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مجلة املقدمة للدراسات الانسانية والاجتماعية مفتوحة لجميع الباحثين من الجامعات 
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 الراغبين في نشر بحوثهم العلمية الالتزام بالقواعد التالية:
 ة، خاليا من الاخطاء اللغوية واملطبعية.يان يتسم البحث باملوضوعية والجد -1
قد سبق نشره باي شكل من الاشكال، وان يلتزم صاحب البحث بعدم ان ال يكون البحث  -2

 وذلك بالتزام مرفوق مع البحث موقع من طرف صاحبه.  نشره
و ما تاله من نسخ، و يتم إدخاله في قالب املجلة أ2007  دأن يكتب البحث ببرنامج وور  -3

  :يتعليمات املؤلف املتاحة عبر املنصة على رابط املجلة الات املوجود ضمن
 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/662حيث يبدا بملخص باللغة 

كلمة مفتاحية ، كما يجب اعتماد  250العربية وآخر باللغة الانجليزية الذي ال يتعدى 
 .كتابة البرامج داخل املتن وفي نهاية البحث في (APA) ةطريق

 -4000 قص ى ويحوي ما بينأة كحد صفح 25 ن ال يتجاوز عدد صفحات املقالأيشترط  -4
 .ذلك املراجع كلمة بما في 7000

تتم إجراءات ارسال املقال ومتابعة وضعيته من خالل حساب املؤلف عبر املنصة حيث  -5
 .للتحكيم والخبرة السرية تخضع البحوث

، البعد بين السطور 14مقاس ، sakkal majallبخط في املتن ث باللغة العربية و كتب البحت -6
 بخط كون تغة الاجنبية ف(، أما بالل14والفرعية )بخط عريض، مقاس  العناوين الرئيسية 1

Time New Roman  في املتن وعريض في العناوين. 12حجم 
صيل يعكس قيمة وأهمية أتخضع البحوث املقبولة للنشر في املجلة الى ترتيب موضوعي  -7

 .البحث العلمي
ي لصاحب البحث و ال يعبر بالضرورة عن وجهة ي الشخص أما ينشر في املجلة يعبر عن الر  -8

 . نظر املجلة
إجراءات قبول ورفض البحوث التي تصل املجلة تتم آليا عبر املنصة وفقا إلجراءات  -9

قرارات هيئة تحرير املجلة، والبحوث التي تصل اليها ال ترد الى أصحابها  التحكيم التي تحدد
 .سواء نشرت ام لم تنشر

بقبول املقال، يطلب منه إدخال املراجع الببليوغرافية ملقاله وفقا بمجرد إشعار املؤلف  -10
 .املنصة، وذلك الستكمال عملية نشر املقال في املجلة لإلطار املحدد في

نشر املقال باملجلة عبر املنصة الالكترونية مرهون بإرسال املؤلف تعهدا بالنشر ممسوح  -11
خانة "دليل للمؤلف" إلى رئيس التحرير النموذج املتوفر في  (PDF-IMAGE) ضوئيا على شكل
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"مجلة املقدمة من  العدد العاشر بحمد هللا تصدر كلية العلوم الانسانية والاجتماعية 

وقد سعى فريق تحريرها جاهدا في متابعة املقاالت الواردة وفق  ،للدراسات الانسانية والاجتماعية"

وبمساعدة هيئة قائمة بأسماء املحكمين من أساتذة متخصصين مشهود  ،أبجديات البحث العلمي

وضمن هذا املسعى واملنظور تسعى مجلة املقدمة للدراسات  ،والامانة العلمية بالكفاءةلهم 

من أجل الوصول إلى  ةعبر طاقمها إلى بذل املزيد من الجهد والصرامدائما و والاجتماعية الانسانية 

  .ألابحاث واملقاالت فيمستوى ذو جودة ونوعية 

فتحت هيئة التحرير أجال (C) بعد تصنيف املجلة في قائمة املجالت املحكمة صنف )ج( 

رة في متابعة املقاالت الواردة استباقا للوقت شهر ماي لتعكف بعدها مباشاستقبال املقاالت بداية 

على مجموعة من الدراسات وألابحاث  العاشر اشتمل العدد هر جوان، وقد شإلخراج العدد في 

 (22ثنان وعشرون )بلغ ا والذيمتنوعة وثرية، تنوع، وثراء العلوم إلانسانية والاجتماعية ذاتها، 

 في ظرف قياس ي. دام تحضيرها ومراجعتها وتحكيمهامقبوال  بحثا ومقاال 

دد لغاتها، حيث وتع مواضيعهايتميز بكثرة مقاالته وتنوع الذي ن العدد الحالي من املجلة ا

شملت اللغات الثالث: العربية وإلانجليزية والفرنسية. أما على مستوى التخصصات العلمية 

علم النفس وعلوم التربية ثم مواضيع في و هي ألاخرى بين علم الاجتماع  واملعرفية، فقد تنوعت

، العلوم السياسيةو في الفلسفة الاتصال وعلم املكتبات وعلوم الاعالم و والاثار وأخرى فيالتاريخ 

أن تلبي هذه املجلة  آملينوإننا نعتقد أن املجلة اليوم أصبحت منبرا علميا تتالقى فيه ألافكار 

الدعوة لكل الباحثين واملفكرين والكتاب  ومجددين بالبحث العلميطموحات الباحثين واملهتمين 

ن ألافاضل، يالباحث من و كما نرجباإلسهام في استمرار املجلة بتقديم نتاجهم العلمي للنشر، 

 .بحاثألا قبل إرسال  والتقيد بهاعلى ضوابط النشر الاطالع والباحثات الفضليات 

أقدم جزيل تشكراتي أصالة عن نفس ي ونيابة عن زمالئي أعضاء هيئة التحرير في الختام و 

ما كان ليتم لوال مساهمة أطراف عديدة في ظهوره الى جميع من بذل جهدا إلخراج العدد العاشر، ف

للسيد عميد كما أخص بالشكر الجزيل  ،والاحتراممن مؤلفين ومراجعين، فلهم منا كل التقدير 

على جهوده الكبيرة في سبيل تيسير عمل املجلة بسالسة  كمال بوقرةد. أ.مدير تحرير املجلة و  الكلية

 .واملتعاونين معهاويسر، وأعم بالشكر كل منسوبي املجلة 

 وهللا ولي التوفيق.

 رئيس التحرير

 د. بعيطيش عبد الحميد

 الافتتــاحيــة
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به التكفل وأساليب إلاجراميسلوك لمفهوم ا  

The concept of criminal behavior and methods of support for it 

 *1 معنصر  مسعودة

 gmail.com19mansersouad@،(الجزائر) 02جامعة وهران 1
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 ملخص

تعتبر الجريمة ظاهرة نسبية يختلف مفهومها من مجتمع آلخر، ومن مكان آلخر داخل املجتمع الواحد، 

والسياسية  اته وتقاليده، وظروفه الاقتصاديةولكل مجتمع عاد كل مجتمع معاييره وأحكامه وقيمهإذ أن ل

. وملا كانت معاني الجريمة متنوعة ومظاهرها متعددة ، والقيموالتربوية التي على أساسها تحدد تلك املعايير 

، جرمة من فرد آلخر اختالفا كبيرااملجرمين واملنحرفين واختالف معالم الشخصية امل خلفياتباإلضافة إلى كثرة 

وإلى اختالف مواقف الناس إزاء بعض  السلوك إلاجرامياهرة تطلق على ظ املفاهيم التيمما أدى إلى تنوع 

الظواهر إلاجرامية فضال عن اختالف رؤى العلماء والباحثين على تنوع تخصصاتهم من نفسية واجتماعية 

وقد اهتم الكثير من علماء النفس على اختالف اتجاهاتهم بتفسير السلوك إلاجرامي، ونتج عن ذلك . وقانونية

 إلاجرامي السلوك، ومن هذا املنطلق برزت الحاجة إلى دراسة موضوع لهكثير من النظريات النفسية املفسرة 

  .هات النفسية ألاساسية املفسرة لهمن خالل عرض بعض الاتجا

  ية:الكلمات املفتاح

 الجريمة. ؛أساليب التكفل ؛املجتمع؛ السلوك إلاجرامي ؛النظريات النفسية
 

Abstract: 
Crime is a relative phenomenon whose concept varies from society to place in the 

same society, as each society has its own standards, rules, values, customs and traditions,  

and its economic, political and educational circumstances on which these standards and 
values are determined. Since the meanings and manifestations of crime are multiple, in 

addition to the diversity of the backgrounds and features of the criminal character from one 

individual to another, which led to the diversity of concepts and attitudes that call criminal 

behavior and some criminal phenomena as well as the different visions of researchers on the 
diversity of their psychological, social and legal specialties. basic psychological explaining 

to him. 

Keywords : 
 psychological theories; criminal behavior; society; methods of sponsorship; crime. 

 

                                                
  املؤلف املرسل *



به التكفل وأساليب إلاجراميسلوك مفهوم ال  

8 

 

 مقدمة -1

تعد الجريمة ظاهرة اجتماعية يرتبط وجودها بوجود املجتمعات فمتى وجدت املجتمعات وجد ألافراد 

مما يجعل البعض يرى في الاعتداء  وأهوائهم وأهدافهم املختلفة التي قد تتضارب وتتعارض أحيانا،برغباتهم 

 .على آلاخرين سبيال لتحقيق أهدافه الخاصة، فالجريمة قديمة قدم الوجود إلانساني

وما يمثله من تعقيد في جذوره و من تباين في تجلياته بشكل غير  إلاجراميعندما نتحدث على السلوك 

 إلاجراميالتي ال حصر لها وإنما غرضنا أن نربط السلوك  إلاجراممستقر فنحن غير ملزمين بنظريات علم 

يمثل صراعا نفسيا  إلاجراميببعض النظريات العلمية التي تراعي العوامل الداخلية للمجرم، وإذا كان السلوك 

اجتماعيا بل وحتى بيولوجيا أو عضويا لصاحبه فالوصول إلى استجالء هذه العوامل املتشابكة واملتفاعلة 

فيما بينها يصبح أمرا صعبا، هذه الطبيعة املركبة للسلوك إلاجرامي يجعلنا نركز على جذور السلوك إلاجرامي 

تها على الاقتراب من فهم السلوك إلاجرامي وبالتالي رسم على ضوء النظريات العلمية التي تساعد بحكم دق

  .طرق الوقاية منه

الفكر إلانساني كان دائما يطرح السؤال التالي ما هي الجريمة وملاذا نجرم؟ والحقيقة أنه ال توجد 

ي ، بل تتعاضد عدة علوم إنسانية وتتدخل لتفسير الظاهرة، منتهجة فإلاجراميمعادلة واحدة تفسر السلوك 

  .سبيل ذلك الكثير من التحاليل البيولوجية ألانثروبولوجية والاجتماعية والعقلية والنفسية

وتعتبر ظاهرة إلاجرام من أكثر املشكالت الاجتماعية تعقيدا وتشابكا، فبالرغم من حداثة الاهتمام 

ظريات التفسيرية إال أن الباحث املختص يجد نفسه أمام فيض من الدراسات والن بدراستها دراسة علمية،

التي تتشعب وتتعارض كما قد تتفق في بعض ألاحيان. هذا ألن الفعل إلاجرامي ظاهرة تهم كل من علماء 

الاجتماع والقانون وعلماء النفس واملربيين ويدخل ضمن اختصاص كل منهم لذلك حاول كل منهم أن يفسرها 

ظريات والاتجاهات مع ما تتميز به ظاهرة إلاجرام انطالقا من أطره النظرية وطرقه في البحث فتعددت بذلك الن

 .من خصوصيات

في  عن مختلف الجرائم املرتكبة )2012(إلاعالم والاتصال لقيادة الدرك الوطني لسنة لخليةفي تقرير 

  (2009-2012)بين نالحظ بأن هناك ارتفاع في عدد القضايا املسجلة خالل الفترة املمتدة مااملجتمع الجزائري .

من مجموع الجرائم املتعلقة بجرائم  %50فيما يتعلق بالجرائم املرتكبة ضد املمتلكات التي تمثل نسبة تقارب 

 أما،من مجموع الجرائم  %80الحق العام ،كما نالحظ أيضا أن جريمة السرقة وحدها تمثل نسبة تفوق 

سرقة بجميع أنواعها و وجرائم والتي تضم كل من )جرائم الوألاشخاص  على املمتلكات  داءلالعتبالنسبة 

والتدنيس( وتبين أيضا املعطيات  الابتزاز الحرق ، ،الاغتصابالخطف ، القتل ،  ،أخرى مثل التخريب

انتشارا في املجتمع الجزائري نجد السرقة بالخطف ثم تليها السرقة بتوفر الجرائم كثر أإلاحصائية أن من بين 

.حيث )الليلتأثير مواد مخدرة أو السرقة أثناء  تالسالح أو السرقة تحالظرف املشدد )أي السرقة باستعمال 

وقد أكدت التحقيقات أن من أهم ألاسباب  .(2009-2012)فضية مختلفة  ممتدة بين   )245861.(تم تسجيل

 ) 2012، )خضير .املؤدية بالدرجة ألاولى إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم هي املشاجرة ثم تليها املشاكل العائلية

لهذا فان الباحثة سوف تقتصر على معالجة نموذج واحد من مختلف النظريات واملقاربات التي فسرت 

من خالل  راسة الجريمة من منظور نفس ي بحتوالتي نهدف من خاللها دلنفسية الجريمة، أال وهي املقاربة ا
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، ملجتمعات في أمنهـــا واستقرارهاتسليط الضوء على يعتبر السلوك إلاجرامي من أخطر السلوكيات التي تهدد ا

الخطيرة التي تنجم لآلثار الوخيمة و ا التقــاليد وآلامــان الاجتماعي. ونظر تهديدات لألخــالق والقــيم و فهو يتضمن 

ــــن السيكولوجييــ نألاكاديمييعن السلوك إلاجرامي، فقد أصبح محل اهتمام خاص من قبل العديد من 

ألامن، حيث توجهت جهودهم نحو دراسة الظاهرة إلاجراميــة ين ورجال القانون ووالاجتماعيين والسياسي

 ألاساليب، فضال عن وضع عواملــها وأبعادها الرئيسيةمفهومها باألساليب العلمــية املوضوعيـة بغية تحديد 

 .للتكفل بها العالجيةو 

 مفهوم الجريمة وتعريفاتها:-2

مفهوما أكثر تحديدا عن غيره من املفاهيم منذ وقت بعيد وقد ارتبط ظهر الاهتمام بالجريمة باعتبارها 

الاهتمام بهذا املفهوم بصورة عامة باالهتمام بدراسة السلوك إلاجرامي. إن أي سلوك إنساني أو تصرف ناتج 

نين عن منشأ نفس ي أو مادي أو عاطفي يعاكس ألاخالق أو ألاعراف أو يعاكس التقاليد أو القيم أو يعاكس القوا

 فالجريمة هي سلوك انحرافي وجنوح طارئ الرتكاب عمل ممنوع ارتكابه. .لشرائع أو املعتقدات يعتبر جريمةأو ا

 التعريف اللغوي للجريمة:•

جروم، والجرم هو الذنب، والجمع إجرام و فمن الناحية اللغوية أخذت كلمة جريمة من املجرم: التعدي 

( crimeجريم، أما في اللغة الانجليزية فتدل كلمة)وأخطأ فهو مجرم و  أذنبوهو الجريمة، ويقال جرم فالن 

التي أتت بدورها من أصل يوناني  (cernere( وهي كلمة التينية اشتقت من )crimenعلى الجريمة وأصلها )

 معناه التحيز والشذوذ عن السلوك العادي، أما املجرم فهو شذ عن السلوك العادي.

 القي:الجريمة بمفهومها ألاخ• 

هي كل فعل يتعارض مع السلوك الطبيعي لألخالق فهذا السلوك الطبيعي مثار للجدل من حيث أوامره 

ونواهيه وصلته بالتشريع الوضعي، والحقيقة ليس كل انتهاك ملبادئ ألاخالق يعتبر جريمة وليست كل الجرائم 

 متناقضة بالضرورة مع املبادئ ألاخالقية.

 :ر القانونيريف الجريمة من املنظو تع• 

كل عمل مخالف ألحكام قانون العقوبات، وقانون  ” تعرف الجريمة من الناحية القانونية بأنها

 .العقوبات هو الذي يتضمن ألافعال املجرمة، ومقدار عقوباتها

الفعل املخالف لنص القانون الجزائي املشروع من قبل للمجتمع، والذي يتطلب بالضرورة  أيضاوتعد 

أو غير ذلك من إلاجراءات الاحترازية أو بدائل العقاب مما يتم تنفيذه في  عقوبة مقررة ومحددة،النص على 

 (2001)التويجري، حالة إلادانة ضد املرتكب للفعل دون سواه من قبل سلطة شرعية مكلفة بتنفيذ ألاحكام.

يحرمه قانون العقوبات هو كون هذا الفعل غير مشروع أي  الجزائري" وينظر للجريمة باملفهوم القانون 

 263 الى-245الحياة فعل غير مشروع ألن قانون العقوبات يحرمه املواد  على فاالعتداءله،  أو القوانين املكملة

مادة (، كما يشترط أن يقرر القانون عقوبة أو تدبيرا لهذا الفعل غير املشروع من قانون العقوبات الجزائري 

 ) 2012)خضير ، ".)من قانون العقوبات الجزائري 1
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 تعريف الجريمة من املنظور الاجتماعي:•

"كـل فعـل يتعـارض مع مـا هو نـافع للجمـاعـة ومـا هو عـدل  تعرف الجريمـة من املنظور الاجتمـاعي بـأنهـا:

في نظرها، أو هي انتهاك العرف السائد مما يستوجب توقيع الجزاء على منتهكيه، أو هي انتهاك وخرق للقواعد 

القية للجماعة"، وهذا التعريف تبناه أخصائيو الانثروبولوجيا في تعريفهم للجريمة في املجتمعات واملعايير ألاخ

 البدائية التي ال يوجد بها قانون مكتوب. وعلى هذا فان عناصر أو أركان الجريمة من هذا املنظور هي:

 قيمة تقدرها وتؤمن بها جماعة من الناس•

تلـــك الجمـــاعـــة لـــدرجـــة أن أفرادهـــا ال يقـــدرون هـــذه القيمـــة وال صـــــــــــــراع ثقـــافي يوجـــد في ف ـــة أخرى من •

 يحترمونها، وبالتالي يصبحون مصدر قلق وخطر على الجماعة.

موقف عــدواني نحو الضـــــــــــــغط مطبقــا من جــانــب هؤالء الــذين يقــدرون تلــك القيمــة ويحترمونهــا تجــاه ـ•

 هؤالء الذين يتغاضون عنها وال يقدرونه.

 لنفس ي:تعريف الجريمة من املنظور ا•

إن فهم الجريمــــة من وجهــــة النظر الســـــــــــــيكولوجيــــة كــــان من خالل التقــــدم الــــذي أحرزه علم النفس 

وخصـــــــــوصـــــــــا الخطوات التي خطتها مدرســـــــــة التحليل النفســـــــــ ي وتقنيات أبحا ها، فكانت هناك دراســـــــــات رائدة 

عبيرا عن طاقة مركزة على الشـــعور والالشـــعور والكبت الناتج عن وجود صـــراع نفســـ ي، وقد اعتبرت الجريمة ت

 غريزية كامنة في الالشعور تبحث عن مخرج وهي غير مقبولة اجتماعيا.

"مخالفة خطيرة للقانون املدني أو ألاخالقي وحســــــــــبه الجريمة نوعان:  الجريمة بأنها:  "sillamy" ويعرف

صــرع في مرحلة مرضــية وغير مرضــية فأما الجريمة املرضــية فقليلة الانتشــار نســبيا وهي تظهر عند املصــابين بال

الخلط العقلي التي تتبع النوبة الصرعية حيث بعد النوبة تفقد الذاكرة والوعي فيقوم بأفعال إجرامية خارج 

إرادتــه وال يتــذكر أي  ـــــــــــــ يء من تلــك ألافعــال، القتــل غير املتوقع أو الفجــائي الــذي يقترفــه الفصــــــــــــــاميون وكــذا 

ة إلى جعل آلاخرين مســــــ ولين عن أالمهم وأحزانهم ـالهذيانيون  الذين يتوصــــــلون عن طريق اســــــتقراءات خاط 

الصـــــــــــــنف الثاني من الجرائم فيظهر عند ألاشـــــــــــــخاص ال هم   افيقترفون الجريمة ألنها في أعينهم فعل عادل أم

كما تعرف الجريمة من  عصــــــــــــــابيين  وال مرنـــــــــــــ ى عقليين، لكنهم اختاروا أفعالهم هذه لالنعزال عن املجتمع".

ير عن طـــــاقـــــة غريزيـــــة كـــــامنـــــة في الالشـــــــــــــعور تبحـــــث عن مخرج، وهي غير مقبولـــــة منظور نفســـــــــــــ ي بـــــأنهـــــا: "تعب

 ( 2014،  جميلة ووديعةاجتماعيا".)

 التعريف الاصطالحي للجريمة:•

هي عدوان شـــــــــــــخص على وخر في عرضـــــــــــــه أو ماله أو متاعه أو شـــــــــــــخصـــــــــــــه، إنها بهذا املعنى تعتبر ظاهرة 

 اجتماعية توجد جريمة.اجتماعية ال يخلو منها مجتمع، فحيث توجد حياة 

كما تعرف أيضـــــــــــا بأنها كل فعل مباين لةرادة العامة التي يؤكد عليها العقد الاجتماعي، أو هي كل فعل 

من شــــــــــــــأنـه فصـــــــــــــم عرى العقـد الاجتمـاعي، أو هي ظـاهرة طبيعيـة في املجتمع تجلـب  ـــــــــــــخط ألافراد لهـا، وتثير ـ

 ود عن تقاليدها ومثلها وأعرافها.اشمئزازهم منها ألنها غالبا ما تثير وعي الجماعة للذ
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عة جزاءات ســـلبية ذات كما تعرف أيضـــا بأنها ســـلوك ينتهك القواعد ألاخالقية التي وضـــعت لها الجما

إذن فالجريمة هي السلوك الذي يرتكبه الفرد ويقابل بالرفض التام والعقوبة من طرف املجتمع  ،طابع رسمي

 (  30، ص2001، التويجري الذي يتواجد فيه. )

 ::                                                                      أركان الجريمة: وللجريمة ثالثة أركان أساسية، وهي -2-1

ا/ الُركن القانوني : وهو القواعد القانونية التي تحدد طبيعة الجريمة، وطبيعة العقوبات املترتبة على ارتكاب 

 .      هذه الجريمة

من اعتداء على حقوق آلاخرين، ويعتمد على ثالثة  إلاجراميب/الركن املادي : وهو ما يترتب على السلوك 

من  إلاجرامي، ب/ النتيجة: وهي كل ّما يترتب على السلوك إلاجرامير أساسّية: ا/ الفعل: وهو السلوك عناص

 .وما يترتب عليه من ضرر  إلاجراميضرر، ج/ العالقة السببية: وهي الرابط بين السلوك 

 .الفرد ةإرادعن  إلاجرامي: هو صدور السلوك ج/الركن املعنوي 

 ::                                        الجرائم إلى أنواع متعددة طبقا ملعايير متعددةتقّسم أنواع الجرائم:  -2-2

: ا/ الجناية: وهي أكثر هذه لهذا املعيار إلى ثالثة أنواع هيا/ معيار مدى خطورة الجريمة : تقسم الجريمة طبقا 

: وهى اقل خطورة من إلاعدام،ب/ الجنحةألانواع خطورة، وعقوبتها السجن أو ألاشغال الشاقة املؤبدة أو 

وهى اقل هذه ألانواع  :، وعقوبتها السجن لثالث سنوات كحد أقص ى أو دفع غرامة، ج/ املخالفةالنوع السابق

 ..                                     ، وعقوبتها السجن من يوم واحد إلى عشرة، أو غرامة ماليةخطورة أبسط

رائم اقتصاديه ة: تقسم الجريمة طبقا لهذا املعيار إلى:ا/ جرائم سياسيه .ب/ جب/معيار طبيعة الجريم

 … ة.                                                    . د/ جرائم جنسي.ج/جرائم اجتماعيه

ه فعل ج/ معيار صورة الفعل : تقسم الجريمة طبقا لهذا املعيار إلى : ا/ الجريمة إلايجابية: وتكون على صور 

الجريمة السلبية: و تكون على صورة الامتناع عن القيام بفعل  /ب…يمنعه القانون كجرائم القتل والسرقة

؛ الجريمةيأمر به القانون، كاالمتناع عن الشهادة. ج/ الجريمة آلانية: وهي الجريمة التي تتّم بنفس وقت ارتكاب 

ول زمن ارتكابها الجريمة املستمرة: وهي جريمة يط /، دي إلزهاق الروح بنفس وقت الجريمةكالقتل الذي ُيفض 

 .، ه/ الجريمة املتعاقبة: وهي الجريمة التي يستمر املجرم بارتكابها كالنصب والاحتيال املتكرر كجرائم الاختطاف

 ( 51-49ص ،ص2005، عبد الحسين)

 :    Criminal تعريف املجرم-2-3

واملصــــالت الاجتماعية، ـ امتناعه مع قيم أو يمتنع عن فعل ما ويتعارض فعل  أو هو كل شــــخص يفعل  املجرم: 

لى درجـة البلو  كـل إنســــــــــــــان وصــــــــــــــل إ وهو  ويصــــــــــــــدر حكمـا ل بـندانتـه حســــــــــــــب القوانين املعمول بهـا في مجتمعـه.

ويشـــــمل ذلك ، ينتهك أحد قواعد القانون مع ســـــبق إلاصـــــرار ،ويتمتع باإلرادة وحرية الاختيار 21-18القانونية 

ى ذلــك عقــابــه وإيــداعــه ويترتــب عل، ى نحو يخــالف املعــايير الاجتمــاعيــةكــل من ينتهــك ألاعراف أو يتصـــــــــــــرف عل

 ويودع في مؤسسة عقابية "إصالحية "بئي على حكم قضابالسجن بناءل 
ل
ناءل على حكم قضائي خاص . أو قاصرا

 ويختلف الحدث الجانح عن الحدث املجرم. ، باألحداث

 .ؤسسة إيوائية للتعليم وتعديل السلوكيودع في م 12-7من    •

 عمل +تعديل سلوك                                 \يودع في مؤسسة إصالحية عقابية 17-13من  •
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 .لعمل الشـــــــــــــاقيودع في معســـــــــــــكرات عقابية بعيدة عن ألاهل حيث يؤدي مدة عقوبته با 21-18من  •

 (       41،ص 2001، التويجري )

 ” :  Criminal Behavior”السلوك إلاجرامي -3

 إن الســـــــلوك إلاجرامي            
ل
وبهذا املعنى فنن ، ســـــــلوك غير ســـــــوي صـــــــادر عن شـــــــخصـــــــية مضـــــــطربة نفســـــــيا

شـخصـية املجرم ال تختلف في جوهرها وتكوينها ألاسـا ـ ي عن شـخصـية املريض النفسـ ي، فهو يرى أن كل فعل 

 عن صراعات نفسية تدفع بصاحبها إلى الجريمة . 
ل
 إجرامي ما هو إال داللة وتعبيرا

، ات والعصيانمرد والتخريب وإلاشاعسلوك مضاد للمجتمع ويشمل التبأنه " مصطفى فهمي"ويعرفه 

 .ويطلق عليها املظاهر السلوكية الاجتماعية ، القتل، وكذلك الغش والتزوير والنصب والاختالس والرشوة

ويعرفــه "بوزاوبنــايــل" بــأنــه )مرتكــب الفعــل املجرم(... أمــا املجرم في نظر القــانون هو الشـــــــــــــخص الــذي 

صـــــــبح هذا الحكم نهائيا ل غير قابل للطعن يرتكب جريمة بمفهومها القانوني وإصـــــــدار القضـــــــاء حكما بندانته وأ

التعريف القــــانوني للمجرم ال يفي  إنفيــــه أمــــا املجرم في علم ألاجرام فيرى العلمــــاء املختصـــــــــــــين بهــــذا العلم 

بالغرض املنشــود من وراء دراســتهم وهم يضــيفون لهذه الدراســة أيضــا املتهمين في مرحلة املحاكمة واملقبوض 

يتوســــــــع بعض علماء ألاجرام في املجرم ويخضــــــــعون ألبحا هم املجرم الحقيقي وهو عليهم في مرحلة التحقيق، و 

 (52-51، ص ص 2008،الشعيراملجرم الذي اقترف جريمة سواء أكان في السجن أم خارجه. )

 :                              العوامل املؤثرة في تكوين السلوك إلاجرامي -3-1

 ة:                                 يالعوامل الوراثية التكوين-3-1-1

نتيجة لتربية معينة ومنها ـ ،والتي تتكون لدية في مطلع طفولتهويقصـــــــد بها العوامل التي يولد بها الفرد 

التدليل الزائد أو العقاب الشديد الذي يؤدي إلى تلف في الدما  أو الجهاز العصبي اضطرابات الغدد والنقص 

مواقف إلاحباط.  للوراثة أثر كبير في خلق ، دوافع العدوان ، دوافع الغريزية الشـــــدة والضـــــعف في ال ،العقلي 

 .أو عن طريق القدوة، لدم للوالدين املدمنين أو أحدهماسلوك إجرامي وذلك عن طريق ا

 :الاجتماعيةالعوامل -3-1-2

كثير من الدراســــات في علم النفس الاجتماعي قامت بدراســــة شــــخصــــية إلانســــان من حيث إنه مخلوق 

وإذا نبذ  .منذ الوالدة وبث روح الجماعة فيهاجتماعي وتتابع عملية إندماجة في املجتمع وتنشـــ ته الاجتماعية 

ة ولذلك فهو يقوم بعمليات الفرد من املجتمع أو من جماعة ألاصــــــــــــدقاء فننه ال يشــــــــــــعر باالنتماء لهذه الجماع

زواج ألام للمرة ـ ،أو قضــــــــــايا الغيرة، الحبيبة، الخطيبة ،لزوجةفقدان ا ،أحدهماامية. فقدان للوالدين أو إجر 

 كذلك زواج ألاب للمرة الثانية.                                                          ،الثانية

 العوامل الاقتصادية:                                                                  -3-1-3

ومنها انخفاض املسـتوى املعي ـ ي وغالء السـلع الضـرورية خاصـة إذا كان الفرد يعول أسـرة وال يجد ما 

مل بعض املس وليات الرفاهية املفرطة وعدم تحو مقارنة بعض ألافراد أنفسهم باآلخرين من املترفين. و يكفيه 

 . ملجتمع والبطالة وما يترتب عليهاالتي تشعره بقيمته في ا

 

 



 معنصر مسعودة

13 

  :                                                   العوامل البيئية:-3-1-4

تغيير املنــام من فصـــــــــــــــل إلى وخر قــد و املنــاطق املــأهولــة بــاملجرمين و  ازدحــام املنــاطق الفقيرة بــالســـــــــــــكــان

 .رمون الفرد فيرتكب الجرائمر في هيسبب تغيي

 :                                              :خصائص السلوك إلاجرامي-3-2

 التالية:أنه للحكم على السلوك بأنة إجرامي البد توافر الخصائص " T.Hallتيرمان هل "يرى 

فال يؤخذ بالنية في الجريمة  وهو الركن املادي للجريمة والاجتماعي،الضـــــــــرر: وهو الضـــــــــرر الفردي والجماعي  -

 .هوإنما بالواقعة وتوفر ألادلة وحدوث الضرر للمجني علي

-  
ل
 أو شرعيا

ل
 .يجب أن يرد نص في تجريم هذا السلوك أو وضع عقوبة معينة لهذا السلوك سواءل كان مدنيا

 ".وجريمة همجني علي، تثبت وقوع الضرر وان هناك "جاني توافر عناصر الجريمة الجنائية التي-

ويعلن مســـــــــــ وليته عنها ـالجريمة  هارتكاب: ونعني به أن الجاني يكون على وعي تام أثناء توافر القصـــــــــــد الجنائي -

 (                                          58  -52، ص ص 2008، الشعير ) .اوال يعتبر الجريمة باإلكراه أو تحت ضغط ومنوم مغنطيسي

 ملفسرة للسلوك إلاجرامي:النظريات النفسية ا -4

واملفاهيم النظرية التي تشـــــــــــــترك ـ متعددة من املناحيمى النظريات النفســـــــــــــية إلى مجموعة يشـــــــــــــير مســـــــــــــ

جميعها في اعتقاد أسا  ي مؤداه أن السلوك إلاجرامي محصلة أو نتاج لبعض خصال الشخصية الفريدة، أو 

خصـــــال الشـــــخصـــــية التي توجد لديه بدرجة خاصـــــة أو مميزة له، ومع ذلك توجد فيما بينها فروق وا ـــــحة في 

 توجهاتها النظرية والواقعية.

 ي تقوم عليها النظريات النفسية:الافتراضات الت -

تحتل التفســــــــــــيرات النفســــــــــــية للســــــــــــلوك إلانســــــــــــاني مكانة مميزة في العلوم الاجتماعية وبالذات في علم 

 الجريمة، وتشترك النظريات النفسية في مجموعة من الافتراضات وهي كما يلي:

 يعتبر الفرد هو وحدة التحليل ألاولية •

 للدافعية للشخص، فالشخصية هي موئل النزاعات والدوافعتعتبر الشخصية الجزء الرئيس ي  •

الجريمة هي نتيجة لســــلوك شــــرطي غير مناســــب، أو نتيجة لعمليات عقلية مضــــطربة أو غير مناســــبة  •

 في الشخصية

العمليات العقلية غير الطبيعية نتيجة ألســباب متعددة غالبا ما تحدث في الطفولة املبكرة وتشــتمل ـ •

 غير املناسب. طالاشتراأو  -أو التعلم غير املناسب -ة: العقل املريضأي ألاسباب التالي

 :املراحل النفسية للجريمة نظرية-4-1

ل أن يكشـــــف عن الجريمة في شـــــرح الجريمة من وجهة نظر نفســـــية انه حاو "دي كريف "تظهر واقعية 

ألاســــوياء إال فيما يعانيه عقل املجرم، الن املجرم، في نظره، هو إنســــان ال يختلف عن غيره من داخل جســــم و 

من أمراض عضــوية وباألخص ألامراض النفســية. وإلاجرام املرتكب من طرفه ما هو إال تعبير عن كل ألامراض 

أن يقترب أكثر ـ "دي كريف". وقــد حــاول قــدرتهم على التكيف داخــل املجتمع التي يعــانون منهــا والتي تفقــدهم

قطعهــا املشـــــــــــــروع إلاجرامي عنــد املجرم الــذي يعيش معــانــاة أو من املجرم وذلــك بــالوقوف على املراحــل التي ي

تمزقا داخليا إلى أن يقرر ارتكاب الجريمة ، ولذلك فهو يعتبر أن املجرم يعيش حالة شـــــــــــــعورية متدرجة تنت ي 
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بــارتكــاب الجريمــة. فيشـــــــــــــعر في املرحلــة ألاولى بــانحصـــــــــــــــاره في ذاتــه كمــا أن تركيزه على ذاتــه يوحي لــه نوعــا من 

. ومنتج انه يعاني من الظلم بســـبب املجتمعار الاجتماعي وان املجتمع غير محق فيما يفرضـــه من قيم و الاســـتنك

عن هذا الظلم إقرار غير حاســـــــــــــم للفكرة إلاجرامية وأما املرحلة الثانية في طريق الجريمة و هو العقاب الذي 

لعقاب وما ينتج عنها من يتوعد به القانون فيتخطاها صــــــــــــاحب الشــــــــــــخصــــــــــــية إلاجرامية باســــــــــــتخفافه بفكرة ا

حرمان ووالم ووعيد بالزجر، وذلك الهتزازه وســـــــرعة انســـــــياقه، فينتج بذلك عن هذه الوضـــــــعية إقرار حاســـــــم ـ

إال انــه بعــد إلاقرار الحــاســـــــــــــم للفكرة إلاجراميــة يشـــــــــــــعر املجرم بصـــــــــــــعوبــات مختلفــة لتنفيــذ  .الرتكــاب الجريمــة

نزعة إلاجرامية للتعدي التي تخلق لديه أزمة نفســـــــــــــية الجريمة، لكنه يتخطى هذه الصـــــــــــــعوبات نظرا لوجود ال

 خطرة 

يمكن للمجرم الخالص منهــــا إال بــــاإلقــــدام على الجريمــــة وذلــــك حينمــــا يعيش تصـــــــــــــعيــــدا نتيجــــة لهــــذه ألازمــــة 

النفســـــية التي ســـــرعان ما تجعله قادرا على تنفيذ الجريمة للقضـــــاء على هذه ألازمة النفســـــية فيرتاح و ال يعبأ 

 (  161، ص 2012)خضير ، .ينتظره بالعقاب الذي 

 (:psycho-analysisنظرية التحليل النفس ي )-4-2

مدرســة التحليل النفســ ي هي املدرســة التي نشــأت تحت تأثير أعمال و أبحاث كل من ســيجموند فوريد 

مدرسة “(، لكن فرويد كان تأثيره أكثر وضوحا وغزارة، ولهذا سميت 1937-1870) (، والفرد أدلر 1856-1939)

 أيضا بــ" النظرية الفرويدية".” التحليل النفس ي

و بدأ فرويد بالتأكيد على الالشــعور، وعلى ما أســماه بالدوافع الالشــعورية )القوية( وتأثيرها في ســلوك 

دى ألافراد، وعلى الاضـــــــــــــطرابات العاطفية والوجدانية عند إلانســــــــــــــان، وعلى أهمية مرحلة الطفولة املبكرة ل

الفرد، وعالقتها بتفســـــــــــير الســـــــــــلوك إلانســـــــــــاني، الســـــــــــوي منه واملريض على حد ســـــــــــواء. ولكنه ركز على مفعول 

امتدادات الاضـــطرابات الالشـــعورية وتشـــعباتها في بروز أو ظهور الشـــخصـــية املرضـــية )نفســـيا(، أو بروز و ظهور 

 أو الشاذ أو إلاجرامي. السلوك غير الوي،

فمن منطلق التركيز على مرحلـة الطفولـة املبكرة في تشـــــــــــــكيـل الشـــــــــــــخصـــــــــــــيـة الفرو ديـة، يرى فرويـد في 

الالشــــــــــعور والكبت والحرمان، وعقدة الذنب وعقدة أوديب، وعقدة الكترا ، والشــــــــــعور بالنقص، أحد مظاهر 

طتها تفســـير بعض الســـلوكيات والانحرافات ــالاضـــطرابات النفســـية التي تؤثر في ســـلوك إلانســـان، وحاول بواســـ

والاختالالت العصـــــــــــــابية واملرضـــــــــــــية، بغض النظر عن الوضـــــــــــــع واملحيط  الاجتماعي و غض النظر عن تأثيرات ـ

 .)املحيط إلاجرامي) تأثير الثقافة إلاجرامية

 أقسام الشخصية عند سيغموند فرويد:•

 ية متصارعة ومتناقضة وهي:حسب فرويد، الشخصية تنطوي أساسا على ثالثة عناصر أساس

أي الدوافع القوية لدى الفرد التي تبحث عن إشـــــــــــــباع بأية طريقة، أو هي النزعة ألانانية أو  IDأو هي  "الهو" :

مجموع الرغبات الفردية بشـــــكلها البدائي، وحب الذات واللذات والشـــــهوات، غير املســـــيطر عليها، وهو ما يعني 

ز التي تتطلب إشــــــباعا فوريا ـالذات في صــــــورها البدائية، أو الدوافع الفطرية للفرد، أو أصــــــول الدوافع والغرائ

 وتمثل الالشعور، أو العقل الباطن
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وهي عبارة عن الصـــــــور املثالية والفضـــــــائل ألاخالقية التي نتعلمها في الصـــــــغر، أو  ”:SUPER EGO“ألانا العليا 

فراد ـلدى ألا ” ما فوق الشـــــــــــــعور “التي تلقنها العائلة لألطفال، وهي بمثابة الضـــــــــــــمير الملي، والوازع املثالي. وتمثل 

 )النزعة العلوية لدى الفرد(. وهنا يكون الضبط داخليا وليس خارجيا.

وهي الذات في صـــــــــــــورها العاقلة )العقل الظاهر( املســـــــــــــيطرة التي تكبح جماح "ألانا العليا" )التي  ”:ego“ألانا 

ألاخالق املثـل تهـدف إلى إلاســـــــــــــراف في املثـاليـة، والتعـالي عن امللـذات والشـــــــــــــهوات، وتـدفع إلى الزهـد واملزيـد من 

ـــــــــــــــ "هو/هي"، أو الرغبة في امللذات والشــهوات والنزعة ألانانية، وإشــباع الرغبات الفردية  ــــــــــــــــ العليا( من جهة، والـ

 بدون حدود أو قيود، من جهة أخرى. وتمثل "ألانا" إلادراك والوعي لدى الفرد.

وقع إلانسان في صراع داخلي،  وإذا عجزت "ألانا" عن تسيير وتقويم كل من الــ"هو/هي" و"ألانا العليا"،

حيث يؤدي هذا الصـــــــــــــراع في النهاية إلى تغلب إحداهما على ألاخرى. فنما أن تتغلب "ألانا العليا" ويتجه الفرد 

)وهذا في حد ذاته يعتبر سلوكا شاذا(، وإما  بذلك إلى الزهد والتعبد، أي الابتعاد عن الواقع بطريقة أو بأخرى 

الذات املفرطة في الرغبات وامللذات، وبذلك يتجه الفرد إشباع رغباته وشهواته  هي، أي”هو/“أن تسيطر على 

 وملذاته وبدون قيد أو حدود وبكل الطرق، ومنها الطرق إلاجرامية. وهكذا يســــــلك الفرد ســــــلوكيات غير ســــــوية

 )ومنها السلوكيات إلاجرامية(، كي يلبي كل ما تطلبه ذاته ألانانية.

ورها الرقا ي، التوازني، قد يؤدي إلى ظهور الســـــــــلوكيات الانحرافية في صـــــــــور إن عجز"ألانا" عن أداء د

)تـأثير ملبروزو هنـا وا ـــــــــــــت(، والى املحيط ـ وأشـــــــــــــكـال ودرجـات مختلفـة، وذلـك يرجع إلى الاســـــــــــــتعـدادات الفرديـة

ــــــــــــــــــــــــــ"الهو/هي" و"ألانا العليا"، أي وجود "ألانا" غير امل تكيفة في الاجتماعي، أو قد يؤدي العجز عن التوفيق بين ـ

ي أو إلاجرامي حســــب أ ــــحاب النفس البشــــرية، إلى إلاحباط، ثم إلاحباط الشــــديد، ومنه إلى الســــلوك العدوان

 .النظرية

 تفسير السلوك إلاجرامي عند فرويد:•

فرويد من خالل نظريته في تفسير الجناح والانحراف أن الجريمة تعزى إلى اختالل  لقد أكد سيغموند

في الجهاز النفســـــــ ي للشـــــــخصـــــــية املتمثل في الهو وألانا، وألانا العليا من حيث بناء هذا الجهاز، وقوته وضـــــــعفه 

النفس من صــــــــراع والعالقة بين عناصــــــــره الثالثة وبين الواقع املحيط من ناحية أخرى. إلى جانب ما ينشــــــــأ في 

ودوافع مكبوتة تؤدي إلى أســـــاليب ســـــلوكية الشـــــعورية شـــــاذة للدفاع عن ذات الفرد. وهذا يؤدي إلى الســـــلوك 

 الالسوي بمختلف صوره )السلوك الذهاني، أو السلوك العصا ي، أو السلوك إلاجرامي(.

التعويض والنكوص عندما يخفق ألانا في إشــــــــــباع متطلبات الهو تنمو ميكانيزمات الدفاع، فتســــــــــتعين ب

وإلاســـــقاط والكبت. وبذلك يلعب الالشـــــعور دوره في توجيه الســـــلوك إلانســـــاني. وعليه تكون مظاهر الانحراف ـ

عبارة عن حيلة دفاعية ضـد القلق كمشـكلة الهروب، أو بديال لالسـتمناء الذاتي كالسـرقة، ويتمثل الصـراع في 

الفطرية وحاجات إلانسان ورغباته، وهي تتطلب إشباعا ـ وجود الذات )ألانا( محاطا بثالث قوى: أولها الدوافع

يســــــــتند إلى اللذة دون اعتبار ملقتضــــــــيات الواقع، وثانيها هو الضــــــــمير الخلقي الذي يفرض حوائل وموانع تحرم 

تحقيق تلـك الـدوافع والرغبـات اســـــــــــــتنـادا إلى القيم الخلقيـة والاجتمـاعيـة املتمخضــــــــــــــة عن الـدين أو الحيـاة في 

ثالث هذه القوى فهو متطلبات البي ة والوضــــع الســــائد. وهذا يؤدي إلى حالة من الالتوازن وعدم املجتمع. أما 
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الاســـــــتقرار النفســـــــ ي. مما يؤدي بالتالي إلى أن تجد ألانا حال لها في الســـــــلوك غير الســـــــوي وبما في ذلك الســـــــلوك 

 إلاجرامي.

هدفه التعويض أو إلابدال إن الســلوك املنحرف من وجهة نظر التحليل النفســ ي هو ســلوك الشــعوري 

والتخلص من الصــــــــراع الذي يعانيه الفرد من جراء الصــــــــراع بين املكونات النفســــــــية الثالثة للشــــــــخصــــــــية من 

قــدرة الفرد على الكبــت الــدائم ســـــــــــــلوكيــة من نــاحيــة أخرى، فمحــدوديــة نــاحيــة، ومطــالــب املجتمع وقواعــده ال

يصـــبح الفرد منحرفا حتى وان أفلت في كبت دوافعه.  للدوافع )الهو( وغرائزها بصـــورة كافية يقوي احتمال أن

ويقوي من ميـــــل الفرد إلى الانحراف اســـــــــــــتجالبـــــا للعقـــــاب. إن نزعـــــاتـــــه الغريزيـــــة تكون غير محببـــــة ومحظورة 

 ومستهجنة. فهو ينحرف لكي يعاقب تخفيفا للشعور بالذنب.

وعدم اطم نانه، فاإلحباط ـ وترى مدرسة التحليل النفس ي أن الجانح يلجأ إلى العدوان دفاعا عن قلقه

يثير الشـــــعور بالعدوان. ولكن الجانح يعرف أن التعبير عن هذا العدوان ســـــيقابل بعدوان مضـــــاد له، وهو هنا 

يرى أن خير وســــــيلة لضــــــبط الخوف والقلق من العدوان املتوقع هي في البدء بهذا العدوان الذي يأخذ صــــــورا 

 (33-30ص ص ، 2005،سيد احمد وجابروأشكاال عديدة. )

شــــــــــــــك في أن هـذه النظريـة قـد نبهـت ألاذهـان إلى جـانـب هـام من جوانـب إلانســــــــــــــان، أال وهو الجـانـب ال 

النفس ي، وركزت ألاضواء عليه بما ينطوي على إضافة علمية غير مجحودة في ميدان الدراسة إلاجرامية، بعد 

تفسير النظرية للسلوك إلاجرامي إال أن . على الجانب العضوي فحسب -بصفة رئيسية-أن كان البحث قاصرا

لم يكن بمنأى عن كل خطأ. فليس  ــــــــحيحا من ناحية أولى أن ضــــــــعف الضــــــــمير أو ألانا العليا يقود دائما إلى 

طريق الجريمة فمن الناس من يضعف صوت الضمير لديهم ومع ذلك ال يقدمون عليها. فضال عن أن انعدام 

فية التي كثيرا ما يحتل ضــــمير فاعلها مكانة عليا. ويقود منطق ال يصــــلت تفســــيرا للجرائم العاط ناأو ضــــعف ألا 

من ناحية ثانية إلى وجود تميز الشـخص املجرم بالفضـاضـة وغلظة القلب ونبذ العواطف تماما ـ .هذه النظرية

إذ أثبتت عدم تمتع املجرم بقدر كبير من الذكاء وخضـــــــــــــوعه لألوهام حتى  -وهو ما لم تثبت ألابحاث  ـــــــــــــحته

 رائم القتل حيث تبين أن املجرم يقدر على ارتكابها دون انفعال ظاهر. بالنسبة لج

 نظرية لومبروزو:-4-3

الحديث يدين لهذا العالم الايطالي ــ إلاجرامفهو ألاول الذي انتقل من دراســـــــــتها نظريا إلى دراســـــــــتها علميا فعلم 

ويعتبر حجر الزاوية  إلاجراميةالعلمية في مجال دراســــــــــة الظاهرة  ألاســــــــــسبالفضــــــــــل الكبير ألنه أول من وضــــــــــع 

 . وهي عصب الفلسفة الوضعية إلاجراميملعظم املذاهب البيولوجية التي عملت على إعطاء تفسير للسلوك 

الايطالية ثم عمل أستاذا للطب الشرعي والعقلي في   الطب في عدد من الجامعات لومبروزو درسلقد 

الايطالية وعمل ســـــنوات في الجيش الايطالي فكون بذلك ـ الجامعة وعمل طبيبا لألمراض العقلية في الســـــجون 

املجرم له عدة أعمال حول الجريمة وأســبابها ، املرأة املجرمة ، الدعارة ،  وإلانســانتجربة كبيرة عن الجريمة 

له هي أن هناك أشــــــخاصــــــا يتميزون بمظاهر جســــــمانية وخلقية ومالمح عضــــــوية وســــــمات ـ ألاســــــاســــــيةوالفكرة 

ون إلى ارتكــاب الجريمــة تحــت تــأثير عوامــل وراثيــة ويقــدمون على الجريمــة بحكم تكوينهم ـخلقيــة معينــة ينقــاد

يحكمه مبدأ الحتمية البيولوجية ، وإذا كان البعض اعتبر إلانســــان مخيرا ـ إلاجراميالبيولوجي ، وأن ســــلوكهم 

ت وراثية وســـــــــــمات ـفنن المبروزو اعتبره غير مخير وإنما مســـــــــــيرا وأنه يولد من بطن أمه مجرما بســـــــــــبب اختالال 
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خلقية شاذة ترجع إلى سمات إلانسان البدائي يتوار ها جيل عن جيل ، هذه الاختالالت تبدو على شكل مالمح 

عضــــــوية ســــــماها ســــــمات الارتداد فعندما نالحظ أن شــــــخصــــــا ما لديه ســــــمات خلقية معينة شــــــاذة نقول هذا 

انطالقا من دراســــــــة ميدانية في الســــــــجون  مشــــــــروع مجرم قادم ال محالة وقد خلص المبروزو إلى هذه النتائج

والجيش وخرج بمجموعة من الخالصـــات ، وتتمثل هذه الســـمات حســـب لومبروزو في الخصـــائص الجســـمانية ـ

 . ما يكون ختما مجرما إنسانالتي إذا ما توفرت في 

يعتمد في نظريته على فرضيتين رئيسيتين استقاها من علم ألاجناس وعلم ألامراض العقلية  لومبروزو

 ـإلانســـــــان، فاملجرم املطبوع بالوالدة في نظره يخلق مجرما نتيجة ردة أو نكســـــــة عكســـــــية وراثية فهو يتميز عن 

املتوحش العاجز عن  انإلانســالعادي بأنه توقف نموه الطبيعي في رحم أمه وبقي في حالة بدائية تشــبه حالة 

إدراك القوانين التي تنظم املجتمع ، فهو يســـتجيب لغرائزه الحيوانية والفرضـــية الثانية أن إجرام املجرم يأتي 

نتيجـة مرض الصـــــــــــــرع الـذي يفقـد املجرم الـذاكرة ويجعلـه يرتكـب أفعـاال فظيعـة ، وهو في كال الحـالتين مجرم 

 (16،ص 1989، عبده) .مدفوع بحتمية بيولوجية بالوراثة

 أســـــــــاسإلى دراســـــــــة شـــــــــخصـــــــــية املجرم على  إلاجرامالباحثين في علم  أذهانمن نبه  أول كان لومبروزو 

في ســـــــنة  أصـــــــدرهعلمي ســـــــليم، ووضـــــــع لومبروزو نظرية التي ضـــــــمنها في كتابه الشـــــــهير عن الرجل املجرم الذي 

أن املجرم يتميز عن غيره بصــــــفات خاصــــــة عضــــــوية ونفســــــية، فمن الناحية العضــــــوية  ، ويرى لومبروزو1876

الحظ أن للمجرم مالمح خاصــــــــة تظهر في عدم انتظام جمجمته وكثافة الشــــــــعر في رأســــــــه وجســــــــمه وضــــــــيق في 

وطول أذنيه أو قصـــــــــــــرهما وعدم انتظام أســـــــــــــنانه وفرطحة انفه وطول إطرافه، وقام ـ فكيةجبهته و ـــــــــــــخامة 

نــاء عملــه الطبي بتشـــــــــــــريح جثــة مجرم خطير، فتبين لــه وجود غور في أخر الجمجمــة ومشــــــــــــــابــه ملــا لومبروزو إث

وجده في جماجم الحيوانات الدنيا، فاســـــــــتخلص أن املجرم نوع شـــــــــاذ من الناس يختلف عنهم في تكوينه ومن 

م وميز ـالناحية النفســـــــــــــية للمجرم يرى ملومبروزو كثرة وجود الوشـــــــــــــم الذي يرســـــــــــــمه املجرمون على أجســــــــــــــامه

املجرمين صــفات نفســية، أهمها ضــعف إحســاســهم باأللم وغلظة قلوبهم، وقلة شــعورهم بالنجل وانت ى من 

ينكر  أنمجرم بالفطرة في نظره. وال يمكن ألحد  ألنهدراســاته إلى القول بان املجرم شــخص مغلوب على أمره، 

يتين العضــــوية والنفســــية بحثا في من الناح إلانســــانهذه النظرية كان لها فضــــل الســــبق في دراســــة جســــم  أن

، ومع ذلك، انتقدت هذه النظرية فقد قيل ان لومبروزو أســــــرف في تمييز ـإلاجراميثناياه عن عوامل الســــــلوك 

 (54،ص 2008، بوملان)  املجرمين بصفات جسدية معينة.

ئج العادي فحصـــــــــــــل على نتا إلانســـــــــــــانمجرم وقارنها مع  6000 وقد أجرى لومبروزو تجارب على حوالي

العادي بحاالت شـــــاذة في شـــــكل جمجمته تشـــــكل ـ إلانســـــانأكدت  ـــــحة فرضـــــياته وهي أن املجرم يختلف عن 

انحطاطا في الجنس البشــــري وهبوطا نحو مســــتوى الحيوانية ، وهكذا يتميز املجرم بفقدان الشــــعور بالعطف 

هكذا يعتبر إجرامه ال مفر منه ونتيجة  ألاخالقيوألالم كما يظهر شعوره بامليل الجنس ي مبكرا و انعدام الرادع 

حتمية وقد أعطى أوصـــــــــافا محددة لهذا املجرم ففي الاغتصـــــــــاب الجنســـــــــ ي مثال يتميز بالفك ال ـــــــــخم والجبهة 

الضـــــــــيقة وألاذنين املندفعتين بعيدا عن الرأس و وجنتين بارزتين وانخســـــــــاف في الدما  وتقارب بين العينين ، 

 عبــــده) .افــــة وانخفــــاض الحــــاجبين وصـــــــــــــغر العينين وتحركهمــــا املســـــــــــــتمرأمــــا في جرائم الســـــــــــــرقــــة فيتميز بكثــــ

 (18،ص 1989،
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، لكن بـــالجريمـــة واملطبوع على ارتكـــابهـــا املجرم املثقـــل إلانســـــــــــــــانهكـــذا خلص لومبروزو إلى مصـــــــــــــطلت 

رم العــاطفي لومبروزو تراجع نســـــــــــــبيــا عن فكرة املجرم بــالفطرة بعــد كثرة الانتقــادات لــه وعوض الفكرة بــاملج

، ال ــــــــ يء الذي يوحي أنه بدأ يؤمن باملؤثرات النفســــــــية والخارجية وتأثيرها على الســــــــلوك رم املختل عقلياواملج

 . إلانساني و تحدث عن ذلك أواخر عمره

هو أول من تقدم لدراســـــــــــــة شـــــــــــــخصـــــــــــــية املجرم بدل الجريمة حيث كانت جميع الدراســـــــــــــات  لومبروزو

للمجرم و قال أن الخطورة ال تكمن في  إلاجراميةية السابقة تنصب على دراسة الجريمة دون ربطها بالشخص

الجريمة بل في شـــخصـــية املجرم ، أي التحول من دراســـة الجريمة إلى دراســـة املجرم ورغم أن أبحاثه لم تكن 

للمنهج العلمي القائم على املالحظة ـ إلاجراميةمرضـــــــــــــية لكن يكفيه أنه كان الســـــــــــــباق إلى إخضـــــــــــــاع الدراســـــــــــــة 

والتجربـــة بعـــدمـــا أخرجهـــا من إطـــار الـــدراســــــــــــــــة النظريـــة ، ثم أنـــه أنشــــــــــــــــأ علمـــا جـــديـــدا حـــديثـــا يســـــــــــــمى بعلم 

الانطروبولوجيا أو علم طبائع املجرم ، وهو أول من وضـــــــــــع تصـــــــــــورا للمجرم حســـــــــــب الخصـــــــــــائص البيولوجية 

 .والعضوية والنفسية

 :ينظرية التفكك الاجتماع -4-4

، وصــــــــــاحبها، فقد اســــــــــتوحى ســــــــــيلين "ثورســــــــــتن ســــــــــيلين"رائد هذه النظرية هو عالم الاجتماع ألامريكي 

نظريته هذه من واقع املجتمع ألامريكي الذي عايشه، ومن واقع املجتمعات التي واكبها ولم يعايشها بل طرقت ـ

 في حجم الظواهر  إلاجراميــةمســـــــــــــــامعــه الظواهر 
ل
فيهــا وقــارنهــا بــاملجتمعــات الريفيــة التي وجــد فيهــا انخفــاضـــــــــــــــا

 إلى حجم تلك الظواهر في املجتمعات املتحضــــــرة، مما شــــــجعه على إجراء مقارنة عددية كان  إلاجرامية
ل
قياســــــا

 في املجتمعات املتحضـــــــــــرة وانخفاض حجم هذ إلاجراميةنتيجتها ارتفاع حجم الظاهرة 
ل
 كبيرا

ل
ه الظاهرة ـارتفاعا

 في املجتمعات الريفية، لهذه العلة ارجع الظاهرة 
ل
 كبيرا

ل
تتميز هذه ـ إلى التفكك الاجتماعي. إلاجراميةانخفاضـــــــــــــا

 ألاســــــــريةالنظرية بدعوتها إلى تشــــــــبه املجتمع املتحضــــــــر باملجتمع الريفي في حرصــــــــه على الحفا  على الروابط 

 (172،ص 2012، اليفيةخ) .والاجتماعية

نشـــأة ريفية تســـودها القيم، واملثل العليا عالوة على ذلك تســـتنكر  وتنشـــ تهى تربية الطفل كما تدعو إل

بمظاهر الحياة الحضارية املنفلتة، وترى صالح ـ إغراقهالنظرية مسألة فساد الضمير إلانساني وتفككه نتيجة 

 الضمير بالتعاون والترابط الاجتماعي.

لتهـــا مقبولـــة بـــدرجـــة كبيرة بـــالنســـــــــــــبـــة للبعض من علمـــاء ــإن هـــذه امليزات التي تميزت بهـــا النظريـــة جع

، فهذا البعض يتفق مع منطق هذه النظرية بالنظر ملا تمليه تربية الضـــــــــــــمير من معان  ســــــــــــــامية تدفع إلاجرام

هذا الخير ـ إشاعةإلانسان لسلوك طريق الخير والرشاد، وحبه ألبناء مجتمعه، وقد حث رسول هللا )ص( على 

حتى يحب ألخيه ما يحب لنفســــــــه( وعلى الرغم من  أحدكممن خالل الربط بينه وبين إلايمان بقوله:)ال يؤمن 

املزايــا التي تميزت بهــا هــذه النظريــة حيــث كــانــت تحمــل بين طيــاتهــا دعوة إلى التحلي بــالقيم واملثــل العليــا ملكــان ـ

 أثرها إلايجا ي في التخفيف من ظاهرة الجريمة.

 :نظرية العوامل الاقتصادية-4-5

من خالل الربط بين ألاوضــــــاع الاقتصــــــادية ـ إلاجراميةهناك من العلماء من اتجه )إلى تفســــــير الظاهرة 

 (.إلاجراميالسائدة وبين السلوك 
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، في كل عصــــر تبين ألاخالقيةترى هذه النظرية بان )أفعال ألافراد وســــلوكهم، وكذلك نظريات العلماء 

 تماعي وألاوضاع الاقتصادية لذلك العصر(.خصائص النظام الاج

لقد تبنى كارل ماركس وأ ــــــــــــحابه هذه النظرية واســــــــــــتعانوا بها في طرح مذهبهم املناهض للرأســــــــــــمالية ـ

تجســـــــــــــد الطبقية بين أبناء املجتمع مما يدفع الف ة املقهورة التخاذ املنهج املنحرف  بأنهاالغربية التي رأوا فيها 

 -لقد ارتبط اسم هذه النظرية  وا نظريتهم بمثابة املنقذ وهي النظرية الاشتراكية.في سلوكها، وعليه فقد طرح

البعض على هذه النظرية ومن يتبناها اســـــــــــــم  أطلقباملذهب الاشـــــــــــــتراكي، حتى  -نظرية العوامل الاقتصـــــــــــــادية 

 (13،ص 1989، عبده) النظرية أو املدرسة الرأسمالية.مقابل املدرسة الاشتراكية في 

 ملفهوم هذه املدرســـــة: إن الظاهرة 
ل
  إلاجراميةووفقا

ل
ظاهرة شـــــاذة في حياة املجتمع، وإنها ترتبط ارتباطا

 بالنظام الرأسـمالي بل إنها ثمرة من ثمراته، فتركيبة هذا النظام، وطبيعة العالقات السـائدة فيه تفضـ ي 
ل
وثيقا

 إلى الظلم الاجتمـاعي، ألنه نظـام ال يتواى العـدالة وامل
ل
ســــــــــــــاواة، فتقع الجريمـة نتيجـة لهـذا الظلم، أما في حتمـا

، وإن وقوع بعض الجرائم الضـــــارة برفاهية هذا 
ل
ظل املجتمع الاشـــــتراكي فان مظاهر الجريمة تكاد تختفي تماما

 .أفرادهاملجتمع ال يغير من هذا الاتجاه، وإنما يدل على تف  ي أمراض معينة في 

 :النواة املركزية للشخصية إلاجرامية-5

رمي الدراســــــــــــــات العلمية في علم إلاجرام خول الشـــــــــــــخصـــــــــــــية إلاجرامية إلى تحقيق بعض املعايير التي ت

تســــــــــاعد على التنبؤ باحتمال عودة املجرمين إلى إجرامهم. بل هناك بعض الدراســــــــــات التي حاولت أن تحصــــــــــر 

رمين وبالنســــــــــبة حتى بعض املعايير والعوامل التي تســــــــــاعد على تحديد مدى العودة إلى إلاجرام بالنســــــــــبة للمج

لغير املجرمين أمال في احتواء الجريمة. ودراســـــــة الشـــــــخصـــــــية إلاجرامية ال تخرج عن هذا الهدف بل تســـــــعى إلى 

تشـــخيص املالمح والســـمات التي إن توفرت كنا أمام شـــخص مجرم وبالتالي يجب على املجتمع أن يحتاط منه 

 )168، ص 1968، الند وكريس يسوزير (، تقويميةخضاعه إلى سياسة عالجية لتقديم املساعدة له وإ

هو الذي حاول أن يلخص ســــــــمات الشــــــــخصــــــــية إلاجرامية  J. PINATELوالعالم الفرنســــــــ ي جان بينتيل 

، نواة املركزية للشـــــــخصـــــــية إلاجراميةويحصـــــــرها في بعض العوامل واملكونات لهذه الشـــــــخصـــــــية وأطلق عليها ال

الذي يلتقي فيه املجرمون. و تجب إلاشـــــــــــــارة إلى عند كل مجرم و الذي يجب أن يتوفر إشـــــــــــــارة إلى الحد ألادنى 

 ـ"بينتيل"بعض التحديدات املنهجية في هذه النظرية، وهي أن الســــمات ألاســــاســــية للشــــخصــــية إلاجرامية عند 

والتي يحصـــــــــــــرها في الغطرســـــــــــــة أو الانحصـــــــــــــار في الذات وســـــــــــــرعة الانســـــــــــــياق ونزعة التعدي و انعدام الاكتراث ــ

تمعــة تكون النواة املركزيـة لهــذه الشـــــــــــــخصـــــــــــــيــة، وان مواصـــــــــــــفــات وعوامـل أخرى يمكن أن العــاطفي، كلهــا مج

 ( .364، ص 1982، الشرقاوي ).للشخصية إلاجرامية  أفضلتضاف إليها بهدف تحديد 

طريق على أن هـذه الســـــــــــــمـات ألاســــــــــــــاســـــــــــــيـة تتكون عنـد الشـــــــــــــخص انطالقـا من العقبـات التي تعترض 

العار الاجتماعي اللصـــــــيق باملجرم هو الذي يطارده ويهدده باســـــــم القانون  ، ذلك أنالجريمة وتدفع إلى ارتكابها

في جســـــــــــــمه وحريته ومعتقداته عن طريق العقاب. كما أن الصـــــــــــــعوبات التي يمكن أن تكتنف تنفيذ العقاب 

سوزيرالند وكريس ي، ـعليه و شاعة الصورة التي يمط فيها هذا التنفيذ، كلها عقبات تجد تبريرها عند املجرم )

. وهذا التبرير هو الذي يكشـــف عن شـــخصـــيته وكيف أن املجرم يقوم بجهد فكري للتخلص ـ(169، ص 1968

من هـــذه العقبـــات ليرتكـــب جريمتـــه. ويجـــب التنبيـــه كـــذلـــك إلى أن مكونـــات الشـــــــــــــخصـــــــــــــيـــة إلاجراميـــة ال يمكن 
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يعطي املـــدلول  اعتبـــارهـــا وال ألاخـــذ بهـــا إال مجتمعـــة الن كـــل عـــامـــل بمفرده وفي معزل عن العوامـــل ألاخرى ال 

 .أهميته في شرح الشخصية إلاجراميةالصحيح وال يعكس 

جرامية هي بنية حركية وديناميكية. فالتداخل وعلى هذا يجب الفهم بان النواة املركزية للشخصية إلا 

، يةنواة املركزية للشــخصــية إلاجرامالتأثير املتبادل بينها هو الذي يعطي املعنى الحقيقي لفكرة البين العوامل و 

، فننها ال تكشـــــف على أية خطورة لدى صـــــاحبها، ـالعوامل منفردة، كل عامل على حدةبحيث إذا اعتبرنا هذه 

وإنمــا الخطورة إلاجراميــة التي تــدل عليهــا إنمــا تــأتي من كونهــا مجتمعــة عنــد الشـــــــــــــخص فتتفــاعــل فيمــا بينهــا ـ

. ولـذلـك يجـب اعتبـار فكرة النواة التـأثير املتبـادل بينهـايـة إلاجراميـة بحكم هـذا التفـاعـل و وتشـــــــــــــكـل الشـــــــــــــخصـــــــــــــ

املركزية للشــخصــية إلاجرامية كنتيجة نتوصــل إليها من تفاعل هذه املكونات ال مجرد معطى ســاكن ال يتحرك 

ؤثر في إلاقدام ، فان العوامل و القوانين النفســــــــية ســــــــوف ال ت. وإلى جانب هذه النواة(55ص  ،2008، بوملان)

، وإنما ســـــــتؤثر على طرق تنفيذها انطالقا من البناء النفســـــــ ي واملزاجي لكل مجرم وذلك ـعلى الجريمة فحســـــــب

 الخ وهناك املجرم ذو املزاج الحاد ...لوجود عدة أصناف من املجرمين، فهناك املجرم العاطفي 

 :السمات املكونة للنواة املركزية للشخصية إلاجرامية-5-1

 :الانحصار في الذات-5-1-1

الذات هو نوع من الغطرســـــــــــــة أو الكبرياء الذي يجعل الشـــــــــــــخص يعتد ب رائه ويعتقد في الانحصـــــــــــــار في 

. وبـالتـالي، فـان الجريمـة كوســـــــــــــيلـة للتعبير تكون في لف تفكير املجتمع يبقى هو الصـــــــــــــحيحتفكيره الـذي وان خـا

يتعامل به نظره أهون من طرق كثيرة اعتاد الناس على ســـــــــــــلوكها. كما أن مفهوم ألامانة أو الاســـــــــــــتقامة الذي 

الناس هو مجرد خرافة ونفاق في نظره. واملنحصـــــــــــــر في ذاته يعتقد انه  ـــــــــــــحية ظلم من طرف املجتمع الذي 

 .ذا الظلم هو أسلوب تبرره العدالةيعتدي على حقوقه وان الجريمة كوسيلة لدفع ه

يأتي كذلك من الانحصــــار في الذات أو الثقة الزائدة في الحكم على ألاشــــياء والتســــليم بها ال يمكن أن و

التنظيمية املختلفة لدرجة صـــدار كثير من النصـــوص القانونية و وضـــعية الفرد داخل املجتمع الذي يعمد إلى إ

. فيصــــــبح الفرد غير قادر على معرفة تعاني من ظاهرة الت ــــــخم التشــــــريعي أن املجتمعات العصــــــرية أصــــــبحت

. ومن هنا فان القاعدة التي تقول ال يعذر اتحظورة لكثرة النصـــــوص والتحذير ألاشـــــياء املباحة من ألاشـــــياء امل

ى القانون من أحد بجهله للقانون أصـــــــــــــبحت غير واقعية وأنها مجرد حيلة قانونية لدفع الناس إلى الاطالع عل

، فان الفرد حينما يجد نفســه أمام تكدس من القواعد القانونية يعتقد بل يجد أن كل ـاجل احترامه. ولذلك

، فيجد نفســــه أمام هذا الخلط ويعيش حالة فرا  ـيعتقد أن كل  ــــ يء مباحلك و تســــي  ذ ــــ يء ممنوع فال يســــ

، وان نا يشـعر بنفسـه انه حر فوق العادة، و انه سـيد موقفهقانوني يفتقد فيه إلى معيار ينضـبط فيه. ومن ه

مكن أن نظرته إلى ألامور هي الصــــائبة، وان املجتمع خاط  في تصــــوره ويســــلط عليه كثيرا من املظالم التي ال ي

 ( 174 -170 ، ص 1968)سوزيرالند وكريس ي، يدفعها إال بوسائله الخاصة ولو كان ذلك بارتكاب الجريمة .

 :سرعة الانسياق -5-1-2

، ذلك أن وضعية ى الجريمة سمة للشخصية إلاجراميةتكون سرعة الانسياق أو سهولة إلاقبال عل

تحيط به من قيود جعلته ينساق، بحكم هذه ضغوط و عصرية وما تمارسه عليه من الفرد في املجتمعات ال

سياق تتصف بدورها بغياب الظروف الضاغطة، إلى استعمال وسائل غير مشروعة في حياته. وسرعة الان



 معنصر مسعودة

21 

. ولذلك تائج الناجمة عن السلوك إلاجراميالقوات املانعة من الجريمة وبالتالي عدم التبصر للنالرادع و 

الالتزامات ومقذوفا به في خضم من القيود التي تنجم ير من الانشغاالت وسه مشدودا بكثفاإلنسان يجد نف

فيه بل و تفقده الجدية عن طبيعة العالقات داخل املجتمع وما تفرضه من أتعاب وأثقال تنهك التفكير وتؤثر 

 .و الاتزان

حتى  ر بتركيز الضغط وآلالية، فان إلانسان لم يعد يفكات العصر التي تتمثل في السرعة و ونتيجة ملعطي

يساير هذه الجوانب السطحية من الحياة وأصبحت حياته تتلون بهذه  أصبح، بل يتبصر ما يفعله أو يفكر فيه

. ئل التي ستوصله بسهولة إلى الهدفالعوامل فأضملى مياال إلى الفرار ومتأثرا بالبواعث وألاغراض ومقيدا بالوسا

ألاشياء وتعويض ذلك  بأتفهوإلاقبال على املاديات والاهتمام ومن هنا خلقت عند إلانسان الحاجة إلى التغيير 

بالنفقات املبال  فيها. هذه الحاجيات التي فرضتها الحياة العصرية بما تحمله من تحوالت سلبية في النظرة إلى 

ألاشياء أصبحت بمثابة عوامل ومثيرات تدفع إلانسان إلى أن يستجيب إليها مضطربا و غير قادر ، فتدفعه 

ذه املثيرات بدورها إلى إلاهمال و الرعونة في تناول ألاشياء و عدم إعطاء الوزن للمواقف فيخلق هذا كله ه

ميال إلى الاندماج في نوع من الفون ى و عدم الاكتراث مما يجعله سهل الانسياق وال يبالي حتى ولو خالف 

 القوانين .

لى كثير من املفاهيم في علم إلاجرام والتي وسرعة الانسياق، كحالة نفسية، يمكن تحديدها اعتمادا ع

، يمكن تحديد سرعة الانسياق لى وجود سرعة الانسياق عند الفرد، فمن جهةتوفر لنا املعيار الذي يشير إ

وخاصة الفتور أو الاضطراب العاطفي الذي يدفعه إلى أن . ي الشخص من عدم الاستقرار النفس يحينما يعان

تتطلب الحزم أو اليقظة، فال يساعده عدم استقراره النفس ي على ذلك فينساق يتأثر بمختلف املواقف التي 

الذي يفقد الشخص قوته الداخلية  .ر وال مقاومة، ثم يأتي دور الضعفإلى ارتكاب الجريمة بسهولة وبدون تبص

، ة إلى ذلكباإلضاف، من الانضباط والتكيف الاجتماعيليواجه بها مختلف املواقف التي تتطلب منه قدرا معينا 

و هو اضطراب مستمر يفقد صاحبه الصواب  لذين يعانون من عدم النضر النفس يهناك نوع من املجرمين ا

 ( 177ص، 1968سوزيرالند وكريس ي، ) .اقف وما تتطلبه من استجابة موفقةوإدراك املو 

كغياب  ومن جهة أخرى، فان سرعة الانسياق لها مكونات يسهل بها معرفة الشخص الذي يعاني منها

عدم وجود الصرامة الالزمة أمام املواقف، مما يجعل الشخص يتأثر املانعة من السقوط في إلاجرام، و القوات 

بالظروف التي يوجد فيها دون أدنى مقاومة، فينساق بسهولة، وال يستجيب للمثيرات بشكل يجعله متكيفا مع 

في مواقفه وغير مستقر، بل ويكتسب سهولة املجتمع. ثم هناك سهولة الاقتناع التي تجعل الشخص متقلبا 

في الرجوع عن الغضب بحيث يفقد الصرامة والاستقرار والاتزان في مواجهة املواقف املختلفة. وأخيرا، فان 

سرعة الانسياق سمة توجد عند جميع أصناف املجرمين، ال فرق في ذلك بين املجرمين الخطيرين أو املجرمين 

تبصر والقدرة على تنظيم جنونين أو حتى املجرمين بالصدفة، الن املجرم ينقصه الاملبتدئين أو املجرمين امل

 لهذا السببالوقت. و 

 :نزعة التعدي -5-1-3

التي تنتج مختلف لتعدي أو العدوانية عند إلانسان تثار عادة النقاشات الفلسفية حول معنى نزعة ا

، أو التخريبالقتل و كالضرب والجرح و أنواع الجرائم املتسمة بالعنف، سواء كانت هذه الجرائم جرائم مادية 
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املكر ونزعة التعدي تتوفر حينما يتخطى صاحب الشخصية إلاجرامية العقبة ألاولى جرائم تعتمد على الدهاء و 

ذي يلحق به بوصفه مجرما، فينتج عن ذلك إقرار غير حاسم الرتكاب الجريمة وهو إلصاق العار الاجتماعي ال

بفعل أنانيته جرم في صراع مع فكرة الجريمة. و (، و عدها يدخل امل81 ، ص2006، يونسللفكرة إلاجرامية )

وغطرسته واعتداده املفرط بنفسه، فان املجرم ال يعبأ بما يفرضه القانون من عقاب، فينساق بسرعة، 

الحاسم للفكرة إلاجرامية مما يجعله يعيش أزمة نفسية خطيرة ال تجد حلها إال في  ويحصل عنده إلاقرار 

 .مكن أن تمنعه من الوصول إلى هدفهألاقدام على ارتكاب الجريمة متخطيا في ذلك كل العقبات التي ي

. كما أو اللوم على ما يرتكب من جرائم ونزعة التعدي تفقد صاحبها الحس الخلقي وإلاحساس بالذنب

أنها تكشف عن شخصية أنانية تجعل صاحبها ال يتحكم في قوته ودوافعه التي ترمي إلى إشباع رغباته بأي 

هذه العدوانية تزداد خطورتها وجسامة الجرائم التي تنتج عنها إذا كان صاحب  آلاخرين.ثمن ولو على حساب 

املنشطات من شأنها أن توقظ الغرائز الشخصية إلاجرامية مدمنا للخمر أو بعض املخدرات نظرا الن هذه 

ألاساسية الكامنة في النفس وتزيل العوائق التي تمنعها من الظهور فتصبح نزعة التعدي عند متعاطي الخمر 

 .خطرا أكثر عنفا و  أكثر أو املخدر 

وسواء كان الدافع إلى ارتكاب الجريمة عوامل فيزيولوجية أو عوامل سيكولوجية أو اجتماعية، فان 

ما يلقاه الشخصية إلاجرامية تكون لديه نزعة عدوانية تحجب عنه كل شعور باألسف أو الرأفة أو  صاحب

، بل أن ضميره على حد تفسير فرويد هتم باملسؤولية و ال يخ  ى العقاب. كما انه ال ي حاياه من عذاب أو والم

. فتكوين شخصيته ضد آلاخرين وخطاياه التي يرتكبهالم ينم النمو الكافي الذي يجعله يحاسبه على ذنوبه 

وتركيبها ال يسمح له بان يقيم وزنا للشرور والاعتداءات التي يلحقها بغيره حينما يريد أن يعتدي على أشخاصهم 

 ( . 171، ص 2012،  خاليفيةأو على حقوقهم )

 :انعدام الاكتراث العاطفي -5-1-4

، ذلك أن املجرم إلاجراميةيعتبر غياب إلاحساس باآلخرين عند املجرمين سمة أساسية للشخصية 

الذي سوف يستحضر آلاالم ويتحسس العذاب الذي سيلحقه ب حيته سوف يستشعرها ويمكنه أن تمنعه 

ر حلقة من من إتمام مشروعه إلاجرامي. ولذلك يرى العلماء أن انعدام إلاحساس العاطفي لدى املجرم هو وخ

 .ال أو املرور إلى الجريمةإلاقرار الحاسم للفكرة إلاجرامية وشرط نهائي لالنتق

انعدام الاكتراث العاطفي يرجع إلى أسباب مختلفة، فيرجع تارة إلى نقص في التكوين فيتم باللذة التي و 

الاندماج التي تكشف  تحصل من تعذيب الغير وإنزال آلاالم به. كما يمكن أن يرجع إلى غياب أو ضعف غريزة

على ما في إلانسان من حب ألالفة و املعاشرة و من ميل فطري إلى الاندماج في وسط املجتمع و العمل فيه . 

وح التكيف كما ذهب البعض إلى شرح انعدام الاكتراث العاطفي بنوع من العجز أو النقص في التربية على ر 

الشخص على الانضباط و التكيف مع الجماعة يجعل منه  ( . فعدم قدرة 82، ص 2006،  يونسفي املجتمع )

فردا منزويا ال يشعر بما يشعر به آلاخرون وال يتر ى على معاني الت زر والتضامن التي تمده بأسباب التكيف 

الاجتماعي، بل أن انعدام الاكتراث العاطفي يأتي من أن الشخص تكون لديه قوات مانعة ألي شعور أو 

أو على ألاقل يعيش فتورا وعدم اهتمام عاطفي مما يجعله ال يفكر إال في نفسه فيقع عنده إحساس باآلخرين، 

 ت خم لالنا وتنكر للغير .
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فانعدام الاكتراث العاطفي، كعالمة للشخصية إلاجرامية، تجعل املجرم ذا شخصية أنانية جامحة 

أو الذنب أو لوم الناس. كما أن املجرم من  ومندفعة، ال تقيم وزنا ملشاعر الناس أو لحقوقهم و ال تتأثر باملدح

هذا الصنف سوف ال يتبصر ما ينتظره من عقاب وال ما يتهدده من أخطار على املستوى الاجتماعي، وإنما 

ون عاجزا عن التمييز يندفع إلشباع رغباته الجنسية أو املادية مثال دون أن يتحكم أو يؤجل إشباعها، بحيث يك

ف دون إدراك عواقب عمله أو حتى يقيم وزنا ملشاعر ونوايا آلاخرين. كما يمتاز بأنه الصواب ويقبين الخطأ و 

صاحب شخصية أنانية مندفعة وثائرة ال تعرف الاستقرار الانفعالي وال تراقب غضبها فتكون بهذا التركيب 

ال تشعر بنوع من الشخصية املضادة للمجتمع والتي تتسم بأنها ال تستجيب انفعاليا بعد ارتكاب الجريمة، أي 

النجل و العار والذنب أو تحسب لعقاب القانون. بل نجد أن انعدام الاكتراث العاطفي يجعل صاحبه يقرر 

سلوكه العدواني ويرتكب الجرائم حتى بعد أن يتأكد له عدم نجاحها. ويرجع هذا إلى العجز الذي يعانيه في 

 .لم من الخبرات التي يعيشها الاستفادة و التع

 :أس  اليب التكف ل النفس ي باملجرمي  ن-6

تمثل أساليب التكفل النفس ي الجانب التقني الذي يتبع مع املجرمين أثناء فترة إيداعهم بمؤسسات 

 ألتأهيليالتوجيه تشمل هذه ألاساليب العالج النفس ي، وإلارشاد النفس ي و إعادة التربية و عد إلافراج عنهم. و 

 :يحا موجز لهااملنهي، وغيرها وفيما يلي توض

 :الع  الج النفس  ي-6-1

تتوافر بمؤسسات إعادة التربية مجموعة من الخدمات النفسية يقوم بها أخصائيون نفسانيون 

 .)إكلينيكيون( مؤهلون ومدربون على ألاساليب العلمية الحديثة في عالج وتأهيل املساجين

الخاص، وما يناسبه من حاالت، مع أنه يمكن ويؤخذ العالج النفس ي صور متنوعة لكل منه ميدانه وأسلوبه 

ومن الطرق ألاكثر شيوعا في عالج نزالء السجون، العالج  استخدام أكثر من أسلوب في عالج حالة معينة.

 ،2008، بوملان) .التدعيمي، العالج النفس ي الانفعالي –النفس ي التحليلي، والعالج السلوكي، والعالج العقالني 

 (92ص 

 :النفس ي في معرفة أمور عدةيفيد العالج 

معرفة ما إذا كان  معرفة الدوافع )الشعورية والالشعورية( التي دفعت بالسجين إلى أن يرتكب الجريمة.-

معرفة مدى توافق  السجين يعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية كانت املحرض على الجريمة أو ترتب عليها.

هذه  ومشاداتوهل تصاحبه مثال اضطرابات معينة التعرف على سمات شخصيته،  السجين مع ذاته.

 )201، ص 2001، رمضان.) عبد الخالق و .الاضطرابات وتأثيرها على سلوكه

 :أما أهدافه فيمكن جمعها في آلاتي

 .زيادة وعي الفرد )السجين( واستبصاره وفهمه ×

 .تقوية ألانا وتنميته ×

 .تغيير البناء املعرفي وأساليب التفكير الخاط ة ×

 .تعويد السجين على اعتماد النفس وتحمل املسؤولية ×

 )122-115ص ص  ،2004، وعبد هللاربيع ويوسف ) تنمية الكفاية الذاتية والقدرات الذاتية. ×
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 :إلارشاد النفس  ي-6-2

يلعب  النفس ي أكثر ما يستخدم مع الحاالت ذات الاضطرابات الخفية في الشخصية. املختصيستخدم 

دورا هاما خالل مرحلة التكفل النفس ي املبكر من ذلك أنه يساعد على إزالة التوترات النفسية إلارشاد النفس ي 

واملشاعر السلبية التي يعانيها السجين بعد دخوله السجن، فمن خالل إقامة العالقة إلارشادية الجيدة 

ة الجديدة، وإزالة الكثير )التقبل، التقدير، التفهم الوجداني( يستطيع املرشد النفساني تهي ة السجين للبي 

 .من مشكالته وتوتراته

وكما هو الحال في العالج النفس ي، ينصب الاهتمام في إلارشاد النفس ي على شخصية السجين من خالل 

تدعيم الذات إلزالة املشاعر السلبية املرتبطة بوضعه الحالي، إلى جانب تعديل وتغيير استجابته وأفكاره 

ويستخدم إلارشاد النفس ي أيضا لتحديد املشاكل وإيجاد الحلول وتكوين القدرات الكافية  واتجاهاته الخاط ة.

 .الجسديةو  لدى النزيل لحل مشكالته واتخاذ قراراته بنفسه فضال عن توعيته بأهمية صيانة  حته النفسية

ديهم خبرة في ومن الطرائق الشائعة في إلارشاد النفس ي، إلارشاد الديني وبمساعدة رجال الدين الذين ل

املعاملة العقابية بهدف تنمية القيم الدينية وألاخالقية لدى السجين وزيادة إدراكه ووعيه بشأن ألاسباب 

فعن طريق إلارشاد الديني يتمكن السجين من تكوين بصيرة جيدة عن  التي أدت به إلى ارتكاب الجريمة.

لسلوك إلاجرامي، وكذا معرفة وإدراك العوامل العوامل وألاسباب الذاتية التي دفعته إلى القيام بذلك ا

 .الشعور باملسؤولية والواجب ثمةالخارجية التي ساهمت في موقفه، ومن 

 :التوجي  ه التأهيل  ي املهن  ي-6-3

على أساس من دراسة الحالة وعمليات التقييم والتشخيص املختلفة يتم جمع بيانات متنوعة عن 

التي تفيد في وضع وبناء … تهم، قدراتهم، ميولهم، اهتماماتهم، هواياتهم النزالء مثل مؤهالتهم، استعدادا

وقبل توزيع النزالء على مختلف البرامج التأهيلية تجرى عمليات توجيهية شتى لهم  البرنامج التأهيلي املنهي لهم.

لحرفة التي سوف كالتوجه نحو نوع الدراسة )التعليم( املناسبة لخصائصهم، ثم التوجيه إلى نوع املهنة أو ا

 .يتدربون عنها، وأخيرا توجيههم إلى العمل ومتابعتهم فيه

وتهدف برامج التأهيل املنهي ملؤسسات إعادة التربية إلى تكييف شخصية السجين لتأكيد عملية العالج 

السجين  بدال من تأكيد العقاب، ويعني ذلك استعمال التأهيل املنهي كأداة للتكيف الاجتماعي والتربية، وإلعادة

ويمكن التكوين املنهي السجناء، الذين ليس لهم مهنة أو حرفة، على ممارسة إحدى املهن أو  إلى حياته العادية.

 .الحرف التي اختاروها عند توجيههم

يشمل التكوين املنهي دروس نظرية وأخرى تطبيقية، يتم البعض منها داخل مؤسسة إعادة التربية 

العادية، وفي الحالة ألاخيرة تتكفل إدارة املؤسسة بحراسة ونقل املسجونين إلى  والبعض آلاخر بمراكز التكوين

 (95-92ص، ص 2001، أحسن) .مراكز التدريب

الكهرباء،  ،تدريبية في مهن الصيانة الصناعيةتوفر مؤسسات إعادة التربية لنزالئها عدد من البرامج ال

 .أخرى متنوعة الحيهفالتجارة، الحالقة، التلحيم، إلاعالم آلالي، وحرف 

أنفسهم في كسب  يسعى التكوين املنهي للمساجين إلى جعلهم أكثر اعتدادا بأنفسهم وأكثر اعتمادا على

 .فضال عن ذلك تحسين حراكهم الاجتماعي ،العيش الكريم



 معنصر مسعودة

25 

 :العم    ل-6-4

إلى إحداث ينظر للعمل داخل مؤسسات إعادة التربية على أنه يشمل قيمة تأهيلية غير مباشرة تؤدي 

 . تغيرات عامة في العالقات والجوانب ألاخالقية من شخصية السجين بعد إلافراج عنه

كما أن للعمل قيمة اجتماعية من ذلك أنه يمكن النزيل من تحسين وضعيته الاجتماعية )من شخص 

شأن العمل ومن  عادي عديم املهارة إلى الشخص ماهر(، ويمكنه من العيش الكريم بعد خروجه من املؤسسة.

 .أن يجعل النزيل يعيد الاعتبار لذاته، والثقة في نفسه، وأن يعطي للعمل ذاته قيمة كبرى 

نشير بأن معظم مؤسسات إعادة التربية، تضمن للسجين مقابال ماديا نظير عمله، يمكن أن يصرف و 

)  ل ألسرته بموافقته.له جزءا منه أثناء تواجده باملؤسسة ويصرف له الجزء آلاخر بعد إلافراج عنه أو يرس

 )111-101، ص ص 2008، بوملان

وفي الجزائر عقدت مؤتمرات حول تسيير مؤسسات إعادة التربية انتهت بطرح مشروع إصالح العدالة 

يتضمن العديد من ألافكار والتصورات، وحتى الحلول للوصول إلى مستوى مقبول من التكفل النفس ي 

 .والاجتماعي والصملي واملنهي للسجين

 خاتمة: 7

أقدم العصور، وكان   ما سبق نخلص إلى أن ظاهرة الجريمة الزمت حياة املجتمعات إلانسانية منذ

على هذه املجتمعات أن تواجه مشكلة الجريمة، وذلك بتحديد ماهية السلوك إلاجرامي ثم إيجاد بعض 

وجهات نظر كل من علماء  و عد تعرضنا إلى.التفسيرات املتصلة بأسبابه ثم إيجاد بعض الطرق ملواجهته

القانون والنفس والاجتماع والشريعة ملفهوم الجريمة يمكن أن نستخلص أن السلوك إلاجرامي أوسع نطاقا 

من ألافعال املحدودة التي يعاقب عليها القانون إذ أن هناك بعض ألافعال ال تدخل في نطاق الجريمة حسب 

ية التي يحرمها الدين وألاخالق وآلاداب العامة، يكون القانون، بحيث أن هناك بعض الانحرافات السلوك

عقاب املجتمع عليها أشد وأقس ى من عقاب القانون ومثال ذلك رد فعل املجتمع تجاه الخارجين عن الخلق 

 .الديني بشرب الخمر وتناول املخدرات أو الوالدة غير الشرعية في املجتمعات إلاسالمية

تلك ألانماط من السلوك التي  عنوبناء على ما تقدم يمكن القول أن الجريمة كمفهوم هي عبارة 

أو الدين أو ألاخالق أو املعايير الاجتماعية أو غيرها من  يعاقب مرتكبيها عن طريق القانون يحرمها املجتمع و 

 .ضوابط السلوك الاجتماعي
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 1956- 1930نشاط الجمعيـــات النسـوية التونسية خالل الفترة الاستعمارية 

Activity of Tunisian women's associations during the colonial period 1930-

1956 

* 1يمحمد بوطيب   

 bt.med@hotmail.com  ،ي فارس باملديةح(، جامعة ي خالانسانية ) التاريقسم العلوم  1 
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 ملخص:
لقد شكلت املسألة النسوية أحد املسائل الاجتماعية الكبرى في الساحة الفكرية وإلاعالمية التونسية 

التعليم،  ، منها:الربع ألاول من القرن العشرين، ومست مختلف الجوانب املتعلقة باملرأة التونسية خالل

جهات سياسية وأطراف فكرية وبدافع من  ،الحداثة والتمدن، غير أن املرأة التونسية ،الحجاب ،السفور 

النوادي والجمعيات النسوية منابر لطرح من متخذة  ،اليومية فع عن حقوقها وواجباتهاادتو لتنهض حركت ت

 ل النصف ألاول من القرن العشرين.خال املرأةوالقضايا املتعلقة ب الاهتمامات

للدفاع عن حقوق  التي ظهرتأهم هذه الجمعيات هي  وما ،التونسيةفما هي بواكير الجمعيات النسوية 

القضايا التي عالجت هموم املرأة وانشغاالتها خالل النصف ألاول من القرن طبيعة هي  وما ؟املرأة التونسية

 العشرين؟

 الكلمات املفتاحية:

جمعية السيدات  ؛جمعية الاتحاد النسائي ؛جمعية النساء املسلمات ؛الاتحاد النسائي ؛جمعية املواساة

 املسلمات.
Summary: 

The feminist issue constituted one of the major social issues in the Tunisian 

intellectual and media arena in the first quarter of the twentieth century, and touched the 

various aspects related to Tunisian women in issues of education, unveiling, headscarves, 
modernity and urbanization. However, Tunisian women, motivated by political partisan and 

intellectual parties, moved women. To rise to defend the irrights and duties, taking feminist 

clubs and societies as platforms to raiseconcerns and issues related to the gender of women. 

The women’s associations that emerged on the Tunisian political and social arenas, what 
were the earliest feminist societies and the most important of these that emerged to defend 

the rights of Tunisian women during the first half of the century Twenty? 

keywords:  
The Mouwasat Association, the Women's Union, the Muslim Women's Association, the 

Women's Union Association, the Muslim Women's Association. 
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 مقدمة: 1

للنهوض باملرأة  ،منابر اجتماعيةوية اعتمدت النساء التونسيات مقرات الجمعيات والنوادي النس

 للنضال عاقلوالدفاع عن حقوقها في بداية الثلث ألاول من القرن التاسع عشر، إذ أصبحت هذه املقرات م

حيث ارتأت ثلة من النساء التونسيات املتعلمات إلى ضرورة تأسيس جمعيات  ،بينهن ألافكار فيماتبادل و 

 خاصة بهن، بدال من اللقاءات في الحمامات واملآتم والحفالت. 

بدأ التفكير في تأسيس الجمعيات النسائية في البالد التونسية خالل الثلث ألاول من ومن هذا املنطلق 

نشره في جريدة الصواب بعنوان: "الجمعيات  الذي هادي العبيدي"وهو ما يؤكده مقال "ال ،القرن العشرين

أهمية الجمعيات والنوادي في حياة املرأة التونسية، بقوله: "مسألة  ي يبين فيهالنسائية وحاجتنا إليها"، والذ

ها تأسيس جمعيات ونوادي مختلفة من أهم املسائل بل ضرورة لنا إذا أردنا أن ننهض باملرأة إلى مستوى يمكن

من املشاركة الفعلية في هذا املعترك العظيم". ليبين للقارئ التونس ي بأن الجمعيات أصبحت ضرورة ملحة 

للنساء التونسيات، بقوله:"... إذا لم تكن جمعيات نسائية تؤمها الفتاة فتباحث صاحباتها في دروسها اليومية 

، 1928العبيدي، )الذهن وتربي امللكة في الرؤوس". ويتبادلن آلاراء في املواضيع ألادبية والاجتماعية التي تصقل

 (3ص

ما في حياة املرأة وبالفعل فقد عرفت فترة الثالثينات وألاربعينات من القرن املاض ي منعرجا حاس

تساهم  و  (31، ص 2006) القايد الدو، ،تلعب دورا أساسيا في الحياة املدنيةأن استطاعت ، بحيث  التونسية

الاجتماعية، من خالل تأسيس العديد من الجمعيات املتعلقة بجنسها، للدفاع عن مطالبها في معترك الحياة 

خاصة بعد ظهور كتاب الطاهر الحداد املوسوم بعنوان : "امرأتنا في الشريعة واملجتمع  ،وحقوقها الاجتماعية

ن مؤيد ومعارض، والذي أحدث بدوره ضجة كبيرة في أوساط النخبة الفكرية التونسية، بي ،1930"في عام 

كما طرحت خالل هذه الفترة مسألة املرأة التونسية بشكل واسع في النوادي الثقافية والعلمية والجرائد 

 بين دعاة تحرر املرأة التونسية وسفورها وبين دعاة املحافظة من تحرها وتبرجها. التونسية بين

السابقة لم تتخذ املرأة التونسية موقف املتفرج من املستجدات  ألاحداث والتطورات سا لتلكاوانعك

والحراك املتعلق بشأنها، ولم تستسلم لوصاية املفكرين وإلاعالميين التونسيين الذين راحوا يدافعون عن 

بل نهضت بنفسها للدفاع عن القضايا واملسائل املتعلقة بجنسها، وذلك بتأسيس جمعيات ذات طابع  ،املرأة

ي مطلع الثالثينات من القرن العشرين، في ظل الحماية الفرنسية املفروضة على البالد التونسية منذ نسوي ف

طبيعة نشاط هذه  تأسيسها؟ وما أهم الجمعيات النسوية التونسية ؟ وما هي ظروف فما هي. 1881عام 

 رن العشرين ؟ساهمت في معالجتها خالل النصف ألاول من القي تلالقضايا ال وما طبيعةالجمعيات؟ 

 بواكير الجمعيات النسائية التونسية:  -2

جمعيات بعض الظهور من القرن املاض ي الساحة الاجتماعية التونسية في مطلع الثالثينات  لقد طبع

" التي تأسست بعد الكارثة الطبيعية التي حلت باملجتمع التونس ي  جمعية النساء املسلماتمنها:"  ،نسويةال

مناطق الشمال التونس ي، مما جعل بعض النساء اللواتي  أصابتجراء الفيضانات التي  م،1932في شتاء 

 ،(62، ص1982/1983.) نائلة ماني، ينتمين إلى الطبقة الثرية القيام بعمل خيري اتجاه أبناء املجتمع التونس ي

عن طريق إقامة في تأسيس جمعية نسائية ملساعدة الهالكين في تلك الفيضانات، وذلك  النساء  فكرتحيث 
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على العنصر النسوي فقط. فخالل الاجتماع الذي عقدته مجموعة من  فالت املوسيقية التي اقتصرتالح

، على شرف زوجة املقيم 1932فيفري  20النساء في حفلة أقيمت في دار الخلص ي بالعاصمة التونسية بتاريخ 

، تم إلاعالن عن تأسيس "جمعية النساء من ألاسرة الحاكمة في البالدالعام الفرنس ي مونصرون وأميرتين 

زوجة حسن قالتي ( 267، ص1985)أحمـد خـالد،  التونسيات"، بحيث أسندت رئاستها للسيدة فاطمة قالتي

 رئيس الحزب إلاصالحي. 

رئاسة بم، 1934سبتمبر  12"في جمعية السيدات املسلماتكما تم بعث جمعية نسائية أخرى باسم "

عثمان الكعاك ومحمود املاطري، بحيث تأسست هذه الجمعية  حرم :أخريات، منهنن خليفة ونساء السيدة ب

زهير ) .من أجل العمل الخيري والنشاط الاجتماعي، ومساعدة الطلبة الذين كانوا يزاولون تعليمهم بفرنسا

   (74، ص2003الذوادي، 

 حمايةأخرى لخدمة المنها التي كانت لها توجهات وطنية و  ،هذه الجمعية ظهور جمعيات أخرى  وتال  

خالل  التونسية ثنيات املوجودة في البالدالا ينتمين ملختلف النساءمجموعة من في تأسيسها  ساهم، الفرنسية

دراستنا هذه على الجمعيات الثالث التي  في ناقتصر اهمية ونشاط هذه الجمعيات، نظرا ل . و الفترة الاستعمارية

 .1956ظهرت في تونس قبل الاستقالل عام 

 الجمعيات النسائية التونسية: .3

 (:UNION FEMININEجمعية الاتحاد النسائي ) 1 3

تأسيس الذي توج بجتماع الذي عقد بدار الفورتي، جاءت هذه املؤسسة الاجتماعية الخيرية بعد الا         

للسلطة  ارسمي اطلبللجمعية  املؤسسة تقدم هذه املجموعة إلاسالمي التونس ي، وإن لم الاتحادجمعية 

ة الفرنسية الوثائق ألامنيو . نبيهة بن مراد و  تحت أسماء السيدة القروي ،م1938الحاكمة إال في بداية عام 

للحصول على  ، قصدمن أجل الضغط على الباي التونس ي ةللحركة النسائيللضغط والنشاط املكثف تشير 

وبالفعل فقد تأسست الجمعية بعد فترة  )Doc: 01 ,A.N.T ,1938(.1936أوت  6انون اعتماد الجمعية طبقا لق

 تتمثل في: تسهر عليها، لجمعية جملة من ألاهدافحددت او  ،فقط وجيزة

   سنة في إطار العادات والتقاليد  18و  12بين يتراوح أعمارهن  لواتيالفتيات التونسيات الوتكوين تربية

 التونسية.

  نشر الثقافة العربية إلاسالمية بين الفتيات ضمن القانون ألاساس ي املحدد لشروط العمل الجمعوي

 )Doc: 02, 9511-02-24 ; A.N.T(. 1888الصادر بتاريخ 

 ربط املودة والتعارف والصداقة بين أعضاء الجمعية. 

 على ألاخالق إلاسالمية العليا يةوتربية الفتاة التونس تعليم. 

  نشر الثقافة العربية إلاسالمية في الوسط النسوي(.(DEMEERSEMAN ;p32 

 التي أحدثها الطاهر حدادإلاعالمية منية الفرنسية بأن الجمعية جاءت بعد الضجة وتشير الوثائق ألا 

الذي ، 1930في عام   (Doc: 03, 1951-02-24 ;A.N.T(ي الشريعة واملجتمع".فمرآتنا إ"  عندما نشر كتابه املوسوم بعنوان:

 الزيتونة.  شيوخ جامعومنهم  ،لقي معارضة حادة من التيار املحافظ
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، التونسيات السيداتبعض طرف التي تم إمضاؤها من  ،الوثيقة التأسيسية للجمعية علىوقد عثرنا 

 ة الجمعية مجموعة منإدار سهر على وكان ي الغرياني.زينب  و  ،دالزهار، السيدة بن ميال  زوجة صالح :وهن

وتعليم تربية و  ،ء الجمعيةاقة والتواصل بين أعضاالصد ربط أواصر  بهدفالسيدات والفتيات البالغات*، 

وذلك بنشر الثقافة العربية إلاسالمية في أوساطهن كما  . الشريعة إلاسالميةمبادئ على  اتالفتيات التونسي

. السياسية والدينية وض في الجوانببعيدا عن الخ ،نون التأسيس ي للجمعيةجاء في نص املادة الثالثة من القا

، في الوقت الذي يمكن أن تقبل معية على التونسيات املسلمات فقطوقد اقتصر النشاط في داخل الج

من القانون  13منحت املادة رقم . و عضوات شرف فقط)اليهوديات واملسيحيات( الجمعية غي املسلمات 

هذه الجمعية لنفسها وخولت . يةللجنة إلادارية حق طرد الفتيات التي يخللن بالتعاليم باإلسالمألاساس ي 

غير أننا  ،(A.N.T; 1951, Doc: 03). بمناسبة املولد النبوي الشريف ومنها الاحتفال ،الدينية الاحتفاالتإحياء 

 الحظنا أن الجمعية أصبحت تطلق على نفسها باالتحاد النساء التونس ي.

الذي  باملنهج والخطاب الزيتوني ةمتأثر  ،طابع إسالمي جمعية ذاتالاتحاد النسائي كان  واضحا أن يبدو 

  ،وسفورها ساد خالل الثلث ألاول من القرن العشرين، الذي تميز بالتحفظ من مسألة تحرر املرأة التونسية

 : بينهن مثال  ونذكر من ،الجمعيةه ينشطن في هذة زيتونجامع الشيوخ ما جعل بعض بنات وعقيالت وهذا 

†)بنات الشيخ محمد الصالح بن مراد، وسارة بنت الخوجة بن الحاج علي بن الخوجة ،حبيبة ونجيبة، بشيرة  ) 

  (127، ص1995أوت  .) ضيف هللا،بصفته مدرس بالجامع ألاعظم

النسائي إلاسالمي يتمثل في تشجيع التعليم واملعرفة والرقي  الاتحاد جمعية قوم بهتفالنشاط الذي كان 

قصر هالل كما جاء في رسالة الشكر التي أرسلتها الكاتبة العامة تشجيعا لسكان  ،الفكري لدى املرأة التونسية

املساهمة في هذا املشروع العلمي،  هائلتعليم فتيات املنطقة، تطلب من أغنيا يبمناسبة تأسيس فرع مدرس 

علم بالعبارة التالية:" من يعلم ِابنا يعلم فردا ومن يعلم بنتا ي يعاجتمالا وتكوينها تعليم البنت  ها فيمبرزة دور 

 . (3م، ص1950-09-10)الكاتبة العامة،  عائلة"

دفاع عن حقوق الطالب الاهتمام بقضايا املرأة إلى المن قد تعدى نضال الاتحاد النسائي إلاسالمي و 

رئيسة الاتحاد النسائي إلى السيد شنيق رئيس  وجهتهاالتي تنديدية الرسالة الالتونسيين، وذلك من خالل 

ة سياسة الحكومة التونسية التي أوقفت خمسم، معارضة بشدة 1951 جانفي 31يخ الحكومة التونسية، بتار 

إلى ي الحرم الزيتوني، للمطالبة بتحسين الجانب التعليمي ، بتهمة القيام باإلضرابات فطالب من الجامع ألاعظم

 .( Doc: 09, 1951-10-31 ; A.N.T)جانب الطلبة الزيتونيين في مسعى تحديث التعليم الوطني .

 بل اهتمت بالقضايا الاجتماعية ،مسألة التعليم والتربية فقطجمعية لم ينصب حول الإن نشاط 

عام التونسية برفع شكوى إلى الوزارة الكبرى  ،ألاسر التونسية ن شؤونتدافع عباتت الجمعية و ، ألاخرى 

في تونس في  رفع تسعره الخبز  الذي تزامن مع ،حال ألاسر التونسية املتضررة من غالء املعيشة ، تشكو 1951

                                                
لى الشهادة الابتدائية عام بتونس، واحد من شيوخ الزيتونة، تحصل ع 1892جويلية  30علي بن الخوجة: من مواليد  -†

أفريل 21، وكانت وفاته في 1936، وعين مفتيا عام 1911ماما خطيبا بجامع يوسف صاحب الطابع عام إ،وعين 1906

، 1992، من أثاره العديد من املكتبات بجوامع صاحب الطبع محمد باي وسيدي محرز. انظر: بوذينة محمـد، 1982

 .369،370ص
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في لة نقص الغذاء أبوضع حد ملس الحكومةمطالبة  )Doc: 07 ,1951-10-A.N.T; 01(منتصف القرن العشرين.

تعاني كانت  الكثير من ألاسر التونسيةلن  ،(A.N.T, 17-09-1951, Doc: 16) .فترةل تلك الالتونسية خال اململكة

جمعية والحقيقة أن هذا .  ( Doc: 16-09-A.N.T, 17 ,1951 .لطفالهن قوتال وفير تعلى  ةقدر العدم  من

املساواة املطلقة بين تحقيق الجمعية لم يبالغن في  عضاءأ نظرا لن، افي مطالبه ةالنسائي كان واقعيالاتحاد 

 .وألاعراف التونسية ،الشريعة إلاسالميةلم تخرج عن نطاق مطالبهن و  (،57ص  ،)عميرة عليةالرجل واملرأة 

 جمعية املواساة )الجمعية النسائية للتعاون والعمل الخيري( :  .2. 3

تأسيس جمعية" املواساة"، املعروفة بالجمعية النسائية  التونسيات علىالنساء أقدمت فئة من  لقد

هذه الجمعية التي  ،( association féminine d’entre aide et de la bienfaisance) للتعاون والعمل الخيري 

 تموالتي  ،(A.N.T,27-04-1951, Doc:12)كان يطلق عليها الجمعية النسائية التونسية إلاسالمية الخيرية

ملفت لالنتباه  م، نظرا لعدم تسجيل أي أمر 1947فيفري  24تاريخ في لصادر ها بموجب القرار الوزاري اؤ إنشا

-A.N.T ; 24-04  هذا الغرض.من طرف السلطات ألامنية املخولة ب عضاء املؤسسين للجمعيةألا شأن في 

1947 ;Doc: 03))  املوافقة ،ب م1947 مارس 31املؤرخة في  ،1963رقم ة رسالالعلى فقد ردت الادارة الفرنسية

على أثر ذلك و  ،( A.N.T, 27,04-1947, doc :12) .247. 1رقم  1947جوان  7في للجمعية ألاساس ي قانون العلى 

النساء التونسيات على رأس الجمعية  السيدة زينب الغريانيتنصيب  اتفاق اعضاء الجمعية على تم

 )doc A.N.T, 1951; 5:( .املسلمات

ن خالل ، ماجتماعيا إسعافهاكيفية  التونسية و  فتاةالنهضة بال حول الجمعية  اتاهتمام تتمحور  لقد

شكوى التي رفعتها رئيس جمعية الفي  جاءبمقبرة سيدي سفيان، كما  تاملعوزابالفتيات بناء مأوى خاص 

Doc: , 1951-50-24 ,A.N.T)السيدة زينب الصادق الغرياني زوجة الطيب ميالدي  (IBID, Doc: 11)املساواة 

لب منه املساعدة اتط ،م1951نوفمبر  9التي كان على رأسها محمود املاطري بتاريخ  ،الوزارة ألاولى إلى(  14

الذي استفادت منه الجمعية بموجب للفتيات املعوزات املذكور سابقا، و  خيري القر املمن أجل بناء والدعم 

للمشروع بسبب عرقلة السلطات املحلية  ،1947عطال منذ رغم ذلك فقد ظل املشروع م ،1947القرار رقم 

الباي  1950أفريل شهر في  ، وبالذاتقبل هذا التاريخالجمعية كما راسلت   )A.N.T, Doc: 7,11(.في تلك الجهة

، تطلب منه تقديم ألارض التي وعدت بها من طرف مشيخة مدينة تونس في جهة سيدي البحري  ،التونس ي ذاته

وسطرت  ( Doc:21, 1951-02-24,A.N.T)للفتيات املعوزات التونسية، لكن دون جدوى. ناء مأوى قصد ب

 :املتمثل فيما يلي القانون ألاساس ي للجمعية مبادئ وأهداف ضمن الجمعية 

 أعضاء بحيث حدد لتوضيح شروط العمل والعضوية، لقد حدد أعضاء الجمعية القانون للجمعية،

و ثالث سنوات قابلة للتجديد، عضوا من املسلمات التونسيات، ينتخبن ملدة  11 بالجهاز إلاداري للجمعية 

 قتصر مهام الجمعية على ما يلي:ت

  الاجتماعي بعيدا عن الخوض في املسائل السياسية والدينية. نشاطالممارسة 

  وفقا إلمكانياتها املادية. عمال الخيرية في املجتمعالقيام بال 

 ال بحيث في حالة عجز،  و ، أو ه) املسؤول عن العائلة( فقدن عائالهن واتيللإعالة البنات الفقيرات ا

 وتلبية حاجاتهن الضرورية . ،يستطيع إعالة بناته
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 كما جاء في نص املادة ألاولى من القانون ألاساس ي  ،اللواتي فقدن أزواجهن، التكفل بالنساء الفقيرات

 .(1.) القانون ألاساس ي للجمعية، صللجمعية 

وتدريبهن على املهارات  ،اتتعليم الفتيات التونسيهو بناء مقرات  الجمعيةمشروع  كان عموما

 (A.N.T, Doc:2)نقدا أو عينا. العائليةتقديم املساعدات مراض املختلفة، و ألا من لهن ، و توفير العالج الصناعية

 ( (UNION DES FEMMES DE TUNISاتحاد نساء تونس:  3. 3

 ،م1944النسوية خالل فترة الحرب العاملية الثانية، وبالضبط في شهر مارس تم بعث هذه الجمعية 

بقيادة السيدة شارلوت جوالن، التي كانت تمارس حرفة التجارة، بحيث تشكلت ، بمبادرة من الحزب الشيوعي

التونسية ألاصل، لكن مع  باستثناء فاطمة مازيغ ة في تونس،الفرنسيالجالية نساء من لهيئة املديرة للجمعية ا

.) عميرة، مرجع سابق، ص مرور الوقت أصبحت الجمعية تضم كل نساء الجاليات املقيمة في البالد التونسية

55) 

بتاريخ املوافقة عليه  تالفرنسية بأن تنظيم الجمعية وتسطير قوانينها تم ألامنيةأشارت التقارير لقد 

وبغية  ،النساء التونسيات بمختلف أجناسهن وديانتهنبين  صلصالت التواربط  بهدف، 1944الثامن جانفي 

وخدمة الدولة الفرنسية التي كانت تحارب في صف الحلفاء ضد النازية ألاملانية  ،تنشيط املجتمع التونس ي

 :ما يليالحرب العاملية الثانية، بحيث كانت إدارة الجمعية تتكون مخالل 

 الرئيس: السيدة سوليير(Souliers)  (.)مدرسة 

 دون مهنة(.برئيسة: السيدة جلولي الزهرة ) ال بةئنا 

 الكاتبة: جوالن شارلوتي(Joulain Charlotte)  .)تاجرة( 

  عون كاتبة: السيدة فايس سينون (Vais Simon) (ب)سرعان ما تم  ،وهي ايطالية ألاصل ،دون مهنة

 من الجمعية. إقالتها

 م ،رئيسة مالية: مارياني أ(Maraiani A.M)  .)مدرسة( 

 الناضرة: السيدة عالش ي فرانس(Allachi France)،  بن ساسان إيلدة و ((Ben SassaneElda. 

ل إقالة يقب ،في هذه الجمعية هما املكثفون وبن ساسان بنشاطنسي فايسن املناضلتاتميزت  لقد

 شرف على ةقصار الحفالت الو  ،سينمائيةالعروض العديد من الالجمعية بتقديم . فقد قامت ولىهذه ألا 

واملساجين بإيصال رسائل املحاربين  ،ساهمت املجموعة في أعمال بريدو . الثانيةضررين من الحرب العاملية املت

مواساتهم في و  ،لسر املحاربين املساعدات الغذائية توفير و  في مختلف الجبهات لعائالتهم في البالد التونسية،

-M.R.E ; 08). العاملية الثانية لإلدارة الفرنسية خالل الحرب، وغير ذلك من ألاعمال خدمة اليومية هنمشاكل

)24; 23: F;  1945-01  

حفال موسيقيا لطفال ضحايا الحرب العاملية بصفاقس  للجمعيةاء الفرع املحلي أعض كما أقام

رأسهن أمينة الجمعية السيدة دي بليس ي  وعلى ،في مدينة صفاقس التونسية 1944جانفي  31الثانية بتاريخ 

حيث قام أعضاء الفرع بالتشهير للحفل بعبارات "رأس سنة  ،(Dupllessy Marie-Antoinette) ماري أنطوانات

 ،من طرف الجماهير التونسيةذلك الحفل الذي لم يعرف إقباال كبيرا . اذخ"، "سهرة جميلة"، حفلة رائعة"ب

لها باعتبار  معارضة البعض بسبب ،( M.R.E ;08-01-1945 ; F :23) .أنفسهم ينمن طرف املعمرين ألاوربي حتىو 

إحياء ليلة رأس أقدمت على التي  على رئيسة الجمعيةوالعتاب  سلطوا اللوم  بحيث ،أن الظروف غير مواتية
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جراء ،املدينة العديد من منازل  ي أصابالذ السنة على أنقاض مدينة صفاقس التي أصابها الخراب والدمار 

  M.R.E ; ibid; F :23). )خالل الحرب العاملية الثانيةالتي شهدتها مدينة صفاقس القنابل واملعارك العسكرية 

مدينة سوسة هو آلاخر بتجمع في بقام الفرع النسوي التابع للجمعية  وفي إطار نشاطات الجمعية،

رعاية السيدة جوليان نائبة رئيس جمعية اتحاد نساء تحت  ،1945جانفي  7لسوسة بتاريخ  املحليالكازينو 

هذا الاجتماع  املسلمة. ألاوربية و  ،الذي حضره حوالي خمسين امرأة من مختلف إلاثنيات اليهوديةو ، تونس

 الذي نشطه جملة من ألاعضاء هم:

  مارسال بوطبول(Boutboul Marcelle ): .زوجة حياة داوود أمين الفرع الاشتراكي على املستوى املحلي 

 السيدة بيت Pitt .نائبة رئيس فرع جمعية الاتحاد النسائي بسوسة : 

 السيدتان: جوليان (  (Jullaineوفايس(Vais)،  والثانية كاتبة الجمعية  ة،يسئر الباعتبار أن ألاولى نائبة

 التونسية.

معاتبة مسؤولي  ،مسألة التموين واملعاش في سوسة  (pitt)يدة بيتعارضت الس خالل هذا الاجتماعو 

 وعدم ،التهاون في تأدية مهامهم ، بتهمة (zevaco)زيفاكوالسيد   سوسة مدينةوعلى رأسهم حاكم ،  املدينة

ألاحوال الاقتصادية في  بتحسينأيضا النائبة طالبت و  .القيام بمسؤوليتهم على الوجه ألاكمل قدرتهم على

موين لسيدة فايس على مشكلة التبينما ركزت ا ( M.R.E ; F :43)التجارة والبيع في البالد.حركة وتحرير ، املنطقة

 على الوضع برةمع، ائع املكدسة في املخازن الفرنسيةرغم البض ،سكان مدينة سوسةالتي كان يعاني منها 

املحتل من طرف  املسألة هي مسألة تجويع للشعب التونس ي نأو  ،انتقام من الشعب التونس يبأنه القائم 

 أن السيدة فايس أشارت إلى مسألة ندرة الزيت من ألاسواق في مدينة سوسة.بمع العلم  ،السلطات الفرنسية

( M.R.E  ; F :43) 

وكاتبة  ،لمسلمات التونسياتممثلة ل بصفتها ،مرضة السيدة البركانيتدخلت فيه امل الذيفي الوقت 

في التونسيين لمحاربين لمنحة العائلية فيها تعالج  انشغاالت ةفي فرع جمعية سوسة، حيث طرحت ثالث

إلادارة دعوة مع  ،1945فرنك فرنس ي يوميا خالل عام  22.50ب وقتها  التي كانت تقدر و  ،الصفوف الفرنسية

أما النقطة  ،وتحسين املؤن للتونسيين ،ونسيينالفرنسيين والتاملحاربين ملساواة في املنح بين الفرنسية إلى ا

من طرف   ناطقة باسم جمعية اتحاد نساء تونسالجريدة إعادة بعث الب للجمعيةفي السماح  تتمثلفالثالثة 

بينما طرحت السيدة جوليان سياسة إلادارة الفرنسية  . التي أحجمت عن الظهور و  ،السلطات الفرنسية

 ) ية املمنوحة لسر املحاربين في الجيوش الفرنسية خالل الحرب العاملية الثانية.التقشفية اتجاه املنح العائل

IBID  ; F :43) 

، ورفعت خالل الحرب العاملية الثانية دول الحلفاء والجيوش الفرنسية بشكل كبير  ناصرت الجمعيةف

من أجل تأسيس أمة فرنسية حرة ديمقراطية " خالل الاجتماع  ،الجمعية شعار " الاتحاد مع النساء التونسيات

صفاقس جمعية مدينة حيث عقد فرعها املحلي ب ،الذي عقدته جمعية النساء باملسرح البلدي بتونس بتاريخ

ن امرأة، نصفهم يمثلون و ه حوالي مئة وخمسفي قاعة ريكس بسينما صفاقس، حضر  1945أفريل  9بتاريخ 

 .النساء الفرنسيات

 تتناول هموم وانشغاالت املرأة في تونس، ،بإلقاء خطابات التبعض املناضقامت وفي ذلك الاجتماع 

ت، وحفيظة بن دراج التي كانت تشتغل معلمة .ن .إ  .بيوت رئيسة التنظيم املحلي لماري  :وهن على التوالي

 ئر.( رئيسة اتحاد نساء الجزاSportisse Aliceبتونس، واملناضلة أليس سبورتيس )
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التي كانت تعرف  ،قضية إرسال الطرود جتماعفي هذا الا  التي طرحت ألاخرى هتمامات الا بين ومن 

ة بن دراج لعائالت املحاربين، بسبب ظروف الحرب العاملية. كما تطرقت السيدة حفيظ حتى تصل طويال تأخرا 

 الفعالة مساهمتهاو لدور املرأة  س سبورتيسللمرأة التونسية. في الوقت الذي أشارت ألي دارةعاملة إلا سوء مل

أشارت وما قدمته من تضحيات جسام خالل املرحلة العصيبة. كما  ،يةفرنسالإلدارة في الحرب خدمة ل

، وتحديات تحت وطأة الاستعمار ألاملانينساء تونس اتحاد جمعية فيها  تتشكل تيللظروف ال املتدخلة ذاتها

، منخرطة في الجمعية امرأة مناضلة 28000 حوالي ناهز عددهن، بحيث املرأة للظروف الصعبة خالل الحرب

 . من قبل مناضلة 100000يقدر ب بعدما كان 

الاجتماعية، املتمثلة خالل الحرب العاملية الثانية لتحقيق بعض املكاسب الجمعية  لقد استمر نشاط

ها من املطالب الاجتماعية وغير  ،تحسين ظروف العمل وألاجور والجماعية،  الفرديةحقوق ال ،الشغلحق في 

، مختلف الجهات التونسيةفي  التي أسست الجمعية في مختلف فروع ،الشيوعي ضمن توجهات الحزب ،ألاخرى 

، القيروان :في جهات ،ر، حلق الوادي والكرم، أو في املناطق الداخلية للبالداأريانة، حمام ألانف، البالفيد منها:

)عميرة، مرجع  قابس، سوق ألاربعاء وغيرها من املناطق ألاخرى.بنزرت، سوسة، صفاقس، ماطر،  ،باجة

 (55سابق، ص 

خالل الفترة الواقعة قبل منتصف ألاربعينات من القرن للجمعية واستمر النشاط النسوي التونس ي 

 27بتاريخ آخرا ، حيث عقدت الفتيات التونسيات اجتماعا للمرأة للمطالبة بالحقوق الاجتماعية ،العشرين

برئاسة الشيخ محمد الصالح النيفر وحرمه، هذه ألاخيرة طالبت في ذلك الاجتماع ،م، بشارع الباشا1945جوان 

-اللغات ألاجنبية ألاخرى  و  س باللغة العربيةيتدر لبضرورة تأسيس مدرسة للبنات املسلمات التونسيات 

 ( N.T, A.Q.O, F: 544I.S.H.M..)للفتاة التونسية- الفرنسية الايطالية وألاملانية

 نضال الجمعيات النسائية التونسية:.  4 

شكلت املرأة التونسية القضية الجوهرية في اهتمامات الجمعيات النسائية، حيث ناضلت جمعية 

وذلك من خالل الرسالة التي أرسلتها أمينة  ،املواساة من أجل إقامة مأوى خيري للبنات التونسيات املعوزات

في  هجمعية املواساة السيدة زينب بن ميالد إلى سمو اململك التونس ي تعاتب فيها شيخ مدينة تونس على تماطل

 ( Doc: 21, 1950 ; A.N.T .)للفتيات التونسيات  مشروع الخيري  تقديم قطعة أرض النجاز 

الدفاع عن القضايا املتعلقة بجنسها، بل ساهمت في معالجة  قتصر علىتاملرأة التونسية لم  ومإن هم

ومنه الاحتجاج الذي رفعه الاتحاد الوطني للنساء التونسيات إلى الوزير ألاول السيد  ،قضايا الطلبة الزيتونيين

عن الدراسة ب زيتونيين خمسة طال إلادارة التونسية لاحتجاجا على توقيف  ،1951جانفي 30الشنيق بتاريخ 

 (Doc: 9 A.N.T ,1951;) .الجامع ألاعظممن 

إن بعضهن كن اتاملسيحي نساءوالتشبث بال ،السفور التحرر إلى  بعض النساءدعوة إذا كانت 
ّ
، ف

 يطالبن بالتعقل وعدم ألاخذ من الغرب، على حد قول بشيرة بن مراد في املقال الذي نشرته في تونس الفتاة

ال سبب لذلك إال شروعنا في أخذ ال فائدة فيه من بعض من  :" (8-1، ص ص 1938-04-01 )تونس الفتاة،

ال قيمه لهم من الغربيين ويأخذون عنهم ما يضر وال ينفع فإذا انظم إلى ذلك أن املرأة تريد أن تتشبه بأولئك 

ارس الشبان فعلى تونس السالم". لذلك كانت دعوة بشيرة بن مراد إلى تربية املرأة على الشريعة املحمدية في املد

   (7، ص 9381-11-10 ،) بشيرة بن مراد، .التي تنتهج برامج تعليمية صالحة
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بقوة القانون على تأسيس املجنسات بالجنسية الفرنسية التونسيات  ا أقدمت زمرة من الفتياتكم

املكونة من  ،(le comité des musulmanes naturalisées françaisesلجنة املسلمات الفرنسيات املجنسات )

املشاكل التي حل  و  ،للدفاع عن قضاياهن ،الفتيات التونسيات اللواتي تجنس أبهاؤهن بالجنسية الفرنسية

الارتباط بالفتيات الذين كانوا يرفضون  ،يناملسلم نالزواج مع الشبا ةلأها مسضمن منو  ،ن منهايعاني كن

 أوريو  الجمعية بتقديم عريضة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية فانسون أعضاء قام  جل ذلكاملجنسات، ل 

Vincent Auriol) ( (1947- 1954)الذي يعتبر أوالد املجنسين هم  ،ن وضعهن حيال قانون التجنيسو ، يشك

وهذا ألامر كان محرجا للفتيات التونسيات، نظرا لرفض الكثير من شباب  .فرنسيين عند سن البلوغبالضرورة 

املسلمين الزواج بهن، لن ألاوالد الذين سيتم إنجابهم منهن يصبحون طبقا للقوانين الفرنسية مواطنين 

جاب لذلك طالبت الفتيات التونسيات النظر إلى أحاسيسهن املتمثلة في الرغبة في إن ،فرنسيين وليسوا مسلمين

  ( n°04 ; 1948-04-23,. C.D.N  .)أبناء تونسيين، بدل إلاكراه على الزواج من أشخاص فرنسيين.

 :ونتائج الدراسة اتمةخــ -5

سبتمبر  15عشر ) في نهاية القرن التاسعالجمعيات في البالد التونسية  إنشاءلقد سمحت قوانين 

النهوض و  ،بحقوقها الاجتماعيةبظهور الجمعيات املختلفة في البالد، ومنها الجمعيات النسوية للمطالبة  (188

 باملرأة وترقيتها اجتماعيا.

