يقدم  وال  نتيجة،  يتوخى  وال 

 املتعلمين.مضيعة للوقت، واستخفاف بعقول فهو املوضوع 

 :تيةعلى ذلك األسئلة )املعزولة عن السياق( اآلومن األمثلة 

 من فيكم يشرب املاء؟  •

 من منكم كتب بالقلم؟  •

وال إعماال    ،ال يستلزم جهدا  ؛ ويندرج ضمن هذا النوع بعض األسئلة التي يكون الجواب عنها واضحا جليا

 ، بل يكتفي بقراءة الجواب مكتوبا على السبورة، مثال:للفكر

 درسنا اليوم؟ )والعنوان مكتوب بطريقة واضحة(.ما هو عنوان  •

كتثبيت    ،إلى هدف معين  ايسعى املدرس من خالله  ؛ةوظيفي  تكان  سئلة إذااأل   هويمكن استعمال مثل هذ

 فكرة أو معلومة ليبني عليها معرفة أو مهارة الحقة. 

التفكير الصحيح والواعي. ، ألنه ال يعودهم على  مل املتعلمين على الحدس والتخمينكل سؤال يجب أال يح-

أي كلمة أخرى تقوم بنفس    أو  ،لذا يجب عدم اإلكثار من األسئلة املغلقة التي يكون الجواب عنها بال أو بنعم

 إال إذا كان الجواب معلال.  الوظيفة

م الذي ينتقل من تقريب  أهمها هو التعل  وهكذا نخلص إلى أن للسؤال التربوي استراتيجيات متعددة لعل

ات الدروس وترسيخها في األذهان إلى التعليم الذي يعزز مهارات النقد والتفكير والجدل والحوار والتفكير  محتوي

 املنهجي بما يعطي للتعلمات معنى جديدا يشجع على تطوير الذات. 
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 التفاعل الصفي وتقنيات طرح األسئلة: ـ  6

خرى يمررها املدرس بنوع من املرونة  د بتقنيات مخصوصة، بل هو وليد معطيات أإن نجاح الدرس ال يحدَّ  

 تبعا ملتطلبات الدرس، وجو الفصل عموما، والظرف العام الذي يوجد فيه. 

لذا فإن هذه التقنيات التي سنتحدث عنها يمكن الشذ عن بعضها، وإضافة أخرى أكثر مردودية، إال أن   

 ومتداولة بين الباحثين واملربين في مجال التربية والتدريس.  ،هذه االقتراحات التي سنذكرها متفق على سالمتها

 اآلتي: وهي على الشكل 

  كمعرفة استعداداتهم، واملتغيرات التي تكون   ؛طرح السؤال يجب، أوال، أن يراعي الحالة النفسية للمتعلمين  -

باط، أو رسوب في  الخوف، فقدان الثقة بالنفس بسبب إح  ،االرتباك  ،الخجل  ،طرأت على حالتهم )التعب  قد

 مادة معينة...(. 

لهم على    بقدرتهم على اإلجابة، ومشجعا  ثقتك  ُمظهرا  السؤال  بإلقاء  الجوانب  كما يجب مراعاة كل هذه 

واإلفصاح عما يكنون عن موضوع   ،املشاركة، وإن كان الجواب خاطئا أو ناقصا. فبذلك تحفزهم على التفكير

بديت قلة االهتمام واالكتراث بأجوبتهم، أفرزت لديهم إحساسا بالنقص  الدرس سواء سلبا أو إيجابا، أما إذا أ

 وكّبلت عزيمتهم.

يجب توزيع األسئلة بين املتعلمين بصورة عادلة ما أمكن، حتى ال تحبط عزائمهم فتبقى لحظات االنكسار    -

املنبه التربوي الذي يوجه  عالقة في أذهانهم، مما قد يفرز السأم وقلة االنتباه، وبذلك يكون السؤال هو املشجع و 

على عينة من املتعلمين    - فقط    -نحو املزيد من العطاء التربوي الفعال، لذا من الخطأ طرح األسئلة  املتعلمين

تربويا   أن إحراج اآلخرين إحراجا  بالدرس، ذلك  الهمملطيفا  املهتمين  فيهم  أن يوقظ  وينعش جو   ،من شأنه 

 القسم. الذات داخل جماعة  إلبراز بينهماملنافسة 

معين باإلجابة، فلهذه الطريقة بعض    متعلممن األفضل توجيه السؤال إلى جميع املتعلمين قبل تكليف    -

ألنهم  انتباههم  تضمن  كما  الجواب،  في  التفكير  املتعلمين فرصة  لجميع  تمنح  أنها  منها  والفوائد،  اإليجابيات 

 جميعا معرضون للسؤال. 

لتجنب بعض املشاكل االنضباطية الناتجة عن التهاون في تتبع مراحل الدرس يجب توجيه بعض األسئلة    -

املفاجئة للتالميذ الالمنضبطين حتى يتم إرجاعهم إلى مسير الدرس، ليكونوا عبرة لسائر املتعلمين إن تكرر نفس  

 الوضع.

س املتعلمين برهة من الوقت إلعداد اإلجابات  ُيستحب، بعد كل سؤال، خاصة إن كان فكريا، أن يمهل املدر   -

تكون   أن  املفروض  فمن  واملراجعة،  والتكرار  اإلعادة  تستهدف  التي  االختيارية،  األسئلة  في  أما  الصحيحة، 

اإلجابات عنها أسرع من األولى، فسيكون من الخطأ إذا طرح املدرس أسئلة للتفكير، وألح على أجوبة سريعة،  
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هذه الطريقة ُيكّون لديهم عادة إصدار األحكام    متعلميهإلقاء هذه األسئلة، فالذي عود  ألن الهدف سينتفي من  

 السريعة مما يقلل من نسبة صحة األجوبة، وسالمتها.