الثلث ألاول من القرن  خاللالتونسية  بالدبدأ التفكير في تأسيس الجمعيات النسائية في ال لقد

ومنحها حقوقها  ،التونسيةوسفورها املرأة التي نادت بتحرير وألافكار التحررية  ، الذي ساير املطالبالعشرين

طبعت الساحة الاجتماعية التونسية في مطلع الثالثينات ظهور جمعيات حيث  ،-املهضومة–الاجتماعية 

 ، اختلفت في أفكارها وتوجهاتها الاجتماعية.في تونس خالل الفترة الاستعمارية نسوية تونسية

الثوابت  إطار العمل في و  ،هتمام بالقضايا املتعلقة باملرأة والفتاة املسلمتينفضلت املرأة التونسية الا 

التقدمية التي نادت بخروج املرأة عن مقوماتها املواجهة للحركات وألافكار  ،الوطنية والدينية التونسية

خر حاولت املرأة املسلمة آومن جانب  ،التونسية من جهة إلاعالميةالوطنية، والتي طبعت املجاالت الفكرية 

اللواتي  ،كما هو حال نساء الجاليات ألاوربية ن تتبنى القضايا املتعلقة بجنسها دون وصاية الرجل عليها،أ

 .أسسن العديد من الجمعيات النسوية

ورغم أن موضوعه هو  ،متباينين انشق إلى شقين اثنين النسوية في تونس جمعياتالنشاط إن 

فاع عن الفئة املغلوبة ، والدفقطقضايا التونسيات املسلمات بنثوي، فالشق ألاول اهتم عنصر ألا الدفاع عن ال

بالد ختلف أطيافها وأعراقها في الأما الشق ألاخر فقد مثل قضايا املرأة وألاسرة التونسية بم، عن أمورها

 ونسية.الت

، باعتبار أن املرأة اربيةاملغا النضال الجمعوي على غرار نظيرتهسباقة في تعتبر املرأة التونسية 

التونسية أقدمت على تأسيس جمعيات منظمة ومؤطرة قانونيا مع مطلع الثالثينات من القرن العشرين، لكي 

 بعيدا عن وصاية الرجل املفكر والعالم التونس ي. ،تدافع عن حقوقها ومشاكلها

هي باكورة النضال  ،النصف ألاول من القرن العشرينخالل  إن الجمعيات النسوية التي ظهرت

والوطن  ،التي جعلت املرأة التونسية رائدة في النضال النسوي في املغرب العربي خاصة ،النسوي التونس ي

 العربي عامة.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CF0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.elysee.fr%2Fvincent-auriol%2F&ei=ILc1U8GnGe-e7AbW0YCgCg&usg=AFQjCNFnD8x_cWSAFWNyyboB37y16uSEZw
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 حرية مؤسسات إلاعالم في الجزائر

Freedom of the media institutions in Algeria 
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 ملخص

إن حرية مؤسسات إلاعالم تعتبر من أبرز مظاهر الديمقراطية في ألانظمة الحديثة، ومقياس 

من خالل تمتع ألافراد بحرية التعبير عبر مختلف وسائل إلاعالم، العتبارها من صور للديمقراطية، يبرز 

املشاركة في تسيير نظام الحكم وصنع القرار في البالد، وإقرار حماية لحرية مؤسسات إلاعالم، في دستور الدولة 

انتهاك، يعبر عن دولة  الجزائرية، وفي التشريع الاعالمي، بصورة تضمن ممارستها الفعلية، وحمايتها من كل

 ديمقراطية، ومجتمع حر يمارس حقوقه الطبيعية في إلاعالم بكل حرية بموجب ضمانات قانونية.

  الكلمات املفتاحية:

 .الدستور الجزائري  ؛حرية الاعالم ؛مؤسسات إلاعالم إلاعالمي؛التشريع 

 

Abstract 
Freedom of media institutions is one of the most prominent manifestations of 

democracy in modern systems, and a measure of democracy, which emerges through the 

enjoyment of freedom of expression by individuals through various media outlets, as they 

are forms of participation in the running of the system of government and decision-making 
in the country, and the adoption of protection for the freedom of media institutions, in the 

state constitution In the media legislation, in a way that guarantees its actual exercise and 

protection from every violation, it expresses a democratic state and a free society that freely 
exercises its natural rights in the media in accordance with legal guarantees. 

Keywords: 

 Constitutional Protection, Media Institutions, media freedom, Algerian Constitution. 
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 مقدمة -1

تبوأ إلاعالم مكانة مهمة ودور بارز في حياة ألافراد واملجتمعات، حيث أصبحت وسائله املختلفة تلقي 

بآثارها على جميع النواحي الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، وبهذا التفاعل أدركت ألانظمة 

اهتماما خاصا في دساتيرها وقوانينها  السياسية دور مؤسسات إلاعالم في الحراك الداخلي للدولة، فأولت لها
واعترفت لها بالحرية في ممارسة العمل إلاعالمي، وحددت لها إلاطار القانوني ملمارسة هذه الحرية، وتختلف 

مساحة هذه الحرية من نظام لآلخر، كل حسب توجهاته في هذا السياق، وفي الجزائر تعتبر حرية مؤسسات 

ي ارتكزت عليها مختلف الدساتير املتعاقبة، وذلك ألهميتها في عملية التنشئة إلاعالم من املبادئ وألاسس الت

الاجتماعية، وتحقيق التنمية من خالل تأثيرها الكبير على توجيه وتشكيل الرأي العام، والرتباط هذه الحرية 

الحريات، والحماية  باألفراد الذين يمثلون العنصر ألاساس ي في الدولة، وجوهر عملية الحماية التي تنشأ ملختلف

الدستورية التي أقرتها الدساتير الجزائرية، عرفت تطورا ومنحي تصاعدي في مختلف املراحل التي مر بها النظام 

السياس ي الجزائري، انطلقت من إلاقرار بأهميتها ودورها الفاعل في املجتمع، وتطورت الحماية، والحرية من 
عالمي، إلي الانفتاح إلاعالمي، وإلى غاية صدور آخر تعديل دستوري سنة فترة ألاحادية إلاعالمية و الاحتكار إلا 

الذي عرف نوع من الرقي في املكاسب الدستورية التي تحمي حرية مؤسسات إلاعالم، ولكن هذا كله  2016

يبقى على محك تجسيد إطار قانوني يكون كفيل لهذه الحرية املنصوص عليها في القواعد الدستورية املؤسسة 
 .هال

 :وعلى هذا ألاساس سيتم معالجة هذه الورقة البحثية انطالقا من إلاشكالية التالية

 إلى إي مدي يمكن أن تساهم الضمانات الدستورية والقانونية في حماية حرية مؤسسات إلاعالم؟ 

 :وسنقوم بدراسة هذه إلاشكالية ومناقشتها اعتمادا على العناصر التالية
 .مؤسسات إلاعالمالحماية الدولية لحرية  -1

 الضمانات الدستورية والقانونية لحرية مؤسسات إلاعالم في الجزائر -2

 الحماية الدولية لحرية مؤسسات إلاعالم -2

تعتبر املؤسسات إلاعالمية صورة من صور الديمقراطية، فهي مثل املؤسسات الحزبية والنقابية، 

ي العام، وتعد ضمانة أساسية لقيام التوازن في كل ومنظمات املجتمع املدني، تقوم بدور كبير في توجيه الرأ

نظام ديمقراطي، و مصطلح حرية مؤسسات إلاعالم شامل ومرن، يقع على جميع الحريات إلاعالمية، ألن 

مؤسسات إلاعالم تكرس في ممارستها مختلف الحريات، وعلى رأسها حرية الفكر، وحرية الرأي، وحرية التعبير، 

ونشرها، ومادامت هذه الحقوق والحريات جزء ال يتجزأ من منظومة حقوق إلانسان،  وحرية تبادل املعلومات

فمن الطبيعي أن نجد لها حماية دولية، اي نقصد كيف تعامل القانون الدولي مع الحريات إلاعالمية، التي 
 تعمدتها مؤسسات إلاعالم في نشر املادة إلاعالمية.

 مواثيق الشرعة الدولية -2-1

، أول إقرار دولي يؤكد على الحماية 1946( عام 1)د. 59الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم يعتبر قرار 
الدولية ملؤسسات إلاعالم، إذ نص على أن حرية تبادل املعلومات تعد حق من حقوق إلانسان ألاساسية، وهي 

، 2012مايتها)حمودة، املعيار الذي يقاس به مدى توفر جميع الحريات التي كرست ألامم املتحدة جهودها لح

(، وعلى هذا ألاساس نجد أن ألامم املتحدة أكدت على حرية تبادل املعلومات، واعتبرتها من حقوق 42ص 

إلانسان التي تسعى لتكريسها في املنظومة القانونية الدولية، وهذا اعتراف منها بوسائل إلاعالم وحرية عملها، 

 .ملؤسسات إلاعالم ويشكل هذا إلاقرار حماية وحرية في آن واحد
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( صدر إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان، والذي يعتبر أبرز وثيقة كافلة لحقوق إلانسان 1948وفي عام )

( منه على؛" لكل إنسان حق اعتناق آراء، والحق في 19املعترف بها من املجموعة الدولية، حيث نصت املادة )
ماس مختلف ضروب املعلومات وألافكار وتلقيها ونقلها التعبير دون مضايقة، ويشمل هذا الحق حريته في الت

إلى آخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مسموع آو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى 

(الفقرة الثانية نجدها تخضع 29( من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان (، وفي املادة)19يختارها") املادة )
ريات لبعض الضوابط القانونية، والتي تكون لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته ممارسة الحقوق والح

( من إلاعالن 29ولتحقيق مقتضيات ضبط النظام العام، واملصلحة العامة، وألاخالق العامة في املجتمع)املادة )

 .(العالمي لحقوق إلانسان

الداخل حيز  (1966) لصادر سنةوكذلك نجد العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ا

أيضا يؤكد على أن "حرية التعبير حق لكل إنسان، وحرية تنقل ألافكار  ،(19( في مادته )1976التنفيذ عام )

واملعلومات مضمونة دونما اعتبار للحدود وبمختلف الوسائل التي يختارها الفرد للتعبير عن أفكاره وآرائه)املادة 

ادة علي أن ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية (، واكدت الفقرة الثالثة من نفس امل19)

هذه الحقوق املنصوص عليها تستلزم تحمل التزامات خاصة يجوز إخضاعها لبعض القيود القانونية، ولكن 

شريطة أن تكون ضرورية الحترام حقوق آلاخرين وسمعتهم، ولحماية متطلبات ألامن القومي، والنظام العام، 

  .والصحة العامة، وآلاداب العامة
لعهد نجد مجموعة من الحدود القانونية الواجب احترامها عند ممارسة ( من نفس ا20وفي املادة )

العمل إلاعالمي، تتمثل في حظر الدعاية إلاعالمية، وحظر أية دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية؛ 

ق املدنية ( من العهد الدولي الخاص بالحقو 20التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف )املادة )

 (.والسياسية

وهكذا يتضح ان مواثيق الشرعة الدولية قد اكدت على أن حرية التعبير عن ألافكار وآلاراء بمختلف 

الوسائل إلاعالمية، يعد من صميم حقوق إلانسان املكفولة، وال يمكن ألحد الاعتداء على هذه الحقوق 

 ن ضرورية لحماية املصلحة العامة.املشروعة، إال للمقتضيات املنصوص عليها بالقانون، وتكو 

 املنظمات والوكاالت التابعة لألمم املتحدة: -2-2

لقد حظيت مؤسسات إلاعالم بحماية خاصة من طرف بعض املنظمات املتخصصة، ومنظمة اليونسكو 
إعالن بعنوان "املبادئ ألاساسية الخاصة بإسهام وسائل  (1978)من أبرزها، حيث أصدرت هذه ألاخيرة عام 

إلاعالم في دعم السالم والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق إلانسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري 

والتحريض على الحرب"، لتؤكد على دور إلاعالم ووسائله املختلفة في دعم السالم، وتعزيز منظومة حقوق 

مين حق الوصول الى املعلومات ملختلف وسائل إلاعالم، وضرورة توفير الحماية والحصانة إلانسان، عن طريق تأ

الالزمة ملؤسسات إلاعالم وإلاعالميين املكفولة بموجب مواثيق حقوق إلانسان، وقرارات الجمعية العامة، 

حة)ديباجة إعالن وعلى الدول الالتزام بها حتى تتمكن مؤسسات إلاعالم من ممارسة مهامها وأدوارها الصحي

 (1978اليونسكو لعام 

وفي فصل الحماية نصت املادة الثانية من إلاعالن على، أن حقوق إلانسان جزء ال يتجزأ من منظومة 

الحماية الدولية، وحرية إلاعالم التي تنبع من حرية وسائل إلاعالم، البد من تفعيلها وتقديم التسهيالت لها، 

ولكي تحقق وسائل إلاعالم مبادئ هذا إلاعالن يجب أن يتمتع الصحفيون ألنها تخدم الحقوق والحريات، 
( من إعالن 02والعاملون في الحقل إلاعالمي، بحماية كاملة لهم ولوسائلهم إلاعالمية ملمارسة مهنتهم )املادة )

 (1978اليونسكو لعام 



 حرية مؤسسات إلاعالم في الجزائر

40 

ة حماية حرية إلاعالم، وأصدرت منظمة "اليونسكو" العديد من إلاعالنات والتوصيات التي تصب في خان

)املنعقد بمناسبة اليوم العالمي للصحافة تحت 2007والعاملين به، ونذكر منها إعالن "ميديلبن" في عام )
عنوان "حرية الصحافة وسالمة الصحفيين وإلافالت من العقوبة"، وهذا إلاعالن جاء ردا من منظمة 

نود هذا إلاعالن، على القيود الواردة على حرية "اليونيسكو" والدول ألاعضاء التي شاركت في استصدار ب

 UNIESCO) التعبير، وما يتعرض له الصحفيين من قيود، ومن خناق ومصادرة لحقوق بث مؤسسات إلاعالم
Medellin declaration , 2007). 

وقد تضمن إلاعالن وتوصياته ضمانات حرية إلاعالم، وحرية الصحفيين، وضرورة تحرير العاملين في 

عالم من الخوف والضغط والتهديد الصادر من القوى السياسية والاقتصادية وأصحاب النفوذ، وتوصية إلا 

ألاطراف املعنية على ضمان السالمة الكاملة للصحفيين واملشتغلين في إلاعالم، وتوفير الحماية ملؤسسات 

وألاحداث، وأحد عوامل تحقيق إلاعالم والوسائل املستخدمة في العمل إلاعالمي، ألنها مصدر تثبيت الحقائق 

ألامن والسلم الدوليين، وعلى ألاطراف املعنية بالحماية إزالة جميع العراقيل التي تعد انتهاك في حق حرية 

 (66،67)حمودة، ص ص. إلاعالم ووسائله

( صدر قرار البرنامج الدولي لتنمية الاتصال التابع لألمم املتحدة، يؤكد على ضرورة 2008وفي عام )

تزام مختلف الحكومات باإلبالغ عن تحقيقاتها الخاصة حول اغتيال إلاعالميين، والجرائم التي ترتكب ضد ال

العاملين في الحقل إلاعالمي، وحول املمارسات غير القانونية ضد مختلف مؤسسات إلاعالم الناشطة، بهدف 
ة التعبير عن ألافكار وآلاراء )الدليمي، تعزيز الحماية املكفولة لإلعالم، وتكريس تمتع ألافراد بحقوقهم في حري

 (176، ص 2017

( 2006ودعما للحماية الدولية ملؤسسات إلاعالم والعاملين في الحقل إلاعالمي، أصدر مجلس ألامن سنة)

( ينص على تجريم الانتهاكات التي تقع على إلاعالميين، ومختلف ألاطقم إلاعالمية، 1738قرار يحمل الرقم )

ين وجب معاملتهم بهذه الصفة، وعدم التعرض لهم بسبب مهنتهم، واعتبر مؤسسات إلاعالم واعتبرهم مدني

واملنشآت واملعدات الخاصة بوسائل إلاعالم أعيانا مدنية محمية بموجب القانون الدولي ال يجوز جعلها أهدافا 

ية العمل إلاعالمي ، ولخصوصUnited nations, S/RES/1738) ) ألي هجمات أو أعمال تخريبية أو انتقامية

( على ضرورة الحماية 2015( لسنة )2222وطبيعة مؤسسات إلاعالم املختلفة، أكد مجلس ألامن في القرار )

 United) من الانتهاكات الواقعة في مناطق النزاعات املسلحة، والتجاوزات من عنف وترهيب وتقييد للحريات

nations, S/RES/2222)2015ديسمبر  17املؤرخ في  162/70لألمم املتحدة رقم  ، وأيضا قرار الجمعية العامة 

، وقرار مجلس حقوق (United nations, A/RES/70/162 )بشأن سالمة إلاعالميين وإلافالت من العقاب

الذي يوص ي بتوفير الحماية الكافية  2016سبتمبر  23املؤرخ في  2/33إلانسان التابع لألمم املتحدة رقم 

 Human) مختلف مؤسسات إلاعالم من أي انتهاكات تحد من حرياتهم أو تضر بسالمتهم والالزمة للعاملين في
Rights Council, A/HRC/33/2) . 

وقرارات الوكاالت التابعة لألمم املتحدة، من  وإعالنات املنظمات الدولية وهكذا تعتبر املواثيق الدولية

ملمارسة مهامها وحرياتها املنصوص عليها فيها، آليات الحماية الدولية، التي حظيت بها مؤسسات إلاعالم 
وبموجبها فرض على الدول الالتزام، بحماية إلاعالميين، ومؤسساتهم إلاعالمية الناشئة بموجب القانون الدولي 

لحقوق إلانسان، والقانون الدولي إلانساني، من أجل تكريس الحقوق والحريات، واحترام العمل إلاعالمي، على 

ن ألامن والسلم في العالم، من خالل مؤسسات إعالم ملتزمة هي ألاخرى بقواعد القانون الدولي نحو فعال يضم

 .وحدوده



اس ي لزهر،  سلطاني خليل
ّ
 ون

41 

 الضمانات الدستورية والقانونية لحرية مؤسسات إلاعالم في الجزائر - 3

إن حرية مؤسسات إلاعالم ضمانة أساسية لحرية التعبير، ألنها الوسيلة الوحيدة التي تضمن للشعب 

على إطالع دائم على املعلومات، وتعتبر من أدوات املشاركة في صنع القرار، وتتصل بالحرية الشخصية  أن يكون 

لألفراد، لذلك أولى لها الدستور حماية التمتع بها، وما ذهب إليه الفيلسوف "سقراط" يؤكد على ذلك، عندما 
على حق الحياة، وانتهى إلى أن وضع دستور انتقاه من عديد الدساتير، وجعل من حرية التعبير حق يعلو 

أفضل الحكومات، هي تلك التي تؤسس ألغلبية مواطنيها املشاركة في إدارة املصالح املشتركة والعامة، وهذه 

املشاركة يكون فيها نوع من التوافق بين الحرية ورأي ألاغلبية، وتفعيل هذا التوافق يأتي بإعمال حرية التعبير 

 (.07،ص 2009املواطن أنه عنصر مشارك في أمور الدولة)ألاسدي، ،وتبادل املعلومة حتى يحس 

وبمأن حرية مؤسسات إلاعالم تعد حق من حقوق إلانسان املعترف بها على املستوى الدولي، فهي تشكل 

أهم ضمانة تقدمها الدولة لحرية التعبير، كما هو معروف في الدول الديمقراطية، أي حرية مكفولة من قبل 

إقرارها في دستورها للمواطنين كضمانة لحرية التمتع بها، وبموجب التنصيص الدستوري عليها، الدولة، يتم 
تتمتع مؤسسات إلاعالم بجميع الحقوق، من حرية فكر إلى حق الحصول على املعلومة قصد نشرها، وعلى 

املنصوص عليها في الدولة عدم التدخل، إال فيما يتعلق بالشؤون التي تمس أمن الدولة، وسالمتها، والقيود 

 (.29،ص2013القانون لتنظيمها)كنعان،
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( أول دستور لها، وأسست بموجبه مجموعة 1963بعد استرجاع السيادة الوطنية تبنت الجزائر سنة)

الحريات إلاعالمية، وما  من القواعد الدستورية لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، على غرار 
يالحظ في هذه الفترة انتهاج الدولة إلايديولوجية الاشتراكية، ونظام الحزب الواحد في قيادة مصالح الدولة 

(، يعد من أبرز الضمانات الدستورية لحرية 1963( من دستور)19( و )04الجزائرية، وما جاء في نص املادتين )

لحرية املعتقد، والرأي، وممارسة الشعائر الدينية، والثانية ضمانة  مؤسسات إلاعالم، ألاولى كانت ضمانة

(، هذا التأسيس الدستوري الذي 32،31، ص ص2011لحرية التعبير، وحرية وسائل إلاعالم)لعالوي خالد،

قامت به السلطة السياسية في البالد، وأعلنت به القطيعة مع املستعمر في كل املجاالت، لم يحميها من تطبيق 

( املتعلق بتنظيم مهنة إلاعالم ملدة خمس سنوات كاملة، بشرط عدم تعارض نصوصه 2/59قانون الفرنس ي )ال

املعلق بقانون الصحافيين  09/09/1968املؤرخ في  525-68مع السيادة الوطنية، إلى غاية صدور ألامر 

ات، واملبادئ املسطرة املحترفين الذي أولى الاهتمام لقطاع إلاعالم، وكفل بعض الحريات حسب الخصوصي

 .(135، ص2014من طرف السلطة السياسية في الدولة )دليو،

تبنت الجزائر ألاحادية إلاعالمية في أول دستور لها بالرغم من التنصيص على الحرية إلاعالمية في بنوده، 
صدور  لكن التطبيق خضع للهيمنة الحزبية، وسوء ضبط تنظيم  قطاع إلاعالم الواقع في تلك الفترة، و 

(، لم يأتي بالجديد هو أيضا في مجال الحريات إلاعالمية، وبقي محافظا على نفس 1976الدستور الثاني سنة)

املبادئ والتوجهات، بنظرة اشتراكية حبيسة تعبر عن التوجه إلايديولوجي للسلطة السياسية في البالد، بحيث 

مبادئ الثورة الاشتراكية، وال يمكن في أي حال  نجد فيه أن مرد كل الحقوق والحريات املكفولة، يرجع لخدمة

التضرع بهذه الحريات لضرب مبادئ وأسس الثورة الاشتراكية، وهذا هو عائق الحريات في فترة النظام 

 .(54، ص2006ألاحادي)عبد الحكيم،

ر ( املتضمنة إصدار مشروع دستو 1976وفي أهم وثيقة للحزب الواحد املتعلقة بامليثاق الوطني لسنة )

( نجدها تنص على دور إلاعالم وحدوده، وتمثلت في القيام بنشر املبادئ التي تستجيب للمتطلبات 1976)

الاشتراكية التي تتبناها الدولة الجزائرية، والعمل على ترقية الثقافة الفكرية للمواطن، وتنمية املواطن 
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عالم املواطنين، وتوعيتهم وتقوية الجزائري بهذه املتطلبات الوطنية يستلزم مساهمة وسائل إلاعالم، إل 

 دوافعهم، وهذه الحريات ال يمكن أن تستخدم لإلطاحة بمبادئ الاشتراكية واستغالل إلانسان لإلنسان
(Brahim,1998,p27). 

وبهذا التوجه بقيت السلطة محتكرة لوسائل الاعالم ومنفردة بها، وأغلقت املجال امام وسائل الاعالم 

شرافها، وفي هذا السياق اعتبر بعض الخبراء أن الفترة املمتدة من الاستقالل إلى غاية الخاصة غير الخاضعة إل 
فترة فراغ مؤسساتي على الساحة إلاعالمية؛ ألن هذه الفترة الطويلة لم تعرف إصدار أي تشريع قانوني  1982

د مؤتمرات حزب جبهة ينظم ممارسة النشاط إلاعالمي في البالد، باستثناء بعض املراسيم التنظيمية، وبنو 

التحرير الوطني، الذي أوكلت له مهمة التنظيم في تلك الفترة، وهذا الفراغ ترك أثره على صعيد املمارسة 

إلاعالمية، والحرية إلاعالمية، و خلف فراغ قانوني، أصبحت فيه الحريات إلاعالمية عرضة لالنتهاك من طرف 

لي العمل إلاعالمي، واعتبرته ملكية عامة للدولة دون غيرها السلطة، التي بدورها بسطت سيادتها املطلقة ع

 .(05، ص 2016بن صغير، )

( أصدر املشرع الجزائري، أول قانون لإلعالم ينظم ممارسة قطاع إلاعالم، حيث يقر 1982وفي سنة )

القانون، وفي إطار الخيارات الاشتراكية املنبثقة عن امليثاق الوطني للثورة، ان قطاع إلاعالم من مؤسسات 

فول لجميع املواطنين، وإصدار السيادة الوطنية، ويعبر عنه من خالل الحزب الواحد، والحق في إلاعالم مك

النشريات إلاخبارية، إلاذاعة، التلفزة، الصحافة املصورة، من اختصاص القيادة السياسية للبالد وحدها، 
وبذلك تتأكد ألاحادية إلاعالمية، وهيمنة الدولة على قطاع إلاعالم، واحتكارها ملهمة إعالم الشعب دون سواها 

 .(7،6)بن صغير، ص ص

س الدستوري الجزائري، أقام في فترة ألاحادية إلاعالمية حماية دستورية شكلية ملؤسسات وعليه املؤس

إلاعالم، اختزلت في استخدامه لبعض املصطلحات، كحق املواطن في إلاعالم، وحرية الرأي والتعبير عنه، لكن 

حريات إلاعالمية ال تتماش ى الواقع العملي غير ذلك؛ ألن الدولة كانت هي الوصية على قطاع إلاعالم، وممارسة ال

مع ألايديولوجية الاشتراكية أصال، وبهذا التوجه نجد السلطة السياسية لم تكلف نفسها عناء تكريس القواعد 

الدستورية التي جاءت بها، وقامت بتأسيس نظام أحادي قائم على الحزب الواحد، يملك كل الصالحيات 

س أصبح إلاعالم وحيد النظرة، وسائله محتكرة من قبل السلطة، لتسيير املؤسسات إلاعالمية، وعلى هذا ألاسا

يستخدم لخدمة املصالح الاشتراكية، و قصد تعبئة الجماهير، وتجنيدها لتحقيق التنمية وفق منظور السلطة 

 (.37،ص 2011الحاكمة، وبالتالي إعالم موجه ومقيد، ال يعبر عن الحريات املكفولة دستوريا)خالد، 
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يبدوا أن الدولة الجزائرية قد غيبت وسائل املشاركة، وحريات التعبير في العملية السياسية في فترة 

، نادي فيها الشعب بسوء ألاحوال 1988أكتوبر  08ألاحادية، حتى انفجر الوضع، وهبت انتفاضة شعبية في 
وإصالح النظام القائم، الذي فشل في تسيير أمور الدولة، وعلى آثار هذه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، 

فيفري  3ألاحداث، عجلت السلطة بإصالحات سياسية، تكللت بخروج دستور جديد تمت املصادقة عليه في 

(، وأقر الدستور الجديد بالتعددية السياسية وإلاعالمية، ونص على جملة 91، ص2010)بو الشعير، 1989

( على حريات 40( و)39وق والحريات، وحظيت حريات التعبير بمكانة هامة فيه، حيث نصت املادتين)من الحق

التعبير من اجتماع، وإنشاء لجمعيات ذات طابع سياس ي، وجمعيات عامة، وفي شق التعددية إلاعالمية نجد 

( تأتي صريحة تضمن 03واملادة) ( تكفل حرية املعتقد، والرأي، وحرية الابتكار الفني والعلمي،36( و)35املادتين)
( وتكون الدولة 02، ص 2017وتحمي حرية الاعالم، وممارسته بجميع أنواعه مكتوب، مسموع ومرئي،) حسينة،
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بهذا إلاصالح الدستوري قد غيرت من مبادئها في مجال الحقوق والحريات العامة، ووفرت حماية دستورية 

 .لحرية مؤسسات إلاعالم
أساس التعددية السياسية وإلاعالمية في الجزائر، فهو الذي فتح املجال للحريات  1989يعتبر دستور 

الديمقراطية، وبموجبه ظهرت قنوات جديدة للتعبير عن ألافكار وآلاراء، وقد عزز مبادرة الدولة في إلاصالحات 

الجزائر للعديد  السياسية التي قامت بها على املستوي الداخلي والخارجي، وفي هذه الفترة بالخصوص انضمت
( 19من املواثيق الدولية، على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، واملصادقة على املادة)

منه، وبواسطة هذه آلاليات توفرت حماية مضاعفة لحرية مؤسسات إلاعالم، تمثلت في الـتأصيل الدستوري 

ية التي صادقت عليها الجزائر، وبها تكون الجزائر تحت طائلة للحماية، والحماية الدولية بموجب املواثيق الدول

 .(03املسائلة في حال انتهاكها لهذه الالتزامات الدولية املصادق عليها )حسينة، ص 

في مجال الحريات إلاعالمية، صاحبه نقص في القوانين  1989ولكن التغيير الجذري الذي أحدثه دستور 

حكام العامة، وتنظم سير قطاع إلاعالم، وتجسد املمارسة التعددية لإلعالم والنصوص التنظيمية التي تفسر ألا 

الذي ينظم العمل  1990أفريل  3املؤرخ في  07.90على أرض الواقع لفترة طويلة، إلى غاية صدور القانون 

مؤسسات  إلاعالمي، ويجسد الحريات الاعالمية املكفولة، وعبر القانون عنها بالحق في إلاعالم، وبخصوص حرية

( والتي تنص على حرية تملك الجرائد 14في املادة ) 1990املتعلق باإلعالم لسنة  07.90إلاعالم أقرها القانون 

( التي تنص على السمعي البصري، وكيفية 56من طرف ألافراد، وألاحزاب السياسية، والشركات، واملادة )
وبهذا إلاقرار نجد أن حرية مؤسسات إلاعالم  توزيع الحصص إلاذاعية الصوتية، والتلفزيونية، وفق شروط،

انقسمت الي شقين حظيتا بحماية مختلفة؛ أي أن إلاعالم املكتوب حظي بالحرية والحماية الدستورية 

املنصوص عليها، وإلاعالم السمعي البصري بقي حكرا على الدولة يخضع لسلطتها التقديرية، وعرف تقيد 

 .(468،ص 2018رسة)محمد،وتغييب وخرق واضح على مستوى املما

وما افرزته التعددية السياسية وإلاعالمية من حريات، ادي الى وقوع صدامات وصراعات سياسية بين 

مختلف ألاطياف الحزبية، نتج عنه انفالت أمني وأعمال عنف في البالد، ولم يستفد من هذه التجربة التعددية 

ادت فيها حدة قمع الحريات وانتهاكاتها، الي غاية صدور ثاني إال في بداياتها، وتحولت التعددية الى فوض ى، ازد

في عهد التعددية، الذي حمل هو أيضا التوجه التعددي والانفتاح السياس ي،  1996دستور للجزائر في سنة 

وجاء املؤسس الدستوري مؤكدا على التوجه الديمقراطي، ومؤسسا للعديد من إلاصالحات املؤكدة على التوجه 

 .التعددي

وتمثلت إلاصالحات الدستورية في إعطاء الحماية، والضمانات للحقوق والحريات بمختلف أنواعها، 

( منه تضمن الحريات ألاساسية وحقوق إلانسان للمواطن، وتجعل منها تراثا مشترك لجميع 32فاملادة)

يما يخص التعددية (، أما ف34، ص 2016املواطنين واجب املحافظة عليها وحمايتها،)عبد الرحمن بن جيالني،
إلاعالمية، عمل املؤسس الدستوري في الشق إلاعالمي، على توفير الضمانات الالزمة، والحماية الكافية لحرية 

( من الدستور، التي أقرت بحرية الفكر، والرأي، وحرية 41( و )38( و )96مؤسسات إلاعالم من خالل املواد )

رتها ألنها محمية، وأي إجراء يقع عليها يكون بمقتض ى أمر إلاعالم، وعدم التعرض لهذه الحريات أو مصاد
نجد أن  1996(، وبواسطة هذه القواعد الدستورية املنصوص عليها في دستور 55قضائي)لعالوي خالد، ص 

مؤسسات إلاعالم حظيت بحماية دستورية، تتوافق مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خاصة 

 .ت إلاعالمية، وضمنت الشرعية ملمارسة هذه الحريات املكفولةما تعلق بالحريا

 2016حرية مؤسسات إلاعالم في التعديل الدستوري لسنة  -3-2



 حرية مؤسسات إلاعالم في الجزائر

44 

إن حرية إلاعالم بصفة عامة ال تستقيم، إال في ظل دولة منفتحة تقبل جميع مظاهر حرية الفكر، 

وال تفرض أي توجه، وتقبل كل التوجهات  والرأي، وتعترف بممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية،
(، وإذا سلمنا بان 205،ص1999دون أن تختار إحداها، وال تفرض على مواطنيها أية فكرة باإلكراه )نخلة، 

حرية مؤسسات إلاعالم؛ هي حرية إيصال ألافكار، وتنقل آلاراء، واملعلومات في كل الاتجاهات، عن طريق الكالم 

، فإن هذه الحرية (Charles,2002,p327)  و بأي وسيلة أخرى تحقق التمتع بهذه الحريةأو الكتابة أو الطباعة أ
لم تعد مقتصرة على حرية التعبير عن ألافكار وآلاراء، وإنما أصبحت تتطلب تحرر إلاعالم من السيطرة 

ة العامة، ومرجعيته والرقابة، أي البد من توفر حرية في كل املجاالت، ألن إلاعالم الحر واملوضوعي يخدم املصلح

في ذلك مبدأ الحق في إلاعالم للجميع، وتحرر مؤسسات إلاعالم، يعني التحرر الاقتصادي من الضغوط املالية، 

وتوفير إلامكانيات املادية الالزمة للعمل إلاعالمي، والتحرر السياس ي من رقابة مسبقة تفرض على نشر املادة 

 .(230، ص 2013إلاعالمية، تحت غطاء القانون)ساملان،

( منه على 50في جانب هذه الحرية، إذ نصت املادة ) 2016وهذا ما تضمنه التعديل الدستوري لسنة 

"حرية الصحافة املكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات إلاعالمية مضمونة وال تقيد بأي شكل من أشكال 

 .(2016مارس  07، الصادرة في 14الرقابة القبلية")الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

وبموجب هذا التعديل الدستوري، تأسست حماية جديدة لحرية مؤسسات إلاعالم، تمثلت في حرية 

جميع الوسائل إلاعالمية، وحتى وسائل التكنولوجيا الحديثة، وهذه حرية جد مهمة في عصر املعلومة الرقمية، 
في النشر، تعد نقطة تحول بارزة في توسيع الحريات إلاعالمية، وإلغاء الرقابة القبلية التي كانت هاجس إلاعالم 

غير أن هذه الحرية املكفولة، أعطي لها املؤسس الدستوري حدود ملمارستها، تمثلت في احترام كرامة الغير، 

 .(174، ص 2017وحقوق وحريات آلاخرين، ومتطلبات حماية ألامن الوطني للدولة من أجل تنظيمها )رمضاني،

ية العمل إلاعالمي من نشر ونقد أعطي املؤسس الدستوري ضمانة للعاملين فيه، وبالتحديد ولخصوص

الصحفيين، وألغي العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للجريمة الصحفية، حيث يصبح الصحفي يكتب وينشر 

وخاصة  بكل حرية، وبهذه الضمانة يتحرر الصحفي من ضغط النشر، ويملك دعامة أساسية للحقوق ألاخرى،

 .(175حق الوصول إلى املعلومة )رمضاني، ص 

وبخصوص حق الحصول على املعلومة أوص ي املقرر الخاص املعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي 

الدول بضمان التدفق الحر للمعلومات وألافكار، والحق في السعي إلى الحصول على  2011والتعبير في سنة 

، والدول أيضا ملزمة بموجب القانون الدولي، أن تحظر بواسطة قوانينها خطابات املعلومات وألافكار وتلقيها

الكراهية العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، والتحريض على إلارهاب، 

 .(205، ص 2015والتحريض املباشر والعلني على ارتكاب إلابادة الجماعية )زروالي،

مبدأ الشفافية في تداول املعلومة، وحق الحصول عليها، وتطبيقا منه ألحكام وقواعد القانون وتكريسا 
( تنص على الحق في الحصول على املعلومات 2016( من التعديل الدستوري لسنة )51الدولي، نجد املادة )

 وتؤكد" الحصول على املعلومات والوثائق وإلاحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن؛

كن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وباملصالح املشروعة للمؤسسات ال يم
 وبمقتضيات ألامن الوطني؛

، الصادرة 14يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق")الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 .(2016مارس  07في 

ماية خاصة تعبر عن حرية فردية واجبة الاحترام، وبهذا التنصيص حظيت حرية مؤسسات إلاعالم، بح

وفي نفس الوقت ليست مطلقة، بل مضبوطة ببعض القيود القانونية التي تنظم الحياة الاجتماعية، وتغلب 



اس ي لزهر،  سلطاني خليل
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املصلحة العامة على الخاصة، بما يضمن املساواة بين الناس، واحترام حدود وحريات الناس، وبواسطة 

ية، عهد الدستور إلى القانون بتنظيم هذه الحرية، بما يحقق التوازن بين الحماية الدستورية لهذه الحر 
املصالح الالزمة توافرها في املجتمع، فيتدخل القانون بقواعده آلامرة للتنظيم والضبط، ووضع الشروط التي 

 .(17، ص 2013يراها الزمة للتمتع باملبادئ الدستورية الضامنة)الحلو،

رسة املهنية لإلعالم، لم يعبر عنها بقانون جديد أثر هذا التعديل الدستوري، أما في ما يخص واقع املما
هو التشريع الساري املفعول، واملنظم  2012( املتعلق باإلعالم الصادر سنة 05-12وبقي القانون العضوي )

صري املتعلق بالنشاط السمعي الب 2014( الصادر في سنة 04-14للعمل إلاعالمي بصفة عامة، والقانون )

بصفة خاصة بالنسبة ملؤسسات إلاعالم السمعية البصرية، وتخضع بعض ألامور املتعلقة بالتسيير في 

مؤسسات إلاعالم لالجتهادات املنبثقة عن الوزارة الوصية، وسلطتي ضبط الصحافة املكتوبة، والسمعي 

اع حساس يعرف تخبط (، والتي لم تفعل كما يجب في ظل قط05-12البصري املنصوص عليهما في القانون )

 .في أساسه املتعلق بحرية عمل مؤسسات إلاعالم

 ونتائج الدراسة خاتمة .4
وفي الختام؛ يعد الوضع العام لإلعالم في الجزائر ضبابي يكتنفه الغموض، والدليل على ذلك نشاط 

ددة املدة مؤسسات إعالمية، مازالت وضعيتها القانونية لحد الساعة تحت وصاية الدولة، مربوطة بعقود مح
تمنحها وزارة الاتصال لها، وهذا يعني أن الدولة فتحت مجال إلاعالم وفق شروطها، وبقيت مسيطرة ومحتكرة 
لرخص الاستغالل، وهذا الاحتكار تفسيره عدم تطبيق ألاحكام الدستورية، وتطبيق القوانين واملواثيق املنظمة 

للعمل إلاعالمي، دون التطرق الكامل للتفاصيل التي تضمن  لإلعالم عبر مداخل محدودة، تكتفي بوضع إلاطار العام
 .(203،202، ص ص 2017ممارسة حرة ملؤسسات إلاعالم.)بوحنية ، رمضان،

وبالتالي توصلنا إلى أن الحماية املقررة لحرية مؤسسات إلاعالم، تتجسد في شقين ؛ شق أول يتمثل في 
لرأي، وشق ثاني يتمثل في حرية التعبير بواسطة نشر، وبث التنصيص على حرية املعتقد، وحرية الفكر، وحرية ا

ألاخبار، واملعلومات عبر جميع أنواع وسائل إلاعالم بدون تقييد، ماعدا ما تم التنصيص عليه بقانون، ويكون 
ضروري لحماية حقوق وحريات آلاخرين، وضبط مقتضيات النظام العام، وألامن القومي للدولة، ودساتير الدولة 

ئرية املتعاقبة، حظيت فيها مؤسسات إلاعالم بحماية دستورية، تفاوتت فيها الحرية من مرحلة إلى أخرى الجزا
 :حسب توجهات النظام السياس ي القائم في كل مرحلة، وعليه نري 

للرقي باملكاسب الدستورية، علي الدولة الجزائرية تعزيز الضمانات الدستورية والتشريعية لحرية مؤسسات 
 .ما يتماش ى مع التدفق الحر للمعلومةإلاعالم ب

ضرورة نزع القيود التعسفية على انشاء املؤسسات إلاعالمية، وخاصة ما تعلق بالقيود القانونية والقيود 
 .الاقتصادية التي تؤثر على حرية املؤسسة إلاعالمية في مجال بث املحتوي إلاعالمي

إلاعالم عند صياغة قوانين تنظيم مهنة إلاعالم،  على املشرع احترام النصوص الدستورية املكرسة لحرية
وإزالة القيود التعسفية املتعلقة بالنشر، والحصول على املعلومات، حتى تتمكن مؤسسات إلاعالم من ممارسة 

 دورها في املجتمع كسلطة رابعة.

 :املراجعقائمة املصادر و 
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البحث في العلوم الاجتماعية في املجتمع العربي بين التراث النظري الغربي وإلاخفاق 

إ)دراسة نظرية(إ–علم الاجتماع أنموذجا إ– مبريقيإلاإ
The research in social sciences in arab society between western theoretical 

heritage and empirical failure – sociology as a model –(theoretical study)  

*1سليمة بوخيط إ 2ياسمينة كتفي  ، 
 msila.dz-salima.boukheit@univجامعة املسيلة )الجزائر(،  ،قسم علم الاجتماع 1
 ketfiy@yahoo.frجامعة املسيلة )الجزائر(،  ،قسم علم الاجتماع 2

إ11/02/2021 القبول:تاريخ          إ      إإ31/12/2020 :إلارسالتاريخ 

إ :إملخص

العلوم الاجتماعية ألاخرى، كان هو العلم ألاكثر اهتماما علم الاجتماع ومقارنة مع غيره من منذ ظهور 

وألاكثر تركيزا على مختلف املجاالت الحياتية للمجتمعات البشرية، وبذلك  الكليه قفي نسبدراسة إلانسان 

بلورة فكرهم الاجتماعي بما يخدم  إلىيسعون  السوسيولوجيين . كون الباحثينهافي تطور لعب دورا أساسيا 

 خصوصيات مجتمعاتهم الحضارية والقيمية.

لكن وفي ضوء التراث التنظيري لهذا العلم والذي يعكس البيئة الغربية التي نشأ فيها من ناحية ومن 

ناحية أخرى الواقع املعقد الذي يمارس في ظله الباحثون مهامهم في املجتمعات العربية عموما والجزائر 

 هذه املجتمعاتمر بواقع ق ألا من طرفهم عندما يتعل إلاخفاقدرجة النجاح والتوفيق أو  مسألة تطرحخصوصا، 

مختلف  وباعتمادنا على تحليل نتائج بعض من التراث النظري املتوفر حول  ،ذات الخصوصية السوسيوتاريخية

املوضوع، توصلنا إلى مجموعة من النتائج تتمحور حول مسألة جوهرية وهي وجود قطيعة شبه كلية  جوانب

واحدة من خلل في  حدث يه التوجه ألاكاديمي ، وبالتاليطغى عل والواقع، حيثبين البحث السوسيولوجي 

 ألاساسية وهي خدمة املجتمع. وظائفه

 إلاخفاق.     ؛ التنظير  ؛  املجتمع؛ علم الاجتماع ؛ العلوم الاجتماعية   :فتاحيةكلمات م
Abstract: 

Since the emergence of sociology and compared with other social sciences, it has been 

the science most concerned with the study of man in his overall system and more focused 

on the various areas of life of human societies, and thus he played a fundamental role in its 
development.  The fact that sociological researchers seek to crystallize their social thought 

in a way that serves the peculiarities of their cultural and value societies. 

the question of the degree of success, success or failure on their part when it comes to 
the reality of these societies arises  Socio-historical peculiarity, and by relying on analyzing 

the results of some of the available theoretical heritage on various aspects of the topic, we 

reached a set of results centered around a fundamental issue, which is the existence of a 

quasi-total rupture between sociological research and reality, as it is overwhelmed by 
academic orientation, and thus a defect occurred in one of its basic functions.  It is 

community service. 

 Key words: social sciences ; sociology ; society ; theoretic ; failure. 
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إمقدمة:-1

تتجلى بوضوح على أنها أكثر من مجرد أزمة  ،الوقت الراهن من أزمة شاملة املجتمعات فيتعاني كل 

، سياسية وربما حتى أخالقية ،كذلك اجتماعية، ثقافية إال أنهااقتصادي بالطبع،  رغم أن ظاهرها اقتصادية

ملجتمعات املعنية، وذلك بفعل آلاليات العميقة التي تحددها، وكيفيات اندراجها في ا لتصبح ظاهرة شاملة،

ألازمة إعادة نظر عميقة في وضع ألامور القائمة، سواء على مستوى مختلف  تطلبت هذهبحيث ، وانعكاساتها

البعض،  بعضهابربما خصوصا على مستوى مختلف العالقات التي تربطها  و الهياكل واملؤسسات أو القيم ، أ

  .مؤثرة بذلك في البنية الاجتماعية بكاملها، ما انعكس حتى على التوجهات الفكرية لبعض العلوم والتخصصات

على الصعيد العالمي توجد أزمة كثيرا ما يتم إهمالها، أال وهي أزمة العلوم الاجتماعية نظرا إلى و 

بصفة جيدة، وهذه في نظرنا إحدى املعطيات  املذكورة ألاوضاعالصعوبات التي تجدها هذه ألاخيرة في تطويق 

، إذ أن هناك مسارات رامية إلى إعادة ترتيب وإنشاء مفاهيم عديدة كثيرا ما التي يجب التنبه إليها ألاساسية

لجأنا إلى استخدامها دون تبصر، ما ساعد على وجود إشكالية عربية ووطنية في مجال العلوم الاجتماعية 

 واستخداماتها.

تطور املجتمع الجزائري على أن الشروط املوضوعية لبروز مختصين في العلوم الاجتماعية  حيث يدل

أن ألامر يختلف فيما يخص الشروط الشخصية، أي تلك التي تسمح لهؤالء  غير ، توفرتفي املجتمع، قد 

 الاجتماعيةاملختصين بأن يتولوا حقا وظيفة التفكير النقدي، ذلك أن هذه الشروط، ال تنفصل عن الرواسب 

على اختالفها، هذه الرواسب التي تواصل ممارسة التأثير السلبي  أو الخلفيات الاجتماعية لهؤالء املختصين

على نتائج العلوم الاجتماعية وخاصة في ظل تواصل تقمص املختصين في هذه العلوم، لكل ما هو غربي وأكثر 

 علمي أو  الفكري لهؤالء أمرا معيقا لكل تقدممن هذا تناوله بشكل من إلاعجاب، مما يجعل من إلانتاج 

لقة غمجتمعي، وعليه يمكن تلخيص حالة العلوم الاجتماعية بتلك العملية الفكرية املوجودة في مجاالت م

 وتتم بشكل محدود ومجرد في بعض الحاالت مما يضعها في خانة القطيعة مع املجتمعات مجال الدراسة.

إإلاشكالية: -2

مسار التنمية  في من غيره من العلوم إقحامه أكثر  يفترضإن علم الاجتماع، يعتبر العلم الذي 

هجه ونتائجه، اته ومناوإشكالياته املجتمعية، إذ أنه يطرح مباشرة مسألة عالقاته باملجتمع نظرا إلى موضوع

مكان، حول هذه العالقة املتعددة، لذا يجدر بعلمائه التزود بالوسائل الكفيلة بالتفكير الواعي والواسع قدر إلا 

 وذلك خدمة لكل من علم الاجتماع نفسه واملجتمع الذي يتطور فيه هذا ألاخير.

إن هذه إلاشكالية ال تقل قدما عن علم الاجتماع، الذي هو جزء ال يتجزأ منه، حيث أن عالم الاجتماع 

فيه، ما يطرح مسألة غاية في ألاهمية مضطر دائما إلى التساؤل حول عالقته باملجتمع الذي يعيش ويعمل 

وهي إنتاج علم اجتماع يصلح للمجتمع الذي يعيش فيه عالم الاجتماع، خاصة وأن كل ممارسة سوسيولوجية 

 تتوقف على الدراسة الواعية للعالقات التي تربط هذا ألاخير بمجتمعه.

الزاوية نادرا ما كان في مستوى  غير أن التفكير السوسيولوجي في الجزائر، إذا ما نظرنا إليه من هذه

، ذلك ألن هذا العلم اكتفى بمجرد وصف حاالت الفعاليةاملشكالت املطروحة، سواء من حيث الجودة أو 
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يفرض نفسه كعلم خالق كفيل باملساهمة في إرساء أسس التقدم الاجتماعي يتمكن من أن موضوعية، ولم 

النظري واملنهجي رأسا على عقب لكي يكون سندا نظريا ال  والاقتصادي والثقافي، حيث يحتاج إلى قلب إطاره

يمكن الاستغناء عنه لضمان السير الحسن للتطور والتقدم الاجتماعي ككل، هذا الوضع يجعلنا نطرح تساؤال 

ماهي الانعكاسات الامبريقية على فهم التغير الذي عرفه املجتمع الجزائري في ظل ضعف املمارسة مفاده: 

 لعلماء الاجتماع  في الجزائر؟. السوسيولوجية

إعلم الاجتماع:  تحديد مفهوم-3

إن تحديد مفهوم علم الاجتماع يقودنا بطريقة أوتوماتيكية إلى فهم مايفترض أن تكون عليه العالقة 

 بين مهمة الباحث السوسيولوجي  ومجتمعه الذي ينتمي إليه:

الدراسة العلمية للسلوك الاجتماعي الذي يقوم به ألافراد، وألاساليب التي يطبقها هو علم الاجتماع ف

ويعتبر توجها أكاديميا حديثا بشكل نسبي، حيث شهد تطورا مذهال "املجتمع بإتباع املنهج العلمي وخطواته، 

تفرق الناس سواء م، أين كان يهتم بشكل أساس ي بالعمليات والقواعد الاجتماعية التي تجمع أو 19في القرن 

 (.24-23، 2011، )طاهر مسعود، "كان ذلك كأفراد أو كجماعات أو تنظيمات اجتماعية

واختلف علماء الاجتماع حول املوضوع الحقيقي لعلم الاجتماع، فمنهم من يعتبره علم العالقات 

هرها أو صورها الاجتماعية، مركزين على الجوانب الصورية لهذه العالقات دون التركيز على اختالف ظوا

 بر"، و"جورج سيمل".ف(، وأهم ممثلي هذا التعريف "ماكس 10، د.ت)التابعي، املكاوي، 

وهناك فريق ثان يمثل املدرسة الاجتماعية، ويرى أصحابه أنه علم الاجتماع وظيفته وضع املبادئ 

لبحث، وتحديد النتائج العامة وألاساسية التي ترس ي عليها العلوم الاجتماعية ووضع أسس الدراسة ومناهج ا

العامة التي تصل إليها العلوم الاجتماعية، أو باختصار جعل وظيفة املختص في علم الاجتماع، أوال، دراسة 

إحدى مناحي الحياة الاجتماعية وبحث ظواهرها للوصول إلى القوانين التي تحكمها، وثانيا دراسة املقومات 

مة للعالقات الاجتماعية والقوانين التي تنظمها وقوى تطور ألاساسية للحياة الاجتماعية والخصائص العا

 (.12، د.تاملجتمع وتقدمه )التابعي، املكاوي، 

وهذا ما يعطي صفة الواقعية لهذا الفريق مقارنة بسابقه، على اعتبار أن علم الاجتماع ليس مجرد 

ب أن ترتبط بالحقائق التي تنطوي قائمة من املقوالت املجردة التي ال حياة فيها وال موضوعية فاملقوالت يج

عليها مختلف نواحي الحياة الاجتماعية، باعتبارها سابقة من املجتمع والنشاط املجتمعي، فهذا الذي يوجدها 

 (.22، 1996ويطورها، وعليه ال يمكن دراستها بمعزل عن تجسيداتها الواقعية والاجتماعية )الخشاب، 

تحقق الوحدة املجتمعية وتطوره، أمثال "ماكيفر"، وفريق آخر وآخرون يرونه علم يدرس املبادئ التي 

تماما يرى بأن وظيفة علم الاجتماع ألاساسية هي دراسته التراث الاجتماعي بمكوناته )عادات، تقاليد، أعراف( 

 (.23، 1996نثروبولوجيا )الخشاب، أأمثال "سمنر"، وهذا الفريق ألاخير يتجه بعلم الاجتماع اتجاها 

نظر عن كل هذه الاختالفات حول تحديد موضوع علم الاجتماع الحقيقي، فإنها تتفق جميعا وبغض ال

في اعتبار موضوع هذا العلم هو دراسة مجتمعه في بنائه ونظمه وظواهره، بشكل علمي تحليلي تفسيري، 

اه "ابن للوصول إلى جملة القوانين التي تحكمه وهي بذلك تتفق مع ذلك التحديد القديم الذي سبق وأعط

خلدون" لعلم العمران البشري، حيث يدخل في نطاق دراسة هذا العلم، حياة ألافراد في املجتمع والعالقات 
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التي تنشأ بينهم، والقواعد املنظمة لهذه العالقات ودراسة تراثهم ومعتقداتهم وحضارتهم بكل مكوناتها ومعايير 

 (.13، 2014ون، بن خلداألاخالق ومظاهر التقدم والتنظيم الاجتماعي )

غير أن علم الاجتماع في سياق بحثه عن تحديد دعائم استقالله كعلم، لم يكن يعتبر هذا الاستقالل 

غاية في ذاته، ولم يكن حريصا على جعل هذا الاستقالل مطلقا، ألنه من جهة أخرى بحاجة إلى العلوم 

وما يمكن توضيح نقاط التقاء علم الاجتماعية ألاخرى، ليزيد من درجة تميز منهجه وموضوع بحثه، وعم

 الاجتماع بباقي العلوم الاجتماعية فيما يلي:

رها في دراسة والنفس والاقتصاد والسياسة وغي الاجتماع مع علوم ألانثروبولوجيايشترك علم -أ

 موضوع واحد وهو إلانسان أو النشاط إلانساني، فعلم الاجتماع يدرس نشاط إلانسان الاجتماعي، وعلم النفس

يدرس السلوك إلانساني للفرد، وألانثروبولوجيا تدرس إلانسان باعتباره كائنا عضويا واجتماعيا وثقافيا، 

والاقتصاد يدرس السلوك إلانساني العملي والسياسة تدرس سلوكه السياس ي، والفارق فقط يكون في طريقة 

 (.47، 2012تناول هذا املوضوع أو الهدف أو املدخل العام. )شلبي، 

 ن الاختالف بين هذه العلوم في املوضوع والهدف واملدخل ال ينفي العالقات بينها، فعلم الاجتماعإ-ب

يهدف إلى تحقيق التكامل املعرفي حول إلانسان واملجتمع، هذا التفاعل يتحقق بين علم الاجتماع وعلم النفس 

ن، يتعلم خاللها القيم واملعايير عند دراسة كل منها للتنشئة الاجتماعية كعملية مستمرة طيلة حياة إلانسا

والثقافة، فيتحول فيها من شخصية بيولوجية إلى كيان اجتماعي، ملتزم بالقيم واملعايير املوجهة للسلوك، 

فعند دراسة علم الاجتماع هذه الظاهرة فإنه يبدأ مما انتهى عنده علم النفس من فهم نظري للشخصية 

 (.25، 2010ككيان اجتماعي. )الزاهري، 

وعند دراسة علم النفس للجماعة، يظهر فرع جديد هو علم النفس الاجتماعي، والعالقة بين علم 

الاجتماع والاقتصاد وثيقة، فعند دراسة هذا ألاخير للثروة من حيث طبيعتها وإنتاجها وتوزيعها واستهالكها، 

املعاصرون إنشاء فرع  فذلك ال يكون إال في مجتمع، أي كعمليات اجتماعية، حيث حاول علماء الاجتماع

جديد لعلمهم يدرس ظواهر الاقتصاد كظواهر اجتماعية تخضع لعالقات وعوامل اجتماعية، هو علم الاجتماع 

الاقتصادي، حيث يدرس أصول إلانتاج والاستبدال والتوزيع ومراحل تطورها والقوانين املتحكمة فيها 

قوانين مستمدة من الحقائق الاجتماعية واختالف أشكالها باختالف املجتمعات والشعوب، واضعين 

 والاقتصادية معا.

وتظهر العالقة بين علم الاجتماع والسياسة في ميل مجموعة من علماء السياسة إلى تحليل الظواهر 

السياسية في ضوء البناء الاجتماعي، فأصبحت مفاهيم املجتمع املدني والبناء الاجتماعي والنسق الاجتماعي 

التصورية والفكرية املستخدمة عند هؤالء في تحليل ظواهر الدولة والحكومة وغيرها، فاملهتمين من ألادوات 

باملسائل الاجتماعية لديهم معرفة واضحة بالقوانين التي تتحكم في الظواهر الاجتماعية، أو املبادئ التاريخية 

عنها، وعليه تمخض عن العالقة بين  املتحكمة في البناء الاجتماعي، بينما علماء السياسة ال يعرفون الكثير 

السياسة واملجتمع، علم الاجتماع السياس ي، وهو الفرع الذي يهتم بدراسة النظم والظواهر السياسية في ضوء 

 (.11-10، 1982البناء الاجتماعي وثقافة املجتمع السائدة. )الفوال، 
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بحث عن الاستقالل املطلق عن وعموما فإن علم الاجتماع في طريق تحديده ملعالم استقالليته لم ي

الوصول  فغيره من العلوم، وإنما استقالل نسبي يسمح بوجود عالقة تفاعلية متبادلة بين هذه العلوم بهد

 إلى بناء متكامل للمعرفة إلانسانية.

إن التطور الكبير الذي عرفه العقل البشري في العصر الحديث يجعله يختلف اختالفا ملحوظا عن 

ة، خاصة وأن هذا التطور كان مصاحبا للعديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية العصور املاضي

 والاجتماعية.

تميز هذا العصر باالختالف في وجهات النظر بين الباحثين النظرية واملنهجية وإلاطار العام حيث 

املرتبط بتصوراتهم وأفكارهم وحتى أيديولوجياتهم عند تناولهم ملختلف هذه التغيرات وآثارها ونتائجها، وما 

ات الكمية والكيفية، والتي تلعب ساعد الباحثين في علم الاجتماع تلك التطورات في املناهج وأدوات جمع البيان

، وهذا ما يظهر عند الرواد بدراستهادورا كبيرا في تسهيل دراسة الظواهر واملشكالت والقضايا التي اهتموا 

بر"، وغيرهم، هذا الوضع وهذه فألاوائل لعلم الاجتماع، في مقدمتهم "أوجست كنت"، "دوركايم"، "وماكس 

كن متوفرة لدى الدارسين والباحثين الغربيين في العصور الوسطى، الذين التسهيالت في الدراسة والبحث لم ت

قيدت الكنيسة ورجال الدين كل أنشطتهم وأعمالهم التي تعد خروجا عن النمط الفكري والثقافي والعقائدي 

 السائد في كل أوروبا.

ا بالك باملجتمع فإذا كان ألامر كذلك في املجتمع الغربي باختالف العصور والظروف التاريخية، فم

 .العربي ذو الخصوصية املختلفة جذريا عما هو في املجتمع الغربي؟

إواقع العلوم الاجتماعية في املجتمعات العربية:-4

املتخصصين  توجهات  تتعرض العلوم الاجتماعية إلى النقد من حين آلخر بشكل أو بآخر، إما بسبب

التي تعتبر مسألة أساسية نظرا إلى و ة العلوم الاجتماعية فيها، وإما بسبب إنتاجها، ، مما يطرح مسألة سمع

املجتمع، لذلك ينبغي عدم و ألاسرة العلمية للعلوم الاجتماعية  حقيقية بين يتمثل في عالقة مفروضأن ما هو 

ثرواته املتمثلة في مختلف عناصره املعنية و  بكل مكوناتهادخار أي جهد من أجل إقامة حوار دائم بين املجتمع 

وخاصة )قطاعات إلانتاج، املؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافية، وغير ذلك من عناصر ألاسرة العلمية 

 (، من جهة وأسرة العلوم الاجتماعية من جهة أخرى.الخ...الجامعية

ماعية فإنه الاغتراب، وذلك بسبب وإذا كان باإلمكان تلخيص الوضع السائد ضمن أسرة العلوم الاجت

بطبيعة ومناهج التعليم، والثاني بالبحث والثالث بالصلة مع بقية  منها ثالثة عوامل أساسية، يرتبط ألاول 

 املجتمع.

ففيما يتعلق باألول فهو مرتبط بتلك املناهج التدريسية التي تشمل جميع املراحل الدراسية، وخاصة 

ريقة أقرب ما تكون إلى العشوائية، فضال عن التغييرات التي تشهدها هذه الليسانس منها والتي توضح بط

القطاعات وخاصة البرامج واملناهج من سنة ألخرى، دون أن ترتبط هذه التغيرات بالواقع الاجتماعي للمجتمع، 

 اعية...الخ.فيه، وال بخصوصية املجتمع القيمية، الثقافية،  إلايديولوجية، والاجتمألاكثر أهمية وديناميكية 

يعرف حالة من الاغتراب والاضطراب والال  هذا ألاخير  أما العامل الثاني واملتعلق بالبحث العلمي فإن

املنافسة في مجال البحث ، وذلك لعدة بغياب التحفيز على  يتميز في املجتمع، ألن الوضع  الامبريقية فاعلية
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املنطق الجماعي للعملية التنموية، أو بمعنى آخر  أسباب أهمها تحكم املنطق الفردي في البحث العلمي بدل

غياب التصور إلاستراتيجي الذي يتحكم في عملية البحث العلمي، بما يخدم املصلحة املجتمعية، فضال عن 

ما يمنح من امتيازات للبحث العلمي والباحثين بما يحفزهم على بذل الجهود التي تخدم نفس إلاستراتيجية 

ها، وآخر ألاسباب، عدم اتضاح املغزى من أغلب البحوث العلمية، بسبب وجود نوع من التي سبق وتكلمنا عن

القطيعة بين عملية البحث العلمي واملجتمع الذي يفترض أن توجه هذه العملية جهودها خدمة لتطوره 

إذا تجلت وازدهاره ورقيه، وهو العامل الثالث والهام، بحيث ال يمكن أن نضفي قيمة على البحث العلمي، إال 

ة إلى روابط قوية تجمع في إطار مجهود واحد يرمي إلى لحالعالقة العملية للبحث بباقي املجتمع، فالحاجة م

 تطبيق منطق التنمية املجتمعية الشاملة، كل من قطاع البحث والقطاعات إلانتاجية على الخصوص.

عب إدراكها إذا ما استثنينا فمن زاوية نظر املجتمع تبدو العلوم الاجتماعية كمجموعة غامضة يص"

بعض الفروع النادرة التي تؤدي إلى تخصصات مهنية معروفة اكتسبت مصداقيتها وشرعيتها اجتماعيا منذ 

سنوات عديدة، فالحرص امللح على الطابع العملي الستخدام العلوم الاجتماعية ألغراض عملية هو ما يميز 

 (.151 د.ت،)سفير ،  "تماعيةالخطاب الذي يخص به املجتمع هذه العلوم الاج

ة في مجموعة من ر واملشكلة املطروحة في هذا املوضوع هو تحويل العلوم الاجتماعية إلى أدوات محصو 

املجتمع، مما يفقدها كليا طابعها ألاصلي، كما أن الطلب الاجتماعي  علىالوصفات التي تساعد على التعرف 

ظل قيدا يهدد بتوجيه أغلب العلوم الاجتماعية نحو متطلبات بعيدة عن املهام العلمية النبيلة التي تبرزها 

 إلاشكالية الخاصة بمجال العلوم الاجتماعية، هذا إن وجد فعال إشكالية تخضع إلى مثل هذا املقياس.

خطر حصر العلوم الاجتماعية في جزء صغير من مهامها وارد إذا لم تفرض هذه العلوم نفسها عن ف

طريق جودة إنتاجها وباحثيها، وألامر هنا ال يتعلق بمحاولة إضفاء الشرعية على وجودها بقدر إظهار الصلة 

مجتمع الذي يمكنها أن تقدم الوثيقة التي تربطها بكل جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لل

ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية والثقافية  تلها مساهمة ال بديل لها، فتجارب كل املجتمعات التنموية أبرز 

لنجاح هذه ألاخيرة ما يدل على الدور إلاستراتيجي الذي تؤديه العلوم الاجتماعية بكل فروعها في العملية 

 التنموية.

إالاجتماع:دور النظرية في علم -5

منذ ظهر علم الاجتماع وهو يستمد من النظرية مفاهيمه ومصطلحاته وتوجيه جميع معارفه من أجل 

املساهمة في تقدم املجتمع ورقيه، فامتالك نظرية علمية متكاملة الشروط بإمكانه أن يواجه الواقع الاجتماعي 

 (.218، 1999بالتحليل والتفسير )زعيمي، 

جية من املعلوم أنها قد ظهرت وترعرعت وتطورت في بيئة غربية، ما جعلها هذه النظرية السوسيولو 

تخضع على مدار عقود من الزمن لعقائد وأيديولوجيات املجتمعات الغربية، ما خلق جدال ال يزال قائما إلى 

لدائر اليوم، حيث أن هذه املسألة ليست تاريخية بقدر ما هي مندرجة في صميم الصراع النظري ألايديولوجي ا

إلى علم اجتماع ثوري وآخر  يصنفهذا العلم حول املسألة املتعلقة بالبناء النظري لعلم الاجتماع، ما جعل 

نشأ فيه، حيث تمثل عند الذي عرفي املعي اتمالاجواقع البرجوازي محافظ، وكال الاتجاهين لهما ارتباط وثيق ب
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زعزعته الفلسفات النقدية والحركات الثورية، ومحاولة املحافظين في الرغبة أساسا في إصالح املجتمع الذي 

العمل على تغيير أوضاع املجتمعات رأسا على عقب والثورة على كل حاالت الاستغالل والهيمنة الرأسمالية، 

 (.209، 1992هذا عند الراديكاليين )سلوم، 

محل اهتمام كل املفكرين في كان  في املجتمع ومعالجة آثاره ونتائجه  التغير الاجتماعي الحاصلفدراسة 

)"جون جاك روسو" في تشخيصه ملسببات وأسس  حتى قبل ظهور علم الاجتماع، فمثال  امليدان الاجتماعي

إقامة العقد الاجتماعي كان انطالقا من التحليل لواقع مجتمعه السياس ي الاجتماعي(، وكذلك ألامر لعلماء 

م بمختلف املفاهيم املرتبطة به من تطور وتخلف دوما مجال الاجتماع، فقد كان التغير الحاصل في مجتمعاته

الدراسة ألاساس ي عندهم رغم اختالف املنطلقات ألايديولوجية لديهم، ما جعل من نظرياتهم نتاجا طبيعيا 

تصادي والاجتماعي كما كانت أهدافهم العلمية تخدم الاق –لديني ا –لثقافي ا –السياس ي –لواقعهم الفكري 

 هدافهم العملية املجتمعية أو الشخصية ألاخرى.بشكل واضح أ

له  سوسيولوجيا إن الظروف التي نشأ فيها علم الاجتماع الغربي سوسيو تاريخيا، كلها شكلت خطابا

وكما هو متعارف عليه فإن علم الاجتماع في مجمله  بحيثاملجتمعات ألاخرى،  أهداف أهداف تختلف عن

-م18غربي الاقتصادية والسياسية والفكرية، التي عاشتها أوروبا في القرنين نتاجا طبيعيا ألزمة املجتمع ال كان

م، والتي أدت إلى كسر املقومات إلاقطاعية والدينية الكنسية، فظهر الفكر النقدي الرافض لألوضاع 19

 وتحللها وتناقشها إلى ظهور خطاب سوسيولوجي، تحكمه نظريات تستجيب ملعطيات الواقع،ما أدى القائمة، 

بين علم الاجتماع واهتماماته ودراساته، بكل ما  الراسخةما يؤكد العالقة " وفي ضوء ذلك تقترح الحلول لها،

يحويه من مفاهيم ونظريات وتوجهات وبين الواقع الاجتماعي والفكري العام للمجتمع، وبالتالي كان التغير 

 .(46، 2016)دناقة ،  "حاصلة في املجتمعوالتطور بين هذا العلم ونظرياته باملوازاة مع كل التغيرات ال

في حين ظل علم الاجتماع عاجزا على تقديم الفهم والتفسير والتأويل املنتظر منه حول مختلف القضايا 

، رغم تسارع وتيرة التغير الاجتماعي في املجتمع الجزائري، بسبب املكانة الهامشية التي ظل املجتمعية املعاشة

يحتلها املختص في علم الاجتماع، فإذا كان كبار املنظرين في علم الاجتماع في املجتمعات الغربية هم شاغلي 

ات عندهم ال تخلو مخططاتها مناصب هامة إما سياسية وإما ثقافية وإما اقتصادية أو غيرها، وأغلب املؤسس

وبرامجها من دعم أبحاث املختصين في علم الاجتماع، فإن دور املختص في علم الاجتماع عندنا ال يكاد يظهر 

تحليل مسببات وعوامل نشوئها، رغم أن هذه املهمة يفترض إال عند وقوع املشاكل وألازمات، ليقتصر دوره على 

ضرورة، ليأخذ املختص في علم الاجتماع صفة املصلح أو املحقق الاجتماعي أن تكون قبلية وليس بعدية دوما بال

 فحسب.

إمظاهر العجز الامبريقي لعلم الاجتماع:-6

رغم التأكيد والاتفاق على أهمية علم الاجتماع كحقل من حقول املعرفة العلمية، إال أن حالته ال 

لطبيعية، وخاصة فيما يتعلق بعدم قدرته تختلف عن حالة أغلب العلوم الاجتماعية وحتى بعض العلوم ا

على تحقيق بعض أهدافه واقعيا، وفي بعض الحاالت عندما يجد نفسه في حالة قطيعة شبه كلية بواقع 

املجتمع املدروس، ما يطرح مسألة ما يصطلح عليه بحالة الاغتراب عن الواقع الاجتماعي، ولعل هذا ألامر 

سه والذي عندما تستورد نظرياته ومفاهيمه الجاهزة، ينقل بدوره تلك يرتبط بأزمة علم الاجتماع الغربي نف
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ألازمة الكبيرة التي يعانيها عند استخدامه في مجتمعاتنا، أو بتعبير آخر يمكن وصف حالة علم الاجتماع في 

ة مجتمعاتنا بأنها امتداد ألزمة علم الاجتماع الغربي، هذه ألازمة يمكن أن تظهر بشكل جلي وواضح في عد

 جوانب ومجاالت، أهمها:

إغموض دور عالم الاجتماع:-6-1

ختلف قطاعات معالقات بين الباحثين في مجال علم الاجتماع و  كثر الحديث في السنوات ألاخيرة عن

ألانشطة املجتمعية، غير أن هذه العالقة رغم وجوب وجودها إال أنها بقيت تخضع ملجموعة من الظروف 

هياكل قائمة بذاتها تضمن وجود واستمرار وفعالية هذه العالقة، ما يجعل من  والتقلبات، وذلك بسبب غياب

 جالاملجال الفكري لعلم الاجتماع يكاد يكون منعدما عدا بعض املؤسسات واملحافل التي تحاول أن تبرز م

ممارسة مهنة عالم الاجتماع وبالتالي مجال تعبير وتطور علم الاجتماع في مجتمعاتنا، أين يتجلى بوضوح 

الاهتمام الضعيف جدا بهذه املهمة، إذا ما استثنينا بعض املؤتمرات وامللتقيات والندوات التي ينظمها 

ة الشاسعة بين عالم الاجتماع و الهوذلك ضمن أطر أكاديمية محضة، تبرز "املختصون في مجال هذا العلم، 

ومجتمعه، فعالقة عالم الاجتماع بمحيطه تتسم بتضافر عوامل موضوعية وذاتية، ظرفية وبنيوية، ال تشجع 

 (.97، 2010)العاطفي،  ."الاجتماعي ع واملحيطإطالقا على إقامة حوار جاد وفعال بين علم الاجتما

ملجتمع، من حيث طريقته في إدماج علم الاجتماع ومختصيه، أما إذا حاولنا النظر إلى املسألة من زاوية ا

الاجتماع في  للمختص في علمفإننا ال نالحظ وجود أية دالالت على الوظائف الاجتماعية الواقعية وامليدانية 

 يا.واقعمجتمعاتنا، وال على وجود أي صدى لهذا العلم 

، لكن واقعيا نجد وظيفة عالم الاجتماع فمكانة ودور علم الاجتماع هامة جدا من الناحية النظرية"

التدريس في كون مبالغين إذا قلنا بأن هذه الوظيفة ال تتعدى نتكاد تختصر في املجال ألاكاديمي، وربما قد ال 

 (.39، د.ت. )سفير ، "املؤسسات ألاكاديمية ونقصد بها هنا الجامعات بعض

القطاعات املنتجة أو الخدماتية، توضح أن علم وحتى الفئة القليلة من علماء الاجتماع املشتغلين في 

الاجتماع عندنا على املستوى املجتمعي ظل غير معروف أو غير معترف به، رغم أن عدة تخصصات أخرى من 

العلوم الاجتماعية قد تمكنت من فرض نفسها مجتمعيا مثل )علم النفس، الحقوق، علم الاقتصاد وغيرها(، 

تماع قاد إلى وجود تصورات خاطئة، تؤدي إلى إلاساءة لفهم وظيفة علم الاجتماع، أو ربما إغفال دور عالم الاج

 ما يجعله في وضع معزول تماما عن املحيط الاجتماعي والاقتصادي والتنموي بشكل عام.

إالقطيعة مع الواقع:-6-2

تصنف املجتمعات العربية في خانة املجتمعات املتخلفة، بسبب العديد من املشكالت، مع تميزها بواقع 

بنائي خاص، وخصوصية تاريخية تصعب من مهمة علم الاجتماع التفسيرية على النحو الذي وجد عليه هذا 

عقيدات املجتمعية، ما يجعل العلم )علم غربي(، والسبب في ذلك يعود إلى أن هذا العلم لم يعهد مثل هذه الت

من علم الاجتماع الغربي بأطره الفكرية والنظرية واملفاهيمية في حالة عجز نسبي عند التعامل مع الواقع 

 املتخلف ملجتمعاتنا.
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فإذا كان علم الاجتماع قد تطور في بيئة غربية، فإنه من الطبيعي أن تكون الدراسات التي تتناول 

(، حيث يالحظ أن هذا العلم يقدم نوعا من 234، 2002ات صفة انطباعية )زمام، املجتمعات غير الغربية ذ

التفسيرات املضللة، فاملعرفة السوسيولوجية عموما املوجهة لدراسة واقع مجتمعاتنا تتم من واقع غربي وإن 

بة، فبدل كانت تلك العملية تتم من طرف باحثين محليين إذا صح هذا التعبير، ما يجعلها مجرد خطابات غري

 إنتاج املعرفة بشكل محلي، نجدها تترجم رؤى خارجية غريبة.

 ولعل أهم مسببات حدوث هذه القطيعة بين علم الاجتماع وواقع مجتمعاتنا املتخلفة يكمن فيما يلي:

للفكر السوسيولوجي الغربي بسبب إغفاله أو عجزه عن فهم الخصوصية  العجز الامبريقي -

ت، حيث شكل علم الاجتماع الغربي ما يشبه القوالب الجاهزة املجتمعا لباقي التاريخية 

لتطبيقها على البناء الاجتماعي للمجتمعات املتخلفة، انطالقا من تقسيمها وتجزئتها بشكل 

 يضفي السلبية على طبيعة ألابنية الاجتماعية، وتناول واقعها بنظرة سلبية مسبقا.
عالجة واقع املجتمعات املتخلفة من أجل كل املدارس السوسيولوجية واتجاهاتها، وجهت مل -

إثبات جمود ألابنية الاجتماعية والثقافية لهذه املجتمعات، ورغم ظهور محاوالت تنظيرية 

عديدة في النصف الثاني من القرن العشرين والتي حاولت إعطاء تصورات جديدة عن هذا 

كبرى قبل ذلك، إال أنها الواقع بسبب العجز الامبريقي الذي سجلته الاتجاهات النظرية ال

ظلت قاصرة بدورها. بسبب عدم أخذها من الواقع منطلقا لبناء التصورات النظرية 

 (.96، 2004)مساك، 

أغلب التفسيرات التي تناولت أبنية املجتمعات املتخلفة، اعتبرت من هذه ألاخيرة )املجتمعات  -

رحلة تاريخية معينة، والهيمنة رض تبرير الحركة الاستعمارية في مغاملتخلفة( أبنية جامدة ب

والاستغالل الغربي لها في مراحل الحقة، حيث أن ظهور أطر نظرية حديثة بعد الحرب العاملية 

الثانية، ملعالجة واقع املجتمعات املتخلفة، كان هدفها ليس التغير املرغوب الذي يقود 

ية للغرب، فكانت للتنمية الحقيقية والفعلية، بقدر ما هو إحداث تنمية في ظل الشعب

املمارسة العلمية بما فيها السوسيولوجية تعكس وضعا يتسم بالشعبية والخضوع أيضا لكل 

ما هو غربي، ما جعل من كل النظريات السوسيولوجية عديمة الصلة باملشكالت الاجتماعية 

 الحقيقية للواقع الاجتماعي للمجتمعات املتخلفة عموما والعربية خصوصا والجزائر واحدة

 من هذه ألاخيرة.

إغياب إلانتاجية املعرفية:-ـ6-3

ظهر  عموما والجزائر خصوصا، في ظل غياب منظومة حقيقية للبحث العلمي في املجتمعات املتخلفة

فيما يتعلق باملعالجة الفعالة لقضايا ومشكالت املجتمعات املتخلفة، وهو  واضحعجز معرفي سوسيولوجي 

الدور إلانتاجي الذي يفترض انتظاره من املمارسة السوسيولوجية في أي مجتمع بشري، ولعل لذلك عالقة 

مر مباشرة بالجانب املفاهيمي للتحليل السوسيولوجي والذي غالبا ما يكون غير عملي، خاصة عندما يتعلق ألا 

بواقع له خصوصياته ومميزاته السوسيوتاريخية، هذا الواقع يختلف كليا عن ذلك الواقع الذي ظهرت ونمت 

تم على أي باحث تحفيه هذه املفاهيم، وبشكل آخر فإن مسألة مراعاة الخصوصية يعتبر من املعطيات التي ي
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ى فإن دور أو وظيفة املختص في علم ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخر سوسيولوجي أن يأخذها بعين الاعتبار

 تقريبا في مجتمعاتنا ال تكاد تخرج من أسوار الجامعة على اعتبار أن هذه ألاخيرة هي املجال الوحيد الاجتماع 

أن الجامعة اليوم  في هذا إلاطار  يرى الكثير من املالحظينحيث "الذي يمارس فيه هذه املختص مهمته، 

ملوظفين وليس منتجين للمعرفة، بما يؤدي إلى توجيه القرار السياس ي في أصبحت تتكون من مجموعة من ا

 (adel, 2001, 93)" .البالد، أي توجيهه من خالل املعرفة في خدمة املجتمع وأهدافه ومخططاته

فعلم الاجتماع بالخصوص في مجتمعاتنا مطالب بإعادة تحليل وفحص التراث السوسيولوجي "

تلف ألافكار والتصورات والنظريات واملفاهيم لإلطالع على ما يمكن أن تقدمه من املتراكم، وذلك باختيار مخ

(، خاصة وأن هذا الجانب 21، 2000. )معتوق، "إسهام في فهم هذا الواقع وتحليله وتشخيصه وبالتالي تطويره

ي، ملا ألبحاثه بالذات هو السبب الحقيقي وراء جعل علم الاجتماع من أكثر العلوم رفضا على املستوى املجتمع

إنتاجي فيما يتعلق بدراسة وتحليل وتشخيص الواقع، وبالتالي تحقيق الغرض منه على جز ودراساته من ع

 املستوى العملي.

إ:واملقترحات النتائج-7

الغربيون قد تصوروا دور ووظيفة علم الاجتماع هو الرقي باملجتمع البشري  علماء الاجتماعإذا كان 

في ظل التأكيد على املضمون الفعلي لهذا العلم، أال وهو دراسة ألافعال إلانسانية املستهدفة لغايات تحدده 

ملجتمعية، من أجل العمل فيما بعد على التوجيه ألامثل وألاحسن لهذه ألافعال بما يخدم املصلحة العامة ا

(، فإن دور علم الاجتماع في مجتمعاتنا، ظل مبهما وغامضا، إن لم نقل غائبا بشكل 17-16، 2006)معتوق، 

 شبه كلي، وذلك بالنظر للمعطيات التالية:

العمل ولعقود من الزمن على مجرد استيراد املفاهيم والنظريات، بما في ذلك ألادوات والتقنيات  -

الواقع بكل  في بلداننا من البلدان الغربية، في علم الاجتماع املنهجية من طرف املختصين

كان الاكتفاء بإسقاط النماذج الجاهزة، عاملين بطريقة غير مباشرة على إخضاع "تعقيداته، 

واقع مجتمعاتهم لهذه النماذج بدل الانطالق من إلايمان بأن كل واقع له خصوصيته وبالتالي 

، )أحمد طعيمة، "عالجته معالجة علمية منطقية صحيحةله نظرياته ومفاهيميه ألاصلح مل

2004 ،102.) 

تكاد تقتصر أغلب البحوث السوسيولوجية في مجتمعاتنا والجزائر واحدة منها على الجانب  -

ألاكاديمي التدريس ي، والقيام بالبحوث بغرض تحصيل الشهادات العلمية أو الترقيات، بعيدا 

السوسيولوجية والتي ينبغي أن تستهدف بالدراسة والتحليل، عن الدور الحقيقي للبحوث 

، بغرض النهوض باملستوى الختشخيص الواقع الاجتماعي والسياس ي والثقافي والتربوي، ...

بين هذا العلم، واملجتمعات املتخلفة على  فجوةالتنموي لهذه املجتمعات، ألامر الذي زاد من ال

 (:18، 2006معتوق، )مجتمع ينبغي أن تضطلع بما يلي،  اعتبار أن وظيفة علم الاجتماع في أي
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 .تحليل نقدي لألوضاع الاجتماعية القائمة 

 .كشف مختلف التناقضات السوسيواقتصادية والثقافية للمجتمعات 

 .التوعية املجتمعية للنهوض بالعملية التنموية الشاملة 

 .الوصف التحليلي لألوضاع القائمة بكل موضوعية علمية 

ع علم الاجتماع بدوره الفعلي في مجتمعاتنا، فالقائمون عليه بحاجة ماسة إلى تحقيق لكي يضطل -

الاستقاللية التامة عن أصحاب القرارات السياسية وتوجهاتهم املختلفة، حيث تشهد التوجهات 

البحثية في علم الاجتماع تغيرات تكاد تكون ظرفية متماشية من تلك التغيرات التي تعرفها 

لى املستوى السياس ي وحتى الاقتصادي، بحيث تتماش ى التوجهات البحثية مجتمعاتنا ع

السوسيولوجية مع التوجهات السياسية بكل عيوبها ونقائصها، وما يالحظ على هذه العالقة 

عندما نتحدث عن  سيانالقائمة بين السوسيولوجي والسياس ي، هو تبعية ألاول للثاني، وألامر 

من الدولة كمؤسسة سياسية صاحبة الخطاب العلمي  ما جعل"أغلب العلوم ألاخرى، 

الاجتماعي في املجتمع، وبالتالي الفاعل الوحيد فيه، ما يضع عالم الاجتماع في خانة التهميش، 

ويزيد من عقم أبحاثه ونتائجها وبالتالي كل أهدافها، بل ويضفي الصفة ألاكاديمية املحضة لهذا 

الوضع على ما هو عليه يستمر رفض هذا العلم مجتمعيا العلم في مجتمعاتنا، وفي ظل استمرار 

 (.Adel, 2001, 6-7. )"لعقود أخرى 

ضرورة إخراج علم الاجتماع من تصنيف العلوم الدنيا، من حيث الاستفادة من محفزات  -

البحث العلمي، باعتبار هذه ألاخيرة، هي آلالية القادرة على تطوير أي علم بما يمكنه من ربط 

ونتائجه بامليادين املجتمعية ألاخرى وبالتالي تعزيز املكانة ألاكاديمية والعلمية لعلم نشاطاته 

الاجتماع، ما يضفي الفائدة املرجوة منه، خاصة وأنه العلم ألاقدر على الغوص في تشخيص 

 الواقع املعقد ألي مجتمع من املجتمعات.

إة:مخات. 8

كالية الجدلية القائمة بين العلم واملجتمع عموما إلاش في ظل كل املعطيات التي سبق تحليلها تبقى

ماعي واملجتمع خصوصا هي بالتأكيد من اختصاص املجال الواسع للعلوم الاجتماعية بكل تجوالعلم الا 

تخصصاتها، خاصة وأن هذه ألاخيرة قادرة على طرح املشكلة واملساعدة على حلها بكافة جوانبها املتعددة والتي 

 وشخصت.سبق 

وخاصة علم  اختيار يؤمن بإمكانية وجود تنمية علمية حقيقية دون وجود للعلوم الاجتماعيةفكل 

يكون مجرد هراء نتيجته الفشل ال محالة، بالنظر الفتقاره إلى الوسائل الكفيلة بتمكينه من  الاجتماع منها

نموية الشاملة ألنه في مسألة بلوغ املجتمع ألهدافه الت اشرخ سيحدثبلوغ أهدافه الخاصة، كما أن ذلك 

 سينقص من قدرات املجتمع كلها في هذه العملية.
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إن ما يسجل بالنسبة للدراسات وألابحاث في مجال علم الاجتماع في العالم العربي عموما والجزائر 

خطابات منها مجرد خصوصا، أنها ظلت بعيدة عن الفعل الاجتماعي الواقعي إلايجابي والفعال، ما جعل 

الاجتماعي  ذاتها ومنفصلة بشكل شبه كلي عن املشكالت والقضايا الاجتماعية التي يفرزها الواقعمنغلقة على 

يغير شيئا، فوجوده ال يقدم  ال يكاداملعاش، إلى درجة أنه لو اختفى علم الاجتماع بممارساته الحالية فإن ذلك 

بتقديم املزيد من الخريجين الجامعيين  أية إضافة أو حلول للمشكالت وألازمات والقضايا القائمة، وإنما يكتفي

الذين يحملون الشهادات الجامعية في هذا التخصص ال أكثر وال أقل، باإلضافة إلى عدم الاستفادة من نتائج 

أبحاثه ألاكاديمية التي بقيت حبيسة أدراج الجامعة، ما يجعل من وجود علم الاجتماع أو عدمه سيان  في 

 مجتمعنا.
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الهوية الوطنية الجزائرية في السياسة الاستعمارية الفرنسية في عهد نابليون الثالث 

م1852-1870  
Algerian national identity in the French colonial policy during the reign of 

Napoleon III 1852-1870 AD 

  * 1حمودي إبرير

   midibrir@hotmail.comha  ،، (،الجزائر) 1جامعة باتنة، دراسات في التاريخ والثقافة واملجتمع :الجزائرمخبر  1

 14/06/2021 القبول:تاريخ                   06/05/2021 :إلارسالتاريخ 

  :ملخص

يدور محتوى هذا املقال حول مسألة طاملا أثارت الجدل، وهي تأثير السياسة الاستعمارية على الجزائر 

حرص على تحطيم كل املقومات ألاساسية للمجتمع الذي وهوية شعبها في عهد إلامبراطور نابليون الثالث، 

سيحية والثقافة الفرنسية، إلى املحلي، من خالل ضرب الدين إلاسالمي، ومحاربة اللغة العربية لتمكين امل

جانب محاولة القضاء على الوحدة الوطنية بتفكيك البنية الاجتماعية وبث التفرقة الاثنية بين سكان مختلف 

املناطق، وبذلك فان املقال يهدف إلى الكشف عن محاوالت السلطات الاستعمارية الفرنسية لتكوين جيل من 

ماج في فرنسا، وذلك من خالل اشكالية تحدد طبيعة ومعالم هذه الجزائريين مطموس الهوية قابل لالند

ثار، من خالل استقراء مجموعة متنوعة السياسة في عهد نابليون الثالث؟ وتناقش املواقف والاساليب وآلا

 .من املصادر واملراجع املحلية وألاجنبية، اعتمادا على املنهج التاريخي

 .نابليون الثالث؛ إلامبراطورية الثانية؛ الهوية الوطنية ؛الاستعماريةالسياسة ؛ الجزائر :الكلمات املفتاحية

Abstract  

The content of this article revolves around an issue that has long raised controversy, 

namely the impact of colonial policy on Algeria and the identity of its people during the 
reign of Emperor Napoleon III, Who was keen to destroy all the basic components of the 

local community, by striking the Islamic religion, and fighting the Arabic language to enable 

Christianity and French culture, in addition to trying to eliminate national unity by 

dismantling the social structure and spreading ethnic discrimination between the inhabitants 
of the various regions, Thus, the article aims to reveal the attempts of the French colonial 

authorities to create a generation of Algerians obscured identity capable of integration in 

France, through a problem that defines the nature and features of this policy during the reign 
of Napoleon III? Attitudes, methods and impacts are discussed, through extrapolating a 

variety of local and foreign sources and references, and depending on the historical method. 

Keywords 

Algeria; Colonial policy; National Identity; second Empire; Napoleon III. 
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  مقدمة  -1

ظلت شعوب العالم وأممه على اختالف توجهاتها وأديانها ومكوناتها الثقافية والاجتماعية، حريصة 

فاهتمت ببناء هوية تزيد في الوعي بالذات الثقافية والاجتماعية لألفراد واملجتمع، على تميزها وتفردها، 

فأصبحت الهوية بذلك جزء ال يتجزأ من نشأة إلانسان، وهي الدالة على أوصافه التي تميزه عن غيره من 

ان، وتضفي عليه ألافراد، واذا ارتبطت باألوطان، فأنها تعني تلك الخصائص والصفات التي تميز وطنا من ألاوط

طابعا أصيال يتميز به عن غيره، أما اذا ارتبطت بمحاوالت الطمس والانتزاع واملسح، كما كان عليه حال 

السياسة الفرنسية الاستعمارية ضد الشعب الجزائري منذ ألايام ألاولى لالحتالل، فاألمر يصبح رمزا للعدوان 

، بل ونكران لوجوده، ونفي لتطوره الحضاري كما باقي والقهر، ومحاولة النتزاع هوية وشخصية شعب بأكمله

 .الشعوب

فقد حاولت الادارات الاستعمارية الفرنسية منذ السنوات ألاولى لالحتالل، وفي ظل كل أشكالها 

وعهودها، مسخ الهوية الوطنية للجزائريين، واستبدالها بهوية هجينة، كما كان عليه الحال في عهد إلامبراطورية 

التي اعتمدت مخططات قائمة أساسا على محاولة إلغاء الوجود التاريخي للشعب الجزائري، من خالل الثانية، 

السعي الى تفكيك بنيته الاجتماعية التقليدية، وطمس وتحطيم مقومات هويته، وذلك بمحاربة اللغة العربية، 

ساته الثقافية والقضائية بمختلف ومنع التعليم العربي، مقابل تعزيز التعليم الفرنس ي، ومحاربة إلاسالم ومؤس

الوسائل وألاساليب، مقابل تشجيع التبشير والتمسيح، مستهدفة بذلك تكوين جيل منسلخ، متخل عن انتمائه 

 .الحضاري وإلاسالمي، مستعد ليكون في خدمة املصالح الفرنسية بكل ابعادها

ة الفرنسية في عهد إلامبراطورية محاوالت الادارة الاستعماري -ما أمكن -في هذا املقال سنحاول حصر

م( لضرب واسقاط الهوية الوطنية للجزائريين التي اكتسبوها عبر تاريخهم الحضاري 1870-1852الثانية )

املوغل في ألاعماق، وذلك من خالل محاولة تحديد طبيعة ومعالم السياسة الهوياتية لنابليون الثالث تجاه 

خالل محاولة تحديد أساليب تطبيق تلك السياسة، وآلاثار التي ترتبت  الجزائر وشعبها؟ كإشكالية رئيسة، ومن

 عنها؟ كإشكاليات جزئية مكملة، وذلك وفق منهج تاريخي ووصفي.

 سياسة فرنسا اتجاه اللغة والثقافة العربية -2

منذ الايام الاولى  ،عملت السلطة الاستعمارية على تصدير عناصر الهوية الفرنسية وثقافتها للجزائر

الحتاللها، واحاللها محل الثقافة املحلية بما يضمن لها جعل الجزائر فرنسية أبدا، فحاولت إضعاف اللغة 

 العربية ومكانتها بين الجزائريين، وحاربت التعليم العربي بمختلف ألاساليب والوسائل إلادارية.

  والثقافة العربيةألاساليب الاستعمارية الفرنسية ملحاربة اللغة  -2-1

سعى الفرنسيون منذ احتاللهم الجزائر الى الحد من تعليم اللغة العربية، ومحاربة استخدامها بينهم 

(، 97، ص2009 بتشجيع اللهجات املحلية، بحجة أن اللغة العربية لغة أجنبية عن الجزائريين )الورتالني،

وحيدة للجزائر، وتعليمها لفئة محدودة من الجزائريين وسعوا في املقابل الى جعل اللغة الفرنسية لغة رسمية 

الحقا، ولم يغير مجيء إلامبراطورية الثانية هذا التوجه رغم ادعائها الاستجابة لرغبات الاهالي، فسياسة فرنسا 

بنيت منذ البداية على هدف القضاء على الثقافة العربية إلاسالمية ألاصيلة التي كانت قائمة، وتحويل املجتمع 
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الجزائري على املدى البعيد، من مجتمع مناهض لالستعمار، إلى مجتمع راض به، لديه القابلية للفرنسية 

 (45، ص2007وإلادماج)شبهي،

وقد أشارت العديد من التقارير الفرنسية إلى أن اللغة العربية وثقافتها، كانت منتشرة في املدن 

ة لم ترح إدارة الاحتالل التي اعتبرت أن وجود لغة وثقافة الجزائرية وأريافها بشكل واسع وعميق، وهذه الوضعي

مغايرة لحضارتها وثقافتها، يشكل خطرا على وجودها في الجزائر، ويحول دون تحقيق الهدف الاول لالحتالل 

وهو إلادماج الكلي للجزائريين، فارتكزت في سياستها التعليمية على محاربة اللغة العربية، ومنع تعليمها 

(، بل ومطاردتهم في كل مجاالت الحياة، بإبعادهم عن املدارس 113،114، ص2014علمائها)مقالتي، ومضايقة

 (.37، ص2007النظامية، ومختلف املصالح إلادارية)شبهي،

م حاول الفرنسيون التأثير على شخصية الجزائري وشطرها، من خالل التعليم املزدوج 1850فمنذ سنة 

ه، والذي وضعت فيه اللغة العربية واللغة الفرنسية جنبا الى جنب، والحروف الفرنس ي الذي تم إنشائ -العربي

العربية إلى جانب الحروف الالتينية، واملعلم العربي املسلم إلى جانب املعلم الفرنس ي، فهددوا بذلك اللسان 

ي البالد العربي في الجزائر، بغرض خدمة اللغة الفرنسية وحضارة فرنسا، وتمكين السلطة الاستعمارية ف

 (.340 -337، ص1998)سعدهللا،

وقد ركزت إلادارة الفرنسية في عهد نابليون الثالث وما بعده في املدارس واملعاهد العربية إلاسالمية 

على الجانب الفرنس ي أكثر من العربي من ناحية البرامج التعليمية التي كانت تابعة لبرامج فرنسا، حيث كانت 

(، بما 58، ص2013كانة ضعيفة ، ووضعت في خانة الاختيارية وغير رسمية)حلوش،اللغة العربية تحتل فيها م

وهو نشر اللغة وألافكار الفرنسية بين  -التعليم املزدوج –يتماش ى والهدف ألاساس ي من إنشاء هذه املؤسسات 

ة الجديدة م ما أسموه "الطريق1852ألاطفال الجزائريين بسرعة، وإلنجاح هذا الطرح استعمل الفرنسيون منذ 

في تعلم اللغة" وهو تلقينها للطفل دون واسطة اللغة ألام، فعلموا الفرنسية ألبناء الجزائريين دون واسطة 

(، وتم قررت 423، ص1998، العربية، واعتبروها الطريقة الطبيعية ألاسرع لتحقيق النتائج املرجوة )سعدهللا

رغم الانتقادات العديدة من بعض الفرنسيين الذين  ادارة نابليون الثالث اعتماد هذه السياسة التعليمية

 (Tessier, 1865, p315)اعتبروا أن تعليم الجزائريين والعرب، يكلف الخزينة الفرنسية أكثر مما يمكن توقعه؟

وعلى الرغم من محاولة الفرنسيين لالهتمام باللغة العربية ظاهرا، بعد أن أدرجوها في البرنامج الدراس ي 

 Deطانية بشكل متساوي مع اللغة الفرنسية، مع تنفيذ دورات دراسية أولية في كلتا اللغتينللمدارس السل

Menerville, 1866, p372)) إال أن الطابع الفرنس ي كان يغلب على جو هذه املدارس، فأصبحت العربية فيها ،

مثال الحساب، والتاريخ  مجرد لغة، في حين برامج املعارف العلمية ظل باللغة الفرنسية، إذ يتعلم التالميذ

(، فأصبحت  الفرنسية لغة العمل 336، ص1998 والجغرافيا، واملكاييل واملوازين بالفرنسية )سعدهللا،

 (.37ص ،2007الرسمي وإلادارات والتعليم النظامي، ولغة وسائل إلاعالم ومختلف النشاطات الثقافية )شبهي،

الثالث وخلفائه فكرة بعض "دعاة التفرنج" الذين  وقد استخدم الساسة الفرنسيون بما فيهم نابليون 

كانوا يرون أن اللغة هي "مجرد وسيلة للتواصل، يمكن تغييرها واستبدالها بلهجات عامية محلية" للقضاء على 

لغة القرآن والتضييق على تعليمها في الجزائر، وإلقصاء اللغة العربية الفصحى، واحالل " الدارجة " محلها في 

(، ووضع ألاطفال الجزائريين في املدارس بين أيدي 117، ص2019-2018التعليمية)بن عون،املؤسسات 
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(، ورغم 415، ص1998 معلمين يعرفون اللغة العربية الدارجة ويستعملونها في العملية التعليمية)سعد هللا،

(، فقد Tessier,1865, p308أن الفرنسيين يدركون قيمة اللغة العربية وليونتها وثرائها اللغوي الالمحدود )

شجعوا اللسان العامي في جميع ميادين الحياة، كمجال الصحافة وإلاعالم، حيث كانت جريدة املبشر الرسمية 

-2018م تصدر أعدادها باللغة الفرنسية واللغة العربية الركيكة)بن عون،1847مثال منذ تأسيسها في سنة 

كز حربه في الجزائر على اللغة منذ الايام الاولى لالحتالل (، و بهذا يتضح أن الاستعمار الفرنس ي ر 11، ص2019

باعتبارها مقوم أساس ي من مقومات الهوية الوطنية، وقد استمر تنفيذ هذه السياسة اثناء كل مراحل الاحتالل 

 بما فيها فترة تولي إلامبراطور نابليون الثالث الحكم.

 س يمحاربة التعليم إلاسالمي وتعزيز التعليم الفرن -2-2

سخرت فرنسا التعليم لخدمة أغراضها الاستعمارية في الجزائر، حيث عملت على إيجاد نظام تعليمي 

(، وقد اتخذت إلادارة الفرنسية إجراءات 149، ص2006 )بالح، يفرغ الشخصية الجزائرية من مضمونها

فأصدرت الحكومة العامة  تعسفية للحد من التعليم العربي إلاسالمي، ونشر التعليم املختلط العربي الفرنس ي،

م يقض ي بتحديد عدد التالميذ امللتحقين بالكتاتيب في كل دائرة ومقاطعة، وذلك بهدف 1859مرسوما في 

، 2013 تحويلهم إلى املدارس العربية الفرنسية التي هجروها، وباملقابل تقليص نشاط التعليم العربي )حلوش،

 (.56ص

دم كباقي املؤسسات التعليمية، وقد هدمت في عهد نابليون أما املدارس القرآنية فكان مصيرها اله

الثالث العديد منها، ففي مدينة الجزائر هدمت مثال مدرسة تابعة لجامع ساباط الحوت )جامع البطحاء( في 

، 1998 م )سعدهللا،1855م، مدرسة مسجد سيدي الهادي 1859م، مدرسة جامع الشيخ الثعالبي 1854

ين في تصريحاتهم الحقد الذي يكنونه للمؤسسات التعليمية الدينية املحلية، فقد (، ولم يخفي الفرنسي40ص

نابليون  -تقريرا إلى إلامبراطور  ( Ducrot) رفع أحد قادة الحرب الاستعمارية في الجزائر وهو الجنرال دوكرو 

لما استطعنا إلى م قال فيه:" يجب أن نضع العراقيل أمام املدارس إلاسالمية والزوايا ك1864سنة  -الثالث

، 2006 ذلك سبيال... وبعبارة أخرى يجب أن يكون هدفنا هو تحطيم الشعب الجزائري ماديا ومعنويا")بالح،

 (.149،150ص

وبعد الضربات القوية التي وجهها الفرنسيين للتعليم العربي إلاسالمي ومؤسساته، شرعوا في نشر 

(، وإلنجاح هذه 152، ص2006ة حضارية في الجزائر)بالح،التعليم الفرنس ي، لإليحاء بأن لفرنسا رسالة ومهم

املهمة ركزت الجهود واملحاوالت على تنمية وتطوير التعليم العام، نظرا ألهميته في صقل شخصية ألاطفال، 

الذين يتم التركيز عليهم من خالل املدارس الابتدائية، والشباب عن طريق التعليم املنهي، أما الرجال فمن 

، فقد سعت السلطات الاستعمارية (Urbain,1862,  p42)سات النموذجية ودروس ألاعمال الحرةخالل املؤس

من خالل هذه السياسة التعليمية التأسيس لنظام املدارس الفرنسية على أنقاض املدارس العربية إلاسالمية 

انية، بموجب مراسيم كان في عهد الجمهورية الث الفرنسية  -التقليدية، ورغم أن تأسيس املدارس العربية 

م، الا أنها لم تلقى تنظيما وانتشارا واسعا، إال في عهد إلامبراطورية الثانية، حيث كانت هذه املؤسسات 1850

ألن غرض تأسيسها كان سياس ي أكثر  (،Menerville, 1866, p371) De تحت سلطة الحاكم العام في الجزائر 

م قائال: " إن الغرض من نشر التعليم الفرنس ي بين 1861منه تعليمي، وقد وضح أحد الفرنسيين غرضها في 
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الفرنسية، هو القضاء على املدارس العربية إلاسالمية الخاصة  -الجزائريين عن طريق املدارس املختلطة العربية

 (.54، ص2013والحرة")حلوش،

م، 1870-1852د تتابعت املراسيم والقوانين الحكومية في الصدور خالل فترة نابليون الثالث بين وق 

م يقض ي بتأسيس 1857مارس  14ناصة على تأسيس هذا النوع من املدارس، منها مرسوم إمبراطوري صدر في 

(، 57، ص2013ش،فرنس ي )حلو  -الفرنسية، فتأسس بموجبه أول معهد عربي -الكوليجات )املعاهد( العربية

وقد حرصت إلادارة الفرنسية من خالل هذه املدارس على تعليم فئة معينة من الجزائريين تخدم مصالحها، 

مثل القضاة، ورؤساء املصالح إلادارية، واملوظفين في مختلف ألاصناف الذين يشكلون حلقة وصل مع 

 .(Tessier, 1865, p316)ألاهالي

العديد من املدارس في املدن الجزائرية، فأنشأت مدرسة وقد استحدثت بموجب هذا النظام 

م، أطلق عليها اسم "الكوليج الامبريالي" أو "املدرسة 1867م في العاصمة، وأخرى في قسنطينة عام 1857سنة

السلطانية"  كما سمتها جريدة املبشر، وقد ارتبطت هذه التسمية كثيرا بفكرة اململكة العربية وباسم نابليون 

(، فكانت تجربة هذا النوع من املدارس من صنع النظام إلامبراطوري 326 ،325، ص1998، سعدهللاالثالث)

مدرسة مع  36م املرحلة النشطة في تاريخها، فقد وصل عددها إلى 1869-1863عامة، ومثلت الفترة ما بين 

إليها مهمة  ( وكانت تحت مسؤولية وسلطة وزارة الحرب، التي أوكلت62، ص2013ألف تلميذ)حلوش، 13

((، ومهما اختلفت تسمية هذه املؤسسات De Menerville, 1866, p372إلاشراف وتحديد البرامج الدراسية فيها

التعليمية، وتداخلت فيها اللجان والقرارات، فان الهدف منها كان خدمة املدرسة الاستعمارية، وتنفيذ 

شعبها في الحضارة الفرنسية، من خالل إبعادهم مخططات الحكومة الفرنسية في السيطرة على الجزائر، ودمج 

(، 322، ص1998، سعدهللا عن أصولهم وتراثهم، وسلخهم عن ماضيهم، وإدخالهم في بوتقة الفرنسة)

فالبرنامج الحقيقي في جميع املؤسسات التعليمية الاستعمارية كان فرنسيا، رغم التظاهر بوجود مادة حفظ 

لتلميذ يدرس اللغة الفرنسية دراسة مباشرة بالعين وألاذن، والتعليم يكون القران فيه والعربية الدارجة، فا

طبقا للمنهج والنظام املعمول به في فرنسا، وال يخفي الفرنسيون في تصريحاتهم وتقارير لجانهم ومسؤوليهم 

إدخاله هدف برامجهم التعليمية، التي تسعى إلى فرنسة إلانسان الجزائري وسلخه عن ماضيه وهويته، ليسهل 

الفرنسية فلم يكن  -(، أما محتوى برامج  املدارس العربية423، ص1998ضمن الهوية الفرنسية)سعدهللا،

(، فقد 285، ص1998)سعدهللا، يتجاوز غسل املخ، وتوجيه الجزائري نحو الفرنسية، وقطعه من جذوره

ئر والعالم إلاسالمي، فقد كان ركزت جل برامجها على تاريخ وجغرافية فرنسا، وأهملت تاريخ وجغرافية الجزا

(، La Gauleالتالميذ الجزائريون يلقنون في حصص التاريخ عبارات من مثل " كانت بالدنا تسمى قديما غاليا )

( "، وقد ثمنت هذه الدروس الفترتان الرومانية والبيزنطية بالجزائر،  Les Gauloiseوأجدادنا يسمون الغاليين )

المية إلى غاية الاحتالل، لإليحاء بانتماء الجزائر إلى الحضارة ألاوروبية وشوهت ما بعدها من عصور إس

وحتى  –(، فكان واضحا أن السياسة الاستعمارية في فترة نابليون الثالث 152، ص2006املسيحية)بالح،

قافة كانت تسعى إلى القضاء على الثقافة العربية إلاسالمية السائدة في الجزائر، واستبدالها بالث -خلفائه

 ألاوروبية املسيحية، وذلك من خالل محاربة اللغة العربية ومؤسسات التعليم العربي إلاسالمي.
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 السياسة الفرنسية اتجاه الدين إلاسالمي ومقوماته - 3

لم يتوان الفرنسيون في محاربة إلاسالم في الجزائر منذ الايام الاولى لالحتالل، باعتباره الاسمنت الذي 

الجزائريين، ورسخ هويتهم الوطنية، فبعد أن قرروا محو إلاسالم في جميع ربوعها، وانتزاعه من أمة متن وحدة 

عاشت تقدسه مدة تزيد عن ثالثة عشر قرنا، فأعلنوا حربا صارخة عليه، وعمدوا إلى مصادرة أوقاف 

 نات عسكرية )الورتالني،املسلمين، بل وهدموا املساجد، وحولوا ما تبقى منها إلى كنائس ومكاتب وإدارات وثك

(، واتجهوا الى تحجيم القضاء إلاسالمي الذي يحتكم اليه الجزائريون لصالح التشريع الفرنس ي، 101، ص2009

واطالق يد املبشرين لتمسيحهم، وقد تعززت هذه السياسة في فترة حكم نابليون الثالث في الربع الثالث من 

 القرن التاسع عشر. 

 القضاء إلاسالمي فرنسة -3-1

ألن القضاء إلاسالمي أحد مقومات الهوية الجزائرية إلاسالمية، يستمد أحكامه من القرآن الكريم 

والسنة النبوية واجتهادات العلماء والفقهاء، فقد رأت إلادارات الفرنسية في وجوده مصدر قوة وعامل تماسك 

أن يمحى نظامه القضائي "املتخلف" أمام الفرنس ي  للمجتمع الجزائري، وباعتبار الجزائر بلدا مهزوما، وجب

(، وتجسيدا لهذا الهدف شهد النظام القضائي في الجزائر في عهد إلامبراطورية 145، ص2006املتقدم،)بالح،

الثانية عدة تغييرات، فقد وضع القضاء إلادماجي الخاص باملسلمين تحت سلطة وزارة الحرب، بينما وضع 

م كانت وزارة الحربية 1851(، ومنذ سنة 30، ص2013يطرة الحاكم العام)بليل،قضاء ألاوروبيين تحت س

تحضر إلحداث تغييرات في النظام القضائي إلاسالمي وهو املشروع الذي عرف بضبط الكفاءات 

 (.252، ص2014-2013والاختصاصات والاستئناف والرقابة وإدارة املحاكم إلاسالمية)سيساوي،

 De جاريةـــــــــــالت المي، كونه يتناول كل أنواع القضايا واملنازعات املدنية و ورغم شمولية القضاء إلاس

Menerville,1866, p412) ،) إال أن السياسة الفرنسية حاولت "عصرنته" بتمييع أحكامه والتضييق على

نسية (، وإلقصاء دور القضاء الاسالمي، احتكرت املحاكم الفر 70، ص2019-2018املشرفين عليه)بن عون،

 Deالنظر والفصل في معظم الجنح والجنايات واملخالفات املعاقب عليها في القانون الفرنس ي الجنائي

Menerville, 1866, p413)) وتتابعت في هذا الشأن املراسيم وإلاصدارات الفرنسية خالل عهد نابليون ،

ريين لصالح القضاء الفرنس ي، الثالث، نصت كلها على تهميش أحكام الشريعة، وإبطال مفعولها وسط الجزائ

م، أعيد بموجبها تنظيم العدالة إلاسالمية، وقد 1859، 1858، 1855، 1854ومنها مراسيم صدرت في سنوات 

م الشهير مثال على إنشاء مجلس القضاء إلاسالمي، حددت مهامه بالنظر في النقاط الغامضة 1854نص مرسوم 

(، كما تقرر بموجب هذا املرسوم 146، صفحة 2006ام؟ )بالح، من الشريعة إلاسالمية تحت سلطة الحاكم الع

إنشاء محكمة الصلح التي تتمتع باختصاصات واسعة، واعتبرت احدى ألاجهزة القضائية  -أوت 19مرسوم  -

، وقد عملت السلطات الاستعمارية من خالل هذه ألاجهزة على (Girault,1927,p 235) ألاساسية في الجزائر

لقانونية ومبادئها القضائية على الجزائريين، دون أن تعير أي اهتمام لقانونهم املحلي الذي فرض تقاليدها ا

 (.253، ص2014-2013)سيساوي، يعكس نظامهم ألاهلي وتصوراتهم الاقتصادية والاجتماعية

م، ومراجعة الصالحيات الخاصة 1854م تم إلاعالن عن قرار آخر يلغي مرسوم 1859ديسمبر  31وفي 

الصلح، فتراجعت استقاللية القضاء إلاسالمي، ومنح حق استئناف ألاحكام القضائية للقاض ي املسلم بقضاة 
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فقط، وفقد بذلك املجلس الاستشاري إلاسالمي املشكل من  (Girault, 1927 ,p 319)أمام املحاكم الفرنسية

ذه التغيرات على ألافكار مفتيين وعلماء وقضاة بعض صالحياته التي منحها له نابليون الثالث، وقد قضت ه

"املقربة للعرب" التي ادعى إلامبراطور نابليون الثالث تبنيها في إطار سياسته املعروفة "باململكة العربية"، والتي 

حاول خاللها التوفيق بين النظامين املدني والعسكري، وإيجاد منظومة تشريعية قضائية تضمن حقوق 

 (.31، ص2013)بليل،مختلف الفئات الاجتماعية في الجزائر

وإلرضاء الفكر إلامبراطوري املتغلب عليه، أعرب نابليون الثالث من خالل رسالته إلى املاريشال 

 Girault,1927,pم عن رغبته في إدخال إصالحات جديدة على القضاء إلاسالمي )1865جوان  20ماكمهون في 

م يفرض على املسلمين التقاض ي لدى 1866(، بما يعزز دور القضاء الفرنس ي، فأصدر مرسوما سنة 320

املحاكم الفرنسية، وحد من صالحيات ومهام القضاة املسلمين، حيث اقتصرت مهمتهم على تنفيذ ألاحكام 

م نص على أحقية 1866ديسمبر  13(، وعزز هذا الاجراء بإصدار مرسوم آخر في 120، ص2014فقط)مقالتي،

الفرنسيين، وهو ما قلل من شأن الشريعة إلاسالمية، وأدمجها  الجزائري املسلم في التقاض ي أمام قضاة الصلح

ضمن الفكر الغربي الفرنس ي، خاصة وأن قاض ي الصلح هو من الشباب الفرنسيين الذين ال يفقهون من لغة 

الجزائريين شيئا، وقد يكون من القضاة املتقاعدين الذين ال يعرفون عن الدين إلاسالمي إال ما تعلموه)بن 

(، وكثيرا ما يصدرون أحكامهم وفقا ملا يسمعونه من املترجمين الذين كانوا 71،72، ص2019-2018عون،

(، 254، ص2014-2013يختارون من بين اليهود بشكل خاص، وهم املعروف عنهم عداوة للمسلمين)سيساوي،

عي الصريح فأصبح بهذه السياسة املسيحي يحكم بين املسلمين باسم الشريعة إلاسالمية ؟ وهو ما يؤكد الس

لإلدارة الفرنسية على التدخل في النظام القضائي الخاص بالجزائريين كمسلمين، ومحاولتها إعادة هيكلته 

 بالطريقة التي تتناسب ومصالحها.

 التبشير ودور أسقفية الجزائر فيه -3-2

عهد إلامبراطورية إن الغايات الثابتة في إلايديولوجية الفرنسية لم تتغير في كل ألانظمة والعهود، وفي 

م( كانت الحكمة السياسة تقتض ي التحفظ عن الدعم املباشر لرجال الدين، وذلك 1870-1852الثانية )

حفاظا على املصالح الاستراتيجية، فال يختلف عهد نابليون الثالث عن عهد سابقيه في هذا الجانب، وان كانت 

ورجال الدين، فإن جلها اختالفات تكتيكية وليست بعض الخالفات بين السلطة الفرنسية في فرنسا والجزائر 

(، وعلى الرغم من اعترافات الفرنسيين بمدى عمق هذا الدين واتساعه وقوة 29، ص2014جوهرية)حناش ي،

، إال أنهم اضطهدوا، بسبب تعارض  (Girault ,1927 ,p76)تأثيره على ألارواح، وأنه أكثر تسامحا من املسيحية

، وقد وصف تقرير عثماني سياسة  (Urbain, 1862, p6)داتهم مع القوانين الفرنسيةعقائد الجزائريين وعبا

نابليون الثالث الدينية، بأنها سياسة ارتجالية اتسمت في كثير من ألاحيان بالتناقض، وأن موقفه املتشدد 

دار قانون بادئ ألامر اتجاه املبشرين تم التراجع عنه وإفساح املجال لنشاطهم، وقد توجت قراراته بإص

م، الذي يتمثل في احدى مضامين قانون "سيناتوس كونسيلت " الذي صدر 1865"املواطنة الفرنسية "سنة 

م، حيث فرض على الجزائري التخلي عن أحواله الشخصية إلاسالمية، إذا أراد أن يتمتع 1865جويلية  14في 

، 2014دي واملكانة الاجتماعية)حناش ي،بحقوق املواطن الفرنس ي، وهذا يمكن اعتباره تبشير بالترغيب املا

 (.30،31ص
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أما النشاط التنصيري الذي تكفلت به أسقفية الجزائر، فقد استمر في فترة نابليون الثالث، وقد تكفل 

م كانت اسقفية الجزائر 1852به أساقفة متشددين يكنون كل انواع العدوات لإلسالم و املسلمين، ومنذ عام 

ي" الذي كان شديد الغل في تعامله مع إلاسالم، فقد قال عنه " أنه بالهة الشعوب تحت مسؤولية ألاسقف "باف

دون هللا" وقال أيضا " القرآن، يا له من حماقة، والحقيقة أن محمدا ما هو إال منتحل للمسيح" 

 م الكاردينال الفيجري، باقتراح من الجنرال ماكمهون 1866(، وقد خلفه في أواخر سنة 70، ص2007)بقطاش،

(، وفي السنوات ألاولى من توليه شؤون الاسقفية، اثار الفيجري 111، ص2007على نابليون الثالث،)بقطاش،

الخوف والشك لدى السلطة الفرنسية من جهوده ألاولى لالتصال باإلسالم، إال أنه سرعان ما أصبح له بالغ 

اشد التصميم على محو الاسالم  ، فقد كان مصمما(Goyau,1925, p40) ألاثر في التاريخ الديني الفرنس ي

م، 1868أفريل  06وتنصير الجزائريين بكل السبل ، وقد وضح خطته في الرسالة التي وجهها إلى معاونيه بتاريخ 

مؤكدا: "أن أمام الجزائريين إما التنصير أو الطرد، وان خالص العرب يكون عن طريق اعتناقهم للمسيحية 

(، معلنا عزمه على استبدال القرآن 244، ص2013ه....")سعيدوني،التي أصبحت أمرا حتميا ال مناص من

 .باإلنجيل إلعادة الحياة للشعب العربي على حد تفكيره

م أزهى فترات التبشير في الجزائر، وذلك بفعل النشاط الفعال الذي 1892 -1868وقد مثلت الفترة بين 

فت خدمة املصالح الفرنسية بالجزائر قام به الكاردينال الفيجري، ومواقفه التبشيرية التي استهد

(، فقد أسس مدارس تبشير، ودعا إلى إعادة املغرب العربي إلى أصله الروماني 111، ص2007)بقطاش،

م فرق آلاباء البيض بالتطوع في القبة بالجزائر، وقد توزع هؤالء على مختلف 1869املسيحي، وأسس سنة 

(، وفي نفس السنة انشأ Goyau,1925,p38والفالحون واملبشرون) املراكز و الفئات، فمنهم العلماء واملدرسون 

، 2019-2018)بن عون،   أيضا فرقة ألاخوات البيض التي تتولى مهمة التربية والتبشير في الوسط النسائي 

م، 1868-1867(، وقد استغل الفيجري الظرفية الكارثية التي عاشتها الجزائر خصوصا في الفترة بين 96ص

فرصة ليوسع نشاطه التبشيري بين الجزائريين، حيث استغل وضع املرض ى والجياع واملشردين، واغتنمها ك

وأنقذهم من الهالك تحت اسم فرنسا والصليب، فجمع حوله ما يقارب ألف وثمانمائة طفل مشرد ومريض، 

بيتهم تربية (، لتر 112، ص2007ووزعهم على املراكز التي أنشأها في بولوغين وابن عكنون وألابيار)بقطاش،

مسيحية، خاصة وأن أغلبية أعمارهم تتراوح بين الثامنة والعاشرة، فقد تم تلقينهم مبادئ العقيدة املسيحية 

والفترة التمهيدية من تاريخ املرتدين املسيحيين، وتم تكوينهم في مختلف أنواع املهن خاصة الزراعية والفالحية 

مة اغراض املعمرين و املصالح  الاقتصادية الفرنسية، وكما (، بهدف وضعهم في خدGoyau, 1925, p100منها)

الحظنا في السياسة القضائية، فان النشاطات التنصيرية الفرنسية في فترة نابليون الثالث، لم تكن تهدف 

سوى إلى مسح أثر الاسالم، وتحطيم الشخصية إلاسالمية للجزائريين، وخلق جيل مسيحي يتخلى عن هويته 

 بي إلاسالمي، وتدعم الوجود الفرنس ي في لجزائر.وانتمائه العر 

 ، وخلق التفرقة الاثنيةالاجتماعيةتفكيك البنية السعي الى  - 4

بوصول الغزاة الفرنسيين إلى الجزائر، اختلت بنية املجتمع الجزائري، بعد سعيهم املستمر الى إدخال 

السياسة الاستعمارية، فبعد أن ركزوا على تغييـرات عليها بهدف جعل الجزائريين أكثر انسجاما مع أهداف 

منظومة القيم الدينية وألاخالقية باعتبارها جزء اساس ي من هوية الجزائريين من خالل محاوالت القضاء على 
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الاسالم و التعليم العربي، اتجهوا الى العمل على تفكيك بنيتهم الاجتماعية من خالل التركيز على تفكيك نظام 

ستغاللها في القري و الارياف، والحد من نفوذ شيوخ القبائل و الزعامات الروحية، والعزف امتالك الاراض ي وا

 على وتر الاثنية والتفرقة بين سكان مناطق البالد.

 تفكيك البنية الاجتماعية التقليدية -4-1

كان الطابع العام للملكية في الجزائر يختلف من املدينة إلى الريف، فتكون امللكية فردية في املدن، 

، وان أكثر الطبائع تجدرا في الشخصية الجزائرية  (Urbain, 1862 ,p33)ولكنها جماعية في القبائل وألارياف

اد، وقد حدثت في عهد إلامبراطورية الثانية سواء في الريف أو املدينة هي الارتباط الوثيق بأرض ألاسالف وألاجد

تغييرات عديدة في ميدان الحكم وإلادارة الفرنسية بالجزائر، ترتب عنها صدور إجراءات تعسفية أدت الى 

 (.241، 240، ص2014-2013نتائج جد مدمرة للبنية التقليدية املحلية من الناحية الاجتماعية )سيساوي،

تمثل أهم أنواع امللكيات لدى الجزائريين، فقد اتجهت اليها السلطات  وألن أراض ي القبائل )العرش( 

ملكيتها منهم، ورفضت حق استفادة القبائل الجزائرية من أراض ي العروش  ونزعت، وصادرتهاالاستعمارية 

(، وعملت على 159، ص2006بملكيتها، وبغرض تفتيتها فرضت تقسيمها بعد ذلك على ألافراد والدواوير)بالح،

القبائل في شكل معسكرات، ال تكون متفرقة كثيرا وال مدمجة، بغية إفساح املجال إلنشاء منطقة  حصر 

، وبذلك انتقلت مساحات هائلة من ألاراض ي التي  (De Menerville, 1866, p192)خاصة باملعمرين ألاوروبيين

ماليين  6م نحو 1866 تمثل مصدر رزق ألاهالي إلى السلطات الفرنسية واملستوطنين، وبلغت بحلول سنة

 (.159، ص2006هكتار، تحول مها الجزائريون من مالك إلى مجرد خماسين)بالح،

وفي العهد إلامبراطوري، استمر الاستيالء على أراض ي الجزائريين، بعد إرساء النظام املدني املتمثل في 

إلى تفكيك وتقسيم إقليم  إنشاء بلديات جديدة، فأدخل عددا كبيرا من ألاهالي تحت السلطة، وهذا ما أدى

م 1858أفريل  31(، وقد كتب الوزير جيروم نابليون في 258، ص2014-2013القبيلة الواحدة)سيساوي،

يقول: "نحن أمام قومية مسلحة صلبة يجب إخمادها بالدمج"، فلم يكن يخفى إن الغاية التي يهدف إليها هي 

ستقراطية ألاهلية، وإضعاف سلطة القادة، وتفكيك وحدة الاندماج وتفكيك نظام الاهالي، من خالل إزالة ألار 

 (.52،ص 1982)أجيرون، القبيلة

م،  أكد له فيها 1863فيفري  06" في وقد قام نابليون الثالث بإرسال رسالة إلى الحاكم العام "بليسيي

على فكرة تأسيس املحتشدات، التي تتمثل في تجميع القبائل الجزائرية، وحشد ألاهالي من أجل السيطرة على 

أراضيهم، وأعلن في نفس الرسالة على فكرة إنشاء امللكية الفردية، من خالل تقسيم أراض ي القبائل إلى دواوير 

وة بين أفراد القبيلة الواحدة )رسالة الامبراطور نابليون الثالث إلى املاريشال لسهيل مصادرتها، وخلق اله

(، محاوال إقناع العرب بالتكيف مع فكرة "اململكة العربية" التي طرحها، وقد حملت 1863فيفير 6بيليس ي في

الجزائر، وهو الرسالة توضيحات ماكمهون التي بين فيها نيته في إصدار قانون خاص بامللكية العقارية في 

أفريل من عام  08املتعلق بالقرار املشيخي "سيناتوس كونسيلت" الذي ناقشه مجلس الشيوخ الفرنس ي في 

 .من نفس الشهر 22(، وتمت املوافقة على صدوره في 58، ص2013م)بليل،1863

الروح وقد شكل هذا القانون واحدا من التشريعات الاستبدادية الفرنسية في الجزائر، ألنه استهدف 

الجماعية ملجتمع القبيلة املحلي املبني على أساس الروح الجماعية، وأدخل نظام امللكية الفردية في أراض ي 
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القبائل، بما يفتتها ويفككها، وسعي الى الحد من نفوذ شيوخ القبائل وزعمائهم الروحيين، وفي بعض تفاصيل 

سة أنماط هي أراض ي ملك )عائلية(، أراض ي عرش القرار، قررت السلطات الاستعمارية تقسيم ألاراض ي إلى خم

(، وقسمت القبيلة 60، 59، ص2013)بليل، )خاضعة للقبيلة(، أراض ي بلدية، أمالك عمومية، وأمالك دولة

 إلى دواوير، فكسرت أواصر الاتحاد التقليدية، وفرقت التركيبة الاجتماعية التقليدية الى حد واضح.

 التفرقة الاثنية -4-2

"فرق تسد" من القواعد ألاساسية التي يبنى عليها الاستعمار قديما وحديثا، إذ يحاول إن قاعدة 

املستعمرون أن يوهنوا صفوف الشعوب املستعمرة بالتفرقة بين أفرادها وأعراقها، وذلك لضمان استغاللهم 

القاعدة، (، ولم يخرج املخطط الاستعماري في الجزائر عن 86، ص2009وفرض السيطرة عليهم)الورتالني،

فقد كان قائما على تحقيق هدف استراتيجي تمثل في إلغاء الوجود التاريخي للمجتمع الجزائري، وتدمير أسسه 

(، وقد تجلت خطورة هذا املخطط، في تقسيم السكان 173، ص2013املادية ومقوماته الحضارية)سعيدوني،

هم العرب، وبث التفرقة بينهم، وقد عبر عن الجزائريين إلى سكان أصليين هم البربر، و"غزاة دخالء" بزعمهم 

م بقوله: "...نقيم آماال كبيرة على هذا 1864ذلك وزير الحربية املارشال "نييل"  امللقب بـ "نصير املبشرين" عام 

(، مركزين على املناطق التي يستعمل 57، ص2006 )بالح، الجنس البربري، أكثر مما نقيم عن الجنس آلاخر...."

جات البربرية مثل ألاوراس وميزاب والهقار والقبائل، ووقد برز تركيزهم أكثر على منطقة القبائل، سكانها الله

ألنها حسب اعتقادهم أكثر تقبال، وألامكن تأثيرا على باقي املناطق في الجزائر، كما أنها حيث تعد إقليما مميزا 

القبائلي حسب اعتقادهم، متمسكا  بخصائصه من حيث اللغة والعادات والتقاليد، والتي تجعل من الفرد

 (.174، 173، ص2013)سعيدوني، باستقالليته، ومعتزا بانتمائه القبلي، ورافضا الاندماج مع غيره

وقد عمل الساسة الفرنسيون على تأجيج ألافكار التي من شأنها أن تفرق بين العنصرين البربري والعربي 

م، ومزجت مختلف ألابحاث 1857تاللهم ملنطقة القبائل في في الجزائر، حيث بحثوا في أصل السكان، بعد اح

(، وفي 120، 119، ص2019-2018وألاطروحات ألاصل القبائلي بالروماني لتسهيل فصله عن العرب)بن عون،

الفترة محل الدراسة، ظهرت العديد من الدراسات الفرنسية املؤيدة للدعوة إلى التفرقة الاثنية في الجزائر، 

م التي عنونها بـ 1853"أوجين دوما" عام     م، كدراسة الجنرال 1870-1852ظهرت ما بين  منها تلك التي

"عادات وتقاليد البالد الجزائرية وبالد القبائل واملجتمع البربري"، والدراسة التي اجراها " أ.بربروغجي" عام 

ة للقبائل الكبرى تحت الحكم م، بعنوان "الفترات العسكرية في تاريخ بالد القبائل، والتخوم العسكري1857

 م بعنوان "قبائل جرجرة"1859التركي، )مقاطعة الجزائر(" والدراسة التي قام بها "س. دوفو" عام 

(، وال تخفى أهداف هذه الدراسات، فهي واضحة من عناوينها، التي فرقت بين 177، ص2013)سعيدوني،

يث موقعها، وسكانها، ولهجتهم وعاداتهم الجزائر ومنطقة القبائل، التي عوملت كإقليم منفصل من ح

 .وتقاليدهم

كما شجع الحكام العامين مثل ماكماهون وراندون، على التفرقة بين أفراد الشعب الجزائري، فكانوا 

يصدرون تعليمات خاصة بفصل القبائل عن غيرها من الجزائريين في املعامالت والقوانين، وقد عرفوا في 

(، خاصة 174، ص2013بالضباط واملوظفون" ذوي امليول القبائلية")سعسدوني، أوساط إلادارة الاستعمارية

وان القوانين القبائلية تساعد بصورة خاصة السياسة الفرنسية، ألنها تختلف عن القانون إلاسالمي، 
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 وباستخدامها تتعمق الهوة بين العرب والبربر، حيث بدأ تطبيق السياسة العرقية في الجزائر فعليا منذ سنة

م، حيث اعلنت السلطات الفرنسية بواسطة قانون، اخراج القبائل عن أحكام الشريعة إلاسالمية )بن 1859

(، بعد صياغة العرف القبلي في شكل قوانين قابلة للتطبيق، وذلك بفضل بعض 124، ص2019-2018عون،

ل، مثل  العقيد " بيشو، الضباط  واملستشارين املتحمسين الستبدال أحكام الشرع إلاسالمي في بالد القبائ

colonel bechoo "الذي أكد على ضرورة صياغة كل ألاعراف القلبية في شكل أحكام، وكذلك املستشار "

م للسلطات 1869نوفمبر  14" الذي أكد هو آلاخر في رسالته املؤرخة في conseiller Letourneauلوتورنو، 

نفسها، وشقت طريقها للتطبيق في شكل أحكام  الفرنسية على "أن فكرة إحياء العرف القبلي قد فرضت

(، وبالطبع ال يعتبر كل هذا 183، ص2013موحدة وموثقة على نصف مليون من البربر)القبائل( ")سعيدوني،

التمييز اللغوي والعقائدي، سوى تجسيدا للمخطط الاستعماري املعادي للهوية الجزائرية، واستهدافا ملقومات 

 منها والترابية الجزائرية.الوحدة الوطنية العرقية 

 خاتمة -5

ال شك أن فرنسا فشلت في البقاء بالجزائر، وفشلت في إلحاقها بها، ولكنها لم تفشل في بث سمومها 

عبر تلك السياسات الثقافية الخطيرة، فلجوئها املستمر الى محاربة الاسالم، وعرضه في صورة منحطة، عبر 

نهم وبين الزوايا، ورجال الدين تنشئة طبقة من الزعماء الدينيين املوالين، وخلق خالفات تعبدية وسلوكية بي

الوطنيين، ومنع ألاطفال من الالتحاق باملدارس القرآنية، والرقابة على الحج.. لم يكن سوى جزء من خطة 

احالل املسيحية واملسيحيين مكان الاسالم واملسلمين في الجزائر، ومثلما أوجدت وسائط من العمالء بين 

صيغة أخرى إلحكام القبضة على الجزائريين، عبر الترويج لفكرة انتماء  ألاهالي وإلادارة الاستدمارية، أوجدت

سكان القبائل للعرق الروماني، وعالقتهم بالرومان والحضارة الغربية، والاهتمام بعادات املنطقة.. فحاربت 

ل القرن م، ثم محاربة الامازيغي بالعنصر العربي خال1871العنصر العربي باألمازيغي قبل ثورة املقراني عام 

وبداية القرن العشرين بتصاعد القومية العروبية باملشرق بدعم فرنسا نفسها.. لم يكن سوى جزء من  19

خطة تكسير لحمة الجزائريين، واحالل الفرقة والصراع بينهم، ونفي عالقتهم بمحضنهم الوطني إلاسالمي 

 .الكبير..، وكل هذا لفرض الثقافة الغربية

ومن خالل الوقوف على حقيقة السياسة الاستعمارية الفرنسية في القرن التاسع عشر، وتأثيرها على 

، تبين لنا أن مجيء إلامبراطورية الثانية الى الحكم في بداية النصف الثاني من القرن الجزائريةالشخصية 

ي سعى ظاهرا  الى وضع هذه السياسة، فقد استمرت ادارة نابليون الثالث الذ مالمحالتاسع عشر كرس 

سياسة تعكس مطالب الاهالي، في تهديم البنى الحضارية للمجتمع الجزائري، والسعي الى محو مقومات هويته 

الوطنية، وإذابتها في الكيان ألاوروبي املسيحي، فاستمرت في محاربة اللغة العربية من خالل منع تعليمها، وغلق 

سالمي، والتضييق على املشرفين عليها، والترويج باملقابل للثقافة املؤسسات التقليدية للتعليم العربي إلا 

ألاوروبية عن طريق تأسيس املعاهد واملدارس الفرنسية، كما استمرت في استهداف الدين إلاسالمي فعال وقوال 

ى باعتباره أهم مقومات الشخصية الوطنية، وحاولت سلب الروح إلاسالمية من نفوس الجزائريين، بالسعي ال

نشر املسيحية وإنشاء مؤسساتها الدينية مستغلة الظروف البائسة التي وضعت فيها الجزائريين، واجتهدت في 
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نسف الوحدة الوطنية الجزائرية، وتكريس التفرقة والانشقاق بين الجزائريين، وضرب بنيتهم الاجتماعية في 
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 1باتنةدراسة ميدانية بمكتبة جامعة الحاج لخضر  الجزائرية:
The Empowerment  of the information specialist and their Role in Realizing 

Total Quality in the Algerian University Libraries: a Field Study at Hadj 
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 :ملخص

ببيئة عمل اختصبببببببالببببببب ا اهعلوماا مت الرهاااا اهاتيية ل اهعلوماتية الحد  ة،  الاهتماملقد أصبببببببب  
، لببكلببن  بب   لوكيببةانولوجيببة ل التنميميببة ل ال بببببببببببببخبباصبببببببببببببببة تع قببل اهتايراا اهتعلقببة بببالنوا ع العلميببة ل الت

الاهتمام بتماي  اختصبالب ا اهعلوماا دعد مرور اهتمام معاهد لأا بام علوم اهاتباا مت جوة ل اهاتباا 

 بمختلف أاواعوا مت جوة ثااية .

اختصببببببببببببالبببببببببببب ا اهعلوماا تماي  التا تهدف إلى التعرف على دلر ع هكا إلاطار جاءا دراسبببببببببببب نا هك  ل لت

الشببببببببببببباملة باهاتباا الجامعية الجزائرسة مت خالي دراسبببببببببببببة ميدااية على لمدى م ببببببببببببباهمتج تع ترقي  الجود  

لى أ  تماي  اختصال ا اهعلوماا دعتبر شرطا اد توصلنا إل  ،-1باتنة –جامعة الحاج لخضر  ةم توى ماتب

أسبببببببببببببباسبببببببببببببيببا لأللى الخ،واا ارو ترقي  الجود  الشبببببببببببببباملببة، ل   مات للماتببباا الجببامعيببة أ  ترق  الجود  

  نيا.لاف يا ل  إدارسالم  ات اختصال ا اهعلوماا ممانا الشاملة ما 

  الكلمات املفتاحية :

 -1اتنة ب–ماتبة جامعة الحاج لخضر ؛اتباا جامعية م؛ جود  شاملة ؛إستراتيجية التماي   ؛التماي  
Abstract 

The interest in the information specialist’s work environment has become among 
modern library and information challenges, above all in the era of changes related to 

scientific, technological, organizational and behavioral aspects. Thus, the concern to 

empower information specialists has become a central matter, on the one hand, for library 

science institutes and departments, and, on the other hand, for the different types of libraries. 
Our study dealt with this context attempting to identify the information specialist’s role and 

contribution in realizing total quality in the Algerian university libraries through a field study 

led at Hadj Lakhdar University Library – Batna 1 -. The results showed that developing the 
information specialist’s Empowerment was a fundamental condition and a first step towards 

the achievement of total quality. The results also emphasized the fact that university libraries 

could not realize total quality in the absence of administrative, psychological and technical 

information specialist’s Empowerment.  
Keywords:  Empowerment; Empowerment strategy; Total quality; university library; Hadj 

Lakhdar university library- Batna1  
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 مقدمة:1

تعيش اهنمماا بصفة عامة ل اهاتباا بصفة خاصة تع بيئة معقد  لسريعة التايير ، ل  مجاي 

 ستمرارها لبقائها إ  بضما  تفاعلوا مع هك  اهتايراا ل الاستجابة لوا بقدر مت  التايف ل اهجارا ، ل  

قتصر هكا التفاعل على مواكبة الجوااب اهاد ة ل التانولوجية  ر ب بل إ  الاهتمام بالجوااب الفارسة ل  

ألاخالاية ل ال لوكية ل التنميمية أصبرت ترتل الصدار  تع الاهتمام ل أللوسة ألاللوساا ألنها ترتبط باهوارد 

لكي تدلر حولج استراتيجياا الت،وسر ل التايير اليشرسة التا أضحت تشكل مرور اهتمام اهنمماا  ل الجوهر ا

 تع اهنمماا الحد  ة التا أصبرت تهتم باهوارد اليشرسة أكثر مت تركيزها على اهوارد اهاد ة ل التجويزاا.

لاد أصب  النجاح تع اهنمماا الحد  ة غير مرتبط  قط بالنتائج اهاد ة  ر ب بل بتج يد العد د 

ككا التماي ، ليعتبر التماي  مت ، الجود  الشاملة ل ، إدار  اهعر ةال قا ة التنميميةاهيم الحد  ة كمت اهف

، لهو أحد أسس لمبادئ اء الد مقراطية ال شاركية داخلوااهماهر الصحية تع اهنمماا لهو الخ،و  لبن

رقي  الجود  إلادار  اهفتوحة، لكا جاءا دراس نا هك  للواوف على دلر تماي  اختصال ا اهعلوماا تع ت

 .1اا جامعة باتنةلمدى تماي  اختصال ا اهعلوماا بماتب الاشف على لااعتباا الجامعية، ل الشاملة باها

مر بأحد أهم اهفاهيم إلادارسة تنبع أهمية الدراسة مت أهمية اهوضوع الكي تعالجج ل  تعل  ألا ل   

وف على دلر تماي  اختصال ا اهعلوماا تع التا ترالي الواالتا برزا تع اهنمماا الحد  ة ل التنميمية ل 

، ستراتيجية باهاتباا الجامعيةترقي  الجود  الشاملة باهاتباا الجامعية الجزائرسة، لسبل ت،بي  هك  إلا 

الودف العام مت هك  الدراسة هو إبراز دلر تماي  اختصال ا اهعلوماا تع ترقي  الجود  الشاملة باهاتباا ل 

 إلى مجموعة مت ألاهداف الفرعية التا نعرضوا تع آلاتي:الجامعية، باإلضا ة 

 التعرف على الجوااب الواجب تو رها لترقي  بيئة تماينية باهاتباا الجامعية. -

 الواوف على معوااا ت،بي  إستراتيجية التماي  باهاتباا الجامعية. -

 التعرف على العالاة بي  التماي  ل الجود  الشاملة باهاتباا الجامعية . -

 التعرف على دلر التماي  تع ترقي  الجود  الشاملة باهاتباا الجامعية.  -

 تقد م مقترحاا لتو ير بيئة تماينية باهاتباا الجامعية. -

 لبناءا على ما سب  جاءا دراس نا هك  للبرث للبرث تع إلاشكالية التالية:

 ؟باا الجامعية الجزائرسةما هو دلر تماي  اختصال ا اهعلوماا تع ترقي  الجود  الشاملة باهات -

 :الفرعية كما  لع ال  اؤ التندرج ترت هك  إلاشكالية مجموعة مت 

 ؟كيف د اهم التماي  تع تنمية اهوارد اليشرسة باهاتباا الجامعية -

 ؟إلى أي مدى د اهم التماي  تع تر ي  ألاداء باهاتباا الجامعية  -

 ؟تباا الجامعية الجزائرسةإلى أي مدى  تم ت،بي  إستراتيجية التماي  باها -

كيف د اهم تماي  اختصال ا اهعلوماا تع ترقي  الجود  الشاملة باهاتباا الجامعية   -

 ؟الجزائرسة
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 : التمكين تعريف .2

دعتبر التماي  مت اهفاهيم إلادارسة ل التنميمية القد مة خاصة بالن بة هنمماا ألاعماي، لانج مت 

، رغم أ  التماي  ممارسة ثقا ية تشجع اهوقفي  على لمراكز اهعلوماا  ييا باهاتباااهفاهيم الحد  ة ن

ترمل اه ؤللية الشخصية لت،وسر ال،رسقة التا  ؤدل  بها عملوم مت خالي تفوسض اه ؤللية تع اتخاذ 

 ( .10، 2003القراراا إلى اه توساا أدنى ) أ ندي، 

 التمكين لغة: 2-1

( ، لذكر بعضوم أ  التماي  412، 1995، )ابت منمور  عل الش اءالتماي  لاة دعنا الاست،اعة على  

الودف منها تررسر ال،اااا الكامنة لدى ألا راد لحفزهم لإشراكوم  إستراتيجيةهو أكثر مت سلوك ، لإاما هو 

 تع بناء اهنممة لت،وسرها.

اهعلوماا،  أربعة عناصر تمات اهوقفي  مت التصرف بررسة أكثر إلاجاز أعمالوم لهع DAFTلذكر 

 (.DAFT  ،2001 ،504 -اهعر ة، القو  ل اهكا أ  )

لالتماي  هو عملية إك  اب القو  الالزمة إلتخاذ القراراا ل إلاسوام تع لضع الخ،ط، خاصة ما 

 (.20، تعل  بالوقائف لككا توقيف الخبر  اهوجود  لدى اهوقفي  لتر ي  أداء اهنممة )أ ندي

دعنا تفوسض م،ل  لمن  صالحياا ألسع للموقف لحل مشاالتج لاتخاذ كما أ  التماي         

القراراا التا تخص مجاي عملج، لتع هكا إلاطار  بد مت إلاشار  إلى أ  التماي     تعارض مع  ترمل 

اه ؤللية ، كما أاج طرس  ارو إلابداع ،  متى منرت للموقف او  لصالحياا لحرسة تع التصرف ل العمل 

ا  على إلابداع ، لأ   فرغ كامل اوا  تع سييل إاجاح لت،وسر اهنممة، كما أ  التماي  بهكا اهعنى كلما شجعن

 دشجع على ترقي  التميز تع ألاداء لهو ما  نعاس على أداء اهنممة ل م تقبلوا.

 عناصر التمكين: 2-2

تماي   تكو  مت مت خال دراسة أدبياا اهوضوع لمت خالي التعارسف ال الفة الككر  تضح أ  ال

 العناصر ل اهفاهيم التالية: 

 التدرسب ل التعليم : لتشكل عناصر التماي  الفنا. -

: لتشكل ل الصالحياا ل القو  ل اه ؤلليةاهشاركة تع اتخاذ القراراا ل تفوسض ال ل،ة لتخوس -

 عناصر التماي  إلاداري.

 أنواع التمكين: -3

 دثج إلى ألااواع التالية:ح ب التأثير الكي  ر مات تصنيف التماي  

 التمكين النفس ي: 1.3

 مات تعرسف التماي  النفس ا بأاج ذلن الحا ز الداخلع الجوهري الكي  برز مت خالي عدد مت 

،  اهوقف  بد أ   كو  لد ج وام التا  قومو  بها تع لقائفوماهدركاا التا تعاس موااف اهوقفي  تجا  اه

التماي  ليدعم هكا الشعور مت خالي ايام اهنممة ب زالة كل ما  مات أ  شعور بقدراتج الكاتية ل  أتي دلر 

 (.41-40، 2014، )البنا د يب الشعور بالعجز 
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القيمة ل اهعنى: حيث  لسدخل ترت م مى التماي  النفس ا عد  مفاهيم اف ية تتعل  ب:

، لأ  هكا العمل ونةتم ل   ما تت،لبج مقتضياا اه بد أ  دشعر اهوقف أ  العمل الكي  قوم بج  

 الكي  قوم بج ذا معنى لايمة بالن بة لآلخرست .

 :لهع شعور اهوقف بأاج د تر  القيام بهكا العمل لأاج اادر على القيام  الجدار  ل الاسترقاق

 بموامج بجدار  ل استرقاق لموار  عالية تاكيها اهعارف ل الخبراا اها  بة.

 وقف بأاج حر تع تصر اتج لاراراتج ل طرق أدائج لعملج.الاستقاللية: لتتردد بمدى شعور اه 

  التأثير ل الفعالية: ليعنا شعور اهوقف بأاج عنصر موم تع اهنممة لسمات ترقي  ذلن عت

 طرس  إدراك أ  لجود   ؤثر على القراراا اهتخك .

a.  :التمكين الهيكلي 

 كما  لع:  التنميما للمنممةلسرتبط التماي  الويالع بتو ر بعض الجوااب اهرتب،ة بالويكل 

 القيادة املمكنة: 3-2-1

لهع القياد  التا ت عى لتماي  اهوقفي  عت طرس  تهيئة المرلف الالزمة ألداء مواموم على أكمل 

لجج، ل   تم ذلن إ  بتو ير كل إلامكااياا ل اهوارد الالزمة ل إشراك اهوقفي  تع اتخاذ القراراا لحل اهشاالا 

الحرسة الالزمة تع التنفيك ل العمل على مكا أتهم امير اجاحوم تع مقابل ذلن بي  القياد  ل اهوقفي  لإع،ائهم 

 لهو ما  زسد مت الو ء للمنممة.

 ة التنظيمية املمكنة:الثقاف 3-2-2

، ل الكي  صب  تقليدا  رتام إليج الجميع ، لهو رس ال لوك التنميما لدى اهوقفي لتهدف إلى غ

وقفي  مت أداء مواموم بشكل صحي  ، لعلى جااب كبير مت ال قة ، كما أ  ال قا ة التنميمية ما  مات اه

 أدا  لتعزسز العالاة بي  اه توساا إلادارسة اهختلفة لمت خاللوا تتردد الحقوق ل الواجباا.

 العمل الجماعي(:فرق العمل ) 3-2-3

، ل بالتالع  ها   تنجح اهنممة هع كل متكاملار أ  لهع آلية ت بعوا كل اهنمماا الناجحة على اعتب

 بجوود شخص أل  ئة معينة ل إاما اجاحوا مرتبط بمدى انسجام  رس  العمل داخلوا.

ل رق العمل هع مصدر إلوام للقراراا لاو  تع التنفيك لهع أدا  للتماي     اهوقف الكي دعمل تع 

 الج ألاج أخك تزكية مت  رق العمل الكي شاركج تع القرار.إطار الجماعة تقل أخ،اؤ ، ل  زسد حماسج ألداء أعم

 إدارة املعرفة: 3-2-4

، ل  وماا ل اهعارف اهتو ر  للمنممةإ  الودف مت إدار  اهعر ة هو ترقي  الاستاالي ألام ل للمعل

تجويزها ل ت ويل   تم ذلن إ  بيناء امام معلوماا دعمل على  تجميع البياااا ل اهعلوماا لترليلوا لتنميموا ل 

للمعلوماا تع كل الاتجاهاا لهو ما  جعل  ان يابيةعملية استرجاعوا ل هو ما  رق  تد   حر للمعلوماا ل 

اهوقف  قوم بموامج بناءا على اهعارف ل اهعلوماا ل الخبراا التا تتو ر لد ج ، لهو ما دعزز ب،بيعة الحاي 

 ممانا  نيا ل موارسا. اراراتج لطرق أدائج لتر ينها ، لسجعلج شخصا

 تقنياا ل أدلاا العمل ل إلااتاج: 2-2-5
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إ  تو ر التانولوجيا ل ألادلاا الالزمة للقيام باهوام ل الوقائف لادر  اهوقفي  على تشايلوا ل 

 العمل بها  جعلوم اادرست على أداء مواموم بشكل أ ضل لسجدد مواراتهم لهو ما  زسد ثقتهم بأاف وم.

 اسة امليدانية:إجراءات الدر  .4

 مجاالت الدراسة امليدانية: -4-1

 .1اهجاي الجاراتع: امنا بهك  الدراسة اهيدااية على م توى ماتبة جامعة باتنة -

 .تقرسباتم القيام بالدراسة اهيدااية خالي شور املجال الزمني: -

ل  -1-اتنة اختصاصيا اهعلوماا بماتبة جامعة بجميع : شملت الدراسة اهيدااية املجال البشري  -

 .  ردا20اهقدر عددهم ب 

امنا باستخدام استمار  إلاس بااة كأدا  أساسية لجمع اهعلوماا  أدوات جمع البيانات: 4-2

سؤاي تنوعت بي  اهفتوحة ل النصف  13اهتعلقة بالدراسة اهيدااية، حيث امنا ب عداد استمار  مكواة مت 

استماراا ألسباب  4استمار  لضاعت  16ة  دلسة ، لتم استرجاع  ردا ب،رسق 20مفتوحة، لامنا بتوزيعوا على 

 مختلفة.

 عرض وتحليل بيانات الدراسة امليدانية: .5

 ماذا  م ل التماي  بالن بة إلين: -1س

 : ماهية التماي  لدى اختصاصيا اهعلوماا.(01)جدلي 

 الن بة اهئوسة التاراراا الاحتما ا

 % 03.50 02 تفوسض ال ل،ة

 % 05.26 03 تع اتخاذ القراراا الحرسة

 % 19.29 11 اهشاركة تع اتخاذ القراراا

 % 14.03 08 العمل تع  رس  العمل

 % 19.29 11 امتالك اهواراا اهناسبة بما  تالئم مع اهوام 

 % 15.78 09 الوصوي الحر للمعلوماا داخل اهنممة

 % 15.78 09 ترمل اه ؤللية

 % 07.01 04 رفيز ل اهكا آالجود امام  عاي للت 

 %100 57 اهجموع

مت إجاباا اهبروثي  ترى أ  التماي  دعنا امتالك  %19.29االحظ مت خالي الجدلي أ  ن بة  -

اهواراا اهناسبة بما  تالئم مع اهوام ، لهكا معنا  ضرلر  تو ر الش  اهتعل  بالتماي  الفنا اهرتبط 

ماا متى كاات لد ج اهواراا الالزمة التا توا   مع الوقيفة التا باهواراا أل  اختصال ا اهعلو 

دشالوا لي ت،يع القيام بموامج لهو على ثقة تامة بقدراتج ، لهو ما  ا بج الجدار  ل الشعور 

بامتالكج اهواراا ل القدراا التا تؤهلج ألداء عملج على أكمل لجج، كما تمانج مت التايف مع 

سياق آخر ترى ن بة مماثلة أ  التماي  دعنا اهشاركة تع اتخاذ القراراا م تجداا الوقيفة، لتع 
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لهع أحد عناصر التماي  إلاداري ) الوقيفي(، ليشير إلى إشراك اختصال ا اهعلوماا ل إلاستماع 

ألرائهم ل انشاا تهم ل ااتراحاتهم، ل التن ي  مع الجميع أي كا  اه توى إلاداري الكي  نتمو  إليج 

 اذ القراراا.تع اتخ

مت إجاباا اهبروثي  أ  التماي  دعنا ككلن ترمل اه ؤللية، أي أ   %15.18تع حي  ترى ن بة  -

بالتالع  وو م ؤلي أ عالج ل  بد أ   ترمل م ؤللية اراراتج ل اختصال ا اهعلوماا لكي  كو  ممانا 

تصر اتج تع حدلد على اتائجج لهو جااب موم ألاج مت جوة  جعل اختصال ا اهعلوماا حر تع 

 م ؤلليتج، لتع افس الوات  ترمل ما  ترتب عت اراراتج ل أ عالج مت اتائج إ جابية أل سلبية.

علوماا التا ترتبط بنشاط أ  التماي  دعنا القدر  على الوصوي إلى اه %15.78كما ترى ن بة  -

شاطرها  جعلج شخصا ، أي أ  اختصال ا اهعلوماا  رى أ  الوصوي إلى اهعلوماا لحرسة تاهاتبة

ممانا أل  اراراتج ل تصر اتج تكو  مبنية على اهعلوماا ، أما إذا لم تتو ر لد ج اهعلوماا الكاملة 

    اراراتج ل أداؤ  هوامج اد تكو  على ادر كبير مت العشوائية ل الارتجالية لسصب  ل كأاج شخص 

 وب إلاراد .غرسب عت اهاتبة، كما  زسد إح اسج لشعور  بأاج شخص م ل

، لهكا لتماي  دعنا العمل تع  رس  العملمت إجاباا اهبروثي  أ  ا %14.03تع حي  ترى ن بة  -

اب مواراا معنا  ضرلر  تو ير جو للعمل التعالني تع إطار الجماعة أل  رس  العمل، لهو ما   ي  اك  

وماا بنف ج تع أداء ، كما أ   رس  العمل  زسد مت ثقة اختصال ا اهعلجد د  مت أعضاء الفرس 

موامج، ألاج إذا اام بموامج بشكل معي  أل اتخك اراراا معينة تع إطار  رس  العمل لتقبلوا أعضاء 

، كما أ   رس  العمل دعتبر مجاي لكي  قيم اختصال ا رس   ها تزسد مت شجاعتج الوقيفيةالف

 اهعلوماا اف ج تع إطار الجماعة.

مت إلاجاباا ترى  %07.01، حيث االحظ أ  ن بة كا الاتجا ضئيلة جدا تأتي تع ه كما اجد ن بة -

، لهو مت شأاج أ   و ر بيئة ترفيز ة مشجعة ير امام  عاي للترفيز ل اهكا أ أ  التماي  دعنا تو 

على إلابداع ل اهبادر  ل اهنا  ة،  الشخص الكي  تلقى مكا آا لحوا ز ا يجة ايامج بأعمالج 

امج بمبادراا جد د  أل ترقي  إبداع جد د تع إطار أداء لقيفتج  وكا ب،رسقة  عالة ، أل عند اي

 عنصر  عاي تع تماي  اختصال ا اهعلوماا.

رتب،ة ، لهع م  دعنا الحرسة تع اتخاذ القراراامت إلاجاباا ترى أ  التماي %05.26كما اجد ن بة  -

سض ال ل،ة لالكي  ترتب أ  التماي  دعنا تفو  03.50، كما ترى ن بة بشكل كبير بترمل اه ؤللية

 عنج اقل الصالحياا إلى اه توساا الدايا ل لات بشكل مؤات.

لاهالحظ مت خالي إجاباا اهبروثي  أنها ركزا على التماي  إلاداري ) الوقيفي( أكثر مت التماي   -

 الفنا ) النفس ا(.

 هل ت بع ماتيتام إستراتيجية لتماينام؟ -2س 

 بة إلستراتيجية التماي .: مدى اعتماد اهات (02)جدلي 
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 الن بة اهئوسة التاراراا الاحتما ا

 % 75 12 نعم

  02 12.50 % 

  % 12.50 02 اوعا ما

 % 100 16 اهجموع

مت اهبروثي  ترى أ  اهاتبة ت بع إستراتيجية  %75االحظ مت خالي الجدلي أعال  أ  ن بة  -

  أ  اهاتبة ت بع اوعا ما إستراتيجية للتماي ، مت اهبروثي %12.50للتماي ، تع حي  ترى ن بة 

لهكا دليل آخر على لجود إلاستراتيجع للانها ربما لم ترق إلى م توى لجوة امرهم ، أل أنها ترق  

 جوااب مت التماي  دل  أخرى ، أل أنها غير لاضحة .

  ، لهع ن بة ضئيلة مت اهبروثي  أ  اهاتبة   ت بع إستراتيجية للتماي %12.50تع حي  ترى ن بة  -

مقاراة با تجاهي  آلاخرست ،  ربما  كو  هكا الرأي صدر مت أشخاص حد ثا التوقيف ، أل أنهم 

 رل  بأ  إلاستراتيجية  جب أ  تكو  لاضحة لماتوبة رغم أنهم د تفيدل  منها بشكل عملع لانهم 

  نفو  لجودها.

 إذا كاات إلاجابة بنعم  فيما تتم ل؟

 اا لعناصر إستراتيجية التماي .: مكوا(03)جدلي 

 الن بة اهئوسة التاراراا الاحتما ا

 % 27.27 12 توزيع اهوام ح ب م توى التأهيل

 % 11.36 05 توزيع اهوام ح ب الخبر 

 % 13.63 06 توزيع اهوام ح ب اهواع ضمت الورم إلاداري 

 % 02.27 01 منمومة متكاملة لمشجعة للحوا ز ل اهكا آا

 % 04.54 02 ال،رف على ألاخ،اءغض 

 % 11.36 05 ترمل إلادار  لألخ،اء الفرد ة

 % 29.54 13 توزيع اهوام على  رس  العمل

 % 100 44 اهجموع

مت إجاباا اهبروثي  ترى أ  إستراتيجية التماي   %29.54االحظ مت خالي الجدلي أ  ن بة  -

على  رس  العمل ، لهكا ب،بيعة الحاي دليل على أ   اهتبعة مت طرف اهاتبة تتم ل تع توزيع اهوام

 اهاتبة تو ر إلختصال ا اهعلوماا أهم مقوماا لعناصر التماي  لهو العمل تع إطار  رس  العمل .

مت إجاباا اهبروثي  أ  إستراتيجية التماي  اهتبعة تمور  %27.27لتع افس ال ياق ترى ن بة  -

، لهو إشار  إلى لضع الشخص اهناسب تع اهكا  توزيع اهوام ح ب م توى التأهيل مت خالي

، لاهالحظ  قط مت خالي الن يتي   مات م توى التأهيل لهو جوهر التماي  اهناسب بناءا على

 القوي أ  هناك اية ل إراد  مت إدار  اهاتبة لتج يد إستراتيجية التماي  داخل اهاتبة.
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مت إلاجاباا ترى أ  إستراتيجية التماي  باهاتبة تتج د مت خالي  %13.63ن بة  كما االحظ أ  -

، لهع رؤسة أخرى لتج يد مبدأ توزيع اهوام تع  رس  ام ح ب اهواع ضمت الورم إلاداري توزيع اهو

 العمل ل   ما  مليج القااو  الكي  ردد الويكل إلاداري للماتبة.

روثي  أ  اهاتبة ت بع إستراتيجية التماي  التا تقوم على توزيع مت إجاباا اهب %11.36لترى ن بة  -

، لسزسد ا  قوم بموامج بكل راحة لطمأاينةاهوام ح ب الخبر  لهو ما  جعل اختصال ا اهعلوما

 ككلن مت ثقتج بنف ج، لسجعلج ككلن دشعر با  العمل الكي  قوم بج ذل معنى.

  إستراتيجية التماي  باهاتبة تتم ل تع ترمل إلادار  مت إجاباا اهبروثي  أ 11.36%كما ترى ن بة  -

لألخ،اء الفرد ة ، أي أ  اهاتبة هع الا،اء الكي  رتما ترتج اختصال ا اهعلوماا تع حالة ألاخ،اء 

الفرد ة اهرتابة أثناء أداء اهوام لهو بالتالع ما  جعلج دعمل بكل حرسة لبدل  أي ضاوط، لتع افس 

أ  اهاتبة ت بع سياسة غض البصر عت ألاخ،اء بشكل عام ، ل  تعااب  %04.54إلاطار ترى ن بة 

عليها ، لبالتالع هع دعو   ختصال ا اهعلوماا لتصحي  أخ،ائهم بأاف وم ، تع حي  ترى ن بة 

أ  اهاتبة تو ر منمومة متكاملة لمشجعة مت الحوا ز ل اهكا آا ، لبالتالع  اهاتبة ت ير  02.27%

 ل  تشجع على إلابداع ل اهبادر  لهكا لعدم لجود سياسة تع هكا إلاطار.  ب،رسقة آلية 

 هل أات ممات تع ماتيتن؟ -4س 

 : مدى تماي  اختصال ا اهعلوماا.(04)جدلي 

 الن بة اهئوسة التاراراا الاحتما ا

 % 75 12 نعم

  02 12.50 % 

 % 12.50 02 اوعا ما 

  %100 16 اهجموع

مت اهبروثي  ترى أنهم مماني  ، لبالتالع هكا دليل  %75ي الجدلي أعال  أ  ن بة االحظ مت خال

على أنهم  دركو  التماي  مت جوة ، لهم راضو  عت سياسة لإستراتييجة التماي  اهتبعة باهاتبة مت جوة 

اهوام لككا  ثااية ، لهو مؤشر جيد  مات التأكد منج لاياسج مت خالي تأثير هكا التماي  على طرسقة أداء

 الفعالية ل الجود  الشاملة باهاتبة.

مت اهبروثي  أنهم مماني  اوعا ما ، ل بالتالع     اهاتبة ربما تو ر لوم بعض  %12.50لترى ن بة 

مت اهبروثي  أنهم غير مماني  داخل  %12.50عناصر التماي  ل تهمل عناصر أخرى ، تع حي  ترى ن بة 

اف ر  بعدم معر تهم بالتماي  ، أل أ  لوم   خال اا لمشاالا مع أ راد آخرست  اهاتبة ، لهو ما  مات أ 

باهاتبة جعلتهم  رامو  على اهاتبة ككل ، لرغم كل هكا لذاك     هناك بعض القوااي  التا تجعل 

 الشخص ممانا بقو  القااو . 

 إذا كاات إلاجابة بنعم  فيما  تجلى ذلن؟
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 دى اختصال ا اهعلوماا .: مماهر التماي  ل(05)جدلي 

 الن بة اهئوسة التاراراا الاحتما ا

 % 22.58 07 اهشاركة تع اتخاذ القراراا

 % 29.03 09 العمل بكل حرسة

 % 25.80 08 تلقي التدرسب ل التكوست الالزم

 % 22.58 07 اهشاركة تع اهعلوماا

 % 100 31 اهجموع

مت إجاباا اهبروثي  أ   %29.03اهاتبة ترى ن بة لعت مماهر تماي  اختصال ا اهعلوماا ب

، أي أ  كل شخص  قوم بعملج ل   ما تمليج عليج معار ج ت خالي اياموم بأعمالوم بكل حرسةتماينهم  مور م

 لمواراتج لخبرتج لما تقتضيج طبيعة العمل.

تدرسب ل التكوست مت إجاباا اهبروثي  أ  تماينهم  مور مت خالي تلقي ال  %25.80كما ترى ن بة  

الالزم ، لهكا العنصر هو أحد اهكوااا ألاساسية إلستراتيجية تماي  إختصال ا اهعلوماا ، خاصة تع قل 

البيئة اهاتيية ل اهعلوماتية اهعقد  ل اهتجدد  ،  التدرسب د اعد اختصال ا اهعلوماا على مجارا  ل مواكبة 

مت إجاباا اهبروثي  أ  تماينهم  تجلى مت خالي  %22.58كل جد د تع هك  البيئة ، تع حي  ترى ن بة 

مشاركتهم تع اتخاذ القراراا ، لترى ن بة مماثلة أ  اهشاركة تع اهعلوماا دليل على أنهم مماني  ،  اهاتبة 

 تو ر امام معلوماا د م  بالتد   الحر للمعلوماا لهو ما د اعدهم على تشاطر اهعلوماا ل اهعر ة. 

 

 اهاتبة تو ر لن مقوماا لقرلف لتماينن؟هل  -5س 

 : تو ر اهاتبة على مقوماا لقرلف التماي .(06)جدلي 

 الن بة اهئوسة التاراراا الاحتما ا

 % 81.25 13 نعم

  02 12.50 % 

 % 06.25 01 اوعا ما

 % 100 16 اهجموع

اتبة تتو ر على مقوماا لقرلف مت اهبروثي  ترى أ  اه %81.25االحظ مت خالي الجدلي أ  ن بة  

، لبهكا  مات أ  نعتبر اهاتبة بيئة ممانة  5ل  2التماي  لهو ما  ؤكد لنا البياااا اهسجلة تع الجدللي  رام :

 لتتو ر على الشرلط الالزمة لتماي  اختصال ا اهعلوماا.

لى مقوماا لقرلف مت اهبروثي  أ  اهاتبة تتو ر اوعا ما ع %6.25باإلضا ة إلى ذلن ترى ن بة 

مت اهبروثي  أ  اهاتبة   تتو ر على مقوماا التماي  لعناصر   %12.50التماي  ، تع حي  ترى ن بة 

 ال ابقي . 5ل 2ألاساسية لهع ن بة ضئيلة لهع استمرارسة ها جاء تع الجدللي  رام 

 ما هو اوع التماي  الكي تو ر  لن اهاتبة؟ -6س 
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 الكي تو ر  اهاتبة. : طبيعة التماي  (07)جدلي 

 الن بة اهئوسة التاراراا الاحتما ا

 % 33.33 06 تماي   نا ) افس ا(

 % 66.66 12 تماي  إداري ) لقيفي(

 % 100 18 اهجموع

ال ؤاي هو معر ة رأي اهبروثي  تع اوع التماي  اهتو ر لديهم تع لااعوم  هكا الودف مت لضعإ  

لتا  نتمو  إليها،  جاءا إجاباتهم كما هو مبي  تع الجدلي أعال ، إذ  رى ثلثا اهنها باهاتبة الجامعية ا

اهبروثي  أنهم  تو رل  على التماي  إلاداري تع عملوم مقابل ثلثهم الكي  رى أاج   تو ر على التماي  الفنا. 

ي  الاالسيكي الرلتينا ل هكا دليل أ  لدى اهبروثي  اهناخ اهناسب تع ترمل اه ؤللياا ل تجالز الدلر الض

داخل اهؤس اا الوثائقية الكي كا  سائدا تع مؤس اتنا الوثائقية ل الكي طاها عانى منج أخصائي اهعلوماا . 

لهكا  توا   مع ما هو معموي بج على الصعيد الدللع ل التوجج الواجب سلوكج إذا أرداا للماتبة الجامعية 

 لبر ية داخل الجامعة.أ  ت اهم تع العملية البيداغوجية ل ا

 : ما هع  وائد التماي  بالن بة إلين؟7س 

 :  وائد التماي  بالن بة  ختصاصيا اهعلوماا. (08)جدلي 

 الن بة اهئوسة التاراراا الاحتما ا

  %07.40 04 الشعور بالقو  ل ال ل،ة

 %20.37 11 ال قة بالنفس

 %  16.66 09 اهشاركة تع اتخاذ القراراا 

 % 12.96 07 ة العمل ل اتخاذ القراراا  حرس

 %  25.92 14 تشجيع رلح اهبادر  ل إلابداع

 % 16.66 09 القدر  على العمل تع  رس  العمل

 % 100 54 اهجموع

اهعلوماا مت لضع ال ؤاي هو معر ة رأي اهبروثي  تع  وائد التماي  لوم كمتخصصي  تع إ  الودف 

يث  رى اهبروثو  أ  الفائد  ألاللى مت التماي  هع تشجيع رلح اهبادر  ل إلابداع، ، حداخل اهاتبة الجامعية

تليها تع اهرتبة ال ااية ال قة بالنفس متبوعة تع اهرتبة ال ال ة اهشاركة تع اتخاذ القراراا ل هو إلاح اس برلح 

عزلة تع اهؤس اا الوثائقية ل هع اه ؤللية مع القدر  على العمل تع  رس  العمل ل ابك العمل الفردي  ل ال

الخياراا ألاربع التا أجمع عليها اهبروثو  تع إجاباتهم لوكا ال ؤاي. لستضح توا    بي  رأي اهبروثي  تع 

ال ؤاي ال ابع ل ال ؤاي الحالع. ل هكا ما تكهب إليج الت،وراا ألاخير  تع مجاي ال  يير إلاداري للمؤس اا 

 ل   تخرج اهاتبة الجامعية عت هكا .الااتصاد ة ل إلادارسة، 

 هل توجد عالاة بي  تماي  اختصال ا اهعلوماا لترقي  الجود  الشاملة داخل اهاتبة؟ -8س 
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 : عالاة التماي  بالجود  الشاملة باهاتباا الجامعية.(09)جدلي 

 الن بة اهئوسة التاراراا الاحتما ا

 % 93.75 15 نعم

  01 06.25 % 

 % 100 16 اهجموع

العالاة ال،بيعية لاهوضوعية اهوجود  بي  التماي   ختصال ا اهعلوماا لترقي  الجود   إ 

 تضح جليا مت خالي إلاجاباا اهترصل عليها الاتفاق الحاصل بي  اهبروثي  الشاملة داخل اهاتبة الجامعية.

ل لدلرهم الفعاي تع ترقي   الجود  الشاملة حوي العالاة ال،بيعية بي  التماي  لوم داخل اهاتبة الجامعية 

اهنشود . ل هكا  صب تع الن   اهتبع تع إجاباا اهبروثي  تع إلاجاباا اهاضية لألسئلة التا حللناها حتى 

آلا . حيث    مات ألي مؤس ة ااتصاد ة أل إدارسة النجاح لالت،ور ل ايل رضا اه تفيد ت منها دل  الاهتمام 

 ي لالتماي  لدلر  داخلوا ألاج اهررك ألي سياسة ااجعة  يها.بالجااب اليشر 

 

 إذا كاات إلاجابة بنعم  ما طبيعة هك  العالاة؟

 : طبيعة العالاة بي  تماي  اختصال ا اهعلوماا ل الجود  الشاملة.(10)جدلي 

 الن بة اهئوسة التاراراا الاحتما ا

 % 44.40 8 عالاة ترابط

 % 55.55 10 عالاة تكامل

 % 100 18 اهجموع

الودف مت لضع هكا ال ؤاي الفرعع هو التداي  تع معر ة رأي اهبروثي  تع العالاة بي  التماي   إ 

ل الجود  الشاملة حيث لضعنا خيارست اثني  لكلن ل جاءا النتائج متقاربة بي  خيار التكامل ل الترابط تع 

  معا لترقي  الجود  الشاملة داخل اهاتبة الجامعية التا تلن العالاة ل هكا أمر طبيعع أ  تتالزم الصفتي

تعيش ترد اا جد د  لم تعر وا مت ابل م ل منا  ة اهعلوماا الرامية التا تو رها اهوااع اهختلفة على 

 شباة الااترات دل  عناء التنقل إليها.

 ماذا تعتبر تماينن مت طرف اهاتبة؟ -09س 

  ة رأي اهبروثي  تع التماي  داخل اهاتبة:   اهتعل  بمعر (11)الجدلي 

 الن بة اهئوسة التاراراا حتما االا 

 % 40.00 12 ثقة اهاتبة بقدراتن

 % 03.33 01 مصدر ل ء للماتبة

 % 23.33 07 ترمل م ؤللياا أكبر

 % 33.33 10 تشجيع غير مباشر

 %  100 30 اهجموع
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للتماي  لوم داخل اهاتبة ل اد امر  اهبروثي  اهعنوسة  معر ة الودف مت لضع هكا ال ؤاي هو كا  

لضعنا لكلن أربع خياراا جاء خيار ثقة اهاتبة بقدراتن على رأسوا تالها خيار ال شجيع غير اهباشر تع اهرتبة 

ال ااية ثم ثال ا ترمل م ؤللياا أكبر داخل اهاتبة ل هو طموح طبيعع إن اني أ  دشعر أخصائي اهعلوماا 

أ  بمقدلر  ترمل م ؤللياا أكبر داخل اهاتبة الجامعية ها لوا مت خصوصياا. أما الخيار الرابع اهتعل  

حيد  ل هكا رأي اهبروثي   يج ش اء كبير مت اهوضوعية. لات ماتبة  لم  نل سوى إجابة لاحد  ل بالو ء لل

صلحة العليا للمؤس اا الااتصاد ة تع بيئتنا اهونية الا ير مت العالااا الشخصية التا ت،غى على اه

لجامعية لألسف مت تلن التصر اا لإلادارسة ل هو ما  نعاس سلبا على أداءها اليومي. ل  ت   نى اهاتبة ا

ال لوكياا ال لبية، ل هكا ما   ناتى مع العمل الجماعع ضمت  رس  عمل متكامل لمترابط تردل  اهصلحة ل 

 العامة للجميع.

 م تماينن تع ترقي  الجود  الشاملة؟كيف د اه -11س 

 : رأي اهبروثي  حوي م اهمة التماي  تع ترقي  الجود . (12)الجدلي 

 الن بة اهئوسة التاراراا الاحتما ا

 % 22.03 13 تر ي  ألاداء

 % 11.86 07 ترقي  اهيز  التنا  ية

 % 15.25 09 الوصوي إلى اهاتبة اهفتوحة

 % 13.55 08 الفعالية

 % 23.72 14 تر ي  الخدماا

 % 13.55 08 تأسيس ماتبة ممانة

 % 100 59 اهجموع

الودف مت لضع هكا ال ؤاي هو معر ة رأي اهبروثي  تع اتائج الجود  الشاملة الناجمة عت تماي  

ر ي  ، لالقراء  اهتمعنة ألراام الجدلي إحصائيا تبي  أ  تعلوماا داخل اهاتباا الجامعية ختصال ا اه

الخدماا كخيار ألي ثم تر ي  ألاداء كخيار ثا  هما ما أكد عليج اهبروثو  تع مقدمة النتائج إلا جابية 

لتماي  أخصائي اهعلوماا داخل اهاتباا الجامعية. لإذا امراا هاهية اهاتبة الجامعية داخل اهؤس ة ألام 

عية تع أح ت المرلف ل ال عع لتر ينها ل هع الجامعة لجداا تقد م خدماا اهعلوماا لألسر  الجام

م تقبال. تأتي الخياراا ألاربع ألاخرى م  السة ل متقاربة مت الوصوي إلى اهاتبة اهفتوحة، الفعالية، تأسيس 

ماتبة مر بة ل ترقي  اهيز  التنا  ية للماتبة ضمت منا  ة مصادر أخرى للمعلوماا مت مورد ت لوم 

 ف عت اهاتبة كما رأ نا مت ابل. ل فتهم ل طرسقة عملوم تختل
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 ما هع معوااا ت،بي  التماي  بماتيتام؟ -11س 

 : معوااا ت،بي  التماي  باهاتبة الجامعية.(13 )جدلي 

 الن بة اهئوسة التاراراا الاحتما ا

 % 20. 11 اهركزسة اه،لقة

 % 14.54 08 عدم لجود رغبة تع التايير

 % 07.27 04 سرسة تدالي اهعلوماا

 % 21.81 12 تخوف إدار  اهاتبة مت  قدا  ال ل،ة

 % 14.54 08 عدم لجود مكا آا لحوا ز 

 % 07.27 04 التكليف بموام تفوق اهواراا

 % 14.54  08 عدم لجود مشاركة تع اتخاذ القراراا

 % 100 55 اهجموع

ا  مات حصر إلاجاباا ضمنها: أل ، اراء  أراام الجدلي إحصائيا تبي  أ  هناك ثالث مجموعاإ  

تأتيا  تع مقدمة العراايل التا تقف ثم اهركزسة اه،لقة تع ال  يير تخوف إدار  اهاتبة مت  قدا  ال ل،ة 

( ل إحدى 12تع لجج ت،بي  التماي  تع اهاتباا الجامعية عنداا ل شكل عناصر اهجموعة ألاللى باثنا عشر) 

، جاءا عدم لجود رغبة تع التايير، عدم لجود مكا آا لحوا ز، عدم لجود ( لكل منهما. ثاايا11عشر) 

مشاركة تع اتخاذ القراراا كخياراا اهجموعة ال ااية م  السة تع عدد الخياراا لدى اهبروثي  إذ بلات 

اهعلوماا (. ثم أ  سرسة تدالي اهعلوماا ل التكليف بموام تفوق اهواراا ألاللية اهفترضة ألخصائي 8ثمااية) 

 ( خياراا لكل لاحد منهما. 4داخل اهاتبة الجامعية كوات عناصر اهجموعة ال ال ة بأربع) 

 نتائج الدراسة: .6

 توصلنا مت خالي دراس نا هك  إلى مجموعة مت النتائج نعرضوا  يما  لع:

 مفووم التماي  . 1 درك اختصاصيو اهعلوماا بماتبة جامعة باتنة  -

 3-2إستراتيجية للتماي  ح ب اتائج الجدللي  رام:  1اتنة تعتمد ماتبة جامعة ب -

 رل  بأنهم مماني  مت خالي العمل  1اهعلوماا بماتبة جامعة باتنة مت اختصاصيا % 80أكثر مت  -

باإلضا ة للمشاركة تع اتخاذ القراراا ل اهشاركة تع اهعلوماا، كل حرسة، ل تلقي التدرسب الالزم ب

 (.7-5-4م مماني  تماينا إدارسا بالدرجة ألاللى ) اتائج الجدالي أنه % 66.66لترى ن بة 

اهعلوماا لهو ما عبر عنج أكثر مقوماا لشرلط لتماي  اختصاصيا  1تو ر ماتبة جامعة باتنة   -

 (.6جدلي راممت اهبروثي  ) % 85مت 

ى ترقي  الجود  تهدف إستراتيجية التماي  إلى ترقي  العد د مت ألاهداف ل التا بدلرها تؤدي إل -

-8الشاملة، لعليج     هناك عالاة ترابط ل تكامل بي  التماي  ل الجود  الشاملة ) اتائج الجدالي 

09-10 .) 
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، مباشر دعتبر التماي  بالن بة  ختصاصيا اهعلوماا ترجمة ل قة اهاتبة بقدراتهم، لتشجيع غير  -

 (.11باإلضا ة إلى ترمل م ؤللياا أكبر) اتائج الجدلي رام 

، ة مت خال تر ي  ألاداء ل الخدمااد اهم تماي  اختصال ا اهعلوماا تع ترقي  الجود  الشامل -

 (.12لالوصوي إلى ترقي  اهاتبة اهفتوحة ل اهمانة ) اتائج الجدلي 

هناك العد د مت اهعوااا التا تروي دل  تماي  اختصاصيا اهعلوماا تأتي تع مقدمتها اهركزسة  -

 (.13إدار  اهاتبة مت  قدا  ال ل،ة .) اتائج الجدلي اه،لقة لتخوف 

 

   :خاتمة .7

إ  عالاة الترابط ل التكامل  بي  إسبببببتراتيجية  تماي  اختصبببببالببببب ا اهعلوماا ل الجود  الشببببباملة تمور 

مت خالي  تر بببببببببببببي  ألاداء  مت جوة  ل ت،وسر الخدماا مت جوة أخرى، لهو ما د ببببببببببببباعد على ترقي  اهاتبة 

لات اختصببببببالبببببب ا اهعلوماا  -1-فتوحة ، لهو ما د ببببببعى إليج القائمي  على ماتبة جامعة  باتنة  اهمانة أل اه

 بقى متخوف مت اهركزسة اه،لقة تع مقابل تخوف إلادار  مت  قدا  ال ل،ة لهكا أهم العراايل التا تروي 

لم ل اهكوااا ، مع دل  تماي  اختصببببالبببب ا اهعلوماا، لعليج  بد مت لضببببع إسببببتراتجية  تماي  لاضببببحة اهعا

تو ير كبببا بببة المرلف ل الشبببببببببببببرلط اهببباد بببة ل الفنيبببة ل القبببااوايبببة لترقي  ذلبببن، ليبقى دائمبببا  ترقي  الجود  

 الشاملة باهاتباا الجامعية مرهو  بمدى تماي  اختصال ا اهعلوماا.

 

 قائمة املراجع: 

 دار إحياء التراث ال قاتع العربي.(. بيرلا: 1995ابت منمور، أبو الفضل جماي الد ت .ل ا  العرب .) -1

(.القاهر : اهنممة العربية للتنمية 2003أ ندي، ع،ية . تماي  العاملي ، مدخل للتر ي  ل الت،وسر اه تمر .) -2

 إلادارسة.

البنا ، ح ي  موس ى ااسم، الخفاجع ، نعمة عباس. استراتيجية التماي  التنميما لتعزسز  اعلية عملياا إدار   -3

 (.عما : دار ألا ام.2014 ة . )اهعر 

-4  DAFT. RICHARD.Organisation théory and desing.) 20017(. new york . 

 

 

 

 



 94 -85 ص (،2021) ة(، السن01)العدد ، (06) املجلد   والاجتماعيةمجلة املقدمة للدراسات إلانسانية 
 ISSN: 2602-5566                                                                          EISSN: 2716-8999 

85 

 أثره في ألادب العبراني ألادب السومري البابلي و 

The Sumerian and Babylonia Literature and its Effect on Hebrew Literature 

1مليكة منصورية
 

  2حدة قادري  ، * 

  mansouriamalika@gmail.com ، (الجزائر) الحاج لخضر  1جامعة باتنة  1

  lger2.dza-hadda.kadri@univ، (،الجزائر)ا 2جامعة الجزائر مخبر البناء الحضاري للمغرب ألاوسط،  2

 14/06/2021 القبول:تاريخ                   08/05/2021 :إلارسالتاريخ 

  :ملخص

حيث كانت  ،السومري البابلي ألادب العبرانيفي يسلط هذا البحث الضوء على تأثير ألادب الرافدي 

على غرار الحضارة ألاكدية والبابلية  رات التي تأسست في بالد الرافدينالحضارة السومرية منبعا للحضا

 اب والقوانين وفن إلادارةوألاشورية وكان لها دور في اقتباس املنجزات السومرية في مجاالت السياسة وآلاد

وباعتبار مدونات الرافديين ألادبية من أقدم النصوص التي عرفتها  م وشعوب مختلفة،ونقلها إلى أم ،وغيرها

 فأدى هذا إلى انتشار الخط املسماري في العالم القديم. البشرية فإن الكتابة املسمارية من ابتكارهم،

أدت إلى تأثر والتي  ،ابليين وآلاشوريين مع العبرانيينيبرز هذا البحث نوع العالقة التي قامت بين الب

العبرانيين باإلنتاج الحضاري لسكان بالد الرافدين مما انعكس على النصوص التوراتية خاصة في مجال 

ذلك أن املادة ألادبية التوراتية وما تضمتنه من أفكار اشتملت على تراث ثقافي لشعوب الشرق ألادنى  ألادب،

تباعهم من املنتسبين ما كان لهم أن يكتبوا هذه القديم، واملالحظ حسب دراسات مختصة أن كتبة التوراة وأ

 النصوص قبل تواجدهم في بابل والتأثر بحضارتها والاختالط بشعوبها.

 سومريون؛ عبرانيون.سبي بابلي؛ شوريون؛ بابليون؛ أ :الكلمات املفتاحية
Abstract  

This research sheds light on the influence of Mesopotamian literature on Hebrew 
literature, as the Sumerian civilization was the source for the civilizations that were established 
in Mesopotamia like the Akkadian, Babylonian and Assyrian civilizations which had a major 
role in quoting from the Sumerian accomplishments in the fields of politics, literature, laws, the 
art of administration and others; then transporting them to different nations and people, and 
considering that the old cuneiform writing is one of the oldest written texts known to mankind 
so it was their invention, and this led to the spread of the cuneiform script in the ancient world. 

This research also highlights the type of relationship that existed between the Babylonians 
and Assyrians with the Hebrews, who were influenced by the cultural production of the people 
of Mesopotamia, which was reflected in the biblical texts, especially in the field of literature, as 
the biblical literature and the ideas it contained included the cultural heritage of the people of the 
Near East. What is noticeable according to specialized studies is that the writers of the Torah and 
their followers would not have written these texts before their presence in Babylon and being 
influenced by its civilization and people  .  
Keyword:Literature; The Assyrians;The Babylonians;The Babylonian Exile;The Sumerians; 
The Hebrews. 
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 مقدمة  -1

حتكاك اليهود بجيرانهم في عقليتهم وآدابهم،وهم من ألامم البدوية التي ال تستقر في مكان،وعند إظهر أثر 

 تأسيسهم امللكية في بالد كنعان تعرضوا للسبي في مرات عديدة من تاريخهم،وكان لتواجدهم في بالد الرافدين

انعكاسا الكتسابهم ثقافة جديدة،وقد أكد العلماء أن معظم ما ورد في التوراة من قصص وأساطير وشرائع 

البحوث ألاثرية أن هذه وأكدت  ،ت السومرية و البابلية وآلاشوريةيرجع إلى فترة قديمة وجد نظيره في الكتابا

ر إلى الوجود وهي كاملة النمو كاألزهار التوراة لم تظه التي تضمنتهاجموعة العظمى من املآثر ألادبية امل

 .الاصطناعية النامية في الفراغ،وإنما تمتد جذورها امتدادا عميقا في املاض ي البعيد

على إلاشكاليات تأثير ألادب الرافدي في ألادب العبراني من خالل إلاجابة براز إ في هذا البحث حاولنا 

عن هذه أثر هذه العالقة على الفكر ألادبي العبراني؟ ولإلجابة اليهود؟ وماهو ب الرافدين عالقة ما التالية:

الكتابات التوراتية، يوجد هناك عالقة بين منطقة بالد الرافدين و  التساؤالت فقد وضعنا عدة فرضيات منها:

 لألدب الرافدي على ألادب العبراني.تأثير 

 أهداف البحث

 ويسعى مؤلفوها إلى إبعاد أي شك في مضامينها،النصوص ألادبية التوراتية بقداسة كبيرة  تحاط

ري للسبي في عب العبوباعتبار التاريخ اليهودي تاريخ شتات كتب في مناطق مختلفة من العالم لتعرض الش

كان أشهرها السبي ألاشوري والبابلي، وقد تميزت بالد الرافدين بحضارة عريقة ألقت بظاللها  ،فترات متعددة

 تى البعيدة،على ألامم املجاورة وح

فكان الهدف من هذه الدراسة التعرف على جانب من تاريخ اليهود في مجال ألادب وإبراز التأثير الواضح 

وتفنيد  البابلي،ألاشوري و أثناء ألاسر  لألدب الرافدي عليه من خالل التواجد اليهودي في منطقة بالد الرافدين

 إليهم، نافين بذلك اقتباسهم منها،ية لهذه املنطقة دعاءات اليهود في نسب الكثير من املنجزات الحضار إ

 فالدراسة املوضوعية لهذا الجانب سيساهم في تصحيح بعض ألاخطاء الشائعة في كتب التاريخ.

 منهجية البحث

فيه إلى التعريف بأهم  ناالقسم ألاول تطرق وخاتمة، ثالثة أقسمام،مقدمة و  هذا البحث إلى ناقسم

العبرانيين، في القسم الثاني لسومريين، البابليين، ألاشورين و ا هذا البحث على غرار ت الواردة في املصطلحا

فضم نماذج سم الثالث العبرانيين(، أما الق) اليهودبين الرافدين و  العوامل التي أدت إلى نشوء عالقة ناأبرز 

. وبعد املقدمة الرثاء.والغزل و ي خاصة في مجال ألاساطير الشعر ألادبي الرافدي في ألادب العبرانمن التأثير 

 ا من خالل إلاجابة عن إلاشكالياتالتي توصلنا إليه ستنتاجاتألاقسام الثالث تأتي الخاتمة التي تتضمن إلا و

 2التي طرحت حول املوضوع.

  قراءة في املفاهيم واملصطلحات -2

 السومريون  -2-1

إلى سام ابن نوح عليه السالم الذي ذكر في صحيفة "ألانساب"  نسبةهم من ألاقوام الغير سامية 

ولغتهم غريبة ال تشبه اللغات السامية، ال يعلم زمن مجيئهم إلى  ،(من سفر التكوين  10إلاصحاح )الواردة في 

ستقروا في القسم الجنوبي من العراق القديم، كانت لديهم ثقافة مزدهرة في حدود منتصف إالرافدين، بالد 

ختالف بين العلماء ال يزال قائما حول موطنهم ألاصلي الذي نزحوا منه لف الرابع قبل امليالد، على أن إلا ألا
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 ,Grouset) (8)كريمر، صفحة  لكنهم يجمعون على أنهم من املؤسسين ألاوائل ملقومات الحضارة الرافدية

1944, p. 7). 

 (1)ينظر التعليق رقم  ارات القديمة خاصة الحضارة ألاكديةكانت الحضارة السومرية منبعا للحض

 .لألمم املجاورةغيرها والتي نقلت موروثها ألاشورية و البابلية وو 

  البابليون  2.2

البابلية ستطاع أحد شيوخها أن يؤسس الساللة إ، حيث (2ئل ألامورية )ينظر التعليق رقممن القبا

ي ذاع ( القديمة، الت3والتي أصبحت النواة ألاولى لتأسيس دولة بابل)ينظر التعليق رقم  ،ألاولى ألامورية الطابع

ق.م( الذي قام بحروب متتالية لتوحيد   1750 – 1792حمورابي" ) أشهر ملوكها " صيتتها في العالم القديم، من

، لتسير (62، صفحة 1983) سوسة أ.،  صم العالم القديمأجزاء اململكة، وغدت بابل من أشهر وأغنى عوا

( و العيالمين)ينظر التعليق 4نحدار بتعرضها لهجومات الحيثيين)ينظر التعليق رقم:اململكلة البابليية نحو إلا 

 ( و غيرهم حتى سقوطها على يد ألاشوريين.5رقم:

  ألاشوريون   3.2

بداية ألامر في  إستقروا ،العربية  على قول جمهور الباحثينمن ألاقوام السامية هاجروا من الجزيرة 

سم ألاشوريون مأخوذ إنتقلوا إلى الشمال والذي أصبح موطنا ثابتا لهم،و إد الرافدين ثم بال موطن مؤقت من 

أنفسهم الخلفاء الشرعيين للحضارة عتبروا إلههم القومي أشور،إمن النسبة إلى عاصمتهم أشور الذي سمي بها 

 . (517، صفحة 2009)باقر،  السومرية و ألاكدية

ستقلوا بالجنوب إ( هذا الوضع و 6ستغل الكلدانيون)ينظر التعليق رقم:إحل الضعف باألشوريون ف

ستولوا على بابل  وأعلنوا إعلى ألاشوريين و نتصارات إوأعلنوا الحرب ضد الدولة ألاشورية،فحققوا بذلك عدة 

 .(151، صفحة 2012)هاني الجنابي،  عن تأسيس الدولة البابلية الكلدانية

  العبرانيون   4.2

ولفظة عبري تشير إلى عبور البحر ألاحمر عند خروجهم ،ميات التي أطلقت على بني إسرائيلمن التس

من الشرق، وينسب  )كنعان(مع موس ى عليه السالم، أو لعبور نهر ألاردن عند دخولهم فلسطينمن مصر 

أحد أسالف  أن عبري مشتقة من عابر  السالم، بينما يرى بعض الباحثين براهيم عليهإأجدادهم ألاوائل إلى 

ه اشتق و"برام"،ومنسمه "إبرام" أإبراهيم نفسه عليه السالم، حيث كان إسم إبراهيم عليه السالم أو من إ

كما يطلق على العبرانيين اليهود و الذين هادوا أو أصبحوا يهودا من اليهود الذين اسم"ابراني" أو "عبراني"،

 . (100-99، الصفحات 2011)باني الظالمي،  عاشوا في عهد النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

 الرافدين بالعبرانيين)اليهود( عالقة بالد - 3

 عالقة أشور بالعبرانيين  1.3

طار توسعات اململكة ألاشورية قام ملوكها بالقضاء على العديد من املمالك القائمة آنذاك، فشرع إفي 

وإخضاع بابل لنفوذهم ثم التوجه لدمشق والقضاء على هذه ي السيطرة على جنوب بالد الرافدين ملوكها ف

)ينظر التعليق (اململكة الشمالية) سرائيلإمملكة اململكة ثم فرض الجزية على املدن الفنيقية وإخضاع 

إسرائيل ق.م" أن يفرض الجزية على ملك  824 – 858ستطاع امللك ألاشوري شلمنصر الثالث "إ، و (7رقم:

، وفي عهد امللك تجالت إسرائيلحتكاك بين أشور و إد امللك"ياهو"، وكان بذلك أول وكذلك في عه،"جازان"

سرائيل وسبي سكانها إمبراطورية ألاشورية في عهده ويتمكن من تدمير تسعت إلا إق.م( 728 -745بالسر الثالث) 
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يحاصر ئيل و إسرااليهود إلى املناطق الجبلية، ليقوم خليفته شلمنصر الخامس بتجريد حملة على مملكة 

ق.م(  705 – 722غير أنها لم تسقط إال على يد خليفته سرجون الثاني ) ،عاصمتها السامرة ملدة ثالث سنوات

فنكلشتاين و )  (24-6، 17)امللوك الثاني  الذي أنهى وجود هذه اململكة وسبي عدد كبير من اليهود إلى بابل

 .(269، صفحة 2007سبيليرمان ، 

)ينظر "الجنوب "مملكة يهوذاكما قام امللك "سنحاريب" خليفة سرجون الثاني بحملة كبيرة على مملكة 

وبالرغم من أنه لم يقم بإسقاط عاصمتها "أورشليم" ،اث الجيش ألاشوري فسادا في ريفهاوع (8التعليق رقم:

عترف بالسيادة الكاملة ألشور على مملكة يهوذا بإرساله بناته إإال أنه استطاع فرض الجزية على ملكها الذي 

 .(129-128، الصفحات 2017) مخيمر،  (20)أشعياو نساء القصر إلى "سنحاريب" في عاصمته "نينوى" 

 عالقة بابل الكلدانية بالعبرانيين 2.3

متطورة والتي بلغت مراحل مة للدولة البابلية )الكلدانية(،نتقلت الزعاإبعد سقوط الدولة ألاشورية 

ذا "ياهوياقيم يهو عالن حاكم إحتالل مملكة يهوذا، فكانت البداية بإستطاع إالذي في عهد ملكها "نبوخذنصر" 

ستطاعت إرسل نبوخذنصر القوات التابعة والحليفة له والتي أعلى الحكم البابلي، ف عصيان" التمرد وال

قيم أ ملك بابل،فكان له يهوي  نصر  امللوك هذه ألاحداث:"في أيامه صعد نبوخذ خضاع يهوذا، ويروي سفر إ

زاة الكلدانيين وغزاة ألاراميين وغزاة املؤآبيين وغزاة عبدا ثالث سنين، ثم عاد فتمرد عليه، فأرسل الرب عليه غ

)امللوك الثاني  بني عمون وأرسلهم على يهوذا ليبيدها حسب كالم الرب الذي تكلم به عن يد عبيده ألانبياء "

24 ،1-2). 

تجه نحو اململكة إو  ق.م597نصر القوات السابقة، تدخل بجيوشه في سنة  بعد أن أرسل نبوخذ

نصر بمحاصرة  "يهوياكين" الذي خلف والده "يهوياقيم" الذي توفي وقام نبوخذ الجنوبية التي أصبح ملكها

ليقوم بابل، ويعين مكانه عمه "صدقيا،" ستسالم وأخذه أسيرا إلىكان من امللك الجديد إال إلا  ، فماأورشليم

عليه السالم، وسبي م وأواني الذهب التي صنعها سليمان نبوخذ نصر بتدمير الهيكل و نهب خزائن أورشلي

، صفحة 1999)أنريه،  (165، صفحة 1995)مصطفى كمال و راشد،  الحرفيين ويترك الفقراءمعظم القادة و 

52). 

، لكن صدقيا تمرد في السنة وعمل بوصية النبي أرميانصر  بقي امللك "صدقيا" على والئه لنبوخذ

رساله رسله إهذا مايرويه سفر حزقيال: "فتمرد عليه بنصر بمساعدة املصريين  الثامنة من حكمه على نبوخذ

، 17)حزقيال  يفلت؟"نقض عهدا و فهل ينجح؟ هل يفلت فاعل هذا. أو ي إلى مصر ليعطوه خيال وشعبا كثيرين.

وقاد جيشه الذي حاصر  ،ق.م 586نصر إال أن جهز حملته على مملكة يهوذا في سنة  كان من نبوخذ ، فما(15

نتشار الجوع ونفاذ للطعام، فحاول صدقيا الهرب ليال مع أتباعه لكن تم القبض إأورشليم والذي نتج عنه 

 .(10-1، 39)أرميا بالسالسل و يرسل إل بابل أسيرا، عليهم جميعا ليعدم أوالده أمامه وتفقع عينيه ويكبل 

ختلفت املعاملة البابلية لألسرى اليهود عن املعاملة ألاشورية،فبينما كان ألاشوريون يوزعون أسراهم إ

للتمرد أو التفكير على مناطق مختلفة ومنعزلة وبعيدة وخاصة املنطق الجبلية الواسعة، ملنع أي محاولة منهم 

سكنوا ضمن حدود شمال العراق وضمن حدود تركيا وإيران أين أفي العودة إلى املناطق التي رحلوا منها، ف

 ندمجوا معهم وصاروا يمارسون الزراعة وتربية املوش ي والفالحة والصناعة والصباغة وغيرهاإيعيش ألاكراد، ف

 .(36صفحة  ،2001)سوسة ا.، 

والقوا معاملة طيبة وأعطيت لهم الحرية ،أقام البابليون ألسراهم من اليهود مستعمرات خاصة بهم 

ندمجوا في الحياة اليومية البابلية، وقد حاول الكهنة الحفاظ على إالكاملة في ممارسة شعائرهم الدينية، ف
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املؤرخين فقد أدى هذا ألامر إلى ظهور شخصية حسب ة من التأثيرات الوثنية البابلية،الشخصية اليهودي

 .(41، صفحة 2017) الربيعي،  "الرابي" بين يهود الشتات

 التحضر تفتقد للتنظيم و فقد كانوا أمة  ،لليهود عموماوأدبيا شكل السبي البابلي منعرجا فكريا و دينيا 

،لكن الحياة التي عاشوها في بابل كان لها ألاثر ألاكبر إنتاجا حضاريا خاصا بهم يملكون ال  ال يربطهم وعي وطني،

ففي بابل بدئ في كتابة العهد القديم والتلمود البابلي ،قتصادياصة املجال الفكري و إلافي مختلف املجاالت خ

 عل النشاط الذهني.حيث عاشوا في جو باعث ،بدا فيه واضحا التأثير البابليوكذا بدأ إلانتاج ألادبي الذي 

 نماذج من تأثير ألادب الرافدي في ألادب العبراني . 4

فيحاول  وبدالالت معبرة في كل عهد من العهود، عما يجيش في النفس بصورة منمقة ألادب تعبير 

إلانسان إبراز ما بداخله، وكثيرا ما يلجأ إلى تسجيل ما يشعر به بالكتابة، والتراث الفكري هو ألاساس الذي 

الشعر ير من الفنون والقصص وألاساطير و هر الصورة ألادبية ألي شعب وأي بيئة، وألادب يتجلى في كثيظ

 كالنحو واللغة وألاخبار.ثال، كما يتضمن كثيرا من العلوم وألام

 ألادب الرافدي والعبراني القديم تاريخحة عن مل 1.4

،وهو شرية هو أدب حضارة وادي الرافدينالبيرى جمهور الباحثين واملؤرخين على أن أقدم أدب عرفته 

الحديث،فتدوينه كان في ألالف الرابعة قبل امليالد،وتطوره كان في ي أقدم أدب عرفه العالم القديم و بالتال

ألالف  الثانية قبل امليالد،أما ألادب العبراني فقد تأخر عن ألادب الرافدي بشكل كبير ،إذ يرجع تدوينه إلى 

من مميزات ألادب الرافدي أنه وصل ، (Silvestro, 2011, p. 29) سادس و الخامس قبل امليالدمابين القرنين ال

فة إلى كثافة ،باإلضا(7-6، الصفحات 2011) الكركاوي،  إلينا على هيئته ألاصلية كما كتب على ألواح الطين

واح املكتشفة أكثر من مليون لوح موزع على متاحف ل،حيث تجاوزت النصوص و ألاالنصوص املدونةعدد 

 .(p. 17)كريمر،  العالم

في حين فإن الدارس لتاريخ ألادب اليهودي يجد صعوبة في دراسته و التأريخ له لعدم وجود نصوص 

سنة قبل امليالد لتوصف بعد ذلك بالتاريخ،وتكونت من  1000ولم تثبت  إال منذ  ،أصلية لخضوعها للتعديل

نص العهد القديم الذي ظل شفويا حتى القرن السادس قبل امليالد، مما صعب من عملية التأريخ لهذا 

 .(70، صفحة 2018)جورج ،  املوروث الشفوي 
كان للنتاج ألادبي السومري ألاثر العميق في العبرانيين ومن املعلوم أن السومريين لم يؤثروا مباشرة في 

العبرانيين لزوال هذه ألامة قبل الوجود العبراني،لكن التأثير كان عن طريق الوساطة الكنعانية و البابلية 

قام بنقل الكثير من مآثر سكان بالد  حتكاك مع الشعب العبراني الذيإوآلاشورية وغيرهم ممن كان لهم 

 : (240، صفحة 2017) الربيعي،  االرافدين من بينه

  أسطورة الخلق: 2.4

فقد جاء في سفر التكوين:"في البدء  ،ألارض وأصل العالم وخلق إلانسانتدور حول خلق السموات و

ألارض، وكانت ألارض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة وروح هللا يرف على وجه املياه، خلق هللا السموات و

 .(5-1، 1)التكوين  الظلمة "ر أنه حسن وفصل هللا بين النور و وقال هللا ليكن نور فكان نور ورأى هللا النو 

القصة السومرية، فقد تصور السومريون أن خلق شابها بين قصة الخليقة العبرية و ويبدو أن هناك ت

فأصبحت السماء تحت سيطرة إله السماء  نفصلتا،إالعالم يظهر منها أن السماء وألارض كانتا متحدتين ثم 

 ء فقد جاء:"أنو"، كما أصبحت ألارض تحت سيطرة "انليل" إله الهوا
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 عدت السماء عن الارضتبإن أبعد 

 رض عن السماءوفصلت ألا 

 نسانوتم خلق إلا

 وأخذ )ان( السماء

 رضنليل( باأل إنفرد )إو 

 (133، صفحة 1998)سهيل، لهة )اريشكيجال( غنيمة له )كور( آلاخذ إلاأ

البابلة فقد تضمنت أسطورة الطوفان حول موضوع خلق إلانسان،البابلية ايتين التوراتية و وتتفق الرو 

حتوى الرقيم ألاول وفي منتصفه أن ألالهة الكبار) أنو،أنليل،أيا( طلبوا إفقد "أترخاسيس" تفاصيل عديدة،

بعد أن قاد ألالهة الذي سماه النص البابلي "لوللو"،"ننتو" "مامي" أن تخلق إلانسان و مساعدة إلهة النسل 

راعتها، وجاء في النص تي أوكلت إليها من اصالح ألارض وز ر  تمردا طالبت فيه من ينوب عنها في ألاعمال الالصغا

 مايلي:

 ن( خالقة الجنس البشري ) تكوني أنت إلهة الرحم

 اخلقي فانيا، كي يحمل النير

 نليلإجعليه يحمل النير، عمل إ

 جعلي إلانسان يحمل حمل ألالهةإ

 أسمع أنكي صوته

 ألالهة العظماءوخاطب 

 في ألاول و السابع، والخامس عشر من الشهر

 سوف أصنع تطهيرا بالغسل

 ثم يجب ذبح أحد ألالهة

 وسوف تتطهر ألالهة بالعماد

 وستمزج ننتو الطين

 بلحمه ودمه، ثم يمزج معا

 (37-36، الصفحات 1991)دالي، طين الرجل وإله 

يماثل هذا املعتقد البابلي في التوراة: "وجبل الرب إلاله آدم ترابا من ألارض ونفخ في أنفه لنجد ما 

،وإذا كانت ألاسطورة السومرية البابلية أوضحت أن خلق  (7، 2)التكوين  نسمة حياة فصار آدم نفسا حية"

من خالل إعمار ألارض، فإن النصوص التوراتية حددت  إلانسان الهدف منه أن يحمل النير بدال عن ألالهة

، (23، 3)التكوين  نفس املصير ألن الرب قال:"فأخرجه الرب إلاله من جنة عدن ليعمل ألارض التي أخذ منها "

 فالحتها.وذلك بخدمتها و 

  الشعر 3.4

ل التراتيومضمونه ألاغاني و ،الغناءالشعرية و دين من القصائد نشأ الشعر عند سكان بالد الراف

آلاشوري من أبيات،يتألف كل واحد منها من شطرين لهما وزن،وهو الدينية،يتكون الشعر السومري والبابلي و

،وقد نظم البابليون ألابياتيشبه الشعر العبري من حيث املعاني و تقسيم املقاطع و غياب القافية  في نهاية 
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د وق ،(31، صفحة 1978) محمد جالل،  الغنائية والتي نظمت في تمجيد آلالهة و تكريمها الكثير من ألاشعار 

 يلي:  جد الكثير في مكتبة"نينوى" كمثال على ذلك نورد ماو 

 والذي يض يء لنا الطريق بنوره "اللهم الذي ال تخفى عليه خافية الظالم،

 الذي يأخذ بيده الخطاة و ينصر الضعفاءالحليم  إنك إلاله

 حتى أن كل آلالهة تتجه أنظارهم إلى نورك

 وشياطين الهاوية تلتهم أنظارهم وجهك

 حتى كأنك فوق عرشك عروس لطيفة تمأل العيون بهجة

 وهكذا رفعتك عظمتك إلى أقص ى حدود السماء

 فأنت العلم الخفاق فوق هذه ألارض الواسعة

 .(51)غوستاف ، صفحة  دة ينظرون إليك و يغتبطون ،إن الناس البعياللهم

بمقارنة هذا الشعر بما يماثله في التوراة نجد توافقا كبيرا حيث جاء في سفر الخروج:"حينئذ رنم و 

البحر.الرب تعظم،الفرس و راكبه طرحهما في  سرائيل هذه التسبيحة للرب: أرنم للرب فإنه قدإموس ى و بنو 

،كما جاء في سفر (2-1، 15)الخروج  قوتي و نشيدي و قد صار خالص ي.هذا إلهي فأمجده إله أبي فأرفعه"

ليل يبدي علما  ىاملزامير:"السموات تحدثت بمجد هللا والفلك يخبر بعمل يديه.يوم إلى يوم يذيع كالما وليل إل

 .(2-1، 19)املزامير  "

  الغزل  4.4

متازت بالصراحة في التعبير،و قد عثر على قصة إكما يعد الغزل في بالد الرافدين من آلاداب التي  

بين دموزي وإنانا"،وهي تضم مجموعة من املعاني شبيهة بما جاء في سفر  (9)ينظر التعليق رقم:الزواج املقدس

 نشيد إلانشاد:

 العريس الحبيب إلى قلبيأيها 

 جمالك باهر حلو كالشهد

 أيها ألاسد الحبيب إلى قلبي

 جمالك باهر حلو كالشهد

 وفي حجرة النوم املأل بالشهد

 نستمتع بجمالك الفاتن دعنا

 أيها ألاسد دعني أدللك

 فإن تدليلي أطعم وأشهى من الشهد

 يأيها العريس لقد قضيت وطر لذتك من

 ألاطايبغ أمي و ستعطيك لفأب

 أما أبي فسيغدق عليك الهبات

 وروحك أن أعرف كيف أبهج روحك

 يتنا حتى انبالج الفجربريس نم في عأيها ال

 . (36، صفحة 1978) محمد جالل،  و قلبك أعرف أين أدخل السرور إلى قلبك
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سرائيل يرتله اليهود إبني أوغزلي بين الرب و  الذي هو عبارة عن موضوع غراميأما في سفر إلانشاد و  

،و يضم مجموعة من ألاناشيد و ألاغاني،وقد فسر تفسيرا رمزيا وآخر (10)ينظر التعليق رقم:في عيد الفصح

ميت  وحبيبها الراعي الشاب يحرفيا حسب ما جاء في النص،أما عن الشخصيات ألاساسية فيه: الراعية شول

فيرون أن  ،أما أصحاب الرأي الرمزي إلاغراءاتليميت عن امللك سليمان رغم كل متناع شو إو امللك سليمان،و 

ما جاء في هذا النشيد و ما ورد ن ،فهي ترمز إلى محبة هللا فقط،وقد وجد تشابه بيكل محبة إنسانية بشرية

لشوك ين اأنا نرجس شارون سوسنة ألاودية .كالسوسنة ب( 11)ينظر التعليق رقم:في قصة "إنانا و دموزي"

شتهيت أن أجلس وثمرته حلة لحلقي.أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي إتحت ظله كذلك حبيبي بين البنين،

.شماله تحت رأس ي و يمينه تعانقني. نعشوني بالتفاح فإني مريضة حباأسندوني بأقراص الزبيب .و أمحبة .

 .(7-1، 2)إلانشاد  تنبهن الحبيب حتى يشاء"حلفكن يا بنات أورشليم بالظباء و بأيائل الحقول أال تيقظن وال أ

  خاتمة :

إمتاز اليهود عبر تاريخهم القديم بسيمتين أساستين أولهما: أن الدين هو املحرك ألاساس ي واملؤثر في 

 الثقافية، وثانهما أن الشعب العبري شعب شتات لم يكن له وطن ثابت،أو قتصادية و إلا ،جتماعيةالحياة إلا 

مالمح هذا الوطن وا ثقافة خاصة بهم حملت مقومات و رتبطوا بها، وأنتجإعاشوا فيها و  بقعة جغرافية محددة،

 بفعل الاضطرابات السياسية و الدينية التي تعرض لها اليهود عبر التاريخ.

حضارات بالتالي خضوعه لتأثيرات ثقافات و دة تأثير البيئة الجغرافية و فاألدب العبري يفتقد لسمة وح

اللغة  زدهار إقتصر على إستمرارية التاريخية ألن نموه ومن ناحية أخرى يفتقد لسمة إلا  مختلفة عبر التاريخ،

 العبرية، وهو أمر خضع لظروف اليهود في أماكن تواجدهم و تجمعهم.

لالضطهاد، وكان  سواء في فترات السبي أو بعده لم يتعرضواالرافدين إن اليهود الذين عاشوا في بالد 

الشعراء، وكانت أكاديمية بابل ذات صيت إقتصادي وتجاري مميز، وظهر منهم الكتاب و أدبي و لهم نشاط ديني و 

اهم العلماء، وبذلك س التدريس فيها عدد كبير من مشاهير شتهرت بجامعاتها التي تولى إواسع في ذلك الوقت، 

 اليهود في هذه املنطقة بقدر كبير في إلانتاج الفكري الثقافي املتأثر بالبيئة التي عاشوا فيها.

 :حاالتإلا 
نسبة لألكديين وهم من ألاقوام السامية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية إلى نهر الفرات،  الحضارة ألاكدية:. 1 

سرجون الكبير في القرن  مبراطورية في العالم القديم والتي أسسهاإن والتي كانت النواة ألاولى لقيام أقدم دأسسوا عدة م

، وينسب ألاكديون إلى عاصمة دولتهم أكد وموقعها الحقيقي غير محدد، ويعد قيام هذه عشرون قبل امليالدالالرابع و 

نظر: أوالتي حققت وحدة سياسية للبالد.  املرحلة بدءا من هذهإلامبراطورية سيادة للعنصر السامي في العراق القديم 

علي ياسين وكذلك: .45ص،2003دار أسامة للنشر والتوزيع  د.ط، ، وسوعة آلاثار التاريخية القديمة، محسين فهد حماد

 .17ص ،ري، قاموس اللغة ألاكدية العربيةالجبو 

كلمة نقلت من املصطلح السومري )مارتو( ومن الكلمة ألاكدية )أمورو(، وأطلق عليهم السومريون )أهل  القبائل ألامورية:. 2

ستوطنوا بالد الرافدين خالل العصر ألاكدي في املناطق إسم ألاموريون، إمارتو( أي أهل الغرب، وأطلق عليهم ألاكديون 

ا عّدة مدن أهّمها: مدينة بابل، كما أنشأ ألاموريون مملكة الجنوبية، وساهموا في سقوط عصر ساللة أور الثالثة، وأّسسو 

عرف بمملكة )أمورو( في القرن 
ُ
قبل امليالد، وممالك واسعة ألاطراف أشهرها: مملكة يمحاص ومملكة ماري الرابع عشر ت

قافة و العلوم ، دار البشير للث1تأثر اليهوديية باألديان الوثنية، ط ،نظر: محمد فتحي الزغبيأللمزيد،  ألامورية.

والشام،  القبائل ألامورية ودورها التاريخي في بالد الرافدين ،؛ وكذلك عماد طارق توفيق112، ص1994إلاسالمية،مصر، 

؛ وكذلك انظر: عيد مرعي: ألاموريون ومملكة ألامورو، 198-197صص ، 2014مجلة التراث العلمي العربي، جامعة بغداد، 



 حدة قادري ،  مليكة منصورية

93 

وكذلك انظر: أحمد ،؛17، ص2010دريس ألاثري، سوريا، ، مركز الباسل للبحث والتّ 12 ،11مجلة مهد الحضارات، العدد 

 .37، ص1994، دار دمشق، 3تاريخ بالد الشام منذ ما قبل امليالد حّتى نهاية العصر ألاموي، ط ،إسماعيل

وذكرت هذه  -دينجيرا-السومري: كاسمها إكم جنوب بغداد 90مدينة قديمة على الفرات في بالد الرافدين على بعد  بابل:. 3

، جروس 2املدينة منذ العصر ألاكادي )منصف ألالف الثالثة ق.م(، انظر: هنري عبودي، ، معجم الحضارات السامية، ط

 .192ص1991طرابلس، لبنان،  ،بروس

وقد  ألاناضول وما حولها، أوربية والتي نزحت منذ مطلع القرن الثاني قبل امليالد إلى بالد-من ألاقوام الهند الحيثيين:. 4

ختلف املؤرخون حول املوقع ألاصلي لهم إال أن الرأي السائد أنهم جاءوا من منطقة القوقاز، للمزيد أنظر: هنري س.عبودي، إ

 .343املرجع السابق، ص

سم"نيم" إريين بنسبة إلى بالدهم عيالم التي تقع في السهول الجنوبية الشرقية من إيران، وتعرف عند السوم العيالميين:. 5

سم عيالم إ، أما في الكتاب املقدس فعرفت بإسم"إيالمتو"والتي تعني ألارض املرتفعة أو النجد، وعند ألاكاديين فعرفت ب

نسبة إلى عيالم بن سام، أما في املصادر الفارسية فتنطق على هيئة"خوز" و"حويزة"، للمزيد أنظر: أسامة عدنان يحي، تاريخ 

 .54 – 53ص ص ، 2015، أشور بانيبال للكتاب، العراق، 1م، دراسات وأبحاث، طالشرق ألادنى القدي

نسبة إلى مدينة كلدة والتي كانت تقع في أقص ى جنوب دلتا وادي دجلة والفرات، كانت موطن الشعب  الكلدانيون:. 6

ي القرن السابع قبل ستطاع فإو  بتداء من القرن الحادي عشر قبل امليالد ،إالكلداني الذي أخذ في الهيمنة على املنطقة 

بابليون و آلاراميون سقاط حكم ألاشوريين ، وتأسيس إلامبراطورية البابلية الحديثة، والتي انصهر فيها الإامليالد من 

نصر هذا ألاخير أسس امبراطورية ضخمة تمتد من أشور حتى الحدود  ونبوخذ ، من أهم ملوكها نبوالسر والكلدانيون 

، 2009، مكتبة النافذة، مصر، 1جوستاف لوبون، اليهود في في تاريخ الحضارات ألاولى، تر: عادل زعيتر، طاملصرية. انظر: 

 .46ص 

وتسمى أيضا مملكة الشمال، وتضم ألاسباط العشرة من أبناء يعقوب عليه السالم )رأوبيين، شمعون،  مملكة إسرائيل: .7

نفر من الالوين والعلماء والكهنة، ويطلق عليها أيضا مملكة ألاسباط  زبولون، يساكر، دان، جاد، أشير، نفتالي، يوسف( مع

، مكتبة 1العشرة والحقا أطلق عليها السامرة وعلى توراتهم بالتوراة السامرية، أنظر: أحمد حجازي السقا، نقد التوراة، ط

 .30م، ص 2005النافذة، مصر، 

وتسمى أيضا مملكة الجنوب، حكمها ملوك من نسل داوود عليه السالم، من سبط "يهوذا" )وتضم هذه  :مملكة يهوذا. 8

ستقلوا في إاململكة سبطا يهوذا وبنيامين( )أبناء يعقوب عليه السالم، باإلضافة إلى نفر من الالوين والكهنة العلماء والذين 

سرائيل، عاصمتها أورشليم، يطلق عليها مفسرو القرآن الكريم نقسام بني اإمملكة واحدة بعد موت سليمان عليه السالم و 

سم، الياء، ويطلق على شعبها العبرانيين وعلى توراتهم: التوراة العبرانية، انظر: أحمد حجازي السقا، املرجع السابق، إ

 .30ص

بهاني، تاريخ ألاديان القديم، رؤوف ش هو زواج يتم بين ألالهة أو بين الكاهن)امللك( و الكاهنة، انظر: الزواج املقدس:. 9

 .131ص 2011بيروت، لبنان، ، مؤسسة البالغ،1ط

موسم الحج ويسمى أيضا عيد الفطير و عيد الفسخ أي الفرج، يحتفل به ملدة سبعة أيام يؤرخ بذكرى  عيد الفصح:. 10

اد واملناسبات والطقوس ألاعي . انظر: غادي السعدي،ةسرائيل من العبوديإعبور موس ى عليه السالم من مصر ونجاة بني 

 .15 – 14، ص 1998، دار الجيل للنشر والدراسات وألابحاث الفلسفية،عمان، ألاردن، 1لدى اليهود،ط

إنانا هوإلاسم السومري الذي يقابله عند الساميين)عشتار( وهي ملكة السماء، بينما دموزي هو الصيغة  :إنانا ودموزي. 11

ودموزي هو أصل تسميات جميع آلهة الخضار الذين يموتون ويبعثون مرة أخرى في فصل سم املعروف )تموز(، السومرية لإل 

تر:يوسف داوود عبد القادر، د.ط، املؤسسة العامة  صموئيل هنري كوك، ألاساطير في بالد ما بين النهرين، الربيع. انظر:

  .8،ص 1968للصحافة و الطباعة، بغداد،

 قائمة املصادر واملراجع:

 :.بالعربية1
 (1983)العراق: املكتبة الوطنية بغداد. 2.املجلد  تاريخ حضارة وادي الرافدين(. 1983أحمد سوسة. ) .1



 أثره في ألادب العبراني )اليهودي(ألادب السومري البابلي و 

94 

 (2010)بيروت: املؤسسة العربية للطباعة والنشر. مالمح من التاريخ القديم ليهود العراق.احمد سوسة.  .2

)سعد رستم، املترجمون(  اليهودية مكشوفة على حقيقتها.التوراة اسرائيل فنكلشتاين ، و نيل شر سبيليرمان .  .3

 (2007)سوريا: صفحات للنشر والتوزيع دمشق.

 (1978)مصر: مكتبة املهتدين إلاسالمية ملقارنة ألاديان. ألادب العبري القديم و الوسيط،.ألفت محمد جالل.  .4

سوريا: مؤسسة العرف للمطبوعات ) امليثولوجيا في النص التاريخي الديني.رشيد الظالمي باني الظالمي.  .5

 (2011دمشق.

 (1991)بيروت: دار جامعة إكسفورد للنشر. أساطير من بالد مابين النهرين.ستيفاني دالي.  .6

 (.10-1. )39سفر أرميا  .7

 . )بال تاريخ(.20سفر أشعيا .8

 (.7-1. )2سفر إلانشاد  .9

 (.5-1. )1سفر التكوين  .10

 (.7. )2سفر التكوين  .11

 (.23. )3سفر التكوين  .12

 (.2-1. )15فر الخروج س .13

 (.2-1. )19سفر املزامير  .14

 (.24-6. )17سفر امللوك الثاني  .15

 (.2-1. )24سفر امللوك الثاني  .16

 (.15. )17سفر حزقيال  .17

 (2009(. )بغداد: دار الورق للنشر.1)املجلد  مقدمة في تاريخ الحضارت القديمةطه باقر.  .18

 (1995)دمشق: دار الشامية. العالم القديم. اليهود فيعبد العليم مصطفى كمال ، و سيد فرج راشد.  .19

مجلة عصام كامل مخيمر. مملكة يهوذا بين التدمير والسبي على ضوء الرواية التوراتية والرواية البابلية.  .20

 2017(.14)1جامعة الشارقة، 

هرة: )أحمد محمود هويدي، املترجمون( )القا تاريخ أدب بني إسرائيل وبدايات ألادب اليهودي.فورر جورج . .21

 (2018املركز القومي للترجمة.

 (1998)بيروت: بيسان للنشر والتوزيع والاعالم. اثر الكتابات البابلية في املدونات التوراتية.قاشا سهيل.  .22

 (2012)بغداد: دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع. تاريخ الشرق ألادنى القديم.قيس حاتم هاني الجنابي.  .23

)جامعة بابل: محاضرة،قسم آلاثار كلية  دب بالد الرافدين القديمة.أكاظم جبر سلمان الكركاوي.  .24

 (2011آلاداب،جامعة بابل.

 )بغداد: دار الرافدين .بال تاريخ( حضارة بابل وأشور.لوبون غوستاف .  .25

 (1999)أنطوان إ. هاشم، املترجمون( )بيروت: عويدات للنشر والطباعة. تاريخ الشعب العبري.لومير أنريه.  .26

 (2017)العراق: دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع. م(.1973 -ق.م 859تاريخ يهود العراق )ربيعي. نبيل ال .27

 )طه باقر، املترجمون( )العراق: مكتبة املتنبي بغداد.بال تاريخ( من ألواح سومر.صونيل نوح كريمر.  .28

 املراجع باللغة الاجنبية 
29. f Silvestro ( .2011 .) The developement of Assyro babylonia literatuo . UNIVof 

Oklahoma press. 
30. René Grouset ( .1944 .) Histoire de l’Asie . paris: Presses Universitaires de France. 



 106 -95 ص (،2021) ة(، السن01)العدد ، (06) املجلد     والاجتماعيةمجلة املقدمة للدراسات إلانسانية 
ISSN: 2602-5566                                                                       EISSN: 2716-8999 

95 

  السياسة إلايطالية في ليبيا ما بعد القذافي: قراءة في ألابعاد وإلاتجاهات

Italian Politics in Post-Gaddafi Libya: A Reading in Dimensions and 

Directions  

1توفيق بوستي
 

  2سامي بخوش ، * 

  guelma.dz-boucetti.toufik@univ (،الجزائر) ، جامعة قاملةالقانونية البيئية دراساتمخبر ال 1
  dzbatna.-sami.bekhouche@univ (،الجزائر) 1مخبر ألامن في منطقة املتوسط، جامعة باتنة 2

 21/06/2021القبول:تاريخ                   08/05/2021 :إلارسالتاريخ 

  :ملخص

يطالية في ليبيا ما بعد القذافي، عبر التركيز على لى تسليط الضوء على السياسة لا إتهدف هذه الدراسة 

تطور السياسة  ، فضال عن التطرق إلتجاهاتوألامن والنفوذ نفط والغاز أبعادها واملتمثلة أساسا في ضمان ال

 لقد تم هندسة بحثنا باإلعتماد تنفيذ أهدافها.جملة التحديات التي تقف حائال أمام لايطالية في ليبيا، وتحليل 

على املنهج الوصفي والتاريخي والنظمي، ما مكننا من الوصول إلى عدة نتائج  من خالل رصد وتحليل وإتجاهات 

ومسعى ضمان ألامن في مواجهة جملة  النفط والغاز،ساسا على متغير السياسة لايطالية في ليبيا، والقائمة أ

محاولة إستعادة النفود الذي يعد من أهم عوامل تصاعد لى جانب إالتهديدات ألامنية النابعة من ليبيا، 

لايطالي بتسوية الصراع في ليبيا خاصة بعد تدخل تركيا، وتحليل جملة التحديات التي تقف أمام  الاهتمام

  ياسة لايطالية في ليبيا ما بعد القذافي.الس

  .التحديات ؛لاتجاهات ؛الدوافع ؛ليبيا ما بعد القذافي ؛السياسة لايطالية :الكلمات املفتاحية
Abstract:  

This study aims to highlight Italian policy in post-Gaddafi Libya by focusing on its 
dimensions, mainly in ensuring oil and gas, security and influence, as well as addressing the 

trends in the development of Italian politics in Libya, and analyzing the number of challenges 

that stand in the way of the implementation of its objectives. Our research has been 

engineered based on descriptive, historical and systems approaches, enabling us to reach 
several results by monitoring, analyzing and trends of Italian politics in Libya, based mainly 

on the oil and gas variable, and seeking to ensure security in the face of the overall security 

threats emanating from Libya, as well as trying to recover the navod, which is one of the 
most important factors of Italian interest in resolving the conflict in Libya, especially after 

Turkey's intervention, and analysis of the challenges facing Italian politics in post-Gaddafi 

Libya. 
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 مقدمة  -1

تعد ألازمة الليبية أزمة مركبة قائمة على التعدد لاثني وإختالف الوالء القبلي والعشائري، وهو ما 

الجماعات وامليليشيات املسلحة، وتمدد نشاط مختلف تنظيمات الجريمة املنظمة، في ظل  إنعكس على إنتشار 

البيئة ألامنية الهشة التي نجمت عن سقوط نظام معمر القذافي، وحالة الفوض ى وعدم لاستقرار السياس ي 

قتصادية، فضال وألامني املصاحبة لذلك، وإنهيار شبه تام ملؤسسات الدولة على غرار املؤسسات ألامنية ولا

 البالد. توزيع مخصصات النفط على كافة أبناء كيفية عن عدم لاتفاق على

املرتكزة على مفهوم  وإرتباطاته الداخلية ولاقليمي الدولي هتماملا  وما زاد من تعقيد الوضع الليبي،

النزاعات لاثنية  تأثيرات قتصادية إضافة إلىلامكانات لا صلحة الوطنية، وتعددية املخاطر ألامنية وتوافرامل

للتحديات ألامنية، كل هذه العوامل زادت من قوة  العنكبوتية الشبكة وكذا السياسية، ألانظمة وهشاشة

تحادية، يطاليا، بريطانيا...( والدولية )روسيا لاإ) ) العربية وغير العربية( وألاوروبية قليميةنخراط  الفواعل لاإ

 ة( مما ساهم في تعقيد ألازمة الليبية. والواليات املتحدة ألامريكي

ستعادة دوره إقتصادي )النفط والغاز(، محاوال يطالي املرتكز على املتغير لاطار برز الدور لا وفي هذا لا 

رثه التاريخي بالرغم من مزاحمة بعض ألادوار الاقليمية والدولية، وعليه إفي ليبيا ما بعد القذافي، ومستندا على 

فيما تتمثل دوافع واتجاهات السياسة الايطالية في ليبيا ما بعد  شكالية املركزية التالية:لا  يمكن أن نطرح

 وقصد لاجابة على لاشكالية املركزية املطروحة نفككها إلى لاشكاليات الفرعية التالية:  القذافي؟ 

  يطالية تجاه ألازمة الليبية؟ماهي أبعاد السياسة لا 

  يطالية في ليبيا ما بعد القذافي؟تطور السياسة لا  تجاهاتإماهي 

  في ليبيا ما بعد القذافي؟ السياسة لايطاليةفيما تتمثل تحديات 

على إعتبار الفرضيات إجابات مسبقة تثبتها أو تنفيها خطوات الدراسة ننطلق في دراستنا  فرضيات الدراسة:

 من الفرضيات التالية:

 د الرئيس ي الذي يقف من وراء لاهتمام لايطالي باألزمة الليبيةيعتبر املتغير لاقتصادي البع.  

 يتوافق الخيار الدبلوماس ي والسياس ي مع إتجاهات السياسة لايطالية في ليبيا.   

   في ليبيا ما بعد القذافي السياسة لايطاليةيعتبر دور ألاطراف الخارجية من بين أهم تحديات. 

املوضوع رصد وتحليل السياسة الايطالية في ليبيا ما بعد القذافي، في ظل في تكمن أهمية   أهمية الدراسة:

)تركيا،..(  )لامارات العربية املتحدة، قطر، ...( وغير العربية لاقليمية العربية القوى ظل صراع وتنافس وتدخل 

كية( في الساحة الليبية بمختلف )الواليات املتحدة ألامري )بريطانيا، أملانيا، فرنسا( والغربية والدولية ألاوروبية

 لاستراتيجيات وألاليات لحد لامداد باألسلحة، وهو ما أدى إلى فوض ى أمنية وعدم إستقرار سياس ي وأمني.

لذلك تحاول هذه الدراسة الوقوف بالدراسة والتحليل من حيث متغيري الدوافع ولاتجاهات  

، مرورا بالوقوف يطالي باألزمة الليبيةهتمام لا دوافع لا تناول للسياسة لايطالية في ليبيا ما بعد القذافي، عبر 

يطالية السياسة لا ، ووصوال إلى مختلف التحديات التي تواجه يطالية في ليبياتجاهات تطور السياسة لا على إ

 في ليبيا ما بعد القذافي. 

اء السياسة الايطالية تجاه ألازمة عليه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز ألابعاد الكامنة ور   الهدف من الدراسة:

الليبية الراهنة، على غرار موقع املتغير الاقتصادي املتمثل في الغاز والنفط الليبي، إلى جانب تسليط الضوء 
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وألادوار لايطالية في ليبيا ما بعد القذافي، ومختلف التحديات التي  السياسةبالتحليل على إتجاهات تطور 

 لاستقرار وإستتباب ألامن في ليبيا. تقف عائقا أمام إستعادة

لدراسة هذا املوضوع تم لاعتماد على املنهج التحليلي بصفة أساسية، إلى جانب املنهج  مناهج الدراسة:

الوصفي من خالل وصف وسرد وتحليل مختلف املصالح لايطالية في ليبيا ما بعد القذافي، واملنهج التاريخي 

ملختلف املواقف، التي تندرج ضمن املسعى لايطالي لتحقيق مصالحه في ليبيا، فضال عن  عبر تتبع كرونولوجي

املنهج النظمي من خالل التطرق إلى مدخالت املصالح لايطالية في ليبيا املتمثلة أساسا في ألابعاد، حيث تعمل 

الليبية، فتعمل على إصدار  ألاجهزة الحكومية على ترجمة تلك املدخالت)ألابعاد( في شكل مواقف حيال ألازمة

  قرارات وسياسات على شكل مقاربة للحل، تتجه إلى البيئة الداخلية والخارجية وترجع في شكل تغذية عكسية. 

  :الليبية ألازمة تجاهيطالية إلا  السياسة أبعاد -2

لاتحاد تخلت إيطاليا عن الحذر الذي إكتنف تحركاتها في ألازمة الليبية، بعدما قبعت خلف أدوار 

، ومن ثم عمدت على التدخل 2011ألاوروبي والواليات املتحدة ألامريكية منذ سقوط نظام القذافي في عام 

املباشر في التفاعالت الداخلية في ليبيا، دفاًعا عن مصالحها ألامنية )درء تهديد الهجرة، ولارهاب املتنقل(، 

جارة( املهددة جنوب البحر املتوسط، الذي يمثل نطاقا ولاقتصادية) تأمين إمداد الطاقة ولاستثمارات والت

حيويا تاريخيا للدولة لايطالية، كثيرا ما إعتمدت عليه في بناء قوتها الخارجية منذ وحدتها في القرن التاسع 

 (100ص، 2019)ابزيم و حسين أمحمد،  عشر 

  طهما باإلرهاب الدولي:التصدي لتهديد الهجرة غير النظامية وأزمة الالجئين ومعضلة إرتبا -2-1

دفع وضع عدم لاستقرار السياس ي وألامني في ليبيا، إلى تزايد موجات الهجرة غير الشرعية، بشكل 

متزايد بإتجاه دولة إيطاليا، وتحول بالتالي اللجوء في املنظور ألاوروبي إلى تهديد أمني، فاألزمة الليبية وإنعكاساتها 

ليبيين ينزحون بإتجاه أوروبا، مما جعلهم يمثلون تهديدا سافرا لألمن ألامنية جعلت أعدادا هائلة من ال

)يونس ي،  ألاوروبي، وهذا الخوف ناجم عن إمكانية إرتباطهم بشبكات إرهابية متصلة بتنظيم الدولة لاسالمية

 رفع قبل سلطات طرابلس مع النظامية غير الهجرة ملف معالجة في ، لذلك فقد بدأت إيطاليا(351، ص2019

 عن ليبيا.    الدولي الحصار

مستقبل  بلد أهم تعد على حدودها املتوسطية الجنوبية، تقع التي ليبيا بأن وفي هذا لاطار تعلم إيطاليا

 م يقدر ما بين 2007-  2006 سنة في ليبيا ألاجنبية العدد الرسمي للعمالة كان فقد أراضيه، على للمهاجرين

 النظاميين، أما تقدير للمهاجرين السلطات الليبية قبل من به عترفالعدد امل وهو ألف، 700 و ألف 300

 ألاوروبيون  مهاجر، ويدرك مليون  من بأكثر ذاتها فيقدر في الفترة الليبية على ألاراض ي النظاميين غير املهاجرين

، البلد بهذا يعتبرون وجودهم الليبية ألاراض ي من املهاجرين على جزءا أن
ً
الفرصة  لهم تتاح أن في إنتظار مؤقتا

 لذلك عندما مؤقتة وإنتقالية، مرحلة هجرة إليهم بالنسبة وتعتبر ليبيا أوروبا، إتجاه في مسيرتهم إلستكمال

 إلى 200 تدفق ما بين يتوقعون  إنهم لايطاليين بالقول  املسؤولين بادر بعض م 2011في الليبية الثورة إندلعت

   (.40، ص2017)السبيطلي،  أوروبا في إتجاه ليبيا من مهاجر ألف 300

وإستمر الوضع في التعقيد في السنوات الالحقة، إذ قدرت املنظمة الدولية للهجرة التابعة ملنظمة ألامم 

 27صدر في  DTMاملتحدة في تقرير لها حول النزوح والهجرة غير القانونية في ليبيا "مصفوفة تتبع النزوح" 

دولة إفريقية وكانت الدول  40مهاجرا وصلوا إلى ليبيا، من  142أالف و 704م، على أن نحو  2018فيفري 

الخمس ألاعلى تمثيال بين املهاجرين هي: النيجر، ومصر، وتشاد، والسودان، وغانا على الترتيب، وتمثل مجتمعة 
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 % 73محلة، وجاء في التقرير أن  551بلدية و 99من إجمالي املهاجرين في ليبيا، يقطنون في  % 66ما نسبته 

في املناطق الجنوبية،  % 17من مهاجري دول جنوب الصحراء الكبرى يقيمون في غرب ليبيا، في حين يقطن 

 . (https://bit.ly/2qqnykP)في املناطق الشرقية  % 10و

لیبیا ولاتحاد ألاوروبي ويقف وراء التدفقات والدینامیات الناظمة لظاهرة الهجرة غير القانونیة بين 

 :(02، ص2018)قاسم حسين،  مجموعة العوامل التالیة

  ،قوة شبكات التهريب ولاتجار بالبشر: نشطت هذه الشبكات في البالد نتیجة الفوض ى، في قوتها وتنظيمها

 نظرا إلى إمتالكها السالح والسيطرة على مناطق جغرافية وقاعدة لوجستية 

  الحدود بين ليبيا والدول لافريقية تسمح بنشاط مهربي البشر، كما أن عدم الحدود الرخوة فسياسات

قدرة حكومة الوفاق الوطني على ضبط الحدود الجنوبية وصعوبة الرقابة على الحدود التي يمتد أغلبها 

 : تشاد، والنیجر، والسودان، والجزائر، وتونس، ومصر كلم مع ست دول  4400الصحراء بطول على 

 ات الدول الجوار: ويتمثل في عدم التعاون الجدي بين الدول املجاورة لضبط مسألة الهجرة، تعارض إراد

بشأن ضبط  2013ومع مصر عام  2012فاإلتفاقيات الثنائية مع تشاد والسودان والجزائر وتونس عام 

و تخفيف الحدود لم تسفر عن تعاون منهجي، ولم يكن لها أي تأثير يذكر في الحد من تدفق املهاجرين، أ

نشاط الشبكات لاجرامیة لتهريب املهاجرين ولاتجار بهم عبر الحدود البرية؛ نتیجة لتعارض إستراتیجیات 

   .دول الجوار ومقارباتها لحل ألازمة اللیبیة

كما أن دخول املهاجرين غير الشرعيين يرتبط بدخول جماعات إرهابية هدفها زعزعة ألامن القومي 

ناطق العبور من ناحية، وتغيير النسيج لاجتماعي لبلدان العبور ولاستقبال من ناحية للبلدان املستقبلة وم

أخرى، فبقاء املهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بشكل عام، والجنوب الليبي بشكل خاص، هدد ويهدد بالفعل 

درات والدعارة والسرقة التركيبة السكانية املتجانسة من ناحية، وأدى إلى بروز الجريمة املنظمة، وتجارة املخ

من ناحية أخرى، كما أن زيادة عدد املهاجرين تهدد بشكل ملحوظ التجانس السكاني في إيطاليا التي تتحول 

 (.59، ص2018)ابو القاسم خشيم،  بوتيرة متسارعة إلى مجتمع متعدد الثقافات وألاديان

 الليبية، وليس الجنوبية الحدود أ منتبد الهجرة مقاومة أن أدركت لايطالية السلطات إن القول  ويمكن

 نظام بعد سقوط – لايطالي التعامل ُيستغرب ال هنا والدولية، ومن لاقليمية املياه أو املتوسط سواحل على

 ومصراتة، طرابلس في العاصمة أكانت وسواء غير رسمية، أم رسمية كانت سواء ليبية عّدة أطراف مع - القذافي

الليبية الجنوبية، وهو ما يفسر التدخالت الايطالية  الحدود على الساكنة والقبائل وطبرق، بنغازي  في الشرق، أم

والطوارق  والعرب التبو من الليبي الجنوب قبائل الصلح بين إتفاقية في امللف الليبي، على غرار التدخل إلبرام

الجنوبية،  الليبية من الحدود كيلومتر آالف خمسة بمراقبة والتي تتعلق بروما، م 2017 مارس شهر في املوقعة

 الجنوبية أوروبا حدود تأمين يعني الجنوب في حدود ليبيا تأمين بأن الداخلية لايطالي وزير صّرح املناسبة وبهذه

 (.41-40، ص ص 2017)السبيطلي، 
 تأمين مصادر الطاقة: -2-2

املختلفة  املصادر على الحصول  في تأمين الرغبة إلى ليبيا في لاستقرار بتحقيق لايطالي لاهتمام يعود

مليار برميل،  48.36 للطاقة، حيث تحتفظ ليبيا بمخزون هائل من إحتياطات النفط الخام واملقدرة بحوالي

 22.000كما تمتلك خامس أكبر إحتياطي من الغاز الطبيعي في إفريقيا، وقد إنخفض هذا الرقم إلى مجرد 

، وأغلقت منشآت لانتاج جميعها تقريبا في ليبيا، ولحسن الحظ 2011 برميل في اليوم بحلول شهر جويلية

مليون برميل في اليوم، بعد سنة على وفاة  1.6إرتفع إنتاج النفط من جديد مباشرة بعد الحرب، فوصل إلى 

https://bit.ly/2qqnykP
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 من إيرادات صادراتها، % 95من إجمالي الناتج املحلي في ليبيا، و % 70القذافي، كما يشكل النفط أكثر من 

 . (56-55، ص ص 2014)شيفيس ومارتيني،  من لايرادات الحكومية % 90وحوالي 

را ملا يتمتع به النفط الليبي من خصائص جعلت منه ألافضل على لاطالق بين أنواع النفط 
ً
ونظ

املستخرج في العالم، إذ تكمن هذه الخصائص في قلة تكاليف إستكشافه وإستخراجه وتسويقه، حيث تبلغ 

دوالرا في ليبيا، مما أكسبه صفة الجذب للعديد من الشركات النفط  23.80تاج برميل نفط واحد تكلفة إن

العاملية، وذلك بسبب قلة املخاطر الناشئة عن إستخراجه وهوامش الربحية العالية املترتبة على لاستثمار 

    (.94، ص2019)ابزيم وحسين أمحمد،  فيه

 ألف برميل من 400 من أكثر لضخ هائلة إمكانات ذات ليبيا من لغربيةا الجنوبية وباملقابل، فإن املنطقة

 أنبوب من خالل إيطاليا إلى معظمه يصّدر الطبيعي الغاز من كبير إحتياطي ذلك إلى أضف يومًيا، الخام النفط

 ليبيا إنعاش جنوب غرب في محورية النفط صناعة يجعل ما صقلية، إلى املاء تحت يمر الذي ألاخضر السيل

، وهو ما يفسر لانخراط لايطالي في السوق النفطي الليبي عبر شركة  (7-6، ص ص 2019)قاسم حسين، 

الغاز  ايني التي تعتبر أكبر منتج أجنبي للمحروقات في ليبيا،  إلى جانب أن لها النصيب ألاكبر في إستكشاف

والنفط في شرق املتوسط، فضال عن مرور أنابيب النفط على أراضيها، ومن ثم فإن أي زعزعة ألمن وإستقرار 

 .  (2020)راشد،  منطقة شرق املتوسط ستؤثر سلًبا على املصالح لايطالية

املسح  هيئة قدرتها والتي شرق املتوسط، منطقة في الطبيعي للغاز الضخمة لاكتشافات ورغم

 قدم تريليون 122 بنحو ولبنان، وسوريا، قبرص، من: كل قبالة شواطئ املشرق، حوض ألامريكية في جيولوجيال

 دون  حالت في املنطقة الحروب املستمرة أن إال النيل، دلتا حوض في مكعب قدم تريليون  233 ونحو مكعب،

 النفط إنتاج توقف تكرار  إلى 2011عام  منذ ليبيا في املستمر الصراع تسبب إذ لتصدير الطاقة، مركز إلى تحولها

ف كما النفطية، حقول ليبيا أهم من عدد في
َّ
 مليون  135 يتجاوز  ما الليبية للمنشآت النفطية املتكرر  لاغالق كل

 فإن ذلك من موقع، وبالرغم من أكثر في جراء املعارك النفط خزانات تضرر  باإلضافة إلى ، 2014عام منذ دوالر

ا برميل يومًيا، مليون  1.25نحو عند يستقر الليبي النفط إنتاج  فقد املركزي  ملصرف ليبيا حديثة إلحصائية ووفقً

 دوالر  مليار 20.3 نحو 2019 نوفمبر نهاية وحتى ،2019عام بداية الفترة من خالل النفط من ليبيا إيرادات بلغت

 (.26، ص2019)عبد الحليم، 

 17.6 قيمته بما مع ليبيا املتعاملة الدول  قائمة رأس على إيطاليا تأتي التجارية التبادالت مستوى  وعلى

 في بمسافة كبيرة، ألاوروبية الدول  كل بذلك تتجاوز  وهي م؛ 2010 سنة تقديرات بحسب أمريكي، دوالر مليار

 الليبية  الدولة مع املتعاملة الكبرى  الدول  قائمة في أسفل ألامريكية املتحدة الواليات تأتي حين
ً
 قيمته بما تجاريا

 املرتبة في ليبيا، وكانت في غير النفطية الاقتصادية املجاالت من عدد في إيطاليا وتستثمر أمريكي، مليار دوالر 2.26

 وكانت م، 2008 اتفاقية تنفيذ بعد بداية القائمة تصدرت أنها إال ألاوروبيين، املستثمرين قائمة على الثالثة

 ذلك إلى ُيضاف ليبيا، في دوالر مليار 25 م استعدادها الستثمار 2010 سنة لنتأع قد لايطالية النفط شركة

 في تعمل لايطالية الشركات والبنوك من الكثير أن
ً
كبيرة،  ليبيا في لايطالية املصالح أن يؤكد ما وهو ليبيا، أيضا

  كبيرة، ألاخرى أهمية هي تمثل ألامنية الرهانات ولكن
ً
قة تلك خصوصا

ّ
 النظامية غير باإلرهاب والهجرة املتعل

 (.39، ص2017)السبيطلي، 

لذلك تعد ليبيا بالغة ألاهمية بالنسبة إليطاليا ، فتوطيد العالقات مع السلطات الليبية الجديدة من 

املحتملة لدى  شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات لايطالية لإلستفادة من أوجه لاستثمار 

السوق الليبي، فمن ناحية تسعى إيطاليا ليس فقط للحفاظ على مصالحها املوجودة إبان النظام السابق، بل 
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أيضا لتعزيز هذه املصالح من خالل إنتهاز الفرص للدخول في سوق لإلستثمار الليبي في الطاقة والتنمية 

 (.95-94، ص ص 2019)ابزيم وحسين أمحمد،  والصناعة

 :إستعادة النفوذ -2-3

 ضفتي على البلدان املطلة شعوب على الجغرافيا فرضته الذي والحضاري  التاريخي البعد تجاهل يمكن ال

 على باألخص ذلك يسري  تاريخها الطويل، خالل تعايش عالقة خلق على قادرة وجعلتها املتوسط، ألابيض البحر

ومواردها الطاقوية  لاستراتيجي، ليبيا موقع أهميتها من العالقة هذه تستقي إذ لايطالية، - الليبية العالقات

 لها نفوذ إليجاد دائم تنافس في هي الكبرى التي القوى  وإهتمام أنظار محط ليبيا أصبحت ألاهمية وبسبب هذه

 .   (141، ص2019)الشيخ  مصالحها لتعظيم النفوذ هذا وتعزيز املنطقة، في

وفي هذا لاطار، تجمع ما بين دولتي ليبيا وإيطاليا عالقات تاريخية خاصة تعود إلى عهد لامبراطورية 

الرومانية التي هيمنت على حوض البحر ألابيض املتوسط، كما أن إيطاليا إستعمرت ليبيا خالل 

تعمارها لليبيا كان (، فإيطاليا إعتبرت ليبيا إمتداد جغرافي لها، وبالتالي فإن إس1944-1911السنوات)

( بددت أحالمها لاستعمارية، حيث 1945-1939إستطانيا، لكن هزيمة إيطاليا في الحرب العاملية الثانية )

، إن إستقالل ليبيا السياس ي في منتصف 1951ديسمبر  24خضعت ليبيا لإلنتداب إلى أن إستقلت سياسيا في 

ين بالرغم مما إعتراها من أزمات في عهد القذافي خالل القرن املاض ي لم يلغ العالقات املتميزة بين الشعب

 في فترات التوتر في خالل ( فلقد إستمرت إيطاليا مثال كشريك إقتصادي رئيس ي حتى2011-1969السنوات)

 (.58، ص2018)ابو القاسم خشيم،  الدولية عالقاتها

وذها في ليبيا )تعتبرها مجالها لذلك تحاول إيطاليا من خالل تحركاتها حيال ألازمة الليبية إسترجاع نف

بدءا بضمان موطئ قدم واضح وثابت على مستوى امللف الليبي وتطوراته، فجغرافًيا  Lebensraum)الحيوي 

تقع على حدودها املتوسطية الجنوبية، حيث أن املسافة الفاصلة بين جنوب إيطاليا وشمال ليبيا تبلغ نحو 

هم مستعمراتها في إفريقيا حتى نهاية الحرب العاملية الثانية، وبالتالي كيلو متر فقط، وتاريخًيا كانت من أ 300

 إلحياء ألامجاد التاريخية لإلمبراطورية الرومانية في جنوب املتوسط، بالرغم من دخول قوى 
ً
 فهي تعتبرها رمزا

 هديداتت من ذلك يحمله وما من روسيا وتركيا، كل إنخراط وتحديًدا الصراع، هذا خط على منافسة جديدة

 في ذلك وإنعكس ليبيا، في الحيوية املصالح من لديها العديد التي والدولية القوى لاقليمية بتهميش مباشرة

 والرئيس التركي أردوغان، والرئيس ،"كونتي جوزيبي"الوزراء لايطالي بين رئيس أجريت التي لاتصاالت

 سياس ي إيجاد حل ضرورة على الجميع حث على تركزت والتي ،2019يسمبرد 28ي ف "بوتين فالديمير"الروس ي

 العسكري التركي التدخل مغبة من ألردوغان اللهجة شديد لايطالي تحذيًرا الوزراء وجه رئيس كما الليبية، لألزمة

 (.26، ص2019)عبد الحليم،  ليبيا في

  ليبيا: في واملكانة الدور  إستعادة ومحاولة إيطاليا -3

تعد ليبيا بالنسبة إلى إيطاليا حليفا له أولوية ومكانة، وتربطهما عالقات سياسية وإقتصادية وتجارية، 

وقد بدا ذلك واضحا من خالل العالقات التفضيلية التي كانت تحظى بها ولامتيازات التي كانت تتمتع بها إبان 

لشركاتها جزءا أساسيا من عقود حكم القذافي، في بعض القطاعات الحيوية بين الجانبين، إذ أوكل 

لاستثمارات والسيما في مجال إستخراج النفط والغاز الليبي، كتأكيد لعمق العالقة والشراكة لاستراتيجية 

 (.142-141، ص2019الشيخ ) بين ليبيا وروما

ب من والصديق املقرَّ  الحليف القذافي بنظام إيطاليا عالقة كانت ،2011فيفري  17 ثورة ولكن مع إندالع

 سنوات حكمه على خالل تمكن ألاخير فقد إختبار، محك بيرلسكوني سيلفيو ألاسبق الحكومة لايطالية رئيس
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 صيغة من خالل في ليبيا لايطالية السياسية ولاقتصادية املصالح من واسعة طائفة تأمين واليات، من 4 مدى

بعض التصريحات  رغم حليفها، إنقاذ عن غير أن إيطاليا وقفت عاجزة نظام القذافي، تعامل خاصة مع

( ، ويفسر 142، ص2019آنذاك )الشيخ  ليبيا العسكري في التدخل بيرلسكوني إليقاف أطلقها التي الخجولة

هذا التردد لايطالي بصفة جزئية في تأييد فرض الحظر الجوي على ليبيا، وعدم مشاركتها في الحملة املوجهة 

باإلضافة إلى  وأمنّية، مستندة في ذلك على إعتبارات تاريخية على نفوذها فاظضد النظام الليبي إلى سعيها للح

طرابلس، إلى جانب الخوف على لاستثمارات لايطالية أو تدمير املنشآت  بأمن روما قربها الجغرافي، وإرتباط أمن

 (.   73، ص2019التابعة لها )قاسم حسين، 

ما وال ومخاوفها هواجسها إيطاليا وباملقابل، تبدي خط ألازمة  على ودولية إقليمية أطراف وجود مع سيَّ

  واملصلحة
ً
  منها أقوى  وهم أيضا

ً
، سياسيا

ً
 إلى الرئيس الفاعل تبقى أن تريد فإيطاليا وإقتصاديا

ً
 في املعادلة نظرا

  تعرف وهي ليبيا، مع العالقة تاريخية
ً
 التي من يؤديه وبخاصة الجارة فرنسا سيجد عنه تتخلى دور  أي أن تماما

 الليبي املجلس الوطني لانتقالي بعد ضمانات من الليبية املعارضة وتسليح بدعم 2011 عام منذ بقوة دخلت

 في مصالحها على واملخاوف لايطالية كبيرة كانت الهواجس كبيرة، لهذا إقتصادية إمتيازات على بالحصول  وقتها

 (. 144-143 ، ص ص2019دخول منافسين جدد )الشيخ  بعد ليبيا

ولاتفاقيات التعاونية  املشتركة املشروعات عشرات أن من روما بمخاوف مرتبط ألاكبر لانشغال ولعل

 تأثرت املصالح الليبي، وقد الجانب من قادمة سلبية تداعيات أي ضوء في تتأثر سوف تنفذ لم التي الكبيرة

  خسارتها عبر لايطالية
ً
  إلى النصف، النفط تراجعت إمدادات بعدما ليبيا، في الحيوية مصالحها من جزءا

ً
 فضال

  لهذا كبيرة، بنسب لايطالية الصادرات تراجع عن
ً
تمثل  زالت ما ليبيا أن لايطالية في التصريحات تصب ما دائما

 (.143، ص2019تجاوزه )الشيخ  يمكن ال الذي والنافذ القوي  الشريك

بِد في  معاهدة  إلى بالنظر البداية حماسة بشأن العقوبات على ليبيا،وبالرغم من أن إيطاليا لم تُ

أي عمل  في لايطالية القواعد إستخدام حظرت والتي ،2008عام  منذ البلدين بين تم إبرامها الصداقة التي

املخاوف ألامنية  بعض إلى وبالنظر البلدين، بين املتبادلة الصفقات ضد ليبيا، وبالرغم من أهمية عسكري 

 إليطال
ً
ما حين تناهى نحو على الليبية الثورة مع تفاعلت فإنها تدفق املهاجرين، يا وخصوصا  إلى مفاجئ، وال سيَّ

 هذا أرغمها أن وما لبث مواصلة سحق معارضيه، من القذافي ملنع الغربي دعوات التدخل العسكري  مسامعها

 أن نظام ، معتبرة2011تجديدها في مارسالتي تم  بين البلدين املوقعة معاهدة الصداقة تعليق على الوضع

  يعد لم القذافي
ً
الحظر على ليبيا، لكي تبقى محافظة على مكانتها  أّيدت وشاركت في فرض ثم لها، ومن شريكا

 (.61، ص2012ومصالحها في مرحلة ما بعد القذافي )مصلوح، 

الليبي، إثر توقيع إتفاق  باملقابل، بدأ يبرز التدخل لايطالي أكثر بشكل مباشر في تفاعالت الصراع

، الذي إعتبرته روما فرصة لبناء لاستقرار في ليبيا، ومن ثم حشدت لدعم حكومة 2015الصخيرات في ديسمبر 

، وفي مسعى إيطالي  2016الوفاق الوطني برئاسة "فائز السراج"، الذي دخل العاصمة طرابلس في مارس 

خارجية إيطاليا آنذاك "باولـو جينتيــلوني" أول مسؤول غربي  لتصدر الجهود الغربية لدعم "السراج" كان وزيز 

 (.13، ص2017)حنفي علي،  2017يلتقي برئيس حكومة الوفاق في أفريل عام 

 2017 أوت في الليبية السواحل إلى حربية سفن بإرسال روما قامت عندما املباشر لايطالي التدخل وتطور 

 روما في وحرصت الداخلية، القوى  موازين في الوفاق حكومة دعم وكذا الشرعية، غير الهجرة تدفقات من للحد

لتسويغ  وذلك الوفاق، حكومة من طلب على بناء جاءت أنها عن لاعالن على ليبيا في العسكرية تحركاتها كل

الليبي  الوطني الجيش قائد إنتقد حيث الليبي، الوطني الجيش حفيظة باملقابل آثار ذلك لكن تدخلها، مشروعية
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الليبية  تدخل املياه سفينة أي بقصف فهدد آلاخر، للمعسكر منحازة وإعتبرها روما تحركات " حفتر خليفة املشير

 .(101، ص2019)ابزيم وحسين أمحمد، 

إلى إنتزاع  ويهدف فاعلية، وذا مكثًفا ألاوروبي لاتحاد أروقة في كما كان التحرك الدبلوماس ي لايطالي

 التحرك لايطالي تحت مظلة اللجنة جاء لذلك ليبيا، في ألاوروبية القاطرة بإعتبارها تحادلا دول  من لاعتراف

 مشروع إجتماعاتها إتفاق يقض ي بتنفيذ من نتج ، الذي 2017سبتمبر روما في في لايطالية - الليبية املشتركة

قواعد  إلقامة بعثة إيطالية بموجبه إرسالويتم  الليبية، الجنوبية الحدود على ألاوروبي لاتحاد يمّوله إيطالي

 يعني ال الوفاق، وإعتبرت بأّن لاتفاق نفته حكومة ما الليبي، وهو الحدود لحرس التنفيذية لوجستية للعمليات

 (.6، ص2019إيطالية في ليبيا )قاسم حسين،  عسكرية أو معسكرات قواعد وجود

أجانب  بأّن مقاتلين تفيد إستخباراتية، لوماتإلى مع لايطالي الوزير باملقابل، تستند تصريحات

ين في أوروبا، فردّي  وإلنتشار يستعّدون للقيام بأعمال عسكرية
ّ
َرق  مستغل

ُ
بقيت مفتوحة،  التي الهجرة ط

 مهّربي البشر، في ظل تسمح بنشاط وليبيا لافريقية الدول  بين الحدود املعتمدة إدارة خصوًصا أّن سياسات

في  أغلبها التي الرقابة على الحدود وصعوبة الجنوبية، الحدود على ضبط الوفاق الوطني عدم مقدرة حكومة

ومصر )قاسم  والسودان، والجزائر، وتونس، والنيجر، تشاد، :هي دول  ست مع كم 4400الصحراء بطول 

 (.73، ص2019حسين، 

من النفط  ألف برميل 400 من أكثر لضخ هائلة بإمكانات تزخر ليبيا من الغربية الجنوبية أن املنطقة كما

 السيل من خالل أنبوب إيطاليا إلى معظمه يصّدر الطبيعي الغاز من كبير إحتياطي ذلك إلى أضف يومًيا، الخام

 إنقطع لقد ليبيا، إنعاش جنوب غرب في محورية النفط صناعة يجعل ما صقلية إلى املاء تحت يمر الذي ألاخضر

 الذي الخام النفط أغلقت أنبوب في الشمال املسلحة املجموعات ألن املاضيين العامين مدى على لانتاج هذا جّل 

 لاقتراب يعني تلك املنطقة نحو فرنسًيا حفتر املدعوم تقدم فإن عليه التصدير، وبناء بمحطات الحقول  يربط

 منطقةلل عسكري  بتعيين آمر الدولة مجلس التي تشجع خطوة إيطاليا إلى بالنسبة حيوية نفوذ منطقة من

 الغربي، الجنوب في منطقة عسكرية عملية إطالق قوات حفتر من إعالن أسبوعين من أقل بعد وذلك الجنوبية،

 (.  7، ص2019)قاسم حسين،  املنطقة في أمنية مقاّر  وإعالنها إستالم مدينة سبها إلى لها تابعة قوات ووصول 

 فاستضافت هناك، مصالحها إلحياء منها محاولة في الليبية ألازمة خط محور  على إيطاليا دخلت كما

 لايطالية، جانب الحكومة إلى اللقاء هذا شارك في وقد الليبية، ألازمة حول  باليرمو مؤتمر 2018نوفمبر في صقلية

 كل وحكومات املؤتمر، على هامش بفايز السراح إلتقى الذي ألاخير هذا حفتر، خليفة بدون  الليبي النزاع أطراف

 باريس، إجتماعات عن ألاوروبي، وقد إختلف مؤتمر باليرمو ولاتحاد مصر، الجزائر، تونس، فرنسا، روسيا، من

 وذلك املتحدة ألامم وضعتها التي ألامنية وفق الترتيبات ليبيا إلى وألامن لاستقرار لعودة ألاولوية إعطائه خالل من

 البرملانية لانتخابات بإنعقاد الخاصة الدستوريةفي لاجراءات  واملتمثلة السياسية العملية لتسهيل كضرورة

 على لتنفيذه واضحة آلليات إفتقاده نتيجة مخرجاته، تحقيق مؤتمر باليرمو في فشل فقد والرئاسية، وكسابقيه

 منها محاولة في وذلك الليبي، امللف في لفرنسا إيطاليا منافسة هو الرئيس ي له كان الهدف الواقع، بحيث أرض

   (.6، ص2020ليبيا )الحفيان،  في الكبيرة النفطية الفرنس ي على آلابار دد النفوذمن تم للحد

حيث  ،2019كما تصاعد لاهتمام لايطالي باألزمة الليبية من جديد خالل ألاسابيع ألاخيرة من عام 

إلى جانب  ،"مايو دي الخارجية "لويجي ووزير ،"كونتي جوزيبي" الوزراء رئيس مبادرات من الفترة شهدت تلك

 في قام وزير الخارجية لايطالي حينما الصراع، طرفي مع جرت التي تلك منها اللقاءات الثنائية، من العديد إجراء

 في الوزراء من عدد إجتمع خاللها مع حيث طرابلس، الليبية العاصمة إلى له بأول زيارة 2019 ديسمبر منتصف
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 كذلك طبرق، صالح في عقيلة ورئيس البرملان الليبي بنغازي، في حفتر باملشير خليفة إلتقى كما السراج، حكومة

 وحضره وزراء ،2019 جانفي 8 في إليه مصر الخارجية دعت إجتماًعا لوزراء لايطالي الخارجية وزير حضر

، ص 2019ليبيا )عبد الحليم،  في ألازمة آخر تطورات لبحث وقبرص، وإيطاليا واليونان فرنسا من، كل خارجية

 (.28-27ص 

إيطاليا  مواقف بدت الرئاس ي، للمجلس ورفضهم السياسيين، وداعميه حفتر تعنت إستمرار ومع

تعلن  وتارة أخرى  البالد، في ووحيدة شرعية كسلطة الرئاس ي للمجلس دعمها عن تعلن تارة متأرجحة بشدة، فهي

في التسوية عندما دعت إلى ضرورة إيجاد موقع  لحفتر موقع إيجاد ضرورة أنها دعت إلى حتى  حفتر، من تقاربها

ليبيا، وفي هذا لاطار يعتبر وزير الخارجية  في ألازمة الكبرى إنهاء الدول  أرادت لحفتر في التسوية السياسية إذا

إتفاقا قويا في ليبيا فيجب املض ي في لاتفاق مع الجنرال حفتر مطالبا القاهرة  أردنا إذا"لايطالي أنداك 

 (.  2021بإستخدام نفوذها للتأثير على ألاطراف الليبية من أجل الوصول إلى إتفاق" )غبارة، 

خارطة طريق  إلى تفتقد إنها إال الليبية، مستجدات ألازمة مع للتفاعل إيطاليا مساعي من الرغم لكن وعلى

 حيث القذافي وحتى اليوم، معمر لالليبي الراح الزعيم حكم نهاية منذ الحال هي كما ليبيا، مع في تعاملها واضحة

 تمس باألمن في ليبيا بالرغم من أن التطورات البلد، هذا وجهة تحديد في هام دور  لعب عاجزة عن روما بدت

 معها تحمله غير الشرعية، وما بقضية الهجرة يتعلق فيما خاصة أهمية لايطالي، خاصة وأن ليبيا تمثل القومي

إلى أوروبا، إلى جانب املصالح لاقتصادية املشتركة  إلى إيطاليا ومن ثم إرهابية عناصر دخول  إحتماالت من

 (. 28، ص2019)عبد الحليم، 

حول  السياسيين بين إتهامات وتبادل إيطالية سجاالت إعالم وسائل شهدت 2020 عام بداية ومع

سلفه "ماتيو  "مايو دي لويجي" يلايطالي الحال الخارجية وزير إتهم حيث ليبيا، في روما دور  مسؤولية تراجع

 وفق صحيفة "إل "إنتخابية موضوع "حملة لجعلها الهجرة، موضوع في بالكامل الليبي بإختزال امللف "سالفيني

 أكد وزير الخارجية 2020فيفري  17خاطئ، وفي خيار يعد الخيار هذا أن لايطالية، مصًرا على "كووتيديانو فاتو

 على توريد جوية، وبرية، وبحرية لفرض الحظر مهمة ملراقبة ضرورة إطالق على ،"مايو دي لويجي" لايطالي،

 قوات سينشر مهمة بحرية وجوية، وإذا إستدعى ألامر سينفذ ألاوروبي لاتحاد ليبيا، مؤكدا على أن إلى ألاسلحة

 دخول  مهمة ملنع لاتحاد ألاوروبي على بدء ليبيا، وهو ما تجلى في موافقة دول  إلى السالح لحظر دخول  برية

 العلم مع في بروكسل، دولة 27 التكتل البالغ عددها  خارجية دول  وزراء محادثات بين عقب ليبيا، إلى ألاسلحة

 تهريب لليبيا، حيث يجرى  الشرقي ، وسيتم نشرها على الساحل"للعملية صوفيا إحياء ليست املهمة هذه بأن

 (.     28، ص2019بالعمل )عبد الحليم،  قد بدأت 5+5الليبية  العسكرية اللجنة أن املهم ومن السلح،

حكومة  5/2/2021باملقابل، إختار ملتقى الحوار السياس ي الليبي، بقيادة ألامم املتحدة اليوم الجمعة 

مؤقتة عبر التصويت، يكون فيها محمد املنفي رئيسا للمجلس الرئاس ي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء، 

صوتا من  39عضوي املجلس موس ى الكوني وعبد هللا حسين الالفي، وفازت قائمتهما بـ  وتضم القائمة أيضا

صوتا ملنافسيهما رئيس برملان الشرق عقيلة صالح، ووزير الداخلية املقيم في الغرب فتحي  34، مقابل 73أصل 

ي، في حين إمتنعت عضوا بملتقى الحوار السياس ي الليب 73باشاغا، ملنصب رئيس الوزراء، وشارك في التصويت 

إلهام السعودي عن التصويت، وغاب أحد ألاعضاء للوفاة، كما ستتولى القائمة، الفائزة بالتصويت، إدارة 

 .)http://bit.ly/3esKlaq( 2021ديسمبر 24شؤون البالد مؤقتا، حتى إجراء إنتخابات رئاسية وبرملانية في 

ثقة البرملان  2021مارس  10نالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في  كما

بأغلبية الحضور النيابي بعد مخاض برملاني عسير إمتد لثالثة أيام متصلة، كما مست قائمة التشكيل تغيرات 

http://bit.ly/3esKlaq
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وإجماال يعكس مشهد منح الثقة في أسماء املرشحين لتولي الحقائب الوزارية للوصول إلى التوافق املطلوب، 

للحكومة الجديدة إجتياز ليبيا ألحد أصعب لاختبارات التي شهدتها البالد منذ لاطاحة بالنظام السابق في 

، فقد طوى هذا املشهد صفحة لانقسام الحكومي والبرملاني في الوقت نفسه، وللمرة ألاولى منذ 2011فيفري 

واحدة في جلسات مكتملة النصاب، وفي ظل ترتيبات أمنية هيأت ألاجواء سنوات، يلتئم البرملان تحت قبة  6

  .(2021)عليبة،  5+5إلنجاح الحدث بما يشكل قيمة مضافة لدور اللجنة العسكرية املشتركة 

أما بالنسبة للموقف لايطالي من تشكيل الحكومة الليبية الحالية، فقد إعتبرت وزارة الخارجية 

يا تتلقى بإرتياح كبير، نتيجة التصويت في الجلسة العامة ملجلس النواب الليبي، الذي لايطالية بأن: "إيطال

، والذي أعطى اليوم الثقة بحكومة الوفاق الوطني بقيادة رئيس  2021مارس 8إنعقد في سرت إعتباًرا من 

 .)vjDZ31http://bit.ly/3(الوزراء عبد الحميد الدبيبة" 

 تحديات السياسة الايطالية في ليبيا ما بعد القذافي: -4

 تواجه إيطاليا عدة تحديات لتنفيذ سياستها في ليبيا ما بعد القذافي يمكن إجمالها فيما يلي:

فنفاذية  بالهشاشة، يصطبغ املنطقة في الوضع ألامني جعلت الليبية ألازمة إّن  تنامي ظاهرة الارهاب: -4-1

في  مخططاتها تفعيل على لارهابية التنظيمات شجعت جميعها عوامل ألامنية، فاعلية ألاجهزة وتردي الحدود

 بالثوار الليبيين، لاسالمي املغرب في القاعدة تنظيم من أعضاء كبير عدد إلتحق حيث الفضاء الجغرافي هذا

التنظيم  الواضح أن من هناك، فبات تخريبية بأعمال القيام بقصد الدول املجاورة أراض ي إلى آخر وتسلل عدد

 ككل. في املنطقة لارهابي نشاطه حتى ينمي الوضع من لاستفادة عن بحث

في املغرب  القاعدة سواء التنظيمات لارهابية مختلف عناصر أن بعض املختصين لدى جليا ويبدو 

 تداعيات ألازمة ، جراء السريع التسليح من متقّدمة وصفوه بمرحلة ما في دخلت مؤخرا داعش، أو لاسالمي

هذه  جعل في املنطقة، ألامر الذي الثقيلة ألاسلحة وإنتشار غيابها، الدولة وشبه هشاشة أفضت إلى التي الليبية

 الحربي إلى الطابع الحركة والتنقل، سهل كان الذي للحدود العابر لارهابي الطابع من املسلحة تنتقل املجموعات

الدولة، وهو ما ينعكس سلبا على مصالح الدولة  إقليم من أجزاء على واملسيطر حتى رارا،إستق ألاكثر التقليدي

 .(2016) ادريس،  الايطالية ويقف عائقا أمام تنفيذ أهداف سياستها في ليبيا

 معظمها التي تدور  القبلية الصراعات تأججت القذافي نظام سقوط مع  :ليبيا في ألاهلي والقبلي الصراع -4-2

 والتهريب على الرسمية غير التجارة خطوط على الحقة في مرحلة ثم والنفوذ السياس ي ألاراض ي ملكية حول 

 غرمائها من ولانتقام بل مكانتها، إستعادة إلى إمتيازات تسعى على تحصل لم القبائل التي أن وبدا الحدود،

  القبليين بعد
ً
    .(69ص ،2015)يونس،  السلطة املركزية ضعف ظل في الثورة، وخاصة

ئم على التجاذبات تواجه السياسة لايطالية في ليبيا تحدي لانقسام ولاستقطاب الداخلي الليبي القا

في ظل تعمق الفجوة بين مناطق الشرق  الورفلة واملقارحة ووالقذاذفة( والجهوية ولاثنية القبلية)قبائل:

 (،3، ص2011)مالكي،  والغرب التي كانت نتيجة السياسات املعتمدة من قبل النظام السياس ي وممارساته

 ظل حكم في دعائم هشة على أسست التي الوطنية جديدة إنهارت فيها مظلة الدولة في مرحلة ليبيا كما دخلت

ا في النفط دور  ويبرزوالقبلية، منها لاسالمية شيات املسلحةأدوار امللي بعده ليتصاعدالقذافي، إعطاء أفضلية  جليًّ

 .(23، ص2014)الزواوي،  النفطية بالعوائد للتمتع ألاخرى، وتعزيز طلبات لانفصال على ألاقاليم لبعض

منذ سقوط النظام الليبي السابق على إثر حراك شعبي في فيفري  ألاطراف الخارجية وصراع النفوذ: -4-3

، إنخرطت القوى لاقليمية )قطر، تركيا، مصر، العربية السعودية، لامارات العربية املتحدة( بقوة في  2011

http://bit.ly/3vjDZ31
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الشأن الليبي عبر دعم طرف على حساب ألاطراف ألاخرى، فقامت بتقديم الدعم والعتاد العسكري في الصراع 

ئم بين القوى السياسية والعسكرية الليبية لصالح طرف ضد ألاخر، دافعة بإتجاه مزيد من لاضطرابات القا

 نحو إلى حد لاتجاه  (،246-245، ص ص 2019)عبد الحفيظ الشيخ،  العنيفة والفوض ى السياسية وألامنية

 وإستخدام واملهام، ألاوجه عددلاستراتيجي مت تدخلها كما هو الشأن بالنسبة لتركيا من خالل تموضعها عسكرة

، 2020)عبد الفتاح،  املرتزقة، إلى جانب تحقيق جملة من املصالح الوطنية يأتي في مقدمتهم الغاز والنفط

 .(18-17ص ص 

أما على املستوى الدولي، فقد إنخرطت الدول ألاوروبية )روسيا، إيطاليا، فرنسا، أملانيا، بريطانيا(، 

حدة ألامريكية في صراع على النفوذ في ليبيا بهدف الحصول على إمتيازات إقتصادية، إضافة إلى الواليات املت

على غرار النفط والغاز الليبي الذي يتميز بسهولة إستخراجه ونوعيته الجيدة، وإحتياطي الذهب الذي تحتل 

 .   (18-17، ص ص 2020)عبد الفتاح،  فيه ليبيا املرتبة الرابعة عربيا

  والدولية لاقليمية القوى  بين نافسالت وبالتالي بات
ً
 بين فرنسا وبخاصة الليبية، ألازمة مسار في واضحا

 نفوذهما، مصالحهما، ويعزز  يحقق بما املستمر والتغيير بالدينامية ليبيا في سلوكهما إتسم اللتين وإيطاليا،

 مسؤولي بين ألامر تطور  ماسرعان  بينهما، لكن إتفاق وعدم تناقض إلى ذلك قاد القومي، وقد أمنهما ويضمن

 السياس ي التحرك بضرورة املشترك ألاوروبي الخطاب إلتزامهما  من الرغم على كالمية، حرب إلى ليصل الدولتين

 .(145، ص2019)عبد الحفيظ الشيخ،  السلمية بالطرق  الليبية ألازمة لحل الليبي الدبلوماس ي
  :خاتمة.5

لايطالي باألزمة الليبية إلى عدة عوامل يقع في مقدمتها تحقيق ألامن من خالل التصدي  يكمن لاهتمام

لتهديد الهجرة غير النظامية وأزمة الالجئين ومعضلة إرتباطهما باإلرهاب الدولي، إلى جانب السعي إلى تأمين 

 .Lebensraumمصادر الطاقة وإستعادة النفوذ، حيث تعتبر إيطاليا ليبيا مجالها الحيوي 

عبر اتخاذ عدة خطوات عملية كدعم  في املعادلة الليبية، الرئيس الفاعل تبقى تسعى ألنفهي لذلك  

 الهجرة تدفقات من للحد الليبية السواحل حربية إلى سفن إرسالالحكومة الشرعية)حكومة الوفاق( من خالل 

دول لاتحاد  إنتزاع لاعتراف من بغية ألاوروبي لاتحاد أروقة لتحرك الدبلوماس ي فيأو عبر االشرعية،  غير

 إيطالي مشروع بتنفيذ إجتماعات اللجنة إتفاق يقض ي عن بإعتبارها القاطرة ألاوروبية في ليبيا، حيث نتج

قواعد لوجستية  إلقامة ويتم بموجبه إرسال بعثة إيطالية الليبية، الحدود الجنوبية على ألاوروبي لاتحاد يمّوله

 عودةمن أجل  الليبية، ألازمة حول  باليرمو ؤتمرمل هاإستضافت، أو عبر الليبي لحرس الحدود التنفيذية للعمليات

 السياسية العملية لتسهيل كضرورة وذلك، املتحدة ألامم وضعتها التي ألامنية وفق الترتيبات وألامن لاستقرار

 .والرئاسية البرملانية لانتخابات بإنعقاد الخاصة في لاجراءات الدستورية واملتمثلة

غير أن السياسة لايطالية في ليبيا ما بعد القذافي تواجه عدة تحديات تكمن في تنامي ظاهرة لارهاب 

بسبب إنتشار وتمدد نشاط الجماعات لارهابية في ليبيا، إلى جانب إستمرار الصراع ألاهلي والقبلي كنتيجة 

) العربية وغير العربية( والدولية  الخارجية لاقليمية إلزدواجية الوالء القبلي والوطني، فضال عن دور ألاطراف

 الغربية في تأجيج الصراع.