ال ينبغي تعويد املتعلمين، بصورة عامة، على إعادة األجوبة حتى تدفعهم إلى حسن اإلنصات واالهتمام، لذا    -

لكن في دروس    ،يجب أن يعتاد املتعلمون الحديث بصوت مرتفع وبوضوح، حتى يتم تجنب مثل هذه املواقف

 املراجعة يستحسن إعادة األجوبة لتحقيق الهدف من فعل "املراجعة".

ا تم توجيه سؤال إلى تلميذ ما، ولم يستطع فهمه، تحول املدرس إلى غيره، فإّن في هذا أدعى من أية وسيلة  إذ  -

 أخرى إلى جعل املتعلم يشعر بالخجل من عدم اهتمامه بالدرس.

، كأن يتبع املدرس جدول أسمائهم أو  املتعلمينض على  ترتيب خاص ُيفرَ   إتباعفي توزيع األسئلة يجب عدم  -

 جلوسهم حسب الصفوف، ألن هذه الطريقة مدعاة إلى التهاون وقلة االكتراث لألسئلة السابقة.ترتيب 

 أال يُ -
َ
ى السؤال بلهجة أو إشارة توحي بالجواب؛ كأن تسأل حول أهم فكرة في الدرس وأنت تشير إليها مكتوبة  لق

 على السبورة.

ن مرنا في أسئلتك، وال تتقيد باألسئلة التي أعَد -
ُ
في التحضير، ألن سير الدرس قد يضطرك إلى ترك هذه  تها  دْ ك

األسئلة وإدراج أخرى تبعا للمواقف املستجدة أو لحاجات يتطلبها الدرس حتى ال يشعر املتعلمون باالفتعال  

 والتصنع.

طف لعثم، مع إشعار املتعلمين بالع، ونشاط وثبات ال تردد فيه وال تيجب أن تلقي أسئلتك بصوت واضح-

 إمكاناتهم.في قة عليهم والث

على جزء سبقه؛ بحيث لو فشل املتعلم في فيها  أما بالنسبة لألسئلة الكتابية فينبغي أال يتوقف جزء الحق    

 : يآلتاطرح السؤال الالحق. وكمثال على ذلك أن يُ عن اإلجابة عن الجزء السابق عجز 

 يقول الشاعر: 

 م رِ بْ ل ومُ يحكل حال من س  على* **جدتما ا لنعم السيدان وُ يمينً 

 ، ودقوا بينهم عطر منشمتفانوا ***دما ـــتداركتما عسبا وذبيان بع

 أكمل بقية األبيات الخمسة األخرى؟ وحللها من حيث املعجم واألساليب واإليقاع. 

 

 

 خاتمة:

القول    امل   ،وخالصة  املدرس  يحبب  حتى  الشفهي  الصفي  بالتفاعل  العناية  على  كثيرا  الحرص  ادة  ينبغي 

في ظل   ملتلقيها  املتعلمين ديدكتيك  التعلمية  تحفيز  في  والفكرية  النفسية  الشفهي من حيث وظائفه  السؤال 

االرتباك، خاصة  وتشجيعهم، وبث روح األمل في نفوسهم ليتغلبوا على الخوف الداخلي الذي ينتابهم من الخطإ و 
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للتفكير املدرس مهلة  لهم  بذلك،    ،عندما ال يعطي  واع  واألستاذ غير  تكون صياغة األسئلة مربكة،  أو عندما 

ليندمجوا في جماعة القسم بشكل طبيعي وإيجابي حتى يكتسبوا شخصية متزنة وقوية لها القدرة على مواجهة  

 صعوبات الدراسة والحياة بصفة عامة.  

األجوبة التي تقدم حول األسئلة الصفية هي جزء من عملية التعلم الذاتي التي ل كذلك بأن  يمكن أن نقو    

التربوي   التواصل  من  جزء  كذلك  هي  بل  املختلفة،  وكفاياته  ونواقصه  قدراته  اكتشاف  على  املتعلم  تسعف 

املوالفك واملواد  والعالم  الذات  مع  املعرفة  ري  مجاالت  ومختلف  تمكن درَّسة،  كما  عامة،  بصفة  اإلنسانية 

)األسئلة( من تدريب املتعلم على حل املشكالت فيما ُيستقبل من تعلمات ليكتشف مشاعره تجاه الظواهر بما  

من شأنه أن يسعف على بناء شخصية مستقلة، ويمكن من بناء املعرفة وتوسيع مجاالتها، فضال عن تقديمها  

لتعلمات السابقة بالجديدة تشجيعا على التعلم الذاتي، والتفاعل مع  للتغذية الراجعة التي تعمل على ربط ا

يات الكبرى ملنهاج اللغة  املحيط عبر امتدادات ثقافية عامة ال ترتبط باملقرر الدراس ي فحسب، وإنما ترتبط بالغا

املفا العربية مع  املتعلم عالقات  عبرها  ينش ئ  وتواصلية ومنهجية،  ثقافية  تنمية كفايات  في  التي ، خاصة  هيم 

مهارات   تنمية  إلى  واستظهارها  واملعارف  املعلومات  حفظ  من  االنتقال  وهو  أعلى،  فكري  ملرقى  توقا  يتعلمها 

التفكير العليا بما ينسجم وروح ميثاق التربية والتكوين والقانون اإلطار )في التعليم املغربي( خاصة تنمية الفكر  

التحاور  إلى  املعرفة  تلقي  يتجاوز  الذي  والتأويل    النقدي  والتقويم  والتعليل  واملقارنة  التحليل  بمهارات  معها 

 والتطبيق. 
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