  :املراجعقائمة املصادر و 
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دراسة ميدانية بالصندوق الوطني للضمان -املال النفس ي على رفاهية العاملين  رأسأثر 

 .الاجتماعي بوالية البليدة

The Effect of the Psychological Capital on the Well-Being of Workers -A 

Field Study at the National Social Security Fund in the State of Blida. 

1حسين واري 
 

  2علي لفقير ، * 
 ba.dzb-hocine.ouari@univ(، الجزائر) ،جامعة محمد البشير إلابراهيمي ببرج بوعريريجمخبر املهارات الحياتية،  1
 lefkir.ali2010@gmail.com (،الجزائر) ،ببرج بوعريريججامعة محمد البشير إلابراهيمي مخبر املهارات الحياتية،  2

 01/06/2021القبول:تاريخ                   09/05/2021 :إلارسالتاريخ 

 :ملخص

 ؛ألامل ؛الكفاءة الذاتيةبأبعاده ) رأس املال النفس ي أثر الدراسة الحالية إلى محاولة التعرف على  تهدف

هذه  هدفولتحقيق  ،أكثر هذا التأثير  إليها ينسبوأي ألابعاد التي  العاملينعلى رفاهية  (املرونة ؛التفاؤل 

( عامال 54الدراسة قمنا بإتباع خطوات املنهج الوصفي  التحليلي، وتم إختيار عينة عشوائية مكونة من )

 على يؤثر  بأبعاده بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوالية البليدة، وتوصلنا إلى أن رأس املال النفس ي

رفاهية العاملين، كما أنه من بين ألابعاد ألاربعة لرأس املال النفس ي من حيث أهميتها في إحداث التأثير في 

لكفاءة رفاهية العاملين جاء بعد التفاؤل في املرتبة ألاولى، وثانيا بعد املرونة، بينما املرتبة الثالثة كانت لبعد ا

املرتبة الرابعة لكن أظهرت النتائج عدم أهميته إحصائيا حيث أن  الذاتية، وبالنسبة لبعد ألامل كان في

دال إحصائيا لهذا البعد  أثر .( مما يدل على عدم وجود 05مستويات الداللة املحسوبة كانت أكبر من مستوى )

 في رفاهية العاملين من وجهة نظر العاملين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوالية البليدة.

 .رفاهية العاملين؛ املال النفس ي رأسأبعاد ؛ يرأس املال النفس  :املفتاحيةالكلمات 

Abstract  
The present study aims to identify the effects of psychological capital and its 

dimensions (self-efficacy, hope, optimism and resilience) on the well-being of workers, 

while pointing out which of these dimensions has the most impact. In order to achieve the 

goal of this study, we followed the steps of the descriptive and analytical approach, and a 
random sample of (54) workers at the National Social Security Fund in the state of Blida 

was selected. We concluded that psychological capital indeed effects the well-being of 

workers, with optimism as the most important of its dimensions, followed by resilience, 
while self-efficacy ranked third, and hope placed at the bottom of list. The results showed 

this latter's statistical insignificance as the levels of the calculated significance were greater 

than the level of (.05) This indicates the absence of a statistically significant degree of change 

created by hope on the well-being of workers, according to the workers of the National 
Social Security Fund in the state of Blida. 

Keywords 

Psychological Capital; Dimensions of psychological capital; Well-Being of Workers. 
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 مقدمة -1

في إطار التوجهات الحديثة لعلم النفس، والتي أشار إليها رئيس الجمعية ألامريكية لعلم النفس مارتن 

، وتأكيده على املدخل إلايجابي، ظهر ما يسمى برأس املال النفس ي على يد (Martin Seligman) سيليجمان

من خالل تركيزه على نقاط القوة في مكان العمل أو بما يسمى بالسلوك التنظيمي ( Fred Luthans)فريد لوثانز 

إلايجابي، الذي يهتم بتعزيز نقاط القوة لدى العمال بدال من إلانشغال بالسلبية والتركيز على نقاط الضعف 

 .لديهم

ير النظرة من كما شهدت السنوات ألاخيرة تحوالت عديدة في مجال السلوك التنظيمي كان من بينها تغ

 إلى تالش ي هذه السلبيات، 
ً
التركيز على سلبيات ألاخرين إلى الاهتمام بالجوانب إلايجابية، ومحاولة تنميتها وصوال

واملشتق من علم النفس  (Positive Organizational Behavior) وهنا ظهر ما يعرف بالسلوك التنظيمي إلايجابي

يهتم بدراسة كيفية تعظيم إلاستثمار في املوارد البشرية من خالل ؛ الذي (Positive Psychology) إلايجابي

تحقيق رفاهية الفرد وإلاستغالل ألامثل لقدراته، والتخفيف من وطأة املعاناة التي قد تواجهه في املنظمة 

 .(2، ص2018)املنس ي، 

ؤه بتطويرها وزمال  ( وقام فريد لوثانز 1999املفاهيم ألول مرة في عام ) هذه سيليجمانناقش مارتن 

، فمن (Cavus & Gokcen, 2015, p244) ( في الواليات املتحدة ألامريكية2004وإسقاطها في املنظمات عام )

بين هذه املفاهيم )املرتبطة بمجال علم النفس إلايجابي والتي تم إسقاطها في مجال العمل( نجد الكفاءة 

، وقد شكلت هذه العوامل (Resilience) ، املرونة(Hope) ، ألامل(Optimism) ، التفاؤل (Self-Efficacy) الذاتية

( PsyCap)  ومختصرة بــــ (،psychological capital) رأس املال النفس ي  ه لوثانزألاربعة مجتمعة بما سما

(Luthans et al., 2007, p559.) 

قدمه لوثانز  لإلشارة فإنه قد تعددت التعاريف املتعلقة برأس املال النفس ي لكن أكثرها شموال ما

( بحيث تم تعريفه على أنه؛ "بذل الجهود الالزمة للنجاح في املهام الصعبة ووضعها في الحسبان، وتبني 2015)

وجهة نظر إيجابية حول النجاح حاضرا ومستقبال، واملثابرة لتحقيق ألاهداف وعند الضرورة إعادة تصحيح 

من أجل النجاح، وعند مواجهة املشاكل والشدائد يتم تحملها والتكيف معها من أجل العودة  وتوجيههامسارها 

 .(Luthans et al., 2015, p2) إلى الحالة الطبيعية

هذا التعريف لرأس املال النفس ي نجد أنه قد أحاط باألبعاد )العوامل( ألاربعة ملفهوم رأس املال 

عتمدت في العديد من الدراسات الحديثة 
ُ
النفس ي )الكفاءة الذاتية، التفاؤل، ألامل، املرونة(، وهذه ألابعاد قد أ

، (Carmona–Halty et al., 2019 ; Terry et al., 2020 ; Georgiou et al., 2019) على سبيل املثال دراسة كل من

فمثال نجد أن بعد الكفاءة الذاتية قد تطرق إليه  ؛ولإلشارة فإن هذه ألابعاد قد تم تناولها منفصلة من قبل

يعود الفضل في الخروج بنظرية ألامل لكل ، بينما املعرفية الاجتماعيةمن خالل نظريته  (Banduraباندورا )

قد ساهما بشكل كبير في نظرية التفاؤل،  ف Scheier and Carver( 1985شيير وكارفر )، أما (Snyder) سنايدر من 

مع بداية القرن الحالي أي خالل بداية تيار  هقد كانت البدايات ألاولى في تناولاملرونة  مفهوم في حين أن بعد

 علم النفس إلايجابي.
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لدور الكبير اطبقت في بيئات غربية وأكدت على  ومن جهة ثانية قد توصلت عدد من الدراسات التي

في التأثير على رفاهية العاملين،  (املرونة ؛التفاؤل  ؛ألامل ؛الكفاءة الذاتيةبأبعاده )الذي يلعبه رأس املال النفس ي 

( عامال ينشطون في مجال البنوك، 60، بحيث طبقت دراسته على )Poonam Singh( 2015بها )ففي دراسة قام 

 & Avey( 2010) إلى أن بعد التفاؤل وبعد املرونة أكثر ألابعاد تأثيرا في رفاهية العاملين، بينما توصلوتوصل 

all وكذا Polatcı & Akdoğan (2014) إلى أن رأس املال النفس ي بجميع أبعاده يؤثر في رفاه العاملين. 

لى أهمية رأس املال النفس ي وفي ضوء الدراسات السابقة التي طبقت في البيئة الغربية والتي أكدت ع

كمحاولة منا  ستكون الدراسة الحاليةوالدور الكبير الذي يلعبه في التأثير على رفاهية العاملين، بأبعاده 

 :التالي الرئيس ي وذلك من خالل طرح التساؤل  في البيئة الجزائرية لتطبيقها

رفاهية على  (املرونة ؛التفاؤل  ؛ألامل ؛الكفاءة الذاتيةبأبعاده )رأس املال النفس ي لهل هناك أثر 

 ؟العاملين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوالية البليدة

 التالية: من التساؤل السابق يمكننا إلاجابة عليه من خالل الفرضية إنطالقا

على  (املرونة ؛التفاؤل  ؛ألامل ؛الكفاءة الذاتيةبأبعاده )رأس املال النفس ي ل إحصائيةهناك أثر ذو داللة 

 .رفاهية العاملين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوالية البليدة

 الدراسة هدف -2

 ؛الكفاءة الذاتيةبأبعاده ) النفس يرأس املال  أثر نهدف من خالل هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على 

 .أكثر هذا التأثير  إليها ينسبوأي ألابعاد التي ، على رفاهية العاملين( املرونة ؛التفاؤل  ؛ألامل

 أهمية الدراسة -3

 أهمية أي دراسة بأهمية املتغيرات التي تتناولها، وفي دراستنا هذه سنتناول متغير رأس املال النفس ي تبرز

من بين املفاهيم الحديثة في مجال السلوك التنظيمي إلايجابي، والذي اليزال قيد  بإعتباره بأبعاده ألاربعة

، هذا الدراسة والبحث إلى يومنا هذا في البيئة الغربية وعلى وجه الخصوص في الواليات املتحدة ألامريكية

 ر هذه ألابعادإختبار أث، كما حاولنا نظرا ألهميته في حياة الفرد بصفة عامة وفي بيئة عمله بصفة خاصة

قد يستند على  أما من الناحية العلميةبمتغير أخر والذي ال يقل أهمية من سابقه أال وهو رفاهية العاملين؛ 

نتائج هذه الدراسة باحثين أخرين من بعدنا، كما أن القطاع الذي تمت فيه الدراسة يعد من بين القطاعات 

الهامة وهو قطاع الخدمات، والذي يشهد تطورا ملحوظا مقارنة بسنوات مضت فالجهات املعنية تحاول توفير 

، ولعل من خالل نتائج هذه الدراسة سنقدم (عيمناخ عمل جيد للعاملين في هذا القطاع )الضمان الاجتما

 إقتراحات مبنية على أسس علمية للجهات املعنية لكي تساعدهم في تحسين وتحقيق رفاهية عمالهم.

 إلاطار النظري للدراسة – 4

 مفهوم رأس املال النفس ي -4-1

"حالة نمو عقلية  :( بأنهLuthans, Youssef, and Avolioيعرفه كل من لوثانز، يوسف، وأفوليو )

إيجابية للفرد تتميز بالكفاءة الذاتية، التفاؤل، ألامل، املرونة، وهذه ألابعاد املختلفة لرأس املال النفس ي قابلة 

 .(kong et al., 2018, p02) "للقياس، قابلة للتطوير، ويمكن تغييرها من أجل أداء عمل أكثر فعالية

 أبعاد )عوامل( رأس املال النفس ي -4-2
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 ,.Luthans et alخالل بحثنا حول هذا املفهوم وجدنا أنه يتكون من أربعة أبعاد )عوامل( حددها ) من

( وتحليل عاملي توكيدي Exploratory factor analysis(، بعد قيامه بتحليل عاملي إستكشافي )2007

(Confirmatory factor analysisملجموعة من الفقرات شكلت فيما بعد أبعاد رأس امل ) ال النفس ي )الكفاءة

الذاتية، التفاؤل، ألامل، املرونة(، وهذه ألابعاد قد أعتمدت في العديد من الدراسات الحديثة على سبيل 

 ,.Georgiou et al., 2019 ; Terry et al., 2020 ; Carmona–Halty et alاملثال ال الحصر كدراسة كل من )

2019.) 

 (Self-Efficacy)الكفاءة الذاتية  -4-2-1

)رأس املال النفس ي وما بعده(  يستهل لوثانز وزمالؤه في الفصل الثالث من كتابهم املوسوم بـ

(Psychological capital and beyond )بسؤالين في غاية ألاهمية أال وهما (Luthans et al., 2015, p46): 

 هل أنت واثق من نفسك؟ -

 هل لك علم بما يجب أن تمتلكه لكي تنجح؟   -

يتمكن الفرد من أن يصل لإلجابة الفعلية لهذين السؤالين  لهذين السؤالين فإنه عندماوكتحليل 

املهمين يمكننا الحديث عما يسمى بالكفاءة الذاتية، فالثقة بالنفس ومعرفة مقومات النجاح في مهمة ما تكون 

ات إلنجاز املهام املطلوبة من خالل إيمان العامل بمعارفه وبقدراته ومهاراته، ومدى إمكانية توظيف هذه الكفاء

 .منه

( إلى أن معتقدات الفرد املرتبطة بقدرته على Banduraلباندورا ) إلاجتماعيةوتشير النظرية املعرفية 

( بعدين للكفاءة الذاتية: البعد ألاول 1986أداء عمل معين، تؤثر في كيفية أدائه للعمل، وقد حدد باندورا )

(، ويقصد بها إيمان الفرد بقدرته على تنفيذ Personal Self–efficacy)الشخصية  الذاتيةيسّمى بالكفاءة 

(، ويشير إلى Outcome Expectancyاملهام املطلوبة منه بنجاح، أما البعد الثاني فيسمى بتوقع املخرجات )

 (.11، ص2013إيمان الفرد بأن سلوكه بطريقة معينة سيؤدي إلى النتائج املطلوبة )نوافلة والعمري، 

 (Hopeألامل ) -4-2-2

الذي  (Snyder) ( تاريخ البداية الحقيقية لدراسة ألامل من خالل دراسات سنايدر1991يعتبر عام )

وضع تعريفيين لألمل، فاألول يشير إلى أن ألامل عبارة عن "حالة من الدافعية إلايجابية تؤدي إلى النشاط 

فقد وصف ألامل على أنه "التوجه املعرفي إلايجابي "، أما التعريف الثاني بالنجاحالداخلي وتدعم الشعور 

 .(227، ص2011الذي يعطي الشعور بالدافع القوي للنجاح" )معمرية، 

  من خالل تفسيره على أنه ألامل حول وزمالؤه  وترتكز نظرية سنايدر 
ً
يتضمن مكونين مترابطين داخليا

حساس الفرد باالستعمال الناجح إيتضمن الذي  (Agency) الطاقة في عالقة تبادلية، املكون ألاول يسمى

لى تحقيق طموحاته الشخصية، في حين أن املكون الثاني والذي يعتبره سنايدر ضروريا إللطاقة في سعيه 

من أجل تحقيق طموح محدد أو  (Pathways) لتكوين مفهوم ألامل فهو القابلية املدركة على توليد مسارات

  .(Snyder et al., 2002, p820) رغبة معينة
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ولإلشارة فإنه هنالك عالقة بين ألامل والكفاءة الذاتية، حيث تشير هذه ألاخيرة إلى أن دافعية الفرد 

ترتبط بالعديد من امليكانيزمات من أهمها إعتقاد الفرد في كفائته الشخصية وتوقعاته لسلوكه، ووجهة النظر 

 (.230، ص2011معمرية، هذه قريبة من مفهوم ألامل )

 (Optimism)التفاؤل  -4-2-3

التفاؤل هو واحد من أكثر املصادر النفسية إلايجابية التي يتم الحديث عنها ولكن ألاقل فهًما، ففي 

أبسط معانيه املتفائل هو الشخص الذي يتوقع حدوث أحداث إيجابية ومرغوبة في املستقبل، في حين أن 

 Luthans) أفكار سلبية باستمرار وهو مقتنع بأن ألاحداث غير املرغوب فيها ستحدثاملتشائم هو الذي لديه 

et al., 2015, p114.) 

أن توقع النتائج وهو كيف  نظريتهما في Scheier and Carver( 1985كما يرى كل من شيير وكارفر )

 Expectanciesملتفائلة )يتوقع الناس نتائج أعمالهم؟ وما هو شكل التطلع للمستقبل؟ يرتبط بالتوقعات ا

Optimistic( وبنزعة التفاؤل )Dispositional Optimism التي هي قريبة الصلة بالشعور باألمل وبالتوجه نحو )

، ويريان أن التفاؤل الحياة، فاألفراد املتفائلون يتوقعون حدوث النتائج الجيدة أكثر من توقعهم للنتائج السيئة

تي ال تتعلق بموقف معين، ويعتقدان بأنه يحدد للناس الطريق لتحقيق يرتبط بالتوقعات إلايجابية ال

كما يعتبرانه سمة من سمات الشخصية ويتسم بالثبات النسبي عبر املواقف وألاوقات املختلفة  ،أهدافهم

 (.146، ص2011)معمرية، 

 (Resilience) املرونة -4-2-4

، (Jump Back( والتي تعني القفز مرة أخرى )Resiliensتعد كلمة املرونة مشتقة من ألاصل الالتيني )

وهي مشتقة كذلك من علم الكائنات الحية التي إذا صادفت موقفا مهددا فإنها قد تتراجع ويتغير لونها حتى 

، ويرتبط مفهوم املرونة بعدد من املفاهيم تستعيد حالتها ألاولى من إلاتزان فور إلانتهاء من املؤثرات الخارجية

رى في علم النفس مثل: قوة ألانا، مرونة ألانا، املناعة النفسية، التفكير إلايجابي، الهدوء إلانفعالي، إلاتزان ألاخ

 (.75، ص2020إلانفعالي )شعيب، 

يكتنف مصطلح املرونة نوع من الغموض، ويتم التعبير عنه بصورة عامة على أنه "القدرة على كما 

واملصاعب بصالبة، والقدرة على التعافي والتجاوز السريع للتأثيرات على مواجهة الشدائد  القدرةالتحمل، 

 ، وهذا يتسق مع املعنى اللغوي ملصطلح(294، ص2018" )سناري، السلبية ملحن الحياة وأحداثها الضاغطة

(Resilience)  كما أشرنا إليه إذ أن هذه الكلمة مشتقة من أصل التيني يعني يقفز على أو يتجاوز أو يستعيد

 ابقا.س

املرونة عن ألابعاد ألاخرى لرأس املال النفس ي نظرا ألنها تعتبر بمثابة رد فعل وليس مبادرة  وتختلف

كما هو الحال بالنسبة للكفاءة الذاتية، والتفاؤل، وألامل وبمعنى أخر فإن املرونة تمثل إستجابة لألحداث 

أثناء أدائهم للمهام املطلوب إنجازها، فإن وليس صنع ألاحداث، فعندما يواجه ألافراد أو الجماعة معوقات 

املدى الذي عنده يعود ألافراد مرة أخرى بسرعة وبفعالية يكون هو ناتج املرونة، وبالتالي فاألفراد الذين 

يمتلكون املرونة يميلون ألن يكونوا أكثر كفاءة في خبرات الحياة املتنوعة بما في ذلك إمكانية التطوير في العديد 

 (.8، ص2018الحياة املتنوعة في ظل ظروف قد يتعرضون فيها إلى التهديد )املنس ي، من خبرات 
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 مفهوم رفاهية العاملين -4-3

وفي ظروف جيدة مما  العامل على تمكنه من العيش في حالة من إلازدهار  قدرةتم تعريفها على أنها: " 

 (.164، ص 2017على السعادة والرخاء في بيئة عمله " )العابدي وعزيز،  الحالةتدل هذه 

 وألادوات املنهج -5

 منهج وحدود الدراسة -5-1

نظرا ألن  بناًء على طبيعة الدراسة وأهدافها، ، وهذااملنهج الوصفي إتبعنا في هذه الدراسة خطوات

" يمكن الباحث من التصوير الدقيق للظاهرة املدروسة كما توجد في الواقع، وإقامة عالقات بين  هذا املنهج

عناصرها املختلفة، كما أنه ال يقف عند جمع املعلومات املتعلقة بالظاهرة وحسب، بل يقوم بتحليلها وكشف 

في تحسين الواقع آخر بتها املختلفة من أجل تفسيرها، والوصول إلى إستنتاجات، تسهم بشكل أو اعالق

 .(635، ص2019وتطويره" )بن لقريش ي وبوعطيط، 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوالية البليدة، كما أن بتم تطبيق الدراسة امليدانية للموضوع و 

أي دراسة تستلزم فترة زمنية إلجرائها تتحدد حسب طبيعة املوضوع وقدرة الباحث على جمع البيانات 

 (.10/05/2021( إلى غاية )15/04/2021وفي هذا إلاطار تم إجراء هذه الدراسة من ) لالزمة عنه،واملعلومات ا

 مجتمع وعينة الدراسة -5-2

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوالية البليدة، 

 .( عامال64واملجموع الكلي لحجم املجتمع يتكون من )

إعتمدنا في هذه الدراسة على أسلوب املعاينة العشوائية، وإن تحديد حجم العينة املناسب في أي وقد 

دراسة يعد من القرارات املهمة لكل باحث كونها تزوده بمعلومات يمكن الاعتماد عليها لتعميم النتائج، وإن 

تمع ألاصلي، بشرط عندما هناك جداول ومعادالت رياضية يمكن من خاللها أن نحدد نسبة العينة من املج

كمنهج الدراسة وحجم املجتمع، وقد إعتمدنا في دراستنا هذه  املعايير يكون حجمه معلوم، والقائمة على بعض 

( لحساب وتحديد حجم  العينة املناسب، وصيغتها كما Steven K.Thompsonعلى معادلة ستيفن ثامبسون )

 يلي: 

 

 

 .معادلة ستيفن ثامبسون لحساب وتحديد حجم العينة املناسب(: 1) شكل

 (Thompson, 2012, p59) :املصدر

 :نأحيث 

N  :حجم املجتمع 

P :  (0.50) نسبة توفر الخاصية واملحايدة وتساوي. 

D :  (0.05) نسبة الخطأ وتساوي 

Z :  (1.96) ( وتساوي 0.95الداللة )الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى.   

 :ومنه وبتطبيق املعادلة
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n= 64 × 0.50(1 – 0.50) [64 – 1 ×   (0.05 ² ÷1.96²)]+0.50(1 – 0.50)] = 54.983 

، ولكن بعد ( عامال55نجد: أن الحد ألادنى املطلوب لحجم العينة املسحوب من مجتمع الدراسة هو: )

أن إحدى  الدراسة على الحجم املطلوب وإعادة إستالمها وجدناتوزيعنا لإلستمارات الخاصة بمقاييس 

من الفقرات وبالتالي قمنا بإلغائها وأصبح حجم  غير صالحة بسبب نقص في إلاجابة على عدد معتبر  إلاستمارات

 ( عامال. 54عينة الدراسة )

 أداة الدراسة -5-3

(، 2018)عليه في دراسة الزبيدي ومهدي  رأس املال النفس ي الذي تم إلاعتماد مقياسقمنا بإستخدام 

 العابدي وعزيز الذي تم إلاعتماد عليه في دراسة  رفاهية العاملين مقياس( فقرة، وكذا 24والذي يتضمن )

، وطريقة تنقيط مقاييس الدراسة املعتمدة في البدائل، والجدول التالي يوضح فقرات( 10والذي يتضمن )

 .إلاجابات

 .املقياسين املعتمدين في الدراسة فقراتطريقة تنقيط إلاجابات على  .1الجدول 

 غير موافق تماما غير موافق محايد موافق موافق تماما البدائل

 1 2 3 4 5 الدرجة

 .الدراسات السابقةباإلعتماد على املصدر: 

 الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة -5-3-1

(، تعتبر أهم خطوة من خطوات التحقق من Validityدراسة الصدق ) ( أن2012يرى معمرية )

الخصائص السيكومترية للمقاييس ويعتبر أهم صفاته ألاساسية التي ينبغي أن تتوفر له، وإال فقد قيمته 

كوسيلة لقياس الخاصية التي وضع لقياسها، ولهذا ال يمكن الاستغناء عن حساب الصدق، فقد يكون الاختبار 

درجة عالية جدا، ومع ذلك ال يكون صادقا، وبالتالي ال يصلح لقياس الخاصية التي وضع من أجل ثابتا ب

 (.179، ص2012قياسها )معمرية، 

( 30على عينة الدراسة إلاستطالعية واملتمثلة في ) كاملة بتطبيق أداة الدراسةقمنا إنطالقا من هذا 

توضحه كما  ألاداة عن طريق معامل ألفا كرونباخ، وثباتعامال، ثم تحققنا من صدق إلاتساق الداخلي 

 الجداول في ألاسفل.

 صدق إلاتساق الداخلي ملقياس رأس املال النفس ي -5-3-1-1

 ملقياس رأس املال النفس يصدق إلاتساق الداخلي  :2 جدول ال

 .SPSS V25باإلعتماد على مخرجات برنامج املصدر: 

 الداللة مستوى الداللة "بيرسون" معامل إلارتباط البعد

 دال 0.00 **952. الكفاءة الذاتية

 دال 0.00 **977. التفاؤل 

 دال 0.00 **930. املرونة

 دال 0.00 **860. ألامل

ـــــــــــــــ 1 قياس رأس املال النفس يمل الدرجة الكلية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتضح من الجدول أعاله أن جميع معامالت إلارتباط بين ألابعاد والدرجة الكلية للمقياس دالة 

( وذلك ما يؤكد صدق إتساق 0.977-0.860في حين تراوحت معامالت إلارتباط بين ) (،0.01)إحصائيا عند 

 محتوى ألابعاد والدرجة الكلية ملقياس رأس املال النفس ي.

 إلاتساق الداخلي ملقياس رفاهية العاملينصدق  -5-3-1-2

 رفاهية العاملينملقياس صدق إلاتساق الداخلي  :3جدول ال

 .SPSS V25باإلعتماد على مخرجات برنامج املصدر: 

بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس دالة  يتضح من الجدول أعاله أن جميع معامالت إلارتباط

( وذلك ما يؤكد صدق إتساق 0.911-0.733في حين تراوحت معامالت إلارتباط بين ) (،0.01)إحصائيا عند 

 .رفاهية العاملينوالدرجة الكلية ملقياس  الفقرات

 رأس املال النفس ي بواسطة معامل ألفا كرونباخ ثبات مقياس -5-3-1-3

 ثبات مقياس رأس املال النفس ي بواسطة معامل ألفا كرونباخ :4 جدول ال

 

 

 

 

 .SPSS V25باإلعتماد على مخرجات برنامج املصدر: 

( أن معامالت الثبات الخاصة بأبعاد رأس املال النفس ي عالية جدا والتي 4يظهر من خالل الجدول )

( وهي درجة عالية جدا وبالتالي 0.970)(، أما معامل ثبات املقياس ككل فقد بلغ 0.943-0.842تراوحت بين )

 .وإلاعتماد عليه في الدراسة ألاساسيةيمكن تطبيقه 

 

 رقم الفقرة
 معامل إلارتباط

 "بيرسون"

مستوى 

 الداللة
 الداللة

رقم 

 الفقرة

 معامل إلارتباط

 "بيرسون"

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 دالة 0.00 **883. 6 دالة 0.00 **733. 1

 دالة 0.00 **820. 7 دالة 0.00 **837. 2

 دالة 0.00 **837. 8 دالة 0.00 **904. 3

 دالة 0.00 **911. 9 دالة 0.00 **893. 4

 دالة 0.00 **893. 10 دالة 0.00 **848. 5

 معامل ألفا كرونباخ راتقعدد الف البعد

 943. 6 الكفاءة الذاتية

 927. 6 التفاؤل 

 918. 6 املرونة

 824. 6 ألامل

 970. 24 مقياس رأس املال النفس ي
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 ثبات مقياس رفاهية العاملين بواسطة معامل ألفا كرونباخ -5-3-1-4

 بواسطة معامل ألفا كرونباخ رفاهية العاملينثبات مقياس  :5 جدول ال

 

 .SPSS V25باإلعتماد على مخرجات برنامج املصدر: 

( وهي 0.970( أن معامل الثبات الخاص بمقياس رفاهية العاملين قد بلغ )5يظهر من خالل الجدول )

 .وإلاعتماد عليه في الدراسة ألاساسيةدرجة عالية جدا وبالتالي يمكن تطبيقه 

 أساليب املعالجة إلاحصائية -5-4

 .SPSSالحزمة إلاحصائية للعلوم إلاجتماعية ) في هذه الدراسة بشكل أساس ي على إستخدام ناإعتمد

V25 وفيما يلي عرض الدراسة ألاساسية( في معالجة وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خالل ،

 :الدراسة لألساليب إلاحصائية التي تم إلاعتماد عليها في معالجة بيانات هذه 

  بيرسون معامل ارتباط (Pearson Correlation Coefficient )الارتباط، وقد اتدرج لقياس 

 .للمقاييس املعتمدة في الدراسةلحساب صدق الاتساق الداخلي  ناهاستخدم

 معامل ( ألفا كرونباخCronbach's Alpha ملعرفة ثبات )املقاييس املعتمدة في الدراسة. 

 ( إختبار إلانحدار الخطي املتعددMultiple Linear Regression ملعرفة ،) املال رأس أثر

 .أكثر هذا التأثير  إليها ينسبوأي ألابعاد التي  رفاهية العاملين النفس ي بأبعاده على

  نتائج الدراسة -6

طريقة تم إستخدام أسلوب تحليل إلانحدار الخطي املتعدد بإستخدام  فرضية الدراسةإلختبار 

(ENTER)  على  التأثير من حيث أهميتها في إحداث لرأس املال النفس ي  ألاربعةوهذا من أجل معرفة أي ألابعاد

 ( يوضح ذلك.6)والجدول رقم ، رفاهية العاملينمستوى متغير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقياس رفاهية العاملين
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفرات

10 .970 
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 النفس ي فيأبعاد رأس املال  أثر  يوضح نتائج تحليل إلانحدار الخطي املتعدد لقياس (:6) جدول 

 رفاهية العاملين

 
مصدر 

 التباين

مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
F Sig. 

 معامل

 التحديد

R-deux 

 النموذج

 358.772 4 1435.088 إلانحدار

13.434 b000. 

.723 

 26.706 49 1308.615 الخطأ

املجموع 

 الكلي
2743.704 53  

 ألابعاد

 معامالت

 إلانحدار

 

 قيم

 βبيتا 

 املعيارية

قيمة إختبار 

T 

 مستوى 

 الداللة
 VIF الترتيب

الكفاءة 

 الذاتية
553. 221. 2.081 .043 3 3.045 

 3.690 1 031. 2.223 290. 644. التفاؤل 

 3.320 2 025. 2.313 274. 633. املرونة

 1.947 4 058. 1.941 213. 413. ألامل

 .SPSS V25باإلعتماد على مخرجات برنامج املصدر: 

 :يما يل يالحظ (6من خالل الجدول رقم )و 

.(، 723.(، في حين أن معامل التحديد للنموذج بلغ )01( وكانت دالة عند )13.434) ( تساوي Fأن قيمة ) 

%( من التغيرات التي تحدث 72.3( تفسر ما نسبته )رأس املال النفس ي)أبعاد  املستقلة املتغيراتمما يعني أن 

ير مدرجة بالنموذج، كما ( والنسبة املتبقية تعزى لعوامل ومتغيرات أخرى غرفاهية العاملين) التابعفي املتغير 

( املعيار املقبول 10( أقل من القيمة )-VIF –Variance Inflation factorكانت جميع معامالت تضخم التباين )

، مما يدل على سالمة نموذج إلانحدار من مشكلة إلازدواج الخطي بين املتغيرات (2017بوحفص )وهذا حسب 

د باإلزدواج الخطي وجود إرتباط مؤثر ما بين املتغيرات املستقلة ، ويقص(رأس املال النفس ي)أبعاد  املستقلة

 .(65، ص2017)بوحفص،  ببعضها البعض

ألاربعة لرأس " أنه من بين ألابعاد ENTREالخطي املتعدد وبإستخدام طريقة '' إلانحدار وقد أظهر تحليل 

 هي كالتالي: العاملينرفاهية من حيث أهميتها في إحداث التغييرات املالحظة في املال النفس ي 

وهذا  رفاهية العاملينجاء في املرتبة ألاولى من حيث أهميته في إحداث التغيير في متغير  التفاؤل  بعد أن

، وكذا قيمة بيتا املعيارية نجد أنها .(05) دالة عند توكان( 2.223التي تساوي ) (T)بالرجوع إلى قيمة إختبار 

 .(.β=290بحيث قدرت ب)أعلى قيمة من بقية ألابعاد ألاخرى 
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رفاهية العاملين من حيث أهميته في إحداث التغيير في  الثانية املرتبة في جاء املرونة بعد أن في حين

، وكذا قيمة بيتا املعيارية نجد .(05) دالة عند توكان( 2.313التي تساوي ) (T)وهذا بالرجوع إلى قيمة إختبار 

ـــــــــــــــــــ   .(.  β =274)أنها ثاني أعلى قيمة بحيث قدرت بـــــــ

رفاهية العاملين حيث أهميتها في إحداث التغيير في  من الكفاءة الذاتية بعدل كانت الثالثة املرتبة بينما

، وكذا قيمة بيتا املعيارية نجد .(05) دالة عند توكان( 2.081التي تساوي ) (T)وهذا بالرجوع إلى قيمة إختبار 

ـــــــــــــــــــ   .(.  β =221)أنها ثاني أعلى قيمة بحيث قدرت بـــــــ

أظهرت النتائج عدم أهميته إحصائيا حيث أن  كان في املرتبة الرابعة لكن ألامللبعد وبالنسبة 

دالة إحصائيا  أثر .( مما يدل على عدم وجود درجة 05مستويات الداللة املحسوبة كانت أكبر من مستوى )

 .بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوالية البليدةالعاملين من وجهة نظر  رفاهية العاملينفي  البعد الهذ

 مناقشة -6

هناك أثر ذو داللة نالحظ أن فرضية الدراسة التي تنص على أنه  من النتائج املتوصل إليهاإنطالقا 

رفاهية العاملين على  (املرونة ؛التفاؤل  ؛ألامل ؛الكفاءة الذاتيةبأبعاده )رأس املال النفس ي لإحصائية 

ه ، قد تحققت وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوالية البليدة

(2010) Avey & all ( 2014وكذا )Polatcı & Akdoğan  النفس ي بجميع أبعاده  إلى أن رأس املالبحيث توصلوا

أن بعد التفاؤل إلى نتيجة مفادها  ،Poonam Singh (2015) ، ومن جهة ثانية توصل يؤثر في رفاه العاملين

وهو ما يتفق مع نتائج الدراسة الحالية؛ وتدل هذه النتيجة  وبعد املرونة أكثر ألابعاد تأثيرا في رفاهية العاملين

الاجتماعي يسعى إلى تحقيق مجموعة من املصالح قد تكون شخصية  بأن الفرد العامل في صندوق الضمان

كالترقية في منصب العمل، أو الحصول على الثناء من قبل زمالئه أو رئيسه املباشر في العمل، أو حتى من قبل 

مجموعة من الخدمات، وفي بعض ألاحيان سعيا منه للخروج من وطأة املعاناة لهم الذين يقدم  املتعاملين

( 2015) كما أشار لوثانز  املتفائلوضغوط الحياة والعمل القاهرة إلى تحقيق نوع من السعادة والرفاه النفس ي، ف

وهذا ما تؤكده أيضا نظرية كل من  هو الشخص الذي يتوقع حدوث أحداث إيجابية ومرغوبة في املستقبل،

دائما يتطلع للمستقبل والتوجه نحو ( حول التفاؤل كون أن الفرد املتفائل في نظرهما 1985شيير وكارفر )

أما فيما  الحياة بإيجابية؛ وهذه املؤشرات تلعب دور مهم في شعور الفرد بالسعادة والرفاهية في مكان عمله،

بمثابة رد فعل وليس مبادرة كما هو الحال بالنسبة للكفاءة  ( بأنها2018يخص املرونة فقد أكد املنس ي )

بمعنى أخر فإن املرونة تمثل إستجابة لألحداث وليس صنع ألاحداث، فعندما و  ،الذاتية، والتفاؤل، وألامل

أو الجماعة معوقات أثناء أدائهم للمهام املطلوب إنجازها، فإن املدى الذي عنده يعود ألافراد  الفرديواجه 

يلون ألن يكونوا مرة أخرى بسرعة وبفعالية يكون هو ناتج املرونة، وبالتالي فاألفراد الذين يمتلكون املرونة يم

أكثر كفاءة في خبرات الحياة املتنوعة بما في ذلك إمكانية التطوير في العديد من خبرات الحياة في ظل ظروف 

، بينما بعد الكفاءة الذاتية الذي جاء في املرتبة الثالثة من حيث أهميته التهديدقد يتعرضون فيها إلى 

ألاخر ال يقل أهمية بالنسبة لبقية ألابعاد فالكفاءة الذاتية حسب  على رفاهية العاملين هو  التأثير إلاحصائية في 

( التي إفترض من خاللها لنظام الحتمية املتبادلة أي أن ألافراد 1986) لباندورا إلاجتماعيةالنظرية املعرفية 

تندين حسبه يمتلكون القدرة بإنشاء نماذج معرفية داخلية للتحقق من فاعلية التجارب قبل الشروع فيها مس
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إلى ذلك على مالحظة سلوك ألاخرين من أجل إكتساب مهارات معقدة ليس من السهل إكتسابها عن طريق 

املمارسة فقط، وهذا ألامر قد يكسب العامل مجموعة كبيرة من املنافع على رأسها تحقيق نوع من الرفاه في 

 من العيش في حالة من إلازدهار  لعاملين اتمك ، بإعتبار أن الكفاءة الذاتية تساهم بقدر كبير فيمجال عمله

 .في بيئة عمله وألاريحيةالسعادة ب الوظيفي، مما يجلب له مجموعة كبيرة من املنافع على رأسها الشعور 

  :خاتمة

 & Seligman)وكذا زميله شيكزينتميهالي  سيليجمانإن جهود رئيس الجمعية ألامريكية لعلم النفس 

Csikszentmihalyi)  والتي أدت إلى ظهور توجه جديد يدعى بعلم النفس إلايجابي، لم تكن بمحض الصدفة

أو خرجت إلى الوجود من العدم، بل كانت مستندة على مجموعة من النظريات والدراسات السابقة، 

رفر حول مفهوم السعادة، ونظرية شيير وكا Diner( 1984)كالدراسات التي قام بها السيكولوجي ألامريكي دينر 

(Scheier and Carver, 1985 حول التفاؤل، ونظرية سنايدر )(1991 )Snayder  النظرية حول ألامل، وكذا

وزمالؤه  حول الكفاءة الذاتية، باإلضافة إلى جهود فريد لوثانز  Bandura( 1986) املعرفية الاجتماعية لباندورا

بمفهوم جديد أسموه برأس املال النفس ي والذي الذين قاموا بإسقاط هذه املفاهيم في املنظمات وخرجوا 

 يحتوي على أربعة أبعاد )الكفاءة الذاتية، التفاؤل، ألامل، املرونة(.

فإن تحدثتنا عن النشئة الفعلية لهذه املفاهيم نجد أنه قد سبق تناولها قبل النظريات والدراسات 

هناك العديد من املحطات وإلاشارات لهذه في الدين إلاسالمي التي إعتمدها أنصار علم النفس إلايجابي، ف

 .ن الكريم أو السنة النبوية الشريفةآألابعاد سواء بطريقة ضمنية أو مباشرة، في القر 

وفي هذا املوضع نحن ال نتحدث عن الدين إلاسالمي من باب التقليل من جهود ألاخرين من الناحية 

يع إستخراج مفاهيم أخرى مستوحاة من الدين حتى نلفت إنتباه الباحثين على أننا نستط بلالعلمية، 

إلاسالمي، وتطبيقها في مختلف املجاالت ومناحي الحياة، فنجد أن الباحثين في الواليات املتحدة ألامريكية 

موجودة الذين يتبعون املدخل إلايجابي في تفسير السلوك إلانساني يستندون في بناء نظرياتهم على مفاهيم 

 مي.الدين إلاسال  فيأصال 

عن الجمعية  (2000) سنةوصل الاهتمام حتى لدى الغربيين عندما صدر في وتأكيدا ملا سبق فأنه قد   

 عن  ثمانيموسوعة علم النفس في  (APA) ألامريكية لعلم النفس
ً
مجلدات وقد حوى املجلد الثامن مبحثا

 (.16، ص2013)بولقدام،  موضوع إلاسالم وعلم النفس

سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية، نشير  ةل النفس ي اليزال قيد الدراسوبما أن مفهوم رأس املا

ومحاولة بلورته  ،التي لربما قد تفتح الباب لبحوث أخرى في إعادة النظر حول هذا املفهوم إلاقتراحاتلبعض 

 وملا ال تعديله أو إضافة أبعاد أخرى له تكون مستوحاة من الدين إلاسالمي، فهناك العديد من الخصال

التي لم تدرج في نماذج لوثانز وزمالؤه كالشجاعة، واملثابرة، وإلايثار...، بإعتبار أن مارتن سيليجمان  )ألابعاد(

 يجابي.بذاته أشار إليها في تعريفه لعلم النفس إلا 
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مع رأس املال النفس ي  الذي يلعبه ونظرا ألهمية هذا املفهوم نقترح أيضا دراسة الدور الوسيط

متغيرات تنظيمية إيجابية أخرى على سبيل املثال القيادة ألاخالقية والوالء التنظيمي، أو القيادة التحويلية 

 وإلابداع التنظيمي.

خص الهيئة القائمة عليه واملتمثلة في وزارة العمل أما بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي وباأل 

من املستحسن أن تعمل على توفير أخصائيين يقدمون إلاستشارات النفسية فوالتشغيل والضمان الاجتماعي، 

والدورات التدريبية القائمة على املدخل إلايجابي في تفسير السلوك إلانساني وتوجيهه، بإعتبار أن هذا املدخل 

في بيئات مختلفة، كما أن هذا املدخل يتالئم إلى حد كبير مع الجانب الديني والثقافي للعامل أثبت نجاحه 

على نقاط القوة في مكان العمل أو بما يسمى بالسلوك التنظيمي  التركيز و  إلاعتماد من خاللوهذا الجزائري، 

لبية والتركيز على نقاط الضعف إلايجابي، الذي يهتم بتعزيز نقاط القوة لدى العمال بدال من إلانشغال بالس

 .لديهم

  املراجعقائمة املصادر و 
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The role of the new media in developing political awareness in the Arab world 

Descriptive study 
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 :ملخص

يهدف هذا البحث ملعرفة الدور الذي يلعبه الاعالم الجديد بمختلف وسائله في تشكيل الوعي السياس ي 

تسليط الضوء على ماهية الوعي السياس ي حيث اشتمل في املنطقة العربية بصفة عامة، كما يحاول أيضا 

ه، تنمية الوعي السياس ي على توضيح اهم املفاهيم املرتبطة بالوعي السياس ي، تعريف الوعي السياس ي، أهميت

وكذا أهم آثار غياب الوعي السياس ي، أما املحور الثاني فقد ذهب إلبراز مفهوم إلاعالم الجديد ومحل الوعي 

السياس ي بين هذا ألاخير وإلاعالم التقليدي، كما ركز هذا املحور على توضيح أهم وسائل هذا إلاعالم الجديد 

لسياس ي حيث اعتمدت الصحافة الالكترونية كنموذج في التنمية السياسية )التفاعلي( ودوره افي تنمية الوعي ا

إضافة لشبكات التواصل الاجتماعي كنموذج ثان لتوضيح دورها في رفع مستوى الوعي السياس ي على مستوى 

 .الوطن العربي

السياس ي وسائل إلاعالم الجديد من أهم العوامل املؤثرة في تشكيل الوعي وقد توصل البحث إلى أن 

 .وتكريس ثقافة املشاركة السياسية التي تؤدي لتكوين اتجاهات إيجابية تجاه املوضوعات السياسية

 إعالم جديد، تشكيل، وعي سياس ي :الكلمات املفتاحية
Abstract:  

This research aims to know the role that the new media plays in its various means in 

shaping political awareness in the Arab region in general. It also tries to shed light on what 
political awareness is, as it included clarifying the most important concepts related to 

political awareness, defining political awareness, its importance, developing political 

awareness, and so on. The most important effects of the absence of political awareness, while 

the second axis went to highlight the concept of new media and the place of political 
awareness between the latter and traditional media. 

The research found that the new media is one of the most important factors affecting 

the formation of political awareness and the consolidation of a culture of political 
participation that leads to the formation of positive attitudes towards political issues. 

Keywords: New media, formation, political awareness. 
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 مقدمة  -1

يتميز العصر الحالي بأنه عصر إلاعالم واملعلومات، ملا يمتلكه من قدرة على التأثير وإلاقناع، وتشكيل 

ألافكار وتعبئة الرأي العام، فقد أصبح إلاعالم عامال من عوامل التنمية وعنصرا متزايد ألاهمية في التطوير 

 ي، والثقافي، والاقتصادي، والسياس ي.الاجتماع

إن التطور الكبير الذي طرأ على وسائل إلاعالم والاتصال والتكنولوجيا ساهم في ظهور وسائل إعالم 

حديث يتميز بعنصر السرعة في نقل الخبر واملعلومة ألامر الذي جعله يخترق كل الحدود ويصل إلى جميع 

ل الجديدة دور إلاعالم على كافة ألاصعدة واملجاالت وفي املجال الناس دون استثناء حيث عززت هذه الوسائ

 السياس ي على وجه الخصوص كونها أتاحت له فرصة نقل ألاخبار واملعلومات في أسرع وقت وبتكاليف أقل.

يكتس ي إلاعالم صفة القضية التي يتناولها فيكون اجتماعيا إذا كانت القضية اجتماعية، وغدو إلاعالم 

انت القضية أمنية، ويصبح إلاعالم سياسيا إذا كانت القضية التي يتناولها قضية سياسية حيث أمنيا إذا ك

ظهر إلاعالم السياس ي مهتما بالجوانب والقضايا السياسية ويقوم بإحداث التأثير والتغيير في آلاراء وألافكار 

 والقناعات لدى الجمهور ويساهم في عملية صنع القرار السياس ي.

م السياس ي مع تطور وسائل إلاعالم املختلفة إذ أصبح يهتم بكيفية توظيف واستغالل تلك تطور إلاعال 

الوسائل في العمليات السياسية خاصة ما تعلق منها بصنع القرار السياس ي فضال عن اعتماد الجمهور عليها 

 في تكوين اعتقاداته واتجاهاته ومواقفه إزاء ألاحداث والقضايا التي تحدث من حوله.

السياس ي في العصر الحالي بشكل كبير باعتباره سلطة قادرة على الـأثير والتغيير  الاعالمكما تزايدت أهمية 

وفعاال في التوعية السياسية للمجتمع وبوسائله املختلفة من صحف وإذاعة وتلفزيون  دوارمميزالذا فهو يمارس 

ووسائل إلكترونية جديدة أخرى إذ يقوم بتدعيم القيم السياسية واملشاركة السياسية من خالل تعزيزه للوعي 

 الاجتماعي وتنميته للوعي السياس ي.

 ماهية الوعي السياس ي. -2

ك الفرد لواقع مجتمعه ومحيطه إلاقليمي والدولي ومعرفة طبيعة الظروف يشير الوعي السياس ي إلى إدرا

والاقتصادية التي تحيط به، ومعرفة مشكالت العصر املختلفة، وكذا معرفة القوى  والاجتماعيةالسياسية 

ه في وطنيا وعامليا، والوعي السياس ي هو طريق الفرد ملعرفة حقوقه وواجبات القرار الفاعلة واملؤثرة في صناعة 

كل ألانظمة الديموقراطية أو الشمولية إذ يتعين على الفرد التعرف على الظروف واملشاكل التي تحيط به 

محليا وعامليا، ويحدد موقفه منها واملساهمة في تغييرها لذلك يحتاج الفرد إلى رؤية سياسية واعية وشاملة 

 ه وناقدا للسلوكيات الخاطئة التي يعيشها.بالظروف وألازمات التي تعتري املجتمع ليكون مدركا ملسؤوليات

 مفاهيم مرتبطة بالوعي السياس ي.  2-1

يعد تشكيل الوعي السياس ي املرحلة ألاولى من مراحل املشاركة السياسية التي تندرج من الاهتمام   

تشير  حيث (.2001) إيناس، ةالسياس ي وأخيرا املطالب السياسي السياسية ثم التصويتالسياس ي إلى املعرفة 

املعرفة السياسية إلى وعي الفرد باألحداث السياسية والقضايا املتعلقة بها وفهمه لخلفياتها وإملامه باملبادئ 

 (.2001)إيمان،  التي تقوم عليها

 بعض أهم املفاهيم وثيقة الصلة بمفهوم الوعي السياس ي. وفيما يلي نحاول أن نستعرض

م بالثقافة السياسية في ظل التطورات التكنولوجية الكبيرة التي لقد زاد الاهتما: الثقافة السياسية 2-1-1

وآني بعد أن كان وصول ألاخبار السياسية في  مباشر حدثت مؤخرا في مجال الاتصال وتبادل املعلومات بشكل 

داخل الدولة وخارجها مرتبط بتوجهات القنوات الحكومية مما حال دون مشاركة املواطنين في العملية 

وقلل من تأثيرهم في عملية صناعة القرار السياس ي للدولة، حيث أن الثقافة السياسية تزهر في ظل السياسية 
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توفر مناخ ديموقراطي واجتماعي وثقافي في املجتمع الذي يسمح بهذا الازدهار بينما يكتنف الثقافة السياسية 

 فراد.الغموض كلما ارتفعت نبرة ألافراد والجماعات التي تشتهي السيطرة على ألا 

الثقافة السياسية: "مجموعة القيم واملعايير السلوكية املتعلقة باألفراد في عالقاتهم مع السلطة 

 (.59،2012)رامي،  السياسية"

ويقصد بالثقافة السياسية مجموعة املعارف وآلاراء والاتجاهات السائدة نحو شؤون السياسة 

ة واملشاركة وتعني أيضا "منظومة املعتقدات والرموز والحكم، الدولة والسلطة، الوالء والانتماء، الشرعي

والقيم املحددة للكيفية التي يرى بها مجتمع معين الدور املناسب للحكومة وضوابط هذا الدور، والعالقة 

السياسية تتمحور حول قيم واتجاهات وقناعات طويلة  قافةكم واملحكوم"، معنى ذلك أن الثاملناسبة بين الحا

لطواهر السياسية، وينقل كل مجتمع مجموعة رموزه وقيمه وأعرافه ألاساسية إلى افراد ألامد بخصوص ا

شعبه، ويشكل ألافراد مجموعة من القناعات بخصوص أدوار النظام السياس ي بشتى مؤسساته الرسمية وغير 

 الرسمية، وحقوقهم وواجباتهم نحو ذلك النظام السياس ي.

زءا من ثقافته العامة، فهي تتكون بدورها من عدة ثقافات وملا كانت الثقافة السياسة للمجتمع ج

 (.63،1980) كمال، فرعية، وتشمل: ثقافة الشباب، النخبة الحاكمة، العمال، الفالحين، املرأة... إلخ

يعد التنوع السابق في روافد الثقافة السياسية أهم ما تميزها عن ألايديولوجية حيث تمثل الثقافة 

الثقافة العامة للمجتمع لكنها بدورها تتضمن عددا من الثقافات العامة للمجتمع لكنها السياسية فرعا من 

بدورها تتضمن عددا من الثقافات السياسية الفرعية التي تختلف باختالف ألاجيال والهيئات واملهن، 

ن البدو فالثقافة السياسية للشباب تختلف عن نظيرتها للشيوخ والثقافة السياسية للصفوة عن تلك لسكا

 (.14،2009) منذر، والقرى 

تتكون الثقافة السياسية من مجموع ألافكار والاتجاهات إزاء السلطة، وقواعد ضبط السلوك 

واملسؤوليات الحكومية، وما يعده الناس حقوقا، فهي بذلك جزء من ثقافة املجتمع التي تتوارثها ألاجيال عبر 

ذلك نسق من القيم املشتركة يساعد على تشكيل سلوك عملية التنشئة الاجتماعية، والسياسية، وهي ك

 (.2004) عبد السالم،  الناس في مجتمع ما

عرف "أملوند وفير با" الثقافة السياسية بأنها: "مجموع التوجهات واملواقف والتصورات السياسية 

 (.09،2003)جاسم، ة.لألفراد في سياق عالقاتهم بنظمهم السياسي

ية، التي تندرج في إطار ثقافتهم السياسية تعطي املعنى لنشاطهم السياس ي، فمعتقدات الافراد السياس

فيما تأخذ هذه املعتقدات أشكاال عدة، فقد تكون إدراكية تدور حول طبيعة الحياة السياسية، املنشودة في 

الثقافة املجتمع، أو أنها تتكون من اتجاهات الافراد ووجهات نظرهم بشأن النظام السياس ي، بمعنى أن جوهر 

 (.14،2003)جاسم،.  السياسية يدور حول قيم واتجاهات ومعارف سياسية ألفراد املجتمع

تختلف مسميات املشاركة، فهناك من يطلق عليها املشاركة الجماهيرية، وهناك  املشاركة السياسية: 2-1-2

أنها تدور كلها حول  إال من يسميها املشاركة الشعبية أو املشاركة العامة، وبالرغم من اختالف تلك املسميات، 

سية ت في مختلف مجاالت الحياة السيامعنى واحد، وهو مساهمة كل فرد من  أفراد املجتمع في كل املستويا

 (.2000، 14،13) السيد ومنى،  .والاقتصادية والاجتماعية وغيرها

اللها في وإن كانت املشاركة السياسية تعني بصفة عامة تلك ألانشطة التي يسهم املواطنون من خ

: وهو ممارسة النشاط السياس ي، مثل: الانتماء لألحزاب مستوى أعلىالحياة العامة، ومن تلك املستويات، 

الذين  ى : مثل مستو يالسياسية، وحضور الجلسات السياسية، واملشاركة في الحمالت الانتخابية، ومستوى ثان

: ويشمل ومستوى ثالثيصوتون في الانتخابات، ويتابعون بشكل عام ما يحدث على الساحة السياسية، 
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عمل السياس ي أولئك الذين ال يهتمون باألمور السياسية وال يميلون لالهتمام السياس ي،  الهامشيين في ال 

ألاطر الشرعية ويلجئون ألساليب : هم املتطرفون سياسيا، وهم أولئك الذين يعملون خارج املستوى الرابعو 

 العنف.

يمكن تعريف املشاركة السياسية بأنها: "مجموع النشاطات الجماعية، التي يقوم بها املحكومون، وتكون 

املنظومة السياسية ويقترن هذ املعيار في النظم الديموقراطية التي يعتبر بأن تعطيهم تأثيرا على سير عمل  قابلة

 (.301،1998محمد،).  وم املواطنةفيها قيمة أساسية بمفه

تعرف املشاركة السياسية أيضا بأنها: "أنشطة ألافراد الهادفة إلى الـاثير على صنع القرار الحكومي، وهي 

) . إما فردية أو جماعية، منظمة أو عفوية، موسمية أو مستمرة أو فعالة أو غير فعالة، شرعية أو غير شرعية

 (.67،2009 ثروت،

مجاالت املشاركة السياسية بمفهوم أوسع من خالل تعريفها  Beek & Seingبيك وسينيمج  ويتناول آالن

لها بأنها: "العملية التي يحدث فيها إشراك املواطن في صياغة السياسة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر على 

كافة مستويات النظام السياس ي، ويكون تحديد املشاركة السياسية من خالل تمثيل أقص ى درجات املشاركة 

قشات السياسية وأقل درجة منها مثل تقلد منصب سياس ي، السعي نحو منصب سياس ي، املشاركة في في املنا

  واملشاركة في املناقشات السياسية والاهتمام العام بالسياسة والتصويت واملظاهراتالاجتماعات السياسية 

 (.69، 1996) محمد،  .

 ية هي:ويذكر بعض الباحثين أن هناك أربع مراحل للمشاركة السياس

 : أي متابعة القضايا العامة والاحداث السياسية.مرحلة الاهتمام السياس ي

 : بالشخصيات ذات الدور السياس ي في املجتمع على املستوى املحلي أو القومي.مرحلة املعرفة السياسية

 : ويتمثل في املشاركة في الحمالت الانتخابية واملشاركة في التصويت.مرحلة التصويت السياس ي

والاشتراك  لتماسات الرسمية وتقديم الشكاوى والا : تتمثل في الاتصال باألجهزةحلة املطالب السياسيةمر 

 (.24،23،2000) السيد ومنى، ة. عضوية ألاحزاب والجمعيات التطوعيفي 

 :مفهوم الوعي السياس ي  2-2

العمق والتفرع مع تطور العلم أخذ مدلول )الوعي( ينمو نحو : تعريف الوعي السياس ي وأهميته  1 -2 – 2

والاتساع، ليدخل العديد من املجاالت النفسية والاجتماعية والفكرية، فقد كثرت املجاالت التي يضاف إليها 

 الوعي، فهناك الوعي الاجتماعي، والوعي الطبقي والوعي السياس ي الذي سيقتصر حديثا عليه فيما يلي:

ديولوجي والبيئي للمجتمعات البشرية، بخصوص الوعي السياس ي تختلف تعاريفه حسب الاختالف إلاي

حيث يعطي كل مجتمع تعريف خاص للوعي السياس ي حسب نوعية ذلك املجتمع، فمثال تركز الاشتراكية على 

العامل الاقتصادي ودور الطبقات في إلاشارة إلى ماهية الوعي السياس ي وتعريفه، فالطبقة هي التي تشكل 

نية، فالطبقة وحسب مصلحتها تنظر إلى ألامور وتحللها من زاوية الوعي السياس ي داخل املجتمعات إلانسا

مصلحة ألافراد التي تشكل تلك الطبقة، غير أن هذه النظرة شهدت تغيرا في الوقت الراهن حتى بالنسبة 

 (.73، 1978) ميشيل،. لبعض الاتجاهات الاشتراكية

ونرى في الاتجاه الرأسمالي على العكس من الاشتراكية الدور ألاكبر وألانشط للفرد في حياته وفهم 

املفاهيم واملصطلحات السياسية حيث ساعد كل من السوق الحر والصحافة الحرة وحرية الرأي والتعبير على 

لغربي، إال أن ذلك ال يعني أن خلق نوع من الوعي والسياس ي املؤثر على كافة ألاصعدة والقضايا في املحيط ا
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الفكرة الرأسمالية قد شكلت مجتمعا إنسانيا مثاليا ألن البعد السلبي فيها يظهر من خالل استيالب إلانسان 

 جتمعات الرأسمالية.املووعيه وإهماله عندما يستنفذ طاقاته في العمل حيث يظهر ذلك جليا في 

لوعي في إطار السياسة الشرعية وقد ارتبطت كلمة )الوعي( إلاسالمية فقد أشارت إلى مسألة ا أما الفكرة

وقد كونت وعيا سياسيا لدى ، في الفكر إلاسالمي بالجمع والحفظ على النحو الذي نجده في القرآن الكريم

املسلمين منذ قيام الدولة إلاسالمية في املدينة املنورة وذلك الرتباط الجانب الديني والدنيوي ببعض، وبدأ 

 ى نشر الدعوة إلاسالمية ونشر املفاهيم السياسية التي جاء بها إلاسالم.العلم عل

رغم تعدد الرؤى وتخلص في نهاية املطاف إلى اعتبار الوعي السياس ي معرض للتغيير وفقا للواقع 

السياس ي الديناميكي وكونه يجري في حركة مستديمة تشهد فيها شعوب العالم أفكار أو مشاريع تطرح عليهم 

في وعيهم السياس ي ألامر الذي تثبته املفاهيم التي تطرح في الفترة الراهنة )الحرية، حقوق إلانسان، وتؤثر 

الديموقراطية، إلاصالح السياس ي في الشرق ألاوسط( وكل ذلك عبر مشاريع تطرحها الدول العظمى على رأسها 

 املشروع ألامريكي للشرق ألاوسط الكبير وتداعياته على املنطقة.

لى الوعي بوصفه حالة ذهنية تتمثل في إدراك إلانسان للعالم على نحو عقلي أو وجداني، وتأسيسا يشار إ

على هذا يتجلى الوعي إلانساني في صور شتى تتباين بتباين املجال املدرك أو موضوع الوعي، حيث يعرف 

والوعي السياس ي والوعي ألاخالقي، ومن هذا  العلميلوعي كالوعي الديني والوعي إلانسان أشكاال متنوعة من ا

املنطلق يمكن القول أن الوعي السياس ي هو الحالة التي يتمثل فيها الفرد أو أفراد املجتمع قضايا الحياة 

 (.06) وديع،.  السياسية بأبعادها املختلفة، ويتخذون من هذه القضايا موقفا معرفيا ووجدانيا في آن واحد

اس ي بأنه: "مجموعة من القيم والاتجاهات واملبادئ السياسية التي تتيح للفرد كما يعرف الوعي السي

أن يشارك مشاركة فعالة في أوضاع مجتمعه ومشكالته بحللها ويحكم عليها ويحدد موقفه منها ويدفعه إلى 

 (.204، 1996) أحمد،  . التحرك قصد تطويرها وتغييرها

ة بما تتضمنه من معارف سياسية وقيم واتجاهات سياسية كما يشير الوعي السياس ي إلى الرؤية الشامل

 (.04، 2012) عادل، . والتي تتيح باإلنسان أن يدرك أوضاع مجتمعه ومشكالته فيكون طرفا فاعال فيها

يقصد بالوعي السياس ي: القدرة على إدراك املنهج القويم لتصريف القضايا واملشكالت الاجتماعية التي 

 (.218، 2007) محمد، . الجماعي أو السياس يه، سواء على املستوى ألاسري أو تيصادفها املرء في حيا

املحلي  يعرف خيري إبراهيم الوعي السياس ي على أنه: "ما لدى الفرد من معارف سياسية على املستوى 

ى السياسية التي يحصل عليها املواطنون داخل املجتمع والتي تعد مؤشرا جيدا عل قافةأو العالمي نتيجة الث

 (.115، 2013شريفة، )ر.  ك املواطنين لدورهم في صنع القراالتقدم أو التخلف السياس ي من حيث إدرا

ويرى محمد علي محمد الوعي السياس ي بأنه: "إدراك الشباب أو أي فئة للواقع السياس ي والتاريخي 

واتجاهاتهم السياسية ملجتمعهم ودورهم في العملية السياسية ومشاركتهم في التصويت والسلوك الانتخابي 

وانتمائهم لألحزاب القائمة وكيفية الاعتماد على كل هذه املتغيرات في تقويم الواقع السياس ي ملجتمعه والتعرف 

 على ما ينبغي دعمه أو تغييره في هذا الواقع".

 يعرف خبيري التنمية السياسة على أنها: التغيرات في اتجاه  تنمية الوعي السياس ي وآثار غيابه: 3-2

نها تفترض إضفاء الفاعلية على املؤسسات والجماعات والقيم والتنشئة توزيع وتبادل السلطة، كما أ

 والثقافة السياسية والفاعلين وأطراف العملية السياسية.

والتنمية السياسية بحاجة إلى عقول متفتحة تؤمن بالديمقراطية فكرا وممارسة، وهو مصطلح يعرفه 

تقال منظم من النظم السياسية التقليدية إلى النظم ألاكثر حداثة، ومن النظم آخرون على أنه: عملية ان

 (.07، 2008) خالد،  الاستبدادية إلى النظم الديمقراطية، وألنها أيضا عملية انتقال ورفع الكفاءة
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 إن عملية التنمية ليست في حقيقة ألامر إنشاءات مادية وال استيراد مظاهر التكنولوجيا وال شراء ال 

تقدم، ولكنها عملية تغيير اتجاهات وقيم، وتعديل سلوك وخلق مهارات وإنشاء وعي، وهي عملية تملك لكل 

أسباب التقدم، يتضح من هنا أن هدف التنمية هو إلانسان، من خالل حقل قدراته وتنمية مواهبه وإخصاب 

 (.21، 2006) محي الدين،  خياله الخالق وتغيير مفاهيمه في سياق التقدم.

تعتبر التنمية السياسية إحدى الجوانب الرئيسية باعتبارها ألاساس في تحقيق العمل التنموي خاصة 

على الصعيد املحلي ولهذا تسعى الدول إلى إقامة نظام سياس ي قادر على التعبير على آلاراء العريضة ألبناء 

 (.175، 2006، ) منى . املجتمع من خالل الديموقراطية وتحفيز املشاركة في حل املشكالت

إن هدف التنمية السياسية هو تطوير واستحداث نظام سياس ي عصري يمثل الغالبية العظمى من 

الشعب، ويعكس مصالحه ويلبي احتياجاته ويسمح له باملشاركة السياسية بطريقة جديدة وفي كافة املجاالت، 

اعا متوازنة ومواتية تساهم في تحقيق وتتحدد ألادوار على أساس الكفاءة والقدرة على إلانجاز مما يخلق أوض

 (.2012) عادل،   التكامل والاستقرار السياس ي في الدولة، وتهدف إلى تعظيم دور الفرد وقيمته

إن أهمية الوعي السياس ي إذا ما توفرت مفاهيمه بصورة علمية وأكاديمية بين املواطنين وأصبح له 

يل الرأي العام الشعبي إلى قوة ضاغطة على الحكومات وألانظمة تأثير فعلي في القرار السياس ي في املجتمع، وتحو 

الفاسدة، فالوعي السياس ي يساعد ألافراد على تحليل الواقع السياس ي املحلي والدولي تحليال أكاديميا موضوعيا 

بعيدا عن العاطفة  فهو يساعد على القضاء على الاستبداد السياس ي الذي يعد من اخطر املشاكل وألازمات، 

إذ يعد الاستبداد السبب الرئيس ي وراء التخلف في معظم املجاالت الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في 

الوطن العربي، وأن أفضل طريقة للتخلص من الاستبداد والقمع تكون من خالل إدراك الشعب ملاله وما عليه 

 ه نمو الوعي السياس ي والفكري بهاأي لحقوقه وواجباته، وأن أي تطور حدث في الدول املتقدمة قد كان سبب

 (.16، 2011) لينا، . 

ويترتب عن غياب السياس ي غابت معه حقوق إلانسان كإنسان وعلى رأسها أنه ينبغي أن يعامل كغاية 

في ذاته أي كوعي ذاتي ال كوسيلة لتحقيق مآرب آلاخرين ثم كمواطن في دولة له العديد من الحقوق ألاساسية 

 مواطن ما لم يمارسها: كاملساواة، اختيار الحاكم وعزله إذا انحرف...إلخالتي ال يكون 

 ويمكن إيجار أهم النتائج املترتبة عن غياب الوعي السياس ي فيما يلي:

 عدم الوعي السياس ي ال يمكن من معرفة العدو الحقيقي لألمة. 

 الذين ينفذون املستعمر. عدم الوعي يجعل الفرد منساقا وراء ألاحزاب وألافكار املتخلفة والعمالء 

عدم الوعي السياس ي يدفع إلى السلبية السياسية وعدم املشاركة في الحكم وفي الرأي عن طريق  

 (.117، 2013) شريفة،  . املؤتمرات واللجان الشعبية

عدم القدرة على تحديد واستقراء اتجاهات ألاحداث في العالم والعجز عن وضع الخطط املناسبة  

 واملستقبل.. للتحرك للحاضر 

 (.17، 2011) لينا،  . عدم الانتباه إلى الخسائر الراهنة والبعيدة املدى 

 :إلاعالم الجديد والوعي السياس ي -3

يقوم إلاعالم بمختلف وسائله بتكوين رأي عام من خالل تزويد الجمهور باألخبار ومن : إلاعالم الجديد  3-1

خالل استخدامها كقنوات للتبصير السياس ي، ونشر ألافكار ألامر الذي من شانه خلق شعور بالوالء والوحدة 

ي بلد وأن رسائله الوطنية من خالل نشر قيم موحدة، ذلك ألن إلاعالم جزأ ال يتجزأ من الحياة السياسية في أ

 (.162، 2001) جمال،  .تصدر وتنشر عندما تعبر عن أراء ومصالح أوسع وأكبر لقوى وتيارات اجتماعية
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إذا كانت مختلف الدراسات تؤكد دور : الوعي السياس ي بين وسائل إلاعالم التقليدية وإلاعالم الجديد 3-1-1

الوسائل خاصة املرتقبة يزيد من معلومات  ومسائل إلاعالم في إمداد الفرد باملعلومات وأن التعرض لتلك

ألافراد بوجه عام إال أن دخول تكنولوجيا الحاسبات الشخصية املجال الاتصالي يمثل إحدى نقاط التحول 

املهمة في مراحل تطور عملية الاتصال الجماهيري في ظل أنظمة الوسائل الاتصالية املتعددة حيث لم تصبح 

 (.2003حنان، ) طار جهاز اتصالي واحد هو الكمبيوتر.كافة الوسائل الاتصالية في إ

 ثمة عوامل توضح عدم قدرة وسائل إلاعالم التقليدية على التفاعل مع جماهيرها يمكن تحديدها في:و 

وسائل إلاعالم التقليدية ال تمتلك القدرة التكنولوجية الكبيرة التي تتيح الفرصة ملشاركة الجمهور وتبادل  

 إلاعالمية. الرسائل واملقدمين

إن هذه الرسائل ال تستطيع أي تشبع الدوافع الاتصالية لكل الجماهير املختلفة نظرا ملحدودية إمكاناتها  

 ومضامينها.

الجمهور التقليدي لوسائل إلاعالم التقليدية ال يمتلك فرصا كبيرة للمشاركة في إنتاج مضمون وسائل  

 سائل يكون مقتصرا على الصفوة السياسية والثقافية.إلاعالم التقليدية، كما أن النقاش عبر هذه الو 

السيطرة على العملية الاتصالية تتم وفقا لرغبة املرسل الذي يعد املتحكم ألاول في طبيعة املضامين  

 إلاعالمية املوهبة للجمهور وفي وقت تعرضه لهذه املضامين.

لوعي السياس ي للجمهور من وتعد الصحف إلالكترونية ومواقع الانترنت أحد أهم مصادر تشكيل ا

خالل حرية تدفق آلاراء وألافكار إضافة إلى حرية املمارسة إلاعالمية في تلك الصحف واملواقع مقارنة بالصحف 

 (.396، 2001نوال ، ) الورقية ألامر الذي ينعكس على معارف جمهورها السياسية في ألاخير.

ن أدوات التعبير والاتصال وتضاعف عدد لقد شكلت إلانترنت في السنوات ألاخيرة أداة مهمة م

مستخدمي الشبكة الدورية للمعلومات السيما من الشباب العربي الذي وجد فيه وسيلة مناسبة للتعبير عن 

 احتياجاته للتواصل مع العالم وتحول الشباب إلى قوة ناشطة في مجاالت عدة على مستوى الوطن العربي.

متنامية في سوق إلاعالم، هذا ألاخير الذي يتم عبر الطرق  أصبح إلاعالم الجديد إذن يحظى بحصة

الالكترونية وعلى رأسها الانترنت، ذلك نتيجة لسهولة الوصول إليه وسرعة إنتاجه وتطويره وتحديثه كما 

تعددة وألاقواس يتمتع بمساحة أكبر من الحرية الفكرية، وتعد التسجيالت الصوتية واملرئية والوسائط امل

 (.15، 20012) عادل،  من أهم ألاشكال لإلعالم الالكتروني الحديث. نتنتر وألا املدمجة 

يقصد باإلعالم الجديد إذن:" مجموع الخصائص أو الوسائط أو الخدمات امللحقة بأي وسيلة إعالمية 

صفحة مطبوعة أو مرئية أو إلكترونية تتيح للجمهور أن يتفاعل معها عبر املشاركة بإبداء رأيه، وهو يعني أيضا 

القراء في كل ما هو مطبوع وتعقيباتهم على موادها، إضافة إلى مشاركات الجمهور في البرامج املرئية بل 

وإلاذاعية، ومداخالتهم في قاعات املحاضرات والندوات، وهو أخيرا منتديات الكترونية ملحقة بمواقع النشر 

 (.27، 2011، انتصار) . الالكتروني أو منتقلة بذاتها

لقول: إن إلاعالم الجديد )التفاعلي( هو إعالم عصر املعلومات فقد كان وليدا لتزاوج ظاهرتين ويمكن ا

وظاهرة الاتصاالت عن بعد  (Explosion Information)بارزتين عرف بهما هذا العصر ظاهرة تفجر املعلومات 

(Télécommunication)  . ،(.4428، 2010) سميرة 

كما يعرف إياد الدليمي إلاعالم الجديد بـ: "إنه تلك الوسائل الحديثة لالتصال متمثلة بـ )الفيس بوك 

وتويتر ويوتيوب( يمكن أن تكون مكملة لإلعالم التقليدي، ينتج إعالما يزاوج بين املهنية وصرامة التقاليد التي 

لإلعالم التقليدي فرصة ليكون أكثر قربا ليس  نشأت عليها السلطة الرابعة، وبين التقنية الحديثة التي تتبع

 (.59، 2012) رامي،  من الحدث فحسب، وإنما من الناس أيضا وهذا هو جوهر املوضوع".
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: "جاءت هذه التسمية لتوفير حالة العطاء والاستجابة بين (Interactive Medion)إلاعالم التفاعلي، 

و التفاعليين ومحالة الانترنت وغيرها من النظم التفاعلية املستخدمين لشبكة الانترنت والتلفزيون والرادي

 (.29، 2012) رامي  الجديدة".

البد من الاعتراف هنا بصعوبة تقديم تعريف محدد لإلعالم الجديد )التفاعلي( فعلى الرغم من ثرائه 

نيات ونظريات التقني وأهميته السياسية والاقتصادية والثقافية، ما زال تنظيره تائها بين علوم إلانسا

 املعلومات والاتصال.

وإلاعالم الجديد يعتمد على استخدام الكمبيوتر والاتصاالت عن بعد في إنتاج املعلومات والتسلية 

وتخزينها وتوزيعها، هذه الخاصية وهي عملية توفير مصادر املعلومات والتسلية لعموم الناس بشكل ميسر هي 

لقديم والجديد، الفرق هو أن إلاعالم التفاعلي قادر على إضافة خاصية في الواقع خاصية مشتركة بين إلاعالم ا

 (.442، 2010) سميرة،  .(Interactivity)جديدة ال يوفرها إلاعالم التقليدي القديم وهي التفاعل

بمعنى أن املعلومات التي يتم عرضها  (Multimédia)يتميز إلاعالم التفاعلي بأنه إعالم متعدد الوسائط

في شكل مزيج نمن النص والصورة والفيديو، مما جعل املعلومة أكثر قوة وتأثيرا، هذه املعلومات هي معلومات 

رقمية يتم إعدادها وتخزينها وتعديلها ونقلها بشكل إلكتروني، كما يتميز إلاعالم التفاعلي بأنه إعالم متنوع 
 وك الخاصة بوسائل الاتصال.الوسائل وسهل الاستخدام، وهذه الخصائص غيرت من أنماط السل

 أهم وسائط إلاعالم الجديد )إلاعالم التفاعلي( 4-2

مما ال شك فيه أن العالم املعاصر يعيش مرحلة تحول كبرى اختزل من خاللها عامل الزمن حيث 

أصبحت الشبكات الاجتماعية هي البديل املاثل ألنشطة املاض ي التقليدية، وحالة التفاعل بين مجتمعات 

ذي يؤكد حدوث تحول اليوم مع البيئة واملحيط هي التي تسيطر على النظام الاتصالي بدرجة الفتة، ألامر ال

جذري في أدوات التخاطب والتعبير حيث بدأت آثار هذه التغيرات على مستوى عالمي محدثة ظواهر جديدة 

وتأثيرات مباشرة، وقد ساهم في كل ذلك ما بات يعرف بشبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت وسيلة 

يع الشباب، الباحثين، السياسيين، لنقل الاتصال املؤثرة في ألاحداث اليومية بحيث أتاحت الفرصة لجم

أفكارهم ومناقشة قضاياهم السياسية متجاوزين في ذلك الحدود الطبيعية إلى فضاءات جديدة ال رقيب 

 (.24، 2009) عال،  عليها.

تعتبر مواقع إلاعالم الجديد التفاعلي )شبكات التواصل الاجتماعية( مواقع تشكل مجتمعات الكترونية 

جموعة من الخدمات التي من شأنها تدعيم التواصل، والتفاعل بين أعضاء الشبكات ضخمة وتقدم م

 الاجتماعية من خالل خدماتها املتعددة كالتعارفـ، والصداقة، واملحادثة الفورية وغيرها.

 Mark للتواصل الاجتماعي الذي أسسه مارك زوكر بيرغ  (Facebook)يعتبر موقع فيس بوك   الفيس بوك: -1

Zuckerberg واحدا من أهم مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ال يمثل منتدى اجتماعي فقط، وإنما أصبح

 (.61، 2008) عباس،  .  قاعدة تكنولوجيا سهلة، بإمكان أي شخص أن يفعل بها ما يشاء

ويمكن الدخول إليه مجانا، تديره شركة )فيس بوك( محدودة املسؤولية كملكية خاصة لها، 

نهم الانضمام إلى الشبكات التي تنظمها املدنية أو جهة العمل أو إلاقليم، وذلك من أجل فاملستخدمون بإمكا

 dictionary of media and الاتصال باآلخرين والتفاعل معهم، ويعرف قاموس إلاعالم والاتصال

communication  فيسبوكfacebook  ويتيح  2004على أنه: "موقع خاص بالتواصل الاجتماعي أسس عام

وقد وضع في البداية لخدمة طالب الجامعة وهيئة التدريس واملوظفين لكنه  profilesنشر الصفحات الخاصة 

 اتسع ليشمل كل ألاشخاص".
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أصبح فيما الذي   Mark Zuckerbergبدأ فيسبوك كفكرة بسيطة ألحد طلبة هرافارد )مارك زوكربيرج( 

بعد أصغر ملياردير في العالم، كانت فكرته تفض ي بإنشاء موقع إنترنت بسيط يجمع من خالله طلبة هارفرد 

في شكل شبكة تعارف بغية تعزيز التواصل بين الطلبة وإلابقاء على الروابط بينهم بعد التخرج، وفعال جسد 

وقع حقق نجاحا كبيرا ليصبح اليوم من أهم ومع انطالق امل 2004فيفري  4فكرته هذه التي رأت النور في 

 مواقع الشبكات الاجتماعية وأكثرها استخداما.

املتخصص في متابعة شبكات التواصل الاجتماعي على  social backer.comوحسب إحصائيات موقع 

 157ثر من الانترنت، تأتي الواليات املتحدة ألامريكية في أول القائمة من حيث عدد مستخدمي "الفيسبوك" بأك

مليون مشترك،  35مليون مشترك، ثم البرازيل بأكثر من  41مليون مستخدم، تليها أندونيسيا والهند بأكثر من 

أما في العالم العربي فتتصدر مصر القائمة بعدد مستخدمي فاق تسعة ماليين ثم السعودية واملغرب بأكثر من 

رب الثالثة ماليين مستخدم ثم تونس، وإلامارات بأكثر من مليوني ماليين تليها الجزائر في املرتبة الرابعة بما يقا 4

 (.61، 2008) عبد الرزاق، .  مستخدم

يعتبر أحد مواقع الشبكات الاجتماعية ويقدم خدمة تدوين مصغر، تسمح ملستخدميه : (Twitter)تويتر  -2

حرف للرسالة الواحدة، وذلك مباشرة عن طريق  140عن حالتهم بحد أقص ى  (Tweets)بإرسال تحديثات

 ( أو برامج املحادثة الفورية أو التطبيقات.SMSموقع تويتر أو عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة )

ألامريكية في مدينة سان  OBviousكمشروع تطوير بحثي أجرته شركة  2006ظهر املوقع في أوائل عام 

، وبدأ املوقع بعدها 2006وبعد ذلك أطلقته الشركة رسميا للمستخدمين بشكل عام في أكتوبر فرانسيسكو، 

قامت شركة  2007من حيث تقديم التدوينات املصغرة، وفي أبريل  2007في الانتشار كخدمة جديدة عام 

OBvious  بفصل الخدمة عن الشركة وتكوين شركة جديدة باسمTwitter  2009بدءا من ديسمبر. 

مكن للمستخدمين الاشتراك في تويتر بشكل مباشر عن طريق الصفحة الرئيسية للموقع، وذلك يتكون ي

 لديهم ملف شخص ي باسم الحساب، حيث تظهر آخر التحديثات بترتيب زمني، تدور التحديثات حول السؤال:

 حديثات إلى ألاصدقاء.حرفا، بعد أن يقوم املستحدث بتحديث ترسل الت 140"ماذا تفعل آلان؟ والتي ال تتجاوز 

زاد تويتر استحسان املاليين من املستخدمين والعديد من الشركات العامة في مجال إلاعالم والانترنت 

وبالرغم من تكوين خدمات أخرى منافسته لتويتر إال أن املستخدمين ارتبطوا معه بعالقة وثيقة ترغمهم على 

 استخدامه.

نوع حديث من أنشطة النشر إلالكتروني التي بدأت في تغيير املعادالت القائمة في العالم : (Blogs)املدونات  -3

خاصة فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع املعلومات، ولعل هذا ما دفع بعض الباحثين إلى القول بأن املدونات تمثل 

نشرها بسهولة ومجانا بداية ثورة تفاعلية جديدة **** في صناعة النشر، ويستطيع ألافراد إنتاج النصوص و 

في مدوناتهم دون الحاجة للحصول على تصريح بالنشر من صدر أو ناشر ربما تنقل الصحافة إلى آفاق جديدة 

 وتجعل بيئة العمل في وسائل إلاعالم التقليدية أكثر ديمقراطية.

وتشير إلى  (web) اللغة إلانجليزية من كلمتين هما املأخوذ من (Weblog)يتكون مصطلح املدونات من 

وتعني تسجيال أو دفترا، لتصبح الكلمة سجال لتدوين  (log)الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات، ولوغ 

 (.53، 2012) رامي،  . املالحظات على الواب

أصحابها مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا تصاعديا أو تنازليا،  املدونة هي صفحة انترنت تظهر عليها تدوينات

)  تصاحبها آلية ألرشفة التدوينات القديمة، ويكون لكل تدوين عنوان دائم مما يمكن القارئ من الرجوع إليها.

 (.2011هداية، 
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ونات تساهم املدونات في تشكيل الرأي العام والثقافة السياسية عبر عدة نقاط هامة أبرزها وجود مد

متعددة في جميع الاتجاهات مما يناسب الناس، فكل شخص سيجده ما يناسبه ويقرأ ما تم كتابته في املدونة 

والتعليق عليه، لقد مكنت املدونات من سماع الناس آراء أشخاص لم تسمع آراؤهم من قبل، واستقطاب 

ي والرأي آلاخر من خالل املساهمة في جماهير متنوعة للتعبير عن آراؤهم تجاه القضايا املطروحة في دعم الرأ

 كتابة أو تنزيل مقاطع فيديو أو التعليق عليها وتبادلها بين الناس.

إن سهولة إنشاء املدونة على الانترنت ساهم في تكوين التنظيمات الجماعية وحشد املناصرين لها، كما 

عالم باعتبار املدونات مصدرا أصبحت مصدرا إخباريا لكثير من الناس بسبب فقدان الثقة في وسائل إلا 

 (.53، 2012) رامي، .  للمعلومات والتحليالت والحقيقة

أثرت املدونات كثيرا على وسائل إلاعالم املختلفة في مجال تحديد املواضيع التي تختارها وسائل إلاعالم 

السياسة العامة،  لتغطيتها، كما ساهمت في التقريب بين الناس ومساعدتهم على التفاهم، كما أثرت على صنع

ومكنت من خلق روح مختلفة عما تطرحه الصحف ووسائل إلاعالم التقليدية، إضافة إلى أن املدونات مكنت 

نشطاء ألانترنت من استخدامها كأداة لالحتجاج على بعض السياسات، أو عامال مساعدا في تنظيم تلك 

دور النخبة التقليدي واحتكار بعض التقليديين  الفعاليات والتأثير على تشكيل وتعبئة الرأي العام بعيدا عن

 للمعلومات.

 دور ووسائل إلاعالم الجديد في تنمية الوعي السياس ي  3-3

أصبح إلاعالم التفاعلي )الجديد( مستخدما وملموسا لدرجة ال يمكن تجاهله بل الاعتماد على هذا 

قافية والسياسية والاجتماعية واملشكالت الشكل وإدراجه ضمن ألادوات العملية في التعامل مع القضايا الث

 املستحدثة على مستوى الوطن العربي.

إذ تؤدي وسائل إلاعالم دورا رتيبا وفاعال في تشكيل سياق التحول السياس ي في الدول النامية، فهي 

 تعكس طبيعة العالقة بين الدولة واملجتمع وبين الصحو والجماهير.

الرئيسية في تدعيم الديمقراطية في املجتمعات إذ أنه لوسائل  كما تعد وسائل إلاعالم من ألادوات

إلاعالم قدرة مهمة في تشكيل املدركات السياسية لألفراد من خالل تزويدهم باملعلومات عن الشؤون والقضايا 

 السياسية، وقد تعددت التأثيرات الخاصة بثورة املعلومات والاتصاالت على التطور السياس ي والديموقراطي.

 (.115، 2013شريفة، ) 

يمكن إيجاز أهم التأثيرات الخاصة بثورة املعلومات : دور الصحافة الالكترونية في التنمية السياسية 1- 3 – 3

ووسائل إلاعالم الجديد في نشر الوعي السياس ي لدى املواطنين وذلك من خالل ترسيخ الثقافة السياسية 

املواطنين على إبداء الرأي فيها بكل حرية، إضافة إلى بتوسيع دائرة النقاش حول القضايا العامة، وتشجيع 

التأكيد على الحرية كقيمة أساسية، وتنمية روح املقاومة لدى الجماهير حتى تتصدى لكل أساليب الظلم 

 والتسلط.

ما تتجلى هذه التأثيرات أيضا في تدعيم دور املعارضة السياسية من خالل دعم املمارسة الديمقراطية ك

تقديم النماذج السلوكية السياسية التي تعلي قيم الحرية والعدل واملساواة وكذا تقديم معالجات الصحيحة، و 

إعالمية متوازنة ملختلف القضايا السياسية وطرح كافة البدائل التي تتبناها القوى السياسية املختلفة ألامر 

 (.264، 263، 2004) محمد، الذي يساعد على تكوين رأي صائب وسليم.

الصحافة الالكترونية تؤدي دورا مهما في رفع هامش الحريات لكل املجتمعات بشكل عام، ألامر ولعل 

 الذي ينعكس إيجابا على النمو الفكري والبناء الثقافي الذي يعتبر قاعدة أساسية ألحداث النمو العام.
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إلاعالم ألاخرى إن الصحافة إلالكترونية تقوم بنقد ومراقبة أداة السلطة السياسية أكثر من وسائل 

لصعوبة مراقبتها، هنا تستفيد عملية التنمية السياسية بشكل كبير عبر خوف القائمين عليها من أقالم 

املفكرين والصحفيين والتي تقوم به أيضا الكتابات من عمليات عصف ذهني حول مختلف فروع التنمية 

 السياسية.

املاء الذي يروى به زرع الحرية والبحار التي  إذ يرى الدكتور عاطف عدوان أن الحرية الصحفية تعتبر 

 تسبح فيها اسماك التنمية السياسية.

تقوم الصحافة الالكترونية بدور كبير في زيادة املعركة بين أفراد املجتمع رجاال ونساء دون تمييز 

ت السياسية وتوعيتهم بأبجديات العمل السياس ي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعا

الناتجة واملعتبرة عند مضامين الحقيقة للنظام الديمقراطي، حيث تعطي مضمونا حقيقيا بانتخابات وتتعامل 

مع التعددية الفكرية والسياسية انطالقا من حق املواطنة، وتفتح املجال رحبا وبجدية أمام القوى السياسية 

 ملؤسسات الديموقراطية وتصطلح بدورها في التنمية.والاجتماعية لتشارك فعال وعند قناعة ورض ى في بناء ا

 (.49، 2005) خلف، 

التنمية السياسية بهذه ألابعاد واملضامين تنمو وتتعزز قواعدها في ظل مجتمع موحد تسود فيه ثقافة 

 الحوار والتسامح والاعتراف باآلخر واحترام التعدد.

لكترونية في التنمية السياسية وتنمية وخلقت العديد من الدراسات التي تناولت دور الصحافة إلا

حول أثر الصحافة إلالكترونية على التنمية السياسية  2008الوعي السياس ي حيث خلصت دراسة معالي لسنة 

أن الصحافة إلالكترونية الفلسطينية تؤدي  2007 -19696بفلسطين )الضفة الغربية، وقطاع غزة من عام 

السياسية، وأنها نجحت أيضا في رفع سقف الحريات في املجتمع الفلسطيني،  دورا مهما في التأثير على ألاحداث

كما أن الصحافة إلالكترونية منحت فرصة جيدة ألفراد الصفوة الفلسطينية ملتابعة ألاحداث في **** وغزة 

ل أو بآخر فور وقوعها ملا تتمتع به من سمات مميزة عن املصادر الرئيسية للتأثير على الجمهور واملسؤولية بشك

 عن ما يصل للجمهور من معلومات.

كما أن انتشار الصحافة إلالكترونية حسب ما خلصت إليه الدراسة أدى إلى رفع هامش الحريات في 

 (.20، 2011) لينا، .  املجتمع الفلسطيني

تعد شبكات التواصل الاجتماعي : دور شبكات التواصل الاجتماعي في رفع مستوى الوعي السياس ي 2- 3 – 3

إلاعالمية ألابرز في عاملنا اليوم، كونها تستقطب شريحة كبيرة من فئات املجتمع، حيث خلصت  الظاهرة

مليون مستخدم عربي ملوقع )الفايسبوك( بمعدل نمو قدره  32إلى أن هناك  2011دراسة بحثية عربية في 

ا بين مدون نشط باملائة، وأن حوالي مليون ومائة ألف مستخدم عربي يستخدمون )تويتر( للتدوين، م 500

ومدون صامت، فهذه الشبكات تجمع املاليين من املستخدمين في الوقت الحالي وتنقسم إلى أنواع حسب 

 ألاغراض التي أنشئت من أجلها، ومن أشهرها فايسبوك وتويتر...

عل أول ما قد يتبادر إلى الذهن في الوقت الراهن عند الحديث عن تأثير شبكات التواصل الاجتماعي ل

تأثيراتها السياسية والدور الذي تؤديه في هذا إلاطار على مستوى الوطن العربي، حيث تعمل مواقع التواصل  هو 

الاجتماعي على تفعيل الطاقات املتوافرة لدى إلانسان وتوجهها للبناء وإلابداع في إطار تطوير القديم وإحالل 

دياد قدرتهم على التقمص الوجداني وتقبلهم الجديد من قيم وسلوك، وزيادة مجاالت املعرفة للجمهور، واز 

للتعبير، وبهذا فإن الاتصال مهم ليس في بث املعلومات بل في تقديم شكل الواقع، واستيعاب السياق الاجتماعي 

 (.24، 2009) عال، . والسياس ي الذي توضح فيه ألاحداث
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أحدثت طفرة نوعية ليس من هنا يمكن القول بأن شبكات التواصل الاجتماعي )الفايسبوك، تويتر( 

فقط في مجال الاتصال بين ألافراد والجماعات بل في نتائج وتأثير هذا الاتصال، حيث كان لهذا التواصل نتائج 

مؤثرة في املجال إلانساني والاجتماعي والسياس ي والثقافي، إلى درجة أصبحت أحد أهم عوامل التغيير محليا 

من إمكانات للتواصل والسرعة في إيصال املعلومة، بحيث لم تعد وعامليا، وذلك بما تتيحه هذه الوسائل 

الوسائل إلاعالم التقليدية القدرة على إحداث هذا التغيير بل تقف عاجزة أمام التأثير املباشر والفعال لشبكات 

ئل التواصل الاجتماعي، كما أن ألاحداث التي تشهدها املنطقة العربية خير دليل على قوة تأثير هذه الوسا

وقدرة هذا النوع من إلاعالم من إلاعالم على التأثير في تغيير مالمح املجتمعات، وإعطاء قيمة مضافة في الحياة 

السياسية، وإنذار املنافسة إلاعالم التقليدي استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي في بداية ألامر للدردشة 

تشرت، حيث أصبحت تعتمد لتبادل وجهات وتفريغ الشحن العاطفية، لكن يبدو أن موجة من النضج ان

النظر، من أجل املطالبة بتحسين إيقاع الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى الوطن 

العربي، ومن هنا تشكلت حركات الرفض الشعبية التي انتظمت في تونس، مرورا بمصر والين وليبيا، والبحرين 

 ة للسياسات بسهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.وألاردن، تخطت تلك ألافكار الرافض

 (.2011أحمد، )

كما وفر ظهور شبكات التواصل الاجتماعي فتحا ثوريا، نقل إلاعالم إلى آفاق غير مسبوقة، وأعطى 

ة لم يتصورها مستخدميه فرصا كبرى للتأثير والانتقال عبر الحدود بال قيود وال رقابة، وبقدرة تأثيرية وتفاعلي

قوة التغيير وألاحداث التي دعمت كفة الراغبين في  2011خبراء الاتصال، حيث تؤكد الشهور ألاولى من عام 

 التغيير الذي يمكن أن تحدثه الشبكات الاجتماعية.

لقد بزغت إذن شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل: الفايسبوك، وتويتر، واملدونات الشخصية 

التأثير متيحة لشعوب املنطقة العربية فرصا لم يعهدوها من قبل في التغيير عن آرائهم وحشد كقنوات بالغة 

وتنظيم صفوفهم للثورة ليس فقط على ألانظمة املستبدة، ولكن أيضا على أمور أخرى تمس حياتهم كغالء 

اهمت تلك الشبكات ألاسعار أو العنف ألاسري وحقوق إلانسان أو محاربة الفساد وغيرها من القضايا التي س

في تحريكها والنجاح في تغييرها في أمثلة كثيرة لكنها أصبحت منصات هامة أساسية تستخدمها املنظمات 

الخيرية غير الربحية للوصول إلى املستفيدين واملانحين، ناهيك كن استخداماتها املتعددة واملؤثرة في املجاالت 

 (.2010) هاني،  . والتعليم عن بعدالتعليمية في املدارس والجامعات واملكتبات، 

يعد موقع الفايسبوك من أشهر رسائل التفاعل إلالكتروني وأكثرها تأثيرا، شكل هذا املوقع الافتراض ي 

مخرجا تقنيا لعديد من إلاشكاالت السياسية والاجتماعية والثقافية التي ساعدت على ترسيخ ثقافة الالمباالة 

عربية، ويطل املثال ألاكبر على فعالية التنشئة السياسية عبر الفايسبوك  بالشأن السياس ي في أكثر من دولة

 ، إذ بدأت الدعوة لهذه الثورة بشكل أساس ي عبر هذا املوقع.2011يناير  25مرتبطا بأحداث ثورة 

يتضح من هنا بأن مواقع التواصل الاجتماعي تعد الظاهرة إلاعالمية ألابرز في عاملنا اليوم، كونها 

شريحة كبيرة من فئات املجتمع، خاصة منهم الشباب باعتبارهم ألاكثر تأثيرا في أي مجتمع بما تستقطب 

 يمثلونه من طاقة وقابلية للتطوير والتغيير.

بعنوان:" دور إلاعالم الاجتماعي في تفعيل الثورات  2011في دراسة أجريت بجامعة واشنطن لسنة 

إلاعالم الاجتماعية كـ: )تويتر وفايسبوك( في إشعال وتفعيل الثورات العربية ملعرفة الدور الذي قامت به وسائل 

العربية املختلفة والتي اجتاحت بعض دول الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا، وأشار )فيليب هوارد( أستاذ 

بجامعة الاتصاالت بواشنطن واملشرف على الدراسة إلى أن الناس قد استفادوا كثيرا من املشاركة في الشبكات 
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تعليق في اليوم  2300فعت من رتجتماعية سعيا للديمقراطية، حيث اتضح بأن التعليقات في تويتر قد االا 

 في اليوم". 230000الواحد لتصل إلى أكثر من 

مليون  21.2يناير كان يبلغ  25كما أثبت تقرير الدراسة أن عدد مستخدمي الانترنت في مصر قبل 

مليون مستخدم  1.9باملائة أو ما يعادل  8.9هذا التاريخ بزيادة نسبتها  مليون بعد 23.1شخص لكنهم وصلوا إلى 

كما أضاف التقرير آن افتراق استخدام شبكة الانترنت قد تزايدت حيث أصبح املستخدم في مصر يقض ي 

 (.2010) هاني،  دقيقة قبلها. 900دقيقة شهريا على الشبكة بعد الثورة مقارنة مع  1800

بمصر التي اهتمت برصد العالقة بين تكنولوجيا  2009ى عبد الباقي موس ى كما تشير دراسة عيس 

الاتصال التفاعلي عبر شبكة الانترنت بدرجة الوعي السياس ي لدى الشباب الجامعي، والتعرف على مجاالت 

 استخدام الشباب الجامعي للمواقع الالكترونية وأهم املواقع املفضلة لديه وعالقتها باملعرفة السياسية،

إضافة إلى التعرف على أهم ألاشكال التفاعلية التي يتعرض لها املبحوثون وعالقتها بدرجة الوعي السياس ي 

 لديهم.

من الشباب الجامعي  خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ارتفاع معدالت اهتمام املبحوثين

بمتابعة قضايا الديمقراطية والتغيير السياس ي في مصر من خالل شبكة الانترنت، وتتفق هذه النتيجة مع 

الدراسات السابقة التي أكدت وجود عالقة ارتباطية بين معدل استخدام الانترنت ومستوى املعرفة بالقضايا 

 لشباب الجامعيالسياسية، وحجم التعرض ورفع الوعي السياس ي لدى ا

 : خاتمة -4

تعتبر وسائل إلاعالم الجديد من أهم العوامل املؤثرة في تشكيل الوعي السياس ي وتكريس ثقافة املشاركة 

السياسية التي تؤدي لتكوين اتجاهات إيجابية تجاه املوضوعات السياسية، كما يراهن الخبراء والباحثون في 

ائل بدور بارز في تحقيق النوع ألاول من الثقافة السياسية مجال الاتصال السياس ي على أن تقوم هذه الوس

وهو )ثقافة املشاركة( باعتبارها أحد سمات هذه الوسائل التفاعلية الالمحدودة والتي تتيح مشاركة أعداد 

 كبيرة حول القضايا السياسية املعاصرة.

ل اتجاهات الرأي العام وعلى الصعيد املحلي يمكن الاستفادة من إلاعالم الجديد ووسائله في تشكي

اتجاه مختلف القضايا، وتحديدا النوعية، التثقيف السياس ي وتنمية الوعي السياس ي من خالل نشر املفاهيم 

السياسية بأساليب مبتكرة، خصوصا وأن التوقعات املستقبلية تشير إلى إمكانية قيام أنظمة سياسية 

 ة في العالم الحالي.افتراضية تحاكي ألانظمة السياسية الحقوقية املوجود

لقد أضحت مواقع التواصل الاجتماعي كأبرز وسائل إلاعالم الجديد مثل الفايسبوك تعرف باإلعالم 

الاجتماعي الجديد الذي يشهد حركة ديناميكية من التطور والانتشار، إذا كان في بداياته مجتمعا افتراضيا 

تحول من أداة إعالمية نصية مكتوبة إلى أداة لي دود ثم ما لبث أن ازداد مع الوقتعلى نطاق ضيق ومح

 إعالمية سمعية وبصرية تؤثر في تشكيل وتنمية الوعي السياس ي على مستوى الوطن العربي.

 : املراجعقائمة املصادر و 
 (،الوعي الطبقي، بيروت،  دار  ابن خلدون.1978أ.ك ألدوف، ترجمة: ميشيل كيلو ،) -1

السياسية للفالحين املصريين، تحليل نظري ودراسة ميدانية في قرية مصرية، الثقافة (، 1980ي ) املنوف ،كمال -2

 .دار ابن خلدون  .بيروت

معجم املصطلحات التربوية: املعرفة في املناهج وطرق التدريس،  -(1996أحمد، حسين اللقاني وعلي، الجمل) -3

 القاهرة، عالم الكتب.
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( علم الاجتماع السياس ي، بيروت ، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1998 فيليب برو، ترجمة: محمد عرب،) -4

 والتوزيع.

  القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية باألهرام. (، املشاركة السياسية،2000السيد عليوة ومنى محمود) -5

 .1(2، )املجلة املصرية لبحوث الرأيالوعي السياس ي والانتخابي لدى طالب الجامعات، (، 2001إيناس، أبو يوسف) -6

(، التعرض لوسائل إلاعالم التقليدية والحديثة وعالقته بمستوى املعرفة السياسية بأحداث 2001إيمان، جمعة )  -7

الانتخابات إلاسرائيلية لدى الشباب الجامعي املصري، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي السابع )إلاعالم وحقوق 

 إلانسان العربي.

دراسة ميدانية –(،دور الصحافة املصرية في املشاركة السياسية لدى قادة الرأي 2001ال، عبد العظيم:  )جم -8

في إطار نموذج الاعتماد على وسائل إلاعالم، املجلة املصرية لبحوث  2000بالتطبيق على انتخابات مجلس الشعب 

 (.1الرأي العام )

رونية على إدراك الشباب الجامعي للقضايا السياسية العربية، (، أثر التعرض للصحف الالكت2001نوال، الصفني) -9

 .2001، مايو إلانسان العربي(، جامعة القاهرةبحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي السابع )إلاعالم وحقوق 
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 مستويات الصحة النفسية العامة لدى الشباب في املجتمع الجزائري 

 –لنفسية امن خالل الشدة النفسية كمؤشر للصحة  -
Levels of general psychological health of young people in Algerian 

society-By psychological distress as an indicator of psychological  

health-  
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 26/05/2021 القبول:تاريخ             10/05/2021 :إلارسالتاريخ 

 :ملخص

يات الصحة النفسية العامة لدى عينة من الشباب الجزائري هدفت الدراسة إلى التعرف على مستو 

شملت الدراسة و  التغير الاجتماعي والثقافي املشهود.كمؤشر من املؤشرات ألاساسية لفهم وضعيتهم الحالية في ظل 

شاب وشابة من مختلف كليات جامعات باتنة وبسكرة والجزائر العاصمة، إضافة إلى بعض  962عينة مكونة من 

عبارات تهدف  10واملكون من    (k10)للشدة النفسية  كيسلرمراكز التكوين املنهي، بحيث استعملنا مقياس شباب 

 الكشف عن مدى انتشار الشدة واملعاناة النفسية لدى ألافراد.إلى 

من عينة  % 23بينت النتائج أن هذا املقياس يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة. وكشفت عن أن أكثر من 

ة مع خطر عالي لإلصابة سيعاني من درجات عالية من الشدة النفسية كمؤشر الختالل في الصحة النفالدراسة ت

في حين أوضحت النتائج وجود فروق في الشدة النفسية تبعا  باضطرابي القلق والاكتئاب، وهي نسبة عالية جدا.

اد عينة الدراسة تعاني من صعوبات ، هذه النتائج تشير في مجملها إلى أن أفر واملستوى التعليميملتغري الجنس 

ودرجات عالية من القلق واضطراب الاكتئاب، ما يجعلنا نؤكد على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة من الشباب 

 والتكفل ألامثل بهم.

 ، كيسلر للشدة النفسية.شباب جزائري ؛ شدة نفسية ؛صحة نفسية عامة :الكلمات املفتاحية
Abstract: 

The study aimed to identify the levels of general h psychological health of a sample of 
Algerian young people as an indication to understand their current situation and to identify the 
extent of cohesion and adaptation of the Algerian society and its youth, with the fast continuous 
social and cultural change that is characteristic of contemporary societies in light of the 
globalization and its various manifestations. The study included a sample of 962 young men and 
women from different faculties of the universities of Batna, Biskra, Alger, in addition to some 
youth from vocational training centers, It revealed that more than 23% of the study sample suffers 
from high degrees of psychological distress as an indicator of imbalance in psychological health 
with a high risk of developing anxiety and depression, which is a very dangerous degree. 

These results indicate that the study sample individuals suffer from difficulties and high 
degrees of anxiety and depression disorder, It is a very small percentage of the global percentage, 
Which makes us confirm the need to pay attention to this category and to identify the 
psychological and social causes and cultural changes associated with the high degree of 
psychological distress in order to care for them. 

Keywordes: General psychological Health; Mental Distress ; Algerian Youth. 
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 مقدمة  -1

تعد فئة الشباب من أكثر الفئات فعالية في تقدم أي مجتمع ونموه، فهي أساس لتحقيق التنمية 

الشاملة في كافة املجاالت، باإلضافة إلى أن مرحلة الشباب تعد من املراحل العمرية التي تتميز بالقابلية للنمو 

اعية...، وكذا القدرة على الابتكار وإلانتاج والتفاعل والعقلية والنفسية والاجتم الجسميةفي كافة النواحي 

والتجاوب مع التغيرات الاجتماعية عند وقوعها، مما قد يجعلهم عرضة للوقوع في الكثير من املشكالت، إما 

لكونهم عاجزين عن مواجهة قوى التغير الحاصلة، أو أن هاته التغيرات لم تسمح بتحقيق حاجاتهم ألاساسية 

نفسية، اجتماعية، ثقافية...( أو إشباعها، ألامر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على صحتهم  )فسيولوجية،

الجسمية والنفسية و ينتج عن ذلك أزمات وانحرافات نفسية اجتماعية. هنا تظهر الاضطرابات النفسية التي 

وحل لة توتره رها إلزاأساليب التكيف يلتجأ إليها الفرد ألنه لم يجد غي "أسلوب منال تعدو إال أن تكون: 

مرضية وغير سليمة ألنها تفشل في حل الصراع وتحول دون تحقيق  وحكمنا عليها بأنها أساليب ،صراعاته

(. هاته الصراعات؛ التي هي في صميمها تعبير عن الحاجة إلى إشباع املطالب 102، 1986، الفرد لذاته ".) سعد

؛ ناجمة في مجملها عن التغيرات املرافقة لهاته يزة لفترة الشبابوالثقافية املم النفسية والجسمية والاجتماعية

املرحلة الحساسة في النمو من جهة، ثم ألثر الضغوط الاجتماعية التي أصبحت ميزة املجتمعات املعاصرة من 

 جهة أخرى.

واملجتمع الجزائري كغيره من املجتمعات التي تميزت في العقود ألاخيرة بحركية محسوسة في عدة  

مجاالت وقطاعات، شهد تغير اجتماعي ملحوظ فرض على فئة الشباب بشكل خاص رهانات وتحديات 

وعجز  ومشكالت جديدة، صاحبه عدم استقرار اجتماعي وتدهور اقتصادي، تفش ي البطالة، تدهور في القيم

ت، مع زيادة كال ، اعتماد الاتجاه املعرفي السلبي لعدم القدرة على حل املشفي إشباع الحاجات ألاساسية

ظهر في شكل أزمات هوية تطفو إلى السطح مع صراعات يحدة في صراع ألادوار لدى الشاب. للضغوط النفسية و 

نفسية وثقافية عنيفة أين نجد الشاب يعايش فترات من القلق والصراع النفس ي الداخلي بين القيم التي 

التقليدية والحاجة إلى الاستقرار. وباعتبار املجتمع يفرضها التغير الاجتماعي وحاجاته التطورية في مقابل القيم 

الجماعة إلانسانية ألاهم التي يتلقى فيها الفرد املبادئ ألاساسية للصحة النفسية من خالل مختلف مؤسساته 

التي تساهم بقسط وافر في نمو شخصية الفرد وتنشئته، فان أي تغير في ديناميكيات التفاعل بين هذه 

عملية التنشئة الاجتماعية لألفراد، وتشربهم باملبادئ والقيم السائدة فيه، مما يهدد عملية  املؤسسات يؤثر في

 بناء هوية مستقرة ومتزنة خاصة بهم، وتحقيق التوازن النفس ي والصحة النفسية ألفراد هذا املجتمع.

وف التي وانطالقا من مبدأ أن كل اضطراب نفس ي هو محصلة مجموعة من العوامل وألاسباب والظر   

ومن منطلق أن املجتمع الجزائري  فرد ذاته، أو ببيئته الاجتماعية،تيهئ ألارضية لحدوثه، سواء كانت متعلقة بال

ليس بمنئ عن هذا التغير، وما تفرضه العوملة والتطور الاقتصادي والتكنولوجي الحديث من تغيرات، وزيادة 

رفية يعجز املجتمع املحلي عن تلبيتها. وباالستناد إلى دراسات في املتطلبات والحاجات الاجتماعية والثقافية واملع

مثل الدراسة الوبائية ملرض الفصام في املجتمع التونس ي للباحث سليم عمار التي خلصت إلى أن نسبة سابقة؛ 

فقط بعيدا عن النسبة  باملائة %12اضطراب الفصام في املجتمع التونس ي في سنوات الستينات قدرت ب 

، وفسر ذلك بالتالحم والتكافل النفس ي والاجتماعي الذي يميز املجتمعات التقليدية. 35%املقدرة ب العاملية 

من مجمل الاضطرابات العقلية، وفسر هذه  %27لكن هذه النسبة تضاعفت سنوات السبعينات حتى بلغت 
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حول الذي طرأ على مستوى الزيادة إلى التغير الاجتماعي الذي مس املجتمع التونس ي في هاته الفترة، والى الت

البنيات ألاسرية، بسبب تفكك الروابط التي كانت تجمع بين أفرادها، وكذالك التحوالت الجذرية في 

الاحتياجات والاعتقادات والطموحات لكل املجموعة، مع ما يصاحب ذلك من صراعات نفسية وال توازن 

م بانجاز هذه الدراسة للوقوف على واقع الصحة ارتأينا أن نقو (. 167، 2010 نفس ي اجتماعي. )بن عبد هللا،

مفهوم الشدة النفسية املعبر عن درجة املعاناة النفسية على النفسية العامة لدى الشباب الجزائري؛ باالعتماد 

في ظل صابة باضطراب نفس ي ما مستقبال؛ لدى الفرد، والتي قد تكون مؤشر لوجود اضطراب أو خطر إلا 

عن التحوالت الاجتماعية التي يعيشها مجتمعنا ومدى قدرة الشاب الجزائري على  مختلف الصراعات الناجمة

التأقلم والتعايش مع تلك الصراعات. لذلك ترانا نتساءل عن واقع الصحة النفسية لدى الشباب في هاته 

 املرحلة العمرية الحساسة مع ما يصاحبها من عدم استقرار اجتماعي وثقافي في املجتمع الجزائري؟

 ي ضوء ما سبق تتحدد إشكالية الدراسة الحالية في التساؤالت التالية:ف

 على مؤشر الشدة النفسية؟ اعتمادا. ما واقع الصحة النفسية لدى الشباب الجزائري في عينة الدراسة 1

. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستويات الشدة النفسية لدى الشباب الجزائري تعزى ملتغيرات 2

 ) السن، الجنس، موقع السكن، املستوى التعليمي(؟ سةالدرا

 فرضيات الدراسة:

تعاني نسبة معتبرة من الشباب الجزائري من درجات عالية من الشدة النفسية كمؤشر الختالل في الصحة  1

 النفيسة.

رات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستويات الشدة النفسية لدى الشباب الجزائري تعزى ملتغي 2

 الدراسة ) السن، الجنس، موقع السكن، املستوى التعليمي(.

 تهدف الدراسة الحالية إلى:أهداف الدراسة: 

 .التعرف على واقع الصحة النفسية لدى عينة من الشباب الجزائري 

  التعرف على وجود أو عدم وجود فروق في مستويات الشدة النفسية لدى الشباب الجزائري تعزى

 ، الجنس، موقع السكن واملستوى التعليمي.للمتغيرات: السن

  أهمية الدراسة:

 الاجتماعية تكتسب الدراسة الحالية أهميتها من اهتمامها بفئة الشباب الجزائري في ظل التحوالت 

على كافة  السلبية بتداعياتهات ألق املتسارعة التي شهدها املجتمع الجزائري، والتي الثقافية والتغيرات

 اليومية حياتهم إيقاع فصار بشكل خاص شريحة الشباب لكونها فئة النشاط والحيوية،شرائح املجتمع و 

يهدد صحتهم وتوازنهم النفس ي  هذا ما أصبح حدة أكثر عليهم النفسية الضغوطت وأصبح سريًعا،

 والاجتماعي.

 في  الوقوف على مستويات الصحة النفسية العامة للشباب الجزائري ومدى انتشار املعاناة النفسية

 صفوفهم إلثارة انتباه القائمين على الصحة إلى مؤشر الصحة النفسية في هذه املرحلة الحساسة.  
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 وخدمات برامج تطوير في تساعد قد مقترحات أو بتوصيات نخرج أن الدراسة هاته خالل من نأمل كما 

اضطرابات  وأعراض مظاهر عن املبكر الكشف في النفسانيين ألاخصائيين وتساعد موجهة للشباب،

 الصحة النفسية للتكفل بها والوقاية منها.

 مصطلحات الدراسة:

 الصحة النفسية: .1

والعقلية والاجتماعية،  الجسدية تعرفها منظمة الصحة العاملية على أنها: " حالة عامة من الصحة 

 ,Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé)الخلو من املرض أو إلاعاقة".   فقطوهي ال تعني 

OMS, 1946).  . بهذا املعنى فان الصحة النفسية ال تقتصر فقط على الخلو فقط من املرض وإلاعاقة، فهي

في  ونعرفها إجرائياكل مركب ومتفاعل على املستوى الفردي يهدف إلى تحقيق حالة عامة من الصحة لديه. 

 هذه الدراسة من خالل مؤشر الشدة النفسية.

 :الشدة النفسية  .2

أساليب ، يلجأ الفرد فيها إلى أسلوب من هي درجة من املعاناة النفسية تعبر عن وضعيات صراعية

في حل الصراع، يصبح عرضة لإلصابة باالضطرابات  فشلالتكيف إلزالة توتره وحل صراعاته، لكن إذا 

كبة لدى الشخص. النفسية التي قد تصل إلى مستوى املرض النفس ي أو العقلي إذا أصبحت حادة ومزمنة ومر 

الدرجات العالية التي يحصل عليها الفرد  تمثلنعرف الشدة النفسية إجرائيا في هذه الدراسة على أنها: "

علما أن الدرجة الكلية للمقياس تساوي   (k10)بعد إجابته على بنود مقياس الشدة النفسية لكيسلر

   "مجموع الدرجات على جميع بنود املقياس

  فترة الشباب: .3

باب هي الفترة الزمنية بين مرحلة الطفولة والرشد، من خاللها يتحقق النضج الجسمي والنفس ي الش

تحمله املسؤولية والانفعالي والاجتماعي للفرد، تمتد من بدء البلوغ و ظهور أولى عالماته إلى زواج الشخص و 

ويتفق سنة.  30و 15ما بين. يحددها الباحث املصري إقبال ألامير السمالوطي في أبحاثه وناضجكفرد راشد 

سنة  30إلى  15هذا التحديد مع أهداف هذا البحث الذي سنأخذ فيه التحديد الزمني لفترة الشباب من 

 كتحديد إجرائي لهاته املرحلة.

 الدراسات السابقة:

بعنوان: الصحة النفسية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى طلبة  (:2017دراسة خليفي نادية )

سة ميدانية على عينة من طلبة كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية بجامعة مولود معمري تيزي الجامعة. درا

 إعدادطالب وطالبة باستخدام مقياس الصحة النفسية من  200وزو. تم إجراء الدراسة على عينة مكونة من 

لى املنهج عتماد ع"سيد عبد الحميد مرس ي" ومقياس الضغوط النفسية الذي أعده"عبد الحق لبوازدة" وباال 

ملالءمته لطبيعة املوضوع. و أظهرت نتائج الدراسة بعد تحليلها إحصائيا باستخدام  الارتباطيالوصفي بأسلوبه 

عكسية دالة إحصائيا بين درجات أبعاد إيجابيات الصحة  ارتباطيهمعامل الارتباط لبيرسون وجود عالقة 

بع وترويح، قيم ومبادئ مشاركة اجتماعية، عمل مش النفسية)عالقات شخصية وطيدة، مهارات اجتماعية،

الاقتصادية، ألاسرية، الشخصية، الاجتماعية،  أبعاد الضغوط النفسية)الدراسية، درجاتو  وأهداف(
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طردية دالة إحصائيا بين درجات أبعاد   ارتباطيهالانفعالية( لدى طلبة الجامعة، في حين وجدت عالقة 

دنية، ناضج، عدم الاستقرار الانفعالي، الشعور بعدم التكافؤ، معوقات ب سلبيات الصحة النفسية)سلوك غير 

لشخصية، الاجتماعية، الضغوط النفسية)الدراسية، الاقتصادية، ألاسرية، ا مظاهر عصبية( ودرجات أبعاد

 (39، 2018لدى الطلبة بالجزائر.)خليفي،الانفعالية(

ت الصحة النفسية لدى الشباب الجزائري بعنوان : التثاقف واضطرابا 2010العقون لحسن دراسة 

من جامعة الجزائر باستخدام مقياس سنة  22بمتوسط عمري قدره طالب وطالبة   511على عينة مكونة من 

. خلصت النتائج املتعلقة بالصحة النفسية إلى توزع اضطرابات  1996الصحة النفسية لحمودة وإمام عام 

، %20.7، القلق %17.2ل التالي : اضطرابات الهوية الصحة النفسية على عينة الدراسة بالشك

 .(.107، 2010، .)العقون %21.1، الشدة النفسية %11.2،اضطرابات سلوكية%21.1الاكتئاب

بعنوان املشكالت النفسية للشباب املنحرف في الوسط الحضري  (:2006دراسة فقيه العيد)

ب وعالقتها بالعنف إلاجرامي على عينة من الشباب الجزائري)دراسة ميدانية لواقع الصحة النفسية لدى الشبا

 (.-الجزائر–بمؤسسات الوقاية  املنحرف

شابا، أما املجموعة الثانية تضم 50شابا يتوزعون على فئتين: تضم ألاولى 80تكونت عينة الدراسة من 

الدراسة يارهم بطريقة قصدية من ثالث مؤسسات إصالحية جزائرية، لقد افترضت هاته تشابة، تم اخ 30

املوجبة والسالبة للصحة النفسية و درجات التطرف نحو العنف لدى  الدرجاتبين  ارتباطيهوجود عالقة 

الشباب املنحرف في الوسط الحضري، كما افترضت عدم وجود فروق بين الجنسين، سواء من حيث الصحة 

فيما يلي بعض النتائج التي خلصت النفسية، أو التطرف نحو العنف، أو الاضطرابات الانفعالية و املزاجية. و 

 لها الدراسة:

درجات التطرف نحو صائيا بين درجات الصحة النفسية و سالبة ودالة إح ارتباطيهتوجد عالقة  -

 العنف لدى الشباب املنحرف في الوسط الحضري.

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في مقياس الصحة النفسية وقائمة كورنل للنواحي  -

ب  ،)فقيه الية واملزاجية، بينما توجد فروق الجنسين من حيث درجات العنف لصالح الذكور.الانفع

 (.1س،

 الجانب النظري:  -2

 تعريف الصحة النفسية: -2-1

اختلف الباحثون في ميدان العلوم إلانسانية في تحديد مفهوم للصحة النفسية، و ذلك وفقا لخلفياتهم 

رية، وهو ما جعل إلاجماع على تعريف واحد ملفهوم الصحة النفسية أمرا وتخصصاتهم العلمية ومذاهبهم الفك

صعبا، فقد عرفها حامد زهران بأنها حالة دائمة نسبيا يكون فيها الفرد متوافقا نفسيا)شخصيا وانفعاليا 

ل واجتماعيا( مع نفسه ومع بيئته، ويشعر بالسعادة مع نفسه وآلاخرين ويكون قادرا على تحقيق ذاته واستغال

 (.2017،25قدراته و إمكاناته إلى أقص ى حد ممكن، باإلضافة إلى قدرته على مواجهة متطلبات الحياة.)قباني،

( ليؤكد على أن الصحة النفسية ليست مجرد WHOفي حين جاء تعريف منظمة الصحة العاملية)

ية والاجتماعية تتمثل املرض النفس ي و إنما هي حالة ايجابية من الراحة الجسمية والنفس أعراضالخلو من 
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في التمتع بصحة العقل وسالمة الحواس و سواء السلوك، فالخلو من الاضطرابات ال يعني الصحة سواء كانت 

  (.2018،181،، هاشميبدنية أو نفسية)شهري 

 تحدد وفق معايير نذكر: معايير الصحة النفسية: -2-2

  النفس ي أي تؤدي)الشخصية( وظائفها بصورة معيار تكامل الدوافع النفسية واتجاهها وانعدام الصراع

 متكاملة جسميا وعقليا وانفعاليا، وليس معنى ذلك إنكار وجود دوافع متعارضة في الشخص الواحد.

  تقبل الحقيقة بالنسبة للذات والغير والعالم املحيط، أي أن يتقبل الشخص نفسه على ما هي عليه وأن

التالؤم معهم في يتقبل آلاخرين على ما هم عليه و  ل ألامثل، كماينمي قدراته املتاحة أو يستغلها الاستغال

 حدود إمكاناتهم و طاقاتهم، كذلك الحال بالنسبة للظروف و البيئة املحيطة.

  تحمل مسؤولية ألاعمال واملشاعر وألافكار، فالفرد الصحيح نفسيا قد يتفق أو يختلف مع املعايير القائمة

أو الاختالف مبنيا على أساس من الرغبة في تحقيق سعادة  الاتفاقملا كان أو ألاوضاع املتعارف عليها طا

أكمل و إشباع أعم أكثر دواما، و طاملا كان الشخص أمينا مع نفسه مقتنعا بما يراه فإن سواءه يتجلى في 

 تحمله مسؤولية ما يقوم به من أعمال وعدم الهرب من انفعاالته ومشاعر بإسقاطها على آلاخرين، وكذلك

 تحمل نتائج تفكيره.

  تقبل النقد من الشخص الصحيح نفسيا هو الذي يعمل من أجل آلاخرين والعمل الجماعي من أجل

تحقيق ألاهداف التي ترفع من قيمة املجتمع، وهو في ذلك يحتك مع غيره من ألافراد لدى تبادله ألافكار 

 وآلاراء معهم. 

 ص سعيدا بحياته و يرى أن لها قيمة وفيها ما يستحق تقدير الحياة والشعور بالرضا أي أن يكون الشخ

 أن يكافح و يعمل ويعاش من أجله.

  إدراك الدوافع وألاهداف: إن الشخص الصحيح نفسيا يدرك أسباب سلوكه و دوافعه، كما أن يدرك

 أهدافه و يؤمن بها ويعرف الوسائل التي يستطيع أن يحقق بها هاته ألاهداف.

  منطلق الطبيعة إلانسانية في اعتماد الناس بعضهم على بعض و فضل املبادرة املبادرة: من النقاوة و

باإلسهام في تحسين البيئة املحيطة والخدمة والعطاء تبرز أهمية هاته الخاصية للداللة على الصحة 

 النفسية.

 تعبير عنها الاتزان الانفعالي: فالشخص الصحيح نفسيا هو الذي يمكنه السيطرة على انفعاالته املختلفة وال

 بحسب ما تقتضيه الضرورة، و بشكل يتناسب مع املواقف التي تستدعي هاته الانفعاالت.

  قياس الانفعاالت: إن ثبات الاستجابة الانفعالية في املواقف املتشابهة و هو داللة على الصحة النفسية

 الاضطراب الانفعالي.والاستقرار الانفعالي، وذلك أن تباين الانفعالية في هاته الحالة دليل علة 

 ألاساليب دئ املعنية، التي يرفضها الفرد وثبات السلوك: و يرتبط بالخاصة النفسية و يعني التمسك باملبا

السلوكية املرتبطة بذلك والتي أصبح يتبعها في حياته، وال يعني بها ثبات السلوك هنا الجمود في التفكير 

 (  2018،182ك ألافكار و ألاعمال.) شهري،وألاعمال، و إنما يعني الالتزام الواعي بتل

 مرحلة الشباب: -2-3
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نعني بمرحلة الشباب املرحلة الانتقالية بين الطفولة و مرحلة الرشد والتي تسمح للفرد باكتشاف 

قدراته وحدودها وكذا قدرات محيطه، كما تمثل مرحلة الشباب فترة التحول العضوي والنفس ي والاجتماعي 

مرحلة أولية إلى مرحلة أرقى منها، من مرحلة الطفولة التي تتميز باعتماد الطفل على الغير  في حياة الفرد من

في قضاء حاجته و إشباع رغباته إلى مرحلة ينتقل فيها إلى الاعتماد على النفس ويكتمل فيها النمو الجسمي 

يع الفرد في تقمص و : "في مرحلة الشباب يقوم املجتمع بتشج1972والفكري والوجداني، بحسب ايريكسون 

ممارسة كل ألادوار التي يمنحها له بكي حرية، فهي مرحلة أساسية وجوهرية ألنها تسمح للشاب واملراهق بإثراء 

 .(BELANGER,1997, 19)رصيده الحياتي بالتجارب لتحضيره لتحمل املسؤولية في مرحلة الرشد" 

سنة يمكن 18إلى  12هقة التي تمتد عموما من تبدأ هذه املرحلة باألساس بمرحلة أولية هي مرحلة املرا

اعتبارها خطوة الفرد ألاولى للخروج من الطفولة، تتميز بالنمو الجسمي والبدني السريع والذي يتصاحب مع 

التطور النفس ي والانفعالي والسلوكي مما ييهىء ألارضية املناسبة ملرحلة الحقة هي مرحلة الشباب الحقيقية 

سنة كعملية امتداد وتواصل لعمليات النمو السابقة بهدف بلوغ املرحلة التالية في النمو 25إلى  18املمتدة من 

وهي مرحلة الرشد، يؤكد محمد التومي الشيبياني ذلك من خالل قوله:" الشباب هي الفترة الزمنية بين مرحلة 

للفرد، تمتد من بدء الطفولة والرشد، من خاللها يتحقق النضج الجسمي والنفس ي والانفعالي والاجتماعي 

(، 39، ، ب سولية كفرد راشد وناضج")الشيبيانيالبلوغ وظهور أولى عالماته إلى زواج الشخص وتحمله املسؤ 

لقد تعددت وجهات النظر حول التحديد الزمني الدقيق لهاته الفترة و ان ركزت في العموم على العمر البيولوجي 

ي نتاج البناء السسيوتاريخي للفرد، فهي تمثل في املجتمع : "مرحلة الشباب ه1993في ذلك، يقول قالوند

. واملسلم به أن هذا التحديد ال يعدوا أن (S ROY,1998, 7)الحديث فترة زمنية تمتد بين الطفولة والرشد

يكون إال أمرا نسبيا يغلب عليه الطابع الذاتي ألنه من الصعب بما كان تحديد بدايتها ونهايتها بشكل دقيق 

انطالقا من كون أ لكل مجتمع خصوصياته في تحديد هذا املجال الزمني لفترة الشباب. في بحث ملؤسسة ونهائي 

، بينما (Commission europeenne,2000, 10)سنة  25إلى  15ألابحاث ألاوروبية حددت فترة الشباب من 

مثل هاته الفترة عموما السن سنة، ت30إلى 15يحددها الباحث املصري إقبال ألامير السمالوطي في أبحاثه مابين

التي تتيح الفرصة لتحديد الفئة التي تتفق في العديد من الخصائص وامليزات التي تمثل الركائز ألاساسية 

، املتحكمة في نمو الفرد في هاته املرحلة مثل:القابلية للتعلم والتعليم والنمو والقدرة على الابتكار والتكيف

ا البحث الذي سنأخذ فيه التحديد الزمني لفترة الشباب عند السمالوطي يتفق هذا التحديد مع أهداف هذ

  سنة كتحديد إجرائي لهذه املرحلة.30إلى  15من 

 النمو الانفعالي والاجتماعي للشباب:-2-4

كلما زاد النضج الجسدي والاجتماعي للفرد الشاب زاد تباعا لذلك نضجه الانفعالي، فدرجة التطور و 

ى الاجتماعي للشاب تحدد بنسبة كبيرة بنوعية الاستجابة الانفعالية لديه ومدى تلعقلي وحالنمو املعرفي وا

الاجتماعي مجموعة التغيرات التي تطرأ على عادات الفرد وقيمه واتجاهاته الاجتماعية  بالنمو اتزانها، و نقصد 

بين خصائصه النفسية والوجدانية  في هذه املرحلة التي ال تعد إال أن تكون نتاج تفاعل ألاخر و على عالقاته مع 

 مع مؤثرات املحيط الاجتماعي و الثقافي الذي يعيش فيه الفرد، من أبرز هذه العوامل.

سرة: هي أولى حلقات املحيط الاجتماعي التي يتعامل معها الفرد ويكتسب من خاللها الكثير من ألا 

مميزات ي التي تحدد غلى حد بعيد صفات و همقوماته الشخصية واتجاهاته وعاداته النفسية والاجتماعية، ف

الشاب التي من خاللها يمكننا الحكم على حاالته النفسية انطالقا من خبرات طفولته املاضية ومرورا بمختلف 
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مراحل نموه، فالنمو الاجتماعي والانفعالي للشاب يؤثر عموما في الجو النفس ي السائد في أسرته واملعايير والقيم 

 ئدة فيها كما ال ننس ى أثر املستوى الاقتصادي والثقافي لهاته ألاسرة.الاجتماعية السا

املدرسة: تمثل الحلقة الثانية في عملية التنشئة الاجتماعية بعد ألاسرة، يظهر تأثيرها في مجموع 

 الخبرات التي يختبرها الفرد من خالل املدرسة ومن خالل العالقات السائدة فيها، باإلضافة إلى الجو النفس ي

والاجتماعي املسيطر على سيرها العام، هذه العوامل يمكن أن تكون مساعدة على النمو الاجتماعي السليم 

 والتوافق النفس ي إذا كانت سليمة البناء ومتكاملة املقاصد وألاهداف والعكس وارد.

يير واتجاهات املجتمع: يتمثل دور املجتمع في أثر جماعة ألاقران و رفاق السن في تعديل وتغيير بعض معا

الفرد من خالل تفاعله معهم في إطار العالقات الاجتماعية، إن الانتماء إلى هاته الجماعات يدرب الفرد على 

اكتساب مهارات التكيف الاجتماعي مع مختلف الوضعيات والظروف باالعتماد على عمليات التفاعل والحوار 

باع للكثير من حاجاته النفسية ألاساسية كالحاجة إلى الاجتماعي التي تهدف إلى مساعدة الفرد على تحقيق إش

ألامن والتقدير الاجتماعي وتحقيق الذات والتعبير عن رأيه بكل حرية، هاته إلاشباعات ال يمكن تحقيقها لو 

بقي هذا الفرد متقوقعا في إطار ألاسرة منعزال عن هاته الجماعات، وباختصار فإن النمو الاجتماعي للشباب 

را بجماعة ألاقران التي تحدد إلى حد بعيد مدى تكيف الفرد مع متطلبات مجتمعه وعالقاته يتأثر كثي

 .105)،104 ،، ب سالاجتماعية.)الشيباني

 وبائية ألامراض والاضطرابات النفسية لدى الشباب:-2-5

سين أن املمار قبل أن نتناول وبائية ألامراض والاضطرابات النفسية لدى الشباب، يجب أن نشير إلى 

في الصحة العمومية في الجزائر قد دقوا ناقوس الخطر ألهمية تسطير برامج خاصة للتكفل باألمراض 

في املجتمع الجزائري. ففي دراسة سويسرية على الصحة العقلية في العالم نشرت عام  النفسيةوالاضطرابات 

ا أشار مجموعة من الباحثين أشارت إلى أن أكثر من مليوني جزائري يحتاج إلى التكفل النفس ي. كم 2007

. %12-10ألامريكيين إلى أن نسبة انتشار ألامراض العقلية والاضطرابات النفسية في الجزائر يتراوح ما بين 

وهذا ما أكدته دراسات الدكتور محمد شكالي ) رئيس  .( 2009مارس  21)جريدة الوطن العدد الصادر ليوم

ة الجامعي( حيث أشار في حواره مع )جريدة لتريبين العدد الصادر مصلحة ألامراض العقلية في مستشفى البليد

حسب الدراسات   %10بأن نسبة الجزائريين الذين يحتاجون إلى رعاية نفسية بلغت  ( 2005فيفري  16ليوم 

 العاملية.

الاضطرابات  لقد أكدت العديد من الدراسات الوبائية في الطب العقلي والنفس ي إلى أن نسبة انتشار 

لنفسية والعقلية في املجتمع الجزائري ككل في تزايد مستمر. ففي دراسة للمعهد الوطني للصحة العمومية ا

الفحوصات املسجلة على مستوى مختلف مراكز الفحص الطبي  من إجمالي %1.5أشارت إلى أن  1990سنة 

تليها  %48ة على مستوى الوطن تمثل نسبة الفحوصات العقلية موزعة بين الاكتئاب العصبي بنسب

أما في . %1.2بنسبة  وإلادمان %11ثم اضطرابات السلوك ب  %29.8 بنسبةالاضطرابات العقلية املزمنة 

 %0.5شخص يمثلون ما نسبته  155000، فقد قدر عدد املصابين باألمراض العقلية والنفسية ب  2002سنة 

، ومن خالل 2005وفي  (  (Ministre de la sante, 2004, p 05 مصاب بالصرع . 62000من املجتمع الكلي  و 

ول البرنامج الوطني للصحة العقلية في قسم الصحة طرف الدكتور بوعالم شرشالي ) مسؤ البحث املقدم من 

بالوزارة ( في إطار إلاحصائيات الوطنية حول الصحة العائلية، أقر بان نسبة انتشار ألامراض العقلية في الجزائر 
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 %51.24تمثل الذهانات فيها ما نسبته  2005حالة جديدة في  26370ع ظهور من السكان م %0.5قدر ب 

) جريدة ليبرتي اليومية، العدد  %0.38والعته العقلي %2.83والعصابات  %6.76والاكتئاب  %38.21والصرع 

ى الوطني (. باإلضافة إلاحصائيات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني على املستو 2006أوت  27الصادر ليوم 

محاولة انتحار، مست  223حالة انتحار مقابل  192حول ظاهرة الانتحار بحيث خلصت إلى وجود  2005عام 

سنة، وتصدرت القائمة كل من والية بجاية وهران  40-18بالدرجة ألاولى الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 

لإلناث . والغريب في ألامر أن هذه  36مقابل حالة انتحار  159والبويرة ، كانت أعلى نسبة لالنتحار للذكور ب 

حالة  16حيث سجلت هذه املصالح  18آلافة بدأت في آلاونة ألاخيرة تمس ألاطفال واملراهقين دون السن 

تدعي تدخل الجهات محاولة انتحار عند هذه الفئة، وهي أرقام يراها املختصون خطيرة ومقلقة وتس 25انتحار و 

 (.103، 2012، الوصية. )بوسنة

 وألادوات الطريقة  - 3

الذي يفيد في رصد مظاهر البحث  املنهج الوصفي الدراسة، قمنا باستخدام للتحقق من فرضيات نهج:امل -3-1

وتحديد الحقائق املتعلقة بالواقع الحالي ومن جمع البيانات واملعلومات التي لها صلة بالدراسة الحالية وتحليل 

خالص الدالالت التي توصلت إليها الدراسة الحالية، ولذا يمكن التوصل إلى نتائج املادة التي تم تجميعها ،الست

 (235، 2012،وكايد عدسيدات و وتفسيرها بما يحقق ألاهداف التي تسعى إليها الدراسة.)عب

 عينة الدراسة:  -3-2

 264 أي بعدد %27.4يمثل الذكور فيها نسبة شاب  962تكونت عينة الدراسة في هاته الدراسة من 

في الفترة شابة. تم إجراء هاته الدراسة من طرف الباحث نفسه  698أي بعدد  %72.6بنسبة  إلاناثشاب و 

على مستوى ألاقسام واملكتبات ، وهذا بعد اختيار العينة بطريقة عرضية 2015املمتدة من أكتوبر إلى نوفمبر 

ية، العلوم والتكنولوجيا والعلوم الطبية  في كل  كليات آلاداب واللغات، العلوم إلانسانية والاجتماعالجامعية ل

( وجامعة باتنة وكذا جامعة بسكرة، وأيضا بعض مراكز التكوين املنهي بواليتي 2( و)1من جامعات الجزائر )

 باتنة والجزائر العاصمة.

 :(962خصائص عينة الدراسة)ن=(: يوضح  01الجدول رقم)

عاملجمو  %النسبة التكرارات الفئات املتغير  

 962 85.9 826 24 -15 السن

30-25 136 14.1 

 962 27.4 264 ذكور  الجنس

 72.6 698 إناث

 962 19.9 192  جامعيغير  املستوى التعليمي

 80.1 770 جامعي

 962 56.9 547 مدينة  مكان السكن

 46.1 415 ريف

 = النسبة املئوية  %ن= عدد ألافراد،   -
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%(، وحسب فئات السن فإن 72.6و نسبة إلاناث ) %( 27.4ن نسبة الذكور )أ أعالهيوضح الجدول 

فقدرت نسبتها   25-30ونسبة الذين تترواح بين  (%85.9تقدر ب )  2 -15الذين تتراوح أعمارهم بين نسبة 

 %(.80.1تبعا للمستوى التعليمي فإن نسبة ذوي املستوى الجامعي هي ألاعلى ) (، بينما%14.1ب)

 الدراسة:  أدوات -3-3

  النفسيةمقياس كيسلر للشدة    kissler Psychological Distress scale (k10)  
بمعهد  (  R kissler et D Morczek 1994 زاك ،س) رونالد كيسلر و دافيد مور قام بإعداده كل من 

م. استعمل هذا العلوم الاجتماعية بجامعة ميشغان لقياس مستويات الشدة النفسية لألفراد في مجتمعاته

النفسية  ى مدى انتشار حاالت الضيق والشدةاملقياس بشكل واسع في الدراسات املسحية واملمتدة للوقوف عل

في هذه املجتمعات: كالواليات املتحدة ألامريكية وبريطانيا واستراليا، وكذا في متابعة مدى فعالية عالج 

الصحة العمومية، ويروج له بشكل واسع من طرف اضطرابات الصحة العقلية. كما يستعمل أيضا في مجال 

 Clinical Research Unit for Anxiety Disorders)وحدة البحوث العيادية حول اضطرابي الحصر والاكتئاب 

CRUFAD) .على أنه مقياس تقرير ذاتي لتحديد حاجة ألافراد إلى العالج 

بند(، تقيس  5000ة ألاولية كانت تحتوي على الصور بنود ) 10النهائية للمقياس على  تحتوي الصورة

اعتمادا على درجة انتشار أعراض الحصر والاكتئاب  -مقياس غير نوعي –مستويات الشدة النفسية عموما 

 (.(Andrew G, Slade T, 2001, 496 لدى ألافراد خالل فترة الثالثين يوم السابقة لالختبار.

ريري وفق سلم ليكرت" التدرج الخماس ي" على النحو التالي: تتم إلاجابة على بنود املقياس بأسلوب تق

بحيث تمثل  50-10. تنحصر درجات إلاجابة على هذه البنود بين الدرجتين )أبدا، نادرا، أحيانا، غالبا، دائما(

فكلما ارتفع أو انخفض مجموع الدرجات  درجة عالية من خطر إلاصابة باضطرابي الحصر أو القلق. 50الدرجة 

 الفرد.خطر إلاصابة بالحصر والاكتئاب لدى صل عليها في كل املقياس دل على ارتفاع أو انخفاض درجة املتح

توجد العديد من النسخ املعدلة ملقياس كيسلر للشدة النفسية، أكثرها استعماال هما النسختيين 

(k10) والنسخة املختصرة   (k6)نها أكثر استعماال وأكثر . وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على النسخة ألاولى أل

كيسلر  ذلك من خالل نتائج دراسته التي توصلت إلى أن الدقة في تحديد خطر اضطراب  يؤكددقة. بحيث 

باملقارنة مع النسخة  (k10)في املائة باستعمال النسخة   50إلى  20الحصر والاكتئاب لدى ألافراد قد يزيد ب 

 (.(R. C. KISSLER et al, 2003, 188.  (k6)  املختصرة 

ثالث مستويات تحدد  CRUFAD  )حددت وحدة البحث العيادية حول اضطرابي الحصر والاكتئاب ) 

 خطر إلاصابة بالحصر والاكتئاب في أوساط مجتمعات الدراسة. 

 مستويات الشدة النفسية بداللة درجة خطر الاضطراب(: يوضح  02الجدول رقم)

 الحصر أو الاكتئاب درجة أعراض اضطرابي      (k10نتائج )

 درجة خطر ضعيفة أو منعدمة 10-15

 درجة خطر متوسطة 16-29

 درجة خطر عالية 30-50
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في نسخته ألاصلية بخصائص سيكومترية جيدة. حيث بلغ معامل مقياس كيسلر للشدة النفسية   يتميز

 .T. 0.74و   0.43حت بين اخلي تراو ، ومعامالت الارتباط والاتساق الد(0.93ألفا كرونباخ لكل املقياس )

FASSAERT et al, 2009, 164)   مقابلة ي بين مقياس كيسلر للشدة النفسية و للصدق التقارب(. بالنسبة

بلغ  Composite Internaltional Diagnostic Interview-Short From. CIDI-SFالتشخيص الدولية املختصرة 

. أما مع قائمة تقييم العجز العقلي ملنظمة الصحة 0.001ن دال عند مستوى داللة أقل م 0.69 الارتباطمعامل 

بلغ معامل الارتباط     World Health Organisation disability Assessment Schedule. WHO-DAS العاملية

بينما كشف التحليل العاملي عن   (.(R. C. KISSLER et al, 2003, p 186  0.001دال عند مستوى داللة  0.71

و استخدم املقياس على   .) (T. FASSAERT et al, 2009, 164من التباين   % 70اس ي يفسر أكثر من عامل أس

أساس أحادي البعد لقياس درجة الشدة النفسية و كذلك على أساس أنه يقيس درجة خطر إلاصابة 

 باضطرابي الحصر والاكتئاب.

 بإتباع العربیة إلى اللغة للشدة النفسية ملقياس كيسلر تكییف  ترجمة و، قمنا بفي البيئة الجزائرية    

 123شاب وشابة )  181كومترية على عينة مكونة من يالخطوات املنهجية الالزمة وحساب خصائصه الس

)ت =  الصدق التمييزي قيمة   كانتبصدق جيد  حيث  أن املقياس يتمتعذكور( . بينت النتائج  58اناث، 

معامالت ارتباط  كل بند بالدرجة الكلية كلها دالة عند مستوى  ، و (0.001مستوى الداللة أقل من  50.29

أما معامالت الصدق التباعدي والتقاربي التي تم حسابها من خالل دراسة الارتباطات بين . 0.01أقل من 

الذي أعده احمد عبد الخالق  مقياس التفاؤل والتشاؤمدرجات كل من مقياس كيسلر للشدة النفسية و 

. 0.01تايلور للقلق الصريح ومع مقياس الاكتئاب الرون بيك كلها كانت دالة عند مستوى ومقياس ( 1996)

باإلضافة إلى أن نتائج التحليل العامل جاءت تؤكد أن املقياس يحتوي على عامل واحد تشبعت عليه جميع 

كرونباخ  ألفا لمعام حيث كانت قيمةالبنود وهو عامل الشدة النفسية. كما أن املقياس يتمتع بثبات عالي ب

و (0.851)معامل سبيرمان براون ( و 0.741)معامل الارتباط بين النصفين ،0.822في كل الاختبار  فبلغت قيمته

(. تفيد هذه النتائج على صالحية توظيف هذا املقياس الذي يقيس 0.851) التجزئة النصفية جيتمان معامل

نفسية سواء في شكل اضطراب القلق أو اضطراب الشدة النفسية وخطر إصابة الفرد باضطراب في صحته ال

 ( .252، 2015، العقون الاكتئاب على البيئة الجزائرية. )

  : النتائج -4

 الفرضية األولى: مناقشة وتفسير نتائج 
من درجات عالية من الشدة  لشباب الجزائري تعاني نسبة معتبرة من انصت هذه الفرضية على أنه: " 

وللتحقق من صحة هذه الفرضية سنقوم بعرض نتائج  الختالل في الصحة النفيسة"،النفسية كمؤشر 

الدراسة في ما يخص انتشار درجات عالية من الشدة النفسية مع خطر ظهور بعض الاضطرابات النفسية ) 

ات و قد اعتمدنا على حساب املتوسط والتكرار درجات عالية من القلق واضطراب الاكتئاب( في عينة الدراسة. 

، والجدول التالي يوضح نتائج في درجات الشدة النفسية لدى عينة الدراسة تبعا ملفتاح تصحيح أداة الدراسة

 هذه الفرضية.
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 :(: يوضح توزيع أفراد العينة بحسب درجات الشدة النفسية 03الجدول رقم)

 %النسبة  التكرار درجة القلق واضطراب الاكتئاب k10نتائج 

 16 154 و معدومةدرجة منخفضة أ 10-15

 60.6 583 درجة متوسطة 16-29

 23.4 225 درجة عالية 30-50

 100 962 املجموع

الذين تحصلوا على درجات منخفضة من الشدة النفسية  الشباب( أن نسبة 03يبين الجدول رقم ) 

تمتعون بمعنى أن أغلب أفراد العينة ي % 60.6بينما بلغت نسبة متوسطي الشدة النفسية  % 16تقدر ب

وهي نسبة معتبرة  % 23.4النفسية، في حين بلغت نسبة مرتفعي الشدة النفسية  الشدةبدرجات متوسطة من 

النفسية والقلق واضطراب تشير إلى أن أفراد عينة الدراسة تعاني من صعوبات ودرجات عالية من الشدة 

والضغط النفس ي والاضطرابات النفسية ، وهي قريبة جدا من النسبة العاملية النتشار حاالت الحصر الاكتئاب

، 2017خليفي ناديةفي املجتمعات املعاصرة. جاءت هذه النتائج متوافقة مع الكثير من الدراسات )مثل دراسة 

( التي السابقة انظر الدراسات) (،2006 دراسة فقيه العيد، 2010العقون لحسن وزردومي أمحمد  دراسة

الانتشار الواسع للمعاناة والاضطرابات النفسية في صفوف الشباب في جاءت نتائجها في مجملها تشير إلى 

مختلف املجتمعات املعاصرة. وهي نفس النتائج التي أشار إليها تقرير منظمة الصحة العاملية حول أن نصف 

سنة وان الضغوط النفسية املؤدية لالنتحار تعتبر السبب 14الاضطرابات النفسية تظهر إجماال بداية من سن 

 2005. كما أشار كيسلر وآخرون سنة 29و 15الرئيس ي الثاني للوفاة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين

 25من الاضطرابات التي تظهر مستقبال لدى ألافراد تتكون أو تتطور لديهم قبل تجاوزهم عمر  % 75إلى أن 

هذه النتائج من خالل العديد من وجهات  ويمكننا تفسير . autres (2005). 594)    (R. C.KESSLER etسنة

النظر التي تتكامل في النهاية لتعطينا تفسير متكامال يجعل الاهتمام بفئة الشباب حجر الزاوية في كل خطط 

سياسات الصحة العامة في املجتمعات الحديثة. فالشباب حقيقة اجتماعية قبل أن يكون حقيقة بيولوجية 

؛ أن تحقيق قدر مقبول من املواءمة بين ما هو قيمي أخالقي من هو يرى ف،(Flaks,1971)  بحسب فالكس 

ناحية، و إشباع الحاجات والاهتمامات ألاساسية في مستوياتها الوجدانية و إلادراكية من ناحية أخرى؛  يسهم 

 ت هاته. ولكن إذا اخفق5)،ص2005في بناء منظومة دفاعية متكاملة تسمى بالتوافق النفس ي)فقيه العيد،

في مرافقة الشباب لتجاوز هاته املرحلة ؛وهو حال العديد من املجتمعات نتيجة العوملة النظم الاجتماعية 

ومخلفات التغير الاجتماعي والتطور الاقتصادي في ظل غياب نماذج ثقافية مستقرة تساعد الشاب على تجاوز 

تي ال تعدو إال إن تكون  أساليب يستعملها هاته املرحلة؛ تظهر أعراض املعاناة والاضطرابات النفسية لديه وال

الشاب للتكيف وتحقيق التوازن بين حاجاته النفسية والاجتماعية ، وهذا ما يفسر هذه النسبة املعتبرة من 

الشباب الذي يعانون من درجات عالية من الشدة النفسية والقلق والاكتئاب، بحيث نوص ي بضرورة التكفل 

 العينة ألن خطر تطور هذه ألاعراض إلى أمراض نفسية وعقلية عال جدا.   العالجي الطبي والنفس ي بهذه

  الفرضية الثانية:مناقشة وتفسير نتائج 

توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لكل من متغير الجنس أو السن أو ال نصت هذه الفرضية على أنه "

 ذلك دراسة تمتة الدراسة". املستوى التعليمي أو موقع السكن في درجات الشدة النفسية لدى عين
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باستخدام اختبار "ت" لدراسة الفروق بين درجات متوسطات املجموعات الفرعية في كل من متغيرات 

 الدراسة.

 دراسة الفروق بداللة متغير الجنس:    

 ،الذكور  إلاناث و بين الدراسة عینة فيدرجات الشدة النفسية  متوسطات عدم وجود فروق بين لفحص

للتأكد من صحة الفرضية من خالل مدى تساوي أو عدم تساوي متوسطات ألافراد في   "ت" اختبار إجراء تم

 املتغيرات قيد الدراسة.

(: نتائج اختبار "ت" للفروق بين الذكور وإلاناث في متوسطات درجات الشدة 04الجدول رقم )

 298إ: 264النفسية ذ:

 توسطمال  جنسلا 
 نحرافاال

 ياريالمع

    خطأ   متوسط

 معياري
 الداللة قيمة ت

 0.514 8.356 21.49 ذ الشدة النفسية
-5.29 0,01 

 0.325 8.952 24.75 إ 

و  شدة النفسية بين إلاناث والذكور،هذه النتائج أنه توجد فروق في متوسطات درجات ال توضح

إلاناث. مما يعني لصالح  0.01من  أقل مستوى داللة  عند دالة إحصائيا  5.29-املقدرة ب  "ت" أن قیمة

أن إلاناث و الذكور عموما يختلفون في درجات الشدة النفسية في هذه املرحلة الحساسة من النمو. ويمكن 

بطريقة صراعية لدى كال  جتماعي والثقافي املميز للمجتمعتفسير ذلك إلى أن الشباب يعايش التغير الا 

حيث نجد أن العامل الثقافي؛ بالرغم من أن الجنسيين ولكن بطريقة متفاوتة باختالفهما في الجنس، ب

ن الجنسين تتناقص التغير الاجتماعي والثقافي الذي مس املجتمعات الحديثة جعل من الفروق الرمزية بي

، ما زال يفرض العديد من القيود على إلاناث ما يجعل من مستويات الشدة النفسية لصالح املساواة

يف والتوافق النفس ي مع الواقع الاجتماعي واملنهي والثقافي السائد مرتفعة لديهن في رحلة البحث عن التك

 (2016في املجتمع وهذا ما توافق مع دراسة قمر العيد)

 السن: دراسة الفروق بداللة
 املعیاریة في الشدة النفسية ألفراد الانحرافات و املتوسطات درجات ( نتائج 05الجدول ) یوضح  

 "  (.  30-25" ، "24-15تصنیفها إلى مجموعتين )" ملتغير السن  بحيث تم تبعا  الدراسة عینة

نتائج اختبار "ت" الخاصة بالفروق بين الفئات العمرية في درجات متوسطات الشدة ( : 05الجدول )

   "30-25" ، "24-15"النفسية السن: 
 متوسط خطأ معياري ت قيمة الداللة

 انحراف

 معياري
 السن متوسط

 

0.141 1.474 
الشدة  15-24 24.02 8.670 0.302

 30-25 22.85 8.468 0.726 النفسية

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير السن في  أعاله، الجدول  في الواردة النتائج تبين

لة وهي غير دا 1.174درجات متوسطات الشدة النفسية لكلى الفئتين العمريتين، بحيث قدرت قيمة ت ب 

الاجتماعي والثقافي املميز للمجتمع الجزائري، الذي يجعل من  التغير بأثر . ويمكن تفسير ذلك 0.05عند مستوى 

مما ال يسمح للشاب بمختلف ابتة نسبيا أمرا صعبا ومستحيال، تكوين نماذج اجتماعية وثقافية موحدة وث
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جتماعية واملهنية، كما ال يسمح له ببناء أعماره بالتكيف مع محيطة وتحقيق إشباع ملتطلباته النفسية والا 

 شخصيته وهويته بطريقة سليمة، الش يء الذي يفسر عدم وجود فروق في درجات الشدة النفسية .

 دراسة الفروق بداللة املستوى التعليمي:

 عینة املعیاریة في الشدة النفسية ألفراد الانحرافات و املتوسطات درجات ( نتائج 06الجدول ) یوضح  

 تصنیفها إلى مجموعتين  )غير جامعي، جامعي (.   ملتغير املستوى التعليمي  بحيث تم تبعا  الدراسة

نتائج اختبار "ت" الخاصة بالفروق بداللة املستوى التعليمي في درجات (: 06الجدول )

 (.770، جامعي= 192) غير جامعي= الشدة النفسية:  متوسطات

 ت قيمة الداللة
متوسط خطأ 

 معياري 

 انحراف

 معياري 
 متوسط

املستوى 

 التعليمي

 

0.03 2.172 
 الشدة النفسية م+ث 25.07 9.108 0.657

 ج 23.56 8.508 0.307

هذه النتائج أنه توجد فروق في متوسطات درجات الشدة النفسية بين غير الجامعيين  توضح

لصالح غير  0.05من  أقل وى داللة مست عند دالة إحصائيا 2.172املقدرة ب    "ت" والجامعيين، و أن قیمة

عموما يختلفون في درجات الشدة النفسية في هذه املرحلة  والجامعيينالجامعيين، مما يعني أن غير الجامعيين 

الحساسة من النمو. ويمكن تفسير ذلك إلى أن ارتفاع املستوى التعليمي للفئة الشباب الجامعي يساعدهم في 

لتغير الاجتماعي السريع من خالل امتالكهم لرصيد معرفي يساعدهم على فهم التكيف والتوافق مع معطيات ا

، وبالتالي استعمال العديد من الاستراتيجيات النفسية واملادية ولهم من تغيرات وتطور في املجتمعما يحث ح

لالندماج في هذه الوضعية. مما يساهم لديهم تخفيف ضغوط الحياة لديهم وتحسين مستويات الصحة 

وهذا ما يتوافق مع دراسة )توفيق شهري( الذي أرجع اعتدال   فسية باملقارنة مع نظرائهم من غير الجامعيالن

مع جام إلايجابي للطلبة مع ذواتهم و الصحة النفسية لدى الطلبة الجامعيين يتأتى من خالل الانخراط والانس

ن الطلبة الجامعيين قد سايروا البيئة آلاخرين سواء في ألاسرة أو جماعة الرفاق أو املحيط الجامعي، أي أ

العلمية التربوية والاجتماعية الجديدة. حيث يؤدي كل هذا إلى تغير نظرة الطالب إلى الحياة فيصبح يحمل 

 وكذا تحقيق ألاهداف الشخصية التي يسعى النجازها. ،وآلامالعلى عاتقه مسؤولية تحقيق ألاهداف 

 (. 2018،187)شهري،

 لة موقع السكن:دراسة الفروق بدال   

السكن في  بين  الدراسة عینة فيالشدة النفسية  متوسطات درجات عدم وجود فروق بين  لفحص

و التأكد من صحة الفرضية من خالل مدى تساوي أو عدم تساوي   "ت" اختبار إجراء تم الريف  أو املدينة ،

 درجات متوسطات ألافراد في املتغير قيد الدراسة.
الشدة  (: نتائج اختبار "ت" الخاصة بالفروق بحسب متغير موقع السكن في درجات متوسطات07الجدول رقم )

      415 : ر      547 : النفسية. السكن: م

 ت قيمة الداللة
متوسط 

 خطأ معياري 

 انحراف

 معياري 
 السكن متوسط

 

0.892 -0.136 
 الشدة النفسية م 23.82 8.551 0.366

 ر 23.90 8.783 0.431
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( أنه ال توجد فروق في درجات متوسطات الشدة النفسية تعزى ملوقع 07هذه النتائج )الجدول  تضحو 

 0.05من  أقل مستوى  عند دالة إحصائيا لیست 0.136-املقدرة ب   "ت" السكن في املدينة أو الريف، و أن قیم

ير فانه يمكننا تفسير ذلك بأن وان لم نستطع إيجاد دراسات سابقة تناولت عالقة الشدة النفسية بهذا املتغ. 

طبيعة التغير الاجتماعي والثقافي الحالي جعل من الفوارق املعيشية بين الريف واملدينة مقتصرة فقط على 

 بعض الحيثيات البسيطة ، وهذا ما يفسر عدم وجود فروق في الشدة النفسية . 

 :خاتمة

الشباب في التنبؤ بالصحة النفسية للفرد  من خالل نتائج دراستنا هذه، نعود ونشير إلى أهمية مرحلة

واملجتمع مستقبال، فهو كغيره من أفراد املجتمع له حاجات فيزيولوجية و نفسية و اجتماعية وثقافية يسعى 

وإشباعها ، لكنه إذا فشل بسبب عقبات ذاتية أو بيئية تنحرف صحته النفسية والجسمية وينتج  لتحقيقها

هذه العقبات ناجمة في مجملها عن التغيرات النفسية  .ية واجتماعية عن ذلك  أزمات وانحرافات نفس

والجسمية املرافقة لهذه املرحلة الحساسة في نمو الفرد ثم ألثر الضغوط الاجتماعية املميزة للمجتمعات 

ع ن إشباعالحديثة بدون استثناء )ومنها الجزائر( وما تخلفه من اضطراب لالستقرار النفس ي والاجتماعي وعجز 

الحاجات ألاساسية مع زيادة للضغوط النفسية وحدة في صراع ألادوار لدى الشاب ما يجعله يعايش هذه 

 املرحلة بنوع من املعاناة والحيرة. والنتائج املستخلصة من هذه الدراسة تؤكد ذلك حيث توصلت إلى: 

تالل في الصحة من الشباب من درجات عالية من الشدة النفسية كمؤشر الخ  % 23.4تعاني نسبة  -

النفيسة"، وهي نسبة معتبرة تشير إلى أن أفراد عينة الدراسة تعاني من صعوبات ودرجات عالية من القلق 

واضطراب الاكتئاب ، وهي قريبة جدا من النسبة العاملية النتشار حاالت الحصر والضغط النفس ي 

 والاضطرابات النفسية في املجتمعات املعاصرة.

ية إحصائية تعزى لكل من متغير السن و موقع السكن في درجات الشدة النفس اللةد ذاتتوجد فروق  ال  -

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لكل من متغير الجنس واملستوى  لدى عينة الشباب، في حين توجد

 التعليمي.

شباب من الصحة النفسية لل على للتعرف محاولة مجرد الدراسة هذه أن إلى نشير أن نريد ألاخير وفي

 بغية والدراسة البحث من مزيد إلى بحاجة تبقى نهائية غير فنتائجها وبالتاليخالل مؤشر الشدة النفسية  

 استخدام أو ، حجما أكبر عينة على ألاداة كتطبيق البحث شروط بتحسين املتغير لهذا أكثر ضبط إلى الوصول 

 .أكثر نتائجها من الاستفادة لتكون  أخرى  أداة

 : التالية التوصيات تقديم يمكن السابقة ائجالنت ضوء في

 والبحوث الدراسات من املزيد بإجراء العيادي النفس علم مجال في واملتخصصين الباحثين قيام ضرورة . 1   

 إلى تؤدي التي العوامل وأيًضا لدى الشباب اضطراب الصحة النفسية  إلى تؤدي أن يمكن التي ألاسباب حول 

 يهم وارتفاع مستواها.الشدة النفسية لد حدة

اعتبار املعاناة النفسية عند ألاطفال واملراهقين والشباب على أنها وضعيات وحاالت  يجب على املختصين. 2

نفسية كثيرة الوقوع حالها كحال ألامراض الانتانية واملعدية في الطب ، لكنها قد تترك آثارا على الحالة النفسية 

 فل بهم ومرافقتهم لتجاوز هذه الوضعيات.للشاب في املستقبل لذلك يجب التك
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 القيم في صفحات الفايسبوك وأثرها في السلوك الاجتماعي للشباب الجامعي الجزائري 

 -1ةندراسة ميدانية لعينة من شباب جامعة بات-

The values in Facebook pages and their effects on the social 

behavior of Algerian youth students 

 *1رمزي جاب هللا
 الجزائر– 1جامعة الحاج لخضر باتنة

 28/05/2021 القبول:تاريخ         10/05/2021 :إلارسالتاريخ 

 :ملخص

التعرف على أثر القيم )الاجتماعية، الدينية، العلمية، الجمالية، السياسية  إلىهدفت هذه الدراسة 

والاقتصادية( في السلوك الاجتماعي للشباب الجامعي الجزائري مع عائالتهم وداخل الجامعة التي يدرسون 

 فيها وفي املحيط العام الذي يعيشون فيه.

وصفي ليه اقفيها على املنهج املسحي بش وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، حيث اعتمدنا

مفردة من  400والتحليلي، وقد تم جمع البيانات من خالل استمارة الاستبيان، حيث شملت العينة املبحوثة 

 اختيروا بالطريقة العنقودية. ،1شباب جامعة باتنة

الفايسبوك وأنماط إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية بين أنواع القيم في صفحات  نتائج الدراسةوأشارت 

السلوك الاجتماعي، حيث كانت القيم الدينية أكثر القيم تأثيرا في أنماط السلوك الخاص بشباب جامعة 

 .1باتنة

 . شباب جامعي جزائري ؛ صفحات فايسبوك ؛سلوك اجتماعي ؛قيم؛ أثر :الكلمات املفتاحية
Abstract: 

This study aims at identifying the impact of social, religious, scientific, aesthetic, 
political and economic values in the social behavior of Algerian university youth with their 
families, within the university in which they study, and in the general environment in which 
they live. 

This study belongs to descriptive research, where were lied on the survey method in 
the descriptive and analytical analysis. The data were collected through the questionnaire. 
The sample included 400 individuals from the University ofBatna1 who were selected by 
the cluster method. 

Results also showed a statistically significant relationship between these types of 
values and social behavior patterns. The results also indicated a statistically significant effect 
between the types of values In Facebook pages and patterns of social behavior, where 
religious values were the most influential values in the behavior patterns of the youth of the 
University of Batna1. 

Key words : Impact, Values, Social behavior, Facebook pages, Algerian youth students. 

                                                
 املؤلف املرسل *
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 :وتساؤالتها إشكالية الدراسة- -1

تعد مواقع التواصل الاجتماعي من بين أهم الخدمات التي قدمتها شبكة ألانترنت، والتي ظهرت مع تطور 

، حيث يعتبر هذا ألاخير جيال جديدا في عالم الاتصال والتواصل ملا يتميز به Web2.0الجيل الثاني من الويب

املرونة والتفاعلية والخدماتية والعاملية واملشاركة، وأتاحت املضامين واملحتويات والتطبيقات مفتوحة من 

املصدر، وكذلك السرعة الفائقة في تبادل املعلومات ما بين املتلقي واملرسل، فأصبحت بذلك منصة اجتماعية 

ياسية والثقافية وإلاعالمية وغيرها، ومعلوماتية واسعة أمكن توظيفها في جميع املجاالت الاجتماعية والس

وأصبحت هذه املواقع أولوية لدى ألافراد والشركات واملنظمات وحتى لوسائل إلاعالم التقليدية من أجل 

 إيصال رسائلها لآلخرين.

" أهم هذه املواقع وأشهرها على إلاطالق، حيث حاز املوقع في آلاونة Facebookويعد موقع الفايسبوك "

يرة على اهتمام كبير من مستخدمي ألانترنت، وارتفع عدد مستخدميه بشكل متسارع، باإلضافة إلى قرب ألاخ

"، وتشير إلاحصائيات ألاخيرة إلى وجود أكثر من Googleتجاوز معدل دخوله محرك البحث العمالق غوغل "

 مليار ونصف املليار مستخدم نشط يوميا 

" كموقع عادي، بل يمكن القول إنه ظاهرة أذهلت العالم فزيادة وال يمكن الحديث عن "الفايسبوك

الفايسبوك من بين أكثر املواقع نموا في العالم حيث أكد املختصون أن  يعدعلى عدد مستخدميه الضخم، 

الفايسبوك أصبح أحد ألادوات التي يمكنها فتح الحوار بين الناس، وهي بذلك تجاوزت وظيفة التواصل 

 .(daily facebook active users)ها آلية ربط فعالة للبقاء على اتصال دائمالشخص ي إلى كون

وتعد القيم واحدة من القضايا التي دار حولها جدال كبيرا نتيجة التغيرات واملستجدات في العصر         

الحديث، السيما مع تنامي موجات العوملة وما رافقها من تطورات هائلة في مجال املعلوماتية وما أحدثه ذلك 

بشكل خاص، ويذهب "كارسون"  من تأثير في النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع بشكل عام والنسق القيمي

إلى أن التطورات التكنولوجية في مجال إلاعالم أدت إلى تغيرات قيمية واسعة في شتى مجاالت الحياة 

الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية والدينية، وهذه التغيرات واسعة النطاق يترتب عليها ما يسميه "كارسون" 

ات املختلفة سواء داخل البلد الواحد أو بين مختلف بلدان العالم صراع القيم بين مختلف الحضارات والثقاف

 (.34، 2014حسن، (

وهو –في السلوك الاجتماعي للشباب الجامعي  وال تتوقف "أثر القيم املتضمنة في صفحات الفايسبوك      

على الشق ألاكاديمي للشباب الجامعي وحسب بل تتعداه إلى الجانب امليداني من خالل  -موضوع دراستنا

معرفة سلوكهم الاجتماعي مع أفراد عائالتهم، وعالقتهم بالجماعات التي ينتمون إليها كالجيرة مثال وكذا 

عي بصفة عامة، لذلك اعتمدنا على نظرية الاستخدامات وإلاشباعات كمستند تصرفاتهم في محيطهم الاجتما

وذلك  1نظري لدراسة هذا املوضوع من خالل رصد آراء شباب جامعة باتنة ممثلة في عينة من جامعة باتنة 

 إلجابة على التساؤل الرئيس ي آلاتي:

 ؟1لشباب جامعة باتنة  ما أثر القيم التي تتضمنها صفحات الفايسبوك في السلوك الاجتماعي

 وتندرج تحت هذه إلاشكالية مجموعة من التساؤالت هي:

 لصفحات الفايسبوك؟ 1ما هي طبيعة استخدام شباب جامعة باتنة  -1
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 ؟1ما هي أكثر أنواع القيم التي تتضمنها صفحات الفايسبوك حسب شباب جامعة باتنة  -2

 عة وفي املحيط العام؟مع عائالتهم وداخل الجام 1كيف يتصرف شباب جامعة باتنة  -3

في سلوكهم الاجتماعي والقيم  1هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين شباب جامعة باتنة  -4

 املتضمنة في الفايسبوك تعزى ملتغير الجنس؟

 ؟1هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين أنواع القيم وأنماط السلوك الاجتماعي لشباب جامعة باتنة

  فرضيات الدراسة: -2

من خالل إشكالية البحث وتساؤالت الدراسة والدراسات السابقة والتراث النظري للموضوع، يمكننا 

 وضع الفرضيات التالية

 .1لتي يشترك بها شباب جامعة باتنةتعتبر القيم الاجتماعية أكثر القيم حضورا في صفحات الفايسبوك ا -1

ما يخص القيم في صفحات الفايسبوك توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور وإلاناث في -2

 وسلوكهم الاجتماعي.

توجد هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين أنواع القيم في صفحات الفايسبوك وأنماط السلوك  -3

 .1الاجتماعي لشباب جامعة باتنة 

تماعي تعتبر القيم الاجتماعية والجمالية أكثر القيم املتضمنة في صفحات الفايسبوك أثرا في السلوك الاج -4

 .1لشباب جامعة باتنة 

 أهداف الدراسة:-3

تهدف الدراسة إلى معرفة أثر القيم التي تتضمنها صفحات الفايسبوك في السلوك الاجتماعي للشباب 

 الجامعي الجزائري، وذلك من خالل التعرف على ألاهداف آلاتية:

 التي يشتركون بها. التعرف على عادات استخدام الشباب الجامعي الجزائري لصفحات الفايسبوك -

 التعرف على أنماط استخدام الشباب الجامعي الجزائري لصفحات الفايسبوك. -

 الكشف عن أهم أنواع الصفحات الفايسبوكية التي يستخدمها الشباب الجامعي الجزائري. -

الوقوف على أنواع القيم ومجاالتها املتضمنة في صفحات الفايسبوك حسب رأي الشباب الجامعي  -

 املستخدم لهذه الصفحات. الجزائري 

الوقوف على السلوك الاجتماعي للشباب الجامعي الجزائري مع عائالتهم وداخل الجامعة التي يدرسون  -

 بها وتصرفهم مع الناس في املحيط العام.

استكشاف الفروق الدالة إحصائيا بين الذكور وإلاناث في سلوكهم الاجتماعي وآرائهم حول أنواع القيم  -

 صفحات الفايسبوك التي يشتركون بها. املتضمنة في

اختبار العالقة بين أنواع القيم التي تتضمنها الصفحات الفايسبوكية والسلوك الاجتماعي للشباب  -

 الجامعي الجزائري مع عائالتهم وزمالئهم وأساتذتهم وعامة الناس.

التي يشترك بها الشباب الجامعي الجزائري  اختبار قوة أثر هذه القيم التي تتضمنها صفحات الفايسبوك -

 في سلوكهم الاجتماعي مع العائلة وداخل الجامعة وفي املحيط العام.
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 منهج الدراسة-4

وبعبارة أخرى  ،أن أحد أهداف العلم ألاكثر دقة هو النجاح في وصف الواقع موريس أنجرسيقول   

سواء كانت هذه  ،اهرة املطروحة للّدراسةهو إنتاج جرد أكثر صدق ممكن حول خصائص املوضوع أو الظ

الظاهرة املسار الذي يسلكه النيزك أو نشاط مؤسسة ما أو الظاهرة الانتحارية، فإن الباحث سيحاول التدقيق 

 .(2004،56،)أنجرس في مختلف عناصر املوضوع

لوك الاجتماعي للشباب وألن موضوع دراستنا يتناول أثر القيم التي تتضمنها صفحات الفايسبوك في الس        

 املسحي الوصفي واملسحي التحليلي.الجامعي، فقد اعتمدنا على املنهج 

يحاول وصف أو توثيق الظروف أو املواقف  "Roger Wimerوجر ويمر ر أن املسح الوصفي حسب " حيث

 Roger and Dominik,2006,185)) الحالية، أي شرح ما هو موجود في الوقت الحالي

لصفحات  1وأنماط استخدام شباب جامعة باتنة  ملعرفة عادات املنهج املسحي الوصفيواستخدمنا 

الفايسبوك، وأسباب تفضيل هذا التطبيق على التطبيقات ألاخرى وتفضيل صفحات في الفايسبوك على 

 صفحات أخرى على بعضها. ومعرفة القيم التي تضمنت حسب رأيهم.

فهو يعتبر جهدا منظما للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة  املسحي التحليلياملنهج أما        

ويحاول املنهج املسحي  (،147حسين، (أو مجموعة من الظواهر موضوع البحث لفترة زمنية كافية للدراسة

للتحقيق في  التحليلي وصف وشرح سبب وجود املواقف، وفي هذا املنهج يتم عادة اختبار متغيرين أو أكثر 

أسئلة البحث واختبار فرضيات البحث، وتسمح النتائج للباحثين بفحص العالقات املتبادلة بين املتغيرات 

 Roger and Dominik,2006,185)) ووضع الاستدالالت التوضيحية

دراسة  واعتمدنا على هذا املنهج لدراسة الفروق والعالقات وألاثر بين املتغيرات، حيث استخدمناه في       

الفروق بين الذكور وإلاناث فيما يخص القيم والسلوك الاجتماعي وكذا العالقة وألاثر بين القيم في صفحات 

 .1الفايسبوك والسلوك الاجتماعي لشباب جامعة باتنة 

 أدوات جمع البيانات_5

بناء على طبيعة البيانات التي يراد جمعها، وعلى املنهج املتبع في البحث وجدنا أن ألاداة ألاكثر مالئمة 

لتحقيق هدف الّدراسة واملتمثل في الكشف عن أثر القيم التي تتضمنها صفحات الفايسبوك في السلوك 

، وهي أداة من أدوات جمع البيانات (استمارة الاستبيان )الاستبانةالاجتماعي للشباب الجامعي الجزائري هي 

يقوم من خاللها الباحث بتوجيه أسئلة معينة للمستجوبين تتعلق بالبحث املراد إجرائه والحصول من خالل 

 (.2008،102)كاظم واللوزي، ذلك على بيانات يستخدمها الباحث في إنجاز مهمة البحث

تصميم الاستبيان أو ما يعرف باستبانة الانترنت، التي كما اعتمدنا أيضا على الطريقة إلالكترونية في 

أصبحت تستخدم وبكثرة وخصوصا في مواضيع الاتجاهات وآلاراء، وهذا نظرا للعديد من الصفات التي تتميز 

بها هذه ألانواع من الاستبيان منها قلة التكاليف وقدرتها على الانتشار الواسع، باإلضافة إلى سهولة تصميمها 

من خصائص تساعد الباحث على جمع بيانات دقيقة، كما أنها تالقى العديد من الصعوبات كقلة بحيث تتض

التجارب من املبحوثين فغالبا ما تكون نسبة إلاجابة على هذا النوع من الاستبيان قليلة وهذه النقطة بالذات 
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ستجابات املبحوثين هي ما تحاول العديد من الّدراسات العلمية إيجاد حلول لها ومحاولة رفع نسب ا

 (.Martha and Damian,2012)عليها

 وجاء تصميم الاستبانة موزع كاآلتي:  

: وتناولنا فيه البيانات الشخصية والديمغرافية للمبحوث كالجنس والعمر وألاصل الاجتماعي املحور ألاول  -

 والتخصص العلمي.

 14سبوك، وأحتوى هذا املحور على : وجاء بعنوان عادات وأنماط استخدام صفحات الفاياملحور الثاني -

سؤال موزعة حسب طبيعة الاستخدام وكثافته واملدة التي يقضيها املبحوث في التصفح وتفضيله 

 وتفضيله لتطبيق الصفحات دون التطبيقات ألاخرى.  ،لصفحات دون أخرى 

وقد قسم هذا  : وتناولنا فيه القيم التي تتضمنها صفحات الفايسبوك حسب املبحوثيناملحور الثالث -

 أبعاد )حسب مقياس سبرينجر للقيم(. 6أسئلة و 4املحور إلى 

: وتناولنا فيه قياس السلوك الاجتماعي للمبحوثين حيث قسم هذا املحور إلى ثالثة أجزاء املحور الرابع -

متمثلة في السلوك الاجتماعي مع العائلة وداخل الجامعة وفي املحيط العام، واحتوى هذا املحور على 

 عبارة موزعة على ألاجزاء الثالثة املذكورة.45

 مجتمع الدراسة وعينتها_6

يتمثل املجتمع املستهدف من هذه الدراسة في الشباب الجامعي الجزائري، أما املجتمع املتاح فيتمثل 

، 2018-2017، والذين يزاولون دراستهم بصفة منتظمة خالل املوسم الجامعي -1-في شباب جامعة باتنة

 سنة. 03و 18والذين تتراوح أعمارهم بين 

، حيث تكمن امليزة ألاساسية ملثل هذه العينات في أن العينة العنقوديةواعتمدنا في دراستنا على 

سحبها يمر بإثنين أو أكثر من العمليات املتتابعة للمعاينة، أي أنه نتاج لعدة مرات من السحب العشوائي 

 (.143،2012)سبعون، بأهداف البحثاملتتابع واملحددة طبعا 

كما يلجأ هذا الصنف من املعاينة دائما لسحب عينة من مجتمع البحث بالصدفة، ليس من مجتمع 

 (.143،2015)مرتاض، البحث مباشرة ولكن من خالل مجموعات

فة محدودة نسبيا وتعتبر العينة العنقودية ألانسب لدراستنا ألن هذا الصنف من العينات يتطلب معر 

 بمجتمع البحث الكلي، وعليه فال حاجة لوجود قائمة شاملة لألفراد املكونين لهذا املجتمع

ومنه فقد حاولنا اختيار مفردات العينة بحيث تغطي أغلب التخصصات املوجودة في  (،143،2012)سبعون،

ة من أجل اجتناب التحيز في الجامعة، منها التخصصات العلمية وتخصصات العلوم إلانسانية والاجتماعي

 مفردة. 400، وقد قدر عدد املبحوثين بـ العينة

 املعالجة إلاحصائية: -7

بعد الانتهاء من جمع البيانات الخاصة بالدراسة وترميزها، قمنا بتفريغ البيانات في قوائم خاصة، ثم 

مة إلاحصائية للعلوم الاجتماعية، أو ما إدخال البيانات إلى الحاسب آلالي ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرز 

 .SPSSيعرف ببرنامج 
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ولإلجابة عن أسئلة الدراسة ومحاور الاستمارة اعتمدنا على استخدام ألاساليب واملعالجات إلاحصائية       

 آلاتية: 

 التكرارات والنسب املئوية-

 املتوسط الحسابي والانحراف املعياري - 

  T.Testاختبار "ت"-

 Person Collorationمعامل الارتباط بيرسون "- 

 Simple LeanerRegressionمعامل الانحدار الخطي -

 تحديد مفاهيم الدراسة-8

 وسنحاول في هذه الّدراسة تحديد املفاهيم آلاتية:  

 ألاثر:-81_

 Bernard) ما" تعرف موسوعة علوم إلاعالم والاتصال ألاثر بأنه: "نتيجة الفعل الذي ظهر جراء مؤثر 

and Ahmed,1977,228)  فاألثر هو نتيجة الاتصال، وهو ما يقع على املرسل واملتلقي على السواء، قد يكون،

ألاثر نفس ي أو اجتماعي ويتحقق أثر وسائل إلاعالم من خال تقديم ألاخبار واملعلومات والترفيه وإلاقناع وتحسين 

 (.52،2001)مكاوي والسيد،الصورة الذهنية

أما في إلاعالم فكلمة أثر ترجع إلى أية نتائج يمكن أن تنجم عن عمل وسائل الاتصال الجماهيري سواء 

 (.52،2001)جابر، في ذلك نتائج املقصودة أو غير املقصودة

أن ألاثر هو: "ما يمكن أن يحدث من تغيير في املواقف والسلوكيات وآلراء  عبد هللا بوجالليرى 

مات، من جراء انتقال الرسالة إلاعالمية إلى املتلقي، الرسالة إلاعالمية قد تلفت انتباه املتلقي فيدركها، واملعلو 

وقد تضيف إلى معلوماته معلومة جديدة، وقد تجعله يكون اتجاهات جديدة ويعدل من اتجاهاته السابقة. 

 (.64،1993)بوجالل،  وقد تجعله يتصرف بطريقة جديدة أو يعدل سلوكه السابق"

ما أحدثته تلك التكنولوجيا إلاعالمية سواء »فيرى بأن ألاثر: عبد الباسط محمد عبد الوهاب أما 

كان أثرا سلبيا أم إيجابيا، كاستخدام ألاقمار الصناعية الذي أوجد عدة قنوات إرسال، وكذلك أوجد إرساال 

ن كان إلارسال قبل ألاقمار الصناعية يتوجه متخصصا، وعمل على تفتيت الجماهير إلى أفراد منعزلين بعد أ

 (.331،2005)عبد الوهاب،«لجميع الجماهير

ويمكن أن نميز بين التأثير وألاثر من خالل التطرق لكل واحد منهما، ففيما يتعلق بتعريف ألاثر فقد 

حيث يرى بأنه: "بعض التغير الذي  عبد هللا بوجاللتطرقنا إليه، ونتطرق هنا إلى تعريف التأثير الذي قدمه 

يحدث على مستقبل الرسالة إلاعالمية، فقد تلفت الرسالة انتباهه ويدركها، وقد تضيف إلى معلوماته 

معلومات جديدة، وقد تجعله يكون اتجاهات جديدة أو يعدل من اتجاهاته القديمة، وقد تجعله يتصرف 

 (.64،1993)بوجالل،  بطريقة جديدة أو يعدل سلوكه السابق"

يشير أساسا إلى عالقة تفاعلية بين أفراد الجمهور ووسائل إلاعالم  Franking Fearingأما ألاثر حسب 

عكس التأثير الذي يعني عالقة خطية، بمعنى أن أفراد الجمهور باختالف سياقاتهم الاجتماعية والنفسية 
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حتويات وما تمثله بالنسبة إليهم ومدى قدرتها على والاقتصادية والثقافية ووفق القيمة التي تتضمنها هذه امل

 (.Franking Fearing,2009,119) إشباع حاجاتهم الاجتماعية والنفسية

ملا يحمله املفهوم ألاول من  "التأثير"بدل  "ألاثر"وعليه فإننا اعتمدنا في هذه الّدراسة على مفهوم 

ذي مازال يطرح مشاكل في ميدان بحوث إلاعالم والاتصال، معنى "نتيجة" التي يسهل قياسها، عكس الثاني ال

 نظرا لصعوبة قياس طبيعته ودرجته، وتحديد مصدره بالضبط.      

ما ينتج من السلوك الاجتماعي للشباب " على أنه: لألثرومن خالل هذا الطرح نقدم مفهوما إجرائيا "

الجامعي جراء العالقة التفاعلية بينهم وبين القيم املتضمنة في صفحات الفايسبوك، هذا لكون الشباب 

الجامعي يستخدم صفحات الفايسبوك ألسباب مختلفة تتعلق بالبيئة التي يعيشون فيها وبتكوينهم 

 النفس ي والاجتماعي والثقافي وحتى العلمي.

 القيم:-8-2

يعتبر مفهوم القيمة من املفاهيم التي عنّي بدراستها الكثير من الباحثين من املجاالت املختلفة كالفلسفة 

والاقتصاد وعلم الاجتماع والتربية وعلم النفس، وما إلى ذلك من التخصصات العلمية ألاخرى، وبالتالي كان 

استخدام وتأويل مفهوم القيم، بل وألاكثر من ذلك أن هذا من الطبيعي أن يظهر نوع من الغموض والخلط في 

املفهوم أصبحت له استخدامات متعددة داخل التخصص الواحد، ومن ثم فال يوجد تعريف واحد معتمد 

 ومتفق عليه.

كما أن الكثير من الباحثين في مجال القيم ربطها بمفاهيم أخرى كاالتجاهات والحاجات والدوافع 

 خالق والسلوك وغيرها، حيث سنتطرق الحقا إلى الفرق بينها والعالقة التي تجمعهما.والسمات وألا 

القيم بقولهما أنها: "أي Thomas And Znaneckiتوماس وزنانيكيوقد عرف الباحثان عاملا الاجتماع 

تصبح بضوئه  معنى ينطوي على مضمون واقعي وتقبله جماعة اجتماعية معينة، كما أن ملا معنى محدد، حيث

 (.505،1979)غيث، موضوعا معينا أو نشاطا خاصا"

وتنقسم «. فيرى أن القيم هي: "التفضيالت أو ألاشياء املفضلة لدى إلانسان أو الجماعة ثورنديكأما 

 القيم في نظر هذا الباحث إلى قسمين: إيجابي يجلب اللذة وأخر سلبي يجلب ألالم".

أن القيم هي: "موجهات السلوك وضوابطه وهي حراس ألانظمة وحاسية  وسقيفاروق أحمد الدويرى 

 (.71، 2011)الدويك، البناء الاجتماعي فخطرها في حياة املجتمعات عظيم"

لتصنيف القيم، وجاء اختيارنا لهذا Springerسبرينجروقد اعتمدنا في دراستنا هذه على نموذج 

النموذج انطالقا من عدة معطيات، حيث يعتبر السبب الرئيس ي العتماد هذا النموذج في الدراسة هو أنه 

يتناول جميع املجاالت التي يمكن أن تنتمي إليها القيم دون إهمال مجال على حساب مجال آخر، كما أن 

قام بها والحظ فيها سلوك الناس في حياتهم اليومية وبالتالي  وضع هذا التصنيف من خالل دراسة سبرينجر

اعتبار هذا التصنيف يتوافق ودراستنا التي تعتبر أن القيم من موجهات السلوك، كما أن هذا التصنيف يعتبر 

من أكثر التصنيفات اعتمادا في البحوث التي تتناول القيم كمتغير في أبحاثها وعليه فإننا سنرصد تقسيم 

 نجر للقيم وتصنيفاتها من خالل هذا الجدول:سبري
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 ( يبين القيم املعتمدة في الدراسة.01جدول رقم )

مجموعة املبادئ والقواعد واملعايير ومن خالل هذا الطرح نقدم تعريفا إجرائيا للقيم على أنها:    

الاجتماعية والاقتصادية والنظرية والجمالية والروحية والسياسية التي تتضمنها صفحات الفايسبوك في 

 محتوياتها ومضامينها وتؤثر في السلوك الاجتماعي للشباب الجامعي وتوجهه.

 السلوك الاجتماعي:-8-3

كل ما يصدر عن إلانسان من نشاط سواء أكان داخليا في شكل إن السلوك إلانساني عموما يعني 

دوافع وانفعاالت أو مهارات وعمليات معرفية ودينامية، أو خارجيا يشمل السلوك الظاهر تجاه آلاخرين فال 

يوجد شخص يعيش بمفرده في عزلة عن آلاخرين على نحو كامل، فالواقع أن كل شخص في هدا العالم يعيش 

يؤثر في كل سلوك يصدر عن، حتى وإن كان هذا السلوك يبدو خصوصيا في الظاهر وبعيدا  في وسط اجتماعي

عن ذلك الوسط كاألحالم، الخيال، الدوافع وعادات النوم والطعام، فكلها سلوكيات تنبع من الواقع الاجتماعي 

 (.5)جبر، وتهدف إلى التأثير فيه

إلى أن السلوك الاجتماعي يتضمن تصرفات وأفعال ألافراد التي يكونها  القصير والعمر وذهب كل من 

ويسوغها املجتمع، فهو نظرة اكتسابيه وليست وراثية، أي أن الفرد يتعلم هذا السلوك الاجتماعي من محيطه 

 الاجتماعي كالعائلة، واملدرسة والشارع وألاصدقاء وباقي التنظيمات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية

 (.58،1981)القصير،

فيعرف السلوك الاجتماعي بأنه: "نشاط يتسم بالتفاعل والتأثير بين طرف Bird Wisttellبيرد ويستل أما 

وطرف آخر، وبين جماعة وجماعة أخرى، هدفه التواصل الاجتماعي بين آلاخرين بنمط قد يكون إيجابيا أو 

 (.771،2014)مبارك، سلبيا"

أن السلوك الاجتماعي للفرد يقوم على ذخيرته من التوقعات النابعة من خبرته  Hollanderهولندرويرى 

في سلوكه وفي سلوك آلاخرين، ويتوقف بنيان العالقات الاجتماعية اليومية على اشتراك الناس في هذه 

السائدة في التوقعات التي تدخل في ألادوار الاجتماعية املختلفة التي يقوم وفقا للمعايير الاجتماعية والقيم 

 القيم املعتمدة

  تصنيف القيم
 القيم املعتمدة في الدراسة وفق تصنيفها

 التعاون، صلة الرحم، التواضع، الصداقة، الطاعة، إلاخالص، النصيحة... القيم الاجتماعية

 العبادات، حسن الخلق، إخالص النية هلل، الرضا والقناعة، الحياء، العزة والكرامة... القيم الروحية

 القدوة، الشورى، العدل، ألامن وألامان، الحرية، املسؤولية، السالم... القيم السياسية

 إلانفاق، طلب العمل، الصدق في املعامالت، الكسب الحالل، التنافس... القيم الاقتصادية

 طلب العلم، نشر العلم، مشاركة العلم، الاكتشاف... النظرية العلميةالقيم 

 القيم الجمالية
حسن املظهر، النظافة، جمال البيئة، آداب الحديث، الحفاظ على الصحة، الاهتمام 

 باللباس...
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املجتمع، وتقوم توقعاته لسلوك آلاخرين على ما يترقبه من هؤالء آلاخرين وما يتطلبونه منه، كما أن لدى 

 (.23-1985،22)سعد، الفرد توقعاته عن سلوكه هو 

شكل من أشكال السلوك الذي يتضمن وعليه فإننا نقدم تعريفا إجرائيا للسلوك الاجتماعي على أنه: 

تصرفات وأفعال وردود أفعال الشباب الجامعي، وبالتالي فإن سلوكهم الاجتماعي يقوم على أنشطة و 

أساس العالقة التفاعلية بينهم وبين أفراد عائلتهم وداخل الجامعة التي يدرسون بها وفي الحيط العام 

 الذي يعيشون فيه.

 :الجزائري الشباب الجامعي -8-4

الجزائري في دراستنا هذه أنهم: "الطلبة الذين يزاولون دراستهم بصفة ونقصد بالشباب الجامعي 

 سنة. 30و 18، والذين تتراوح أعمارهم بين 1في جامعة باتنة  2018_2017منتظمة خالل السنة الجامعية 

 :_ عرض وتحليل النتائج 9

هجية للدراسة التي ساعدت بعد تناولنا الجانب النظري ملوضوع بحثنا بالتفصيل وتحديد إلاجراءات املن

، وبعد توزيع الاستبيانات واسترجاعها، قام 1الباحث على القيام بدراسته امليدانية على مستوى جامعة باتنة 

'' وتحويلها إلى جداول إحصائية وتحليلية من خالل SPPSالباحث بتفريغ هذه البيانات في الرزمة إلاحصائية ''

مئوية واستخدام ألاساليب إلاحصائية لكشف الفروق أو العالقة أو عرض البيانات عن طريق أرقام ونسب 

ألاثر ذو الدالالت إلاحصائية بين متغيرات الدراسة، لتأتي املرحلة ما قبل ألاخيرة وهي تحليل البيانات التي قمنا 

 بجميعها من أجل اختبار الفرضيات املطروحة في الدراسة.

 1قيم التي تتضمنها صفحات الفايسبوك حسب شباب جامعة باتنة ( يبين املتوسط الحسابي لل2رقم ) جدول 

 الرتبة املتوسط املرجع الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي الخيارات

 1 كبيرة 0.78 3.81 القيم الاجتماعية

 4 كبيرة 0.84 3.58 القيم الدينية

 3 كبيرة 0.73 3.58 القيم العلمية

 2 كبيرة 0.61 3.71 القيم الجمالية

 6 ضعيفة 0.80 2.55 القيم السياسية

 5 متوسطة 0.74 2.73 القيم الاقتصادية

تبين نتائج الجدول املوضع أعاله، والخاص بمدى وجود القيم في صفحات الفايسبوك حسب أفراد 

بمتوسط حسابي بلغ  العينة أن القيم الاجتماعية هي أكثر أنواع القيم حضورا على صفحات الفايسبوك

، وبمتوسط ترجيح قدر وجود القيم الاجتماعية "بالكبير" في صفحات الفايسبوك. وجاءت القيم الجمالية 3.81

وبدرجة حضور "كبيرة" في  3.71ثانيا كأكثر القيم حضورا على صفحات الفايسبوك بمتوسط حسابي بلغ 

اع القيم حضورا في الصفحات بمتوسط حسابي صفحات الفايسبوك، أما القيم العلمية فقد جاءت ثالث أنو 

أي أن هناك تشتت ضعيف في إجابات املبحوثين، وجاءت القيم  0.73بانحراف معياري يساوي  3.58قدر ب 

ما يعني أن التشتت في  0.84وبانحراف معياري أعلى قدر ب  3.58الدينية رابعا بنفس املتوسط الحسابي 
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العلمية، فيما حلت القيم الاقتصادية خامسا بمتوسط حسابي قدر ب  اجاباتاملبحوثين كان أكبر من القيم

.  وبدرجة حضور "متوسطة"، فيما كانت القيم السياسية آخر القيم حضورا على صفحات الفايسبوك 2.73

 وبدرجة حضور "ضعيفة" حسب املتوسط املرجح.  2.55بمتوسط حسابي مقدر ب 

جتماعية نوع الصفحات التي يشترك بها املبحوثين حيث أن القيم الا وتفسر النتائج املتحصل عليها إلى 

تعتبر أكثر القيم تواجدا وحضورا على صفحات الفايسبوك نظرا ألن أكثر الصفحات تنتمي إلى املجال 

 حيث كثرت الصحف التي تتناول املجتمع بصفة عامة أو أحد قضاياه بصفة خاصة. الاجتماعي،

 1الاجتماعي لشباب جامعة باتنة  املتوسط الحسابي للسلوك ( يبين3جدول رقم )

 اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب
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 1 كبيرة 0.73 3.68 السلوك الاجتماعي مع العائلة

 2 كبيرة 0.58 3.53 السلوك الاجتماعي داخل الجامعة

 3 كبيرة 0.59 3.53 السلوك الاجتماعي في املحيط العام

توضح نتائج الجدول أعاله والخاصة باملتوسط الحسابي ألنماط السلوك الاجتماعي ان ألاخير كان 

مرتفع نسبا وإيجابي على العموم عند الطلبة الجامعيين الجزائريين، حيث كان السلوك الاجتماعي مع العائلة 

 3.68بمتوسط حسابي قدر ب  هو أكثر أنماط السلوك الاجتماعي إيجابية وارتفاعا حسب املبحوثين ، وذلك

، وهذا إن دل على ش يء فإنما يدل على املكانة التي تحظى بها الاسرة عند 0,73وبانحدار معياري طفيف قدر بـ 

، حيث كانت مجمل السلوكيات إيجابية كاحترام الوالدين والانصياع لهما واحترام أفراد 1شباب جامعة باتنة 

 وصلة الرحم وغيرها.العائلة والتفاعل والتكافل ألاسري 

العام عموما حيث قدر  في الجامعة واملحيط كما بينت النتائج أيضا ارتفاع متوسط السلوك الاجتماعي

لكل منهما مع تفاوت في الانحراف املعياري لصالح الجامعة، وتجلت أغلب  3.53املتوسط الحسابي بـ 

 امن ومساعدة آلاخر وتجنب السلوكيات السلبية.السلوكيات في احترام ألاصدقاء والناس والتفاعل والتض
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 Pearsonباستخدام معامل  ( يبين العالقة الاحصائية بين القيم والسلوك الاجتماعي4جدول )

( لدراسة العالقة بين القيم املتضمنة في Pearsonبيرسون ) تم استخدام تحليل معامل الارتباط

من املشاركين، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة  400يسبوك والسلوك الاجتماعي بين اصفحات الف

، ونمط السلوك ذات داللة إحصائية بين هذه املتغيرات، حيث اختلفت قوة العالقة على حسب نوع القيمة

 السلوك الاجتماعي كما يلي: أنماط حصائية لكل نوع من القيم معوسنوضح العالقة إلا 

بينت نتائج الدراسة أن القيم الدينية هي أكثر القيم ارتباطا بأنماط السلوك الاجتماعي حيث كانت 

، في حين حلت القيم الاجتماعية ثانيا تراوحت فيها نسبة الارتباط %41.8و %39.5نسبة الارتباط تتراوح بين 

، وتبقى القيم %40.4و %28، لتليها القيم العلمية ثم الجمالية بنسبة ارتباط بين %38.8و %53.8ين ب

الاقتصادية والسياسية ألاقل ارتباطا بأنماط السلوك الاجتماعي حيث قدرت نسبة ارتباط القيم السياسية 

 كحد أقص ى. %29.8و %27بين 

 .1( يبين معامل أثر القيم في السلوك الاجتماعي لشباب جامعة باتنة5جدول رقم )
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 الجامعة
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السلولك الاجتماعي 

 مع العائلة

3580.)*( 

Sig0.00 
3950. 3060. 3120. 2850. 3650. 

السلوك الاجتماعي 

 داخل الجامعة 
0.388 0.414 0.407 0.280 0.270 0.371 

السلوك الاجتماعي 

 في املحيط العام
0.371 0.418 0.368 0.404 0.298 0.358 
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تم استخدام تحليل معامل الانحدار لدراسة أثر القيم على السلوك الاجتماعي )مع ألاسرة، داخل 

الجامعة، وفي املحيط العام(، حيث أكدت النتائج على وجود أثر ذو داللة إحصائية بين هذه املتغيرات، وجاءت 

يسبوك التي االقيم في صفحات الف بينت نتائج الدراسة أن هناك أثر ذو داللة إحصائية بين_النتائج كالتالي: 

ما يعني أن املتغير  0.126يشترك بها املبحوثين والسلوك الاجتماعي مع ألاسرة، حيث بلغ معامل التحديد 

من املتغيرات التي تؤثر في السلوك الاجتماعي مع ألاسرة، في حين  %12.6املستقل )القيم الاجتماعية( يفسر 

هي موجبة مما يدل على  0.358( Betaمن ألاثر إلى متغيرات أخرى، كما أن قيمة املعامل بيتا ) %87.4تعود 

 يسبوك والسلوك الاجتماعي مع ألاسرة.اوجود عالقة طردية بين القيم الاجتماعية في صفحات الف

والسلوك  يسبوكاأكدت نتائج الدراسة أن هناك أثر ذو داللة إحصائية بين القيم في صفحات الف       

ما يعني أن املتغير  0.149، حيث بلغ معامل التحديد 0.00الاجتماعي داخل الجامعة عند مستوى الداللة: 

إلى متغيرات أخرى، كما أن قيمة  %85.1على املتغير التابع، وتعود باقي النسبة %14.9املستقل يؤثر بنسبة 

 نهما.ما يعني أن العالقة طردية بي 0.388(: Betaاملعامل بيتا )

يسبوك والسلوك اكما أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية بين القيم في صفحات الف       

، مما 0.137التحديد  ، حيث بلغ معامل0.00( = P Valueالاجتماعي في املحيط العام، عند مستوى الداللة )

التابع. وتعود باقي النسبة إلى متغيرات أخرى، كما على املتغير  %13.7يدل على أن املتغير املستقل يؤثر بنسبة 

، ما يعني أن العالقة بين القيم الاجتماعية والسلوك 0.373جاءت قيمة املعامل بيتا موجبة وهي تقدر بـــ 

 الاجتماعي في املحيط العام طردية.

لتي يشترك بها الشباب وبالرجوع إلى نتائج الدراسة، نرى أن القيم املتضمنة في صفحات الفايسبوك ا       

الجامعي تؤثر بطريقة أو بأخرى في سلوكه مع آلاخرين، سواء كان هذا السلوك مع ألاسرة أو في مكان الدراسة 

أو في ألاماكن العمومية، فقد أثبتت نتائج الدراسة أن الشباب الجامعي املبحوث يبقى فترة طويلة تصل حتى 

يء بالرسائل متنوعة املحتوى، بل ألاكثر من ذلك أن البعض منهم ساعات أو تتجاوزها في عالم افتراض ي مل 5

يبقى على تواصل دائم مع ما يحصل في هذا العالم الافتراض ي املتمثل في الفايسبوك، حيث يتطلع باستمرار 

على ما يحدث في صفحاته وبالتالي فإن هذه املضامين وما تحمله من قيم اجتماعية ستؤثر بطريقة او بأخرى 

وكه الاجتماعي، وهذا ما دلت عليه نتائج الدراسة حيث اثبتت النتائج أن تأثير القيم الاجتماعية على في سل

، وهي نسب معتبرة إذا ما أخذنا 14.9%و %12.6يسبوك في سلوكه بنسب معتبرة تراوحت بين اصفحات الف

ك متغيرات أخرى تلعب دورا يسبوك بل أن هناابعين الاعتبار أن السلوك ال يتأثر فقط بالقيم في صفحات الف

في السلوك الاجتماعي لألفراد بصورة عامة كالعائلة والتنشئة الاجتماعية واملؤسسات الدينية والعادات 

"، وعليه فإن القيم الاجتماعية تلعب أدلروالتقاليد وحتى الاتجاهات والحاجات والظروف املوقفية كما أشار "

 أفعالنا مع آلاخرين، بل هي تشكل طريقة حياتنا.دورا بارزا في تشكيل سلوكنا وردود 

 خاتمة )نتائج الدراسة(-10

 توصلت نتائج الدراسة إلى ما يلي: 

 :1النتائج الخاصة بطبيعة استخدام موقع فايسبوك من قبل شباب جامعة باتنة-1
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 %24.50بصفة دائمة، و من عينة الدراسة يستخدمون الفايسبوك %73.25توصلت نتائج الدراسة إلى أن  -

 املوقع وقت الفراغ.يستخدمون 

سنوات، بينما  05من عينة الدراسة يستخدمون الفايسبوك منذ أكثر من %57.50أكدت نتائج الدراسة أن  -

كان %13.75سنوات، و 05سنوات إلى  03أنهم كانوا يستخدمون املوقع من  %28.75أكدت ما نسبته 

 سنوات. 03دى استخدامهم للموقع حديثا ولم يتع

، ليليها بعد %35.44بينت نتائج الدراسة أن أكثر تطبيقات الفايسبوك استخداما في الصفحة الرمية بنسبة  -

، فيما كان تطبيقي املناسبات وألالعاب أقل التطبيقات استخداما %34.82ذلك تطبيق الصفحات بنسبة 

 على التوالي. %2.23و %2.72 بنسبة قدرت بـــ

من العينة ترى أن مشاركتها متوسطة في الفايسبوك، فيما يرى ما %56.5الدراسة إلى أن  توصلت نتائج -

من أفراد العينة تقيم املشاركة في  %10.25أن مشاركتهم في الفايسبوك كبيرة، في حين أن  %32.75نسبته 

الفايسبوك، بينما صفحات على  10من أفراد العينة يشتركون في أكثر من %55.25املواقع بالضعيفة بنسبة 

من أفراد العينة يشتركون في عدد %20.25صفحات فايسبوكية، كما أن  05يشتركون في أقل من 14.50%

 صفحات. 10و05صفحات تتراوح بين 

ساعات يوميا في استخدام صفحات  03من افراد العينة يقضون أكثر من %40.50أوضحت نتائج الدراسة أن  -

 03أن استخدامهم اليومي لصفحات الفايسبوك يتراوح من ساعة إلى  %40.15الفايسبوك، ويرى ما نسبته 

 ساعات.

فيما يخص اللغة التي يحبذها املبحوث في استخدامه لصفحات الفايسبوك كشفت الدراسة أن اللغة  -

 ، لتليها بعد ذلك اللهجة العامية%44.30العربية هي أكثر اللغات تفضيال في هذه الصفحات بنسبة قدرت بـــ 

 .%04.70، وجاءت اللغة ألامازيغية كآخر لغة مفضلة في استخدام الصفحات بنسبة %21.19بنسبة 

من  %33.12وعن مجال الصفحات الفايسبوكية املفضلة عند املبحوثين فقد أشارت نتائج الدراسة أن  -

يفضلون  %27.75يفضلون الصفحات الدولية، كما أن  %29.75أفراد العينة يفضلون الصفحات الوطنية و

 .%09.37الصفحات املحلية، وجاءت الصفحات إلاقليمية كآخر تفضيل بنسبة 

أما عن نوع الصفحات املحبذة عند أفراد العينة، فإن الصفحات العلمية هي أكثر الصفحات استخداما  -

اسية ، فيما حلت الصفحات السي%17.82، لتليها الصفحات الخاصة بالشباب بنسبة %20.31بنسبة قدرت بـــ 

 .%06.46كآخر أنواع الصفحات استخداما بنسبة 

فيما يخص نوع القيم ألاكثر تواجدا في صفحات الفايسبوك، فقد أشارت الدراسة أن القيم الاجتماعية هي  -

، لتليها بعد ذلك القيم الدينية %30.08القيم ألاكثر تضمنا في الصفحات التي يشترك بها املبحوثون بنسبة 

، لتأتي بعدهم القيم السياسية %16.17والجمالية بنسبة  %17.12م القيم العلمية بنسبة ـ ث%19.02بنسبة 

على التوالي، أما عن أكثر أنواع املضامين احتواًء للقيم، فكشفت  %04.55و %10.04والاقتصادية بنسبة 
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ذلك مقاطع الفيديو  ، لتليها بعد%35.58النتائج أن املنشورات الكتابية تحتوي على أكبر قدر من القيم بنسبة 

 على التوالي. %6.52و %28.34، ثم الصور والتسجيالت الصوتية بنسبة %29.55بنسبة 

النتائج الخاصة بالفرضية ألاولى: "تعتبر القيم الاجتماعية أكثر القيم حضورا في صفحات الفايسبوك  -2

 ".1شباب جامعة باتنة  حسب

أسفرت النتائج الخاصة بحضور القيم في الصفحات الفايسبوكية أن كل من القيم الاجتماعية والدينية  -

والعلمية والجمالية لها حضور كبير في هذه الصفحات، في حين أن حضور القيم الاقتصادية متوسط، أما 

 يم.القيم السياسية فيرى أفراد العينة بأن حضورها ضعيف مقارنة بباقي أنواع الق

وفيما يخص حضور القيم الاجتماعية فقد كان حضورا كبيرا في العموم، وجاءت قيمة احترام الوالدين  -

، لتليها الدعوة إلى مساعدة 5من  4.81كأكثر القيم تواجدا في صفحات الفايسبوك بمتوسط حسابي بلغ 

لتفاعل ألاسري بمتوسط بلغ . وتأتي بعدها قيمة املشاركة وا4.20الفقراء واملساكين بمتوسط حسابي بلغ 

، وتبقى قيمة الاهتمام بالناس والسؤال آخر القيم الاجتماعية حضورا حسب أفراد العينة بمتوسط 3.98

 .3.68حسابي بلغ 

كشفت نتائج الدراسة أن حضور القيم الدينية كان كبيرا على العموم، وجاءت قيمة ''طاعة الوالدين'' كأكثر  -

، لتليها قيمة 3.80صفحات الفايسبوك حسب أفراد العينة بمتوسط حسابي بلغ  القيم الدينية تواجدا في

، لتأتي بعدها قيمة ''إلاصالح بين الناس 3.67''ألامر باملعروف والنهي عن املنكر'' ثانيا بمتوسط حسابي بلغ 

ية حضورا في ، وتبقى قيمة ''العفو عند املقدرة'' آخر القيم الدين3.60وقتل الفتنة'' بمتوسط حسابي بلغ 

 .3.41صفحات الفايسبوك بمتوسط حسابي بلغ 

بينت نتائج الدراسة أن حضور القيم العلمية كان كبيرا على العموم ويرجع ذلك إلى طبيعة أفراد العينة،  -

وكانت قيمة ''أهمية الكتاب واملكتبة'' كأكثر القيم العلمية تضمنا في صفحات الفايسبوك حسب افراد العينة 

، وتأتي 3.64، لتليها قيمة أهمية العلم بالنسبة للفرد واملجتمع بمتوسط حسابي بلغ 3.68سابي بلغ بمتوسط ح

، وتبقى قيمة ضرورة التجديد والابتكار آخر قيمة 3.63بعدها قيمة ''احترام أهل العلم'' بمتوسط حسابي بلغ 

 .3.24علمية حضورا في الصفحات الفايسبوكية بمتوسط قدر بــ 

كشفت نتائج الدراسة أن حضور القيم الجمالية كان كبيرا على العموم، وجاءت قيمة ''الاهتمام باملوضة  -

، لتليها بعد ذلك قيمة ''ضرورة 4.32وألازياء'' كأكثر القيم تضمنا في صفحات الفايسبوك بمتوسط حسابي بلغ 

يمة ''الاهتمام بقصات الشعر العصرية'' ، وتأتي بعدها ق4.22الاهتمام باملظهر الخارجي'' بمتوسط حسابي بلغ 

، وتبقى قيمة ''الحث علال آداب ألاكل في ألاماكن العامة'' أقل القيم الجمالية تضمنا في 4.04بمتوسط بلغ 

 .2.86صفحات الفايسبوك حسب أفراد العينة املشتركين في هذه الصفحات بمتوسط حسابي بلغ 

السياسية في صفحات الفايسبوك حسب آراء أفراد العينة  توصلت نتائج الدراسة إلى أن حضور القيم -

ضعيفا في العموم، وجاءت قيمة ''الشعور باملواطنة وحب الوطن'' كأكثر القيم السياسية حضورا في 

، لتليها قيمة ''احترام النظم والقوانين الخاصة باملؤسسات 2.73الصفحات الفايسبوكية بمتوسط حسابي بلغ 
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، وتأتي بعدها قيمة ''تعزيز الهوية بين الشباب'' ثالثا بمتوسط بلغ 2.62بمتوسط حسابي بلغ التي تنتمي إليها'' 

 .2.40، وتبقى قيمة ''احترام السلطة'' آخر القيم السلبية تضمنا في صفحات الفايسبوك بمتوسط بلغ 2.57

وسطا حسب أفراد توصلت نتائج الدراسة إلى أن حضور القيم الاقتصادية في صفحات الفايسبوك كان مت -

، 2.90العينة، وجاءت قيمة ''الحث على الكسب الحالل'' كأكثر القيم تضمنا في هذه الصفحات بمتوسط بلغ 

، وتبقى قيمة ''تقدير قيمة العمل'' آخر 2.80لتليها بعد ذلك قيمة ''نشر قيم ألامانة'' بمتوسط حسابي بلغ 

 .2.65سط حسابي بلغ القيم الاقتصادية حضورا على صفحات الفايسبوك بمتو 

من نتائج الدراسة التي أكدت أن القيم الاجتماعية هي أكثر القيم حضورا في صفحات  وانطالقا

أن القيم ، تأكدت صحة الفرضية ألاولى والتي مفادها: "1الفايسبوك التي يشترك بها شباب جامعة باتنة 

 ".1جامعة باتنة  الاجتماعية هي أكثر القيم حضورا في صفحات الفايسبوك حسب شباب

النتائج الخاصة بالفرضية الثانية: "توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية في القيم في صفحات -3

 الفايسبوك والسلوك الاجتماعي تعزى ملتغير الجنس".

 1فيما يخص السلوك الاجتماعي لشباب جامعة باتنة -3-1

كان مرتفعا على العموم، وجاءت نتائج السلوك كشفت نتائج الدراسة أن السلوك الاجتماعي ألفراد العينة  -

 الاجتماعي مرتبة كاآلتي:

فيما يخص الفروق ذات الداللة إلاحصائية بين الذكور وإلاناث في سلوكهم الاجتماعي )مع -3-3

'' وجاءت النتائج T.Testالعائلة، داخل الجامعة، في املحيط العام(، فقد تم استخدام تحليل اختبارات ''

 كاآلتي:

ظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور وإلاناث في سلوكهم الاجتماعي أ -

 0.70( = P value، عند مستوى الداللة )0.385=  تمع أسرهم في 

أظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور وإلاناث من حيث سلوكهم  -

)رغم أن  0.07( = P value، وعند مستوى الداللة )2.695= تالاجتماعي داخل الجامعة، من خالل 

 (، 0.05مستوى الداللة كان قريب من 

ئية بين الذكور وإلاناث من حيث سلوكهم في أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد فروق ذات داللة إحصا -

، حيث كانت هذه الفروق لصالح 0.01، وعند مستوى الداللة 2.958= تاملحيط العام، من خالل 

، مقابل املتوسط الحسابي 0.56وانحراف معياري قدر بـــــ  3.92الذكور من خالل متوسط حسابي بلغ 

 ، وعليه فإن هذا الاختالف دال إحصائيا.0.59قدر بــــ والانحراف املعياري امل 3.75لإلناث الذي بلغ 

وبالنظر إلى النتائج املتحصل عليها والتي تثبت الفروق ذات الداللة إلاحصائية بين الذكور       

وإلاناث في القيم العلمية والجمالية، وكذا في السلوك الاجتماعي في املحيط العام وبدرجة أقل داخل الجامعة، 

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في القيم والسلوك حة الفرضية الثانية والتي مفادها: فقد تأكدت ص

 الاجتماعي تعزى ملتغير الجنس. 
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النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة: توجد هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين أنواع القيم  -4

 .1وأنماط السلوك الاجتماعي لشباب جامعة باتنة  في صفحات الفايسبوك

، فقد تم استخدام معامل 1فيما يخص عالقة القيم بالسلوك الاجتماعي لشباب جامعة باتنة -

 ''بيرسون'' لدراسة العالقة وكشفت نتائج الدراسة عما يلي:

عي مع ألاسرة، عند مستوى أظهرت نتائج الدراسة على وجود عالقة بين القيم الاجتماعية والسلوك الاجتما -

 .%35.8، وقوة عالقة تمثل 0.00الداللة = 

أظهرت نتائج الدراسة على وجود عالقة بين القيم الدينية والسلوك الاجتماعي مع ألاسرة، عند مستوى  -

 .%39.5، وقوة عالقة تمثل 0.00الداللة = 

لوك الاجتماعي مع ألاسرة، عند مستوى أظهرت نتائج الدراسة على وجود عالقة بين القيم الجمالية والس -

 .%31.2، وقوة عالقة تمثل 0.00الداللة = 

أظهرت نتائج الدراسة على وجود عالقة بين القيم العلمية والسلوك الاجتماعي مع ألاسرة، عند مستوى  -

 .%30.6، وقوة عالقة تمثل 0.00الداللة = 

ائية بين القيم السياسية والسلوك الاجتماعي لشباب أظهرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة إحص -

 .%28.5وقوة عالقة مقدرة بـــ  0.00عند مستوى الداللة =  1جامعة باتنة 

أظهرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم الاقتصادية والسلوك الاجتماعي  -

 .%36.5وة عالقة مقدرة بـــ وق 0.00عند مستوى الداللة =  1لشباب جامعة باتنة 

فيما يخص أثر القيم املتضمنة في صفحات الفايسبوك، فقد تم استخدام تحليل معامل -

 الانحدار لقياس نوع وقوة ألاثر وجاءت النتائج كاآلتي:

كشفت النتائج عن وجود أثر ذو داللة إحصائية بين القيم الاجتماعية والسلوك الاجتماعي )مع العائلة،  -

 الجامعة وفي املحيط العام(.داخل 

كشفت النتائج عن وجود أثر ذو داللة إحصائية بين القيم الدينية والسلوك الاجتماعي )مع العائلة، داخل  -

 الجامعة وفي املحيط العام( وكان ألاثر إيجابي على السلوك.

ماعي )مع العائلة، داخل كشفت النتائج عن وجود أثر ذو داللة إحصائية بين القيم العلمية والسلوك الاجت -

 الجامعة وفي املحيط العام( وكان ألاثر إيجابي.

كشفت النتائج عن وجود أثر ذو داللة إحصائية بين القيم الجمالية والسلوك الاجتماعي )مع العائلة، داخل  -

 الجامعة وفي املحيط العام( وكان ألاثر إيجابي.

بين القيم السياسية والسلوك الاجتماعي )مع العائلة، داخل كشفت النتائج عن وجود أثر ذو داللة إحصائية  -

 الجامعة وفي املحيط العام( وهو أثر إيجابي.

كشفت النتائج عن وجود أثر ذو داللة إحصائية بين القيم الاقتصادية والسلوك الاجتماعي )مع العائلة،  -

 داخل الجامعة وفي املحيط العام( وكان ألاثر إيجابي.
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وبالرجوع إلى النتائج املتحصل عليها والخاصة والتي تثبت عالقة القيم )الاجتماعية، الدينية، 

العلمية، الجمالية، السياسية والاقتصادية( بالسلوك الاجتماعي )مع العائلة، داخل الجامعة وفي املحيط 

، فقد تأكدت صحة 1لشباب جامعة باتنة العام(، وكذا النتائج التي تثبت أثر هذه القيم بالسلوك الاجتماعي 

أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين أنواع القيم وأنماط السلوك الاجتماعي الفرضية الثالثة والتي مفادها: 

 . 1لشباب جامعة باتنة 

تعتبر القيم الدينية والجمالية أكثر القيم املتضمنة في النتائج الخاصة بالفرضية الرابعة: "-5

 ".1فايسبوك أثرا في السلوك الاجتماعي لشباب جامعة باتنة صفحات ال

، %13.73بينت نتائج الدراسة أن متوسط نسبة أثر القيم الاجتماعية في السلوك الاجتماعي بصفة عامة بلغ  -

، بينما بلغت نسبة ألاثر في السلوك الاجتماعي %12.6حيث كانت نسبة ألاثر في السلوك الاجتماعي مع ألاسرة 

 .%13.7، أما أثر القيم الاجتماعية في السلوك الاجتماعي في املحيط العام فقد بلغ نسبة %14.9الجامعة  داخل

، %16.5بينت نتائج الدراسة أن متوسط نسبة أثر القيم الدينية في السلوك الاجتماعي بصفة عامة بلغ  -

غت نسبة ألاثر في السلوك الاجتماعي ، بينما بل%15.4حيث كانت نسبة ألاثر في السلوك الاجتماعي مع ألاسرة 

 .%17.4، أما أثر القيم الاجتماعية في السلوك الاجتماعي في املحيط العام فقد بلغ نسبة %16.7داخل الجامعة 

، %13.43بينت نتائج الدراسة أن متوسط نسبة أثر القيم الدينية في السلوك الاجتماعي بصفة عامة بلغ  -

، بينما بلغت نسبة ألاثر في السلوك الاجتماعي %9.1السلوك الاجتماعي مع ألاسرة حيث كانت نسبة ألاثر في 

 .%14.8، أما أثر القيم الاجتماعية في السلوك الاجتماعي في املحيط العام فقد بلغ نسبة %16.4داخل الجامعة 

، %11.36بينت نتائج الدراسة أن متوسط نسبة أثر القيم الجمالية في السلوك الاجتماعي بصفة عامة بلغ  -

، بينما بلغت نسبة ألاثر في السلوك الاجتماعي %9.5حيث كانت نسبة ألاثر في السلوك الاجتماعي مع ألاسرة 

 .%17في املحيط العام فقد بلغ نسبة  ، أما أثر القيم الاجتماعية في السلوك الاجتماعي%7.6داخل الجامعة 

، %7,86بينت نتائج الدراسة أن متوسط نسبة أثر القيم السياسية في السلوك الاجتماعي بصفة عامة بلغ  -

، بينما بلغت نسبة ألاثر في السلوك الاجتماعي %7,9حيث كانت نسبة ألاثر في السلوك الاجتماعي مع ألاسرة 

 .%8.6لقيم الاجتماعية في السلوك الاجتماعي في املحيط العام فقد بلغ نسبة ، أما أثر ا%7.1داخل الجامعة 

، %13.1بينت نتائج الدراسة أن متوسط نسبة أثر القيم الاجتماعية في السلوك الاجتماعي بصفة عامة بلغ  - 

لسلوك ، بينما بلغت نسبة ألاثر في ا%13,1حيث كانت نسبة ألاثر في السلوك الاجتماعي مع ألاسرة بلغ 

، أما أثر القيم الاجتماعية في السلوك الاجتماعي في املحيط العام فقد بلغ %13.6الاجتماعي داخل الجامعة 

 .%12.6نسبة 

 -حسب متوسط نسبة ألاثر–وانطالقا من النتائج التي أكدت أن أكثر القيم أثرا في السلوك الاجتماعي         

هي القيم الدينية، لتليها القيم الاجتماعية، ثم القيم العلمية، لتأتي بعدها القيم  1لشباب جامعة باتنة 

أن الفرضية الرابعة والتي مفادها، " الاقتصادية ثم الجمالية، وأخيرا القيم السياسية، وهذا ما يفند صحة

القيم الاجتماعية والجمالية أكثر القيم املتضمنة في صفحات الفايسبوك أثرا على السلوك الاجتماعي لشباب 

 ".1جامعة باتنة 
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         التركيبة السكانية حسب العمر والجنس في تعداد الجزائر جودة معطيات يم يتق

 . 2008لعام  

Assessment of the quality of age and sex data from the 2008 Algerian 

population census  

1بعيط فاتح
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  :ملخص

العديد من عمليا  بإجراءخالل العقدين املاضيين عرف نظام املعلومات الديمغرافي في الجزائر ثورة 

رض متابعة حالة السكان ولتبرير التزامات بغ ،التي اهمها التعدادات واملسوحاتو جمع املعطيات الديمغرافية 

الديمغرافية في الجزائر يدرك جيدا أن  لألبحاثالدولة مع بعض املنظمات الدولية، وباملقابل فإن املتتبع 

هي الاساليب املباشرة ولم  ،من طرف الهيئات الاحصائية في تحليل هذه املعطيات استخدمتالطرق التي 

من جودة معطيات التركيبة  للتأكدفان هذه الورقة اتت  في هذا الاطار ا. يتسنى رسميا التأكد من جودته

 خلصباستخدام طرق القياس غير املباشر، ولقد  2008السكانية حسب العمر والجنس في تعداد الجزائر لعام 

 ،خاصة في تلك املناطق الداخلية والجنوبية العمر والجنس عطياتمالتشخيص الى وجود ضعف في جودة 

يستدعي اعادة النظر في املعطيات املتاحة بين ايدي صناع السياسات والفاعلين من اجل اتخاذ قرار  اوهو م

 .صائب

  الجزائر  ؛ التعداد ؛الجنس؛ العمر ؛جودة ؛تقييم  :الكلمات املفتاحية

Abstract  
During the past two decades, the demographic information system in Algeria has 

undergone a revolution by conducting many operations of collecting demographic data, the 
most important of which are censuses and surveys, in order to monitor the state of the 

population and justify the state's obligations with some international organizations. 

Statistical analyses of these data are direct methods, and their quality has not been officially 

confirmed. In this context, this paper came to verify the quality of the demographics data by 
age and sex in the 2008 Algerian census using indirect measurement methods, and the 

diagnosis concluded that there is a weakness in the quality of age and gender data, especially 

in those interior and southern regions, which calls for reconsideration. In the data available 
in the hands of policymakers and actors in order to make a correct decision 

Keywords: Assessment ; quality; age-sex; census; Algeria. 
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 مقدمة -1

يعتبر العمر والجنس متغيرين محددين لدراسة السكان املعرفين بخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية           

والديمغرافية وحتى السياسية، فالتركيبة السكانية حسب العمر والجنس هي الطريقة التي يوزع بها السكان 

تجة عن التأثير املجتمع للوالدات والوفيات في فئات عمرية حسب سنوات العمر املعاشة والجنس، وهي نا

كل مجتمع يختص بتركيبة تختلف حسب الجنس والعمر والتي يمكن أن تكون ، فوالهجرة الداخلية والخارجية

لها تداعيات نتيجة السلوكات الديمغرافية والظروف الاقتصادية والاجتماعية وحتى القناعات الدينية، فمنها 

   تشيخة، وقطعا فان الفئة النشطة واملتمدرسين مختلفتين تماما في كليهما.الساكنة الشابة ومنها امل

معطيات التركيبة السكانية مهمة لفهم املجتمع وطنيا ومحليا وتطوره آلاني واملستقبلي من أجل تحديد           

الكامنة ملختلف ألاولويات ومستويات التدخل، فهي تدل وبطريقة غير مباشرة على أهم إلاحتياجات واملشاكل 

الفئات العمرية املعرفة بالعمر والجنس، كما تسمح بتحديد ثقل السكان النشطين واملتمدرسين وفي سن 

التمدرس وفي عمر إلانجاب واملعول عليهم في بناء الجيوش واملؤسسات ألامنية وحتى في توجيه آلاراء وكسب 

ألاهمية ألنها تسمح بدمج املتغيرات الديمغرافية في ألاصوات في الحمالت الانتخابية. هذه املعطيات غاية في 

  .السياسات والبرامج التنموية للبالد

نظرا لألهمية البالغة لعنصري العمر والجنس سعت منهجية وأهداف تعدادات الجزائر على غرار الدول           

كتنفها النقص وعدم املثالية من ألاخرى على تقديرها، ونظرا لضخامة العملية فإن النتائج املنشورة عادة ما ي

جهة وعدم التحليل املعمق لها من جهة أخرى، بل وإلاكتفاء ببعض املؤشرات التي ال يمكن إلاعتماد عليها 

منفردة في أخذ قرارات جيدة وتجسيدا للحكامة الرشيدة، ولذلك فإن تقويم معطيات التركيبة السكانية 

 .باملعطيات واملراحل التي يجب إتباعها في عملية التهيئة حسب العمر والجنس تستوجب املعرفة الجيدة

 املعطيات والطرق املتبعة في تهيئتها  -2

والذي  (ONS ; 2008)2008د العام للسكان والسكن لعام نشر الديوان الوطني لإلحصاء نتائج التعدا         

، هذه املعطيات وإن كانت وطنية والية 48عكس التركيبة السكانية حسب الجنس والعمر قطريا ومحليا في 

أكثر منها محلية أو جهوية أو حسب الوسط عادة ما تتواجد في شكل ال يسمح بإستخدامها مباشرة ومن ثم 

التأكد من جودتها بإستخدام التقنيات غير املباشرة، ولذلك من الضروري تهيئتها لتتجانس مع متطلبات أوراق 

وتقنيات حزمة مورتباك لشعبة السكان   (Arriaga, E.E., and al. 1994) يتحليل السكان ملكتب الاحصاء الامريك

 .لألمم املتحدة

طور إن عملية تهيئة معطيات التركيبة السكانية تستنجد أساسا بطرق تعتمد على إلانتظام املالحظ في ت        

شتى الحاالت والظروف  سبراغ التي تطبق في مضاعفاتالعمر الذي يعكسه هرم السكان، وأشهر هذه الطرق 

لفصل الفئات العمرية الخماسية إلى أعمار أحادية، أو تلك ألاساليب التي تعمل على توزيع سكان الفئة 

 مجهولة العمر على باقي الفئات العمرية ألاخرى.

لجنس يختص التقويم في هذا العمل على املعطيات الوطنية واملحلية للتركيبة السكانية حسب العمر وا        

 4-0، ولبلوغ ذلك وجب تهيئة هذه معطيات وفق الخطوتين آلاتيتين، تفكيك الفئة العمرية 2008لتعداد 

سنوات إلى أعمار أحادية ثم توزيع الفئة العمرية املجهولة على باقي الاعمار، على أن تستخدم التركيبة 

 .2008 عطيات تعدادماملصححة في التأكد من جودة 
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 سنوات  4-0العمرية  تفكيك الفئة -2-1  

سكان بفصل (Gendreau F., et al. 1985) يسمح إستخدام مضاعفات سبراغ للفئة الخماسية ألاولى          

سنوات، واملثال ادناه يفصل  4-1إلى فئتين، ألاولى أقل من عام والثانية بين  ومحليا اسنوات وطني 4-0الفئة 

( ونتائج مبينة 01)جدول  2008الوطنية للسكان الذكور في تعداد نتائج تطبيق هذه املضاعفات على التركيبة 

  :كما يلي

409644 =   (1847313)0,0336 -( 1662262) 0,1488( + 1475673) 0,2768 -( 1750097) 0,3616سنة:  0  

  372073( = 1847313)0,0080 -( 1662262) 0,0400( + 1475673) 0,0960 -( 1750097) 0,2640سنة:  1

342631( = 1847313) 0,0080( + 1662262) 0,0320 -( 1475673) 0,0400( + 1750097) 0,1840 سنة: 2  

=  (1847313)0,0160( + 1662262) 0,0720 -( 1475673) 0,1360( + 1750097) 0,1200: واتسن 3

320577 

 305172( = 1847313) 0,0176( + 1662262) 0,0848 -( 1475673) 0,1968( + 1750097) 0,0704: واتسن 4

 2008 : تفكيك الفئة العمرية ألاولى إلى أعمار أحادية في تعداد الجزائر لعام(1)جدول 
  2008إجمالي تعداد 

 ذكور ال إلاناث كالهما

794480 384836 409644 0 

722884 350811 372073 1 

666841 324210 342631 2 

624940 304363 320577 3 

595773 290601 305172 4 

- - - - 

2610438 1269985 1340453 4-1 

  توزيع سكان الفئة املجهولة على باقي الفئات العمرية -2-2  

نظرا لضخامة عملية التعداد فإن هذا ألاخير تشوبه نقائص تسجيل العمر ولذلك يصنف السكان           

نها وفق طرق الانتظام في ألاعمار، الذين مسهم هذا النقص في خانة الفئة مجهولة العمر والتي يجب التخلص م

 2008ولذلك من الضروري تصحيح التركيبة السكانية الوطنية حسب العمر والجنس والوسط لتعدادي 

بهدف إعادة توزيع سكان الفئة املجهولة على باقي الفئات   ADJAGE، بتطبيق ورقة  48وحسب الواليات ال 

 (.3و 2العمرية ألاخرى )جدول 

 

 

 

 



2008تقييم جودة معطيات التركيبة السكانية حسب العمر والجنس في تعداد الجزائر لعام   

172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج  -3

 مؤشر الذكورة  -3-1

الرقمي بين الجنسين والذي يحسب لجميع ألاعمار واملعبر عنه بمتوسط عدد  الاتزانيقيس هذا املؤشر           

زيادة  تعكس 100، وكل قيمة له تتعدى ال 106و 102وعموما قيمته محصورة بين  امرأة 100الرجال لكل 

ب الذكور والعكس صحيح، كما أن منحناه يشخص النقائص املوجودة في التركيبة السكانية وفي حسا في

 .التصريح باألعمار والتغيرات غير الطبيعية في أعداد السكان

على املعطيات املصححة للتركيبة السكانية حسب الجنس والعمر وحسب الوسط في   AGESEXتطبيق ورقة

 :برسم منحنى الذكورة وتحليله والذي تبين منه مايلي ( سمح2و  1)منحنى  2008تعداد 
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في الوسطين على التوالي، وهذا ما يعكس عامل  107و 106عند مستوى تقارب مؤشر الذكورة عند الوالدة  -

 .إلالتزام بتسجيل حديثي الوالدة خاصة من جنس إلاناث

لغ مستوى سنة أين ب 59-55ي الفئة وغياب التذبذب عدا ما لوحظ ف 100إستمرار تقارب قيمته في مستوى  -

 .وطنيا وفي كال الوسطين 106

سنة  80عاما، حيث سجلت الفئة  70جود فروق في قيمة هذا املؤشر لدى ألاعمار املتقدمة إبتداء من عمر و  -

  .في الوسط الريفي 107مقابل  89فأكثر قلة في الوسط الحضري بقيمة 

  
 مؤشر الذكورة -3-2

شف مؤشر العمر عمليات ضم سكان فئة عمرية معينة ضمن الفئتين املجاورتين ومدى حدتها وقيمته يك          

، فإذا قلت عن ذلك فإن جزء من سكان الفئة العمرية محل التقييم تم ضمها مع 100تعادل عموما ال 

نية مصدرها فإن هذه الفئة قد شملت على أعداد سكا 100الفئتين املجاورتين، وعلى العكس إذا زاد عن 

  .الفئتين املتاخمتين

على معطيات التركيبة السكانية املصححة عدم ثبات مؤشر العمر على نمط AGESEX  بين تطبيق ورقة          

معين سواء للذكور أو لإلناث، فهو متذبذب بين إلارتفاع وإلانخفاض وهذا ما يدل على وجود الكثير من ألاخطاء 

 109و 103بين  100سنة مؤشرا فاق  29 -15شهد املدى العمري  2008ففي تعداد في إلادالء بأعمار السكان، 

للذكور وإلاناث سواء في الحضر أو في الريف، وهذا يعكس بأن هذه الفئات قد شملت على أعداد سكانية 

سنة فقد تراوح مؤشرها  79 -75و 34-30سنوات و 9 -5مصدرها الفئات العمرية املتاخمة لها، أما الفئات 

وهذا دليل على إحتساب أعمار أفرادها ضمن الفئات املجاورة لها، أما مؤشر الفئات املتبقية  95و 87بين 

ء باألعمار لدى وهذا ما يدل على دقة إلادال 100فقد كان قريبا أو يساوي  74 -70و 54 -50و  14 -10ألاخرى 
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ألامية والجهل بالعمر الحقيقي خاصة ، والذي يفترض راجع إلى عدة عوامل كإرتفاع نسبة سكان هذه الفئات

 .التي تحدد بالضبط تاريخ ميالدهمعند املتقدمين في السن وإفتقارهم للوثائق 

 الهرم السكاني -3-3

، بغرض إعادة توزيع ركيبة السكانية حسب الجنس والعمرعلى معطيات الت ADJAGEتطبيق ورقة           

قد أضفي إلى أن عدد الذكور ، 2008أنثى في تعداد  19657 و  ذكر  15317سكان الفئة غير املعرفة واملقدر ب 

عوض  385286مالحظ، وكذلك لدى إلاناث هو  409644ساكن بدال من  410008املنتظر وألاقل من سنة هو 

 . التعداد، وباملثل فإن عدد سكان الفئات العمرية ألاخرى املصححة فاق عدد السكان املالحظ في 384836

 10ني للهرم السكاني للمعطيات املصححة خلص إلى أن بداية تراجع الوالدات كانت التمثيل البيا

 9-5و  4-0وهذا ما عكسه تقلص عدد سكان الفئتين العمريتين  1998سنوات من قبل تاريخ إجراء تعداد 

مته وهذا ما ترج 2008سنوات قبل إجراء تعداد  5سنوات وللجنسين معا، وبداية حدوث تدارك الوالدات كان 

، وبداية إلاتساع في منتصف الهرم السكاني لتعداد 1998سنوات مقارنة بتعداد  4-0الزيادة في الفئة العمرية 

مقارنة بتعداد  2008سنة في تعداد  60وأخيرا زيادة في عدد سكان الفئات العمرية املتقدمة وألاكثر من  2008

 (. 3 -1)شكل 1998

التي تعكس وتيرة إلانتقال الديمغرافي لم تكن متوقعة حيث قدر هذه التغيرات في التركيبة السكانية و 

ومن املتوقع أن تنتهي  1980بعض الباحثين  أن املرحلة ألاخيرة من هذا املسار قد بدأت منتصف عشرية 

، إال أن إحصائيات الخصوبة التي شهدت إعادة إلارتفاع وبلوغها  (Delenda A., 2012) 2010بنهاية عشرية 

ينذر بعدم إكتمال هذا املسار والذي يستوجب دراسة مستفيضة  2012طفال / إمرأة في عام أ 3متوسط 

حول أسباب زيادة الخصوبة في الجزائر في محاولة إما لتسريع الانتقال الديمغرافي لقطف العائد الديمغرافي، 

 أو بغرض إستعمال الهندسة الديمغرافية والاجتماعية لتمديد نافذة الفرص.
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 الجنس و  العمر الانتظام في التركيبة السكانية حسب  -3-4

التي تمس التصريح  تشوب مراحل إنجاز التعدادات الوقوع في الكثير من ألاخطاء والنقائص، أهمها تلك          

والتي تسبب التذبذب في الهرم السكاني وفي  ،ما تعلق منها بالتنافر أو الانجذاب نحو سن معين باألعمار سواء

شر الذكورة وكذلك في الباقون على قيد الحياة بين السكان، ولذلك من الضروري التأكد من جودة هذه مؤ 

أو التنافر من ألاعمار املنتهية آحادها  الانجذاببعض املؤشرات الخاصة كمؤشر ويبل )تقييم  باستعمالألاعمار 

وباش ي )التنافر والتجاذب نحو ألاعمار سنة( ومؤشري مايرز  62 -23للسكان الذين يتراوح سنهم بين  5أو  0ب 

 (.9و 0التي آحادها محصورة بين 
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على معطيات التركيبة السكانية حسب الجنس وألاعمار ألاحادية لتعداد  SINGAGE سمح تطبيق ورقة          

 :من تقدير هذه املؤشرات الثالثة والتي أتت نتائجها كما يلي 2008

مؤشر ا يدل على وجود تجاذب ضعيف جدا )لكال الجنسين، وهذ 1,01 مؤشر ويبل: سجل هذا املؤشر قيمة

مؤشري مايرز  .2008لدى تبليغ السكان بأعمارهم في تعداد  5و  0( نحو ألاعمار املنتهية ب 5و 1محصور بين 

وباش ي: على خالف مؤشر ويبل فان مؤشري مايرز وباش ي اللذين يقيسان التفضيل أو التنافر من ألاعمار التي 

لإلناث  2,7للذكور و 2,5كشف إختالف حسب الجنس في قيمتة،  الاول ؤشر امل. 9و 0حادها محصورة بين آ

 9و 6و 2و 1و 0وتنافر من تلك املنتهية ب  7و 5و 4و 3باإلضافة إلى وجود تجاذب نحو ألاعمار املنتهية ب 

ناث مع الاحتفاظ بنفس لإل  1,6للذكور و 1,5وذلك للجنسين معا، أما مؤشر باش ي فقد سجل قيمة قدرها 

كانت جاذبة  8التوجه املالحظ مع مؤشر مايرز، عدا إختالف طفيف ووحيد هو أن ألاعمار املنتهية آحادها ب 

 . (6للذكور ونافرة لإلناث )جدول 

 .2008قيمة مؤشري مايرز وباش ي حسب الجنس في تعداد  :(6)جدول 
  مؤشر مايرز  مؤشر باش ي

 تجاذب تنافر تجاذب تنافر

 ذكور  8و 7و 5و 4و 3 9و 6و 2و 1و 0 8و 7و 5و 4و 3 9و 6و 2و 1و 0

 إناث 7و 5و 4و 3 9و 8و 6و 2و 1و 0 7و 5و 4و 3 9و 8و 6و 2و 1و 0

 كليهما 7و 5و 4و 3 9و 8و 6و 2و 1و 0 8و 7و 5و 4و 3 9و 6و 2و 1و 0

 

  لجنس معاو ا لعمر لاملؤشر املزدوج لألمم املتحدة -4-4

املؤشر الذي يعكس دقة معطيات العمر والجنس معا على خالف املؤشرات الثالثة السابقة  هذا          

، 40و 20، ومتوسطة الجودة إذا كان محصورا بين 20الذكر، أين تعتبر املعطيات جيدة إذا لم تتعدى قيمته 

الستخدامها خاصة في  في كلتا الحالتين الاخيرتين فهي سيئة وغير موثوق فيها ويجب تمهيدها 40أما إذا تعدى 

، هذا الاستراتيجية إحتياجات مختلف القطاعاتلتحديد إلاسقاطات الديمغرافية سواء الوطنية أو املحلية و 

ال يجوز بأي حال من ألاحوال دون إجراء دراسة وافية عن »   (Gendreau F., 1993) وندرو غالتمهيد حسب 

التاريخ الديمغرافي لألخذ في الحسبان ألاحداث التي أثرت  فيال بدا من البحث  اذالوضع الديمغرافي للسكان، 

 >>على تركيبة العمر والجنس

عكس جودة في  2008على املعطيات الوطنية لتعداد  AGESEX من هذا املنطلق فان تطبيق ورقة          

أما ، الريف( في 15,81في الحضر و 15,06) 14,44التصريح بالعمر والجنس معا، أين بلغت قيمة هذا املؤشر 

( 18,3فقد سجلت فقط واليتي العاصمة ) 2008محليا فقد تباينت جودة املعطيات بين التاريخين، ففي تعداد 

( وتندوف 42,9، أما واليتي الجلفة )40 -20والية مؤشرا تراوح بين  44( معطيات موثوق فيها، و19,8ومستغانم )

 ست سوء جودتها إستوجب تمهيدها بتطبيق ورقة( فكانت سيئة للغاية. هذه املعطيات التي عك51,1)

AGESMTH  إعتمادا على بيانات التركيبة السكانية للواليات التي فاق مؤشر ألامم  اوراق تحليل السكانفي

والية  32من بين  1998واملتقاربة مع قيم الحساب املباشر، ففي تعداد  20املتحدة للجنس والعمر فيها ال 

واليات  9نيوتن، وبقيت  –وجلها وفق طريقة كينغ  20مؤشرها ليصبح دون ال والية منها صحح  23فقط 

( وتيزي 34,28( وإليزي )36,07( وتندوف )20,25توسطة وسيئة النوعية بالرغم من التمهيد كأدرار )معطياتها م
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فقد أضفت العملية إلى  2008( وبرج بوعريريج، أما في تعداد 20,49( وغليزان )24,08( وبجاية )24,08وزو )

واليات بمؤشر تراوح بين  8وفق طريق ألامم املتحدة، وبقاء  20والية بمؤشر أقل من  38تصحيح معطيات 

 .(7( )جدول 31,19( واليزي )27,34( وتمنراست وتندوف )20,98كأدرار ) 40 –20

كان أفضل من  1998دل التشخيص املقارن بين التاريخين على أن التصريح بالعمر والجنس معا في تعداد 

را فإن الكثير من الواليات قد ، وأن الواليات الجنوبية هي ألاكثر معاناة من هذا القصور، وأخي2008تعداد 

وسيدي بلعباس  32إلى  19,5والبويرة من  23,4إلى  19,9عرفت التدهور في قيمة هذا املؤشر كوالية بسكرة من 

، هذا التدهور ال يمكن الجزم في أسبابه إال بإجراء دراسة معمقة 20,3إلى  18,9وميلة من  30,5إلى  15,8من 

املتوفرة  2008و 1998بهما واملوجودة في إستمارات وقاعدة معطيات تعدادي لبيانات العمر والجنس املصرح 

 .                                                                        حصريا لدى الديوان الوطني لإلحصائيات

 2008: تمهيد قيم مؤشر ألامم املتحدة للعمر والجنس معا حسب الواليات في تعداد 7جدول 

  قيمة املؤشر فاراق -كاري  نيوتن-كينغ  ارياغا الامم املتحدة سترونغ

 ادرار 33,1 23,74 24,63 23,65 20,98 6,58

 الشلف 26,7 15,69 15,28 16,08 18,04 8,87

 الاغواط 30,1 14,99 15,06 15,14 17,29 8,38

 أم البواقي 24,4 14,44 14,37 15,04 17,43 5,67

 باتنة 23,0 14,11 14,32 14,28 15,18 6,03

 بجاية 32,5 19,22 18,83 19,41 21,56 8,78

 بسكرة 23,4 15,34 15,81 15,84 16,71 7,50

 بشار 30,3 15,18 15,00 14,95 17,82 5,02

 البليدة 24,9 12,07 12,47 12,63 15,29 6,29

 البويرة 31,0 14,33 14,27 14,68 19,33 7,03

 تمنراست 39,4 20,44 19,90 20,30 17,81 11,06

 تبسة 31,6 15,13 14,93 15,66 17,26 8,11

 تلمسان 29,1 20,67 21,25 20,76 20,02 6,89

 تيارت 24,2 15,74 15,93 16,22 17,71 9,46

 تيزي وزو 35,4 19,20 19,38 19,71 19,71 11,49

 الجزائر العاصمة 18,3 - - - - -

 لجلفةا 42,9 24,75 26,77 25,17 25,35 9,85

 جيجل 29,9 13,85 14,25 13,66 17,84 7,31

 سطيف 26,6 17,09 17,43 17,76 18,92 5,92

 سعيدة 22,0 17,27 18,03 17,64 17,43 7,81

 سكيكدة 26,6 12,44 12,89 12,86 15,48 6,21
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 سيدي بلعباس 30,5 18,84 20,07 18,95 16,19 5,41

 عنابة 22,6 11,85 11,71 12,02 12,52 4,94

 قاملة 26,8 12,79 12,72 13,03 16,67 6,32

 قسنطينة 22,0 16,29 16,02 16,57 16,07 4,83

 املدية 26,2 10,33 9,99 10,48 14,29 6,96

 مستغانم 19,8 - - - - -

 مسيلة 25,8 13,04 12,66 13,24 17,96 6,31

 معسكر 21,7 10,20 9,85 10,16 11,11 5,50

 ورقلة 25,7 18,49 19,00 18,72 18,31 10,89

 وهران 23,3 13,36 13,37 13,34 11,51 6,09

 البيض 29,4 8,81 8,89 9,03 13,30 7,18

 اليزي  36,4 27,29 30,61 27,78 31,19 16,25

 برج بوعريريج 30,8 14,94 14,06 14,65 14,08 6,02

 بومرداس 25,2 12,63 11,81 12,22 13,39 5,65

 الطارف 24,8 15,25 15,71 15,42 13,94 7,76

 تندوف 51,1 26,57 27,34 26,61 26,90 11,19

 تيسمسيلت 24,4 15,45 15,69 15,57 16,91 10,16

 الواد 35,1 14,58 15,41 14,60 15,33 8,57

 خنشلة 31,6 15,49 15,55 15,57 18,48 8,54

 سوق اهراس 28,9 14,14 14,04 14,58 13,76 6,53

 تيبازة 20,6 11,94 12,45 12,19 13,36 4,39

 ميلة 20,3 13,88 13,72 13,67 13,85 5,29

 عين الدفلة 27,9 11,09 10,71 11,49 13,04 6,44

 النعامة 23,0 13,39 13,85 13,73 15,77 7,56

 عين تموشنت 21,0 13,54 14,02 13,69 13,17 5,98

 غرداية 23,9 18,28 19,70 17,96 17,67 6,56

 غليزان 25,8 16,41 15,96 16,55 14,93 7,08

 

 التوزيع النسبي للفئات الكبرى وطنيا ومحليا  -4-5

التباين في التوزيع النسبي للسكان  2008على املعطيات الوطنية لتعداد  ADJAGE لم يظهر تطبيق ورقة

ات بقدر ما بينه التطبيق على املعطيات املحلية، والذي عكس وجود فوارق في نسبة الفئات الكبرى بين الوالي
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الشمالية وتلك الداخلية والجنوبية، فوطنيا قد بينت إلاتجاهات وجود إرتفاع في نسب ألاعمار الكبرى أين 

% على التوالي،  7,43% و 64,51% إلى  6,61% و 57,2سنة فأكثر من  60سنة و  59-15زادت قيمها في الفئتين 

(، أما 15ي التعدادين على التوالي )شكل % ف 28,06% إلى  36,19سنة من  14-0مقابل إنخفاضها لدى الفئة 

سنة فأكثر  60محليا فقد تبين وجود واليتين قد خالفت هذا التوجه، تمنراست التي شهدت إنخفاضا في الفئة 

 .(8% بين التعدادين على الترتيب )جدول  5,20% إلى  5,33% مثلها مثل الجلفة من  4,22% إلى  4,28من 

سنة أعلى من املستوى  14-0اخلية وجنوبية نسبة للسكان من ذوي الفئة والية د 29سجلت على ألاقل 

%( والجلفة 38,13%( وتمنراست )32,2%( وبسكرة )33,10% كواليات أدرار ) 28,06الوطني واملقدر ب 

%(، وباملقابل شهدت باقي الواليات الشمالية نسب منخفضة بين 36,72%( والواد )36,78%( وإليزي )36,98)

% في البليدة. هذه الوضعية تغيرت في الفئتين التاليتين حيث خصت جل الواليات 27,97يزي وزو و% في ت21

سنة فأكثر  60% للفئة  8,68سنة و 59-15% لفئة  68,58الشمالية بإرتفاع نسبها كوالية بجاية التي سجلت 

 10,12% و  68,88ي وزو )%( وتيز  8,76% و 68,01%( وعنابة ) 9,04% و 66,15مثلها مثل الجزائر العاصمة )

والية( فقد سجلت أقل نسبة للفئة العمرية  20%( على الترتيب، أما معظم الواليات الداخلية والجنوبية )

 .سنة فأكثر  60% للفئة 7,43والية أقل من  25%، و64,51سنة مقارنة باملستوى الوطني املقدر ب  15-59

  الاعالة -4-6

أن نسبة السكان النشطين  2008و 1998لعمرية في الجزائر بين تعدادي أظهر تحليل تطور ثقل الفئات ا

% 36,19سنة من  15في نسبة ألاقل من  تقلص%، مقابل 64,51% إلى 57,20عاما قد إرتفعت من  59-15بين 

%، لينتقل بذلك مؤشر إلاعالة 7,43% إلى 6,61سنة من  60%، وإرتفاع طفيف في ثقل ألاكبر من 28,06إلى 

% نظير 43,49% لتبلغ 63,23% مع ميزة أن إعالة الشباب قد تراجعت من 55,02% إلى 74,81ن وطنيا م

(. هذه املقاييس الوطنية لم تظهر 41و 40وجدول  15% )شكل 11إستقرار في إعالة الشيوخ عند مستوى 

انت مختلفة حسب أوجه التقارب أو التباعد بينها وبين تلك املعدالت املحلية والجهوية، هذه ألاخيرة التي ك

% في 69,53% نظير 82,77سجل معدل إلاعالة الكلية في الريف مستوى  1998تعداد  ففينوعية الوسط، 

%، كما بين 55مسجال فيهما تقريبا معدال في نواحي  2008الحضر، ليغيب هذا التباين بعد ذلك في تعداد 

منها داخلية وجنوبية قد تعدى فيها مؤشر  20وجود نمطين من الواليات،  2008التحليل في آخر تعداد لعام 

%( والواد 72,96%( والجلفة )73,45% كتمنراست )55,02إلاعالة الكلية النسبة الوطنية واملقدرة ب 

والية معظمها شمالية ساحلية قد سجلت معدال أدنى من ذلك كبجاية  28%(، و68,59%( وغرداية )73,43)

%( )جدول 48,81%( وحتى الطارف )50,59%( وبومرداس )47,03%( وعنابة )45,17%( وتيزي وزو )45,81)

(. هذه الوضعية التي ساهم فيها وبقدر وفير تراجع مستوى إلانجاب لدى النساء واملبينة في الهرم السكاني 8

عاما، واملالحظة في التطور املنتظم ألمل  60وفيات الفئة ألاكثر من  ، باإلضافة إلى إستقرار 2008لتعداد 

، ستكون فرصة سانحة وظرفية مالئمة لتسريع 2014 سنة في عام 76,85عند الوالدة وبلوغه عتبة  الحياة

 .خفض الخصوبة واملرور بآخر مرحلة من نموذج التحول الديمغرافي والانتقال إلى العائد الديمغرافي

 2008 زائر لعامومؤشر إلاعالة املحلي في تعداد الج العريضة التوزيع النسبي للفئات العمرية: 8جدول 

  %السكان في الفئات العمرية العريضة  %مؤشر إلاعالة 

 0 - 14 15- 59 60 + إعالة الشباب إعالة الشيوخ إلاعالة الكلية

 ادرار 33,10 60,60 6,30 54,62 10,39 65,01
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 الشلف 28,43 64,64 6,93 43,99 10,73 54,71

 الاغواط 33,73 60,51 5,76 55,74 9,52 65,26

 أم البواقي 28,56 64,70 6,74 44,14 10,41 54,55

 باتنة 29,30 63,73 6,97 45,97 10,93 56,90

 بجاية 22,74 68,58 8,68 33,16 12,66 45,81

 بسكرة 32,20 61,26 6,54 52,57 10,67 63,24

 بشار 28,67 64,93 6,41 44,15 9,87 54,02

 البليدة 27,97 64,81 7,22 43,15 11,13 54,29

 البويرة 26,76 66,06 7,18 40,50 10,87 51,38

 تمنراست 38,13 57,65 4,22 66,14 7,32 73,45

 تبسة 29,36 63,99 6,66 45,88 10,40 56,28

 تلمسان 25,30 65,79 8,90 38,45 13,53 51,99

 تيارت 29,17 63,89 6,93 45,66 10,85 56,51

 زوتيزي و  21,00 68,88 10,12 30,49 14,69 45,17

 الجزائر العاصمة 24,81 66,15 9,04 37,50 13,67 51,17

 الجلفة 36,98 57,82 5,20 63,96 9,00 72,96

 جيجل 26,74 65,61 7,65 40,75 11,65 52,41

 سطيف 28,71 64,89 6,40 44,24 9,86 54,11

 سعيدة 27,03 65,57 7,40 41,22 11,29 52,51

 سكيكدة 26,34 65,59 8,06 40,16 12,29 52,45

 سيدي بلعباس 24,99 65,91 9,10 37,91 13,81 51,72

 عنابة 23,22 68,01 8,76 34,14 12,88 47,03

 قاملة 25,67 65,95 8,38 38,93 12,71 51,63

 قسنطينة 25,18 66,20 8,61 38,04 13,01 51,06

 املدية 28,19 64,81 7,00 43,50 10,79 54,30

 مستغانم 28,17 65,11 6,72 43,26 10,32 53,58

 مسيلة 32,20 62,09 5,70 51,86 9,19 61,04

 معسكر 28,59 63,73 7,68 44,87 12,06 56,92

 ورقلة 35,01 60,10 4,89 58,25 8,14 66,39

 وهران 25,99 65,83 8,17 39,48 12,42 51,90

 البيض 32,54 60,51 6,95 53,78 11,49 65,26

 اليزي  36,78 59,22 4,00 62,11 6,75 68,86

 برج بوعريريج 28,74 64,10 7,16 44,83 11,18 56,01

 بومرداس 26,07 66,40 7,53 39,25 11,34 50,59

 الطارف 25,02 67,20 7,78 37,24 11,57 48,81

 تندوف 33,38 61,73 4,89 54,07 7,92 61,99
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 تيسمسيلت 28,38 64,73 6,90 43,84 10,65 54,50

 الواد 36,72 57,66 5,62 63,67 9,75 73,43

 خنشلة 29,66 63,53 6,81 46,68 10,73 57,41

 سوق اهراس 27,42 65,02 7,56 42,18 11,62 53,80

 تيبازة 26,43 65,55 8,02 40,32 12,24 52,56

 ميلة 27,92 64,63 7,45 43,20 11,53 54,73

 عين الدفلة 28,73 64,29 6,99 44,68 10,87 55,55

 النعامة 30,94 62,59 6,48 49,43 10,35 59,78

 عين تموشنت 25,71 65,60 8,69 39,20 13,25 52,45

 غرداية 34,38 59,31 6,31 57,96 10,64 68,59

 غليزان 28,50 65,19 6,31 43,72 9,68 53,4

 

 والخاتمة  ةناقشامل -5

تعدادي  خلص تطبيق التقنيات غير املباشرة على معطيات التركيبة السكانية حسب العمر والجنس في

إلى إعادة تصحيحها وإلاقرار بتباين جودتها، فوطنيا شخصت أخطاء في إلادالء باألعمار  2008الجزائر لعام 

حسب مؤشر ويبل على عكس مؤشري مايرز وباش ي اللذين  5و 0وظهر تجاذب ضعيف نحو تلك املنتهية ب 

، أما مؤشر الذكورة فكان مختلفا بقيم 5ب والتجاذب نحو تلك املنتهية  0بينا التنافر من ألاعمار املنتهية ب 

طفيفة في ألاعمار الدنيا على عكس الفروق املالحظة في مثيلتها املتقدمة بين الوسطين الريفي والحضري ، كما 

، وباملقابل أظهر إستخدام 2008أعوام قبل  5الوالدات في الجزائر قد حدث  تداركأظهر الهرم السكاني أن 

عطيات املحلية ما لم يكن منتظرا على إلاطالق، أوال سوء جودة معطيات العمر والجنس هذه التقنيات على امل

خاصة في  40وفي بعض ألاحيان ال  20من خالل تجاوز قيمة مؤشر ألامم املتحدة للجنس والعمر معا قيمة 

ة النوعية، الواليات الجنوبية، وبالرغم من عملية التمهيد إال أن بعض منها بقيت معطياتها متوسطة وسيئ

وهذا ما يدعو إلى البحث في مكامن ضعف نظام املعلومات الديمغرافي في هذه املناطق لتعديله قبل التعدادات 

املزمع إجراءها مستقبال، وثانيا إنتقال في التركيبة العمرية للساكنة التي شهدت وطنيا إرتفاع في نسب الفئة 

سنة، أما محليا  15ظير تقلص في نسبة الفئة ألاقل من سنة ن 60سنة واملسنين ألاكبر من  59-15النشطة 

عاما  15فقد عرفت معظم الواليات الجنوبية والداخلية نسب أعلى من املستوى الوطني لدى الفئة ألادنى من 

 60وألاكبر من  59-15على عكس الواليات الشمالية التي إختصت بارتفاع نسب السكان من ذوي ألاعمار 

% في تعداد 55,02رجم بدوره في إنخفاض معدل إلاعالة الوطني وإستقراره عند نسبة سنة، هذا التباين ت

، وعلى نفس الشاكلة املحلية السابقة إعالة الشيوخ وتقلصه عند الشباب ، مع خاصية ثبات معدل 2008

لجنوبية سجلت معظم الواليات الشمالية معدالت إعالة أقل من املستوى الوطني نظير إرتفاعها في الواليات ا

والداخلية وهو ما يؤكد وجود أنماط من التحوالت الديمغرافية في هذه املناطق، ومن جهة أخرى فهي مدعاة 

  .إلستشراف برامج تنموية إقتصادية وإجتماعية حسب متطلبات ساكنتها
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  :ملخص

جاءت هده الدراسة نتيجة ما يشهده القطاع من احتجاجات متكررة حول سوء الخدمات املقدمة. 

لك أن الطالب الباحث هو ذوستتناول الخدمات ألاكثر أهمية للطلبة كاإليواء وإلاطعام والنقل، وما يدعم 

مد في قطاع الخدمة تعاشكالية التنظيم امليطرح فيها موظف بالقطاع ملا يزيد عن إحدى وعشرين سنة مضت، 

بهدف تحديد متلقيها و  جل تقديمها باملواصفات املطلوبة لتنال رض ىأتحديات التي يواجهها من والالجامعية 

 . لكذنوع التنظيم املالئم ل

على املنهج الوصةةةةف  بن طبيعة الدراسةةةةة تندرد اةةةةمن الدراسةةةةات الوصةةةةفية في هذه الدراسةةةةة اعتمدنا 

إلى ، و قد توصةةةةةةةةةلت الهيكلة التنظيمية للقطاع والوظائف التي تمارس من خاللهاوالنقدية، والتي سةةةةةةةةةتبحث في 

أن نوع التنظيم املعتمد ال يحقق الهدف املنشود وهو تقديم خدمات اجتماعية تستجيب للحاجات ألاساسية 

ة ةخدمات جامعية بالجود للطلبة، ومن الضةةةةةةةةةةةرورظ إعادة النظر في إعادة هيكلة القطاع لتوفير فرصةةةةةةةةةةةة تقديم

 .املطلوبة
 اتصال.       ؛ رقابة ؛سلطة ؛ تنظيم ؛خدمات جامعية: الكلمات املفتاحية

Abstract 

This paper is the result of the repeated protests against the low-quality service 

(especially shelter, catering and transport) that students receive. To help achieve valid 
research results, the researcher takes use of his own experience as a student-service-sector 

employee for over twenty one years ago. 

The study follows a descriptive methodology since it seeks to investigate the 
organisational structure and functions of the aforementioned sector. The study has shown 

that the current organisation has failed to achieve the target objectives, and recommends that 

the sector restructuring is reviewed in order to offer quality service. 

Keywords: student service ; organisation ; authority ; control ; communication  
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 مقدمة: -1

بعدما افتكت الجزائر اسةةةةتقاللها، وانجلى مسةةةةتعمار الفرريةةةة ي عسةةةةكريا،  ادرت كل إطارات  التي كانت ة

في أزمة متعدد ألاوج ، ولم يكن أمامها سةةةةوى  فوجدت نفسةةةةها»دولة في تلك الحقبة تدير وتسةةةةير مؤسةةةةسةةةةات ال

مما اسةةةةةةةةةةةةةتد ى توفير ة... الطرق للخرود تدريجيا منها والدخول في تنمية اقتصةةةةةةةةةةةةةادية شةةةةةةةةةةةةةاملةالبحث عن أنجع 

إطارات ذات تكوين عالي للتحكم في التكنولوجيا املتطورة، فتم إرشةةةةةةةةاء هياكل البحث العلوي والحصةةةةةةةةول على 

 (  53، ص2003)رشيد، « التكنولوجيا

بمختلف أطواره، ولم تكتف  بذلك فقط بل وكان اختيار الدولة لسةةةةةةياسةةةةةةية مجانية ال ةةةةةةحة والتعليم 

تبنت باملوازاة مع إرشةةةاء مؤسةةةسةةةات للتعليم العالي إرشةةةاء مؤسةةةسةةةات للخدمة الجامعية وتوفير خدمات ل يواء ة

وإلاطعام والنقل للطلبة، وخاصةةةةة للقادمين من ألارياف وألاماكن البعيدة عن املدن من اجل تدعيم سةةةةياسةةةةة ة

ممثلة بجامعة  1963فكانت بداية الجامعة الجزائرية سةةةةةةةةةةةةةنة »إعادة بناء الوطن.  توفير إلاطارات الالزمة ملهمة

والية، وحتى وصةةةةةةل العدد إلى  30جامعة على مسةةةةةةتوى  53الجزائر فقط، ثم بلغ عددها مع بداية التسةةةةةةعينات 

ات ةوالية... كما عرف قطاع الخدمة الجامعية نفس التوسةةةةةةع والتطور إذ انتقل عدد إلاقام 48جامعة بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  61

أظ بطاقة  2012إقامة جامعية سةةةةةةةةةةةةةنة  388، ثم 1990سةةةةةةةةةةةةةنة  103إلى  1971إقامة سةةةةةةةةةةةةةنة  11الجامعية من 

إقامة جامعية سةةةنة  435مديرية خدمات و 66ألف سةةةرير... و 362ألف سةةةرسةةةر ثم 163اسةةةتيعاص وصةةةلت إلى 

من  طالب مسةةةةةتفيد 963480طالب مسةةةةةتفيد من خدمة إلاطعام و 1115900أظ بطاقة اسةةةةةتيعاص لةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  2021

 (.2021)الديوان الوطني للخدمات الجامعية، « طالب مستفيد من خدمة إلايواء 492457خدمة النقل و

هةذا وقةد شةةةةةةةةةةةةةهةد قطةاع الخةدمةة الجةامعيةة بةالجزائر عةدة تيييرات هيكليةة، فمن مةديريةة مركزيةة بوزارة 

رف على إقةةامةةات ةلخةةةدمةةات الجةةةامعيةةةة والتي بةةدورهةةا تشةةةةةةةةةةةةةلالتعليم العةةةالي والبحةةةث العلوي تشةةةةةةةةةةةةةرف على مراكز 

جامعية، فإرشةةةةةةةةةةاء لديوان وطني للخدمات الجامعية باسةةةةةةةةةةتقاللية مالية مع إشةةةةةةةةةةراف من وزارة التعليم العالي، ة

سةةةةةةةةةةتقاللية مالية، ثم إرشةةةةةةةةةةاء ةةايرة تتمتع بخف على إلاقامات الجامعية، هذه ألا وإرشةةةةةةةةةةاء مندوبيات والئية تشةةةةةةةةةةر 

، مع 2005ت جامعية أو أكثر بداية من سةةةةةةةةةةةةنة مديريات للخدمات الجامعية تشةةةةةةةةةةةةرف كل منها على خمس إقاما

توزيع للسةلطات بين املديرية العامة للديوان الوطني ومديريات الخدمات الجامعية وإلاقامات، وهذا ما جعل 

منها هو محاولة تحسةةةةةةةةةين وتطوير الخدمة  يهذا القطاع يخضةةةةةةةةةع للكثير من انواع التنظيم كان الهدف الرئ يةةةةةةةةة 

 الجامعية املقدمة للطالب. ة

 إلاشكالية: -2

 تتمثل إشكالية هذا املقال في السؤال الرئ ي ي التالي: 

  ما هو نوع التنظيم املعتمد في قطاع الخدمات الجامعية، وإلى أي مدى يستطيع تقديم خدمات

 ؟تلبي حاجات متلقيها

 الفرعية واملتمثلة في: ألاسئلة ويمكن من خالل هذا السؤال الرئ ي ي طرح مجموعة من

 كل التنظيوي املعتمد بالقطاع والذظ يحقق إنتاد خدمة جامعية في املستوى؟ما هو الهي 

  ما هي آليات ممارسةةةةةةةةةةةةة الوظائف التنظيمية بالقطاع والتي تمكن من التحكم أكثر في تقديم خدمة

 تحقق رض ى متلقيها؟ 

  ما هي الوسائل التي يعتمدها القطاع، والتي تمكن من إنجاز خدمة تلقى استحسان الطالب

 امعي؟الج
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 هدف الدراسة: -3

ويتمثل الهدف الرئ ي ي من إعداد هذه الدراسة هو التطرق لنوع التنظيم املعتمد على مستوى قطاع ة

تقديم خدمات جامعية تنال رضةةةةةةةة ى الطالب، وتجدر إلاشةةةةةةةةارة هنا إلى أن على الخدمات الجامعية ومدى قدرت  

الطالب الباحث املعد لهذا املقال هو موظف بالقطاع ملا يزيد عن إحدى وعشةةةرين سةةةنة مضةةةت، كما أن  قام 

 املاجستير بنفس القطاع. رسالةبإجراء دراسة ميدانية إلعداد 

 طبيعة الدراسة واملنهج: -4

 من الدراسات الوصفية النقدية، وتم معتماد على املنهج الوصف .تندرد هذه الدراسة ا

 :التعريف بقطاع الخدمات الجامعية -5

هو تعبير عن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، هذه املنظمة التي تتكفل بتقديم خدمات جامعية 

بموجب املرسةةةةةةةةةةةةةوم من إطعام وإيواء ونقل ومنح ورشةةةةةةةةةةةةةةاطات ثقافية وريااةةةةةةةةةةةةةية وعلمية، للطلبة وقد أسةةةةةةةةةةةةةس 

، وهو باختصةةةةةةةةار )د.و.خ.د( مؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةة عمومية ذات طابع 2003سةةةةةةةة تم ر 14املؤرخ في  03/312التنفيذظ رقم 

إدارظ تتمتع بالشةةةةةخصةةةةةية املعنوية ومسةةةةةتقاللية املالية، مواةةةةةوعة تحت تصةةةةةرف وصةةةةةاية وزارة التعليم العالي ة

 والبحث العلوي.

يتولى الديوان الوطني للخدمات الجامعية تنفيذ مجموعة  ديوان الوطني للخدمات الجامعية:المهام  -5-1

 (.2021، د.و.خ.د ) من املهام يمكن إيجازها في:

 .يتولى تسيير عمليات إلاستثمار املرتبطة بتنمية وصيانة املنشآت ألاساسية والتجهيزات 

 ها.يتولى متابعة أرشطة هياكل  املختلفة وتنسيقها ومراقبتها ويقترح كل التدابير لتحسين 

 . يسهر على إلاستعمال الرشيد للموارد والوسائل املواوعة تحت تصرف هياكل 

 .يساهم في إعداد برنامج التكفل بالنقل الجامعي والسهر على ترشيده 

 .يتولى تنظيم عمليات الوقاية ال حية باالتصال مع الهياكل املتخصصة 

 لجامعية ويقوم بترقيت .يضع نظاما إعالميا ووثائقيا لفائدة الطلبة داخل إلاقامات ا 

 .يتولى التكفل بالخدمات الجامعية واملنح للطلبة ألاجانب املسجلين بصفة نظامية 

 .يعد مخطط التنمية وتوسيع شبكة املنشآت ألاساسية والتجهيزات الالزمة 

 .يعد وثيقة برامج تكوين املستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم 

 في مجال الخدمات الجامعية وتقديم اقتراحات للتكفل بها. يسعى للتعرف على حاجات الطلبة 

 .السهر على تطبيق ألاحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالخدمات 

 .تطوير وترقية ألارشطة العلمية والثقافية والريااية والترفيهية املوجهة للطلبة 

يسهر الديوان ع ر شبكت  الوطنية على الخدمات التي يقدمها الديوان الوطني للخدمات الجامعية:  -5-2

 (.2021، د.و.خ.د) تقديم خدمات إجتماعية جامعية للطلبة تتمثل أساسا في:

يستفيد الطالب من خدمات النقل بعد تسديد مبلغ مائة وخمسة وثالثون دينار ملوسم خدمات النقل: -5-2-1

 جامعي، ويوفر الديوان ثالثة صيغ من النقل هي:

 :نقل الطلبة داخل حدود الوالية التي تضم املدينة الجامعية.  النقل الحضري 
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 :يستفيد من  الطلبة الذين يقطنون بمسافة أقل من املسافة املشروطة ل يواء  النقل الشبه حضري

 والطالبات الالئ  تتوفر فيهن شروط إلايواء وطاقة إستيعاص إلاقامات الجامعية ال تسمح بإيوائهن.

 وهي صيية جاءت نتيجة إتفاقية م رمة بين وزارة التعليم العالي والبحث  بير:نقل طلبة الجنوب الك

العلوي ووزارة التضامن الوطني والخطوط الجوية الجزائرية، وتنص على توفير تذكرة سفر واحدة 

 خالل املوسم الجامعي ع ر الخطوط الجوية لكل طالب.

كلم( بالنسبة  35وبعد توفر شرط املسافة القانونية ) بعد إيداع الطالب مللف إلايواء،خدمات الايواء: -5-2-2

كلم( بالنسبة للطلبة، يستفيد الطالب، من  رف جماعية يختلف عدد املقيمين بها  50للطالبات و)

حسب مساحتها، وبعد تسديد مقابل إلايواء الذظ يقدر بةأربعمائة دينار للطالب القديم وأربع مائة 

 وأربعون دينار للطالب الجديد.

يستفيد من خدمات إلاطعام الطالب املقيم كما يستفيد منها الطالب الخارجي،  خدمات إلاطعام: -5-2-3

وتقدم الوجبات اليذائية على مستوى مطاعم إلاقامات واملطاعم املركزية. ويقدم الطالب تذكرة بقيمة 

 الصباح.دينار وأربعة سنتيمات لوجبتي اليذاء والعشاء وتذكرة بقيمة نصف دينار لفطور 

يقوم الطالب بإيداع ملف املنحة بتقديم وثائق خاصة ب  وأخرى خاصة بمداخيل خدمات املنح:  -5-2-4

 ألاولياء وعلي  تتحدد قيمة املنحة.

: والتي تكون من خالل إعداد برنامج سنوظ خدمات النشاطات الثقافية الرياضية والعلمية -5-2-5

 سهر على تنفيذه.للنشاطات بالتنسيق مع ممثلي الطلبة وال

تتواجد على مستوى كل إقامة جامعية وحدة طبية عالجية تسهر على الخدمات الصحية والوقائية: -5-2-6

تقديم الرعاية ال حية للطلبة، كما تتوفر بعض إلاقامات الجامعية على سيارات إسعاف، ولكل طالب 

وألامراض املتنقلة، وت رمج ملف طبي خاص، كما تنظم حمالت تحس سية خاصة باآلفات مجتماعية 

 دوريا حمالت تلقيح للطلبة.

 :الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للخدمات الجامعية -6

يتكون الديوان الوطني للخدمات الجامعية الخريطة التنظيمية للديوان الوطني )املديرية املركزية(:  -6-1

 (1995من املديريات التالية: )املرسوم التنفيذظ، 

 وتتكفل هذه املديرية بما يلي:مديرية الدراسات والتنمية:  -6-1-1

 .اقتراح مخطط تنمية الهياكل والتجهيزات الضرورية للتكفل باحتياجات الطلبة 

  .تنظيم جمع املعطيات إلاحصائية ومعالجتها، تعميم آليات معالم آلالي 

 تعميم إلاعالم آلالي. وتشتمل على املديريات الفرعية التالية: التخطيط وال رمجة،

 : وتتكفل بة:مديرية مراقبة التسيير والتدقيق والتحليل املالي -6-1-2

 اسبي ملديريات الخدمات وإلاقاماتمتابعة تنفيذ إجراءات التسيير املالي واملح. 

 .القيام بمهام التدقيق واملراقبة ملديريات الخدمات وإلاقامات 

  مديريات الخدمات وإلاقامات.إجراء التحليل املالي لحسابات تسيير 

 .إقتراح مقاي س ومعايير إعداد مشاريع امليزانيات 

وتشتمل على املديريات الفرعية التالية: التدقيق ومراقبة تسيير مديريات الخدمات الجامعية، التدقيق 

 ومراقبة تسيير إلاقامات الجامعية، التحليل املالي والتقي س.
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 وتتكفل هذه املديرية بالتالي: الطالب: مديرية تحسين ظروف معيشة -6-1-3

 .واع آليات مراقبة نوعية رشاطات الخدمات واقتراح كل تدبير لتحسينها 

  القيام بتحقيقات وس ر لآلراء قصد تحديد حاجيات الطلبة واقتراح تدابير لتحسينها 

 .ترقية تنظيم النشاطات العلمية والثقافية والريااية والوقاية ال حية 

 ا ل عالم والتوثيق داخل إلاقامات وترقيتها.إرشاء خالي 

وتشتمل على املديريات الفرعية التالية: الخدمات الجامعية، النشاطات العلمية والثقافية، والريااية       

 والوقاية ال حية، إلاعالم والتوثيق.

 : وتتكفل هذه املديرية باآلت :مديرية إدارة الوسائل-6-1-4

  املوارد ال شرية وكذا عقلنة تسييرها. اقتراح كل تدبير لتطوير 

 .إعداد مخططات تكوين وتحسين مستوى مستخدم  الخدمات وامان تنفيذها 

 .واع تحت تصرف مديريات الخدمات وإلاقامات الوسائل املالية لذلك 

 .القيام بإعداد مشاريع ميزانيات الديوان بالتنسيق مع الهياكل املعنية 

رعية التالية: املوارد ال شرية، التكوين وتحسين املستوى، املالية والوسائل وتشتمل على املديريات الف    

 وألارشيف.

تتكون مديرية الخدمات الجامعية من ألاقسام التالية:  الخريطة التنظيمية ملديرية الخدمات الجامعية: -6-2

 (1995)املرسوم التنفيذظ، 

 يلي:ويتكفل هذا القسم بما  قسم املراقبة والتنسيق:-6-2-1

 .إعداد مخططات النقل الجامعي ومتابعة تنفيذها 

 .متابعة رشاطات الخدمات الجامعية املقدمة ومراقبتها وتنسيقها 

 .اقتراح كل تدبير لعقلنة إستعمال الوسائل ال شرية واملادية واملالية 

 .دراسة برامج النشاطات العلمية والثقافية والريااية والسهر على تطبيقها 

 املصالح آلاتية: النقل، إلاطعام، إلايواء، النشاطات العلمية والثقافية والرياايةويشتمل على 

 يتكفل هذا القسم باآلت : قسم املنح: -6-2-2

 امان معالجة ملفات الطلبة املستفيدين من املنح ومتابعتها 

  .امان تجديد املنح بالتنسيق مع املؤسسات الجامعية 

 امان الدفع املنتظم للمنح 

  عالجة منح الطلبة ألاجانب والتكفل بهاامان م 

 ويشتمل على املصالح التالية: تقديم املنح، تجديد املنح

 ويتكفل هذا القسم بما يلي:قسم املوارد البشرية:  -6-2-3

 .تسيير املسار املنهي للمستخدمين التابعين ملديرية الخدمات الجامعية 

 ستوى للمستخدمين.امان واع حيز التنفيذ مخططات التكوين وتحسين امل 

 ويشتمل على املصالح التالية: تسيير املسارات املهنية، التكوين وتحسين املستوى 

 ويتكفل هذا القسم باآلت :قسم املالية والصفقات العمومية:  -6-2-4
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 .تسيير الوسائل املادية واملالية املواوعة تحت تصرف مديرية الخدمات 

  التابعين ملديرية الخدمات الجامعية.امان التكفل برواتب املستخدمين 

  .امان التكفل بمختلف مراحل عقد الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها 

 .امان متابعة عمليات بناء وتجهيز إلاقامات 

 ويشتمل على املصالح التالية: امليزانية واملحاسبة، الصفقات العمومية، متابعة عمليات البناء والتجهيز.

 .يمية لإلقامة الجامعيةالخريطة التنظ -6-3

 (1995)املرسوم التنفيذظ،  ة الجامعية من املصالح التالية:تتكون إلاقام          

 وتشتمل على الفروع التالية: توفير ميواء، تسيير ميواء مصلحة إلايواء:-6-3-1

 املقتصدية.وتشتمل على الفروع التالية: وحدة إلاطعام، التموين،  مصلحة الاطعام:-6-3-2

وتشتمل على الفروع التالية:  مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والوقاية الصحية: -6-3-3

 النشاطات العلمية والثقافية والريااية، الوقاية ال حية

: وتشتمل على الفروع التالية: النظافة والصيانة، ألامن مصلحة النظافة والصيانة وألامن الداخلي-6-3-4

 داخليال

: وتشتمل على الفروع التالية: املستخدمين، امليزانية واملحاسبة، الوسائل مصلحة إدارة الوسائل-6-3-5

 العامة

 .مناقشة محتوى الهيكلة التنظيمية لقطاع الخدمات الجامعية -7

 من خالل ما تقدم يمكن استخالص مجموعة من املالحظات متمثلة في:

 للديوان الوطني للخدمات الجامعيةبالنسبة للمديرية العامة  - 7-1

فيما يخص مديرية الدراسات والتنمية والتي تتكفل بإعداد واقتراح مخطط تنمية الهياكل   -7-1-1

والتجهيزات، في حين أن إنجاز إلاقامات الجامعية تتكفل ب  مديريات السكن والتجهيزات العمومية بالوالية 

يا فيما عدا ما تعلق بالترميمات، وكان نتيجة لذلك بناء وتش يد دون الرجوع لهياكل الديوان وطنيا أو محل

إقامات جامعية ال تتوفر على أدرى شروط الرفع من مستوى مع شة الطالب، كأن تتوفر على أجنحة ل يواء 

ومطعم جامعي فقط، في حين نجد إقامات جامعية  أخرى تتوفر على مراكز للنشاطات الثقافية وعلى هياكل 

نقترح اعتماد نماذد هندسية يرا ى فيها التنوع املعمارظ لكل مناطق الوطن، تتوفر على هياكل ريااية، و 

 إلايواء، إلاطعام، النشاطات الثقافية والريااية، كما يمكن اعتماد نماذد لتجهيزات خاصة باإليواء وإلاطعام.

وإعداد مخطط تعميم آليات أما املالحظة الثانية فتتعلق بتنظيم جمع املعطيات إلاحصائية ومعالجتها 

إلاعالم آلالي في حين أن أاعف قيمة مالية بميزانية التسيير باملديرية أو إلاقامات الجامعية، هو بند اقتناء 

 أدوات وتجهيزات إلاعالم آلالي.

أما مديرية تحسين ظروف مع شة الطالب فإنها تتكفل بواع آليات مراقبة نوعية رشاطات  -7-1-2

ية، واملتتبع لنسق العمل على مستوى مديريات الخدمات الجامعية وإلاقامات التابعة لها الخدمات الجامع

يدرك أن  ل س هناك أظ إجراءات ميدانية تع ر عن ذلك، كأن تشكل لجان على مستوى املديرية العامة وتكلف 

الجهات، ويمكن بالسهر على تنظيم دورات مراقبة، وذلك من خالل تقسيم الهياكل القاعدية للقطاع بحسب 

تقديم توجيهات لتحسين نوعية خدمات إلاطعام، إلايواء والنقل، باإلاافة إلى نقل التجارص الناجحة بين 
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املديريات وإلاقامات الجامعية، عقد لقاءات جهوية ووطنية من أجل تبادل الخ رات وتقديم التوجيهات الالزمة 

 للرقي بمستوى الخدمة الجامعية. 

يام بالتحقيقات وس ر آلاراء الخاصة بالطلبة لتحديد حاجاتهم لتحسين ظروف مع شتهم أما فيما يخص الق

باإلقامات الجامعية، يعد هذا الهدف إجراء عمليا يمكن تحقيق  وخاصة مع التقدم التكنولوجي وتطور وسائل 

نشاطات العلمية إلاتصال إال أن هذا لم يجسد بعد على مستوى قطاع الخدمات الجامعية. أما ترقية تنظيم ال

والثقافية والريااية والوقاية ال حية داخل مقامات الجامعية، فيتوقف على إلاجتهادات الشخصية 

 للقائمين عليها، ووفق ما هو متوارث من تجارص سابقة. 

أما إرشاء خاليا ل عالم والتوثيق داخل إلاقامات الجامعية، فهي  ير موجودة إال ما صدر عن املديرية 

 ة في تعليمة تنص على تكليف رئ س قسم املراقبة والتنسيق على مستوى املديرية بمهمة إلاعالم.العام

ون ومما تقدم يمكن اعتماد هيكلة جديدة فيما تعلق بمديرية تحسين ظروف مع شة الطالب، بأن تك

حقيق مبدأ مديرية فرعية ل يواء وأخرى ل طعام وثالثة للنقل وهذا لتهناك مديرية فرعية لكل خدمة، 

 التخصص. 

أما مديرية إدارة الوسائل فتتكفل باقتراح كل تدبير لتطوير املوارد ال شرية وهذا يقتض ي رسم سياسة  -7-1-3

 وطنية للموارد ال شرية. 

أما بالنسبة ملخططات التكوين على مستوى الديوان الوطني فهي  ير موجودة، ويبقى التكوين فقط 

 وى مديريات الخدمات الجامعية.متوقف على ما ي رمج على مست

ما فيما يخص املحافظة على ألارشيف فكيف يكون ذلك وال توجد أظ مصلحة أو على ألاقل فرع على أ

 مستوى املديرية وإلاقامات مكلف بذلك. 

 بالنسبة ملديرية الخدمات الجامعية -7-2

حول طريقة عمل هذا القسم،  إن احتياجات الطلبة في معظمها تتمحور  قسم املراقبة والتنسيق: -7-2-1

وعلى هذا ألاساس يجب أن تتوافق املهام املوكلة ل  مع املصالح التابعة ل ، وبتكليف كل مصلحة بمهام من 

صميم وظائفها ألاساسية، فعلى س يل املثال مصلحة إلاطعام يجب أن تشرف على إعداد جدول الوجبات 

تكوين لجان  ة،هو متوفر في السوق من املواد التمويني اليذائية ومتابعت  وإحداث تيييرات في  بحسب ما

 .د الوجبات، التخزين، الوقاية...(مراقبة دورية للمطاعم الجامعية في كل ما يتعلق )بالتموين، إعدا

بالنسبة لقسم املوارد ال شرية وباإلاافة إلى مهام املتابعة الدائمة للمسار املنهي للموظف والعامل  -7-2-2

يجية تكوين املوارد ال شرية كان ألاجدر إلحاق مهمة التكفل برواتب املستخدمين والتي أدرجت وكذا إسترات

 امن مهام قسم املالية والصفقات العمومية.

املالحظة ألاساسية التي يمكن تسجيلها على املادة السادسة من املرسوم  بالنسبة لإلقامة الجامعية: -7-3

هو  ياص تحديد ما يجب أن تتكفل ب  مختلف املصالح  1995مارس  22واملؤرخ في  95 -84التنفيذظ رقم 

والفروع على مستوى مقامات الجامعية واكتفت فقط بتسمية املصالح والفروع، بالر م من أن العمل 

املباشر مع الطلبة تقوم ب  هذه املصالح وهذه الفروع، وهذا ما دفع إلى أن يكون العمل بها امن  التنفيذظ

 إطار مجتهادات الخاصة للقائمين على هذه املصالح والفروع.

 مالحظات حول الوظائف التنظيمية بقطاع الخدمات الجامعية -8
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عالقة بين شخصين أحدهما »ة على أنها: تعرف السلط ممارسة السلطة بقطاع الخدمات الجامعية: -8-1

ها رئ س وآلاخر مرؤوس، وبموجبها يقوم الرئ س بتبليغ القرارات مع توقع قبولها من املرؤوس كما يتوقع بموجب

)مصطفى،  .«سلوك  تبعا لها. واملسؤولية هي إلالتزام بأداء عمل أو أعمال معينةاملرؤوس هذه القرارات ويتحدد 

ظ أن هناك ارسياص للسلطة من أعلى الهرم التنظيوي إلى قاعدت  فالتعيين في املناصب ( واملالح84، ص2003

يتم وفق هرمية معينة فاملدير العام يعين بمرسوم رئاس ي، أما مدير باملديرية العامة أو مدير خدمات جامعية 

من املدير العام. كما فيعنان بقرار وزارظ، أما رئ س قسم باملديرية أو مدير إقامة جامعية فيعينان بمقرر 

هياكل ت، فاملدير مجال سلطت  يتسع لكل الخدما جال سلطة لكل منصب مسؤولية بقطاعيالحظ أن هناك م

القطاع على املستوى الوطني ونفس الش يء بالنسبة ملجال السلطة ملدير خدمات أو مدير إقامة، كما تفوض 

الجامعية أو مدير إقامة وفق املرسوم التنفيذظ  بعض السلطات من قبل املدير العام لكل من مدير الخدمات

 من . 17و 16، املادة 1995مارس سنة  22املؤرخ في  95-84رقم 

والسلطة بقطاع الخدمات الجامعية تتراوح بين سلطة مركزية وأخرى  ير مركزية أظ بتفويض بعض 

صة باإلطعام وإلايواء ممركزة على السلطات ملدراء الخدمات ومدراء إلاقامات، فعمليات التجهيز والتأث ث الخا

مستوى املديرية العامة، في حين أن امليزانيات الخاصة باإلطعام والنقل وإدارة املوارد ال شرية فإن السلطة 

فيها  ير ممركزة ويمنح فيها التفويض ملدير الخدمات الجامعية، أما مدراء إلاقامات الجامعية فتفوض لهم 

لى املزيد من العاملين إومع تزايد حجم املنظمة وأعمالها، ت رز حاجة املدير »صة بها. سلطة تسيير امليزانيات الخا

ملواجهة عبء العمل املتزايد، وكذلك تفويض جزء من مسؤوليات  وسلطات  للمرؤوسين، وفي حال تفويض 

)حسين، « اح...السلطات واملسؤوليات، تظهر الحاجة للتنسيق واملراقبة للتحقق من إنجاز هذه املسؤوليات بنج

 (164، ص2010

عملية الحد من منحرافات الحاصلة في »نها: أتعرف الرقابة على الرقابة بقطاع الخدمات الجامعية:  -8-2

(، وهي من الوظائف ألاساسية بقطاع الخدمات 316، ص2009)خليل،« ألاداء التنفيذظ للخطط القائمة

 الجامعية وذلك لعدة عوامل نذكر منها:

  الواسع لقطاع الخدمات الجامعية.منتشار 

 .تعدد الخدمات التي يقدمها 

رقاب  فعال وكفؤ يقوم على أساس تمكين املنظمة من تنفيذ البد من وجود نظام »في أظ منظمة 

خططها... والرقابة الناجحة من شأنها ان تؤدظ إلى مستثمار ألامثل للطاقات املتاحة بفاعلية وكفاءة وتقليص 

 (317-316، ص2009)خليل،  «والضياع فيهاأوج  الهدر 

 ويمكن أن نوجز بعض مالمح هذه الرقابة في آلات :

 ويمكن حصر هذه الرقابة في آلات :الرقابة على التسيير املالي:  -8-2-1

 :وهي الرقابة التي تكون على التسيير املالي من املؤسسات املالية املخول لها ذلك،  الرقابة الخارجية

 كاملراقب املالي والخزينة.

 :وهي الرقابة التي تكون على التسيير املالي من خالل الديوان الوطني للخدمات  الرقابة الداخلية

بصفة إستثنائية من الوزارة  الجامعية ومثال ذلك: دفتر املتابعة الشهرية، لجان تفت ش دورية أو 

 والديوان الوطني.

 وتصنف إلى نوعين: الرقابة على تسيير املوارد البشرية: -8-2-2
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 :وتتمثل الرقابة الخارجية على تسيير املوارد ال شرية في رقابة مؤسسة الوظيفة  الرقابة الخارجية

 العمومية ومؤسسة الرقابة املالية. 

 :ذكر منها: دفتر املتابعة الشهرية، سجالت الحضور اليوم ، جداول تقييم ويمكن أن ن الرقابة الداخلية

 مردود املوارد ال شرية

وسنتناول فقط الخدمات الثالث التي هي إلاطعام وإلايواء  الرقابة على الخدمات املقدمة للطلبة: -8-2-3

 والنقل.

 ة.وهي رقابة داخلية ورقابة خارجي الرقابة على خدمات إلاطعام:-8-2-3-1

 :وتتكفل بها مديرية التجارة بالوالية ولجان الوقاية الخاصة بالبلدية والوالية  الرقابة الخارجية 

 وتمارس هذه الرقابة من خالل:الرقابة الداخلية : 

 .محاار إستقبال السلع 

 .إجبارية حضور مدير إلاقامة عند إعداد وتقديم الوجبات 

  وإلاقامات الجامعية.لجان الوقاية ال حية على مستوى املديرية 

 .واعيات إلاستهالك اليومية تحدد فيها الكميات والتقييم املالي 

 وتتم هذه العملية من خالل:الرقابة على خدمات إلايواء:  -8-2-3-2

 .لجان مراقبة وتطهير ملفات إلايواء لكل موسم دراس ي 

 .لجان مراقبة اليرف 

  جامعي.إعداد البطاقة الوطنية ل يواء خالل كل موسم 

 .لجان التفت ش واملراقبة من الديوان الوطني بصفة دورية أو إستثنائية 

 .إعداد تقارير شهرية للواعية ألامنية باإلقامات 

وتتمثل إجراءات الرقابة على خدمات النقل في مراقبي النقل الجامعي، الرقابة على خدمات النقل:  -8-2-3-3

من قبل مراقب النقل ورئ س مصلحة النقل واملؤسسة  وتتم من خالل ملئ ورقة الحضور لشهر، تختم

 املتعاقدة.

من خالل إجراءات الرقابة التي إستعراناها نجد أن هذه الرقابة تتنوع فيما بينها إذ نجد منها، ما هو 

مل إجراءات رقابة قبلية ومنها ما هو إجراءات رقابة أثناء أداء ألاعمال ومنها ما هو إجراءات رقابة بعدية مع الع

 على ما يعرف بالرقابة الذاتية التي تعد أهم كل هذه ألانواع.

  إلاتصال بقطاع الخدمات الجامعية: -8-3

نقل أو تحويل معلومات وأوامر من جهة بخرى أفرادا أو جماعات للتأثير في »يعرف إلاتصال على أن : 

( 401، ص2009عمر، «.)ملنظمةسلوكهم، وتوجيههم باستخدام وسيلة اتصال، لضمان استمرارية العمل في ا

ويعد كباقي وظائف التنظيم ألاخرى ذو أهمية بالية بظ مؤسسة وخاصة بالنسبة لقطاع الخدمات الجامعية، 

 وذلك راجع ملجموعة العوامل التي تم ذكرها، كاإلنتشار الجيرافي الواسع، تعدد املستويات إلادارية...و ير ذلك.

 (49، ص2009:)عبد الوهاص، ومن شروط نجاح العملية متصالية

  تحديد خطوط إلاتصال وتوايحها لكافة ألافراد في املنظمة، تسمح بمرور املعلومات في جميع املراكز

 ومتجاهات بشكل يجعلها مفهومة من قبل أعضاء املنظمة.
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  أن تكون خطوط متصال قصيرة حتى تسمح بسرعة متصال وعدم حدوث أظ نقص في قيمة املعلومة

 أثناء انتقالها بن الوسيلة تؤثر على طبيعة املعلومة

  أن يتوفر لدى أعضاء املنظمة مستوى مالئم من الكفاءة، تمكن  من فهم املعلومة ونقلها ملختلف

 الجهات املعنية بها بصورة فعالة دون تشوي .

  .أن يكون تواجد ألافراد بشكل مستمر لك  يضمن صيرورة عملية متصال دون توقف 

وفي كل منها نوعين من إلاتصال،  ت الجامعية تتم على عدة مستويات،ملية إلاتصال بقطاع الخدمافع

إتصال داخلي وخارجي، داخلي يتم بين مختلف مديريات وأقسام ومصالح، وفروع كل مؤسسة، وبين مختلف 

سات الدولة هذه املستويات إلادارية، وإتصال خارجي بين مؤسسات قطاع الخدمات الجامعية وباقي مؤس

 ألاخرى، سواء الرقابية منها أو املعاونة.

والنموذد ألارسب ل تصال في قطاع الخدمات الجامعية هو نموذد العملية الدينامية ل تصال، ذلك 

أن  يوفر إستمرار املعلومات بشكل متواصل ومفتوح ومتيير، وكل مراحل هذه الوظيفة تتفاعل وتتأثر بعضها 

اد على مجموعة من وسائل متصال الحديثة كال ريد إلالكترور  واملواقع إلالكترونية ببعض مع ارورة إلاعتم

 كوسيلة إتصال فعالة وسريعة.

 إدارة املوارد البشرية بقطاع الخدمات الجامعية:  -8-4

رشاط أو وظيفة رئ سية تخصصية في املنظمة، محور عملها »تعرف إدارة املوارد ال شرية على أنها: 

العنصر ال شرظ وكل ما يتعلق ب  من أمور وظيفية منذ ساعة تعي ن  في املنظمة وحتى ساعة ترك  لها، فهي 

النوعية التي تخدم أ رااها، تسعى للحصول على ألافراد )القوى العاملة( الالزمين للمنظمة من حيث العدد و 

وتر يبهم في البقاء لخدمتها، وجعلهم يبذلون أك ر قدر ممكن من طاقاتهم وجهودهم إلنجاحها، وتحقيق 

أهدافها، وهي في س يل ذلك تقوم بتنمية قدراتهم، وطاقاتهم، ومعاونتهم في أن يقدموا أقص ى إنتاجيتهم 

بحث في أن توفر شروطا عادلة للتوظيف، وظروف عمل كمجموعة عمل متعاونة متآزرة، كما يمكن أنها ت

مراية للجميع، وهي تعمل على واع القواعد السليمة ملعاملة العنصر ال شرظ معاملة إرسانية يحترم فيها 

مشاعره، ومساعدت  في تحقيق آمال  وتطلعات ، وتقدم يد العون في حل مشاكل  الخاصة واملتعلقة 

 يستطيع أحد أن ينكر أهمية املوارد ال شرية بظ منظمة، وهذا ما أكدت  ( وال 10، ص2007 ،محمد«.)بالعمل

كل الدراسات الحديثة، بل إن املوارد ال شرية هي الرأسمال الحقيق  لها، ونفس الش يء بالنسبة لقطاع 

ه الخدمات الجامعية، بن طبيعة الخدمة في  تحتاد ملوارد بشرية من نوع خاص، فيا ترى ما حقيقة إدارة هذ

 املوارد بهذا القطاع استنادا لهذه ألاهمية.

إن املوارد ال شرية بقطاع الخدمات الجامعية تخضع لنفس ما تخضع ل  كل املوارد ال شرية التابعة 

ملؤسسة الوظيفة العمومية، ومنوط بهذه املوارد أن تساهم بفعالية في كل وظائف التنظيم من ممارسة 

باإلاافة إلى حسن إدارة هذه املوارد لتحقيق الهدف املسطر وهو تقديم للسلطة ومن تخطيط ورقابة واتصال 

خدمات إجتماعية تلبي ر بات هذه الشريحة من املجتمع، مع الحرص على حسن التخطيط لهذه املوارد 

 وحسن توظيفها وتكوينها وتدريبها، وتحفيزها.

رية متنوعة من حيث التخصص، وتجدر إلاشارة إلى أن قطاع الخدمات الجامعية يحتاد إلى موارد بش

فخدمات إلاطعام بحاجة لطباخين أكفاء، والعمل إلادارظ بحاجة إلطارات ذو خ رة في التسيير إلادارظ، 
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والصيانة في حاجة لعمال مختصين في التلحيم والنجارة والترصيص والبناء... والرعاية ال حية بحاجة بطباء 

 وممراين وهكذا.

تعد الوسائل التقنية كما حددها البحث آنفا للتنظيم  بقطاع الخدمات الجامعية:الوسائل املستخدمة  -8-5

الحديث، سمة من سمات  البارزة وخاصة إذا تعلق ألامر بقطاع الخدمات الجامعية، وهذا يعود لألسباص التي 

ن تتعدد تم عراها مسبقا كاإلنتشار الجيرافي الواسع وتعدد الخدمات التي يقدمها هذا القطاع، ويمكن أ

 الوسائل بقطاع الخدمات الجامعية تبعا للخدمات التي يقدمها.

ال يمكن بأظ حال من ألاحوال تقديم خدمات إلاطعام ملا يتعدى ألالف طالب بدون خدمات إلاطعام:  -8-5-1

إلاستعانة بالوسائل والتجهيزات الخاصة بالطبخ الجما ي، ناهيك عن الهيكل ألاساس ي الذظ هو البناء، إذ 

يتكون مطعم جامعي عموما من قاعة للطبخ مقسمة لجزئين، ألاول مخصص ل عداد والثار  مخصص للطبخ، 

باإلاافة إلى توفر املطعم الجامعي على قاعة أو قاعتين بحسب سعت  لتقديم الوجبات اليذائية، ومخازن 

هيزات إطفاء الحرائق و رف ت ريد، ومياسل ومرشات خاصة بالعمال والطلبة ، كما يجب أن تتوفر على تج

وكاشفات تسرص الياز، باإلاافة إلى تجهيز مطعم إلاقامة بتجهيزات إلاعالم آلالي ليرض مراقبة دخول الطلبة 

للمطعم باستعمال البطاقة امليناط سية، مع تجهيز قاعات املطعم بكاميرات مراقبة، يضاف إلى كل هذه 

 التجهيزات اللباس الخاص بعمال املطعم.

تقديم خدمات إلايواء يتطلب توفر أجنحة إيواء تتوفر على  رف جماعية تتكون من  خدمات إلايواء: -8-5-2

فردين أو ثالثة، تتوفر هذه ألاجنحة على مياسل جماعية بكل طابق كما تتوفر على شروط ال حة من تدفئة 

فر اليرف على تجهيزات تتمثل وتهوية، وتجهيزات إطفاء الحرائق، ومزودة بالكهرباء واملياه، ويضاف إلى ذلك تو 

عموما في أسرة، أفرشة، أ طية، إزارات، وسائد، خزائن، طاوالت، كراس ي، ويضاف إلى مرافق إلايواء ما يعرف 

باملرافق امللحقة من عيادة مجهزة بتجهيزات إلاستعجاالت ألاولية، نادظ مجهز، مكتبة، قاعة أنترنت، قاعة 

قاعة ريااية، باإلاافة إلى توفر تجهيزات خاصة بأمن إلاقامة من للنشاطات، مالعب ملختلف الريااات، 

 لباس خاص، كاميرات مراقبة، باص دوار، تجهيزات إلاتصال الداخلي، سيارة إسعاف.

يعد النقل عموما قطاعا حيويا بظ رشاط إرسار ، كذلك ألامر بالنسبة لخدمات خدمات النقل:  -8-5-3

ا ألاساس فإن وسائل النقل يجب أن تتوفر بالكم والنوع املالئمين، من حيث النقل التي تقدم للطلبة، وعلى هذ

 العدد يجب أن يتوفر العدد الكافي، باإلاافة إلى عمر الحافالت، وارورة توفير شروط النظافة الالزمة فيها.

م ككل وفي لجأ قطاع الخدمات الجامعية، وبيرض مسايرة التطورات الحاصلة في العالإلاعالم آلالي:  -8-5-4

منظومة تسيير وإدارة املنظمات، إلى إلاعتماد على إلاعالم آلالي كتقنية ووسيلة لتسهيل تقديم الخدمات للعدد 

الهائل من الطلبة، فيتم بداية إدخال نظام إلاعالم آلالي في التسيير إلادارظ ملختلف املصالح، كاإليواء وإلاطعام 

ت الخاصة والعامة، كما تم تزويد مصلحة إلاطعام ب رنامج إعالم وتتلخص العملية في الحصول على املعلوما

آلي للتسيير إلادارظ، ولتسهيل متابعة عملية إلاستهالك وعمليات التموين وإعداد مختلف الواعيات، وكذلك 

إستعمال هذه التقنية في عملية املراقبة عند الدخول إلى املطعم وذلك للتحكم أكثر من خالل استخدام 

ت امليناط سية، يضاف إلى إدخال إلاعالم آلالي كذلك عند املداخل الرئ سية ل قامات الجامعية من البطاقا

 خالل الباص الدوار لتسهيل ومراقبة الدخول والخرود من إلاقامة.

إن ما واج  قطاع الخدمات الجامعية من تحديات كبيرة وخاصة منها تقديم خدمات اجتماعية 

للتزايد املستمر في أعداد الطلبة وإلارتفاع امللحوظ في عدد الهياكل من إقامات التي باملستوى املطلوص، وتبعا 
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يتم إستالمها كل موسم جامعي، وكذلك الزيةادة امللحوظة في أعداد املوارد ال شرية، كل ذلك و يره من ألاسباص 

 الدقةة والتحكم. أصبح من الضرورة امللحة معتماد أكثر على التقنيات الحديثة، لتحقيق السرعة و 

 خاتمة: 9

إن قطاع الخدمات الجامعية ممثال بالديوان الوطني للخدمات الجامعية، مؤسسة  اية في ألاهمية 

امن قطاع أك ر وهو وزارة التعليم العالي والبحث العلوي، وهذه ألاهمية ناتجة عن املهمة املوكلة لهذا القطاع، 

فئة املهمة من املجتمع الجزائرظ نظرا للدور املنوط بها وهو وهي تقديم خدمات إجتماعية للطلبة، هذه ال

 تسيير مؤسسات الدولة مستقبال. 

ومن بين املالحظات املسجلة على ذلك هو بعض القصور في هيكلة القطاع وفي تأدية بعض مهام ، وفي 

ك عن إحداث تحديد الصالحيات لبعض هياكل  كتحديد مهام املصالح والفروع باإلقامات الجامعية، ناهي

 تعديالت على هذه املهام بالنسبة ملديريات الخدمات الجامعية واملديرية العامة كذلك.  

كما أن  يجب على الوصاية فرض إجراءات رقابية متنوعة، فمع ممتداد الجيرافي للقطاع والعدد 

اظ على الهياكل الهائل من العاملين والطلبة فإن  من الضرورظ استحداث أساليب جديدة للرقابة للحف

 الجامعية وكذا املحافظة على ما يرصد من ميزانيات إلدارة هذه الهياكل.

يجب على قطاع الخدمات الجامعية اعتماد التقنيات الحديثة وخاصة في محور متصال ملواكبة 

 التييرات الحاصلة في هذا املجال.

ها من خالل التركيز في اختيارها كما أن  البد من التخطيط الجيد للموارد ال شرية مع حسن توظيف

وحسن تعيينها، وإن تعذر ألامر فإن  البد من رسم سياسة للتكوين تنوي القدرات لدى هؤالء املوظفين، مع 

 استحداث أساليب جديدة للتحفيز والرفع من معنويات العامل ليؤدظ عمل  بكل إتقان.
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 فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات التواصل غير اللفظي

 لدى أطفال مصابين باضطراب طيف التوحد

The effectiveness of a proposed training program in developing non-verbal 

communication skills of children with Autism spectrum disorders. 

             2إبتسام الحسني  ، *1مشري إبتسام  
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   :ملخص

هدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدى 

تم  سنوات. 7 و  4 مصابين باضطراب طيف التوحد، تراوحت أعمارهم ما بين( أطفال 6عينة مكونة من )

 استخدام املنهج شبه تجريبي اعتمادا على السالسل الزمنية ملعرفة أثر املتغير املستقل.

للتحقق من تجانس العينة  CARSولتحقيق أهداف الدراسة استخدمنا سلم تقدير التوحد الطفولي 

ء مقياس لتقييم مهارات التواصل غير اللفظي باإلضافة إلى إعداد وتطبيق برنامج )توحد خفيف( كما قمنا ببنا

  .تان()اعداد الباحث تدريبي لتنمية مهارات التواصل غير اللفظي

حيث SPSS ة الاجتماعي للعلوم إلاحصائية الحزمة أسفرت املعالجة إلاحصائية للمعطيات باستخدام

تفاوت إلى اثبات وجود  Wilcoxon Testاختبار تم حساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية وكذا 

فاعلية البرنامج املقترح في تنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف في 

 بين مختلف أبعاده. (عينة الدراسة)التوحد 

 التواصل؛ مهارات التواصل غير اللفظي. اضطراب طيف التوحد؛ :الكلمات املفتاحية
Abstract  

The current study aimed to finding out the effectiveness of a proposed training 
program in developing non-verbal communication skills among a sample of 6 children with 
autism spectrum disorder, aged between 4 and 7 years old. Semi-experimental, approach 
was used to know the effect of the independent variable. 

To achieve the objective of the study, we use The Childhood Autism Rating Scale 
(CARS) to ensure the homogeneity of the sample (mild autism) - A questionnaire has been 
developed too to measure non-verbal communication skills (developed by researchers) and 
a training program in developing non-verbal communication skills (developed by 
researchers). 

The results showed statistically significant difference between the pre and post 
assessments of non-verbal skills favoring the post application. This shows the effectiveness 
of the proposed training program. 
Keywords: Autism Spectrum Disorder; Communication; Non-verbal skills. 
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 . مقدمة1

يعد اضطراب طيف التوحد من أكثر إلاضطرابات النمائية غموضا وتعقيدا وذلك لعد توصل العلم 

 من معرفة ألاسباب املباشرة املؤدية له رغم الجهود املبذولة من طرف العلماء والباحثين. 

التوحد بشكل علمي سنة  أول من قام بوصف اضطراب طيف Leo Kannerوقد كان الطبيب النفس ي 

وذلك بعد أن نشر ورقته الشهيرة املعنونة ب "الاضطراب التوحدي في التواصل الانفعالي )الوجداني(  1943

Autistic disturbances of affective contact   "Kanner, 1943) ،والتي تعد أول ورقة تكتب عن التوحد )

كور( تتراوح أعمارهم ما بين سنتين ونصف وثمانية سنوات، طفال )ثالثة بنات وثمانية ذ 11حيث قام بوصف 

كان كانر يتابعهم بمستشفى جونز هوبكينس الطبي ببالتيمور والية ماريالند والذين صنفوا على أنهم من ذوي 

 التخلف العقلي.

استمرت هذه الدراسة حوالي أربع سنوات، الحظ كانر من خاللها أنماط سلوكية غير طبيعية على 

هؤالء ألاطفال منذ السنة ألاولى من الحياة رغم أنهم يبدون كأطفال طبيعيين. لم تكن هذه ألاعراض تشبه 

ك، هذا ما جعل كانر أعراض التخلف العقلي في صورته التقليدية ولم تكن تتشابه مع أي اضطراب عرف آنذا

يفترض أن هؤالء ألاطفال أذكياء خاصة وأنهم في البداية يبدون مهارات شبه عادية فأعطى لهذا الاضطراب 

(. توالت بعد ذلك الدراسات في 2004)الجبلي،  Autisme infantile précoceاسم التوحد الطفولي املبكر 

 وله وال زالت تستمر إلى يومنا هذا.محاولة منها لفهم هذا إلاضطراب وازالة الغموض من ح

والتي قام بها  2012وسنة  2000وأشارت نتائج مجموع الدراسات التي أجريت في الفترة ما بين سنة 

أن  Centre pour le contrôle et la prévention des maladiesاملركز ألامريكي ملكافحة ألامراض والوقاية منها 

إلى  2000طفل سنة  150في زيادة سريعة، إذ ارتفعت من حالة لكل نسبة انتشار اضطراب طيف التوحد 

 & ,Zablotsky, Black, Maenner, Schieve. ووفقا آلخر دراسة قام بها كل من2012طفل سنة  68حالة لكل 

Blumberg (2015 فقد أصبحت إلاحصائيات تجاور الحالة لكل )2015طفل سنة  45. 

ملحوظا باضطراب طيف التوحد، ذلك بسبب انتشاره املستمر  لقد شهدت السنوات ألاخيرة اهتماما

والسريع باإلضافة ملا تعانيه هذه الفئة من مشكالت وصعوبات تؤثر سلبا على املعالم ألاساسية ألداء ونمو 

الطفل. وُيعد قصور التفاعل الاجتماعي والتواصل اللغوي من ألابعاد الرئيسية التي وضعتها الجمعية ألامريكية 

( 2013ب النفس ي في الطبعة الخامسة من الدليل التشخيص ي وإلاحصائي لألمراض النفسية والعقلية )للط

لتشخيص اضطراب طيف التوحد. وقد فسرت الدراسات التي قامت بدراسة بعض السلوكات السلبية لدى 

على أنها  فئة أطفال اضطراب طيف التوحد كإيذاء الذات والصراخ وموجات الغضب وغيرها، هذه السلوكات

 (.13، ص2007راجعة إلى عدم قدرة هؤالء ألاطفال على التواصل مع آلاخرين )بن صديق، 

إن أهم ما يمّيز إضطراب طيف التوحد هو القصور في النمو اللغوي وعدم القدرة على التواصل 

وسطه املحيط والتخاطب والتعلم والتفاعل الاجتماعي، إضافة إلى النزعة إلانطوائية التي تعزل الطفل عن 

 حيث يعيش منغلقا على نفسه، ال يكاد يحس بما حوله وما يحيط به من أفراد وأحداث أو ظواهر. 
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 إشكالية الدراسة:  -2

 OMSومعايير التشخيص املوضوعة من قبل منظمة الصحة العاملية  تتفق معظم ألابحاث والدراسات

لغوي واضح عند الطفل املصاب باضطراب عن وجود قصور  APA وكذا الجمعية ألامريكية للطب النفس ي

( أن العجز اللغوي لدى هؤالء ألاطفال هو عدم القدرة 1984) Milech & Ramondoطيف التوحد. حيث يرى 

( أن اضطراب التواصل لدى 2004على استخدام قواعد اللغة وفهم معاني الكلمات، بينما يرى الزريقات )

)اللغة املنطوقة( فقط بل يشمل التواصل بشكله العام وبشقيه هذه الفئة ال يقتصر على الجانب اللفظي 

اللفظي وغير اللفظي، حيث يواجه معظم هؤالء ألاطفال قصورا واضحا في استخدام مختلف مهارات التواصل 

غير اللفظي واملتمثلة في: التواصل البصري، إلانتباه املشترك، التقليد، إستخدام إلاشارة، فهم إلايماءات 

ر الوجهية والجسدية، إلاستجابة وتنفيذ ألاوامر وهو ما يؤثر سلبا على نمو الطفل املعرفي وعلى تفاعله والتعابي

الاجتماعي مع املحيطين به. فحسب ما جاء في مختلف ألادبيات التي اهتمت بدراسة اضطراب طيف التوحد، 

ة وحتى املحيط أحيانا، خلل فإن أعراض إلاضطراب تظهر قبل سن الثالثة حيث يالحظ ألاهل وألاقارب خاص

على مستوي التواصل الاجتماعي والتواصل البصري لدى الطفل فهو ال يتبادل النظرات مع أمه أثناء الرضاعة 

مثال وال في غيرها من املواقف، لديه اهتمامات ونشاطات محدودة، تقلبات مزاجية سريعة وثورات غضب كرد 

(. أما بالنسبة لالنتباه، فرغم 136 -135، ص ص. 2000والزغبي، فعل ألي تغير في الروتين )القاسم، عبيد 

تمكن الطفل من إدامة انتباهه لفترة طويلة لش يء يهمه إال أنه يواجه صعوبات في أشكال الانتباه ألاخرى 

( كذلك يؤدي ضعف اللغة واللعب الابتكاري وعدم القدرة على التقليد وإلاشارة إلى ألاشياء 2004)الشامي، 

 نها باإلصبع أو احضارها إلى عدم اندماج الطفل وتكيفه مع آلاخرين.وتعيي

( أن نمو وتطور املظاهر الفونولوجية، الداللية واملورفوتركيبية للغة 1999) Tager-Flusbergوترى 

عند الطفل املصاب باضطراب طيف التوحد يتماش ى ومعامل الذكاء غير اللفظي على عكس املهارات الاتصالية 

ماتية، حيث ال يظهر لديهم اهتمام باآلخرين وال يحاولون التفاعل والتجاوب معهم. وهذا ما بينته أيضا والبراغ

( والتي كان مفادها أن تبادل تعابير الوجه بين ألاطفال املصابين باضطراب طيف 1986)  Hobsonدراسة

ادل وعدم املالءمة. كما أشار التوحد وألاطفال ألاسوياء تميزت بعدم القدرة على التحديد، وقصور في التب

Trepagnier (1996 )( إلى نقص الابتسامة الاجتماعية والحملقة في آلاخرين )أي ما يسمى بالتواصل البصري

 لدى هذه الفئة.

وقد أكدت الدراسات أن القصور في استخدام مهارات التواصل غير اللفظي ينعكس سلبا على أداء 

من هنا نبعت مشكلة الدراسة حيث بات من الضروري إعداد برنامج تدريبي الطفل ونموه املعرفي وإلاجتماعي. 

مناسب يتضمن نشاطات وطرائق فعالة لتنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدى ألاطفال املصابين باضطراب 

 طيف التوحد.

برنامج  وبناءا على ما سبق، تمت صياغة إشكالية الدراسة في التساؤل الرئيس ي التالي: ما مدى فاعلية

 تدريبي مقترح لتنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدى عينة من ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد؟

 ويندرج تحت هذا السؤال مجموعة من التساؤالت الفرعية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس تقييم مهارات  -

ظي في بعد التواصل البصري لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد قبل وبعد التواصل غير اللف

 تطبيق البرنامج؟
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس تقييم مهارات  -

التوحد قبل وبعد تطبيق التواصل غير اللفظي في بعد إلانتباه املشترك لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف 

 البرنامج؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس تقييم مهارات  -

 التواصل غير اللفظي في بعد التقليد لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد قبل وبعد تطبيق البرنامج؟

توسطات درجات أفراد العينة على مقياس تقييم مهارات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين م -

التواصل غير اللفظي في بعد استخدام إلاشارة لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد قبل وبعد 

 تطبيق البرنامج؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس تقييم مهارات  -

للفظي في بعد فهم إلايماءات والتعابير الوجهية والجسدية لدى ألاطفال املصابين باضطراب التواصل غير ا

 طيف التوحد قبل وبعد تطبيق البرنامج؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس تقييم مهارات  -

لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد قبل  التواصل غير اللفظي في بعد إلاستجابة وتنفيذ ألاوامر 

 وبعد تطبيق البرنامج؟

 فرضيات الدراسة: -3

 . الفرضية العامة: 3-1

للبرنامج التدريبي املقترح فاعلية في تنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدى أطفال مصابين باضطراب 

 طيف التوحد.

 . الفرضيات الجزئية:3-2

بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس تقييم مهارات  إحصائية توجد فروق ذات داللة -

التواصل غير اللفظي في بعد التواصل البصري لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد قبل وبعد 

 تطبيق البرنامج لصالح القياس البعدي.

ياس تقييم مهارات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مق -

في بعد إلانتباه املشترك لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد قبل وبعد تطبيق  اللفظيالتواصل غير 

 البرنامج لصالح القياس البعدي.

درجات أفراد العينة على مقياس تقييم مهارات  متوسطاتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -

إلانتباه املشترك لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد قبل وبعد تطبيق التواصل غير اللفظي في بعد 

 البرنامج لصالح القياس البعدي.

بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس تقييم مهارات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -

وحد قبل وبعد تطبيق البرنامج التواصل غير اللفظي في بعد التقليد لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف الت

 لصالح القياس البعدي.
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ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس تقييم مهارات  توجد فروق -

إلاشارة لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد قبل وبعد  استخدامالتواصل غير اللفظي في بعد 

 دي.تطبيق البرنامج لصالح القياس البع

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس تقييم مهارات  -

الوجهية والجسدية لدى ألاطفال املصابين باضطراب  والتعابير التواصل غير اللفظي في بعد فهم إلايماءات 

 البرنامج لصالح القياس البعدي.طيف التوحد قبل وبعد تطبيق 

داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس تقييم مهارات توجد فروق ذات  -

ألاوامر لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد  وتنفيذبعد فهم إلاستجابة  التواصل غير اللفظي في

 قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح القياس البعدي.

 أهداف الدراسة: -4

 مهارات التواصل غير اللفظي لدى الطفل املصاب باضطراب طيف التوحد. برنامج تدريبي لتنميةإعداد  -

التحقق من مدى فعالية البرنامج التدريبي املقترح لتنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدى الطفل  -

 .املصاب باضطراب طيف التوحد

 أهمية الدراسة: -5

هارات ألاساسية الالزمة الكتساب الطفل تساعد الدراسة الحالية ألاولياء واملختصين في تحديد امل -

 والذي ُيعتبر ركيزة التواصل اللفظي.التواصل غير اللفظي 

املساهمة في اجاد حل لبعض مشكالت التواصل غير اللفظي التي يعاني منها معظم ألاطفال املصابين  -

 باضطراب طيف التوحد التي قد تكون سببا في العديد من السلوكات السلبية ألاخرى.

إثراء لألدبيات التربوية املتعلقة بأهمية التواصل بشكل عام والتواصل غير اللفظي  تعد هذه الدراسة -

 بشكل خاص لدى فئة ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد ودوره من الناحية الاجتماعية. 

 املفاهيم ألاساسية للدراسة: -6

 ها وضبطها اجرائيا كالتالي:، تم تحديداشتملت الدراسة الحالية على عدة مفاهيم

هو كل طفل دون الثامنة من العمر تم تشخيصه من طرف الطفل املصاب باضطراب طيف التوحد: 

ألاخصائي وفقا ملعايير الدليل الاحصائي والتشخيص ي لألمراض النفسية والعقلية في طبعته الخامسة والذي 

 الطفولي. تم تحديد شدة التوحد لديه باستخدام مقياس تقدير التوحد

هي مجموعة املهارات غير اللفظية التي يستخدمها الطفل املصاب باضطراب مهارات التواصل غير اللفظي: 

طيف التوحد للتفاعل مع آلاخر بغية التعبير عن احتياجاته ورغباته. تم تقييمها عن طريق مقياس تقييم 

حد )اعداد الباحثة( والتي تحتوي على مهارات التواصل غير اللفظي لدى الطفل املصاب باضطراب طيف التو 

التواصل البصري، إلانتباه املشترك، التقليد، استخدام إلاشارة، إلايماءات والتعابير الوجهية  ألابعاد التالية:

 والجسدية وإلاستجابة وتنفيذ ألاوامر.

علمية  هو مجموعة من ألانشطة وألالعاب وضعت بشكل منظم ومسطر في ضوء أسسالبرنامج التدريبي: 

ومنهجية بهدف تنمية مهارات التواصل غير اللفظي )التواصل البصري، إلانتباه املشترك، التقليد، استخدام 
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إلاشارة، فهم إلايماءات والتعابير الوجهية والجسدية، إلاستجابة وتنفيذ ألاوامر( والتي تم تطبيقها على أفراد 

 عينة الدراسة من خالل عدد من الجلسات.

 السابقة:  الدراسات -7

 (: 2016.  دراسة روان عيدروس عبد هللا البار )7-1

هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي في التدخل املبكر على السلوك اللفظي في تنمية  والتي

طفال من ذوي اضطراب طيف التوحد باململكة العربية السعودية،  12مهارات التواصل لدى عينة مكونة من 

 سنوات. 6-4ن أعمارهم ما بي

وقد استخدمت الباحثة في دراستها مقياس تقدير املعلم لالنتباه املشترك لدى الطفل التوحدي، 

مقياس مترجم لتقييم السلوك اللفظي وبرنامج رؤى للطفل التوحدي القائم على نظرية السلوك اللفظي 

 وبرنامج تنمية إلانسان في الرياض.

داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات أطفال العينة بين  أسفرت نتائج الدراسة: وجود فروق ذات

القياس القبلي والبعدي على مقياس تقدير املعلم لالنتباه املشترك للطفل املصاب باضطراب طيف التوحد، 

ومقياس تقييم السلوك اللفظي تعود لصالح القياس البعدي بينما ال توجد فروق بين القياس البعدي 

 نفس املقاييس املطبقة.والقياس التتبعي في 

 (: 2008.  دراسة خليفة وليد السيد )7-2

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التواصل باستخدام الحاسوب 

أطفال مصابين باضطراب طيف التوحد،  8في إلانتباه البصري والسمعي والذاكرة العاملة لدى عينة مكونة من 

 موعتين: مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية. مقسمين إلى مج

ولتحقيق هدف الدراسة، استخدم الباحث املقاييس التالية: مقياس الذكاء، مقياس املستوى 

، اختبار الذاكرة العاملة باإلضافة إلى برنامج CARSالاجتماعي الاقتصادي، مقياس تقدير التوحد الطفولي 

خدام الحاسوب في إلانتباه البصري والسمعي والذاكرة العاملة تدريبي مقترح لتنمية مهارات التواصل باست

 لدى ألاطفال التوحديين.

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات املجموعتين الضابطة 

 والتجريبية لصالح القياس البعدي، وهو ما يدل على فاعلية البرنامج التدريبي املقترح.

 (: 2007صديق لينا عمر )بن . دراسة 7-3

لدى أطفال  هدفت الدراسة إلى اختبار فاعلية برنامج مقترح لتطوير مهارات التواصل غير اللفظي

 مصابا باضطراب طيف  38مكونة من التوحد وأثر دلك على سلوكهم الاجتماعي. شملت العينة مجموعة 
ً
طفال

طفال(، تراوحت أعمارهم بين  20ضابطة ) طفل( ومجموعة 18التوحد تم تقسيمهم إلى مجموعة تجريبية )

 سنوات من مدينة الرياض. ومن ثم دراسة أثر هذا البرنامج على سلوكهم الاجتماعي.  4-6

ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بإعداد قائمة لتقدير مهارات التواصل غير اللفظي وأخرى  

 مهارات التواصل غير اللفظي.. لتقدير السلوك الاجتماعي، إضافة إلى بناء برنامج لتنمية

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التواصل غير اللفظي 1أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: )

بين املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة على القياسين البعدي واملتابعة لصالح أفراد املجموعة 
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في السلوك الاجتماعي املناسب بين املجموعة التجريبية  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية (2التجريبية. )

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في السلوك 3واملجموعة الضابطة على القياس البعدي وقياس املتابعة. )

 (4الاجتماعي املناسب بين املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة على القياس البعدي وقياس املتابعة. )

داللة إحصائية في السلوك الاجتماعي غير املناسب بين املجموعة التجريبية واملجموعة  وجود فروق ذات

 الضابطة على القياس البعدي وقياس املتابعة لصالح املجموعة التجريبية.

 (: 2005. دراسة ذيب رائد الشيخ )7-4

وكذا إلاستقاللية  هدفت الدراسة إلى تصميم برنامج تدريبي لتنمية املهارات التواصلية وإلاجتماعية

بق البرنامج على  الذاتية لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف
ُ
أطفال  04التوحديين والتحقق من فاعليته. ط

كلهم ذكور من فئة ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد، باستخدام املقاييس التالية: الصورة العربية 

، القائمة ABCردنية من قائمة السلوك التوحدي ، الصورة ألا CARSمن مقياس تقدير التوحد الطفولي 

، E – 2التشخيصية لألطفال ذوي السلوك 
ً
، الصورة ألاردنية من مقياس املهارات العددية للمعوقين عقليا

، الصورة ألاردنية من مقياس مهارات القراءة 
ً
الصورة ألاردنية من مقياس املهارات اللغوية للمعوقين عقليا

 ،
ً
، مقياس السلوكللمعوقين عقليا

ً
التكيفي للجمعية ألامريكية  مقياس السلوك التكيفي للمعوقين عقليا

للتخلف العقلي. باإلضافة إلى البرنامج التدريبي املقترح لتنمية املهارات التواصلية وإلاجتماعية وكذا إلاستقاللية 

 التوحديين )إعداد الباحثة(. الذاتية لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف

صلت الدراسة إلى تطور مهارات ألاطفال التواصلية والاجتماعية والاستقاللية الذاتية، وكذا مهارات تو 

الحساب والقراءة بنسب متفاوتة، وفي املقابل انخفضت واختفت العديد من السلوكيات غير التكيفية ونطق 

ثبتت فعالية البرنامج
ُ
 .بعض من الكلمات الوظيفية. وبذلك أ

 Baghdadli & Dubois - Brisot(2011  :)ي، دوبوا بريستو  ل.  دراسة كل من بغداد7-5

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار فاعلية برنامج تدريبي قائم على املقاربة املعرفية السلوكية لتنمية 

 مراهقين مصابين باضطراب طيف التوحد.  5املهارات الاجتماعية لدى عينة مكونة من 

نتائج الدراسة على تطور املهارات الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالتعرف وفهم إلايماءات الوجهية أسفرت 

 بعد تطبيق البرنامج.

 . التعقيب على الدراسة السابقة:7-6

اهتمام الباحثين بموضوع اضطراب طيف التوحد، حيث قام  يتضح من خالل الدراسات السابقة

، املهارات الاجتماعية، كمهارات التواصل تنمية مهارات الطفللتدريبية العديد منهم باقتراح عدد من البرامج ال

 إلاستقاللية الذاتية...الخ.  

العينة فمنهم من  أما عن وقد استخدمت معظم هذه الدراسات للوصول الى غاياتهم املنهج التجريبي. 

قام بتوزيع العينات الى مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية ومنهم من قام باختبار وتقييم املهرات أو القدرات 

 املراد تحسينها قبل وبعد تطبيق البرنامج واملقارنة بين النتائج املحصل عليها.

سين نتائج مختلف املهارات وتوصلت أغلب هذه الدراسات إلى اثبات فاعلية البرامج التدريبية في تح

 املراد تنميتها عند الطفل املصاب باضطراب طيف التوحد.
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تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أهمية اعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات الطفل 

املصاب باضطراب طيف التوحد وباألخص مهارات التواصل غير اللفظي الذي ُيعد أساس اكتساب الطفل 

 لمهارات ألاخرى كمهارات التواصل اللفظي والتفاعل الاجتماعي وغيرها.ل

 إلاجراءات املنهجية للدراسة: -8

 . منهج الدراسة: 8-1

تبعا لطبيعة املشكلة املراد دراستها، قمنا باعتماد املنهج شبه التجريبي للتعرف على مدى فاعلية برنامج 

 ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد.لدى عينة من  تدريبي على التواصل غير اللفظي

 .  عينة الدراسة:8-2

، )توحد خفيف( ( أطفال مصابين باضطراب طيف التوحد6تم تطبيق البرنامج على عينة مكونة من ) 

( سنوات. ال يعانون من أية إعاقة مصاحبة أخرى وذلك خالل شهر أفريل، 7 – 4تراوحت أعمارهم ما بين )

  . 2018ماي وجوان 

 .  أدوات الدراسة:8-3

 : CARS.   سلم تقدير التوحد الطفولي كارز 8-3-1

(، هو عبارة عن سلم تشخيص ي يهدف الى تشخيص التوحد )وفقا 1988من اعداد سكوبلر ورينر )

( وتقييم شدته )بسيط، متوسط، شديد( وكذا مالحظة تطور ألاعراض من حين آلخر. R-DSM IIVملعايير 

)تفاعله مع ألاخرين، مدى تكيفه مع التغيير وقدرته على التواصل(  مالحظة سلوكيات الطفليعتمد السلم على 

وذلك أثناء تفاعله مع الوالدين واملختص أي أنه يعتمد على املالحظة املباشرة، مقابلة ألاسرة ومراجعة التاريخ 

 (.2001التطوري للحالة )الشمري، 

( القدرة على 2( التفاعل الاجتماعي )1هي: ) بعدا 15يشمل السلم موجه الى ألاطفال ما فوق السنتين و 

( 6( استخدام ألاشياء )5( استخدام الجسم )4) Réponse émotionnelle( الاستجابة العاطفية 3التقليد )

( استجابة حاسة الذوق، الشم 9( الاستجابة السمعية )8( الاستجابة البصرية )7التكيف والتأقلم مع التغيير )

( املستوى 13( التواصل غير اللفظي )12( التواصل اللفظي )11( الخوف والتوتر )10استخدامها )واللمس و 

( الانطباعات العامة عن الطفل. يوضح 15( املستوى العقلي والذكاء الوظيفي )14العام للحركة أو النشاط )

 كل جانب من هذه الجوانب الخمسة عشر مدى انحراف سلوك الطفل عن العادي. 

(، تجمع في ألاخير لتحدد النتيجة 4 – 1قييم إلاجابات حسب شدة الصفة وتمنح الدرجات من )يتم ت

( فهي تشير الى توحد 36و 30( الى عدو وجود اضطراب أما الدرجة ما بين )30النهائية. تشير الدرجة أقل من )

(. CARS, 1980يد )( الى وجود اضطراب شد36بدرجة بسيطة إلى متوسطة بينما تشير الدرجة ألاكبر من )

 د.45إلى  30يستغرق تطبيقه من 

 .   مقياس تقييم التواصل غير اللفظي عند الطفل املصاب باضطراب طيف التوحد: 8-3-2

 أوال: خطوات إعداد املقياس:

بعد اطالعنا على ألادبيات النظرية والدراسات السابقة التي تناولت موضوع التواصل بشكل عام 

املصاب باضطراب طيف التوحد بشكل خاص، وكذا مختلف القوائم واملقاييس  والتواصل لدى الطفل

الخاصة باضطراب طيف التوحد وما وجد فيها من بنود تقيس التواصل بشقيه )اللفظي وغير اللفظي( مثل: 
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، مقياس جيليام لتقدير (ABC)(، قائمة مالحظة السلوك التوحدي CARSسلم تقدير التوحد الطفولي )

إضافة الى الدليل التشخيص ي وإلاحصائي لألمراض النفسية والعقلية في طبعته  (GARS)وحد اضطراب الت

( قمنا بإعداد مقياس لتقييم مهارات CIM-10( والدليل العاشر لتصنيف ألامراض )DSM Vالخامسة )

 التواصل غير اللفظي لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد.

صيغت محاور املقياس بصورتها ألاولية وتم عرضها على مجموعة من املحكمين املختصين ألخذ رأيهم 

عدت من أجله، وبعد إلاطالع على املالحظات التي وضعت من قبل 
ُ
في مدى مالءمة املقياس للهدف الذي أ

ملركبة وأعدنا صياغة السادة املحكمين، تم تعديل املقياس وإعادة صياغتها، حيث قمنا بتجزئة العبارات ا

البنود التي بدت غامضة، كما حذفنا العبارات املكررة ضمنيا والتي ال تفي بالغرض، ليتم إعداد املقياس في 

 هي:  أبعاد 6بندا موزعة على  39صيغتها النهائية والتي تكونت من 

إلاستجابات البصرية . تتمحور حول 10إلى  01بنود مرتبة من  10( التواصل البصري: يضم هذا البعد 1)

 للطفل.

. تدور حول إنتباه الطفل واهتمامه 18إلى  11بنود مرتبة من  08( الانتباه والاهتمام املشترك: ويضم 2)

 بما حوله من أشياء وأشخاص وتفاعله معهم.

. متمحورة حول إمكانية تقليد الطفل 25إلى  19بنود مرتبة من  07( التقليد: يشمل هذا ألاخير 3)

 ت وتكراره لألصوات.للحركا

، تتمحور حول قدرة الطفل 30إلى  26بنود مرتبة من  05( استخدام إلاشارة: يحتوي هذا البعد على 4)

 على استخدامه لإلشارة للتعبير عما يريد.

. 36إلى البند رقم  31بندا مرتبة من البند  06( فهم إلايماءات والتعابير الوجهية والجسدية: مكون من 5)

 استخدام الطفل لإليماءات والحركات وفهمه لها.تدور حول 

، متمحورة حول مدى فهم الطفل 39إلى  37بنود مرتبة من  3( إلاستجابة وتنفيذ ألاوامر: يضم 6)

 واستجابته لألوامر.

صممت هذه املقياس بشكل يسمح بتحديد مدى ظهور مختلف السلوكيات على الطفل وذلك وفقا لسلم 

 –يث تتم إلاجابة عن كل بند من خالل البدائل الخمس التالية: دائما تدريجي )سلم ليكارت(، ح

 أبدا.  –نادرا  –أحيانا  –غالبا 

، 4، غالبا = 5على النحو التالي: دائما =  5الى  1أما عن التصحيح فيتم منح الدرجات من  مفتاح التصحيح:

لدرجات املتحصل عليها في كل ُبعد ويتم .  يحسب بعد ذلك املجموع الكلي ل1، أبدا = 2، نادرا = 3أحيانا = 

 استخراج الدرجة الكلية.

تأخذ طريقة التصحيح هذه بعين إلاعتبار، تكرار الطفل لنفس السلوك املستخدم أثناء التواصل  مالحظة:

كما تسمح بتحديد مستواه )التواصل(، فكلما كانت الدرجة مرتفعة كلما كان التواصل جيدا، والعكس 

 الدرجة دليل على ضعف التواصل.صحيح، فانخفاض 
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 ثانيا: الخصائص السيكومترية لألداة: الصدق والثبات

 الصدق -أ

للتأكد من صالحية مقياس تقييم مهارات التواصل )اللفظي وغير اللفظي( لدى الطفل املصاب 

مين محك 10باضطراب طيف التوحد، قمنا بعرض هذه ألاخيرة في صورتها النهائية على مجموعة مكونة من 

من ذوي إلاختصاص والخبرة، من أجل التعرف على آرائهم حول مدى شمولية ألابعاد ومالءمة البنود لألبعاد 

 التي تنتمي إليها، والتأكد من مناسبة الصياغة ومفرداتها ومدى وضوحها. 

بناءا على املالحظات والاقتراحات املقدمة من طرف السادة املحكمين، تم  الصدق الظاهري لألداة: -

تعديل بعض ألابعاد والبنود )تجزئة العبارات املركبة وإعادة صياغة البنود الغامضة( وحذف بعضها )املكررة 

 ضمنيا أو التي ال تفي بالغرض(، ليتم صياغة املقياس بصورتها النهائية. 

على وضوح عبارات املقياس وسهولة فهمها وتطبيقها وكذا  %80مون بنسبة وعموما فقد أجمع املحك

 على دقتها ومالءمة بنودها وأبعادها للهدف الذي صممت ألجله.

بعد ذلك، وبهدف الحصول على مؤشر الاتفاق بين املحكمين قمنا بحساب صدق صدق املحتوى:  -

 ي: وهي كالتال Lawsheمحتوى املقياس باستخدام معادلة لوش ي 

ص م= 
 ن  و−  ن/𝟐

ن/𝟐
 

 حيث أن: ص م: صدق املحتوى.

 .8ن و: عدد املحكمين الذين اعتبروا أن البنود تقيس البعد الذي تندرج تحته، وهو      

 .10ن: العدد إلاجمالي للمحكمين، أي     

وبتجميع كل القيم املتعلقة بمؤشر اتفاق املحكمين املحصل عليها وبعد تطبيق معادلة لوش ي، تبين أن 

مما يؤكد أن البنود املوضوعة  0.50 >أي أنه  0.60املقياس صادقة لقياس ما أعدت إليه، حيث أن ص م = 

 صادقة في قياسها.

 ب.  الثبات

ادلة ألفا كرومباخ، حيث بلغ معامل ألفاكرومباخ وللتحقق من ثبات املقياس، قمنا باستخدام مع

لألبعاد الستة الفرعية. كما  0.818و  0.806للقائمة ككل، بينما تراوحت معامالت ألفاكرومباخ ما بين  0.98

أسابيع، وبلغ معامل إلارتباط بين التطبيق ألاول والتطبيق  8قمنا بإعادة تطبيق املقياس على العينة بعد مرور 

أما عن معامالت إلارتباط بين التطبيق ألاول والثاني بالنسبة لألبعاد  0.830درجة الكلية للقائمة الثاني لل

 وهي معامالت ثبات جيدة تفي بغرض الدراسة. 0.823و  0.653الستة فقد تراوحت ما بين 

التواصل تدل املؤشرات السابقة إلى صدق وثبات املقياس وبالتالي إلى إمكانية إعتمادها كأداة لتقييم 

 سنوات. 7و  4غير اللفظي لدى الطفل التوحدي في سن ما بين 

 الطفل املصاب باضطراب طيف التوحد:  عند. برنامج تدريبي لتنمية مهارات التواصل غير اللفظي 8-3-3

الطفل املصاب  عندتنمية مهارات التواصل غير اللفظي الذي يهدف الى تدريبي من أجل بناء البرنامج ال

التي اهتمت بكيفية  والدراسات السابقة ، قمنا باالطالع على مختلف ألاطر النظريةباضطراب طيف التوحد
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ختلف السلوكات واملهارات عند ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة اعداد البرامج التدريبية لتنمية م

الى مختلف الدراسات املقدمة من أجل  والطفل املصاب باضطراب طيف التوحد بصفة خاصة. هذا باإلضافة

وبرنامج التواصل عن طريق  TEACCHتييتش  تدريب وتنمية مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي كبرنامج

  .الخ..(2007بن صديق )( و 2005)ذيب رائد ، (2002نصر )، برنامج PECS الصور 

قبل تطبيقه على عينة من أساتذة ألارطفونيا بجامعة أم البواقي،  املقترح وقد قمنا بعرض البرنامج

باإلضافة الى مختصتان ارطفونيتان ممارستان للتحقق من مالءمة  2وجامعة البليدة  2جامعة الجزائر 

 البرنامج كما جاء.أشار الجميع الى صالحية تطبيق  ضعت ألجلها. وقدالنشاطات املقترحة وألاهداف التي و 

  لبرنامج:أهداف ا

يتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من ألانشطة واملهام تندرج من السهل إلى املعقد تهدف إلى تنمية 

مهارات التواصل غير اللفظي )التواصل البصري، الانتباه املشترك، التقليد، استخدام إلاشارة، فهم إلايماءات 

 لدى عينة الدراسة.والتعابير الوجهية والجسدية، الاستجابة وتنفيذ ألاوامر( 

  الجلسات:

بق البرنامج على مدى 
ُ
جلسات أسبوعيا، تراوحت مدة الجلسة الواحدة ما بين  3جلسة بمعدل  24ط

كالتعزيز إلايجابي، التلقين  د. وقد تم اتباع بعض إلاستراتيجيات والفنيات املساعدة في انجاز النشاط30و  25

 . تتضمن الجلسة:تدريجيا(، التكرار، النمذجة...إلخ اللفظي وإلايمائي، إلاخفاء )إزالة التلقين

 ،أو عنوان النشاط عنوان الجلسة -

 أو املدة الالزمة لتدريب الطفل على نشاط ما. زمن الجلسة -

 والذي يمثل املهارة املراد تحسنها وتنميتها )البعد(.الهدف العام من الجلسة:  -

لهدف الرئيس ي، ُيمكن لنشاط معين أن يخدم عدة أهداف : باإلضافة الى األاهداف الفرعية من الجلسة -

 ثانوية أخرى.

ساعدنا على تحقيق الهدف. ألادوات املستخدمة -
ُ
 أو الوسائل واملعينات املستخدمة أثناء النشاط والتي ت

  ة أثناء تدريب الطفل على املهارة أثناء الجلسة.أي الخطوات املتبع إجراءات سير الجلسة -

 ألادوات والوسائل املساعدة: 

تم  املرآة، شمعة، ملقط... تم استخدام بعض ألالعاب وألادوات التعليمية كالصور واملجسمات،

 تجهيزها مسبقا، والتي من شأنها أن تساعد كثيرا في التدريب.

 نموذج عن جلسات البرنامج:

 التتبع البصري لفقاعات الصابون.عنوان الجلسة: 

 د. 25زمن الجلسة: 

 تنمية مهارة التواصل البصري. من الجلسة:العام  الهدف

 ألاهداف الفرعية من الجلسة:

 تنمية القدرة على اتباع التعليمات الشفهية، -

 والتركيز وسرعة الاستجابة للمثيرات.إلانتباه  تنمية -

 السائل الرغوي.(، قارورة أو كوب يحتوي على Des paillesمصاصات بالستيك )ألادوات املستخدمة: 

 إجراءات سير الجلسة:
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 الطفل، الفاحص مقابل يجلس -

 ،تم غمرها في السائل الرغوي إلخراج الفقاعاتييقوم الفاحص بالنفخ في املصاصة البالستيكية بعد أن  -

 يكرر الفاحص العملية عدة مرات من أجل جلب انتباه الطفل. -

 املصاصة البالستيكية مع تعزيزه بعد كل محاولة صحيحة.يقوم الفاحص بتدريب الطفل على النفخ في  -

جدول تخطيطي لبرنامج تنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدى أطفال مصابين (: 1جدول رقم )

 .باضطراب طيف التوحد

عدد  البعد

 الجلسات

 ألادوات املستخدمة

كوب يحتوي على السائل (، قارورة أو Des paillesمصاصات بالستيك ) جلسات 4 التواصل البصري 

 حيوانات بالستيكية، ألعاب صغيرة، كشاف النور. الرغوي.

 ...مرآة، أوراق رسم، ملصقات، حبل، شمعة، صفارة، خرز، ملقط، قارورة جلسات 4 الانتباه املشترك

صور ألشكال مختلفة )حيوانات أو أدوات( وظلها، صحن، ملعقة، أكواب،  جلسات 4 التقليد

 ، كرس ي..ملونةكرة، أزرار 

حبوب جافة. مجسمات، مرآة، سيارات لعب، صور )حيوانات، أشياء(،  جلسات 4 استخدام إلاشارة

 عجين...

فهم إلايماءات 

والتعابير الوجهية 

 والجسدية

صور ايماءات، فيديوهات، صور في شكل قصة صغيرة، تسجيالت صوتية،  جلسات 4

 مدخالت حسية ملسية...

الاستجابة وتنفيذ 

 ألاوامر

 ، شمعة، نفاخات...أكواب ملونة، كرات قطنية ملونة، دمى جلسات 4

 إجراءات تطبيق البرنامج التدريبي: 

قبل البدء بتطبيق البرنامج التدريبي قمنا أوال بتقييم مهارات التواصل غير اللفظي مرحلة القياس القبلي:  -

 مهارات التواصل غير اللفظي.لدى ألاطفال عينة الدراسة وذلك بتطبيق مقياس تقييم 

أسابيع  8تم تطبيق البرنامج املقترح على ألاطفال عينة الدراسة على مدى مرحلة التدريب على البرنامج:  -

 جلسات أسبوعيا. 3متتالية، بمعدل 

رات بعد إلانتهاء من تطبيق البرنامج التدريبي، قمنا بإعادة تطبيق مقياس تقييم املهامرحلة القياس البعدي:  -

 غير اللفظية على العينة.

 . نتائج الدراسة: 9

تم حساب املتوسطات الحسابية وإلانحرافات املعيارية لدرجات أطفال لإلجابة على تساؤالت الدراسة، 

كما قمنا بحساب مستوى داللة الفروق .  العينة في التطبيقين القبلي والبعدي ملهارات التواصل غير اللفظي

 .باستخدام اختبار ويلكوكسن القياسين القبلي والبعديلنفس املجموعة في 
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لدرجات أطفال العينة في التطبيقين القبلي  الحسابي املتوسطيلخص نتائج حساب  (2الجدول رقم )

لداللة الفروق بين متوسطات رتب القياسين القبلي والبعدي على مقياس  Wilcoxonاختبار و والبعدي 

 .تقييم مهارات التواصل غير اللفظي لدى أفراد العينة 

 السالبة الرتب  املوجبة لرتبا   املتوسط الحسابي التطبيق البعد

 0 21 قبلي التواصل البصري 

 

15 

 23.2 بعدي
 7 6 18.6 قبلي إلانتباه املشترك

 18.8 بعدي

 15 0 13.6 قبلي التقليد

 18 بعدي

 11.5 3.5 11.8 قبلي استخدام إلاشارة

 12.6 بعدي

فهم إلايماءات والتعابير 

 الوجهية والجسدية

 10 5 15 قبلي

 13.4 بعدي

 0 15 5.8 قبلي إلاستجابة وتنفيذ ألاوامر

 6.4 بعدي

 : إلى مايلي الجدول أعالهاملوضحة في أشارت نتائج املعالجة إلاحصائية للبيانات 

وبمقارنتها مع القيمة  1تساوي  والتيبالنسبة ملهارة التواصل البصري: بعد حساب قيمة ويلكوكسن 

رفض  0.05الجدولية عند مستوى الداللة  نجد أن القيمة املحسوبة تساوي القيمة الجدولية وبالتالي تُ

 عند مستوى الداللة الفرضية الصفرية وعليه يمكن القول أن هناك 
ً
بين متوسطي  0.05فروق دالة إحصائيا

رتب درجات ألاطفال في كل من القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي فيما يتعلق ببعد التواصل 

بصري، مما يشير إلى فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين بعد التواصل البصري لدى ألاطفال املصابين ال

 ، وتحقق الفرض ألاول.-أطفال عينة الدراسة-باضطراب طيف التوحد 

أشارت نتائج املعالجة إلاحصائية للبيانات إلى عدم وجود فروق دالة بالنسبة ملهارة الانتباه املشترك: 

 
ً
بين متوسطي رتب درجات ألاطفال في كل من القياسين القبلي والبعدي  0.05 عند مستوى الداللة إحصائيا

وهي أكبر من القيمة املجدولة،  6حيث كانت قيمة ويلكوكسن املحسوبة تساوي  بالنسبة لبعد إلانتباه املشترك،

عدم فاعلية البرنامج التدريبي  لتاليوبال على أن ألاطفال لم يكتسبوا املهارات التي تخدم هذا البعد هذا ما يد

، وهو ما ينفي -أطفال عينة الدراسة-على بعد إلانتباه املشترك لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد 

 .الفرضية الثانية

 عند بالنسبة ملهارة التقليد: 
ً
أشارت نتائج املعالجة إلاحصائية للبيانات أن هناك فروق دالة إحصائيا

في كل من القياسين القبلي والبعدي  -عينة الدراسة-بين متوسطي رتب درجات ألاطفال  0.05لة مستوى الدال
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مما وهي قيمة أقل من القيمة الجدولية،  0حيث بلغت قيمة ويلكوكسن املحسوبة لصالح القياس البعدي، 

بعد  -عينة الدراسة-التقليد لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد يشير إلى أن هناك تحسن في بعد 

 تطبيق البرنامج التدريبي على هؤالء ألاطفال وبالتالي تحقق الفرضية الثالثة.

أشارت نتائج املعالجة إلاحصائية للبيانات إلى عدم وجود فروق ذات بالنسبة ملهارة استخدام إلاشارة: 

ل من القياسين القبلي بين متوسطي رتب درجات ألاطفال في ك 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

، وهي أقل من القيمة املجدولة 3.5، حيث بلغت قيمة ويلكوكسن املحسوبة والبعدي لبعد استخدام إلاشارة

بعد استخدام إلاشارة لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف  وبالتالي عدم تأثير البرنامج التدريبي في تحسين

 الرابعة. لفرضيةا، وهو ما ينفي -أطفال عينة الدراسة-التوحد 

نتائج املعالجة إلاحصائية للبيانات  : أظهرتفهم إلايماءات والتعابير الوجهية والجسديةملهارة بالنسبة 

وهي أكبر من القمة املجدولة وبالتالي ال  5أن قيمة ويلكوكسن املحسوبة تساوي  0.05مستوى الداللة عند 

ت ألاطفال في كل من القياسين القبلي والبعدي لبعد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجايوجد 

أن نشاطات البرنامج التدريبي الخاصة بتحسين بعد فهم  أيفهم إلايماءات والتعابير الوجهية والجسدية، 

 -أطفال عينة الدراسة-إلايماءات والتعابير الوجهية والجسدية لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد 

 الفرضية الخامسة. ترفضبالتالي ، و لم تكن فعالة

أشارت نتائج املعالجة إلاحصائية للبيانات إلى وجود فروق : إلاستجابة وتنفيذ ألاوامر ملهارة بالنسبة

بين متوسطي رتب درجات ألاطفال في كل من القياسين القبلي  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 0حيث بلغت قيمة ويلكوكسن املحسوبة  إلاستجابة وتنفيذ ألاوامر،والبعدي لصالح القياس البعدي لبعد 

في تحسين بعد إلاستجابة وتنفيذ ألاوامر لدى أثر لبرنامج التدريبي كان لوبالتالي  وهي أقل من القيمة املجدولة

 الفرضية السادسة.يؤكد أطفال عينة الدراسة، وهو ما -ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد 

 النتائج:  مناقشة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وتطبيق ويلكوكسن املتوسطات الحسابية أكدت نتائج حساب 

، في كل من القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس 0.05متوسطي رتب درجات ألاطفال عند مستوى الداللة 

، حيث تحسنت درجات أطفال ألاوامروإلاستجابة وتنفيذ البعدي بالنسبة لبعد التواصل البصري، التقليد 

العينة عند إعادة تطبيق مقياس تقييم مهارات التواصل غير اللفظي لدى ألاطفال املصابين باضطراب طيف 

بق عليهم البرنامج التدريبي مما يعني أن النشاطات املقترحة في البرنامج والخاصة 
ُ
التوحد وذلك بعد أن ط

أعاله كانت مناسبة وفعالة حيث  تحسنت وهو ما قد يؤثر على قدرة الطفل  بتنمية املهارات  الثالثة املذكورة

 التدريبي.   البرنامجعلى التواصل غير اللفظي وهو ما يهدف إليه 

( ودراسة 2008( ودراسة خليفة السيد )2016موافقة لنتائج روان عيدروس ) النتائجوقد جاءت هذه 

(، 2011افة إلى دراسة كل من بغدادي عمارية فريقها )( باإلض2005( ودراسة الشيخ ذيب )2007صديق )

حيث توصلت هذه الدراسات إلى أن البرامج التدريبية القائمة على اللعب ونشاطات زيادة التواصل البصري، 

، حيث الحظ الباحثون تحسن واضح في مختلف املهارات وفي تواصل ألاطفال عينة وتنفيذ ألاوامرالتقليد 

 لتدريب.الدراسة وذلك بعد ا
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ويمكن تفسير هذه النتائج كون النشاطات املقترحة واملبنية خاصة على اللعب مناسبة باإلضافة إلى 

اشراك املربيات والوالدين في تنفيذ البرنامج حيث يواصل هذان ألاخيران التدريب في املنزل مع الطفل كما 

علها أكثر مالءمة مع الطفل وقدراته. أنهما كانا يقترحان بعض التعديالت من أحل تحسين النشاطات أو لج

 3يمكن لعامل املواظبة أن يكون أيضا عامال إيجابيا بالنسبة لفاعلية البرنامج، إذ أننا طبقنا البرنامج بمعدل 

العمل مع أطفالهم في البيت من أجل استيعاب املهارة  الوالدينحصص أسبوعيا وحرسنا على أن يواصل 

 وتثبيتها.

وفهم  رات واملتمثلة في إلانتباه املشترك، استخدام إلاشارة وإلاستجابة وتنفيذ ألاوامر أما عن باقي املها

فقد أشارت نتائج املعالجة إلاحصائية إلى عدم وجود فروق ذات داللة  إلايماءات والتعابير الوجهية والجسدية

هذه النتائج بعدم مناسبة  إحصائية بين نتائج القياس القبلي والبعدي بالنسبة لهذه املهارات. ويمكن تفسير 

 تحتاج لوقت أكثر من أجل اكتسابها وتثبيتها.   كانتالنشاطات املقترحة أو أنها 

أن الفرضية العامة قد تحققت على مستوى ثالث مهارات )التواصل البصري،  وعليه يمكن القول 

شترك، استخدام إلاشارة لم تتحقق على مستوى مهارات إلانتباه املو ( وإلاستجابة وتنفيذ ألاوامر التقليد

. أي أنها قد تحققت جزئيا فبالرغم وفهم إلايماءات والتعابير الوجهية والجسدية وإلاستجابة وتنفيذ ألاوامر 

جميع مهارات التواصل غير اللفظي من أن البرنامج التدريبي املقترح لم يساهم بشكل فعال في تنمية وتحسين 

 لدى ألاطفال عينة الدراسة.

 :ا سبق خرجت الدراسة بمجموعة التوصيات التاليةفي ضوء مو

تطبيق البرنامج املقترح على أطفال آخرين مصابين باضطراب طيف التوحد لتنمية مهارات التواصل غير  -

 اللفظي لديهم.

 الاهتمام بفئة ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد واجراء املزيد من الدراسات املتعلقة بهذه الفئة. -

 اعداد برامج تدريبية مخصصة ومناسبة لتنمية مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي لدى هذه الفئة. -

 العمل على إعداد مختصين وتأهيلهم لتدريب ألاطفال املصابين باضطراب طيف التوحد. -

باضطراب  إجراء املزيد من الدراسات حول فاعلية برامج تدريبية أخرى في تنمية قدرات ألاطفال املصابين -

 .طيف التوحد والسيما مهارات التواصل اللفظي

 : املراجعقائمة 

 أوال: املراجع باللغة العربية
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(. دمشق: مؤسسة عالء 1)ط التوحد الطفولي: أسبابه، خصائصه، تشخيصه، عالجه(. 2004الجبلي، سوسن شاكر. ). 2
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  :ملخص

نعالج من خالل هذه الورقة البحثية مشكلة فلسفة الفعل، ونحاول من خاللها أن نجد حلوال للمشاكل 

التي يتخبط فيها العالم العربي، فإذا كانت فلسفة الفعل في ألاساس تنبع تحت ضغط الواقع والسؤال، فإنها 

نحن اليوم كعرب في أمس الحاجة  نحو محاولة التغيير. وهذا ما ال بد وأن تتجاوز فلسفة الوجود والتنظير 

هذه النقلة ال تتحقق إال اذا تم تفعيل جملة من الشروط أبرزها الحوار  إليه للخروج من أزمات الراهن، ولربما

إلى تحقيق حضارة إنسانية. وهنا نتساءل: ماهي أسس هذه الفلسفة؟ وكيف الحضاري، لننتهي في ألاخير 

   الاستفادة منها لتغيير الواقع والتأثير في اليومي؟  نستطيع

  :الكلمات املفتاحية

  .يومي؛ حوار حضاري ؛ فلسفة وجود؛ عالم عربي؛ فلسفة فعل

Abstract  

Through this research paper we present the idea of the philosophy of action and we 

try to find solutions to the problems in which the Arab world is floundering. What we-Arabs- 
today desperately need to get out of the crises of the present. And perhaps this shift will not 

be archived unless a set of conditions has been archived. The most prominent of which is 

civilized dialogue. How can we us it to change reality and influence in the daily? 

Keywords 
Philosophy of action; The Arab world; The philosophy of existence; Civilizational 

dialogue; Daily.  
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  :مقدمة -1

لقد أصبحت اليوم مقولة الوجود مقولة فلسفية تقليدية إن كان باإلمكان توصيفها بهذه الصيغة 
فاإلنسان اليوم يدرك وجوده ووجود العالم من حوله لكن أكذلك يدرك وجود الفلسفة؟ هذا الذي أصبح 

لك الوظيفة هما يشغل بال املفكرين الحداثيين وما بعد الحداثيين هل ما تزال الفلسفة تحافظ على ت

 التقليدية "إلامعان في الوجود بما هو موجود"؟ 

بل وحتى  ،لقد قوض بعض الفالسفة ونخص منهم الفالسفة املعاصرين تحديدا مفهوم الفلسفة
 1925/4يناير  Gilles Deleuze)فعلى حد تعبير جيل دولوز  ،الوظيفة التي من املفترض أن تضطلع بها الفلسفة

يصدق هل الفيلسوف الفرنس ي املعاصر فالفلسفة هي إبداع وخلق وصنع متكرر للمفاهيم لكن (1995نوفمبر

نه مع نهاية القرن املاض ي واجهت أهذا التوصيف الدولوزي حقا على هذا املجال املتميز من التفكير؟ خاصة و 

عظم مواضيعها ن فقدت الفلسفة مأالفلسفة مأزقا شديدا فتطور العلوم الطبيعية لزم ونتج عنه حتمية 

وضيق ذلك الخناق على سلطة التفكير الفلسفي وحد منه، وهاهنا وعند هذه النقطة وجد البعض أن الفلسفة 

 لها قيمة وال فائدة. أصبحت خالية من املعنى وما عاد

ن تتجه نحوه هو تلك التحوالت اللغوية أوفي كل ألاحوال كان التحول واملهرب الذي تعين على الفلسفة 
 ( 1976ماي  26/ 1889سبتمبر  Martin Heidegger  26)نطلق في ألاساس من فلسفة كل من هايدغرالتي ت

ن ألى إ، ومع ذلك فقد تفطن الكثير (1951أفريل  29/ 1889أفريل  Ludwig Wittgenstein  26)تينشوفيدجن
والهدف منها ال يعدو كونه الحفاظ على الفلسفة من  ،هذا التوجه ما هو إال مراوغة فلسفية من نوع خاص

الباب واسعا على مصراعيه أمام  حوالاضمحالل وبالتالي من أن تقص ى كمجال معرفي، وهذا ما فتزوال ال
 املفكرين فما طفقوا يتساءلون حول املابعديات، ماذا بعد الفلسفة؟

يقة جديدة تعيد من خاللها الحيوية وانطالقا من كل هذا كان لزاما على الفلسفة أن تبحث عن طر 
وهنا بالتحديد برزت ضرورة أن تكون الفلسفة فاعلة أن تكون  ،وحتى طريقة التفكر فيهاإلى موضوعاتها بل 

ذا فاعلية ومعنى هذا باألحرى أن ال تتوقف كمجال معرفي حر عند حدود التأمالت املجردة واملحصنة فإذا 

ن الفالسفة لم يفعلوا أتقول ب ( 183مارس  14 /1818ماي Karl Marx 5)كانت ألاطروحة الحادية عشر ملاركس

لم يحن أالعالم بطرق مختلفة بينما املهم تغييره، فهل هذا يعني بأنه محكوم عليها بالتأمل؟  ولواأن أغير 
 Roger)لم يحن الوقت بعد حسبما يقول غاروديأ؟ الفلسفيالوقت بعد لالنتقال إلى مستوى آخر من الدرس 

Garoudy  17 طالل التنظيرات أضيا علينا بالفعل بدل الوقوف على قليصبح م (2012جوان 13/ 1913جويلية

 والتأمالت؟ ثم أليس من املشروع أن ينتقل القول الفلسفي من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل؟
ن كان إو  ،ةن للعرب فلسفأالفلسفة في الوطن العربي هل يمكن القول ب ولنحصر اهتمامنا بخصوص

ذلك فهل قدمت هذه الفلسفة للوطن العربي ما قدمته لغيره؟ ثم كيف يستفيد املواطن العربي هذا الذي مر 
ولم ال في التطلع إلى املستقبل واستشرافه وبذلك إلى تحقيق  هبغير قليل من ألازمات من الفلسفة في خدمة راهن

 لنقل ميكانيزمات فلسفية معينة للتغيير؟ذاته؟ وهل يمكن القبض في هذا السياق على آليات أو 
قدر أإذا وانطالقا من سلسلة ألاسئلة آلانفة الذكر سنحاول التعرف على فلسفة الفعل هذه كي نكون 

 لواقع العربي فنعرف إذا ما كان باإلمكان لها أن تغير من ألامر شيئا.باتها بعلى مقار 

 فلسفة الفعل: املعنى والتأصيل.  -2

 اللغوية:الداللة  -2-1

إن حديثنا عن الفعل من الوجهة اللغوية يحيلنا مباشرة إلى أقسام الكالم في اللغة إذ تعد مسألة 
التفريق بين أقسام الكلم أساسا في تعيين املعنى املقصود في الجملة، ذلك ألن معرفة نوع الكلمة يقود إلى 

خرى، لذا نرى كتب النحاة تبدأ في الغالب معرفة املعاني التي تتضمنها الجملة في ضوء معرفة القرائن ألا 
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 -وأما الفعل  ((178، صفحة 2001)كريم و ناصح،  الاسم الفعل والحرف" لى ثالثة أقسام هي:إبتقسيم الكلم 
 (670، صفحة 2003)مسعود،  "فجمع فعال وأفعال، ج أفاعيل". -وهو غايتنا بصرف النظر عن الاسم والحرف

: " إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث ألاسماء وبنيت ملا مض ى وملا يكون (765/796)يقول سيبويه

 24 /1926ديسمبر  25)ويقول محمد شاكر السياب (9، صفحة 1988)قنبر،  ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع"
معلقا على سيبويه : " أن الفعل ينقسم بأقسام الزمان، ماض وحاضر ومستقبل، وسيبويه ( 1964ديسمبر 

حين حدَّ الفعل في أول كتابه لمُ يِرد أمثلته التي عندنا : ذهب ماٍض، يذهب مضارع، اذهب أمر. بل يريد 

 (9، صفحة 1988)قنبر،  .أزمنته املقرونة كما هي عند العرب"

إذا فالفعل من الناحية اللغوية شطر رئيس في الجملة، فهو "كل ما دل على معنى في نفسه مقترن 

" أو "تاء التأنيث الساكنة"، أو ضمير سوف"، أو "السين" أن يقبل "قد" أو بزمان كجاء، وجيء ويجيَء، وعالمته 
،  ،"، مثل قد قام، قد يقوم، سنذهبتوكيدالفاعل أو نون "ال َتكُتَبنَّ

َ
سوف تذهب، قامت، قمُت، قمِت، ل

ُتْبنَ ".
ْ
ك

ُ
، ا كتبنَّ

ُ
 (12، صفحة 2005)الغالييني،  ا

  الداللة الاصطالحية: -2-2

 وفق آلية ما، أي أنه:" تدل لفظة الفعل في الاصطالح على الحدث أو على وقوع الحدث في زمن معين

إال أن حديثنا عن . (37، صفحة 2002)ألانصاري، ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد ألازمنة الثالثة" 
يجعله  الفعل بهذه الصيغ وفي إطار هذه السياقات السابقة ال يعني أن الفعل محصور في إطار فيزيائي بحت

نشاط فيزيائي يتوقف عند حدود الجهد وما تبعه من مؤشرات فيزيائية، كما ال نعني بالفعل مجرد وكأنه 

بل يجب علينا أخذ هذا املفهوم إلى أبعد مما قد يبدو باإلمكان فقد تحدث  ،الصيغ اللغوية املقترنة بالزمن

 13)له، فهذا مثال محمود درويش مثال ألادباء والشعراء عن الفعل في إطار بعيد عن املمارسة اللغوية الجافة
"أين نحن السائرون على  الشاعر الفلسطيني يقول في معرض إحدى قصائده: (2008أوت 9 /1941مارس 

)درويش،  ويضيف :"فليت للفعل موطئا فوق الرصيف..." (94، صفحة 2004)درويش،  خطى الفعل ؟! "

إذا يعطينا درويش ويقدم لنا ها هنا بعدا آخر للفعل الذي يطرح نفسه على أنه يتحدد (94، صفحة 2004

، فاإلنسان (171، صفحة 2007)كورتيس،  "يحقق وينتج املعنىان وعلى أنه "بوصفه السلوك الحقيقي لإلنس
من هذه ألافكار كلها نخلص إلى أن  .وأبدا إنسان محقق لوجوده ومتوصل إلى إدراك املعنىالفاعل هو دوما 

بين امليوعة التي يفرضها عليه اختالف  مفهوم الفعل يقع في إطار عالقة تراوحية تذهب به وتجيء، عالقة ما
نينة، وبين الصالبة التي معانيه وتذبذب قدراتنا وعلى عجزنا على إلامساك به إمساكا يوفر لنا نوعا من الطمأ

 إلاطار الفلسفي.  ضمن –أو على ألاقل نطمع في إيجادها  -نبتغيها والتي من املمكن أن نجدها 

  السؤال الناقد كآلية للتغيير: - 3

فال تقف منه موقف املتفرج  الواقعإن الفلسفة الحقة إذن هي تلك التي تتصرف، تفعل شيئا ما إزاء 
يعيش الواقعة الفلسفية بكل  -وأقصد الفيلسوف-الفاعل. إنها تلك التي تجعل من صاحبها ألابله، بل موقف 

تحصر املعنى، أي التفكير « منها وال يتوقف عند حدود زيف الواقع، إن الفلسفة والتافهتفاصيلها حتى البسيط 
، صفحة 2007)كورتيس، .» تواملشاركة في العمل الرامي إلى تحقيق هذه الغايا في الغايات وفي معنى الحياة،

160) 

إن مهمة الفلسفة هي أن تكون راهنا دوما، أن تجعل من إلانسان أكثر إنسانية من خالل وضعها ملبادئ 

وال لها أن تكون تأملية باملعنى اليوناني القديم، ال ينبغي  اليومإلانسانية هذه وحثه على طلبها. إن الفلسفة 
تواصلية وال حتى تفكيرية علمية، إن ما يجب أن تضطلع به الفلسفة حقا اليوم هو الفعل، فعل التغيير هو 

هذه هي  !! أن تسعى بهذا إلانسان إلى ما هو أفضل، هو أن تحمي إلانسانية هو أن تقول ال ملوت إلانسان
 عمل على نشرها.الفلسفة التي نريدها، هذه هي الفلسفة التي يفترض بنا تبنيها وال
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مساعدة ألاحياء على حل املشكالت التي تطرحها الحياة، هي مساعدة إلانسان «  إن مهمة الفلسفة هي

وعندما تهتم الفلسفة "بإثبات" عجز الفكر (56، صفحة 1986)غارودي، .  » على أن يصنع بوعي تاريخه هو
الواقعي، واستحالة تبديل الواقع، فتلك أبلغ داللة على انحطاطها،  ممعرفة العالالبشري، وعدم قدرته على 

فذلك ألنها صارت خادمة طبقة لم تعد تقبل بالواقع حكما ألفكارها )وهذه طبيعة الفلسفة التقليدية التي 
خليد النظام تهتم باملجرد من املوضوعات( مثل هذه الطبقة التي حكم عليها باملوت، ال تستطيع أن تحاول ت

القائم إال بمنعها الفكر من أن يعي فوض ى الواقع. إنها فلسفة عاجزة بهذا التوصيف ألنها ال تمتلك القدرة 
 على تفعيل التفكير.

لكيان إلانساني في لصيغة الفكر التي تستجمع صيغة الوجود التامة  «إن فلسفة الفعل التي نعني هي

، صفحة 2007)العيادي،  »بين صعيدي النظر والعمللتعاكس التكويني في مسافة ا العالم بقدرتها على التنقل
م ويضطلع بالصيرورة حتى وإن كانت صيرورة الهوامل  النشاط إلاجرائي الذي يجسد التساتل« ، أو هي(9

َّ
أو الل

والسوالب وألانباذ وبالتالي فإن فلسفة الفعل مفهومة على هذا النحو ال ترتد على فلسفة سياسية، وال إلى 

، 2007)العيادي، .» إنثربولوجيا فلسفية، بل هي فلسفة عامة باملعنى الذي تكون به الفلسفة خطابا مفتوحا

 (9صفحة 

  السؤال كنقلة من النظر إلى الفعل:  -3-1

الانتقال من فلسفة الوجود نحو فلسفة الفعل منوطا بالسؤال، أو لنقل  جعل روجيه غاروديقد 
ا البد له من  بفعل التساؤل واملساءلة الدائمة التي تميز الفكر الفلسفي قاطبا، فلكي يصبح الفكر واعيا وحرًّ

كيف تحريك دواليب املساءلة والنقد، وأن يستثير نوعا من الغضب الفكري وإلاحراج، وألجل هذا نتساءل 
 يكون فعل التساؤل نقلة نحو الفعل الفلسفي؟

إن إلانسان ليس مجرد امتداد وتفكير فقط، بل هو وجود، حياة وفكر، نزوع ووجدان، ولكي يعبر 
إلانسان عن هذا الوجود ويحققه في الواقع فهو يفكر ويعمل، يفعل وينفعل، يحب ويكره، يتحدى ويستجيب، 

قيق إرادته هذا هو إلانسان دائم البحث، كثير الشغف، والرابط الوحيد يريد...ويسعى إلى تحيقبل ويرفض...

بين كل ما قدمنا من توصيفات هو التساؤل وعليه سنعرج على عرض مفاهيمي بسيط للسؤال لغة واصطالحا. 

، 2001)الالند،  . »من الفعل سأل يسأل مسألة وسآلة وتسآال، بمعنى الطلب أو املطلب «فالسؤال في اللغة
أما من الناحية الاصطالحية فهو استدعاء واستحضار للمعرفة أو ما يؤدي إليها. ولعل أهم ما  (1095صفحة 

تشتهر به الفلسفة هو ممارساتها التساؤلية، وأشهر من مارس السؤال في هذا املضمار هو أبو الفلسفة 

السؤال الفلسفي لم يتخذ عنده شكال محددا ومع هذا نستطيع أن ، غير أن ( Socrates  470 /399)سقراط
نميز فيه بين شكلين هما على التوالي، السؤال العلمي والسؤال الفلسفي وفي هذا الطرح ال نحتاج إلى السؤال 

سنناقش النوع الثاني. ولعل هناك تقسيمات أخرى تتناسب أكثر وطرحنا للموضوع وخاصة ما العلمي بقدر ما 
حين يقسم السؤال الفلسفي بذاته إلى: السؤال اليوناني ( 1944)له الفيلسوف املغربي طه عبد الرحمن يعرض

 (13، صفحة 2006)الرحمن،  القديم والسؤال ألاوروبي الحديث.
يليه جواب فأما ألاول: فقد كان عبارة عن عملية فحص وتمحيص، تبدأ بسؤال عام عن مفهوم ما 

فهو سؤال يمكن توصيفه بالنقد ال  :ينبع عنه سؤال آخر، وهكذا تتوالد ألاسئلة في الفلسفة. وأما الثاني
بالفحص كما رأينا مع النوع ألاول. لكونه يميل إلى تقليب القضايا والتحقق من تمام صدقها اعتمادا على 

، صفحة 2006)الرحمن،  النظر في املعرفة، وبقصد الوقوف على حدود العقل يوجبملكة العقل، إنه سؤال 

ال أعني بالنقد نقد املؤلفات « :( Immanuel Kant  1724  /1804)وهنا نتذكر مع الفيلسوف مقولة كانط -(14
وألانساق، بل أعني به نقد قدرة العقل عامة شأن كل املعارف التي يمكن أن ينحو باتجاهها العقل باستقالل 
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 – (136، صفحة 2007)كانط،  .» قا عامةعن كل تجربة كما أقصد به إلاقرار بإمكانية أو استحالة امليتافيزي
 وخير مثال على هذا النقد فلسفة كانط، وكنا قد أشرنا ملوقفه في أسطر سبقت، حيث سمي قرنه بقرن النقد.

إن السؤال الفلسفي بطبعه مستغلق مستعص على ألاخذ بكل حيثياته، إنه ليس من طينة ألاسئلة 

  (Robert Blanché 1898 / 1975 ي")ذو فرادة خاصة. ويصرح في هذا الصدد "روبير بالنش  العلمية وال غيرها إنه
 (2007)الوقيان، " قائال عن السؤال الفلسفي: "هو بحث عن الجذور وتقص لألصول وغوص في ألاعماق

والفلسفة هي السؤال الكبير الذي يبرر كل ألاسئلة ويمنحها املشروعية. ومن أجل هذا فقد اهتم الفالسفة 
وركزوا بشكل حصري على السؤال ألنه شرط ضروري للتفكير، وباعث أساس ي على التأمل، ومتى ما استطعنا 

أصبحنا عندها وعندها فقط على العتبات ألاولى لفعل التفلسف، وعندما نتحدث بهذه إثارة السؤال، فقد 

الطريقة عن السؤال وأهميته فلسفيا فهذا ال يلزم أن تكون غاية الفلسفة ككل هي التوصل إلى إجابات مقنعة 

فكرون وبجد في حول املواضيع التي تطرحها أو تحملها ألسئلتها. بل إن الغاية من الفلسفة هي جعل الناس ي
يكفيها غاية و  -أي غاية الفلسفة-إشكاالت الحاضر ليدركوا الرهانات اليومية التي يمرون عليها دون وعي بها 

 ،عمال أن توقظ النائمين من سباتهم، والناعمين في لذاتهم لكي يعيدوا التفكير من جديد في كل ما يحيط بهمو 

الفلسفي هو بداية ونهاية بحث عن املعنى، فإذا فقدنا هذا املسار  يعيدوا التفكير في مسألة املعنى، فالبحثلكي 

في البحث فإن الوجود إلانساني سيصبح مثل وجود القضايا امليتافيزيقية، وجود فارغ خال من املعنى وأجوف 
ت إلى حد بعيد، عندها سنقف أمام احتضار الفلسفة بل وموتها. فماذا يبقى منها إذا لم تعد هي هي ذاتها، ذا

 عن نفسه. وهكذا يموت أجمل 
ً
 غريبا

ً
الخصائص واملقومات والغايات، لقد أصبحت أو تصبح آنذاك كيانا

حلم لدى إلانسان ... حلم أن يجد خارج آفاق وجوده وجودا آخر يساعده في حمله الثقيل. وأقصد السؤال 
 . الفلسفي عن معنى وجوده أو فلسفة السؤال عن وجود املعنى

ن القدرة على التساؤل فتطغى التفاهة والابتذال على تفكيره وهذا ما نص عليه حتى وقد يفقد إلانسا

حين تجد الناس يثرثرون فيما ال يعرفون ويتكلمون عن كل ش يء وال « في كتابه نداء الحقيقة:  هايدغر فيقول 
دوامة من القيل ش يء فاعلم أنهم فقدوا العالقة بالحقيقة، باملوضوع الذي ينصب عليه الكالم واندفعوا في 

 . »والقال بغير قرار، وعندئذ يتعذر على أي إنسان التعمق في أي ش يء، ويوصد باب املعرفة والتساؤل الحقيقي

 (61، صفحة 1977)هايدغر، 

فضاء الفكر ذا الوزن املعتبر فلسفيا هو وحده الذي من شأنه إدخال إلانسان إلى إن السؤال الثقيل 
السؤال « أن ( 1951جانفي  23)الرحمن بوقاف عبدالفلسفي وهنا يجب أن نشير ونؤكد مع املفكر الجزائري 

ليس بريئا من وجهة أنه يختلس النظر في الوجود واملوجود، ليس  (6، صفحة 2009)بوقاف،  .» ليس بريئا

بريئا من حيث أنه يحمل املضمر املعرفي واملخفي غير املعلن وغير املصرح به، ومن ها هنا استمد البحث في 

 السؤال مشروعيته.
العربي في ولنعد إلى الوراء قليال ونتوقف عند طه عبد الرحمن وتحديدا في مؤلفه املوسوم بـ: الحق 

الاختالف الفلسفي لنعيد معه إحصاء أنواع ألاسئلة في الفلسفة. فهو يحصرها في ثالثة أنواع، أولها السؤال 
السؤال النقدي مع كانط، وهو سؤال عن إمكانية الذات العارفة في إلاحاطة  التفحص ي التأملي عند اليونان، ثم

صاحبه بثمار السؤال فيتحمل تبعات سؤاله والجواب باملوضوع، وأخيرا السؤال املسؤول الذي يلتزم فيه 
الذي ينتهي إليه. ومن خالل هذه الرحلة التطورية لصيغ وحموالت السؤال فإننا سنجد إجابة عن التساؤل 

الذي طرحناه من قبل وهو: كيف يربط السؤال بين الفلسفتين الوجود والفعل؟ فقد كان السؤال مع أول 

ر إشك ِ
االته وإشكالياته حول موضوع هذا الوجود أو لنقل مبحث املعرفة بشكل عام. إذا خطواته وجوديا، يدو 

كان آنذاك السؤال محصورا فيما يلي: "ماذا يمكنني أن أعرف؟". فبعد أن تجاوزنا هذا السؤال التقليدي أو 
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ماذا نفعل؟  ما يعرف بسؤال املعرفة، فإننا بهذا نطرح ونفتح الباب لنوع آخر من ألاسئلة إنه سؤال الفعل:

 وكيف نتصرف إزاء ما تعلمناه أو ما حصلناه من معارف؟
امليكانيزمات، إنه سؤال نشط وفوار. ذلك أنه ال يتوقف إن سؤال الفعل هو سؤال الراهن. سؤال عن آلاليات و 

تحرك، حدود املساءلة عن ألاسباب والعلل، إنه يتجاوزها إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى الحل إلى الفعل وال عند
أجل إنه سؤال تحركي داخل النشاط الفلسفي، هكذا يراه روجيه غارودي، بل هكذا يأمر و يتمنى الرجل أن 
تكون الفلسفة برمتها، فلسفة للحاضر للمستقبل، إنها باألحرى فلسفة لليومي، للكل ال للواحد والنخبة، 

مل، إنها وبكل بساطة فلسفة تنقلنا من فلسفة تلغي كل حواجز وعثرات الواقع، فلسفة ال تقبل بأحادية التأ
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، فتجعل منا كائنات موجودة بحق، فال يتوقف وجودنا معها عند الوجود 

العيني املجرد وال عند الحضور الجسدي املحض بل عند إثبات هذا الحضور من خالل التحرك والفاعلية، 
 ذلك الذي يفرض نفسه، ذاك الذي يقول ها أنا ذا بأفعاله باألثر. فليس املوجود ذلك الذي نراه، بل هو 

إذا نتوصل في ألاخير إلى أن السؤال أو التساؤل بشكل أعم هو الذي يحرك ألافكار، فبعد أن كانت 

فكرة ما مجرد وجود بالقوة في العقل، قام السؤال بإخراجها من هذه الكينونة املنحصرة إلى كينونة أرحب 

 حيز الوجود بالفعل.وأوسع إلى 

 واقع العربي وضرورة التغيير: ال -3-2

العربي في مشرق العالم أو مغربه أزمة انتماء رهيبة أزمة تخص انتماءه ونسبته لهذا  يعيش الفرد

أو من أن ينسب لبالد العرب إنها أزمة هوية من  بالعربية يوصفالعالم تحديدا، إذ أصبح البعض يستحي أن 

لكن هذه ألازمة بالطبع لم تكن وليدة العدم أوال، وال هي أزمة مزيفة ثانيا، لكن ما أساس هذه العيار الثقيل 

 ألازمة وبتعبير آخر لم ألازمة؟ وكيف يمكن محاربتها والتخلص منها ومن آثارها؟

)العيادي و  "إن غياب تثمبن ألافعال يساهم في إلاخالل بالتشكيل السوي للهوية الفردية والجماعية"

أزمة إلانسان أو الفرد ف ،(13، صفحة 2015ربوح، فلسفة الفعل من محاوالت التأسيس إلى آفاق النقد، 

أنظمة أشاعت في  كل أشكال القهر  رست على هذا العربياالعربي حكاية تبدأ تفاصيلها مع ألانظمة التي م

فانتشر الظلم والفساد كنتيجة حتمية عن ذلك  ،وهددتها فحاصرت الحريات جهلالو نفوس العرب الخوف 

نها الغاية السياسية ألاولى التي بني عليها العقد الاجتماعي أوتحولت العدالة الاجتماعية التي  كان من املفترض 

 شعار أجوف خال من املعنى. -لالستغباء""–ألاول  إلى ظلم اجتماعي فأصبحت الديمقراطية مجرد شعار 

وما نتائج الخراب والدمار التي  ،لتغييرلا كهذه هي التي كانت وراء إضاعة فرص حقيقية إن أوضاع

في البدء هو  املبتغىما يسمى بثورات الربيع العربي إال نموذجا كارثيا عن هذه الفرص الضائعة إذ كان  تتبع

هذه أ، ألاسو ن السيئ نحو الانتقال بالبالد من وضع س يء إلى آخر أحسن منه، فإذا بها تنقلب رأسا على عقب م
ن كان بمقدوره بلوغها إهي نتيجة الثورات العربية لكن أيعني هذا أن التغيير مقولة ال يقدر عليها العربي؟ و 

 فما هي الشروط التي يقتضيها ذلك؟ وكيف يتأتى لنا الوصول إلى هذا املراد؟

 شروط تغيير الراهن العربي:  -4
وهنا تتحدث  ،إعادة تشغيل العقل العربيلعل أهم الشروط املطلوبة لتغيير واقعنا اليوم يكمن في 

 ،نحو العقل الفعال (2010ماي  1935/3ديسمبر  27) ير الجابري عبعن ضرورة الانتقال من العقل املستقيل بت
ن إألاخير مناطا للفعل ولالختيار فلعقل وجعل هذا لبفعل إعادتها املركزية  تفإذا كانت النهضة ألاوروبية تحقق

نوعا من املقارنة بين العقل العربي ونظيرة ألاوروبي وال  نقيمنفسنا أالعربي بمكنته القيام بذلك، وهنا سنجد 
فعندما نتحدث عن "العقل العربي" فنحن نميزه عن العقل اليوناني  ،تتضح املعاني فباألضدادس بذلك أب

وهذا يعني أن للعقل العربي ما يميزه عن غيره (17، صفحة 2002)الجابري، وعن العقل ألاوروبي الحديث" 
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من العقول ومع هذا فال مناص من القول بان تفعيل هذه امللكة أصبح ضرورة قصوى وملحة استجابة 
 ة أو غيرها من املجاالت.لألوضاع الراهنة سواء منها السياسية أو الاقتصادية التربوية أو الثقافي

كذلك فبتفعيل هذه امللكة فقط يصبح بإمكان الفرد العربي أن يحقق ذاته بل لنقل بإمكانه أن 
من الفرد إلى  (1973 /1905)ما يرى مالك بن نبيبسحيستعيدها مجددا بإمكانه عند هذه النقطة أن يتحول 

رهينة بممارسة نوع من التفكر الحر، التفكر الشخص غير أن هذه الاستعادة أو هذه النقلة تكون دائما 
 الفلسفي هذا النمط الخاص من التفكير يستند بالدرجة ألاولى على العقل باعتباره موجعا أوال.

إن فعل التفلسف كفعل فردي خاص هو الذي من شانه أن يعيد املفكر العربي أوال والوطن العربي 
واسطة هذا النوع من التفكير الخاص يمكن لكل فرد أن يسترد ذاته ثانيا إلى سباق املعرفة والنمو والازدهار فب

 أو يضع لنفسه ذاتا متفتحة على الذوات ألاخرى ذاتا بإمكانها إلانصات إلى آلاخر والاستفادة منه قدر املستطاع.  
في  عندما ينتشر هذا التفكير الفلسفي في الوطن العربي آنئذ وآنئذ فقط يصبح بإمكاننا أن تأمل ونأمل

غد أفضل في ثورة ال تفشل وفي فكرة تثمر "إذ يمكن لثورة أن تؤدي إلى سقوط الاستبداد الشخص ي 
ن إوالاضطهاد املغرض أو الطماع لكنها لن تؤدي البتة إلى إصالح حقيقي لطريقة التفكير وعلى العكس تماما ف

تقييد للجمهور العريض املحروم ات القديمة بمثابة ين التحكمأنها شأات جديدة ستظهر وستكون شيتحكم
وعليه أمكننا أن نستنتج بان الشعوب التي يسود فيها الخطاب  (408، صفحة 2015)السمين،  من التفكير"

 الحر والعقالني هي الشعوب التي يقدر لها أن تتقدم وتتطور وتحرز اكبر الانجازات إلانسانية.
ثقافة العربية وتتهم على الدوام بالتبعية الفكرية، وكأن ذلك جرم ال يغتفر وإنما أرى بان لقد انتهت ال

هذه التبعية )على سلبياتها( لهي بادرة النطالقة نحو ألافضل لكن فقط إن كان هناك توازن بين ما نأخذه من 
ن عقال فطنا متجاوز آلاليات آلاخر وما نحفظه من تراثنا وهنا يتدخل دور العقل العربي، فهو ال بد وان يكو 

الطمس بأنواعها "فلو كانت الحلول التي نحتاجها موجودة في التراث أو في الحداثة كما هما لكانت املشكلة 
حسمت منذ وقت طويل ولو كانت الحلول موجودة في إلغاء التراث أو إلغاء الحداثة ملا بقينا صرعى التناقض 

ل موجودة في إمكانية التوفيق بينهما ملا انتظر ها التوفيق طويال حتى والصراع فيما بينهما ولو كانت الحلو 

)غليون،  يتحقق أو يفرض  نفسه إنها ليست موجودة هنا أو هناك وإنما علينا نحن أن نستخلصها بعقلنا".
 (304، صفحة 2006

إذن فالحلول التي ينشدها املواطن أو املثقف العربي هي من صميم ابتكاره ذلك أن أهل مكة أدرى 
بشعابها فكذلك نحن أدرى بأزماتنا وتاريخياتها وانعكاساتها...الخ فكيف نبتغي حلوال جاهزة لها فمن يصنعها 

 يا ترى ألجلنا؟! طبعا ال احد سوانا.
ضرورة الحوار والتواصل بهدف التوصل إلى فهم أوسع يمكن  يمكن أن نضيف إلى هذا الشرط الرئيس

 من خالله أن يتأتى للمفكر العربي إيجاد حلول يتجاوز بها راهنه

  :خاتمة 5
ن فلسفة الفعل هي تلك التي تعين إلانسان على حل مشاكله، فهي التي تنبع تحت نستنتج مع نهاية هذا املقال أ -

على هذا تجاوز فلسفة الوجود فهي التي تقف وراء شلل الفكر وموته، وألجل ضغط الواقع والسؤال إذ يجب بناء 
هذا كان التمسك بالفعل خير وسيلة للتغيير والتطوير، كما يجب إلاشارة في معرض الحديث عن الفلسفتين إلى 

ة على خلق إذ هو آلالية الوحيدة القادر  ،أن النقلة من فلسفة الوجود نحو فلسفة الفعل تتم من خالل التساؤل 
 مثل هكذا انتقاالت.

إن التوصيف الذي يقدمه غارودي لفلسفة الفعل على أنها بحث في الغايات يجعلنا مباشرة أمام الهدف من  -
وراء هذه الفلسفة ويبقى أن نشير إلى أسسها: التسامي، الاستقبالية، وإلابداع والتجريد. فالتسامي هو تجاوز وقطع 

الاستقاللية فهي بعد النظر نحو ما سيكون نحو هذا املستقبل ألافضل إنها إن صح القول وانفتاح على التغيير، أما 
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كما يحلو –فيها نظرة استشرافية، وبخصوص إلابداع والتجديد فهو خلق للماض ي بطريقة أو بأخرى هو أن نعيد 
 لهذا الكون طفولته. -لغارودي القول 

فاهيم املفتاحية لبناء الحضارة والرقي بها نحو خلق حضارة إن ما يترتب عن القول بفلسفة الفعل هو تلك امل -
 .-الحوار الحضاري  –إنسانية وهذا يتأتي فقط بالحوار 

على كافة ألاصعدة خاصة فيما يتعلق بالجانب  ايطرح مفهوم فلسفة الفعل آفاقا للتفكر في الفعل وإنعاش -
، أو على الصعيد السياس ي ( Jurgen Habermas 1929) الاجتماعي الذي يفرض التواصل وهو ما أكد عليه هابرماس

 /1906اكتوبر Hannah Arendt  14)من خالل توصيف الحياة السياسية بالحياة النشطة من طرف حنا أرندت
 20 /1913فيفري  Paul Ricœur)من خالل أفعال اللغة مع بول ريكور  -وهو ألاهم–، أو كذلك (1975يسمبرد 4

، وعند هذه النقطة اتخذنا منعرجا حاسما حاولنا من خالله عرض أوجه الصحة والخطأ في التصور ( 2005ماي 
 املعروض عن فلسفة الفعل من قبل غارودي. 

أن نتفلسف يعني أن نفعل، أي أن ننتقل من مجرد طرح تنظيرات فلسفية إلى محاولة تفعيل هذه التنظيرات  -
قتض ي أن نقدم إكسيرا للتغيير والرقي إلعادة إلاصالح، هذا هو املطلب يجب أن نغير الواقع، فكوننا فالسفة ي

 الغارودي
إن الفعل ال تتوقف حدوده عند الفلسفة التي يؤصل لها بل إن الفلسفة ستشهد تطورا بل ورواجا كبيرا في  -

هو قول: أن يجعلوا آلاونة القادمة. هذا فقط إذا أمكن للفالسفة أن يجعلوا منها موضوعا لليومي. ولربما ألاصح 
من اليومي موضوعا لها، ومن املستقبل هدفا نصب عينيها، هكذا لربما تالمس الفلسفة ألارض ونبتعد بها عن 

ذلك كان لزاما على املثقف العربي ان يستغلها باعتبارها مجاال فكريا متميزا يتيح له الخروج من  وألجلاملجردات، 
 ن إعادة التذكير بها.أزمات الراهن هذه والتي نحن في غنى ع

وتبقى الرسالة في ألاخير أن نفعل أن نغير، أن نجعل من الفلسفة راهنا هذا هو الرهان، أن ال نسمح أبدا بموت 
  ، فهل تتحقق النبوءة القائلة بموت الفلسفة بعد هذا؟الفلسفة، فموتها هو قضاء على املعنى وتغييب للوعي
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 املعاصرة ةالبيوتكنولوجيالبيوطبية و  واملمارساتكرامة إلانسان 

Human dignity and Contemporary biotechnological and biotechnological 

practices 

  *1نور الدين رحموني

noureddine.rahmouni@univ-(، الجزائر) 1جامعة باتنة كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية قسم الفلسفة أستاذ ب 1

batna.dz 2، عضو في مخبر بحث "فلسفة علوم وتنمية بالجزائر" جامعة وهران . 

 18/06/2021 القبول:تاريخ          10/05/2021 :إلارسالتاريخ 

 :ملخص

وقد وقفنا  ،في عصر تسوده التقنية وعلوم الحياةالكرامة إلانسانية  واقعإشكالية املقال هذا يعالج 

 ثر الكبير على الحياة إلانسانية الخاصة والعامة.ألامن  سات البيوطبية والبيوتكنولوجيةمار لألبحاث واملعلى ما 

نقل املمارسات اللصيقة بالحياة إلانسانية، كالحديث عن كان ذلك من خالل معالجة والتمحيص في قد و 

ل هذه املواضيع وزراعة ألاعضاء، املوت الرحيم، تحسين النسل، الاستنساخ، التحويل الجنس ي .... إذ من خال

 حافظت على كرامة إلانسان.ألاطر التي هي وما  إلانسانهي ألاطر التي حطت من كرامة  الجزئية بينا ما

مارسات البيوطبية والبيوتكنولوجية الراهنة سالح ذو حدين، يمكن أن يستخدمها إلى أن املوقد خلصنا 

فاظ على كرامة الانسان، ويمكن أن يحط من كرامة الانسان املمارس )الطبيب أو املتخصص...( في الح

  ول لهذه التقنيات الطبية والبيولوجية.باالستغالل غير الواعي وغير املسئ

  :حيةالكلمات املفتا

 يولوجيا.ب؛ بيوإتيقا؛ بيوطبية؛ بيوتكنولوجيا؛ إنسانيةكرامة 
Abstract: 

This article Discusses the problem of the reality of human dignity in an era 

dominated by technology and biology. We have examined the great impact of 

biotechnological and biomedical research and practices on private and public human 

life. And that was by standing on the practices close to human life, such as talking 

about organ transplantation, euthanasia, eugenics, cloning, sexual transfer... Through 

these partial topics we showed what frameworks that degraded human dignity and 

what frameworks were Preserved human dignity.  

We have concluded that current biotechnological and biomedical practices 

are a double-edged sword that the practitioner (doctor or specialist ...) can use to 

preserve human dignity, and can degrade human dignity by unconscious and 

irresponsible exploitation of these medical and biological techniques. 
Keywords 

Human dignity; Biotechnology;; Bioethics; Biology. 
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 مقدمة  -1

يبدأ الدكتور "أحمد مستجير "مترجم كتاب نهاية إلانسان وعواقب الثورة البيوتكنولوجية لصاحبه 

"فرنسيس فوكوياما" مقدمته للكتاب باقتباس من رواية )كل رجال امللك( "لروبرت وارين" يقول فيها: نهاية 

يعرف ما إذا كانت املعرفة ستنقذه إلانسان هي املعرفة، لكن شيئا واحدا ال يمكنه أن يعرفه: إنه ال يستطيع أن 

أم أنها ستقتله. سيقتل، نعم، لكنه ال يستطيع أن يعرف ما إذا كان قد قتل بسبب املعرفة التي اكتسبها أم 

بسبب املعرفة التي لم يكتسبها، والتي كانت لتنقذه لو أنه عرفها. ويتساءل فرنسيس فوكوياما "عن ما الذي 

كون ولوجيا التي ستمزج، في املستقبل، املزايا املحتملة الهائلة بتهديدات قد تيجب أن نقوم به إزاء البيوتكن

  (35، 2002)فوكوياما، ؟ "بدنية وواضحة أو روحية وخفية

لم يكن الغرض من بث هذا التساؤل محاولة إلاجابة عنه، بقدر ما كان محاولة تبيان ما للممارسات 

يرات على الحياة إلانسانية بجانبيها إلايجابي والسلبي سواء بشقها البيوطبية والبيوتكنولوجية وتطبيقاتهما تأث

الفيزيولوجي الظاهر أو الجانب النفس ي الخفي واملعنوي؛ وبالتالي كرامة إلانسان. وسنحاول من خالل هذا 

 ، وبالتالي كرامته. شأنها التأثير على إلانساناملوضوع أن ننظر في الجوانب ألاخالقية التي من 

املتالحقة والتي أصبح من الصعب اللحاق بها وبتطوراتها  ةألابحاث البيوطبية والبيوتكنولوجيكما أن 

املتسارعة. تسعى إلى الوصول إلى نتائج إيجابية في فائدة إلانسان، وهو ما يعني أوال وأخيرا أن إلانسان هو 

 ألابحاث، لكن هذه كب وخارجهألاكثر تعرضا لنتائج ما يجري ويجريه هو بنفسه وبالحياة على وجه هذا الكو 

. فأي ش يء تبقى من إلانسان لم تطله يد سلبيكذالك جانب  وإنما، كن لها ذلك الجانب إلايجابي فقطلم ي

 ؟إلانسانية يولوجيته، كيانه املعنوي؛ وبالتالي كرامتهز ، نفسيته، فيإلانسان نفسه

 العرض -2

والبيوتكنولوجية بعيدة عن متناول جميع شرائح املجتمعات ال تزال الكثير من املمارسات البيوطبية 

سلبية هذه املمارسات، إال إيجابية و باختالفها. وهو ما يجعل فئة كبيرة من املجتمعات العاملية في منأى عن 

أن هذه الحلقة أصبحت تضيق يوم بعد آخر، بمعنى آخر أن هذه املمارسات أضحت في متناو ل الكثير من 

 ذا املتناول الذي سيحمل معه من السلبية بالقدر الذي يحمله معه من إلايجابية. املجتمعات، ه

إن حديثنا عن كرامة إلانسان في خضم ما نتج عن املمارسات البيوطبية والبيوتكنولوجية املتالحقة 

ع كبير يجعلنا نأمل ونتألم في آلان نفسه، وذلك لعظم الجهود الحثيثة في الوصول إلى منجزات علمية ذات وق

على الحياة إلانسانية العامة. رغم عدم وجود هذه املمارسات في خط واحد وعلى نفس املسافة من جميع 

ومن جميع مستويات املجتمعات العاملية من جهة أخرى... فما  ،مستويات وأطياف املجتمع الواحد من جهة

قد يكون غير ذلك  -ناول في مجتمع ماويعد مت -يمكن تطبيقه من هذه املمارسات البيوطبية والبيوتكنولوجية 

رغم اختالف هذه  كون نفسهينخشاه من وراء هذه التطبيقات قد في مجتمع آخر. غير أن ما يرتجى وما و 

 ألاوساط )املجتمعات(. 

 "إن 
 
رامة

َ
هذه العبارات تركيز على القيمة في و  (3862ص  43ابن منظور، ج ): اسم يوضع لإلكرام"الك

املعنوية لإلنسان كإنسان، مكانته عند آلاخرين من بني جنسه، وتشريفه، بهدف عدم التجريح فيه ألال يفقد 

قيمته املعنوية، فالكرامة تقف في وجه ألافعال الال أخالقية التي قد يتعرض لها أي إنسان، والتي ال تحتكم 
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و قانوني أو عرفي...، بمعنى آخر أن القيمة املعنوية التي يمتلكها إلانسان، والتي سواء كان ديني أ ،لعقل أو وازع

هي ما تحول بيننا وبين أي تصرف قد نقدم على القيام به تجاه هذا الكائن الذي  إنسانيةندعوها كرامة 

تفاع قدره.... وأال اتفقت الشرائع  السماوية والوضعية على أنه ال كباقي املخلوقات؛ في شرفه وسموه ونبله وار 

 نتصرف تجاهه بما قد يخدش أو يمس بكيانه املعنوي.

 dignusوهي "تأتي إلينا من خالل ألاحرف الالتينية  Dignity في اللغة الانجليزية الكرامة

 مثل 'الجدارة بالشرف . dignitasو
ً
من العصور القديمة اليونانية والرومانية، والتي تعني في أدبها شيئا

  "حتى في عصرنا ' وهذا املفهوم الكالسيكي للكرامة كش يء نادر واستثنائي يحتفظ ببعض قوته والاحترام

(The President’s Council on Bioethics (Adam Schulman) , 2008. 06 ( ويظهر ذلك

جليا من خالل تعامالتنا بيننا نحن البشر؛ فيما يرضينا وفيما ُيضِجرنا، ما يكبر في أعيننا رغم صغره، وما 

من خالل تعاملنا مع ألاموات، احتراما وتقديرا جلي يصغر فيها رغم كبره، حتى ونحن أموات؛ أال يبدو ذلك 

 بكل هذا وأكثر بكثير...وإجالل، طبعا هي الكرامة إلانسانية ما تجعلنا نقوم 

: والتي في ترجمتها العربية تعني التقانة الحيوية فهي الكلمة   Biotechnology البيوتكنولوجياأما 

التقانة ، وقد نجدها أحيانا قد ترجمت إلى قنية الحديثة على الكائنات الحيةإلانجليزية التي تعّبر عن تطبيق الت

"ميدان جديد للبحث العلمي، يسعى العلماء فيه بمعنى آخر أن العبارة في تداولها الحالي تشير إلى  ،الحيوية

، ص 2010عبد الحليم عطية، )إلى اختبار مجموعة من التكنولوجيات الجديدة وتطبيقها في علوم الحياة. "

بناء ، خلوية وتحت الخلوية ؛ةفتتيح بذلك البيوتكنولوجيا التعامل مع الكائن الحي على مستويات مختلف (79

يمكن أن تمارس  ،على مجموعة من ألاهداف املسطرة مسبقا. وهو ما يعني أن للبيولوجيات تطبيقات عديدة

وإلانسان  املجهريةعلى معظم فروع الحياة بكل تفاصيلها الظاهرة والدقيقة، كالنبات والحيوان والكائنات 

نفسه وحتى الصناعة. وبما أن إلانسان في تطبيقاته لهذا الفرع املعرفي الجديد يسعى إلى أن تعود عليه النتائج 

 الايجابية املتوخاه بالفائدة، وقد يكون له ذلك، إال أن النتائج لم ولن تكون دائما إيجابية. 

لبيولوجية التي تتداخل مع الطب جميع التطبيقات افهي  Biomedicalالبيوطبية أما املمارسة 

خاصة إذا ما وقفنا على إلانجاب بمساعدة طبية والتشخيص املبكر ، إلانسانيةسواء في شقها الحيواني أو 

  قبل الوالدة وإزالة ألاعضاء والخاليا وألانسجة.

على والبيوطب خوض في تطبيقات البيوتكنولوجيا الفرض علينا عدم تموضوعنا هي ما طبيعة  إن

 علىر في تحليلنا اقتصتفرض علينا الاذلك؛ في مقابل و ...وغيرها والاقتصاديةالزراعية الحيوانية و الفروع 

 .التي تمس الانسان بصفة مباشرةو من هذه املمارسات الجوانب املعطيات و بعض 

من خالل  ،سنحاول أن نبرز أوجه التماس بين املمارسات البيوتكنولوجية والبيوطبية وكرامة إلانسان

مجموعة من إلاجراءات والتطبيقات املعاصرة التي لها كبير ألاثر على حياة الانسان، والتي من شأن أي مطلع 

ن الكرامة إلانسانية أصبحت على املحك، من خالل هذه إ ؛ضوع أن يفهم ما نعنيه حين قولناعلى املو 

كمرحلة  -ذه املستجدات هو إلانسان نفسهعلما أن من أوجد ه -املستجدات الطارئة على الحياة إلانسانية 

متقدمة مما أمكنه أن يغوص في خبايا الحياة، ومكنه هذا الفعل من أن يحدث تغييرات بارزة على الحياة 

 كلها. 
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البيوتكنولوجية من تجاوز الكثير من العراقيل واملشاكل الصحية و البيوطبية لقد ساهمت املمارسات 

التي قد تسبب املساس بالكرامة إلانسانية بطريقة أو بأخرى. فنجد أنها ساهمت "في حل مشكالت  ،والنفسية

قديمة كانت مستعصية، كمشكلة العقم مثال، عن طريق حل مؤقت هو )أطفال ألانابيب( وكذلك التحكم في 

من ألامراض الوراثية  الجينات الوراثية للحصول على أنواع مختلفة من الدواء، كاألنسولين، والكشف عن كثير 

التي كانت غير معروفة في عصر سابق )الهندسة الوراثية(، كما أصبح بإمكان الطب إرجاء موت إلانسان عن 

 ( 11ص ،2006، جوخة) طريق ألاجهزة املختلفة لإلنعاش الصناعي )التكنولوجيا الطبية... إلخ("

من املمكن نقل وتعديل الجينات وعن طريق هذه املمارسات البيوتكنولوجية والبيوطبية أصبح 

املعطوبة، وزرع أعضاء جديدة باستخدام املحتوى الوراثي لخلية املريض دون أن نحتاج إلى متبرع حي كان أو 

في تحسين النمط املعيش ي  بالقدر الذي تساهمأنها ، ن ما يعاب عليها كمجال بحث معاصرمن ميت. لك

ر وتكون سببا شخاص، وبالتالي حفظ كرامة الانسان. فهي تدّم والصحي والنفس ي لإلنسان، أو لنقل لبعض ألا

مارسات وهو ما يجعلنا نقول أن امل في تعاسة الكثيرين، طوعا أو كرها وبالتالي املساس بكرامتهم إلانسانية. 

الذي يساعد على املض ي قدما  فبالقدر  .سالح ذو حدينالبيوتكنولوجية والبيوطبية بالنسبة لكرامة إلانسان 

ص على إلانسان عيشه ويعيش تعيسا تعاسة ال حدود لها... وال
ّ
نقول  ولهذا عيش وفق أحسن الظروف قد ينغ

يمكن أن يزدهر العلم والتكنولوجيا بال نهاية مع الالتزام باملبادئ التقييدية التي تكون قوية بما يكفي  " فإنه

 يمكننا أن نحظى بالكرامة .من جميع الباحثين..يد غير املشروط لطمأنة القلق والاعتدال بما يكفي لتأمين التأي

 The)متفتحة وإحساس بالقضية املشتركة"  ، ولكن فقط إذا واجهنا الصراع بعقول والعلم أيًضا

President’s Council on Bioethics (Daniel C. Dennett), 2008 , 39) 
النتائج املبتغاة، هذا وأن كرامة أحسن صلت له البيوتكنولوجيا، في سبيل يستعين الطب اليوم بما تو 

إلانسان تمنعنا من الامتناع عن معالجة املريض، أو محاولة التخلص منه بأي طريقة كانت، ناهين بذلك 

(. حتى وإن كان طلب املوت من املريض، نفسه آلالمه الحادة مثال.  ومن ذلك يمكننا القول أن هحياته )قتل

إيقاف أجهزة إلانعاش أو إلاجهاض عن و ء عن طريق املوت الرحيم "القتل بمختلف مسمياته وأساليبه سوا

طريق إسقاط ألاجنة ألي سبب كان أو قتل ألاطفال املشوهين واملتخلفين عقليا أو الاستنساخ، كلها أمور تلتقي 

 . (31، ص2006)جوخة،  عند نقطة واحدة أساسية هي حياة إلانسان"

سواء بقتل املرض ى  ،صية تناقض صارخ في مبدأهيحمل كل تملص من الحاالت املرضية املستع

فكرامة إلانسان تكفل له الحق في العالج ال الحق  .مساعدة طالبي املوت على الانتحارأو  ،املستعص ي عالجهم

ن يكون من الذي ل املصير املحتوم في املوت، فالعالج محتمل للمريض نصله بعد جهود مضنية، أما املوت فهو 

البيوتكنولوجية اليوم في مزيد من و البيوطبية . أضف إلى ذلك أن ألابحاث وع لهخضعدم الأي كان  حق

التقدم، وأن املرض الذي كان مستعصيا شفائه في املاض ي أصبح في إلامكان الشفاء منه. هو نفس الوضع 

 صبح الشفاء منها ممكن يوم بعد آخر. أبالنسبة لألمراض املستعصية اليوم،

عدم التعرض ، بل ومقدسة: عدم العبث بها ، و الحياة البشرية قيمة بال حدودإن  "يقول التقليد 

بة إلاعدام أو ، وبالطبع عدم إنهاؤها عمًدا ، باستثناء )ربما( في حاالت خاصة مثل عقو  إلجراءات 'غير طبيعية'

 The President’s Council on Bioethics ") إنسانيةحياة  في شن حرب عادلة: 'ال تقتل'
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(Daniel C. Dennett),2008, 40).  فلماذا نحاول اللعب على أوتار حساسة من شأنها هدم كرامة

 كرامة الفرد تعني كرامة إلانسانية.ألن البشرية بأسرها ال كرامة شخص بعينه. 

إن الشفاء من ألامراض يستدعي صناعة ألادوية، وهي بدورها تحتاج إلى التجريب الذي تلعب فيه 

الحيوانات القريبة من تركيبة إلانسان الجينية كالفئران والخنازير والقردة دورا بالغ ألاهمية. إال أنه في بعض 

ع للدواء يقوم بالتجريب على إلانسان مباشرة، صّنِ
ُ
معرضا حياته وبالتالي كرامته للخطر،  ألاحيان نجد أن امل

ألافراد الغير منتمين إلى  الزرادشتية كانالثقافة ففي  ،واردة إلانسانومنذ القديم كانت مسألة التجريب على 

لتدريب ألاطباء، "فلم يكن يسمح للطبيب، أن يزاول مهنته إال بعد أن يبدأ حياته  يستخدمون كوسيلةقوميتهم 

وألاجانب، إذ يقض ي الطبيب املقيم سنة أو سنتين في املران على أجسام املهاجرين  الطبية بعالج الكفرة

 (.13، ص2006)جوخة، والكفرة"

إال أنه في العصر  ، دون سواهم. كرامة املنتمين للزرادشتيةلتقديس  نلمس من هذا الذي سبق؛

عات العالم محل تقديس كرامة إلانسان وسالمة جسده مقدسان، ويعتبران في أغلب تشريالحديث أصبحت 

واحترام. وقد يعتقد بعضنا أن الطبيب املجرب إنما يحاول أن يرفع املعاناة والغبن عن املصاب، بإقامة بعض 

أتي أكلها. لكن هذه ليس باملبرر القوي الذي يجعلنا نجيز التالعب  بالتجار  ها تُ
ّ
الطبية على جسم املريض عل

 .وكرامته اإلنسانب

أو املحكومين  ،على املحكومين بالسجن املؤبد ؛بعض البلدان من العالم تتم بعض التجارب في

بعض ألادوية عليهم في سبيل الاكتشاف. إذ "أجرى أطباء أملان تجارب  تجريبتشريحا لجثثهم أو  ،باإلعدام

بحث على أسرى حرب أو على أفراد من ديانة أخرى، دون التقيد بالشروط القانونية. ومن بين هذه التجارب، ال

عن معرفة آثار املرتفعات العليا، والتجميد بالبرودة، وأثر الكيماويات، والسموم، واملصل املضاد للغرغرينان 

والهرمونات الاصطناعية، وأثر السلفاميد على الجروح املتلوثة، والتيفوس والعمليات الجراحية في ألاعصاب، 

 (.51،52، 2006)جوخة،  والعضالت والعظام، والتعقيم وألاوثانازيا"

إن الكرامة إلانسانية كما سبق هي احترام إلانسان حتى بعد مماته، إال إذا كانت ألاهداف سامية ترفع 

من قدر امليت ومن كرامته وبالتالي كرامة إلانسانية جمعاء؛ كأن نبتغي معرفة املجرم أو أن هذا الشخص قد 

 البشرية دون الخروج عن إطار املنطقي املعقول أوص ى بأن يستفاد من جسمه في ألابحاث العلمية التي تفيد 

الحدس ألاخالقي هذا ألاخير الذي يشير  ،'تنتهك كرامة إلانسان'حظر التجارب العلمية على أساس أنها ويأتي "

أنهم دون البشر أو حتى غير البشر، على سبيل ممارسات معينة خاطئة تعامل الناس على هناك القوي بأن 

 ملناسبة ، أو عندما يبدأ البشر البشر مثل "خنازير غينيا" للتجربة دون املوافقة ا يعّرض، عندما املثال

 ,The President’s Council on Bioethics)للبحث والتدمير " ةمكنمكأشياء  ون ستخدمي

(Robert P. Kraynak), 2008,62) 
سالمة إلانسان،  من الجائز أحيانا التجريب على إلانسان، شريطة أن يكون الهدف هو  كذلك يكون 

حياته، كرامته وكيانه املعنوي. دون ممارسة أي ضغط مالي أو أي نوع من إلاكراه لقبول التجريب عليه... وقد 

لتي نظم القانون هذا الباب، ليتقيد به ألاطباء واملتطوعون، ويعاقب كل من يخرج عن بنود هذه القوانين ا

 مسؤولياته. دون أن ننس ى أن طواعية التبرع ال تعفي الطبيب املجرب من بدورها تختلف من بلد إلى آخر

 ألاخالقية )احترام إلانسان وكرامته املعنوية(.
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لقد خطت ألابحاث البيوطبية والبيوتكنولوجية خطوات عمالقة، يعجز الانسان البسيط عن 

معرفة ألامراض املحتملة التي  أصبح من املمكن  Early Diagnosisفمن خالل التشخيص املبكر تصديقها... 

قد يولد الجنين بها، ومقدار التشوه الذي قد يحمله... وهو التطور الذي جعل من البعض يقض ي بأن العاهات 

عند مجيئه لهذا العالم قد تسبب له املتاعب وكذا لوالديه؛ ماديا ومعنويا، وهو  مزود بهاالتي يخرج الطفل 

: فإذا كان البعض يجد التي يؤدي إليها التشخيص الذي يسبق الوالدة نستغرب التعارضات"يجعلنا ال وضع 

، فإن البعض في هذا الفحص وسيلة لخدمة ألاسر التي تتحمل بصعوبة طفال مصابا بعيوب وراثية خطيرة

 "لألطفال املعاقين  آلاخر ينظرون إليه باعتباره بابا مفتوحا ملمارسة تحسين النسل بواسطة القتل الرحيم

ن ؛ كيف لنا أن نحرم الطفل )الكائن البشري( مقائماالسؤال التالي ومع ذلك يبقى (. 280، 2011، بوفتاس)

 ؟أبسط حقوقه وهو الحق في الحياة

درجة تشوهه الجنين في الرحم و أنه أصبح في مقدور الطب اليوم أن يحدد مدى ؛ كما ذكرنا سالفا

قبل أن يكون ( Abortionإجهاض ) إمكانية إسقاط الجنين، وبالتالي وذلك في مرحلة مبكرة من الحمل

ل  جنين كامل ذو روح. )وتشير بعض التقديرات إلى أن الروح تنفخ فيه عند أربعون يوما(. وبعد نفخ الروح ُيكفَ

ل لإلنسان الحي خارج الرحم. و  ر ملا لإلنسان من كرامة يتمتع بها في جميع مراحل حياته وبعد بالنظله ما ُيكفَ

ه، وجب تقدير هذه القيمة إلانساني. وقد تفطن لذلك إلانسان منذ القديم، فنجد إلانسان القديم في موت

جريمة يعاقب عليها القانون. لذلك كانت املرأة التي  -ةولو كان ألسباب إنساني - بابل "اعتبروا الانتحار أو القتل

 (.12، 2006)جوخة،  ثتها"تحاول إجهاض نفسها يحكم عليها باملوت على الخازوق وال تدفن ج

فنجدهم يقدسون الحياة إلانسانية والحيوانية على حد سواء فوضعوا  ؛أما الزرادشتيون في بالد فارس

هدفهم بذلك هو حفظ حياة (. 12، 2006)جوخة، "قوانين مشددة حول العناية باألنثى خالل فترة حملها "

الجنين مشروع إنسان ال يجوز املساس به، ووجب في املقابل املحافظة على كرامته كإنسان ن ألام وجنينها. وأل 

فال يجوز إجهاضه إال في حالة وجود مبرر قوي لذلك؛ كأن يشكل بقاءه خطرا على حياة ألام. وهو ما يعني أن 

 إلاجهاض يكون مقبوال إذا كان بهدف حفظ على كرامة إلانسان ال هدمها. 

ير بين من يرى أن الجنين في بطن أمه ليس سوى مجموعة خاليا وبالتالية الاعتراف له يقوم جدل كب

بكرامته لن يكون إال بعد الوالدة. وبين من يرى أن الجنين في بطن أمه يتمتع بالكرامة إلانسانية بوصفه 

إلى ن على حد سواء إنسان 'بالقوة'. وفي هذا املقام يجب أن ننبه الطرفيهو أو بتعبير أرسطو  ،مشروع إنسان

أنه ليس من العدل أن نتصرف كما نشاء، أو أن ننظر بمنظار واحد بمن نعترف له بالكرامة إلانسانية أو بمن 

 سنعترف له بالكرامة أو بمن ال نعترف له بالكرامة إلانسانية كونه ال يدخل ضمن قائمة آلادميين. 

ل فيه... ولنعود أدراجنا إلى من سنعترف لهم إن مسألة الكرامة إلانسانية لغير آلادميين أمر مفصو 

؟ هل نضمهم إلى من نعترف لهم بالكرامة . فأين يجدر بنا تصنيف هذه الفئةبالكرامة إلانسانية في املستقبل

إلانسانية، أم إلى من لن نعترف لهم بالكرامة إلانسانية. وقولنا في قرار هذا؛ أن الجنين كونه ال محالة صائر 

أقرب وصائر إلى إلانسانية وبالتالية إلى الكرامة أكثر من ابتعاده عنها. وأما تصنيفنا له إلى الفئة  إلى إنسان فهو 

التي ال نعترف لهم بالكرامة إلانسانية، فهو إجحاف في حق هذه الفئة، وسطيتها، ومستقبلها آلايلة إليه. 

 فالجنين في بطن أمه تتعاظم كرامته يوما بعد يوم وفق هذا املنطلق.
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)املصير(.  املآلخوفا من  ،لت به بسبب الاغتصابفي إلاسالم تعاقب املرأة التي تجهض طفلها الذي حب

هذا ألاخير (. إلاجهاضوهذا حفاظا على كرامة الجنين. وقد يبتدع إلانسان أسباب كثيرة إلحالل هذا العمل )

فادة من الخاليا الجذعية الجنينية بغرض الاست ةبيوتكنولوجياملمارسات البيوطبية والنفسه الذي قد تستغله 

 طبيا، وهو ما قد يشجع هذه املمارسة. 

أن الخاليا الجذعية وألانسجة مهمة لشفاء بعض  ةبيوتكنولوجيالبيوطبية والأثبتت ألابحاث لقد 

 Human Cloning الاستنساخ البشري أن هو ألامراض التي استعص ى شفائها سابقا. ومن سلبيات هذا املوضوع 

لسلة من موجات التطور ستلك اليأتي الاستنساخ في املرتبة ألاولى في و "يقام لهذا الغرض بالتحديد، أصبح 

تم تعيينها لتحطيم الهياكل ألاخالقية و ، في مجموعات ال يمكننا التنبؤ بهاواحدة تلو ألاخرى وال، التكنولوجي

ينتفع من قتل جنين سليم كان أم سقيم. ولهذا يرغب الكثيرين في العالم إذ  (Cameron, 2006, 415) "لثقافتنا

 البيوطبيةمن كبار السن في )تجديد( أنسجتهم وأعضائهم، وهو ما أتاحته هذه ألابحاث واملمارسات 

ضاربا  ،أن يفعل أي ش يء من شأنه أن يحقق له أهدافه ألاناني الطبع في مقدور إلانسان إذ ؛البيوتكنولوجيةو 

عرض الحائط همسات الضمير في داخله. وال يجعلنا هذا نفهم مما سبق ذكره على أن الاستنساخ يمارس 

 لألجنة. وألانسجةالخاليا الجذعية الاستفادة من  فقط من أجل

البيوطبية غرسها من املمارسات و نقلها ، Organ Donation التبرع باألعضاءيعتبر 

ت إلى شرائح كبيرة من املجتمعات العاملية. وبغض النظر عن مصدر الغريسة لوص تيالراهنة ال ةبيوتكنولوجيوال

َصب، الذي انتزعت منه أعضاء،  غتَ
ُ
كَره، امل

ُ
)العضو( سواء كانت عن طريق التبرع طواعية واقتناعا؛ فإن امل

ن تم فضال على ألاشخاص الذي بهذه املمارسة. كت كرامته كإنسانقد انتهيكون وزرعت في إنسان آخر؛ 

املعلومات املتاحة عن الاتجار باألشخاص بغرض انتزاع أعضائهم غير كاملة "، حتى أن اختطافهم لهذا الغرض

 (7، 2013نغوزي إزيلو، وال يتم التحقق منها في كثير من الاحيان" )

، ويحسب لهذه إن كرامة الانسان تمنعنا من أن نفرق بين كيانه كشخص مكتمل، وبين أعضاءه

فيه مثل هذه العمليات أحالم إلانسان في نفس الوقت الذي أيقظت "آماال كبيرة. ولكن،  حمته منا املمارسة م

، منها ما يتعلق باألعضاء التي القديمة املرتبطة بتمديد الحياة؛ طرحت عدة مشاكل أخالقية غير مسبوقة

ها يخص املستفيدين، بعض تؤخذ من ألاشخاص الذين ماتوا حديثا، أو التي يتبرع بها أشخاص أحياء، كما أن

على قيد الحياة، ورغبة ألاطباء في تحقيق وبعضها آلاخر يخص املتبرعين فرغبة املستفيدين في الشفاء والبقاء 

بلفظ العضو املزروع أو بما بالنسبة للمهدد باملوت، تعتبر ألاخطار العضوية املرتبطة  العالج أمور بديهية، إذ

عن الصدمة النفسية التي تنجم عن دوى أخطار تافهة. كما يتكلم املختصون يمكن أن ينقله هذا ألاخير من ع

 "عن ذاته لإلهتزاز وشعوره بالذنب تجاه املتبرعزرع العضو، وما يرتبط بها من تعرض صورة املستفيد 

 (148، 2011)بوفتاس، 

ال ينبغي ، ومن هذا الباب ، التي يحملها الانسان في مجملهتحظى بالكرامة نفسها عضاءألا لذلك فإن 

مال إعإن التفرقة هذه هي أحد ألاسباب الرئيسية في فشل . بين املتاجرة بالبشر واملتاجرة باألعضاء فريقتال

تشبث بعض الدول واملنظمات الحكومية  "نجد باألعضاء وبالبشر إذ  النصوص القانونية الخاصة باالتجار 

، 2013ار باألشخاص بغرض انتزاع أعضائهم" )نغوزي إزيلو، عضاء والاتجالدولية دوما بالتفريق بين الاتجار باأل 

18) 
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ال أخذها على ظاهرها، فإذا ما قادت  ،في التبرع باألعضاء في مسألة الطواعيةق جب التدقياو ن المل إنه

له أهداف ره، أو الظروف املعيشية املتردية الانسان نحو التبرع، أو أنه يهدف إلى الانتقام من نفسه أو من غي

ظروف جعلته يقدم على القيام بهذا التبرع فال يدخل ضمن املتبرعين ، فإنما هي محض هالك ذاته بها يبغي

في نهاية املطاف كل ألاعضاء املنزوعة طواعية أو قهرا يبقى تحت وطأة الظروف. و هذه جاء  هتبرعف ،نيالطوعي

 وي إيجابيا وسلبيا. هي ممارسات لها من ألاثر البالغ على كيان إلانسان املعن

من املمكن في املستقبل معه أصبح ، الذي قد بلغ هذا املجال )زراعة ونقل ألاعضاء( من التطور الكبيرل

حتفظا بقابليته ل إلى تبريد املخ لبضع ساعات مِص وُ قد تُ إلى أنه  استنادا ،القريب نقل مخ من إنسان إلى آخر

إنهاء حياة شخص ما من فسيتم املمكن حقيقة؛ هذا ما يعني إنه في حالة أن أصبح  و وه .لالنبعاث من جديد

. وهنا يطرح السؤال هل كان منتزع من جسم ضريرفيه، مخ سليم  ةعازر و جسمه السليم على أجل الحصول 

 ؟ اصشخبين ألاالقائمة فضلية ألا ؟ وما ة شخص من أجل أن يعيش آخرمن الضرورة إنهاء حيا

لين: هل تبرع بحياته . وهنا نقع في الحرج متسائبجسمه دعنا نبسط ألامر قليال ولنقول أن أحدهم تبرع

ألم يخبرنا الطب الحديث أن ؟ خهل الحياة التي ستستمر لصاحب الجسم أم لصاحب امل؟ أنهى حياته أنهأم 

حتى بأعضائه كلها. هو تعدي على  ؟ إذن فاألمر سيان تبرع بحياته أو بمخه أو ! املوت الحقيقي هو موت الدماغ

 كرامته وكيانه كإنسان. هو ضرب من الانتحار إن كان طوعا، وقتال إن كان كرها أو جهال من املتبرع بالنتائج.

هل ستنتقل وهنا نتساءل  .واحد إنسانألنها ممارسة ال تهدف لحفظ حياة املتبرع واملستقبل بل ستدمجهما في 

 جسم إلى آخر ...؟ ح، وبالتالي الانتقال من األارو البشرية إلى مرحلة ال موت 

إال أن  .وإنما يحملها كباقي ألاحياء ،فهو لم يتجرد منها ،إن الشخص امليت ال يجوز أن ندوس كرامته

كرامة امليت من طريقة وليس أدل على  ،تختلف عند ألاموات منها عند ألاحياءفيه، الطريقة التي تتجلى بها 

. لكن بعض املمارسات البيوتكنولوجية والبيوطبية اليوم قد الثقافات والشعوب ختلفعند مه التعامل مع

تندثر باندثار النفس والدقات من صدر امليت؛ كرامته جعلت جعلت من هذه املكانة والكرامة على املحك، بل 

 وبالتجريب عليه...، في أعضائه، بزرعها في إنسان آخر.تصرفا 

أنه يحمل بين جنباته  ...له كلية أو أي عضو آخر من شخص آخرأال يشعر الشخص الذي زرعت 

املستقبل ومنه فإن كرامة هذا  ،كرامة إنسان آخر، كونه دائما سيفكر في قيمة فعل املتبرع وفي قيمة عضوه

 .املتبرع .. من كرامة ذاك

ومما الي جنينها. نصت الشريعة إلاسالمية أن ال نعاقب املرأة الزانية الحامل، حفاظا عليها وبالتلقد 

أنه قد أرجع املرأة التي أتت تقر بفعل الزنا حتى تضع ثم حتى تفطم الرسول صلى هللا عليه وسلم يروى عن 

كرامة الجنين كامرأة حامل، ثم كمرضع، وعلى كرامتها على  حفاظاليقام عليها الحد بعد ذالك. وفي هذا 

 وعلى كرامة الرضيع كذلك.، كانسان

وتنظم ما تقوم بصنعه، فبعد أن أتاحت لإلنسان نقل البيوتكنولوجية و البيوطبية تصنع ألابحاث 

؛ كأن تتحول وخيمة تخزن وتحفظ فيها ألاعضاء. لكن لهذا املنجز نتائج سلبية بنوكوزراعة ألاعضاء، أنشأت 

 ،متهافتتذبذب قي؛ تخضع إلى قوانين العرض والطلبسوبالتالي ، أعضاء إلانسان إلى سلعة تباع وتشترى 

البويضات، ألانسجة،  إنتاجوبالتالي قيمة وكرامة إلانسان. هي البنوك التي تجعل من إلانسان مصنع )

مشروعية التساؤل التالي: ما مصير  يإختيار ما يليق بهم... ومنه تأت ( وهي بنوك تتيح كذلك لألشخاصالخاليا،..
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البويضات امللقحة )كمشروع إنسان( يتمتع بالكرامة إن لم يتم إختيارها ؟ ما مصير ألاعضاء التي تتميز بصفات 

 لم تصبح الئقة ملوضة ومتطلبات العصر: طوال، أو عرضا، أو قصرا، أولونا، أو عرقا...؟

ن رؤس وهو ما "يوقظ شبح البشر عديمي الرؤوس توصلت البيوتكنولوجيا إلى إيجاد فئران من دو 

حَدثين فقط من أجل وهب ألاعضاء"
ُ
كقطع للغيار وكحافز على لتخزن في البنوك ( 188 ،2011هيرينغ، )امل

 . سياحة زراعة ألاعضاء

سينتج عن هذه البنوك اختالط في ألانساب. وستفض ي في نهاية املطاف إلى أن يصبح إلانجاب يتماش ى 

مرحلة تحببن أطفال شقر  كأن تأتي مرحلة تحب فيها النساء ألاطفال السمر، ثم في فترة تأتيمع املوضة 

علما أن هذه الصفات تعود إلى نوعية الحيوانات املنوية والبويضات املختارة والتي تحمل الشعور، 

 ومات تحدد الصفات التي يخرج الطفل مزود بها. سكرومو 

فإن هذه البنوك قد تكون مرتعا ألشخاص يهدفون  ،واملخنثين في العالمنظرا لتنامي حقوق الشواذ 

جنس آلاخر والذي يحدد أحيانا بمعنى العبور إلى ال trans-sexualالتحول الجنس ي إلى تحويل أجناسهم. 

بالتخنث أو الترجل أو مغادرة الجنس، وهو تغيير جنس إلانسان إلى جنس ال يمثل جنسه الحقيقي كمولود 

مهما بشري.. ويحدث هذا التحول عن طريق إجراءات طبية وعمليات جراحية تلعب الهرمونات البديلة دورا 

 الجراحية التجميلية للمتحولين: كنمّو اللحية، تغيير الشعر، الصوت وتوزيع الدهون. إلى جانب العمليات فيها 

يغيب عن معظمنا الدور إلايجابي الذي تلعبه مثل هذه العمليات الغريبة واملقرفة أحيانا، إال أنه بالكاد 

بأعضاء تناسلية لها دور إيجابي يتمثل في أنها تقام بعد تحديد الجنس بالنسبة لألشخاص الذين يولدون 

حدد ألاعضاء التي تعمل لدى هؤالء ألاشخاص يتم نزع  مزدوجة ذكرية وأنثوية، ففي سن البلوغ عندما تُ

النفس ي الذي يشعر به هذا الشخص، إذ قد  الانتماءألاعضاء العاطلة. ونحن في هذا املقام سنتحدث عن 

لنا ال ضاء التناسلية. وهذا الباب سيحيإلى الجنس الذي ال تعمل فيه أعه بانتمائنجد هذا الشخص يشعر 

واحد  نتمائهم البيولوجي إلى جنساناسلية مزدوجة )ذكرية وأنثوية( و أعضاء ت ن محالة إلى أشخاص ال يحملو 

برز الدور السلبي الذي تلعبه يس آخر. هذه النقطة بالذات هي ما ، ويشعرون نفسيا انتمائهم إلى جنفقط

د من جنس ، فيقوم املختصون بنقل الفر في عمليات التخويل الجنس يالبيوتكنولوجية و البيوطبية املمارسات 

خلو أساس أن إلى آخر دون الوقوف على الاعتبارات امللحة والواعية التي تجيز عملية التحويل الجنس ي، حيث 

إلانسانية  طلب التحويل الجنس ي من الاعتبارات الواعية املرتبطة بكرامة إلانسان يعتبر مساس بالكرامة

 وتالعب بها...

ألامنية وألاعضاء ك و بنئهم صفات معينة دون اللجوء إلى أن يمتلك أبنا إلىعض من آلاباء اليوم بيسعى 

"إن التقدم  :. يقول هابرماس Eugenics تحسين النسله البيوتكنولوجيا من خالل مشروع حققتوهو ما 

دا  دائما للتدخالت البيوتقنية" ا يزل يجعل ما نحن فيه بطبيعتنا ُمَمهَّ
ّ
)هابرماس،  املشهود في النسالة الذرية مل

البشري إلى تأثير "نظرية  إذ تعود املحاوالت واملنطلقات ألاساسية ألاولى لفكرة تحسين النسل( 34، 2006

                                                
 -  حيث قام فرنسيس جالتون 19هذا المصطلح الذي "لم يظهر إال أواخر القرن ، Francis Galton  1883بنحت المفهوم سنة 

اعتمادا على أصول لغوية يونانية تدل على )الساللة الجديدة( كما ميز فيما بعد  'Eugenicsمستعمال ألول مرة الكلمة اإلنجليزية '
النسل: تحسين النسل اإليجابي الذي يهدف إلى دعم الخصائص البيولوجية والنفسية والعقلية اإليجابية بين نوعين أساسيين من تحسين 
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الداروينية وما تركته من آثار في ألاوساط العلمية والفلسفية، الانتكاس وإلانحطاط، وظهور نظرية التطور 

)عبد الحليم عطية،  ونشأة علم الوراثة، وتبلور التوجهات العنصرية، إضافة إلى فكرة تحسين النسل نفسها"

ونهاية عند تحسين  الانحطاطفما نالحظه أن هذه العوامل كلها تلعب على أوتار البشري بداية من ( 2010،81

 النسل البشري. 

حسب اعتقاد إلانسان املعاصر فأنه بإمكانه أن يكفل لإلنسان كرامته من خالل ضبط النسل وتحديد 

، ولكن 'تصميمهم' إلى يتهمحيث أصبحنا قادرين ليس فقط على انتقاء أطفالنا وذر " صفاته الخلقية والخلقية.

ما هو إال نزعة عنصرية بثوب ، النسل بهذه الطريقة املخبرية سينلكن تح (Cameron, 2006, 415) ألابد"

التحسين كذلك. باالرتكاز  مومن لم وال يشمله، وس كرامة من شملهم التحسين بدايةتقصر وتهين وتد ؛جديد

 على قواعد علمية تدعي تحسين الجنس البشري وإخراجه من ألامراض النفسية والفيزيولوجية والعقلية. 

العنصري لتحسين النسل عبر التاريخ من خالل ما قامت به النازية مثال؛ حيث "أصدر هتلر يبرز الثوب 

في برنامج  مرسوما حول الصحة والوراثة يتضمن قانون للتعقيم كان يشكل الخطوة ألاولى 1933يوليو  14في 

الحليم عطية، )عبد  دي بحياة ماليين ألاشخاص خالل إلاثني عشر سنة التالية"و مكثف لتحسين النسل سي

2010،84.)  

والية  34أصدرت  ؛1930وسنة  1911وقبل هذا التاريخ في الواليات املتحدة ألامريكية فيما بين سنة 

بهدف التخلص من ألافراد الضعاف، العاجزين عن التكيف  ،مجموعة من القوانين التي تشجع التعقيم

وقد تمادى بهم الوضع . ى تحد من الزواج املختلطإلاجتماعي؛ كاملختلين عقليا، واملجرمين، وسن قوانين أخر 

"تحالفا بين علماء تحسين النسل واملستثمرين، أدى إلى الاقتراع املعروف ب  1924حتى أنه شهدت سنة 

(Johnson Act والذي تم بموجبه الحد من هجرة ألاشخاص القادمين من أوروبا الشرقية والبلدان املتوسطة )

عن الساللة ألانجلوساكسونية، وأنهم بالتالي سيلوثون )الدم ألامريكي النقي( وكان  بحجة أنهم بعيدون وراثيا

الكل يردد إن خالص أمريكا يتوقف على قوة عزمها في القضاء على العناصر املتدنية بيولوجيا وتشجيع تكاثر 

 (.2010،84)عبد الحليم عطية، النساء والرجال ألاكفاء"

 أم ،هل ألامراض النفسية والعقلية هي ما يهدد الكرامة إلانسانية ؛لكن أليس من ألاجدر أن نتساءل

يمتازون بكل املقومات  ،؟  وكأننا سنصنع في البشرية أناس على نحو خاصإلانسان نفسه هو ما يهدد كرامته

ذا التي تجعلهم يتعاملون بطالقة ويتكيفون مع هذا الزمن املتسارع. وأناس ليس لهم القدرة على أن يلتحقوا به

 الركب، ال عذر لهم سوى أن آبائهم ال يملكون ما يجعلون أبنائهم يلتحقون بهذا الركب. 

يعتقد الدكتور أحمد عبد الحليم عطية أن "مساهمة هابرماس باملراهنة على مبدأ أن إلانسان كائن 

عة البشرية، متفرد ونسيج وحده، وأن التدخل في مادته الوراثية انتقاء وتعديل يعني انتهاك حرمة الطبي

عن نفسها. ومن هنا فإن  زية التي تحملها البشريةوإطالق العنان لحرية التصرف في الصورة الطبيعية والرم

من حق كل إنسان أن يمتلك إرثا جينيا طبيعيا لم يمسس من قبل، ولم يخضع ألي تدخل أو تعديل 

 .(2010،94)عبد الحليم عطية، اصطناعي"

                                                
وتشجيع األفراد األكثر كفاءة. من جانب وتحسين النسل السلبي؛ الذي يسعى إلى استبعاد الخصائص البيولوجية السلبية وتقليص 

 (.2010،80د الحليم عطية، )عبتكيف اإلجتماعي"انجاب األفراد الضعاف وذوي العاهات والعاجزين عن ال
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والغير محسن بالظلم الوراثي؛ سوف لن يرض ى املحسن بما سطره له سيشعر كال من املحسن جينيا 

كونه ال يمتلك  ،ألابوين، وسوف لن يرض ى الغير محسن بالوضع الذي يعيشه من الذل والهوان املسلط عليه

وبالتالي التكيف الحسن وفق ما سطره املبرمجون  .من الصفات التي تمكنه من أن يكون كالبقية املحسنة جينيا

 إلانسان. استجابة لرغبات آلاباء من أجل اختيار ما يرونه أفضل تشكيلة جينية ألبنائهم.  لهذا

 
ُ
أو باألحرى ؟ ى هذا النحو ولم أكن على نحو آخرَحَسن في نهاية املطاف ملاذا كنت علسيتساءل الفرد امل

؟ آخر أحسن أو مختلف كلوني على نحو ولم يش ،فلماذا شكلوني على النحو هذا ؛ختيارإن كان في مقدورهم الا 

قد يحدث هذا عندما يكبر إلانسان ويدرك طريقة تكونه والخصائص التي اختارها والداه من أجل أن يخرج 

وهو ما يشعره بأن "مصيره ومشروع حياته قد تم الحسم فيهما من طرف آخرين مسبقا. وبالتالي قد  امزود به

ب من صفات من قبيل طول القامة، ولون الشعر وعينيه، ومزاجه وقدراته ِه ال يكون راضيا تمام الرضا عما وُ 

  (.2010،92)عبد الحليم عطية، العقلية وميوالته وستفقد تلك الصفات قيمتها في نظره"

، بانتقائه صفات جينيا إن كرامة إلانسان قد داسها الوالد أو الولي املسطر لهذا الشخص املحسن

جينيا كرامة  ُن َس ن الصفات ألاخرى ال قيمة لها في نظره، وداس الشخص املَح وهو ما يعني أالبنه معينة 

والتي وهبها أياه الوالد والعالم املبرمج. وال يمثل  ،إلانسان بعدم رضاه عن الصفات والقدرات التي يمتلكها

الذي سلط  الظالملك املإال سيف  -وبالتالي التحسين -م الذي طبق ألابحاث البيوتكنولوجية والببوطبية العالِ 

. ومنه فإن هذا الجدل هو ما ينهش جسد الكرامة إلانسانية من الداخل ليحولها على إلارث الجيني لنبني البشر

 إلى خراب...

ما تختاره لهذا الجنين؛ هي  املحدق في الصفات أّن و ما أدراك أيها إلانسان القلق املستعجل املترقب 

سل عل اليقين أم على ؟ هل نبني رغبتنا في تحسين النمع املستقبلنه من التكيف ألاحسن الصفات التي تمك

دودة ما يمكنه ما نستطيع الجزم به هو أن إلانسان عموما له من القدرات العقلية والنفسية املح ؟ إنالتنبؤ

أن املستقبل سيكون على هو  ،ستطيع الجزم بهنالكون بأريحية وتبصر، لكن ما ال ومع  ذاتهمن التعامل مع 

حياة أشخاص من مستقبل بني عليه نيقين أساس  جعل من الال نأن  نادون أخرى. إذن كيف لاكلة معينة ش

؛ كما أنه "ثمة عوامل عديدة مجهولة يستحيل التغيير فيهاإن لم نقل  التغيير فيها فيما بعدبمكان  ةالصعوب

بأن مورثات أو جينات معينة  تتدخل في تحديد طبيعة هذا املجتمع. وليس باستطاعة أي شخص كان أن يتنبأ

)عبد الحليم عطية، بالذات، هي التي يمكن أن تتضمن تزويد ألاطفال بقدرات واستعدادات خاصة للنجاح"

2010،92.) 

إن تحسين النسل يعني التحسين إلى ألابد؛ أي أن ممارسة هذه العملية على كل املواليد التي ستأتي 

فيما بعد ليكون املجتمع البشري كله على قدر واحد من الصفات وإلاستعدادات، وإال فإن الصفات الطبيعية 

توحي بأن إلانسان قد ن ألاصيلة ستعاود الظهور من جديد وهنا مكمن الصعوبة. واستحضار فكرة التحسي

البيوتكنولوجية و البيوطبية ونحن نحاول أن نرجع له ما فقد بتطبيقاتنا  .قيمته وبالتالي كرامته، فقد مكانته

الخاصة. سيوصلنا التحسين أخيرا إلى "مجتمع رتيب وغير فعال سيكون لدينا إذا كان الجنس البشري 

)هيرينغ، ب متنوعة، وشخصية فريدة في كل مولود جديد"مستنسخا عمالقا، بدال من أن يكون مجتمعا بمواه

2011 ،188) . 
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جيل يمارس كل  إن تحسين النسل هو ما يعني فرض سلطة جيل ما على كل ألاجيال التي تليه إذ "

، يقاوم ويحد من يد، بقدر ما يعدل البيئة املوروثة له ويتمرد على التقالسلطته على من يخلفه: وكل جيل

 ( Cameron, 2006, 421) . كل تقدم يتركه أضعف وكذلك أقوى"سلطة أسالفه..

د ( الحق بالتطور والوجو ما قبل الزرع )التالعب بالجينات ال يعطي مشروع التحسين بتطبيق تقنيات

. ها املمارسون للتحسين الجينيالكرامة إلانسانية التي يتصورو ، يتناسب مع لألشخاص إال بعد استقصاء وراثي

ويتساءل هابرماس . قدر من القدرات والصفات التي تسمح له بالتأقلم مع ألاوضاع الراهنةكأن يكون على 

سؤال يأتي وقد أخذ ( 29، 2006)هابرماس،  ؟"(الحياة البشرية لغايات إلانتقاء "هل لنا الحق في أن نعرض

بطال ينقح ويعدل مستقبله البيولوجي، جاعال من نفسه وفي إلانسان على عاتقه التطلع بالتحكم في حاضره 

 ..غير ذا وذاك.مرة يالمسها و رة يدوسها وممرة من املعايير التي يحكم بها على الكرامة الانسانية 

مما سبق يمكننا القول إن البيوتكنولوجيا تهدف إلى صناعة إلانسان املعاصر من خالل الانتقاء 

سية وغيرها...، وبهذا ستكون صناعة والعقاقير ذات التأثيرات النف التجميل الجراحيةالجيني، وعمليات 

البيوتكنولوجية و البيوطبية إن املمارسات ومنه فإلانسان في ظروف تصارع الظروف الطبيعة )ظروف القدر(. 

هو سعي للرفع من قيمة الانسان  ،على إلانسانية عامة من أجل ارتفاع معدل الصحة وبالتالي معدل الحياة

هي الخفي لهذه املمارسات له من السلبية ما يجعنا نقلع عن ممارستها. و لكن الوجه نسانية، إلا وكرامته

ممارسات تسعى إلى إيجاد إلانسان السوبرمان فيزيولوجيا ونفسيا. من خالل استبدال ألاعضاء التالفة 

 وتحسين نسله بانتقاء أحسن املواصفات. 

قاض أشخاص، أمر يخدش كرامة السوبرمان على أشخاص وأنالانسان الارتكاز في الوصول إلى هذا  إن

إلانسان. أليس ألاجدر أن ننهض بالبشرية جمعاء عوضا أن نقيم ونشيد صرح فئة على فئة أخرى ؟ وستكون 

البيوتكنولوجيا على ألارجح حسب فوكوياما في املستقبل صفقات تقايض بين طول العمر ونوعية الحياة 

لضعيف الفقير املحزون أن يقايض أغلى ما يملك ستكون العواقب وخيمة على كرامة إلانسان. سيضطر ا

"إن تحسين النسل الجديد، بسعيه للحصول ومنه نقول )جسمه( مثال من أجل أن ينعم بنوعية بحياة أفضل. 

على أطفال بمواصفات محددة سلفا، ال يخفي وراءه أهدافا عنصرية غير مصرح بها فحسب، بل أكثر من ذلك 

البيولوجي الذي يعتبر ضروريا لحياة ألافراد والجماعات  البشري والاختالفيهدد بهذه إلاجراءات التنوع 

إلانسانية. وبالنسبة لألكثر تشاؤما، هو أكثر من ذلك يهدد الوجود البشري عموما ويسعى إلى إنتاج جنس جديد 

 (357، 2011هو أقرب إلى آلاالت منه إلى بني البشر." )بوفتاس، 

أن ننظر إلى املوت  إطالة الحياةوالبيوطبية املبذولة من أجل  نولوجيةيتبين من خالل الجهود البيوتك

على أنه ذاك الحقير الذي يريد أن ينغص على البشر كيانهم. وكما عبر فرنسيس فوكوياما عن طريق 

البيوتكنولوجيا سيعاق تقدمه نحو البشر فأورد أمراض يمكن وقف تقدمها نحو البشر وستفقد بعض القيم 

املوت قيمتها "سيبدو املوت خيار أحمق ال شيئا يجابه بالوقار والنبالة. هل سيظل الناس يرغبون في املقترنة ب

 (.116، 2002، فوكوياما)التضحية بأرواحهم في سبيل آلاخرين "

وقع لإلنسان، وإبعاد إن البحوث البيوتكنولوجية والبيوطبية ال تزال قائمة من أجل زيادة العمر املت

طة تضيف إلى كأن يأخذ إلانسان حبة بسي ؛سواء تحقق ألامر يوما أم لم يتحققويكون هذا شبح املوت. 

 .من الزمن.. عمره عقدا أو عقدين
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يقول فرنسيس فوكوياما موضحا "الاتجاه الطبيعي أن يفسح كل جيل الطريق للجيل التالي، أما آلان 

زيادة  اعنه . فإن إطالة الحياة قد ينجرّ (109، 2002)فوكوياما،  فستتزامن ثالثة أجيال وأربعة وحتى خمسة"

عدد السكان املتواجدين على هذا الكوكب وبالتالي مصاعب الحياة، التأمين والعمل والبطالة... بسبب زيادة 

في سنوات العمل من أجل الحصول على التقاعد. لكن هل سيتمكن املشرفون واملستثمرون والباحثون في 

. أم أنهم سيضطرون .جيال الناشئة من عمل وتأمين و.من أن يكفلوا حقوق ألا  وي؛والطب الحي البيوتكنولوجيا

طة ؟ أليس من ألاجدر تسريحهم من أجل الحصول على يد عاملة نشيلى الحفاظ على العمال كبيري السنإ

هل كلهم في  ؟ سيتبادر إلى أذهاننا كذلك أن نستفسر عن حال كبار السنخبيرة بخبايا العصر ومستجداته

؟ أم أنهم جيا لهم السالمة والصحة والرشاقةالبيوكتنولو الطب الحيوي و كفل يحاله صحية جيدة هل س

سيكونون عالة على غيرهم، يعتمدون في بقائهم على قيد الحياة على غيرهم من أقاربهم، وسيلعبون دور امليت 

 دماغيا خارج املستشفى. إذن ملاذا خلق املوت أصال ؟ 

 :خاتمة

قد توصلنا إلى عالم جديد فيه من ألاصحاء والسعداء ما لم  ةالبيوتكنولوجيو البيوطبية إن ألابحاث 

من اتساع الهوة بين البلدان  ةالبيوتكنولوجياملمارسات البيوطبية و تزيد كما  يسبق ألجيال البشرية السالفة، 

التي يحتاجها الشخص الذي  ةالباهظنظرا للتكاليف  أو قل بين ألاغنياء والفقراء؛ الفقيرة والبلدان الغنية،

ولنأخذ على سبيل املثال  ،البيوتكنولوجيةو البيوطبية يريد أن يستفيد من النتائج التي توصلت إليها ألابحاث 

تحسين النسل الذي من غير املتاح لشخص يعيش الفقر أن يكفله ألبنائه القادمين، وهو ما يعني أوال وأخيرا 

ولها أن تكون سببا في تعاسة الكثيرين بأن تسلبهم الصحة؛ أعضاء، أنسجة،  انحصار استعماله على فئة معينة.

 خاليا جذعيه ... حياة.

املوجودة في البنوك إما تبرع بها  ألاعضاءنحن ندري أن فلقد أصبح الطريق رغم وضوحه مظلم، 

ا. أليس في القهر من ألاعضاء املوجودة فيه الاستفادةومع ذلك نحن نتجه إليها من أجل  ،شخص طوعا أو قهرا

تعٍد على كرامة إلانسان. قهر بالقوة أو وفق ظروف املعيش التي تودي به إلى التبرع من ؛ بشتى أنواعهوإلاكراه 

 أجل أن يكفل لنفسه أو لغيره حياة سعيدة.

سيقوم عالم خارج على القانون، عاجال أم آجال، حتى في أبسط ألامور الترفيهية. قد يقول بعضنا أن 

يعود إلى أن "هناك إجراءات طبية وجراحية جديدة تضفي الخروج املعّدل هو إنسانا عادي وهذا الشخص 

حظي العب كرة قدم خذ لك مثال  (2002،246، فوكوياما) إبهاما على الخط الفاصل بين إلاصالح والتعزيز"

بعض العمليات الجراحية التي بمقتضاها تم تزويده بقدرات إضافية شعورية وميكانيكية روبوتية على ب

بهدف تفويقه في طريقة اللعب وتسجيل ألاهداف والسيطرة على مجريات القدرات الطبيعية التي يمتلكها، 

ألاوساط التي قد يتعدى ألامر اللعب. ألن يثير هذا الالعب من الجدل الواسع في ألاوساط الرياضية وغيرها من 

في إلانسان  إليها بأن تحتوي أناس من هذا القبيل. ألن يثار ذاك الجدل الذي يحاول الفصل بين إلانسان وآلالة

 . ذاته..

"معجزات الطب الحديث قد ال تكون لدى القيام بها، سوى  إن قول الال يسعنا حيال هذا املوقف إال 

"أن يتجنبوا إلاضرار باملجتمع،  هو  ومما يجب على العلماء (188،189، 2011 )هيرينغ، لعنات على املتلقين"

غوا 
ّ
كما يجب عليهم تحقيق منافع اجتماعية. ويجب أن يكون العلماء مسئولين عن عواقب أبحاثهم وأن يبل

 (.98، 2005)رزنيك،  الجمهور بهذه العواقب"
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 وألاخالقأفضت إلى ضرورة وجود تكامل بين العلم  ،البيوتكنولوجيةو البيوطبية إن ما أتاحته ألابحاث 

هو مزيد من التماس  ،البيوتكنولوجيالبيوطبي و حماية للكرامة إلانسانية... فكل مزيد من التقدم  ؛والقانون 

والفيزيولوجية بقدر ما يساهم في إنماء وتقدم الحياة الصحية والنفسية . فبين إلانسان وهذا السالح ذو الحدين

، في املساس بكيانه املعنوي )كرامته(. فهي تتيح لإلنسان التحكم في أي ش يءمن ذلك  يساهم باملقابل ،لإلنسان

 التالعب بما ال يحق له التالعب به.ه حتى أنه أمكن

 املعاصرة، بالقدر الذي أعانت إلانسان في استعادةتكنولوجية والبيو إن ألابحاث واملمارسات البيوطبية 

بالقدر الذي أتاحت الفرصة لهدر قدر كبير من كرامته، من خالل فتح معابر ، املهدورة أجزاء كبيرة من كرامته

 غير مباشرة للوصول إلى أعماق كيانه املعنوي.
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  ملخص:

ل شخصية الفرد وتتكون 
ّ
 داخل أي مجتمع، فمن خاللها تتشك

ً
 ومؤثرا

ً
 مهما

ً
تلعب القيم الاجتماعية دورا

من تفاعل يسوقه الفعل التواصلي وعالقته بباقي أفراد املجتمع ضآرائه وأفكاره واهتماماته، كما أنها تحكم أفعاله 

ل العادات وذلك يحقق وحدة وتماسك املجتمع. و 
ّ
الشاهد أن هذه الخبرات تدخلت فيها مالمح العصر أنماط تشك

ت مفاهيم التواصل فيها لتعاظم استخدام امليديا الجديدة ولحضور واقع افتراض ي تغذيه الرقمي وتغّيرت وتحّول

 تقنيات الاتصال الحديثة، 

وصحيح أن أن سوء النفاذ إلى الفضاء الافتراض ي واستخدام مضامينها يؤدي إلى إهدار القيم أو تحييدها، 

، لكن في مقابل ذلك الثورة التكنولوجية 
ً
في مجال العلم واملعرفة وأشكال الاتصال جعلت العالم أكثر اندماجا

م سلبية على سهلت انتقال املفاهيم وألاذواق والعادات الدخيلة على مرجعيات الثقافات، وبذلك انتشرت قي

 من خالل هذا السياق سنحاول يكمن تشخيصه في عوملة كل ش يء. و  حساب قيم ايجابية حيث والدة صراع قيمي

 .اء الافتراض ي بدراسة وصفية تحليليةالانساق القيمية في الفضوف عن إلاطار النظري لسسيولوجيا الوق

 الفضاء العمومي الافتراض ي ؛ القيم الاجتماعية ؛ : ألانساق املعرفيةالكلمات املفتاحية
Abstract 

Social values play an important and influential role within any society, through which 
the personality of the individual is formed and his opinions, ideas and interests are formed, 
as well as they govern his actions and his relationship with the rest of the community within 
an interaction driven by the communicative action and patterns of habit formation. It is 
evident that these experiences have interfered with the features of the digital age and changed 
and transformed the concepts of communication in them to increase the use of new media 
and the presence of a virtual reality fed by modern communication technologies,  

poor access to the virtual space and the use of its contents leads to the waste of values 
or their neutralization, It is true that the technological revolution in the field of science, 
knowledge and forms of communication has made the world more integrated, but in return 
it facilitated the transfer of concepts, tastes and customs alien to the references of cultures, 
and thus the spread of negative values at the expense of positive values, as the birth of a 
value conflict whose diagnosis lies in the globalization of everything. Through this context, 
we will try to stand out from the theoretical framework of the psychology of value 
coordination in the virtual space with a descriptive and analytical study 
Keywords: cognitive systems; Social values; Virtual public space 
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 مقدمة  -1

بةبنيات املجتمعات إلانسانية ظلت تتغّير  وتتحّور بطريقة مستمرة إن التغيرات التي تشهدها 
ّ
 ومتقل

لطاملا اعتبرت حيث دفعت هذه ألاخيرة للبحث عن سبل وآليات مستحدثة للتكيف مع ما هو جديد، مسألة 

ت شهد هذا التغّير املفصلي لتصّدعها وتأثرها بعوامل دخيلة على بنيايمنظومة القيم ضمن إلاشكاليات التي 

الثقافات إلانسانية باعتبارها أحد مركباتها، حيث تسارع وتيرة املعرفة وشراهة تعاطي املعلومات بفعل تعاظم 

استخدام الفضاءات الاتصالية الجديدة، على الرغم من أنها تحمل في طياتها مغريات تجعل إلانسان في صراع، 

 على قيمه و وب " الحتمية التكنولوجية"بين أن يقبل التغّير التكنولوجي
ً
ترتب على ذلك تغّير يين أن يبقى محافظا

 مما نتج عنه استخفاف ببعض العادات والتقاليد والقيم السائدة في املجتمع، les attitudesفي الاتجاهات 

 ، و من ثم تآكل ألانساق املعرفية وألاطر املرجعية التي تحكم تصرفات ألافراد والجماعات وحتي اندثارها

 :العمومي الافتراض ي: هل حقق الوعي بقيمة املواطنةالفضاء  .1

يشير مفهوم الفضاء الافتراض ي إلى والدة بيئة إنسانية تكنولوجية جديدة للتعبير واملعلومات والتبادل 

، 2016،سميش ي)عن طريق البنية التحتية الاتصالية التي تسمح بتبادل املعلومات ونقلها بطريقة رقمية 

فضاء طبيعي كما الفضاء العام الواقعي يحدث داخله تفاعل عام تترك فيه الناس مصالحهم  ويعتبر  (.14ص

 الخاصة وينشغلون بالقضايا ذات الطابع الاجتماعي العام، حيث يسهل النفاذ إليه بسهولة.

 مجال مشترك مفتوح لجميع ألافراد في املجتمع الذين لديهم القد دُيعو 
ً
رة الفضاء العام الافتراض ي أيضا

املعلومات والتعبير عن الرأي والدخول في للولوج لشبكة الانترنت حيث يتيح لكل فرد إمكانية الوصول إلى 

 عن إكراهات اللقاء املباشر والزمان واملكان
ً
  (.48، ص2017،بن شمس) مناقشات وحوارات مع آلاخرين بعيدا

نا الحديث عن نالعالمي أو العربي ويمكالفضاء الافتراض ي هو واحد من فضاءات املجال العام سواء ف

ينتقل الحديث عن ، و يعرف بالربيع العربي انطالقا من تونس فضاء سيمائي رمزي برز خاصة مع ثورات ما

بأشكال متعددة تساهم في بنائها خصوصية الفضاء  فيه الفضاء العمومي الافتراض ي فيالابعاد الرمزية 

فيديو وكذا اساليب التجلي الرمزي  التمظهر، من نص وصورة و  ر و الافتراض ي، من خالل تنوع ادوات الظهو 

 .الاحتجاج إلالكتروني أو الافتراض ي مثل ،ة واملعاني الغير املباشرة عموماعن طريق السخري

اعطي  مماسار الديمقراطي امللقد اتفق الباحثون ان امليديا الجديدة قد خلقت فضاء عموميا قلب 

 ب بخلق فضاء جديد هو الفضاء الافتراض يهووسائطها الاتصالية دورا فعاال في تعزيز الديمقراطية وذ لإلنترنت

للفرد  املتعاظمة املكانةعزز و  ظهور الخطاب الحميمي الي الذي أديما يطلق عليه املجال العام الافتراض ي  أو 

 .الاجتماعي املغمور في املجال العمومي مؤشرا لحراك جديد فعال في نظام التواصل

له على الرغم من 
ّ
في نفس السياق يستدعي الفضاء العام ودراسة مالمحه قيمة معيارية واردة في تشك

تغّيرها وهي "قيمة املواطنة"، فال يحمل صفة املواطن أو املواطنة إال من يتمتع بالحقوق املدنية العامة، 

 اخري اعمق وهي ضبط مفهوم مصطلح  املواطنةزت اشكاالت ر ب بالرغم انهاويخضع للواجبات  التي هي عليه، 

بالرغم انه توجد عدة شروحات وتعريفات  بالك باملواطن الرقمي، في حد ذاتها بالنسبة للمواطن العادي فما

لعلوم الاجتماعية لمفهوم متكامل في  ةاملواطن فهومم ر صححاولت  لهذا املفهوم، غير ان بعض الابجديات 

 لعضوية الكاملة واملتساوية في املجتمع بين ألافراد بما يترتب عليه من حقوق وواجبات،مثل تعريفها باعتبارها: ا

بغض النظر عن الدين، الجنس، اللون أو املستوي الاقتصادي، أو الانتماء السياس ي والفكري أو تعريف أخر 

 لها بالوالء والانتماء)يطرحها باعتبارها جملة من الحقوق والحريات املتبادلة بين الفرد والدولة التي يدين 

 (03، ص2014الغجاتي، 
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وال يعتبر مفهوم املواطنة مفهوما سياسيا فقط، فبجانب املفهوم السياس ي املرتبط بالحق في الانتخاب 

والانضمام لألحزاب واملشاركة بصفة عامة في إدارة شئون البالد، هناك املفهوم الاقتصادي الذي ينطلق من 

الفئات الاجتماعية الضعيفة مثل النساء، أيضا هناك املفهوم الثقافي أو تهميش املساواة في الفرص وعدم 

الديني املتعلق بحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية والذي ينظر للتنوع الثقافي والحقوق املرتبطة 

شق حركي معني  بالهوية كأساس للمفهوم. وفي نفس السياق فمفهوم املواطنة ليس مفهوما قانونيا وإنما له

عليه فإننا نجد قدرا كبيرا من التنوع فيما يتعلق بتعريف املواطنة يمكن إجماله في تعريف د. باملمارسة. و 

باعتبارها حركة الناس اليومية مشاركين ومناضلين من أجل نيل الحقوق بأبعادها املدنية “سمير مرقس 

عدة املساواة مع آلاخرين دون تمييز ألي سبب، واندماج والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية على قا

 املواطنين في العملية إلانتاجية بما يتيح لهم تقاسم املوارد العامة والثروة الوطنية مع آلاخرين الذين يعيشون 

 (.23، ص2006معهم في إطار الوطن الواحد :) مرقس،

ة تماء إلى ألارض، واملشاركة في بناءها واملساواإذا إن املواطن له ثالث أركان يجب أن تتوفر فيه وهي الان

املواطنة التي تحّور وتغّير  قيممع غيرهم من املواطنين والحكام في اتخاذ القرارات للمصلحة العامة، ومن 

 نجد: في الفضاء العمومي الافتراض ي Internautesتصورها املفاهيمي لدى جمهور املستخدمين 

 :قيمة الحرية 

من الشائع أنه توجد نوعان من الحرية، حرية ايجابية وحرية سلبية، فالحرية الايجابية هي حرية فعل 

الخير، وأما الحرية السلبية فهي عدم وجود قيود خارجية، فاملرء حر مادام ال يوجد أحد أو قانون أو عادة 

مكن تناول كينونة الفضاء العمومي يمنعونه من عمل ما يريده أو يجبرونه على ما ال يريده، وصحيح أنه ال ي

، وصحيح أن الفضاء العام يستدعي وساطة فعلية الضروريةخارج دائرة الحرية باعتباره إحدى مستلزماته 

بين الخاص والعام فيتم سحب الفضاء الخاص من مجاله الضيق إلى مجال أشمل حيث تناقش في إطار قيمي 

ين أثناء مناقشتهم للقضايا العامة إال أن املالحظ أن يؤسس لرؤية تنطبق على كامل جمهور املستخدم

الفضاءات الخاصة أصبحت تدحض والدة الفضاءات العامة من خاللها ناهيك أنها تتسم بالتبسيط و 

التهميش وهذا جراء فوض ى الحرية التي يختل فيها الالتزام بروح الجماعة و القضايا العامة، فالتفكير املستقل 

ي الذي يستند إلى معايير يعيق صعوبة تناول هذه املسائل ويؤصل عزلة املواضيع بالرغم عن املعيار الجماع

)  الافتراض يمن الكثافة الاتصالية التي قد تبدو جلية في محتوى النقاشات و التعليقات في الفضاء 

 (.73، ص2010،العباس ي

 :قيمة املشاركة 

واطن في إدارة الشأن العام، لكن ال تتفق أكيد أن املقصود من هذه القيمة هو مشاركة الفرد امل

املشاركة مع الدعاية على حد تعبير "يورغن هابرماس" حيث التأثير في املعيش وعلى عقول جمهور املستخدمين 

Internautes الافتراضية، كما قد  عبر الفضاءات عبر التحايل والكذب والتغليط وتشويه وتزييف الحقائق

وطغيان العشوائيات إثر كتابة التعليقات و لو من أجل الكتابة أو من خالل الفضول، بمعنى غياب نالحظ بروز 

 والواجب.جاهزية ألافراد املستخدمة لهذه الفضاءات لفعل املشاركة العقالنية واستيعاب معايير الحق 

 (.08، ص2015،العلوي )

مي الافتراض ي ولد من رحم هذه املواطنة من خالل السياق السابق وفي حديثنا على بيئة الفضاء العمو 

الجديدة ما ُيعرف "باملواطن الافتراض ي" أو "ألانسوب" حيث من خالله أصبح الفرد يجد العناصر املشتركة مع 

أخيه إلانسان    على أي بقعة من الكون، حيث لم يعد بإمكاننا الفصل بين املحلي و العالمي، وبدت قيمة 
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ل إحد
ّ
 وذلك النتهاك الحدود الطبيعية للمكان الانتماء  التي تشك

ً
ة نسبيا

ّ
ى مظاهر  و مؤشرات املواطنة منحل

بشكل مصطنع، وفي نفس السياق مسألة قيم املواطنة تستدعي قيمة أخرى وهي قيمة املسؤولية التي تغّيرت 

قي نفسه هي ألاخرى بفعل انكماش أخالقيات التواصل في الفضاء الافتراض ي، ويفضح الاستخدام غير ألاخال

 السرقة و/أو الجريمة الرقمية.

 إهدار ممتلكات آلا  
ً
هذه الفضاءات تعد جريمة أمام القانون خرين أو أعمالهم أو هويتهم عبر فمثال

 (.64، ص2017،بن شمس)وبالتالي فقدان حق وقيمة املواطنة 

 للقيم   .2
ً
 :العقالنية القيم الاستهالكية في الفضاء العمومي الافتراض ي بديال

ليبيرالي للسيادة املطلقة  إن التمجيد البطولي الشعبوي الجديد للمتلقي املقاوم انظم إلى التمجيد النيو

املجتمعات وربطها بأفكار تحررية كانت أفكار مساواة أو غيرها فكار جديدة وغريبة على إنها أللمستهلك، 

متعددة إلحالل قيم جديدة فقط من أجل إيقاظ ثقافة  مستغلين استراتيجيات وسيكولوجيات إقناعية

الاستهالك عند املجتمع ككل لينهض إلى ألاسواق ويشتري ما يسّد ثمنه جشع أصحاب املصالح التجارية، في 

نفس السياق القيم السائدة هي محصلة الظروف الثقافية القائمة، أي أن القيم من صنع البيئة الاجتماعية 

 عنها،
ً
 (.38، ص2006،لعودليا) وتعبيرا

" من ألاوائل الذين قاموا بإجراء بحوث القيم الستخدامها  لألغراض Rokeachويعتبر "روكيتش  

التي  Post-modernismeالتسويقية الاستهالكية ولعل املستجد في هذا السياق هي البنية ما بعد الحداثية 

الفرجة والترفيه بواسطة خطاب الصورة  نفرضتها صناعة إلاعالم الغربي  على بقية املجتمعات حيث تؤم

بدل ما هو عقالني، حيث طغيان سيادة إلانتاج الترفيهي الاستهالكي املنخفض املستوى من جهة الغاية 

السياسية والاجتماعية والفنية على حساب ألاعمال الرصينة الهادفة إال باستثناءات قليلة، وهنا تجّل الصورة 

لحصول على الثروة واملكانة الاجتماعية وهذا يعتمد على دفع الجمهور عبر الــــ املتلقي بظالل حلم الفوز وا

"SMS لإلعالن عن رغبة في ش يء ما، كما أطلقت الصورة ما بعد الحداثية العنان للتعبير عن الغرائز الطبيعية "

ما كانت تؤسس خاصة لالستخدام العميم ألجساد النساء والرجال املعتمدة  على الخدمات الاستهالكية في

 عن جنوح للحياة  ملعاني مثل رفض العقالنية وسقوط
ً
إلانسان في وهدة التفسير الغريزي للحياة، وهذا تعبيرا

 .(.112، ص2014،بوحبة) الواقعية الطبيعية إلى الحياة الافتراضية

 كاوأشير إلى أن تلك الرسائل  
ً
 تهين وتكسر مصداقية اللغة عربية

ً
نت أم أجنبية القصيرة املذكورة أنفا

 نظر لحجم ألاخطاء التي توجه الرغبات آلانية والغرائز.

تتبنى صناعة القيم الاستهالكية على مرتكزين اثنين هما املعيارية والاستهالكية، فاملعيارية 

Standardisation  وتعني قولبة الثقافة في شكل بضائع متجانسة قابلة لالستهالك العام، فالعناصر الثقافية

ستثنى وال تسّوق  بناء على ذلك، الش يء الذي يضعف التنوع الثقافي عامة، التي ال 
ُ
 تتوافق مع ما هو معياري ت

إستراتيجية ثانية تظهر في الدور الذي تمارسه وسائل الاتصال الجماهيرية   Consommativitéوالاستهالكية  

ها بترويج عملية بيع السلع والخدمات بصفة بما فيها وسائل امليديا الجديدة في إحداث النزعة املادية أو تعزيز 

يوهات إلاعالنات في الفضاء مباشرة عبر إلاعالن، أو بصفة غير مباشرة عبر أنماط الحياة التي توردها صور وفيد

الافتراض ي، وغدا الفرد وسط عالم يعج بالعالمات والرموز وسط عالم قابل ملختلف آليات التأويل وخاضع 

ي والتفك
ّ
 يك.ملنطق التشظ

                إن البحث عن بديل لهذه ألازمة القيمية التي تعصف بهوية الفرد العربي يتطلب الحديث عن مجموعة

من املقترحات أو البدائل التي يكون لها ألاثر  في إعطاء معنى لصناعة الصورة في الفضاء الافتراض ي وإخراجها  
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إلى نظرة تستحضر البعد إلانساني القيمي املحتفي باحترام  من نظرتها التشيئية والتفكيكية لجسد إلانسان

و إلى السيطرة عن طريق فرض بالهوية والانتماء اللذين يشكالن أهم ما يملكه الجسد إلانساني، فالعوملة تر 

منمطة لألفراد واملجتمع، ولهذا فإن تحقيق الذات نمط حضاري واحد من خالل التسويق لصورة إعالمية 

رهينتان بإعادة خلق الواقع بإعطاء الاهتمام لإلنسان ولبعده القيمي خاصة في البرامج التي  وتأكيد الهوية

 أو ينتجها جمهور املستخدمين. تقدمها القنوات إلاعالمية

ي على البعد إلانساني مهمة لتجاوز هذه ألازمة القيمية الت بالثوابت ألاخالقية املرتكزة الاهتمامكما يعد 

 املجتمع العربي ولهذا وجب:أرخت بظاللها على 

 أن قيمة إلانسان تكمن في إنسانيته، وفي قيمة عمله وفي مساهمته في بناء املجتمع وليس في شكله. .أ

أن استخدام فضاءات إلاعالم الجماهيري والفضاءات الافتراضية كحال امليديا الجديدة هي حق من  .ب

 على أصحاب النفوذ إلاعالمي واملالي ولذا وجب توظيفها 
ً
  بشكل عقالني.حقوق إلانسان وهي ليس حكرا

 :تصّدع ألانساق القيمية، الافتراض ي وسيادة القيم الفردية    .3

 تحتل كل قيمة فيه أولوية خاصة للقياس بالنسبة 
ً
 متمسكا

ً
إن مجموعة القيم التي نكتسبها تؤلف نسقا

ننا من دراسة الثبات والتغيرات التي تطرأ 
ّ
على أنساق القيمة وهذه للقيم ألاخرى، وهذا الترتيب للقيم يمك

الثقافة من تغيرات ما يشهد املجتمع و  ر بقدلشخصية، كما أنها خاضعة للتغيير ألانساق لها درجة من الثقافة وا

 (.133، ص1984،جبلي)حاسمة ويتضمن نسق القيم نوعين رئيسيين من القيم قيم وسيطية وأخرى غائيــــة 

 أما بالنسبة للوظائف التي تمارسها أنساق القيمة فيمكننا حصرها كالتالي:

 تدفعنا القيم إلى اتخاذ مواقف خاصة من املسائل الاجتماعية الرئيسية.    .أ

 تدفعنا القيم أيضا إلى تفضيل أو تبني إيديولوجية سياسية أو دينية أو تفضيل نشاط معين. .ب

د الحاجات والرغبات وتنوع  الثقافات وتعدد القيم، تبرز إشكالية حضور وفي ظل تداخل وتعقّ

ضاءات العمومية الافتراضية الذي يفتقر  إلى نقاط ارتكاز عالمات استداللية قيمية، في الف الفرد/املستخدم

 نتيجة طغيان الاستخدام الفردي من جهة و الانبهار أمام التخمة املعرفية 
ً
 سلوكيا

ً
وهو ما يشكل خلال

ل القيم، كما أن تمّيز  النسق التكنو 
ّ
ت البنائية والشبكية اعالمي الاتصالي باملكونا والوجدانية كمكونات لتشك

الت افتراضية، وأزمة تحوالت
ّ
 والسمات التفاعلية، أثبت قوة تجاوزت تأثيراتها ألابعاد املادية في اتجاه خلق تشك

، 2009،الرشيد) عميقة في البنيات املجتمعية محورها اتساع الفضاء الاتصالي والتقارب املكاني والزمني،

بنيوي لحاجات ألافراد  من حيث تعددها و تنوعها ما أدى على حد تعبير والارتباط باألخر و التحّول ال (.41ص

"عبد الرحمان عّزي" إلى تحيــيــد ألانساق القيمية أي إبعادها كعوامل مؤثرة، ويتمثل ذلك في تغييب القيم في 

ما يمكن أن يسوق املحتويات وبخاصة الترفيهية، إذ ال تتقيد هذه ألاخيرة بنظام مع القيم، إنما تنبني على مبدأ 

إلى الجمهور الواسع، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن رغبات الجمهور وأذواقه عادة ما تكون نتاج ما تعرضه وسائل 

الاتصال، فإن عملية استثناء القيم في املحتوى تكون دائرية: فوسائل الاتصال تعرض ما يرغب فيه الجمهور، 

والجنس له رغباته، وقد أدى ذلك إلى انتشار محتويات العنف  والجمهور يرتبط بوسائل الاتصال التي تحقق

 .(.116، ص2013،عزي )  وغيرهما في ألافالم واملسلسالت ذات الطبيعة التجارية خاصة

بالك" في نقده ملفهوم "القرية الكونية" أن الفروق والتمايز بين ألافراد تزايد  وعلى حد تعبير "ريشارد 

 من ترسيخ التماسك والدمج الاجتماعي في أمة واحدة، كما أدى إلى تكريس الفردانية و 
ً
بشكل مفرط بدال
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يشجع الفرد  الالجماهيرية أي انتفى الجمهور كما تم محي الانتماءات التقليدية والجماعية وخلق وضع ثقافي

 .(.37، ص2019،بومدين) على التحرر من كل سلطة

 للقاء        
ً
 يستخدمون فرديا

ً
بحجة الحريات الفردية، في نفس السياق بّينت عدة دراسات أن الشباب خاصة

بعدم لقاء الجنس ألاخر خارج ألاقارب والزواج تم  الخاصة الجنس آلاخر، ويعني ذلك أن القيود القيمية

د الفضاءات الافتراضية ال يقتصر على التحديث املتتالي 
ّ
تجاوزها، وعليه فالنسق السوسيوتكنولوجي الذي يول

  (.75، ص2017،مخلوف) إلى حتمية ممارسة الفرد له،بل تعّدى في غالب ألاحيان  للمكونات البنائية فحسب

نت دراسات أخرى أن سوء النفاذ للفضاء العمومي الافتراض ي )استخدام املضامين بيّ اق آخر وفي سي

( يؤدي إلى إضعاف دور "قادة الرأي" ألامر نفسه حدث مع وسائل الاتصال الجماهيري 
ً
 تحديدا

إذ إن النماذج التي يتم تسويقها هي املمثلون واملطربون وعارضو ألازياء إنهم "الفاعلون الجدد"  

ن الصفات املرتبطة بهذه النماذج ترتبط بالشبابية والزينة وألاجسام الش يء الذي يجذب الشاب والحاصل أ

في هذه السن بالذات إن لم تكن لديه حصانة قيمية كافية أما حضور قادة الفكر والرأي في الفضاء الافتراض ي 

 
ً
 (.339، ص2006،عزي ) فهو قليل نسبيا

حدث  ولعل التحوالت السريعة لوسائل امليديا الجديدة املستحدثة قد تخترق وعي الفرد وتتجاوزه بل تُ

 في الرصيد القيمي، كم "ألانا" و "الذات الاجتماعية" إنها تغذي النزعة الفردية.
ً
 صدعا

ر "القيمة" كمفهوم وبنية سوسيو    .4
ّ
 :اتصالية حتمية تغيـــ

معاني القيم كما يتداولها عامة الناس في أحاديثهم ومناقشاتهم اليومية تختلف إلى تجدر إلاشارة إلى أن 

 قيمة املاء 
ً
 عن القيمة بمعنى "الفائدة" أو املنفعة فيقولون مثال

ً
حد كبير، فنجد أن الناس يتحدثون أحيانا

على حب الناس التي تتبلور في التماسك الاجتماعي والحصول ء ويقصد بذلك "الفائدة الجسمية" والهوا

 ما ُيستخدم مصطلح "قيمة" بمعنى "ألاهمية العاطفية" كأن يقول شخص ما أن "الراديو" 
ً
ورضاهم، وكثيرا

 ما نطلق كلمة "قيمة" على "السلوك نفسه
ً
 لكن ذو قيمة كبيرة، وهذا ما نستقرأ أننا كثيرا

ً
عبد ) .قديم جدا

  (.18، ص2012،املعطي محمود

ان عّزي" أن القيمة يقصد بها الارتقاء أي ما يسمو في املعنى، والقيمة على حد تعبير "عبد الرحمو 

 كلما ارتفع بفعله وعقله إلى منزلة أعلى، لكن اليوم انتقل دور 
ً
معنوية وقد يسعى إلانسان إلى تجسيدها عمليا

ال يقيم  تصاليا -إلاسهام في بناء معارف إلانسان وثقافته من وسط بشري ملتزم بقيم محددة إلى وسط تكنو

 
ً
 في مكان وفكريا

ً
 لهذه القيم عن طريق وسائط اتصالية متعددة، إنها أدت باإلنسان بأن يتواجد جسديا

ً
وزنا

 في مكان آخر.
ً
 واجتماعيا

ً
 وعاطفيا

ية، دون أن نقيس الحظر املميت الذي 
ّ
وعلى الرغم من أننا نعتقد بأن مصير أية قيمة هو بلوغها الكل

ي، إنه اختزال أكثر مما هو ارتقاء أو ارتفاع إلى الدرجة الصفر من القيمة، وهكذا يحصل 
ّ
يشكله هذا الترق

فتراضية يتواءم مع تعطيلها وكشف لحقوق إلانسان وللديمقراطية، وعليه انتشارها الواسع عبر الفضاءات الا 

ية القيم. كما أن (.52، ص2004،جبروم) القياس يمضامينها الدنيا ومع قصورها 
ّ
 لكل

ً
 عوملة التبادل تضع حدا

املعرفية النمو في الوظائف والقدرات يمية عبر العمر في ضوء التغّير و تتغّير ألانساق القفي سياق آخر 

ك عالقة واضحة بين بالقدرات املتاحة لدى الفرد، فما ال شك فيه أن هنا عن الذاتللفرد، ويرتبط التعبير 

  (.28، ص1992،محمود خليفة ) املختلفةتوجهاته القيمية في الحياة وهي عالقة دعمتها البحوث و  قدرات الفرد

 و 
ً
نتفق على إذا نظرنا للمفهوم املطلق "للقيم" نجد أنها كونية ألنها مرتبطة بالفطرة، فجميعنا فطريا

القيم مثل الحرية والعدل واملساواة بال خالف على ذلك، لكن أيضا لكل ثقافة قيم خاصة بها وهي غير كونية، 
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على بقية العالم وهي قيم لها خصوصية الثقافة يم الغالب التي تحاول أن يفرضها في نفس السياق هناك ق

 كونية عنوة، ألامر الذي يج
ً
علها ليست في املضمون الايجابي للقيم ويعوق الدفع الغالبة وال يجوز جعلها قيما

.
ً
 باملسؤولية املشتركة والخطاب املشترك عامليا

املخذولة ر "مالك بن نبي" أنه هناك عناصر للتهميش القيمي في الواقع وهو وصف لألفكار وعلى حد تعبي

و نهضته، فتنتقم هذه ألافكار التي  بأنها تلك ألافكار التي تأتي على عالم إلانسان فيخذلها بينما هي سبب قوته

محمود مصطفي ) من خاللها خذلها، والقيم املخذولة هي التي خذلها مرتين: مرة بمعرفته لها ومرة لعدم سعيه

 (.54، ص2010 ،واخرون

 كما في 
ً
 جدا

ً
إن القيم الاجتماعية تتصف بالقابلية للتغير الاجتماعي ويمكن أن يكون هذا التغير سريعا

غير قيمة اجتماعية، في مقابل ذلك وفي حضور تعاظم تات الصناعية املتقدمة والتي تعتبر الرغبة في الاملجتمع

دور امليديا الجديدة والفضاءات الافتراضية نلمس تغير  حتى على مستوى النسق القيمي للفرد، مما أدى إلى 

رات إلانسان عن ذاته وعامله، ألامر إعادة تشكيل الكثير من املعرفة واملفاهيم عن الحياة وتقويض أغلب تصو 

الذي أدى إلى عدم قدرة املجتمع على التمييز  بين الخطأ والصواب بمعنى عدم القدرة على الاختيار بين القيم 

 (.38، ص2009،صوكو)  املتصارعة وبين القيم املوجودة في املجتمع والقيم الوافدة من الخارج

 خاتمة  -4     

سوسيولوجية اتصالية وعنصر  هام في البناء الاجتماعي لألفراد و املجتمعات لكن إن القيم ظاهرة 

طريق الينفعل او يعمل ب الن الفضاء العمومي ال أنها تؤثر كما تتأثر باملتغيرات الحاصلة في املجتمع،  ر اهظال

خصائصه الاجتماعية والسياسية والثقافية من بلد الى اخر ،  يختلف في ، ألن كل كل بلد نفسها في كل بلد

لكل بلد فضاء عمومي بجذور تنمو وتتطور ضمن شروط وخصوصية ذاك البلد ومنه نستشف ان  وبذلك

خطورة العوملة على  تكمنومنها تتغير شدتها بتغير املحيط  ألاخرى تكنولوجيا الاعالم والاتصال هي  تأثير حجم 

، وأهم ما يمّيز  الظاهرة الاتصالية الافتراضية التي باتتالتصور القيمي و
ً
 ألاخالقي للناشئة بل الشباب تحديدا

على اختراق الغرف املغلقة واختزال املسافات البعيدة إنها تهيمن على املعارف تحتل الواقع الطبيعي هو قدرتها 

لدى البشر، إنها تنفي التمايز  ةوالوجدان، ومن مخرجات ذلك نلمس تنميط القيم ومحاولة جعلها واحد

 التعدد إنها تنفي إلانسان. و 

 التوصيات  -4

 يختص برصد إشكاليات التغّير السلبي نوفي ضوء ما سبق وكتصور مفاهيمي 
ً
 أكاديميا

ً
قترح تأطيرا

 لألنساق القيمية كما يلي:

   تعقب املزيد من البحوث والدراسات حول إشكاليات النسق القيمي للفرد واملجتمع، وعالقته بوسائل

 الاتصال الجماهيري و كذا امليديا الجديدة كفضاء افتراض ي، مع رصد آلاثار املتوقعة.

 لك إال ما هو جديد، وال يتأتى ذ محاولة استشراف ألاضرار التي تصيب ألانساق القيمية دون استبعاد كل

عن طريق الدراسات العلمية املحكمة بمختلف أدواتها )املالحظة العلمية أهمها(، خاصة أن آلاثار التي أصبحت 

.
ً
 تحدث للقيم باتت على الفرد بمعزل عن ذاته أصال

  رض على منظومة ألانساق القيمية حيث تصحيح دائرة
ُ
إعطاء بدائل ومسايرة املستحدث الذي ف

 ادة معالجة املحتويات املستخدمة، بدًء من إنتاج الصورة إلى طبيعة النصوص املكتوبة.  السلوكات املؤقتة بإع
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  إجراء حمالت توعوية كما حمالت التسويق الاجتماعي الستقراء املتغير التابع من املتغير املستقل في فرضية

تعاظم استخدام دوائر تغّير بنية ونسيج املجتمع القيمي وألاخالقي للفرد واملجتمع، سيما ترشيد عملية 

 وفضاءات الواقع الافتراض ي.

  من الضروري إشاعة ثقافة النقد البّناء والحوار لدى ألاوساط ألاكاديمية كما العامة وكذا مختلف

 املؤسسات إلاعالمية بما فيها امليديا الجديدة وتفعيل دورها البنائي الوظيفي خاصة ما تعلق بالثقافة والقيم. 
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 .: من تحديات الرقمنة إلى معضلة الجائحةة الرقمية"حياوال "أطفالنا على الخط

“Our Children Online and The digital life”: 

FromThe Challenges of Digitization to The Pandemic Dilemma 

 * 1يبيمون بكلثوم 
 ، atna.dzb-keltoum.bibimoune@univ mail-E، الجزائر()1باتنة  والديموغرافيا جامعةقسم علم الاجتماع  1

 25/06/2021 القبول:تاريخ              10/05/2021 :إلارسالتاريخ 

 :ملخص

في علم الاجتماع، وهذا التي تستحق البحث خاصة  املستجدة ملداخللرقمية إحدى أهم ا حياةتعد ال

 رتسررررت ط  البيئة الرقمية  ررررارتف التطور السرررررلذ الذه ت ررررلدج ت نولوجيا املعلومات والات ررررا تالى  بالنظر 

ال ررررررد ا ت ررررررد ااتباهلم إل  ا ر امن عاملل هاماجزءا  وت ررررررب ت ررررررتل حيا  ا ل الطفولةجل الفئات وباألخص فئة 

ومذ ا ص  مإ  أن  يحلاتتوررررررررر  والفر  التي ااملترغم أهمية لت رررررررررتل اهتماما  م وممارورررررررررا  م اليومية  ل ن 

جردهم عىى أثنراء تواوالث رافي  تردرججيرا عر ررررررررررررررة ملارامر عردة   رد   يران م الاجتمرا ي صرررررررررررررراروااملراف رة النراجعرة 

مذ  روف براملواداة ا التي اجتراحرا العرالم بر وررررررررررررررج ، وهو ألامر الرذه اد ا  تع يردا في  رل جرائحرة  وروارالخط

عىى املنهج الوصررررف  اعتمداا ناق ررررة املو رررروع للذا وملقيدت فضرررراءات التواصررررل املعتا ة   ال ررررلي التيالحجر 

م الفر  واملاامر التي تتيحلا هأل  بالتعرضلطفل حياة اإلى إبراد أهمية الث افة الرقمية بالنسررررربة ل ا مناورررررعي

 .وباألخص في  ل الجائحة ،عر رررررررة للاصرررررررار ي تالاملعلوماتية  اشرررررررتاا ال مسررررررراواة واملاامر مذ التا  ز عىى  ،له

  والدولي مذ مناق رررة املسرررتوى العر الخط عىى عىى  الحرج للطفولة واقذال نا في الاخ ا من ال  رررن عن وتم

 ومست بللا  عىى هوجت ا،  يان اا حفا  إلانسان   امنأوبل تح يق 

 .ألامن إلانسان  ؛ةاملعلوماتياامر امل ؛ ورواا؛ جائحة الرقمية حياة؛ الألامفاا عىى الخط :الكلمات املفتاحية
Abstract 

Digital life is one of the most important emerging approaches that deserve research, 
especially in sociology, view to the rapid development witnessed by information and 
communication technology, which attracting all categories, especially childhood. As it 
become an important part of their small world, drawing their attention, forming their daily 
interests and practices too. However, despite the importance of the gains and opportunities 
that they provide, but with the lack of effective accompaniment, they gradually made them 
vulnerable to several risks threaten their social and cultural entity while they were on line 
and at a very early stage.This was more complicated by the Corona pandemic, which swept 
the world, particularly with the quarantine conditions that restricted the usual spaces of 
communication .So by using a descriptive method we seek through this paper to highlight 
the importance of digital culture, which has become an urgent need for the requirements of 
this era.focus on the opportunities and risks offered to the child. To discuss the forms of 
inequality and risks that they are exposed to in the digital environment, especially in light of 
the pandemic. Rrevealing at the end the critical reality of childhood on line at the Arab and 
international level to achieve at least their human security in order to preserve identity, entity 
and future. 
Keywords: children online; Virtual life; corona pandemic; digital risks, human security.  
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  مقدمة -1

أ لى الت ف  املعلومات  والتواجد عىى الخط جزءا هاما من حيثيات حياة الطفولة في مجتمعاتنا 

 اهام الرقمية في تزايد مستمر  ون ا تمثل م در امعد ت اوتادام شب ة الات ا ت  املعاصرة عىى اعتبار أن

عاصرة من الت نولوجيات امل للمعلومات وواءا بالنسبة للبالد ن وألامفاا عىى حد وواء، خاصة مذ ما توفرج

مستحدثة وتطبي ات ذ ية تتجد  يوميا، وتتي  للطفل اوتاداملا عبا الووائط املاتلفة  األلواح  برمجيات

إلال تاواية ، اللواتن الذ ية املزو ة ب ب ة الااتاايا والتي صارت ت د ااتباج ألامفاا، بل تعد م در شدفلم 

لى العمرجة املب رة إلى ح  الام ع والاوت  اف، يشحن م الفضوا إ خاصة أن م يميلون خ ا هذج املرحلة

فت  أماملم آفاقا واوعة ل افتاح عىى وت مست ط  ااتباهلت لتيا رقميةالبيئة معرفة  ل ماهو جديد عن ال

علماء الاجتماع  تنبه اللذ فيه عوالم عدة تتجاود الحدو  الزمااية واملتااية للواقذ الاجتما ي الذه يعي ون 

ت  يل إعا ة م في يساههتمام بديناميات البيئة الرقمية  فضاء اجتما ي مواده صار الا  رورة  الىالرقمي 

عىى فضاءات  لرقميةا املعلوماتيةلامة للثورة الحياة الاجتماعية لألفرا  ببعدها الرقمي اظرا ل نعتاوات ال

املت لة  الاجتماعية وار والعمليات للوجات ألا مة لالاجتماعية النا وألامر الث افي املعلو ة التفاعل الاجتما ي و 

الاجتماعية  الحياةو  الث افية امماروا   ،الح ز الشخص ي للذات الاجتماعيةالى  ت ث اا  ابفعل امتدا   ،ب ا

  ثا رقمنة في املجتمذ ال بت  أ صارتالتي بتل ابعا ها و  اليومية

  تحديد املشكلة -2

تم نه من تح يل  اذ ،لالبيئة الرقمية للطففي الواقذ   يم ننا إاتار أهمية املتاو  التي تح  لا 

الاجتما ي في  معارف جديدة واختبار تجارب متنوعة تساهم في  عم تن ئته وتنمية فر  التفاعل والاادماج

بالنسبة لطفل هذا لرقمية أضحا الث افة احيث لم تت  ألمفاا ال رن املاض ي،  فضاءات معلوماتية اوعية

ج لتم ينه من فرض وجو ج  ذات اجتماعية فاعلة ؤ ن رصيدج الث افي الذه يفتاض إثرام هاماالع ر جزءا 

  من متطلبات مجتمذ املعرفة، إ  أن إلاشتاا الح ي   ي من في املاامر التي قد ي ب  عر ة للا أثناء

العمرجة الحرجة التي يمر ب ا وحاجته امللحة إلى الحماية  بالنظر إلى املرحلة تواجدج عىى الخط )أون  ين(،

 واملراف ة في هذا الفضاء املعرفي املفتوح عىى ماتلن الخيارات 

ف مام رغبته ال ديدة ل م ع صار ينظر إلى ت نولوجيا املعلومات الحديثة  م در للع  والللو، بل 

ارفه و يااه الاجتما ي، خاصة مذ ما تتوفر عليه من يعتباها جزءا من عامله آلامن الذه يساهم في ت  يل مع

خدمات مجااية، ااهيك عن جاذبية التطبي ات التعليمية وألالعاب الال تاواية التي تتيحلا له، والتي تدفذ 

ألاورة إلى مجاراته في هذا املسعى، ق د  عمه معرفيا فاتحة له مجاا الاوتعماا الدوره للا عبا ألالواح 

اللواتن الذ ية، عىى أمل تم ينه من الاوتفا ة من م ا ر املعلومات وموا بة مستجدات  و الال تاواية أ

فاق الاافتاح عىى لدة مست بله، إ  أن ألامر قد يتجاود آمة في تطوجر تتوجنه العلمي وفت  الع ر للمساه

توجيه اللا ف تطلعا  ا أحيااا وججعله عر ة ملاامر متنوعة وفي مرحلة عمرجة جد مب رة  ون توفر ال

 والحماية املثىى 

أن التقنية الرقمية  حوا "حالة ألامفاا في العالم الرقمي" إذ ي  ا ت رجر منظمة ألامم املتحدة للطفولة

، عىى اعتبار أن نسبة ملمة من املستادم ن الذين تتااوح أعمارهم ب ن غيرت مرحلة الطفولة بشكل كبير"

من تلك الفئة موصولون باألاتاايا  %71لألاتاايا، فعىى مستوى العالم ونة هم الفئة ألا ثا وصو   24و 15
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ونة ما  18بالنسبة ملجموع الستان، بحيث ي تل ألامفاا واملراه ون الذين ت ل أعمارهم عن  %48م ابل 

، صفحة 2017تحدة للطفولة، )منظمة الامم امل .ي در بنحو ثلث مستادم  الااتاايا في ماتلن أاحاء العالم

وهو أمر يتطل  التوقن عندج، ألن معدا الاوتادام ي  ن ح ي ة أن البيئة الرقمية أصبحا تساهم  (3

ب تل  ب ا في "رقمنة تن ئة للطفل" وبالتالي رقمنه ث افته عبا ارتباط تطور ممارواته، معارفه وملارته 

 الى دومينيك بولييالباحث  ا والتي قد ت و اا يوما ما عىى حد تعب بيئة الرقمية تماعية بمستجدات الالاج

  désocialisationقد ت ل الى مرحلة ال تن ئوجة"مجتمعات تعىي من شان الع قات الافتاا ية والتي 

    (Boullier, 2016, p. 116)  (chatting alone)  الوحدة في الدر شة وأ  "

  جد مب رةعدة وفي مرحلة  عر ة ملاامر معلوماتية صار الطفلاملتاحة الفر  ورغم أهمية   ابلم في

ولوجه إلى املحتوى املعلومات  غ ا ألاخ قي مذ التعرض ألشتاا التنمر الرقمي والتسلط  امتااية تزايد بفعل

قد التي املعلوماتية من املاامر  وغ اهاوالاباحي   مواجلة صور الاوتد ا التجاره  عن الافتااض ي، ااهيك

وم اصد الع قات الافتاا ية عىى  التواصل تمس  يااه إلانسان  والاجتما ي، خاصة أن غموض أمراف

 ث اا وجزجد من صعوبة  مذ توفر قابلية التعديل أو الحذف للمحتوى الرقمي املتداوا يع د املس لة ،ال ب ة

ي ب  الابتزاد، بل ، وتدراجالا  ملاامر  طفل وفي مرحلة عمرجة جد حرجةال ما يعرض  الجرجمة أمرافتع   

ا ص املراف ة ألاورجة  ذلك ومذإ افة إلى   حياته الاجتماعيةتؤثر عىى قد تحا وم ة الت ديدات املاتلفة التي 

و امل ا ر املعلوماتية اللا فة، الطفل احوتوجيه  ، ه عا ات الاوتادامالناجعة والت م ا التابوه الفعاا ألخل

خاصة مذ تزايد واعات الاوتادام في ال محدو  لبيئة الرقمية واغراءات اضحية شدفه  هذا الاخ ا  ي ب 

العالم ب ورج ، وهو ما دا  ألامر تع يدا  التي اجتاحا ل  روف الحجر ال لي واات ار جائحة ف اوس  ورواا 

   ت ت ييد بديل لتجاود م ء رقمين الة  فضارقمية عبا اللواتن الوأفض ى الى اات اا آلي احو البيئة ال

ملتاحة اساواة في الفر  ل ممن ا ليواجه اشتا  أخرى  ،التعليمية والتاف  ية املعتا ة ،الفضاءات الاجتماعية

مر ألا او محدو ية مستوى تدفق الااتاايا ، عن امللارات الت نية البيئة الرقمية بسب  ا ص الووائل   اخل

  الادمة الوبائية في عز ألمفالنا  الذه انع س عىى الحياة الاجتماعية

لل  ن عن املت لة بالحياة الرقمية ألمفالنا املتد اات الاجتماعية والث افية بحث اا إلى ا ل ذلك  ع 

ألامن ىى الخط وتوف ا لسبل ال فيلة لحماية الطفولة عمناق ة ام محلا خاصة في  ل الادمة الوبائية مع

 تية:من خ ا مرح التساؤ ت آلاوهذا  ي للا الاجتماإلانسان  و

الفرص والتحديات التي تواجهها الطفولة أثناء تواجدهم على الخط في البيئة  ي طبيعةماه

في ظل خصوصية هذه الفئة وألاهمية التي  طفالنال  الحياة الرقمية ر التي قد تهدداملخاطماهي  الرقمية؟

 الاجتماع؟من منظور علم  الجائحةتمثلها الثقافة الرقمية بالنسبة لها وبالخص في ظل ظروف 

ماهي آلاليات املتاحة لحماية الطفولة على الخط وتوفير ألامن إلانساني لها دون فقدان الفرص 

 التي قد تتيحها لها؟

 نهج املستخدم امل -2-1

تم الاعتما  عىى املنهج الوصف  الذه م ننا من جمذ معطيات  مية  بلوغ غايات البحثمن أجل 

 فياليومية وحيا  ا تشخص أهم الفر  والتحديات التي تواجللا الطفولة عىى الخط ومحا لنا بو يفية 

في الواقذ الاجتما ي العر    وتحليللاوصفلا من خ ا وهذا ،  ل  روف الجائحةالبيئة الرقمية خاصة في 
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جل بحث السبل ال فيلة أمن التي رصدت م محلا الدولية ماتلن الت ارجر العربية و با عتما  عىى والدولي 

 لحماية الطفولة عىى الخط 

 هذج الدراوة إلى: الدراسة: تسعىأهداف  – 2.2

 حياته اليومية  نعتاوا  ا عىىاو  البيئة الرقميةمبيعة الع قة ب ن الطفل و  تو ي -1

بالنسبة لرقمية ب ن أهمية الث افة ا لطفلل املماروات الرقميةالتحو ت التي ت لدها مبيعة  ابراد -2

  ووويولوجية  ااط قا من داوجة تهث افورهااات رقمنة له 

او ي ب دف  مدخل الرقمية  حياتهالتي قد يواجللا الطفل في  املاامر الفر  و تحديد مبيعة -3

التي صار عر ة للا خاصة في  ل جائحة  ةاملعلوماتي اامر املو  ال مساواة الرقمية صور ل  ن عن ا

  ورواا 

 الطفل واملجتمذ إلانسان  املعلوماتية عىى  اامر إبراد آثار امل-4

 التعرجن ب هم الجلو  الدولية والعربية لبلوغ ألامن إلانسان  للطفولة عىى الخط  -5

 :عالقة ؟لى الخط والبيئة الرقمية أية الطفولة ع -3

لطفل، اظرا تتوجن الاجتما ي والث افي لجد حاومة بالنسبة لعملية ال حطةالطفولة ممرحلة تعتبا 

لألهمية التي تحتللا عملية التن ئة الاجتماعية في مسار حياته والتي ت دل الن ي  ألا با من ا، فبفضللا 

ثىى، الرمود وقواعد السلوك، مستلزمات الدور وألاحتام املعيارجة ي تس  الطفل نسق ال يم والعا ات امل

والتي تم نه من الت ين والاادماج الاجتما ي بسلولة في الحياة  امل ومات الث افية ملجتمعه  في  لة له املوجل

العامة، فهي ت تمل عىى عمليات جد مع دة تسلم في بلور  ا مؤوسات اجتماعية متعد ة بدءا باألورة 

ات ت تل قيم واتجاهليم والتعلم، املحا اة والت ليد، لتسلم بذلك في بناء شخ يته ااط قا من عمليات التعل

 .غ ا م  و ة الطفل وواءا بطرج ة م  و ة أو 

مس من تدفق معلومات  ضخم واو ي  ول ن مذ ما تتيحه ت نولوجيا املعلومات والات ا ت املعاصرة

تابوجة، الث افية، العلمية، التاف  ية، الخدماتية     الخ، تد ات مبيعة التن ئة ماتلن املجا ت الاجتماعية، ال

في التي يتل اها الطفل بالنظر إلى تزايد  ور املعرفة بطبيعت ا الرقمية عبا ت نولوجيا املعلومات والات ا ت 

الحياة اليومية  من فعاليات املؤوسات  الى مجرجاتقمية املماروات الر  افاذتنظيم عمليا  ا ألاواوية و 

التن ئوجة املاتلفة وواءا ألاورة، املدروة، الاع م الرقمي، املؤوسات الث افية    ، لن ب  أمام ح ي ة 

 "رقمنة عملية التن ئة" التي باتا واقعا محتوما بالنسبة لحياة الطفولة في مجتمعاتنا املعاصرة 

"ل د أصبحا ملارة "املعرفة "أه تطوجر املعلومات املتوفرة إلى  :وجذ ر أحد الباحث ن في هذا ال د 

معرفة جديدة "هي هذا املفلوم الجديد الذه يتعلق أواوا ب يفية التعامل مذ هذا الفيض اللائل من 

ما ف  ا، وت  ا وتداوا املعلومات، املتاا م في ماتلن اظم املعلومات التي يم ن أله إنسان الدخوا إل  ا 

إلى أن املرء ملما تطورت قدراته ومعارفه ماداا غ ا قا ر عىى الاوتفا ة ال  وى مما تيسر له من  الد ئل

 (173، صفحة 2010)شرجن، معلومات 

عىى  وء ذلك تد ات ع قة الطفل بالبيئة الافتاا ية من مجر  اوتادام  رفي عابر إلى تواجد يوم  

وواء من خ ا اوتادام التطبي ات التعليمية أو ألالعاب الال تاواية أو الاوتفا ة من أاماط مستمر، 

 تس  بفضللا اة من خ ا اللواتن الذ ية والتي الات اا ال بت  عبا شبتات التواصل الاجتما ي خاص



 بيبيمون كلثوم

245 

ااصية املرواة والتمد ، أوالي  التفاعل، التواصل، وامل ار ة مذ آلاخر في املجتمعات الافتاا ية التي تتم ز ب

مذ تراجذ ف رة الجماعة املرجعية بمعناها الت ليده، ليحل محللا مفلوم التاابط مذ الجماعات الافتاا ية 

الذه و في املجتمذ ال بت  املفتوح أين تظلر أشتاا جديدة من التاابط الافتااض ي ذو البعد التفاعىي الوجدان ، 

قتفاء ألاثر، التعليق، الاعجاب، تبني آلاراء     الخ وهي مماروات أضحا تتجىى مظاهرج في مماروات الت ليد، ا

وبما أن املجتمذ الافتااض ي   يتحد  بجدرافيا  متداولة في مواقذ التواصل الاجتما ي واملنتديات املاتلفة 

ئات املتان، بل بل  الاهتمام وامل لحة، يستطيذ الفر  أن يتواصل مذ غ اج عبا ماتلن الووائط والبي

)النجار الال تاواية املتنوعة التي   حدو  للا،  ما تم نه من احت ا مرا ز متعد ة وبناء ع قات   حدو  للا 

 (144، صفحة 2017و ال رلش ي ، 

منفذا ملما للتواصل  بيئة الرقمية ي تل بالنسبة للطفلعىى  وء ما وبق أ لى التواجد اليوم  في ال

ونسج الع قات الاجتماعية بل فضاءا للتعب ا عن آرائه وهواياته، خاصة مذ تزايد واعات الاوتادام اليوم  

 بتات التواصل عباها  لشخص ي والجما ي الاوتادام ا اتالووائط املتعد ة من إمتاايله وما تتيحه 

الفايسبوك، يوتيوب، من ا ا وخاصة املراه  ن ث افة ألامفا الاجتما ي التي صارت ت تل جزءا هاما من

ي تض ي تعلم مجرجات الدور  الطفل ى اعتبار ان التتوجن الاجتما يعىوناب ات، انستيجرام، تي توك    غ اها  

ر و"الااوثة" عند ومات ألا وار الجندرجة بمحد ا  ا الث افية، " الرجولة" بالنسبة للذ و من خ ا ا تساب 

، و ث اا ما يستع ن بالتجارب ث افية و  الطفل عن اماذج اجتماعية خ للايبحث  حاومةة مرحلالفتيات، وهي 

 إلشباع احتياجاته الاجتماعية والعامفية،  ما يتطلذ ل وت  لية والتعب ا عن شخ يتهاملاتلفة الخباات و 

أن هوجته  خاصةالواقذ،  يفت دها في قد بدائلمن  وفر لهت ملا رقميةال بيئةالفيو ن  و يااه الاجتما ي بحرجة

بعيدا عن الرقابة ألابوجة،  حرجةبحث عن فضاءات للتعب ا بالاجتماعية خ ا هذج املرحلة تتون في مرحلة ال

  با ال ب ةحار غ ا آلامن عألامر الذه يجعللم عر ة ملاامر عدة اثناء إلاب

  سوسيولوجية قراءة-الثقافة  ورقمنةعلى الخط بين الثقافة الرقمية  ةالطفول .4.

املستمر للتدفق  فاذن، فاللألفرا  ب تل غ ا مسبوق بفعل الرقمنةل د تد ات الحياة الاجتماعية 

إلانسااية، اثر ب تل  ب ا عىى الذات  املاتلفةاليومية واملماروات  املعلومات  الى فعاليات العمليات الاجتماعية

وعليه تنبه علماء الاجتماع من امللتم ن بعلم احتماع ، عل  اال ائمة الث افة املجتمعية ع قا  ا الاجتماعية و 

ت  يل علم  واملجتمذ الرقمي املمتد املعلوماتيةب ا  اعا ت التي يات يفالبحث  رورة   اليومية الىالحياة 

البامجيات امللتم ب ندوة ( Hugues Bersini)  هوك بارسينيالباحث تناو ت اليه  تالاجتماع وهو ما أشار 

العمليات الاجتماعية الجارجة  صياغةإفي املعلوماتية  اولام حوا  اثار تساؤ ت ملمةالذه الذ اء الاصطنا ي و 

ة للثورة الرقمياملعتباة  الت ث ااتاملعرفية حوا   متساؤ   جد  الباحثون  ، من هنا وعلم اجتماع في حد ذاته

ماع الرقمي والث افة تطوجر البحث في علم الاجتالاحتماع احو ا التناو ت في علم تساب  وعليه فرا عىى حياة ألا 

فحس  بل  الرقمنة ت ث ااتلبحث     في الجامعات العاملية معرفي او ي لتساع  ح ذة في الاالرقمية ألاخ

أبرد من و .لة لتآلن الاجتما ي ب ن الانسان وآلاالتي بردت بفعل او  عن ا الناشئةاملماروات الرقمية  ةناق مل

الح وا الفرعية لعلم قاما بتحديد  التي  (Debora lupton) ديبورا ليبتون الباحثة ب ن هؤ ء تباد اولامات 

 فيه وهي : البحث مجا ت من خ للا من منظورها والتي امرت  الاجتماع الرقمي
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 لنية: لبناء ملاوتادام الووائط الرقمية لألغراض اللبحث في  يفية :  حترافيةالرقمية الا  املمارسة

 .ل تاون  ، ون ر البحوث وم ار ت ا ، وتوجيه الط بإلاتعرجن ال اتإن اء ملفال بتات ، 

  ط البحث في الطرق التي يستادم ب ا الناس الووائ :الرقميالتحليالت السوسيولوجية لالستخدام

الرقمية في إعا ة  و ور الووائطة ع قا  م الاجتماعي وتجسيد ذوا  مالرقمية لتتوجن إحساولم ب

 والبنى الاجتماعية ااتاج املؤوسات 

  ينو الأو   ميال مية في البحث الاجتما ي وواءاوتادام البيااات الرق :الرقميةتحليل البيانات. 

 با عتما  عىىلووائط الرقمية : إجراء تحليل انعتاس ي وا ده ل علم الاجتماع الرقمي النقدي   

 (Lupton, 2015, pp. 15-16) النظرجة الاجتماعية والث افية 

ت البحثية يتضح بج ء أهمية التحليل السوويولوجي للمماروات الرقمية تجاهاالى هذج الابالنظر 

والووائط   يناميات البيئة الرقميةبالنظر الى تحو   ا و للطفولة لرقمية اروات املما ل فرا ، واهتمامنا ببحث

واقعا ماتلفا فالطفولة عىى الخط تعيش ذه يندرج فيه هذا البحث لوهو املجاا ايعد جزءا من ا  املعتمدة

امتدا  التي صارت ت تل حيا  ا تدرججيا بالنظر الى  الرقمية لفلم اوتاداما  ا ومماروا  ا ق الدراوةيستح

 ث افت ا وتبلور وجو ها حوللا  اليومية ف ارت تساهم في ت  يلحيا  ا الى  البيئة الرقمية

عرفلا  ا من ث افة الع ر وقدهام اجزءالتي صارت الث افة الرقمية  اشار الباحثون الى أهمية للذا

( ب ن ا: "مجموع ال يم واملعارف واملماروات التي تنطوه عىى اوتادام Cédric Fluckigerويدرجك فلو يجار )

في، والتواصل للتعب ا عن الذات" املعلوماتية املاتلفة بما في ذلك مماروات الاوت  ك إلاع م  والث األا وات 

(FLUCKIGER, 2016, pp. 64-70) 

جزء ملم  رقمنة الاهتمام املتزايد بالث افة الرقمية وافاذ مماروا  ا الى الحياة اليومية للطفل في واهم

تمثل م در معرفة ، بل صارت ث افيةال ممارواتهاهم وجه تل حولا أهم اهتماماته احوها  ون اته، من ث اف

 الى جاا .، التابوجة ،، الاجتماعيةالتاف  ية ان ا شملا ماتلن النواحي التعليمية،خاصة  ومماروة يومية

امتد  للذاوفي مرحلة جد مب رة،  الت نية لاراتهوحاجته املاوة الى تطوجر م تنام  متطلبات مجتمعات املعرفة

ت  ا الدراوات للذا " الحياة الرقمية للطفلوصراا اتحدث عن " البيئة الرقمية إلى ث افة الطفل ت ث ا 

الرقمية بفعل  لتي صارت تن ؤها الت نولوجياالاهتمام بالسياقات الث افية املرقمنة ا املعاصرة الى أهمية

ماتلن الن امات فضاءات العمل و  للطفل من البيا الى املدروة الى املعتا ة امتدا ها الى الن امات اليومية

البحث عن ال يفية التي  أولية وعليه فنحن امام ت تل خباا  م وعامللم الاجتما يا البالدون لالتي ي وم ب 

 .Danby, Fleer, Davidson, & Hatzigianni , 2018, pp) تت تل ب ا "الطفولة الرقمية" اجتماعيا وافتاا يا 

1-2) 

صارت تؤ ي ا في الث افية التي ألا وار الاجتماعية و الطفل تتجىى بو وح في ث افة معالم رقمنة  لعل

 فيما يىي: مؤشرا  ا همظلر أت ضح بوجو ج الاجتما ي و ارتباملا الو واب بعا ها الرقمية يومية حياته ال

مماروات الت ف  الدوره أولوب الحياة املعاصرة حيث  الحياة الرقمية للطفل جزء منصارت -1

الذات  عن املدروية، التعلم جبات الو إاجاد ا، للبايد الال تاون  وشبتات التواصل، ألالعاب الال تاواية

 يوميةجزءا ملما من حياته المماروات ث افية  ورجة ت تل  بعد   الخ،
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بالنسبة للطفل في غياب بدائل وفضاءات ث افية تحمل  هامعلومات م در معرفة تعد ت نولوجيا امل-2

 ذات الخ ائص في الواقذ 

فضاءات  البيا الىمن  يص وامتدا ها من الح ز الشخ التبا افضاءات و  التواصل حل ات رقمنة-3

، فالع قات واهتماما  ا ترت ز عل  ا  ينامي ية جماعة الرفاق أخرى   محدو ة دماايا ومتاايا وهي فضاءات

الافتاا ية عبا املجموعات الفاعلة في شبتات التواصل الاجتما ي أضحا جزء هاما من الث افة الفرعية 

 را ها  ورجا للتعب ا عن الااتماء للجماعات املدروية التي ت تل رمودها وجت اوملا إف

 واملجتمذ ال بت   الواقذ ب ن هوجة للطفلتساهم في بلورة للتعب ا عن الذات  د وويلةتع-4

  املحىي الى ابعا  ث افية عاملية فاعل الث افي من الح ز املتان فضاءات التوتنوع  امتدا -5

والعرض املرئ  املتزامن   تل من الحضور الى  أ ثا ال ورةمود التواصل التي صارت تعتمد ر  تد ا -6

 في البنى الاجتماعية هوتع يدات هتواصلاملت لة به، الامر الذه انع س عىى مجرى الرقمية  جاا  الت ث اات

نعتاوا  ا غ ا املتح م ف  ا خاصة رهااا  ا اظرا    ول ن يب ى للرقمنة وواءا بالنسبة للبالد ن او ال دار

 :اهملا  هميت ا فهي تضعه امام تحديات عدةورغم افضاء معلومات  مفتوح البيئة الرقمية فبالنسبة للطفل 

غالبا ما يستادم الطفل ال ب ة بدون مراف ة والدية وفي ون مب رة   يم ز ف  ا ب ن ما يضرج وما  •

 قد ينفعه 

والتعلم لذا ينسج ث ة الطفل في البيئة الرقمية وأجلز  ا املاتلفة باعتبارها لعبة وم در للتسلية  •

 ع قات افتاا ية عباها بسلولة وجثق ف  ا إلى حد  ب ا 

 غموض أمراف الع قة الاجتماعية التفاعلية في البيئة الرقمية ي د  أمن الطفل عىى ال ب ة  •

الاوتادام الشخص ي لل ب ة بطابعه الانعزالي في غياب املراف ة ألاورجة مذ ما توفرج ألالواح  •

واتن الذ ية من خدمات غ ات حل ة التواصل في ألاورة من تواصل جما ي إلى الال تاواية والل

 تواصل فر ه انعزالي 

 لتطلذ إلى التعب ا عن ذاته عباهاالارتباط ب ن هوجته الطفل الاجتماعية وهوجته الرقمية في الواقذ وا •

ب ن الواقذ والخياا تزايد واعات الاوتادام اليوم  لل ب ة يزجد من تعل ه ب ا لدرجة ااه   يم ز   •

  ااهيك عن صعوبة الت ين مذ الواقذ

 : رقميةالبيئة ال واجهها الطفولة فيالتي تواملخاطر رص .أهم الف-5

إن البيئة الرقمية هي ثمرة التفاعل ب ن الانسان والت نولوجيا الرقمية، وهي تمثل اظاما معلوماتيا 

واوعا في شتل بناء شبت  يتم ت  يله رقميا بفضل ت نولوجيا املعلومات والات ا ت ، بحيث يتي  للفر  

الح ي   يم نه من املحا اة  إمتااية الولوج و التواجد امل تمل بعيدا عن الجسد في فضاءا مواده للعالم

وم ار ة الاخرجن الح ائق، الن اشات، التعلم عن بعد، التواصل   الخ للذا تتنوع م ا ر املعلومات التي 

التي تفتحلا له تم نه من الولوج الى مجتمذ املعرفة   ن الفر أا البيئة الرقمية للطفل ، و شك تتيحل

 وامل ار ة في فعالياته اذا أحسن اوتاداملا و من ب ن تلك الفر  ما يىي :

 إمتااية تطوجر ال درات العلمية واملعرفية إلاجاد البحوث وتنمية م تسباته املعرفية عبا معرفية :

( moocالتعليمية الضخمة املفتوحة عن بعد )ال ب ة املعلوماتية خاصة مذ توفر املن ات 
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والف وا الافتاا ية التي تم نه من التعلم الذات  واملستمر مذ الاوتفا ة من ماتلن املرا ز 

 العلمية العاملية وبماتلن اللدات 

 تطوجر ملاراته الت نية عمليا من خ ا التطبي ات املتاحة عبا ال ورة للتعلم عن بعد، مهاراتية :

 نه من التطبيق املباشر والتواصل مذ ذوه الخباة مل ار ة تجارب م وتبا ا خباات حوا التي تم

 ااجادا  م  اوتادام اليوتوب او من ة ا راك مث  في التعلم الت ار   وتبا ا التجارب 

 :تنمية ملاراته إلابداعية والابتتارجة وإشباع شدن ابراد مواهبه وملارته بفت  صفحات او  إبداعية

 وابتتار أوالي  جديدة  مواقذ

 :تنمية ث افته الدينية بفضل العروض املرئية وال وتية املاتلفة مذ امتااية الات اا املباشر  دينية

 باهل الخباة والاخت ا  

 :وقا الفراغ والتسلية اللا فة من خ ا تو ين املن ات التعليمية وألالعاب  ملء ترفيهية

 الال تاواية الذ ية 

 له امتاايات للتعارف وبناء ع قات اجتماعية متعد ة وبالتالي تطوجر شب ة من : توفر اجتماعية

 الع قات التفاعلية مذ أمفاا من ونه ومن ماتلن الث افات 

 تطوجر قدرته عىى التعب ا عن الذات والحوار الث افي عبا الاافتاح عىى الث افات العاملية ثقافية :

 صيدج الث افي واللدوه واللدات ألاجنبية مما يساهم في تطوجر ر 

ت  يدها للذا وبالنظر إلى أهمية الفر  التي تتيحلا البيئة الرقمية جد ت املنظمة الدولية للطفولة 

همية الفر  الرقمية التي يتيحلا العالم الافتااض ي للطفل، حيث يعد عام  ملما لتدي ا قواعد اللعبة عىى أ

ا ألا ثا حرمااا و عفا في العالم، يساعدهم عىى التعلم والنمو في ع راا وجم ن أن يمثل تدي اا جذرجا لألمفا

وتح يق امتااا  م،  ما يفت  للم وب  جديدة للم ار ة املداية والاادماج الاجتما ي، ل سر  ورات الف ر 

   (25، صفحة 2017)منظمة الامم املتحدة للطفولة،   والحرمان

لم اليوم   ل تلك املتاو  يب ى هاجس املاامر املعلوماتية قائما وهذا أثناء اوتادام رغم أهمية

، ألن ا قد   د   يان م الاجتما ي وواءا عند ت فحلم امل تبات الرقمية إلاجاد بحوث م للذج الووائط املتعد ة

أو اثناء اوتادام التطبي ات واملستمر،  وواجبا  م املدروية، الاشتااك في املن ات التعليمية للتعلم الذات 

املاتلفة وشبتات التواصل الاجتما ي  ومذ تزايد التسلي ت التي توفرها ألالواح الال تاواية واللواتن الذ ية 

الانعزالي  إل  ا وتحولوا من ال مبيوتر العائىي إلى الاوتادام الشخص ي ألامفااذات التدفق العالي تزايد توجه 

 ل دا  من فر  التعرض ملاامر عدة ب ووت اة اوتاداملم للامر الذه غ ا عا ا  م ألا  عبا اللواتن املحمولة

 يم ن ايجادها فيما يىي:

  التضخم املعلومات  والتعرض لبعض ألافتار واملعت دات الدخيلة والدرجبة عن ث افتنا والتي قد

 تساهم في ن ر ال أمن الف ره عبا درع خطاب ال راهية، التطرف وإلالحا  

   غموض هوجة أمراف التواصل الافتااض ي عبا ال ب ة املعلوماتية يجعل الطفل عر ة لإلبحار

املفتوح ولنتائج غ ا متوقعة خاصة مذ احتماا غياب املتابعة ألاورجة ليتجد  السؤاا: مذ من 

 ي اهد؟ وماذا يتحدث الطفل؟ حوا ماذا؟
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 و تجاره يعر ه إلمتااية دجارة املواقذ إمتااية التعرض لوص ت اشلارجة  ورجة ذات محتوى اباحي أ

إلاباحية ذات الطابذ الجنس ي، العاب ال مار، م اهدة صور خليعة، أثناء الت ف  ب  د أو  ون 

 ق د 

  إمتااية التحدث مذ غرباء و س  ث ة الطفل عبا التواصل الافتااض ي بنية ال داقة ليتم اوتد له

 افتاا يا ومن ثمة واقعيا  في ع قات م بوهة غ ا أخ قية أو التحرش به

  التعرض ل وتدراج لإل  ء ببيااات الشخ ية اوالعائلية  الح وا عىى معلومات او صور او

 فيديوهات شخ ية يجره اوتاداملا فيما بعد ل بتزاد او الت ل ا او ااتحاا الشخ ية 

 اق الضرر به عبا التعرض ألشتاا العنن الافتااض ي والتسلط عبا ألارنتاايا الذه يؤ ه إلى إلح

ال تم، التاوجن والت ديد واوتعراض املعلومات عبا ال بتات الامر الذه ي ع   الت ل ا، الابتزاد،

 إلداؤج مست ب  مذ إمتااية التعرض آلثارها عىى املدى الطوجل 

  التعرض ل ور الاوتد ا التجاره أثناء التسوق الال تاون  والوقوع ضحية للتعام ت املالية غ ا

 املؤمنة 

  التعرض إلى الت ديد املستمر وخطر الانعزاا وال با الاجتما ي مما يدفعه الى وقوع ضحية الا مان

الافتااض ي، او خطر الاوتدراج والابتزاد، ومن ثمة الاختطاف او الااتحار خوفا من الجزاءات 

و شك أن الااتحار عند ألامفاا ضحايا لعبة الحوت الادرق أفضل مثاا عىى  الاجتماعية،

انعتاوات التنمر الافتااض ي و صور الابتزاد الال تاون  عل  م ، وهي  اهرة شلد  ا الجزائر وغ اها 

 من الدوا العربية خ ا السنوات ألاخ اة 

 في ظل جائحة كورونا:الالمساواة شكال أو  املعلوماتية خاطر املمواجهة على خط في  أطفالنا-6

املعلوماتية احدى الظواهر الاجتماعية املستحدثة التي اوت طبا اهتمام تا  ات عدة  اامر تعد امل

علم ملتا   ن في ال ااون الجنائ ،  ذا لم الاجتماع الااحراف والجرجمة و ععلم اجتماع املاامر و من بين ا 

، إ  أن خ وصية امل اربة السوويولوجية تتفر  ب در  ا عىى قراءة الظاهرة النفس الجنائ  و علم الاجرام

 يم ن أن تحمل تعرجفا املفاهيم النمطية للت  يد أن الظاهرة   عدة بعيدة عن النظرة ألاحا ية و  من دوايا

وفي  خاصة أن أ بيات علم اجتماع الجرجمة أ دت مبيعة الاخت ف في السلوك الاجرام  في ذاته، ،موحدا

خر مذ اخت ف املعاي ا والضوابط آله من دمن الى اخر ومن متان الى ر و  الفعل حوله والع اب املسطر 

 (146، صفحة 2008)التاي ، باخت ف السياقات املجتمعية 

م راعيه  ىاملفتوح عىو  املمتدمن مم زات املجتمذ الرقمي جزء   (Digital Risks)ملاامر املعلوماتيةاتعد 

مجتمعات املاامر و بالدرجة ألاولى ، فاملجتمعات الرقمية هي مجتمعات ماامرة ت ديدات غ ا متوقعةالأمام 

ان  ينامية مجتمذ ":" اولرلش بيك  جتمعات املعاصرة وهي التي قاا عن ا عالم الاجتماع ألاملان املهي راهن 

فتااض الذه يجعلنا اضطر اليوم وفي املست بل للعيش في عالم ماامر لم املاامرة تستند بدرجة أقل عىى الا 

اانا نعيش في عالم يج  ان يتاذ قرار ب ان مست بله وف ا ل روط عدم ألامان  ت ن موجو ة به مطل ا ، إ  
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عن  امل طنذ وامل نذ ذاتيا ، وجندرج  من هذا أ ون العالم لم يعد قا را عىى التح م في الاخطار التي تنتج

 (29، صفحة 2013)بيك، الحداثة" 

جرجمة مستحدثة ترت   وهي املاامر املعلوماتية التي   د  الطفل هي احدى فالجرجمة املعلوماتية  للذا

حيث املعلوماتية، ارتبط برودها بالتحو ت املجتمعات العاملية املعاصرة، عبا اوتادام ال بتات الات الية و 

ث عن صناعة الفر  لتح يق ال س  أضحا الخروقات املرت بة في املنظومة املعيارجة جزءا من البح

النجاح الاجتما ي السرلذ عند بعض الفئات الاجتماعية ذات الطموح العالي بفعل الضدومات الاجتماعية و 

، للذا تناما   ا الاجتماعيةمما دا  من احباماوالاقت ا ية وه اشة مسارات الاات اا في السلم الاجتما ي 

 صور الااحراف و الاجرام التي صارت تو ن ت نولوجيا املعلومات والات ا ت  وويلة لتح يق غايا  ا مستدلة

تزايد الفر  غ ا امل روعة لتح يق ألاهداف عبا الاوتفا ة من ت نولوجيا فبراءة الطفولة  الى جاا  ذلك  حتى

دا  من احتماا ارتتاب الجرائم املعلوماتية وهو ما يحيلنا الى ما املتاحة ة اراة بالفر  امل روعاملعلومات م 

في اظرجة بناء الفرصة واللذان  ) Cloward Richard A., Ohlin Llyod E(أشار اليه  ل من " لوار  واوهل ن"

، ال فحات 2014)السمره و لطف ، وك الاجرام  اوتفا ا  ث اا من اظرجة الااوم  عند  ور ايم في تفس ا السل

رغم أن  ل ذلك   ينن وجو  متد اات أخرى واهما في تنام  الظاهرة، ااهيك عن الانعتاوات ،  (54-55

( 2008السلبية للنظام العالمي والحداثة املت خرة ب بعا ها السلبية والتي ولدت حس  الباحثة عائ ة التاي  )

من الحر ات الاجتماعية تتمظلر في شتل ال رصنة الال تاواية التي اتاذت صور متعد ة أشتا  جديدة 

  لت ب  ث افة مضا ة في حد ذا  ا 

واء  ( التي اجتاحا العالم ب تل غ ا مسبوق covid19وفي  ل الاات ار العالمي لجائحة  ورواا )

 ارت نسبة معتباة من أمفاا العالم ف، اد ا  تفاقما مذ غموض الظروف غ ا متوقعة التي فر ت االو ذ و 

ت ض ي وقتا أموا عىى الااتاايا خاصة في  ل  روف الحجر ال لي وت ييد فضاءات التفاعل الاجتما ي 

، ألامر الذه جعل هذج الفئة ربما أ ثا أمنا  دلق املدارس، رجاض ألامفاا وفضاءات اللع  والتافيهاملعتا ة 

جاا  ، الى تزايدة  اخل الفضاء املنزليامل علوماتيةماامر امللصارت عر ة لل من ماامر ال ارع، ل ن ا في امل اب

في  ل ان داا الاهل بالبحث عن موار  جديدة بالنظر الى  العزلة الاجتماعية  ون مراف ة او اشراف تربوه 

الى خطر تعرض م ي ن  (UNICEF, April 2020)للذا اب ا املنظمة العاملية للطفولة  فرو ة،ادمة العمل امل

أاواع الاذى عبا الااتاايا بفعل  روف الجائحة من ا: شتى ألامفاا و  تل متزايد للمحتوى الرقمي غ ا ال ئق و 

عىى ال ب ة  خاصة أن  الاوتد ا الجنس ي لألمفااالتسلط و ، وصور طاب ال راهية، التنمر الافتااض يخ

ا عىى الحلوا الرقمية  بدائل  رفية لتعليم أبنائ ا وترف  لم في الوقا الذه قد أغل  ألاور صارت تعتمد أ ث

  يتمتذ فيه ال ث ا من م بالخباة التافية واملوار  الضرورجة لحفظ و مت م عىى الخط، ااهيك عن عجز بعض 

للذا الفضاء املفتوح  الاولياء عىى التوفيق ب ن الالتزامات امللنية ومتطلبات الاشراف عىى اوتادامات أبنائ م

 في  ل  روف الاغ ق وألادمة الصحية، الاجتماعية والاقت ا ية التي أع با ذلك 

الى أن جائحة  ورواا   (UNICEF, April 2020)ة لعاملية للطفولت رجر املنظمة اأشار في افس ال د  

من املتمدرو ن الذين أصب  أغل   %90ألامر الذه انع س عىى ،  ولة الى غلق املدارس 188 ثا من أ ت ب 

( بح م ب ائ م في املنادا ، ف ارت ألالعاب ال تاواية عىى الخط ، Online) روت ن حيا  م اليومية عىى الخط
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في و عية عىى الخط  ولوجة بالنسبة لألمفاا ل ضاء وقا أموا مذ أصدقائ م  شبتات التواصل الاجتما ي 

 الذه دا  من فر  تعر لم للمحتوى غ ا آلامن  وهو ما أ دج ت رجر إلااتابوا ألاخ ا ، ال لي الامرالحجر 

عبا ال ب ة " املت يدين "حيث ابه الى تنام  معد ت اوتد ا ألامفاا من قبل  (2020)الااتابوا، وبتمبا 

اذ اد ا  ن اط اوت  ك، تبا ا وتودلذ املوا  امل ورة  وتد ا ألامفاا  في  ل  روف الوباء و اخل منادللم 

الاباحية جنسيا ب ن شبتات ألاقران، عبا املنتديات و ذا من ات التواصل الاجتما ي، مذ دجا ة في املوا  

وهو ما يم ن  عمليات التبليغ عن حا ت الاعتداء عىى ألامفاا  املنتجة ذاتيا للتودلذ عبا ال ب ة وا ص بارد في

وا عر ة للا والتي قد تدفعلم تتبذ الت رج  ب شتاا الاوتد ا التي  ااقد ربطه بالضدومات الاجتماعية التي 

وره اصة مذ ا ص املراف ة والتواصل ألا خالامر الذه يز ا  تع يدا  غل  ألاحيان الى اخفائ ا عن أوليائ م،أفي 

 في  ل  روف الادمة الصحية الوبائية 

في فر   الاجتماعية ما وبق واهما  روف الجائحة في الباود ال سره ملظاهر ال مساواةا  الى جا

في تودع فر  الاوتفا ة من الفر  املفرو ة ب ن ألامفاا املتمدرو ن وذلك بسب  مظاهر ال عدالة  التعليم

والتي  ان ب ن ال رائ  الاجتماعية املاتلفة ، الفجوات الاجتماعية والاقت ا ية الرقمية للتعلم بالنظر الى 

أشارت املنظمة  للذاخاصة بالنسبة للمجتمعات النامية ، اس حتمي عىى آ اءا  م املست بليةوويتون للا انعت

تعاون ماتلن ال ر اء من أولياء ألامور ، أعوان  ه ضرور أاه من ال  (UNICEF, April 2020)ة  العاملية للطفول

الصحة و التابية املدروية ، املساعدين الاجتماعي ن ، مؤوسات ااتاج املحتوى الرقمي وأصحاب ال رار لتتون 

حياة الطفولة عىى الخط أ ثا إيجابية وامااا في  ل تتافؤ الفر  لتجاود الفجوات الاجتماعية والث افية 

في التزايد ب ن  وا العالم وباألخص في مجتمعاتنا العربية النامية بل ب ن الدوا العربية في حد للرقمنة الاخذة 

 ذا  ا 

التي توجه الطفولة عىى الخط توصلا  راوة حديثة أشرفا  املعلوماتية للذا ولتو ي  حجم املاامر 

بالتعاون مذ املؤوسة ألاوروبية  (UNICEF, 2012)  عل  ا الباحثة البايطااية صوايا ليفينجستون و ل زلي ها ون 

التي يتعرض للا ألامفاا عند املعلوماتية ( من رصد أهم املاامر EU Kids onlineلألمفاا عىى الخط )

( يتعلق بو عية ماتلفة تماما عن عملية On lineأن الاوتادام املتزامن) تواجدهم عىى الخط ، وأ دت

( من قبل الطفل ، ألن OFF LINEخارج الخط )الات ا ت ولت نولوجيا املعلومات  ملت طذ الظرفيالاوتادام 

تتزايد بالتواصل املتزامن املستمر والتبا ا الافتااض ي عبا الخط والذه يتي  للمتنمر  حسب ا ألاخطار حجم 

 ، بالنظر الى مواصفاتمنادللمياج عبا ال ب ة حتى  اخل املجرم املعلومات  إمتااية تتبذ ضحا الال تاون  او

، والتي قد تجعل من الطفل ضحية عمليات الاوتدراج او مرفا م ار ا ئة الرقمية املفتوحة وغ ا آلامنةالبي

 : ف  ا وقد تتجىى مظاهرها في ث ث اشتاا هي

  حيث يتعرض الطفل ملحتوى غ ا  ئق وجم ن أن ي مل ذلك ال ور إلاباحية مخاطر املحتوى :

والعنيفة، اشتاا الدعاية واملوا  العن رجة او التمي زية او خطاب ال راهية، الى جاا  التاوجج 

 لسلو يات خط اة  إيذاء النفس والااتحار 

 خص بالغ يسعى إلغوائه : عندما ي ارك الطفل في ات اا محفوف باملاامر مذ شمخاطر الاتصال

 جنسية او دفعه نحو التطرف.ألغراض غ ا أخ قية او 
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  :عندما يتصرف الطفل بطريقة تسهم في انتاج محتوى او القيام باتصال مخاطر السلوك

لك ان اء موا  او مواقذ او صور تحرض عىى ال راهية والعن رجة محفوف باملخاطر وقد يشمل ذ

 او الاباحية    الخ 

أهم الو عيات التي قد يتاذها الطفل في البيئة الرقمية والتي قد  هذا الطرح تتضح لنامن خ ا 

( Prédateurs")  "املت يدين" تجعله في بعض ألاحيان ضحية للا اوم ار ا ف  ا بحيث يجره اوتدراجه من قبل

اامر الجرائم لي ب  م ار ا في أفعاا إجرامية  ون إ راك منه لعواق  ذلك، ألامر الذه يجعله عر ة مل

 La) الاوتد ا الجنس ي للطفل عىى الخط الاباحية الال تاواية ومن اات اك للخ وصية الى  املعلوماتية

cyberintimidation) وغ اها من صور الاجرام املعلومات  التي   د  الطفولة والتي رصدت مظاهرها واتائجلا 

والتي  اشرف عل  ا املر ز التابوه للبحوث والااماء تحا الامفاا عىى الااتااياملمة حوا و مة  عربية  راوة

يؤثر  ةلرقابل ن ووء اوتاداملا وغياب الضوابط و االعر   للبيئة الرقمية فوائد ملمة للطفل دت ان  أ

؛ 2018)املر ز التابوه للبحوث و الااماء،   خاصة ان ا تمثل الحل ة ألا عن في املجتمذولبا عىى الطفولة 

Espace_réservé1) 

 العربية لبلوغ ألامن إلانساني للطفولة على الخط:الجهود الدولية و -7

جاا علم الاجتماع ألامن ب هتمامالا تزايد املاامر في املجتمعات املعاصر  فذ الباحث ن الى أن ألا يد 

لسوويولوجيا املعاصرة خاصة مذ تزايد املاامر التي صارت   د  أمن في ا املداخل اللامةأحد يعد الذه 

الى جاا   للحدو ، ةوالعمران الب ره مثل: ال راعات والحروب الاقليمية، إلارهاب العابر إلانسان  الاجتماع 

مو الت ديدات الجديدة آلاخذة في الظلور والتي تن مستحدثة من أشتااالجرجمة املنظمة وبرود  أشتااتنام  

املماروات التي تتم في املجتمذ الى جاا  او املجتمعات ألاقل ت دما   ل يوم ووآءا في املجتمعات املت دمة

للذا صار من صميم واقعنا الراهن الحياة في  (2017)أبو  وح،  وحياته  إلانسانالافتااض ي و  د  امن 

 ، فا اف ت هو أحد ومات العوملة عىى حد تعب ا أاطون  غيداز إلانسان د  ألامن مجتمعات تحفلا املاامر   

عىى هذا ألاواس أصب  السعي لبحث ، اهنة هي مجتمعات قل ة غ ا مست رةواملجتمعات الر  (2005)جيداز، 

الب ره وباألخص بالنسبة لفئة  من إلانسان  والتتاملفي ماتلن امليا ين  رورة لدعم ألا بدائل مؤوساتية 

 الطفولة وهو ألامر الذه ا لى من صميم أولوجات انسان ال رن الواحد والع رجن 

 IUT; UNESCO, October)  اون مذ املنظمة العاملية للطفولةت رجر الاتحا  الدولي ل ت ا ت بالتعوحس   

مليون  4 18الخط أن املر ز ألامرجت  لألمفاا املف و ين واملستدل ن تل ى حوا أمن الطفولة عىى   (2019

من ألامفاا الذين %56إلى أن  ت رجر عن موا  اعتداء جنس ي عىى ألامفاا متاحة عبا الااتاايا،  ما يضين

في   ولة تعر وا لوقا موجل إلى ال اشة وواجلوا خطر ال تاون  واحد 29ونة في 12و 8تتااوح أعمارهم ب ن 

 املتووط بما في ذلك، التنمر الال تاون ، ا مان العاب الفيديو والاغراءات الجنسية 

ألامن  البحث عن آليات بلوغ ألاولوجاتومذ اوتمرار تنام  هذج املعد ت امل ل ة ونوجا صار من 

ي تلون قامرة باعتبارهم  للطفل في البيئة الرقمية لضمان "و مة الحياة الرقمية ألمفاا الدد"إلانسان  

بل صار من ألاجدى تطوجر اوتااتيجيات متتاملة وشاملة لضمان حماية أمفالنا  املست بل ورأوماله الب ره 

املنظومة املعلوماتية والبحثية البنى التحتية ال ائمة عل  ا و  وأمن م إلانسان  عىى الخط، خاصة مذ  عن
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، نامية ومجتمعاتنا العربية تحديداصة في الدوا الب ان صور اوتد ا الطفولة عىى الخط خاحوللا املتاحة 

 حيث:وواءا من  لطبيعة الفجوات الرقمية بين ما اظرا م اراة بالدوا امل نعة

مستوى ، بمستوجات التعليم املتعل ةوالث افية الحواجز الاجتماعية  ،إمتااية الوصوا الى الااتاايا 

الاهل في اوتادامات  ث ة ، مستوى الت نولوجية والتدطية الرقميةات ، توفر التجل ز الاملام بامللارات الت نية

الث افية عىى امللارات الرقمية لألمفاا ت ث ا التفاوتات الاجتماعية و  ااهيك عن عىى ت م اها شرافلمواأبنائ م 

  (2017)منظمة الامم املتحدة للطفولة،  اوتاداما  مواوعية 

للذا ف د توالا الجلو  الدولية لو ذ ال واا ن والت رلعات لضمان و مة الطفولة عىى الااتاايا  

الجمعية العامة لألمم املتحدة قرارات  اعمة لحق الطفل  أصدرتمنذ ن اية ال رن الع رجن، ولتح يق ذلك 

ختياره  تفاقية ح وق الطفل الباتو وا الا  إصدار في الحماية من صور الاوتد ا عبا الااتاايا ، من خ ا 

واملتعلق بحضر بيذ ألامفاا واوتد ا ألامفاا في البداء واملوا  إلاباحية، والذه أ د عىى  2000شلر يناير 

حق الطفل في الحماية من أشتاا الاوتد ا إلاباحي و عما ألامم املتحدة ذلك في املؤتمر العالمي ملتافحة 

، مذ تجرجم  ل صور الاوتد ا و عم مبا رات التعاون  2008دجل ونة الاوتد ا الجنس ي لألمفاا بالباا

 (2000ماه  25)منظمة الامم املتحدة، الدولي لحماية الطفولة  

 هم لتوف ا قاعدة  في افس السياق بردت مسا ي حثيثة لتطوجر منظومة ت نية ذات مابذ  ولي تسعى

(والتي تتي  interpolبالجرائم واملجرم ن ت رف عل  ا املنظمة الدولية لل رمة الجنائية )البيااات املتعل ة 

العالم امتااية ت اوم البيااات عن الحا ت املتعل ة با عتداء الجنس ي عىى  أاحاءللمح   ن املتا   ن في 

تع    قتفاء أثر بيااات اوتادام ت نيات الذ اء الاصطنا ي وبرمجيات ال عبا الااتاايا، من خ ا ألامفاا

 (2020)الااتابوا، عىى الخط املعلومات  وتوف ا الجلد والوقا لحماية الضحايا  إلاجراممرت بي صور 

 جاا  ذلك جرى العمل عىى تطوجر منظومة بحثية  ولية بالتعاون مذ ماتلن ألامراف الفاعلة إلى

ب دف بعث م ارلذ جا ة ملوا بة تطور مماروات واوتادامات الطفولة للرقمنة ولعتبا م روع أمفاا العالم 

أحد امل ارلذ الرائدة الساعية  ما شب ة  ولية ألجراء بحوث  (Global Kids Online, 2021)عىى الااتاايا 

ألامفاا للت نيات الرقمية تحا اشراف املنظمة العاملية للطفولة  قي ة وقابلة للم اراة حوا اوتادامات 

من خ ا م ت  اليوايسين لألبحاث و لية لندن ل قت ا ،  ذا شب ة الاتحا  ألاورو   لألمفاا عىى 

 الااتاايا حيث يوفر امل روع أ وات بحثية ومنهجية بروتو و ت اوعية حوا اوتادامات ألامفاا لألاتاايا 

ت ارجرج الدورجة الى الت  يد  سعىت( الذه ITUذلك تسجل جلو  الاتحا  الدولي ل ت ا ت ) إ افة الى

( ت رجرا حوا اهم املبا ئ التوج  ية لوا عي 2020مؤخرا ) آمنة، حيث اصدر  عىى حق الطفل في بيئة افتاا ية

 اوتااتيجيةإاجاح أه  أنالسياوات و ذا صانعي املحتوى الرقمي ب  ن حماية ألامفاا عىى الااتاايا، واعتبا 

ات ومنية لحماية ألامفاا يتطل  الااط ق من الامار ال ااون  عبا التنفيذ الفعاا للت رلعات الى جاا  مبا ر 

، مذ ت ثين الجلو  لتم  ن ألامفاا من التعلم الرقمي وتنمية ملارات التف  ا التعبئة الاجتماعيةوعية و الت

)الاتحا  الدولي ل ت ا ت،  .للحفاظ عىى و مت م  ون ف دان فر  التعلم املستمر عبا الرقمنةلديه الن ده 

2020) 

ا املعلومات والات ا ت  ان ت نولوجيلألامفاا  اوتادام فان انعتاوات ات العربيةفي املجتمع اما

 وا العالم، وهذا اظرا  خت ف الظروف السائدة وعدم اوت رارها  الحروب  أ با عىى الطفولة من باقي اوقعل
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 والجماعية بدورها عىى اوعية الاحتياجات الفر ية أثرت ، والتيالاقت ا ية والسياوية ألادماتومنامق النزاع، 

فردت تباينات عمي ة في فر  الاوتفا ة، خاصة مذ صعوبات توفر الت نولوجيا الحديثة والوصولية أو 

خاصة من خ ا  توفرةملتاح لبعضلا عبا ألاجلزة املم ن الات اا الرقمي ا ل ن رغم تلك التحديات للرقمنة 

أ ثا بيئات  حتى  اخل منادللم باعتبارها من قميةبيئة الر ولوج ألامفاا الى ال امتااية اللواتن والالواح الذ ية

لسنة في العالم الرقمي حالة أمفاا العالم  عن يوايسنالت رجر   ول  ا ا للم وفي مرحلة عمرجة جد مب رة امن

بينا واململ ة العربية السعو ية في الجزائر وم ر والعراق  أجرجامن خ ا اتائج  راوة اوت  ائية  2017

هؤ ء  أصب الطفل اوا هاتن جواا ، حيث  شيوعا لتل   ألا ثا عاما هو العمر  12الى  10ان العمر من 

الامفاا جزءا متزايدا من ث افة غرفة النوم التي غ ات  يفية واما ن الدخوا الى الفضاء الرقمي ،  ما وفرت 

)منظمة الامم املتحدة   إلشرافلللم املزجد من الخ وصية والاوتادام الشخص ي وصاروا أقل خضوعا 

  (64، صفحة 2017للطفولة، 

 ال تجانس التي تتجىى في مظاهر  امل تلة ألا با تباد في صور ال مساواج الرقميةفان  وبق الى جاا  ما

،  اوتادام ألامفاا للبيئة الرقمية املتزايدة الىحجم الحاجة  م اراة مذ املتاحة والفوارق الرقمية في امللارات

لحماية الرقمية املنتهجة اظم احتى  ، بلالتابوجة املتاح الوالدية والاشراف مستوى املراف ة عن  م ابل

، ان و مة الطفل من صور الاوتد الضم وألامنية الث افية ،الت رلعية من قبل الليئات التعليمية او  وواءا

 وهو ما   فا عنه جائحة  ورواا  املاامر املعلوماتية للماامر والتي قد تجعله ضحية 

الا ان ا   تزاا في قبل الجائحة  مبا رات وبرامج محلية لتح يق و مة الطفولة عىى الخط للذا بردت

جاا  تطوجر منظومة  إلىر زت أغلب ا عىى الحم ت التوعوجة عبا املدارس واملجتمذ املدن   حيث مراحللا ألاولى،

 رقمية ملتافحة صور الاجرام املعلومات   وفي هذا بحثية، أمنية وت رلعية مذ اوتادام برمجيات ومن ات

بإم ق مبا رات  العديد من املنظمات الحتومية وغ ا الحتومية في ماتلن الدوا العربية ال د  با رت

للس مة الرقمية و ذا السعي إلى إ خاا مو وع الس مة "ألامان والس مة عبا الااتاايا "عبا اقتااح تطبي ات 

 لستو ألا الاوتادام ألامثل للبيئة الرقمية، الى جاا  ذلك با رتعىى الااتاايا  من امل ررات الدراوية لت م ا 

لدعم ترقية ث افة الطفل عبا توجيه ملارات الطفل من خ ا التعلم املفتوح وعن بعد حتى خ ا فتاات 

غل  الدوا من خ ا توجيه التابوه للطفل الى مماروات أوهو ما لج ت اليه   (2020)ألالستو، مارس  الاغ ق 

 الاوتادام ألامثل للبيئة الرقمية وفي مراحل مب رة  

موج  ، خاصة بالنسبة لفئة الطفولة في مجتمعاتنا العربية  تلك الجلو    يزاا الطرجق  ل رغم أهمية

عل  ا في  ل م دق تطلعات أمفالنا وم   ت التنسيق ب ن ماتلن الليئات امل رفة  صما ب نفي لتي تعان  او 

جل أت ثين الجلو  من الى عا الجزائر  باقي الدوا العربية للذا وباملواداة مذ ذلك و ، الفجوة الرقمية

 خاصة عبا شبتات التواصل الاجتما ي وتحديدا ةاملعلوماتي ملاامر مستجدات تنام  أشتاا اا بة مو 

بلغ عد  املستادم ن  حيث، الذه ي لد اوتاداما واوعا لدى ماتلن ال رائ  الاجتماعية  "الفايسبوك"

نسبة  ما يمثل25428159 مستادم م اراة بمجموع املستادم ن الذه بلغ 24730000حو ا 2020 في وبتمبا 

، عىى اثر ذلك عزدت املنظومة ال ااواية ومنظومة (Internet world stats, 2020) من مجموع  الستان 58%

 ال ا ر  15-12ف صدرت مراويم ت رلعية لحماية الطفل من خ ا قااون رقم  املعلومات ، الامن الت ني و 

" "الطفل في خطرحد ت صفة  الومنية لحماية وترقية الطفولة ، اينوهذا بالتنسيق مذ الليئة  2015ونة 
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ب اه الطفل الذه تتون صحته او اخ قه او تربيته او أمنه في خطر او عر ة له ، الى جاا  ذلك تم اصدار 

عبا للوقاية من الجرائم املعلوماتية ومتافحت ا في إمار تجرجم اشتاا الاوتد ا غ ا ال ااون  للمعطيات  قواا ن

 أهملا: أجلزة الحواوي  املت لة بت نولوجيا الاع م والات اا

  محاربة الجرائم املاوة باملعالجة الالية للمعطيات يتضمن  :2004الصادر سنة  15-04قانون

الذه حد  ألافعاا املجرمة صفاها و روفلا مذ ون ع وبة فاعللا لتتااوح من شلرجن الى ث ث 

عىى ألا ثا مذ مضاعفة الع وبة في حالة  000 000 5 ج الى  000 50ونوات وغرامة م درة من 

 ارتتاب الجرجمة تمس الامن الومني 

  يتضمن ال واعد الخاصة للوقاية من الجرائم املت لة 2009الصادر سنة  04-09قانون :

 بت نولوجيا الاع م والات اا 

  يئة الومنية للوقاية من الجرائم يتضمن ان اء الل :2015أكتوبر 29املرسوم الرئاس ي الصادر في

املت لة بت نولوجيا الاع م والات الومتافحت ا الذه جرى تنفيذج بموج  املرووم الرئاس ي 

، ال ا ر في العد  ألاخ ا من الجرجدة الرومية واملحد  لت  يلة الليئة 2019جوان  6املؤرخ في 

والات اا ومتافحت ا وتنظيملا  الومنية للوقاية من الجرائم املت لة بت نولوجيات إلاع م

)الليئة الومنية لحماية وترقية الطفولة   2009و يفيات و اج الذه  م تعدي  هيتليا ل ااون 

 (2015وجوايسن الجزائر، 

حيث صارت الليئة تضم مجلس توجيه ومديرجة عامة تابعة لودارة الدفاع بعد ان  ااا تحا اشراف 

ودجر العدا، لت رف هذج الليئة الى جاا  امل الح املر زجة لألمن الومني و ذا املر ز الومني للوقاية من 

م الاجرام عىى ت ديم ت ارجر  ورجة علو جرائم إلاع م الالي وجرائم املعلوماتية واملعلد الومني لأل لة الجنائية

 .وتطوجر اليات التدخل الت ني ملعالجة ومتابعة مستجدات الظاهرة والوقاية من أشتاا الاجرام املعلومات 

الا ان الح ائق امليدااية توحي رغم أهمية الجلو  املبذولة عىى املستوى الت رلعي ، الت ني، وألامني 

الواقعي للمؤوسات التابوجة، الصحية واملجتمذ املدن    ر اء فاعل ن  بوجو  ا ص او ي عىى مستوى ألا اء

ة الطفل   عىى حماي دلا تحر  املنظومة ال يمية املحليةن أوتادامات الطفولة عىى الخط ، مذ لت م ا ا

ن التد اات أ، إ  ألاعرافال واا ن و ذا أخ قيا وإنساايا في  وء تعاليم ال رلعة إلاو مية السمحاء و 

الث افية امل دمة لعمليات التثاقن بفعل الرقمنة وتسارع وت اة الات اا واهما في بث اماذج ث افية وافدة 

اوت طبا فئة الطفولة وخاصة املراه  ن من م ، مما امتدت الى السياق الث افي للطفل و ومماروات يومية 

خاصة مذ ا ص  بيئة الرقمية وفي مرحلة جد مب رةجعللم أ ثا ااب ارا ب ا وعر ة في الوقا ذاته ملاامر ال

   الت م ا التابوه و الث افي 

ن الت رلعات ال ااواية ال ائمة عل  ا تطرقا الى الجرائم املت لة بت نولوجيات اا  ذلك فاجالى 

وتتطور يوميا إلاع م والات اا ولم تتطرق الى "الجرجمة املعلوماتية "صراحة ألن ووائللا وبرمجيا  ا متعد ة 

عبا ال ب ة ب تل غ ا مسبوق ، الى جاا  ذلك فهي لم تا ص لفئة "الطفولة عىى الخط" تعليمات محد ة 

تاتص ب ا ، وهي فئة للا احتياجا  ا النوعية وتعان  من أشتاا إلاق اء وا ص فضاءات التعب ا والفعل 

لحا نة للا لم تستوع  بعد التطورات الجارجة الث افية اباعتبار أن املؤوسات التابوجة و  الث افي في الواقذ،
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في عامللم الافتااض ي، و  توا   تطورات مماروا  م الرقمية لتجعل من ا أواس  عم العملية التعليمية 

مماروا  م الرقمية التعلم الذات ،  ل ذلك انع س ولبا عىى عىى تنمية امللارات إلابداعية و  والث افية ال ائمة

لل ب ة التي أضحا بالنسبة للم فضاءا للع  والتافيه ال محدو ، بل واهم ذلك في أاماط اوتاداملم و 

إبداع صور جديدة من الااحراف املعلومات    تل من الااحراف الابتتاره عىى حد تعب ا الباروواز " ، وهذا 

رة ، وهو امر أمام ا ص الت م ا واملراف ة اللا فة ل وتثمار النو ي في تلك الطاقات وفي مرحلة جد مب 

باعتبارها عىى الخط وت م ا حيا  ا الرقمية الامن إلانسان  للطفولة يستحق ان اوليه العناية املثىى لضمان 

  الرأوماا الب ره والف ره في الع و  املست بلية ال ا مة

 خاتمة:

طفولة ل"الحياة الرقمية لفي ألاخ ا   يسعنا الا الت  يد عىى ألاهمية املحورجة التي علينا ان اول  ا الى 

، من الرقمنة لت م ا مسار  بعا ها الث افية، التابوجة وألاخ قيةمذ التا  ز عىى أ" فضل أمن اجل مست بل 

اجتماعية توا   تطورا  ا املتسارعة رقمية و خ ا بحث مواصفا  ا ووبل ترقيت ا مذ تطوجر منظومة ت رلعية،

لتم  ن الطفولة عىى ،  بالتعاون مذ ماتلن الفاعل ن الاجتماعي نهذا و لضمان و مت ا رقميا وأمن ا الانسان  

التي قد ت ب   ةاملعلوماتيالرقمية وتجنيب ا ماامر  من الاوتفا ة املثىى من الفر  املتاحة في البيئةالخط 

 :  في البحثتائج املتوصل ال  ا اهم النب ن و من  روف الادمات ،  ضحبة للا خاصة خ ا

 من إلانسان  للطفولة عىى الخط لن يت تى عىى املستوى املحىي والعمىي  ون ألاخذ ن تح يق ألا إ

 ور ألاورة في مراف ة ألابناء وأخل ه مماروات الاوتادام آلامن لل ب ة عبا  عم  بع ن الاعتبار 

 الحوار والتواصل الاوره من اجل الاوتفا ة من ا في تنمية ملارات الطفل إلابداعية خاصة خ ا

 الجائحة مث ، وهذا لتدراك الفوارق والفجوات الرقمية التي قد تزجد من إلانسااية دمات الا ة فتا 

عزا الافرا  وتحرملم من فر  التعلم خاصة ان الث افة الرقمية تعد جزءا ملما من عالم 

 أمفاا اليوم 

 لضمان ألامن  توف ا ألامن املعلومات  يعد من ألاولوجات و  يتح ق ذلك الا عبا تطوجر برمجيات

 الانسان  للطفل باعتبارج رأوماا ح ي   الذه يعوا عليه في بناء املست بل 

  رورة تعزجز مفلوم املوامنة الافتاا ية لدى الطفل باعتبارج فاعل في مجتمذ املعرفة وج وم 

 عليه اجاح اوتااتيجيات ألامن الانسان  والث افي للمجتمعات املعاصرة 

   لإلب غ عن صور الاوتد ا و عم املراف ة الاجتماعية الرقمية لألمفاا  روة توف ا مرا ز خاصةر

 فئة للا  الث افية، و ط بالتنسيق مذ املؤوسات التابوبةضحايا أشتاا الاوتد ا عىى الخ

  ة املاتلفةاملعلوماتي املاامر  ت ألاخرى لحمايت ا مناحتياجا  ا املاتلفة عن الفئا

  تطوجر منظومة تعلمية رقمية ها فة لتاويم املماروات الرقمية في إمار تربوه تعلمي مفتوح

املثىى يستفيد من املن ات التعليمية املفتوحة والتعليم عن بعد وتم  ن الطفل من الاوتفا ة 

  وبالتالي ت م ا ث افته الرقمية مما تتيحه البيئة الرقمية

 ل را ة الاجتماعية ب ن ماتلن ال طاعات التابوجة والث افية عم  ور املجتمذ املدن  وتوميد ا 
وألامنية في إمار اوتااتيجية ومنية و ولية لت م ا الاوتادام آلامن لألمفاا عىى الخط وموا بة 
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وترويخ تطورات املماروات الرقمية عند ألامفاا من خ ا تطوجر اليات الحماية، املراف ة 
 . ةاملماروات الرقمية اللا ف

 قائمة املراجع:

 أوال: املراجع باللغة العربية
مبا ئ توج  ية لوا عي السياوات ب  ن حماية ألامفاا عىى الااتاايا (  2020الاتحا  الدولي ل ت ا ت  )  1

 https://www.itu.intتم الاوتا ا  من :  2020

ال ينية في الحفاظ عىى التجربة -تسليل التعليم املرن عند ا طراب التعليم (  2020ألالستو  )مارس   2

تم الاوتا ا  من  اوتمرارالتعلم في  ل تفش ي ف اوس 

:http://www.alecso.org/nsite/images/2020/corona_books/easy_learn.pdf 

تم الاوتا ا  من  قاعدة البيااات الدولية ل ور الاوتد ا الجنس ي ل مفاا (  2020الااتابوا  )  3

https://www.interpol.int/ar/4/16/3 

تم  اوتد ا الامفاا و الاعتداء عل  م جنسيا -  ديداته و اتجاهاته 19اثر  وفيد(  2020الااتابوا  )وبتمبا   4

 https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/1911الاوتا ا  من 

 لف ر العر   ال اهرة:  ار ا التن ئة الاجتماعية للطفل العر   في ع ر العوملة (  2010السيد عبد ال ا ر شرجن  )  5

لبنان  تم الاوتا ا  من  و مة الامفاا عىى الااتاايا (  2018املر ز التابوه للبحوث و الااماء  )  6

https://www.crdp.org/project-details1/635/310 

رمضان  28مؤرخ في  15-12قااون رقم (  2015الليئة الومنية لحماية وترقية الطفولة وجوايسن الجزائر  )  7

تم الاوتا ا  من  يتعلق بحماية الطفل  2015يوليو  15افق املو  1436

:https://www.unicef.org/algeria/media/1066/file/La%20loi%2015-12%20en%20arabe.pdf 

 ال اهرة : م ايا للطبعة و الن ر  عالم منفلا  ين تعيد العوملة صياغة حياتنا (  2005أاطون  جيداز  )  8

)ع  عا ا وآخرون، املتاجمون( م ر :  ذ املاامر العالمي بحثا عن ألامان املف و  مجتم(  2013اولرلش بيك  )  9

 املر ز ال وم  للتاجمة 

لبنان :  ار ال تاب  الاع م الرقمي واتجلاته الحديثة  (  2017حسن ر ا النجار ، و فا ل عبد عىي ال رلش ي   )  10

 الجامعي  

مؤوسة مؤمنون  تم الاوتا ا  من  الامن محاولة الرت صيل علم الاجتماع (  2017خالد  ا م أبو  وح  )  11

https://www.mominoun.com/pdf1/2017-08/ammn.pdf 

(  الثورة الرقمية املضا ة:م اربة ووويولوجية لجرائم الفضاء 2008عائ ة الب  ا  و التاي   )يناير،   12

ا  من (  تم الاوتا 1)ا افات املجلة العربية لعلم الاجتماعالال تاون   

https://search.emarefa.net/detail/BIM-40689 

 عمان:  ار املس اة   علم اجتماع الجرجمة و الااحراف  (  2014عدلي محمو  السمره، و ملعا لطف   )  13
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Abstract  
One of the crucial duties in the work of any educational institution is the qualified 

work of the teachers. Actually, the teaching practices should be evaluated not only by the 

experts, or by deans of faculties; however, it also encompasses those students who are 
learning. In this regard, the current study is an attempt to investigate EFL (English as a 

Foreign Language) students’ views and experiences of the quality of teaching in the 

department of English, at Batna-2 University. This research adopts exploratory and 
descriptive methods of research. Therefore, a survey questionnaire is randomly administered 

to 54 Master 2 students. The findings of the study provide us with significant results 

concerning the quality of teaching practices in the department of English, and the major 
strengths and weaknesses that students experienced.  

Keywords; quality teaching; higher education; EFL teachers; EFL students’ experiences. 

 امللخص 

مجال التدريس، أهم واجبات أي مؤسسة تعليمية هو تكوين اساتذة اكفاء مؤهلين للعمل في  من بين

في واقع الامر، تقييم ممارسات التدريس لألساتذة   .إضافة الى تقييم الاداء التدريس ي لألساتذة بصفة دورية

تشمل أيًضا اراء الطلبة الذين ينتمون الى  بل فإنها ال تقتصر فقط على خبراء مختصين أو عمداء الكليات؛

الدراسة الحالية هي محاولة الستكشاف آراء وتجارب طلبة وفي هذا الصدد، فإن .  مؤسسة تعليمية معينة

وعليه . 2حول جودة اداء التدريس في قسم اللغة والادب إلانجليزي بجامعة باتنة اللغة إلانجليزية كلغة أجنبية

.  البيانات الالزمةتبنت الدراسة طرق البحث الاستكشافية والوصفية من خالل استخدام استبيان لجمع 

وفي الاخير، توصلت الدراسة الى  .2 طالًبا من طلبة ماستر  54الاستبيان بشكل عشوائي على  وزيع، تم تلذلك

كما سلطت الضوء على  نتائج مهمة فيما يتعلق بجودة ممارسات التدريس في قسم اللغة والادب إلانجليزي،

 .نقاط القوة والضعف الرئيسية التي عانى منها الطلبة على مستوى القسم

تجارب طلبة  .أساتذة اللغة إلانجليزية تعليم العالي؛ال اداء التدريس، مؤسسات جودة :املفتاحيةالكلمات 

 .اللغة إلانجليزية كلغة أجنبية

                                                
* Corresponding author. 
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1. Introduction  
Success in higher education is a matter of concern, for students, teachers, and 

stakeholders due to its productivity contribution towards a society. As a matter of 

fact, higher education institutions are the imperative driver of economic 

competitiveness, which requires improving employment skills, and this calls for 

refining teaching quality within universities. For this reason, the quality of teaching 

in higher education has become a significant issue that intrigue the attention of many 

academicians and researchers. In this era of globalization, students’ interests have 

changed due to the invasion of modern technologies and internet. Hence, students’ 

expectations regarding the teaching and learning processes have been considerably 

modified at the university level.  That is to say, academics are in need to develop 

new pedagogical strategies to enhance the quality of teaching, and to satisfy the 

needs of higher education students and the socio-economic environment. 

 Accordingly, the aim of the study under investigation is to shed light on EFL 

students’ views and opinions about the quality of teaching (interaction, learning in 

the classroom, clarity, organization, preparation, feedback etc.) in the department of 

English language and literature at Batna-2 University.  Furthermore, it aims to raise 

better information and awareness about the teaching practices. Ultimately, this leads 

to identify strengths and weaknesses in the teaching that students have experienced. 

This research revolves around answering the following main question: 

What are the students’ views and experiences of the teaching practices at the 

university level?  

2. Literature Review 
2.1. Quality Teaching in Higher Education 

Algeria, like the other countries, has faced many challenges of globalisation and 

internationalisation of higher education. Hence, the need for change was imperative 

to provide the adequate learning and teaching conditions, and to meet the 

expectations of the society. This situation urged the Algerian authorities and policy-

makers in the ministry of higher education to launch the so-called LMD (Licence, 

Master, Doctorat) system in 2004. Actually, the LMD system has been inspired from 

the Bologna process, and it is adopted by the ministry of higher education for the 

sake of aligning the Algerian universities with international systems.  Lakhal Ayat 

(2008) states: 

Initially designed in the Anglo-Saxon countries, it (The 

LMD) is spreading nowadays everywhere, and Algerian 

authorities decided to apply it in partial replacement of the 

current system. This degree changes the length of the studies, 

too: it reduces the degree from four to three years. The 

instructors want to deploy it aiming at students' mobility and 

recognition of the degree in every part of the country and 

even abroad. 

The LMD reform calls for offering better training to students by bringing new 

pedagogical practices, satisfying the societal demand for quality education, and 
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encouraging opening up to the international landscape. The increase of national and 

international competition for forming best students at universities lead to reinforcing 

pressure for quality teaching and quality assurance. Recently, in Algeria, quality 

assurance has been introduced in higher education institutions in order to evaluate 

their performance, ensure improvement, and maintain quality. According to Saadi 

(2019, p. 155) “Algeria’s transition to the LMD reform in line with trends in quality 

assurance in HE required all existing practices, institutions and values to be viewed 

again and re-thought in terms of their adequacy and compatibility for the new era”. 

Woodhouse (1999,p 30) claims that  quality assurance “refers to the policies,  

attitudes, actions and procedures necessary to ensure that quality is being maintained  

and enhanced”. For Arafeh (2009, p.444) quality assurance refers to procedures that 

target to ensure academic standards and provide students with learning opportunities 

of a good quality. Salhi (2016, p.64) advocates that “Quality in education thus is 

requisite these days, for permitting individuals, societies and nations to attain the 

skills and competencies necessary for living meaningfully in a competitive, global 

world”. In this respect, quality in teaching has become a significant issue in the 

higher education landscape to meet the needs of students such as their studies, and 

future jobs as well as to fulfil the society’s expectations. In order to enhance students’ 

learning, the focus of quality teaching initiatives are undertaken at the teachers’ level, 

department or university level, improve pedagogical methods and address the 

environment of students learning. That is the focus should not always be on the 

teacher.  

Teaching is the major function of universities (Coaldrake & Stedman,1999), 

and there is an increasing demand for quality of teaching. According to Salhi (2016, 

p.64) “Ensuring quality teaching and learning in higher education is a key strategic 

focus area in higher education In the process of enhancing the quality of higher 

education, emphasis should be placed on the students’ personal improvement for 

professional life”. The definition of the concept quality in teaching is controversial 

and it can be defined in various ways. Biggs (2001) points out that “quality” can be 

defined as an outcome, a property, or a process. Many scholars define quality in 

higher education institutions as the process of quality enhancement (Hau, 1996; 

Argyris & Schön, 1974). Hau (1996) asserts that quality teaching springs from a 

never-ending process of reduction and elimination of flaws. In the same line of 

thought, Argyris and Schön (1974) claim that quality enhancement in higher 

education institutions is a double-looped process. First, the quality enhancement is 

driven by the enquiry: “Are we doing things right?”, however; it remains insufficient. 

For the quality enhancement process to function, a second query must be asked, “Are 

we doing the right things?” To say it differently, it is not enough to ensure whether 

the quality of lectures is good or not, we must also ask if students are in need to other 

classes besides to lectures. To say it differently, quality teaching refers to change 

students' perceptions of their world, and the method they take about applying their 

knowledge to real world problems; as well as it changes teachers' conceptions of 

their role as teacher, and the culture of the institution (Elhadj , Grichi, & Ben Abid 

2020).     
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Quality teaching has a positive effect on student learning and development 

through combination of content mastery, command of a broad set of educational 

skills and interpersonal skills or communication (Hightower et al., 2011). As stated 

by Elhadj , Grichi, and Ben Abid (2020, p.201) “Teachers should develop and 

enhance material resources, classroom activities, pedagogical techniques, and 

practical insight into learning, development, and human relations”. Along this vein, 

quality teaching is about the ability to provide instruction to different students of 

different abilities while incorporating instructional objectives and assessing the 

effective learning mode of students. Indeed, it is easy to understand that the quality 

of any educational system cannot exceed the quality of its teachers.   

2.2. Evaluation of Quality Teaching  

In educational settings, students’ views and satisfaction data helps universities 

and stakeholders to make their curriculum more responsive to the requirements of a 

changing marketplace (Tessema et al., 2012). As point of fact, quality teaching is, 

without doubt, student-centred which aims at ensuring good learning for student. 

Accordingly, for better learning outcomes, attention should not be only given to the 

teachers’ pedagogical skills, but the focus must also be placed on the learning 

environment that addresses the students’ personal needs and views about the 

teaching and learning process.  

One of the main goals of a higher education institution is to prepare students 

for the workforce, so measuring the value of graduates is only logical in order to 

assess the quality of the teaching received. Graduates who are efficient on the 

working place are often those who benefited from teachers for which quality teaching 

was a priority. The evaluation of teaching is an inseparable part of the evaluation of 

the institution. A broad and effective evaluation of teaching requires critical study of 

institutional goals, classroom environments, administrative organization and 

operations, curricular content, student achievement, and the impact of programs on 

state and society (Shultman, 1986; Cave et al., 1988; Lave & Wenger, 1991; 

Shinkfield & Stufflebeam, 1995, as cited in Stankeviciene, 2007). Furthermore, 

Ramsden (1991, p.1) states that “Student ratings of teaching measure a key attribute 

of higher education institutions and their component units - the quality of their 

instructional practice, curriculum, and assessment”. 

 Research increasingly addresses the impact of quality teaching initiatives. 

Using the assumption that quality teaching leads students to learn better. Marton and 

Säljö (1976) found that students learning approaches are of two sorts, the deep 

approach which focuses on understanding the course material, and the surface 

approach which focuses on memorizing the material itself. Barrie, Ginns and Prosser 

(2005) found that students who perceive that the quality of their teaching is good will 

tend to adopt a deep approach to learning, a coherent and integrated understanding 

of the course. Student learning is enhanced in higher education settings that address 

students’ personal learning environment needs and in which quality teaching thrives. 

   Earlier studies by Marsh (1987), Entwistle and Tait (1990), and subsequent 

studies by Feldman (2007), Marsh (2007), Barrie et al. (2008), Hirschberg et al. 

(2011), among many others, have similarly concluded that student evaluations help 
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to inform improvements to the quality of teaching practices, and curriculum content 

and activities. Many scholars confirmed that students’ voice or evaluation of quality 

teaching (views, perceptions, and experiences) is a valuable data source for showing 

the impact of teaching on student learning (Entwistle & Tait, 1990; Marsh, 1987; 

Ramsden, 1991). In addition to that, researchers, like Barrie et al., (2008), and 

Feldman, (2007) assert that students’ evaluations have a direct impact on teaching 

quality which help to improve teaching practices; helping staff to refine the way they 

teach and what they teach. In this respect, the present study is an attempt to 

investigate the students’ views and perception of the quality teaching basing on their 

experiences in the department of English language and literature at Batna-2 

University. 

3. Research Method and Tools  
To investigate EFL students’ views and experiences of quality teaching in 

higher education, the researcher opted to use two methods mainly; exploratory and 

descriptive research design. To collect the needed primary data, a rating scale 

questionnaire (1-5) was directed and completed by 54 master 2 students who are 

enrolling in the department of English language and literature for the academic year 

2020-2021. Data were analyzed using Statistical Package of Social Sciences (SPSS) 

version.20.  
3.1. Research Method 

To explore the students’ experiences and perceptions of quality teaching in the 

department of English language and literature at Batna-2 University, the researcher 

adhered to an exploratory descriptive research because little is known about quality 

teaching in the department of English language and literature. Accordingly, a 

quantitative approach was opted in this research study via the use of a quantitative 

closed survey questionnaire.  

3.2. Population and Sampling 

The population targeted in this study is EFL-Master 2 students at the 

Department of English language and literature. They have been selected because they 

have enough experience of teaching practices in department of English. The whole 

number of Master 2 students who are enrolling at the department of English is 287 

students; however, it is difficult to conduct a research on the whole population and 

it is not possible to be covered in the time-span that we had. Hence, this urges the 

researcher to select a representative sample of 80 students out of the given population 

of afore mentioned department and university. Furthermore, the researcher adhered 

to the random sampling technique. 

3.3. Data Gathering Tools 

In this study, a survey method was used in order to collect the data required for 

the study. To investigate the above stated research question, a questionnaire was 

administered to 80 students. From 80 questionnaires, only 54 are returned back. The 

Teaching Quality Survey was adopted  from the Center of Inquiry at Wabash College 

as it based on in- and out – of classroom teaching practices and it is the best measures 

of teaching effectiveness, which emerged from earlier studies. The questionnaire was 

based on a rating scale questionnaire (1-5) ranges from strongly agree to strongly 

disagree, and from very often to never. Besides to the students’ personal information 
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(age and sex), the questionnaire also includes four important components of high-

quality teaching as stated below: 

 Quality of Non-classroom Interactions with Teachers: It contains five 

statements.  

 Teachers Interest in Teaching and Student Development: It consists of five 

statements.   

 Prompt Feedback: It includes two items. 

 Teaching Clarity and Organization: It involves ten statements. 

 

4. Results  
The data obtained through the survey questionnaire were analyzed 

quantitatively using the descriptive analyses of the Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS Version 20) to calculate the frequencies of the participants’ 

responses. 

 

4.1. Section One: Students’ Background Information  

Table (1): Students’ Age. 

 22-25 26-29  30-33 34-37  Total 

Numbers 32 11 7 4 54 

Percentage (%) 59.27% 20.37% 12.96% 7.40% 100% 

 

Figure (1): Students’ Gender. 

 

The above table reveals that there are four (04) age groups in our selected 

sample. The majority (59.27%) of the students’ ages range from 22 to 25. The second 

rank of the participants’ age varies between 26 and 29, which represents 20.37% of 

the participants. Seven students come in the third rank their ages are between 30 and 

33 years old. As well as, we find 4 (7.40%) students who represent the last category 

which is between 34-37 years old. Furthermore, as shown in Figure 1, the number of 
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females outnumbered males. Females represent 75.90% of the participants, while 

males represent 24.10%. 

 

4.2. Section Two: Quality of Non-classroom Interactions with Teachers 

The following statements about the contact and interaction between students 

and teachers:  

a. My non-classroom interactions with teachers have had a positive influence 

on my personal growth, values, and attitudes. 

b. My non-classroom interactions with teachers  have had a positive influence 

on my intellectual growth and interest in ideas. 

c. My non-classroom interactions with teachers have had a positive influence 

on my career goals and aspirations. 

d. I have developed a close, personal relationship with at least one teacher. 

e. I am satisfied with the opportunities to meet and interact informally with 

teachers. 

a                       b                      c                      d                        e 

Figure (2): Contact and Interaction between Teachers and Students  

 

As illustrated in Figure 2, the responds agree and disagree with varying degrees 

concerning the level of interaction and its impact on their intellectual growth. The 

majority of students (strongly agree 9.3%, agree 46.3%) ponder that the non -formal 

interaction with teachers outside of the classroom has a positive influence on the 

development of their personalities, values and attitudes. By contrast, 24.1% of 

participants remain neutral, besides 13% disagree and 93.3% strongly disagree with 

this idea.  Moreover, more than the half of responses (strongly agree 20.40%, agree 

33.30%) reveal that informal contact with teachers helps them to develop their 

intellectual abilities. Nevertheless, 16.7% of the participants took a neutral point of 

view, and the remaining participants express their disagreement (strongly disagree 

7.40% and agree 14.80). As far as career goals, ambitions and desires of students are 
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concerned, about half of respondents strongly agree 11.10% and agree 40.50 with 

the idea, yet a considerable number of students did not agree with the clue (disagree 

18.5%  and strongly disagree 7.4%). The rest of participants 25.9% preferred to take 

a neutral point of view. When it comes to their close relationship with teachers, less 

than a half of answers agree 31.5% and strongly agree13.00%, however; a substantial 

number of responses are varied between neutral (25%), disagree (16.7%) and 

strongly disagree ( 13%). The results of the last item indicate that the majority of 

students ( Strongly agree 16.7%, and 37% agree) are satisfied with the opportunities 

to meet teachers outside the formal settings though the rest of students are between 

neutral (16.7%), disagree (16.7%), or strongly disagree (11.1%).         

 

4.3. Section Three: Teachers Interest in Teaching and Student Development 

Below are statements about your views of the teachers' interest in teaching 

students. Most teachers with whom I have had contact at this department are:  

a. Genuinely interested in students. 

b. Interested in helping students grow in more than just academic areas. 

c. Outstanding teachers. 

d. Genuinely interested in teaching. 

e. Willing to spend time outside of class to discuss issues of interest and 

importance to students. 

 
Figure (3): Students’ Views about Teachers Interest and Student Development 

 

Participants’ views and attitudes towards teachers’ interest in the development 

of students was somehow conservative. Some students strongly agree 7.4% and 

agree 38.9% with the fact that teachers are sincerely interested in students. While, 

we can not ignore the fact that the majority of students’ answers are varied between 

neutral (20.4%, disagree 26%, and strongly disagree 5.6%). With regard to the 

second item, responses are nearly the same between agreeing and disagreeing 

(Strongly agree, 18.5%, agree 20.4%, disagree, 24.1%, and strongly disagree 11.1%). 

A slightly significant number of participants 25.9% give a neutral point of view. A 
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high proportion of students 55.6% stay neutral regarding the point of outstanding 

teachers. Still, 22.5%, 7.4% of respondents agree and strongly agree with this 

indication, respectively. The rest of the participants (disagree, 13%, and strongly 

disagree, 1.9%) do not accept this proposition. When it comes to students’ interest 

in teaching, less than a half of participants agree 37% and strongly agree 14.8% with 

this conception. In the other hand, 14.8% of participants disagree and others strongly 

disagree 1.9%. A significant number of students 31.5% neither agree nor disagree 

with this view. Additionally, a considerable number of participants  (strongly agree 

11.1%, and agree 31.5%) claim that they want to spend more time out of the class to 

discuss issues that interest them as students with their teachers. However, a slightly 

significant number of participants disagree 22.3 and strongly disagree with this 

notion, and 20.4% of the respondents remain neutral.  

 

4.4. Section Four: Prompt Feedback 

Below are statements about receiving feedback from teachers concerning your 

learning in the classroom.  

a. Teachers informed me of my level of performance in a timely manner. 

 

b. Teachers checked to see if I had learned the material well before going on to 

new material 

Figure (4): Frequency of students’ reception of teachers’ feedback 

 

When students are asked about their opinions and experiences of the feedback 

received from their teachers, they show dissatisfaction about this issue. The results 

illustrate that a notable number of respondents declare that teachers are sometimes 

inform them about their performance, however; a considerable number of students 

affirm that they rarely (22.2%) and never (18.5%) receive feedback whilst a slight 

number of students choose often 13%, and very often 11.1%. With regard to 

statement b, the results are close. The participants’ responses are displayed as 
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follows:  very often 14.8%, often 20.4%, sometimes 22.3%, rarely 20.4%, and never 

22.2%.  

 

4.5. Section Five: Teaching Clarity and Organization 

This section introduces statements about teachers' skill and clarity as preparation 

and organization in teaching. 

a. Teachers gave clear explanations. 

b. Teachers made good use of examples and illustrations to explain difficult 

point. 

c. Teachers effectively reviewed and summarized the material. 

d. Teachers interpreted abstract ideas and theories clearly. 

e. Teachers gave assignments that helped in learning the course material. 

f. The presentation of material was well organized. 

g. Teachers were well prepared for class. 

h. Class time was used effectively. 

i. Course goals and requirements were clearly explained. 

j. Teachers had a good command of what they where teaching. 

 
         a           b           c          d           e           f             g          h            I          j 

Figure (5): Students’ opinions about clarity and organization of the teaching 

materials.  

 

As denoted in Figure 5, the majority of informants 44.4% state that teachers 

sometimes provide them with a clear explanation of the lesson materials, and the 

other participants’ views ranged between very often, 13% and often 37%. By 

contrast, a slight number of students are not very satisfied with the teachers’ way of 

explanation (rarely 11.1% and never 1.9%). In addition, a significant number of 

participants assert that they regularly (often 46.3%, and very often 11.1) benefit from 

the teachers good use of examples and illustrations. Other informants declares that 

they do not receive such a good explanation (sometimes 27.8%, rarely 11.1%, never 

1.9%). 
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Concerning the revision and summarization of the teaching materials, students 

claim that they frequently deliver good summaries for revision (very often 11.1%, 

very often 31.5%, sometimes and 31.5%), yet other participants 25.9% claim that 

they rarely benefit from this option. For the interpretation of abstract ideas and 

theories, informants divulges the following responses (very often 11.1%, often 

35.2%, sometimes 37%, rarely 14.8%, and rarely 1.9%.  Furthermore, the majority 

of informants declares that they habitually receive assignments from teachers to do 

(very often 14.8%, often 33.3%), the percentage of participants who sometimes get 

assignment from teachers is 37%. The remaining students never 1.9% or rarely 9.3% 

benefit from it.   

It is clear from the above figure that half number of teachers (50%) are 

sometimes succeeded in organizing and presenting the teaching materials. Other 

participants claim that they are usually well presented and organized (very often 

5.6%, often 31.5%), while others occasionally notice this feature (rarely 9.3%, and 

never 3.7%). As well as, from the point of view of students, the frequency of a good 

preparation of the lesson comes as follows, very often 14.8%, often 37%, sometimes 

33.3%, rarely 11.1%, and never 1.9%.   

Regarding the effective use of time inside the classroom, less than a half of 

informants 44.4% indicate that teachers sometimes exploit the time inside the class 

effectively. The rest of participants’ responses are varied between very often 9.3%, 

often 27.8%, rarely 14.8%, and never 1.9%. Besides, a slight considerable number 

of participants 29.6% note that the goals of the lesson are sometimes explained, 

however; 27.8% of them they are regularly informed about these requirements, while 

others do not receive them regularly ( rarely 20.4% and never 11.1%). Finally, about 

half of the participants 48.1% declares that teachers have a good command of their 

teaching, and the remaining answers sorts between very often 5.6%, sometimes 

31.5%, rarely 13%, and never 1.9%.   

   

5.  Discussion  
The teaching quality is considered as an integral component of the educational 

process. Ergo, teaching evaluation should be conducted to ensure and promote 

professional teachers, and as a result enhancing learning outcomes. The results of the 

questionnaire revealed that the teaching quality in the department of English 

language and literature has its weaknesses and strengths as any other educational 

institutions. 

 In one hand, basing on the students’ views and experiences, the vast majority 

of EFL teachers have developed positive personal relationships with their students. 

That is, some of students express their positive point of view regarding interaction 

and communication with their teachers in informal settings, which effectively 

contributed in developing their personalities, growing their intellectual abilities, 

values, and attitudes. Indeed, the majority of teachers in the department are young 

flexible teachers who build a good relationships with their students even outside the 

classroom and department by using new technologies such as social networks, and 

e-mails. Hence, more attention should be given to this notion of interaction by all the 

remaining rigid teachers to help knowing the students’ needs and interests. 
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Moreover, the majority of students indicate that the teachers provide them with a 

clear explanation using examples and illustrations; they also give them assignments 

for better understanding. In fact, EFL teachers do their best in order to make the 

information, ideas or theories clear for their learners. 

On the other hand, the majority of students remain neutral concerning the 

notion of outstanding teachers. In addition, students receive less attention and 

interest from their teachers out of class studies and in other areas of life, though they 

have asserted that their good relationship with them. Furthermore, as far as feedback 

is concerned, most of the participants are not satisfied with this clue. Actually, 

teachers prepare assignments for students, however; they do not provide them with 

the necessary key answers or a feedback of their performance, and this is may be due 

to the time constraints during this period of Covid 19. Another striking point is that 

teaching materials are not always presented and organized in an effective way. As a 

matter of fact, in our department there is a severe lack of effective teaching materials 

that may help teachers to present them appropriately, and attract the students’ 

attention and raise their motivation. In addition, basing on the students’ views, timing 

in the class is not efficiently exploited by teachers. Indeed, recently, many teachers 

consider time management as a difficult issue that cannot be manipulated 

appropriately due to the new protocols adopted by our university as a reaction to the 

spread of Covid 19.  

Conclusion  
Much of the success of teaching is dependent on its acceptance by teachers and 

the use of the instruments at teachers’ disposal. This study helps us to raise better 

information and awareness about the quality teaching in the department of English; 

it also contributes to raise weaker point and parameters of the teaching process. 

Ultimately, this leads to the improvement of the quality teaching, and fulfilment of 

its objectives. 

As any educational institution, teaching practices has strengths and 

weaknesses. Therefore, based on the results of the questionnaire, some conclusions 

and recommendations have been drawn. Firstly, teachers should be aware of the fact 

that enhancing their quality of teaching is the power to improve students’ learning.  

In addition, teachers have to keep interaction with students alive even outside of the 

classroom using new technological tools such as e- learning platforms or invite them 

for informal meetings to launch discussions and raise problems.  Moreover, they 

have to raise concerns about teaching, organization of materials, and interest of their 

students. Teachers have to start providing students with the adequate feedback using 

the recent technological tools. For the sake of enhancing the level of teaching 

effectively, we must continue evaluating teaching practices very regularly. Actually, 

it is an occasion for teachers to consider their own role in the enhancement of quality 

in order to teach better. 
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Résumé :   
Pierre Grimal a été appelé en 1936 par Louis Leschi directeur des antiquités de 

l’Algérie, d’exécuter des fouilles à l’emplacement présumé de Siga ville numide, capitale de 
Syphax roi des Massaessyles (Numidie occidentale). Cette ville est située au lieu-dit de 
(Takembrit), port de Maurétanie. Ces fouilles lui ont permis de découvrir deux inscriptions 
libyques. La première inscription se compose de (7) caractères en deux lignes, l’une verticale 
de quatre caractères, l’autre horizontale de trois caractères, qui forment deux mots identiques 
de trois caractères, le texte mutilé l’interprétation est incertaine. La deuxième inscription 
comprend (19) caractères en quatre lignes verticales, c’est une inscription funéraire qui 
concerne un certain «MDY fils de TLLTN ». Ll est caractérisé par le mot non expliqué de 
«NBNIYI » et porte le titre de RS'I (connu grâce à 82 témoignages épigraphiques), qui 
désigne une dignité. 

Cette étude essaye de répondre à la problématique suivante : la Bérbérie centrale a-t-
elle utilisé le même alphabet libyque ou un alphabet diffèrent que la Bérbérie occidentale ? 
S’il y a lieu, quels sont les convergences et les divergences entre ces deux alphabets ? 
Comment ses inscriptions se rapportent-elles au royaume de Syphax ? 

Mots-clés: Siga ; royaume Massaessyle ; Syphax ; Bérbérie centrale ; épigraphie libyque. 

Abstract:  
Pierre Grimal, was called in 1936 by Louis Leschi, then director of antiquities in 

Algeria, to carry out excavations at the alleged site of Siga numid city, capital of Syphax 
king of the Massaessyles (Western Numidia). This city is located in the town of Takembrit, 

port of Mauritania. These excavations allowed him to discover two Libyan inscriptions. The 

first inscription consists of (7) characters in two lines, one vertical of four characters, and 
the other horizontal of three characters, which form two identical words of three characters, 

the mutilated text interpretation is uncertain. The second inscription consists of (19) 

characters in four vertical lines; it is a funeral inscription that concerns a certain "MDY son 

of TLLTN". It is characterized by the unexplained word "NBNIYI" and bears the title RS'I 
(known from 82 epigraphic testimonies), which refers to dignity or honorable status. 

This study attempts to answer the following question: did Central Berber use the same 

Libyan alphabet or a different alphabet than Western Berber? If applicable, what are the 
convergences and divergences between these two alphabets? How does his inscriptions 

relate to the kingdom of Syphax? 

Keywords : Siga; Massaessyle kingdom; Central Berberia; Syphax; Libyan epigraphy. 
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1. Introduction 
Les historiens de l'Antiquité ne nous ont transmis aucun renseignement précis 

sur les entités politiques de la Berbérie, notamment les Maures et les Numides 

pendant l’époque libyco-Berbère. Très peu d'auteurs modernes ont étudié cette 

question. 

Or, en se référant aux écrits des auteurs anciens, Strabon et Pline l’Ancien 

mentionnent que le fleuve Molochath aujourd’hui la Moulouia, formait limite à son 

embouchure entre le pays des Maures et celui des Massæssyles (Strabon, XVII, 3, 6, 

9 ; Pline l’Ancien, V, 19). Mais ce dernier pays appartenait aux souverains Massyles 

depuis Massinissa, qui mourut en 148 avant J.-C. Il convient donc d’admettre que la 

frontière avait été fixée plus tôt, au temps où le royaume des Massæssyles existait 

encore. (Strabon, XVII, 3, 9). Tite-Live nous dit que les Massæssyles, voisins des 

Maures, faisaient face à la partie de l’Espagne où était située Carthagène (Tite-Live, 

XXVIII, 17, 5), Ce qui répond à l’Oranie. Cette étude essaye de répondre à la 

problématique suivante : la Bérbérie centrale a-t-elle utilisé le même alphabet 

libyque ou un alphabet diffèrent que la Bérbérie occidentale ? Quelle relation y a-t-

il entre ses inscriptions et le royaume de Syphax ? 

2. Localisation du royaume des Massæssyles 
En 206 avant J.-C., leur roi, Syphax, résidait à Siga (Gsell, 1918, 164), près de 

l’embouchure de la Tafna, à une vingtaine de lieues à l’Est de la Moulouia. Par 

conséquent, il dominait sur l’Ouest de l’Algérie actuelle (Pline, V, 52). Mais il 

étendait son autorité bien plus à l’Est. Selon Strabon, la limite entre les Massæssyles 

et les Massyles était le cap Tréton (Strabon, XVII, 3, 9), aujourd’hui le cap 

Bougaraoun, à la péninsule de Collo au Nord de Constantine (fig.1). A l’intérieur 

des terres, Syphax était maître de Cirta (Constantine), certainement en 203 avant J.-

C., et probablement à la fin de 206 avant J.-C. (Gsell, 1918, 98). 

Tite-Live indique que ce lieu faisait partie de ses anciens États, et non de ses 

conquêtes récentes (Tite-Live, XXX, 11, 2). Le royaume des Massyles, beaucoup 

moins vaste, était bordé l’Est par les possessions de Carthage (Strabon, XVII, 3, 13), 

qui comprenaient Sicca Veneria (Le Kef) en 241 avant J.-C., et les Grandes Plaines 

(sur la Medjerda) lors de la seconde guerre punique (218-202 av.J.-C.) (Apulée, 24). 

Au reste, les frontières des Massæssyles et des Massyles furent plus d’une fois 

modifiées : Nous citerons des textes, malheureusement trop vagues, qui le prouvent. 

Il est probable, selon Justin que des États se formèrent d’assez bonne heure en 

Berbérie, par la réunion de diverses tribus sous une autorité commune. Quand 

Hannon se révolta contre Carthage, vers le milieu du IVe siècle, il appela à son aide 

le roi des Maures (Justin, XXI, 4, 7). A la fin du même siècle, est mentionné un 

Ailymas, roi des Libyens, qui fut successivement l’allié et l’ennemi d’Agathocle 

(Diodore de Sicile,   XX, 17, 1 ; 18, 3). On ne sait rien de plus sur Ces deux rois, ni 

sur leurs royaumes, qui n’eurent peut-être qu’une cohésion très imparfaite et une 

durée éphémère.  

Dans la partie de l’Afrique du Nord, qui n’était pas directement soumise à 

Carthage, et qu’habitaient les indigènes appelés par les textes Numidae, nous 

constatons, à l’époque de la seconde guerre punique, l’existence de trois grands 

royaumes : ceux des Maures (en latin Mauri) Quant au nom transcrit, Mauri, c’était 
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peut-être un terme phénicien, signifiant « les Occidentaux » (Pline, V. 17), dit 

cependant que ce fut le note d’une grande tribu, réduite ensuite par les guerres à 

quelques familles, des Massæssyles et des Massyles. Le royaume des Massyles aurait 

existé dès le milieu du IIIe siècle, (Hésianax, p. 83). Le traité qui termina la seconde 

guerre punique autorisa, Masinissa, roi des Massyles, selon Polybe, à réclamer les 

villes et les pays ayant appartenu à ses ancêtres (Polybe XV, 18, 5). D’où l’on peut 

conclure que la famille de Massinissa régnait depuis plusieurs générations sur un 

territoire étendu (Tite-Live, XXIX, 29, 8). Peut-être s’étaient-ils constitués comme 

les états berbères du moyen âge.  

Par des guerres heureuses, une tribu aurait imposé à d’autres son hégémonie 

elle aurait été le noyau et le soutien d’un état rudimentaire, auquel elle aurait donné 

son nom, Massyles, Massæssyles. Le chef de la tribu serait devenu roi et, dans des 

circonstances favorables, fondateur d’une dynastie. Il suffira d’indiquer ici cette 

hypothèse, dont le roi des Maures qui est mentionné à la fin du IIIe siècle (Tite-Live, 

XXIX, 30, 1), exerçait son autorité dans le Maroc septentrional, à proximité du 

détroit de Gibraltar (Polybe, III, 33, 15).   

3. SIGA, capitale de la Numidie unifiée  
Siga, qui a laissé quelques ruines de l’époque romaine sur une colline, à gauche 

de la Tafna (Gsell, A.A.A., f° 31, n° 1). La Tafna qui s’appelait aussi Siga, et à 4 

kilomètres de la mer (fig. 3-4), appartenait en 206 av. J.-C., au roi des Massæssyles 

Syphax, elle fut sa principale résidence (Strabon, XVII, 3, 9).  Il en était de même du 

port de cette ville situé è l’embouchure du fleuve, en face de l’île de « Rachgoun » 

(fig.2) (Gsell, A.A.A., f° 31, n° 2). Là s’élevait autrefois Siga, capitale du royaume 

des Masaessyles. Au témoignage de Tite Live, Siga en 206 av-J C se trouvait entre 

les mains du roi Berbère Syphax. (Tite-Live, XXVIII, 17, 16). Mais Siga, ou tout au 

moins le port, avait été auparavant une possession de Carthage, comme l’atteste le 

Périple, qui cite, parmi les villes et comptoirs puniques des côtes africaines, « Sigé, 

ville dans le fleuve et, en avant du fleuve, l’île d’Acra» (Périple de Scylax, § 111, 

91). La capitale de Syphax est attestée par de nombreuses monnaies à légendes néo-

puniques, du 1er siècle av. J.-C., qui l’appellent Shigan (Müller, III, 97-99).  
4. Écriture et alphabets Libyco-Berbère  

On peut ranger sous le nom d'écriture libyco berbère un ensemble d'alphabets 

d'époques diverses, attestés en Afrique du Nord, au Sahara et dans les îles Canaries. 

La répartition Géographique des documents varient selon leur nature et selon leur 

époque. La Tunisie, le nord de l'Algérie, le nord et le centre du Maroc fournissent 

plus de mille inscriptions gravées sur des monuments construits ou façonnés, stèles 

funéraires pour la plupart. Ces textes presque toujours difficiles à dater sont 

néanmoins attribuables à l'Antiquité, le mot désignant ici une période qui peut aller 

du IIIe ou même du IVe siècle av. J.-C. jusqu'à la fin de la domination romaine et 

au-delà (Camps, 1978, 143-166).  

On leur donne généralement le nom d'inscriptions libyques et sans doute y 

aurait-il intérêt à ne pas étendre le terme à des inscriptions rupestres, qui représentent, 

quel que soit leur âge, une tout autre manifestation de la culture Ainsi les inscriptions 

de l'abri sous roche d'Ifira (Kabylie), incluses par J.B. Chabot, mais décrites comme 

plus proches de l'alphabet touareg que du libyque (Chabot, 1940, n° 848), et 
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l'inscription marocaine des Azib n'Ikkis (Haut-Atlas marocain) (Camps, 1978, 148-

151). On distingue des stèles à inscriptions libyques relevées en Tripolitaine sur des 

pierres antiques, mais apparentées à des graffiti. Il faut également placer à part les 

inscriptions Libyque de Bu Njem décrites par René Rebuffat (Rebuffat, 1975, 165-

187). 

Le Sahara, touareg ou non, les régions présahariennes ou subsahariennes et les 

îles Canaries livrent quantité de textes incisés sur des parois rocheuses, à découvert 

ou sous abri (Galand, 1975, 5-37).  Certains sont associés à des gravures. Beaucoup 

ressortissent sans doute au genre des graffiti. La lecture reste souvent incertaine et la 

datation, toujours problématique, ne peut être tentée que par référence au contexte 

iconographique ou à la patine du trait, critères d'emploi délicat. Dans le meilleur des 

cas, la présence d'un nom propre d'origine arabe permet d'assigner le texte à l'époque 

islamique. (Galand ; 1989, 70).  

Le pays touareg, enfin, montre divers emplois, traditionnels ou non, auxquels 

se prêtent les alphabets actuels (Prasse, 1972, 149-151) ; (Zakara, 1979, 245-272).     

4.1. Historique de l’alphabet Libyque  

Dès la première découverte, due à Thomas d'Arcos en 1631, L'étude des 

inscriptions libyques, aujourd'hui si hésitante, avait pris un excellent départ. On était 

tombé sur un texte bilingue (chabot, R.I.L., 1.) l'inscription du célèbre mausolée de 

Thugga, rédigée en libyque et en punique. Aucun examen fructueux n'était possible 

avant qu'on fût en mesure de s'appuyer sur la version punique, tout en reconnaissant 

l'originalité du libyque, et cela ne fut réalisable que deux siècles plus tard, grâce à 

des érudits comme Humbert, premier éditeur de l'inscription (1821), Gesenius, 

Quatremère et surtout F. de Saulcy. En 1842, ce dernier (Saulcy, 1843, 85-126), 

réussissait à identifier une bonne partie de l'alphabet qu'il appelait « numidique ». A 

vrai dire, ce succès obtenu par un raisonnement rigoureux ne devait rien au berbère, 

car c'est seulement en 1849 que de Saulcy compara l'alphabet de Thugga avec un 

alphabet touareg (Saulcy, 1849, 247-264) : les caractères tifinagh n'étaient du reste 

connus en Europe que depuis 1822, grâce au Dr. Oudney, et l'ouvrage de Venture de 

Paradis, 

Tandis que, Grammaire et dictionnaire abrégés de la langue berbère, n'avait 

pas été publié avant 1844. Malgré tout, la lecture du libyque paraissait en bonne voie 

dès le milieu du XIXe siècle. Mais le hasard avait voulu qu'on commençât par 

l'exception : non seulement l'inscription de Thomas d'Arcos était bilingue, mais elle 

faisait usage d'une technique particulière, puisqu'elle est disposée en lignes 

horizontales tracées de droite à gauche, sans doute à l'imitation de l'usage punique ; 

en outre, elle emploie des lettres, comme C s et=3 / (représentées ici dans la 

disposition horizontale), qui n'apparaissent pas dans l'écriture verticale de la région. 

On devait retrouver l'écriture horizontale sur plusieurs pierres découvertes à Thugga 

dans les premières années du XXe siècle ; c'est l'une d’elles (R.I.L., 2) qui porte, en 

libyque et en punique, la dédicace au roi Massinissa datée de la dixième année du 

règne de Micipsa (138 av. J. C.). Il s'agit visiblement d'une écriture élaborée et 

adaptée à un emploi monumental, vraisemblablement nouveau pour elle.  
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4. 2. Question de l’origine de l'écriture berbère (Le libyque) 

L'origine de l'écriture berbère reste bien obscure. L'hypothèse d'une genèse 

locale spontanée, sans aucune influence externe, doit certainement être écartée car il 

n'y a pas au Grand Maghreb de tradition d'écriture pré-alphabétique (syllabique ou 

idéographique) qui autoriserait à retenir l'idée d'une formation totalement indigène : 

l'alphabet ne peut naître brutalement sans un long processus antérieur de 

perfectionnement à partir d'autres types d'écriture (Chaker, 2002, 3-4). En fait, tout 

un faisceau d'indices objectifs va dans le sens d'une formation endogène, sur la base 

de matériaux locaux non alphabétiques, sous l’influence forte d’un alphabet 

sémitique, probablement le phénicien; une création par imitation en quelque sorte, 

processus dont on connaît d’autres exemples avérés en Afrique de l’Ouest et en 

Amérique du Sud, notamment, où des groupes humains en contact avec d’autres 

peuples pratiquant l’écriture (Arabes, Européens) ont inventé, quasiment de toutes 

pièces, leur propre écriture (Chaker, 2002, 3). 

Il semble que Le libyque avait été la langue la plus anciennement attestée en 

Afrique du Nord. Les inscriptions libyques antiques (libyco-puniques ou libyco-

berbères), découvertes dans un vaste domaine géographique, (On peut considérer ce 

territoire ancien des langues berbères comme allant de la Méditerranée jusqu’au Sud 

du Niger et des îles Canaries jusqu'à l'Ouest de la Libye.) suggèrent l'hypothèse 

linguistique que le libyque (Langue ancienne du groupe chamito-sémitique ou, selon 

la terminologie anglo-américaine, afro-asiatique), (qui n'a laissé que de rares traces 

écrites) serait l'état antique du berbère actuel. Quelques millénaires, pense-t-on, 

séparent les stades anciens de cette langue de ses formes modernes. Les 

comparaisons inter-dialectales ne permettent pas d'en reconstruire les structures 

éloignées.  

Aussi ignore-t-on les formes de continuité, les stades intermédiaires permettant 

de déchiffrer les inscriptions libyques que l'on estime à plus de 1200 aux environs de 

Carthage, Béja (Tunisie), Tiddis (Algérie), beaucoup moins au Maroc. Depuis 2001, 

néanmoins, treize nouveaux sites découverts (au Maroc) permettent de nouvelles 

avancées dans la connaissance de ce domaine. 

En matière de toponymie, le caractère disparate des traces, leur éparpillement 

en Afrique du Nord et leur difficile interprétation permettent seulement d'émettre des 

hypothèses de bases toponymiques et de variantes de celles-ci. S'interroger sur la 

toponymie libyque, c'est donc s'interroger sur l'apparition de ces traces, parfois 

accompagnées d'écriture, mais dans l'état actuel il s'agit de données de recherche 

problématiques. Aussi peut-on relever trois points de vue qu'expriment différents 

chercheurs quant à l'origine du libyque : 

-Une origine orientale sémitique (Cohen, 1958). 

-Une origine autochtone (Camps, 1961, 1996). M. Hachid situe l'apparition de 

l'écriture amazighe entre 1500 et 1000 av. J.C., contemporaine de l'apparition de 

l'alphabet phénicien duquel on a longtemps pensé qu'elle dériverait (Hachid, 2000, 

173-190). 

-Une origine mixte, qui définit une position moyenne comme celle de L. 

Galand. Pour lui « les matériaux libyques ont, pour la plupart, été créés en Afrique», 

mais il ajoute : « ... que l'influence sémitique se soit exercée fortement pour susciter 
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ou améliorer la mise en œuvre de ces matériaux est au contraire indéniable » (Galand, 

2001). 

Ce que l'on peut remarquer avec les chercheurs aujourd'hui, en prenant le 

moins de risque possible, c'est que : 

-l'utilisation de l'écriture amazighe est attestée au moins jusqu'à la présence 

romaine et l'occupation de la Maurétanie tingitane. 

-hors de la zone d'occupation romaine (limes), on ne dispose pas de moyens, 

même approximatifs, pour dater son utilisation. 

-cette écriture a été utilisée en parallèle avec le punique et le latin mais, 

vraisemblablement, ni avec l'hébreu ni avec l’arabe (Lévy, 2001). Notant bien que 

Les graphies hébraïque et arabe ont été utilisées pour transcrire la langue amazighe. 

L'hébreu, depuis la plus haute antiquité notamment par les communautés juives 

amazighophones. La graphie arabe a servi également à transcrire la langue amazighe, 

et notamment depuis les Almohades (1147-1269), dans le Sous Marocain. Ibn 

Toumert (m. en 1130), fondateur de ce pouvoir, imam et réformateur du rite malékite, 

dispensa un enseignement en berbère (Colin, 2004, 116). 

4. 3. Datation des inscriptions libyques  

Plusieurs chercheurs ont évoqué la question de l’âge des inscriptions libyques, 

et ont essayé de les dater, or la seule inscription qui reste datée c’est l’inscription 

bilingue libyco-punique de Thugga (Dougga), célèbre dédicace du temple de 

Massinissa, son fils Micipsa a érigé après dix ans de la mort de son père le mausolée 

de Dougga en 138 av. J.-C. Parmi les spécialistes qui ont proposé une datation basse 

(du Vé au VIIe siècle) : K.G. Prasse et J.G. Février, ceux qui ont opté pour une 

datation haute (préromaine), s’accordent pour une date qui se situe entre le IIe et le 

IIIe siècle av. J.-C dont K.G. Prasse (Prasse, 1972, 145), hypothèse soutenue par J.G. 

Février (Février, 1984, 327), et G. Camps    (Camps, 1987, 202)  
Une dizaine d’années après la découverte des gravures rupestres du Haut-Atlas 

marocain (Azib n’Ikkis) au sud de Marrakech, J. Malhomme publiait un article relatif à la 

gravure d’un personnage accompagné d’une ligne d’inscription libyco-berbère (fig. 6) 

(Malhomme, 1960, 417). 

Depuis lors, l’interprétation des inscriptions marocaines a été tentée par 

plusieurs spécialistes dont Zavadovskij, pour Déchiffrement des inscriptions 

libyques occidentales du Maroc. (Zavadovskij, 1978, 3-25). Cet auteur par ailleurs 

estimable n'a pu éviter des erreurs qui imposent les plus sérieuses réserves de L. 

Galand, une étude de lu. N. Zavadovskij sur les inscriptions libyques « occidentales 

», notamment l’inscription des Azib n’Ikkis (haut Atlas marocain), observations présentées 

à la Commission d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord (Comité des 

Travaux historiques et scientifiques, séance du 16 mars 1981). 

5. Fouilles du mausolée de Beni Rhenane en Oranie 
5. 1. Situation  

Dominant la vallée inférieure de la Tafna, sur une colline à sommet plat, des 

ruines d’une ville antique, sur la rive droite de la Tafna et à 4 kilomètres de son 

embouchure : c’était Siga. On a trouvé près des ruines une borne milliaire indiquant 

le premier mille à Siga, milliaire de Lalla Marnia (Maghnia actuellement) marquant 

une distance de 38 milles jusqu’à Siga (Gsell, A.A.A. f.31, n° 1). On voit aux pieds 
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de cette colline l'oppidum de Siga et toute la basse plaine du fleuve, en arrière le 

massif des Traras, vers le Sud la haute vallée de la Tafna (fig.5) et la barre des Monts 

de Tlemcen, un peu plus à l'Est les Seba-Chioukh vers le Nord enfin l'île de 

Rachgoun.       

5. 2. Désignation  

Les habitants de la région appellent la butte formée par les ruines du Mausolée 

« Kerkour el Arayes » (fig.7), c'est-à-dire la « Butte aux mariages », car l'usage local 

voulait que le jeune marié entraînât son cortège nuptial à faire plusieurs fois le tour 

du monticule pour s'assurer de la fidélité éternelle de son épouse. Or, les topographes 

ont adopté l’si orthographe Beni Rhénane, c’est un toponyme géographique que 

porte la ferme la plus proche Beni Rhénane (Vuillemot, 1964, 71-72). 

6. Les Stèles à inscriptions Libyques de Siga 
6. 1. Découverte 

Pierre Grimal –après les fouilles qu’il a mené à Siga en 1936 – a pu découvrir 

deux inscriptions libyques, et les a publiées (Grimal, 1937, 108-141). Plus tard, elles 

figurent en 1940 dans le Recueil des Inscriptions Libyques (RIL) de J.B. Chabot. Les 

fouilles se sont déroulées au niveau des ruines situées sur la rive gauche de la Tafna 

à 4 km de son embouchure.  

Après le dégagement du monument situé à proximité d’une ferme appartenant 

à un colon nommé M. Baptiste Baret, Grimal a trouvé la première inscription au 

sommet de la colline, il s’agit de la plus grande des inscriptions libyques. (Rebuffat, 

2006, 87) la deuxième inscription a été découverte sur la colline ouest à 200 m du 

château d’eau au milieu de blocs épars, il se peut qu’elle ait été réemployée, car elle 

porte des traces de ciment. Rebuffat pense que les deux inscriptions ont été 

réemployées donc déplacées. (Rebuffat, 2006, 88) 

6. 2. Stèle de Siga n°1 (fig.8) 

6. 2. 1. Situation  
Cette stèle a été découverte à Siga, C’est un cube de grès à gros grains, 

trouvée dans le sol à 1 m de profondeur, sur le plateau est, (Chabot, 1941, p. 192), 

elle se trouve actuellement au musée d’Oran. C’est la plus grande des inscriptions 

libyques, Grimal a pu établir un dessin, tandis que Chabot a pris une photo de 

l’inscription (planche 1) elle porte le n° 878 dans son recueil (RIL). 

6. 2. 2. Description 
La stèle est de forme rectangulaire, brisée légèrement en haut, ses dimensions sont : 

-hauteur :    0,99 m 

-largeur :     0,40 m  

-épaisseur : 0,40 m 

Le dernier signe de la ligne 4 est douteux probablement un ═ dont le 3è trait 

a été emporté par une légère cassure. (Chabot, 1941, 192).  

6. 2. 3. L’inscription 

L’inscription est constituée de 4 lignes verticales, qui comportent au total 19 

caractères :  

- la 1ère ligne à gauche comprend 4 caractères. 

- la 2ème ligne, 3 caractères. 

- la 3ème ligne, 6 caractères. 
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- la 4ème ligne, 6 caractères. (Ait Yahia, 2012, 300).  

D’après la lecture de Chabot, la stèle ne comporte pas de signe appartenant à 

l’alphabet occidental, l’inscription est donc de type oriental.  

Chabot n’a pas proposé de sens de lecture, alors pourquoi lire cette stèle de bas 

en haut, et de gauche à droite. Parce que Chabot utilise son propre système de 

transcription et lit le caractère libyque "ll "en bas de la ligne 3 "W" qui veut dire 

« fils de ». Alors, nous lisons les colonnes 1, 2,3, ainsi : MDY fils de TLLTN.  

(Chabot, 1941, 89). MDY est un nom propre d’une structure connue, on peut citer 

quelques exemples que Chabot a mentionnés dans son recueil : BLY (RIL 1033), 

BZY (941), LLY(1031), GYY (RIL 2), MGY (901), MYY (425), RKY (228).  

(Chabot, 1941, 90). 

Pour la colonne quatre on lit : NBNiYi, le mot est inconnu sous cette forme, 

mais on le trouve dans le (RIL 569, 807, 814), en consultant les inscriptions (RIL 

814), au sud de Sigus, et (RIL 814) près de Sila région de Sigus, et (RIL 569) trouvée 

à Fedj Korchef région de Souk Ahras, malgré la stèle mutilée, mais on restitue 

NBNYi. On peut conclure que ces inscriptions ne comportent pas de nom propre.  

MDY est donc probablement qualifié de NBNiYi, MDY est fils de TLLTN, le 

nom du père TLLTN est un hapax. TLL a été mentionné avec divers formes, on peut 

rapprocher TLL (RIL 630), Telluli (BCTH, 1928-9, p 251=ILTun, 51), Thululem 

(ILAfr 102), Tilulla (RSAC 1902, 16). Faut-il donc lire TLL-TN ? 

Tandis que RS’i apparaît 79 fois dans l’épigraphie libyque. Il apparaît ici dans 

la transcription de la stèle n° 1(fig.8), à l’intérieur de la formule onomastique « x fils 

de y », « x RS’i W y ». Il paraît que c’est une mention de dignité ou de statut, plutôt 

qu’une désignation d’une fonction. On peut donc conclure que ce RS’i était un 

personnage qui tenait un rang honorable dans la société locale. (Rebuffat, 2006, p. 

91). 

6. 3. Stèle de Siga n°2 (fig.9)  
6. 3. 1. Situation 

Cette stèle a été découverte à Siga (w. de Mascara), en 1936 par P. Grimal sur 

la colline ouest à 200 m au sud-ouest du château d’eau, au milieu d’un bloc épars. 

(Chabot, 1941, 192), il se peut qu’elle ait été réemployée car elle porte des traces de 

ciment. (Grimal, 1937, 121) Elle se trouve actuellement au musée d’Oran. C’est la 

petite inscription.  

6. 3. 2. Description  
La stèle est une dalle de grès d’une forme carré, brisée en haut à gauche, selon 

Grimal la plaque de grès est brisée sur trois côtés, la stèle comprend des caractères 

libyques, en fait deux côtés sont rectilignes, mais pour Grimal le côté intact est celui 

du long côté de la tartine de ciment, qui a partiellement recouvert la pierre. Si on en 

croit son dessin, il ne s’ensuit pas que ce côté intact soit le bas de l’inscription. Si 

c’est le bas, on lit l’inscription verticalement de bas en haut,   « SZLR » et de droite 

à gauche, le signe « S » est en bas à droite. Si c’est le haut, on lit l’inscription 

verticalement « RLZS ». Le mot est un hapax. On peut donc penser avoir affaire au 

nom du défunt. (Rebuffat, 2006, p. 88-89). 

Ses dimensions sont : 

-hauteur :    0,37 m 
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-largeur :     0,33 m   

-épaisseur : 0,9 m 

6. 3. 3. L’inscription 

L’inscription est constituée de 2 lignes, l’une est écrite verticalement, l’autre 

horizontalement, elle se compose de 7 caractères : 

-la ligne horizontale comprend 3 caractères. 

-la ligne verticale comprend 4 caractères. 

La position de l’inscription au musée d’Oran n’est la même avec celle de 

Chabot, et c’est difficile de se prononcer sur la position de la stèle. Selon Chabot 

toujours le texte est mutile l’inscription est incertaine. (Ait Yahia, 2012, 303).  

Parmi les 7 caractères, on reconnait immédiatement la lettre « S » qui prend la 

forme d’un sablier déformé. Cette lettre que l’on trouve sur de très nombreuses stèles 

funéraires, est placée au-dessus ou en marge d’une inscription. Son sens est connu, 

« W-S » signifiant "fils de lui ", « BN-S » "sépulture de lui ", ainsi le « S » isolé est 

un signe d’appartenance, que l’on rencontre aussi sur des vases votifs.  

7. Conclusion  

Pour conclure les chercheurs et spécialistes du libyque rencontrent quelques 

difficultés et obstacles. Mais pourquoi des résultats si limités si la langue est 

clairement identifiée ? Les causes sont multiples, internes et externes, et il convient 

de bien les expliciter pour évaluer l’état de nos connaissances et les perspectives qui 

s’offrent aux chercheurs :  

– En premier lieu, il faut rappeler que l’essentiel du corpus libyque est constitué 

par des inscriptions funéraires, extrêmement brèves (10 à 15 caractères), sans doute 

très répétitives et très pauvres en informations linguistiques ; elles contiennent 

surtout des éléments d’identification des défunts, des anthroponymes et des 

ethnonymes, et très peu d’énoncés linguistiques proprement dits. Il est évidemment 

très difficile à partir de ce type de témoignages de reconstituer une langue puisqu’on 

y trouve quasiment que des noms propres et quelques formules funéraires 

stéréotypées.  

– Au plan strictement épigraphique, beaucoup de ces documents sont non 

seulement extrêmement courts, mais souvent aussi incomplets (stèles brisées), mal 

gravés et donc difficile à lire, d’autant que beaucoup de graphèmes libyco-berbères 

peuvent facilement être confondus avec des accidents de la surface d’écriture (points 

et traits notamment).  

– La valeur phonétique des caractères de l’alphabet libyque n’est pas encore 

établie avec certitude dans plusieurs cas (notamment dans la zone d’articulation 

dentale), même pour l’alphabet libyque oriental, le mieux connu. Quant à l’alphabet 

occidental, en l’absence de bilingues suffisamment nombreux, il reste franchement 

opaque. Et que dire des variétés les plus obscures, sahariennes et canariennes ! Ces 

incertitudes sont sans doute plus grandes encore qu’on ne l’admet généralement, car 

il est probable qu’il a dû exister, dans les temps antiques comme aujourd’hui chez 

les Touaregs, d’innombrables micro-variations régionales ou locales. On ne doit pas 

oublier, que le berbère et son écriture n’ont jamais eu de formes normalisées et 

institutionnalisées.  
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On ne perdra pas non plus de vue qu’il s’agit en tout état de cause d’une variété 

de berbère qui peut avoir plus de 2000 ans d’âge et que nous connaissons mal les 

évolutions de la langue. La diachronie berbère repose essentiellement sur la 

reconstruction interne, à partir de la comparaison des formes actuellement attestées 

; autrement dit, les reconstructions sont toujours théoriques et ne découlent pas 

d’évolutions positivement constatées à partir de l’observation d’états de langues 

différenciées. Les reconstructions restent donc presque toujours des potentialités et 

sont généralement non datables – tout au plus peut-on avancer des chronologies 

relatives entre les différents phénomènes d’évolution détectables.  

On ne doit pas sous-estimer les difficultés inhérentes à une écriture 

consonantique, qui de plus, souvent, ne sépare pas les mots : l’interprétation est 

rendue très aléatoire car en berbère les voyelles jouent un rôle absolument 

fondamental dans les distinctions lexicales et, souvent même, grammaticales. On 

n’est pas du tout dans un système morpho-lexical de type sémitique où, pour 

l’essentiel, les consonnes suffisent à fonder le décodage et l’interprétation.  

Enfin, l’étude attentive du corpus libyque, notamment dans des régions de 

transition entre libyque oriental et libyque occidental comme la Kabylie, semble 

dessiner une répartition sociale et fonctionnelle entre les deux types d’alphabets : le 

libyque "oriental" pourrait correspondre à un usage plus élaboré et plus officiel, 

souvent lié à l’exercice d’un pouvoir (en relation avec la dynastie numide ?), alors 

que le libyque "occidental" apparaît comme une écriture à la fois plus rurale et plus 

locale.  

En fait, la classique et approximative distinction entre alphabet "oriental" et 

alphabet "occidental" mise en en place par Chabot (1940), pourrait cacher un clivage 

socioculturel entre écriture spontanée/locale/rurale d’une part, et écriture 

élaborée/officielle d’autre part, cette dernière ayant eu tendance à se généraliser dans 

les usages funéraires et monumentaux, particulièrement bien représentés en 

Numidie. Cette réinterprétation sociale est confortée par la découverte récente 

d’inscriptions de type "occidental" en pleine Tunisie, et, inversement, par la présence 

d’inscriptions de type "oriental" en Algérie centrale, voire au Maroc.  

Pareillement, le fait que l’épigraphie funéraire libyque soit presque 

exclusivement limitée à la Numidie (Tunisie du Nord et Nord-constantinois), où elle 

occupe une place statistiquement écrasante, est le signe évident d’une influence des 

usages funéraires puniques sur les Berbères de ces régions. Quelles que soient les 

difficultés et blocages, il n’y a donc pas lieu de désespérer : par petites touches, par 

petites avancées successives, les documents libyques contribuent et contribueront à 

une meilleure connaissance des Berbères anciens et de leur langue. 

D’autre part, les textes anciens prouvent, que Syphax était maître de Numidie 

toute entière et qu’il avait deux capitales Siga à l’Ouest et Cirta (Constantine) à l’est, 

certainement en 203 avant J.-C., et probablement à la fin de 206 avant J.-C. 

Le royaume des Massyles, beaucoup moins vaste, était bordé l’Est par les 

possessions de Carthage. Mais après la seconde guerre punique (218-202 av. J.-C.), 

les frontières des Massæssyles et des Massyles furent plus d’une fois modifiées.  

A la fin de cette étude, on peut dire que nos efforts sont loin d’être clos. Nos 

méthodes de travail devront être modernisées. Jusqu’ici à de rares exceptions près, 
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la photographie aérienne n’a pas été exploitée. La prospection au sol, s’est révélée 

fondamentale dans la mesure où, depuis le début du XVIIe siècle, date de la 

découverte de la première écriture libyque par Thomas d’Arcos en 1631, un nombre 

considérable de stèles a été disparu ou mutilé. Autant de réflexions et de questions 

auxquelles seuls de nouveaux documents et une nouvelle campagne de recherche 

archéologique, avec l’utilisation des technologies les plus récentes, permettront 

éventuellement d’apporter des réponses et donner un nouvel éclairage sur ce large 

pan de l’histoire libyco-Berbères. 
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Résumé 
Le portorium romain répond à trois impôts qui existent encore: la douane, les octrois 

et les péages, La douane est un droit qu'il faut payer à l'état au moment ou l'on passe la 
frontière, pour introduire des produits étrangers ou exporter des produits nationaux.  L’octroi 

est une taxe établie par une ville, a ses portes, sur les marchandises qu'on veut y faire entrer 

et perçue a son profit.  
La première mention du portorium date de l'année 244 B.C, on voit que, sous la 

menace d'une guerre contre Porsenna, le sénat romain, qui craignait la défection du peuple, 

voulut le gagner : il supprima le portorium et même le tributum, laissant aux riches le soin 

de fournir a l'Etat l'argent dont il avait besoin.   
En Afrique, on se pose la question du fonctionnement de ce portorium, était-il soumis à une 

réglementation spécifique, à savoir dépendait-il de la province romaine de Numidie et est-

ce que le fermier qui aacquis la jouissance de ce tarif dépendait-il du gouverneur de la 
province ou des services de l’empereur à Rome ? A mois qu’il n’ait dépendu du Municipe 

de Zarai, Les réponses à cette question restent muettes, seules de nouvelles inscriptions 

pourraient peut-être nous apporter dans l’avenir une ou plusieurs réponses.  
Mots-clés:  Zarai; portorium; inscriptions latine; Numidia; épigraphie 

Abstract 
The Roman portorium responds to three taxes that still exist: customs, grants and tolls. 

Customs is a duty that must be paid to the state when one crosses the border, to introduce 

foreign products or export national products. The grant is a tax established by a city, at its 
gates, on the goods one wants to bring in and collected for its benefit. 

The first mention of the portorium dates from the year 244 BC: we see that, under the 

threat of a war against Porsenna, the Roman senate, which feared the defection of the people, 

wanted to win it: it suppressed the portorium and even the tributum leaving it to the rich to 
provide the state with the money it needed. 

In Africa, the question arises of the functioning of this portorium, was it subject to 

specific regulations, namely did it depend on the Roman province of Numidia and did the 
farmer who acquired the enjoyment of this tariff depend on it from the governor of the 

province or from the emperor's services in Rome? Unless he was dependent on the 

Municipality of Zarai, The answers to this question remain silent, only new registrations 
could perhaps provide us with one or more answers in the future. 

                                                
*Auteur correspondent. 
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Introduction  

Avant de commencer l’étude de l'organisation du portorium en général et celui 

de Zarai en particulier, il faut déterminer ce que l'on entendait, jadis, au juste par ce 

terme, Au départ c’est un impôt de transport (porto) établi sur les marchandises qui 

circulaient à travers le territoire romain et qui devait être exigé au moment ou elles 

passaient à certains endroits détermines. Ce droit était perçu dans trois sortes de 

lieux: 

- A la frontière, soit de l'empire romain, soit des différentes provinces ou groupes de 

provinces qui le composaient.(C.I.L., III, 5121) 

- A l'entrée de certaines villes. 

- Sur des routes ou au passage d'un pont. 

 Le portorium répond donc a trois impôts qui existent encore : la douane, les 

octrois et les péages : 

a) -La douane est un droit qu'il faut payer à l'état au moment ou l'on passe la frontière, 

pour introduire des produits étrangers ou exporter des produits nationaux.  

b) -L’octroi est une taxe établie par une ville, a ses portes, sur les marchandises qu'on 

veut y faire entrer et perçue a son profit.  

c)-les péages étaient certaines redevances imposées au voyageur sur les chemins et 

au passage des rivières.  

 Les romains semblent n'avoir jamais fait de différences entre ces trois sortes 

d'impôts ils n'ont pour le designer tous qu'un seul mot, celui de portorium. La seule 

distinction qu'ils aient songé à établir est d'un tout autre genre : ils reconnaissaient 

deux sortes de portoria 

-le portorium maritimum qui se payait dans les ports,  

-le portorium terrestre se payait sur les frontières de terre de l'empire ou des 

provinces, aux portes d'une ville, ou sur les chemins. 

 Nous diviserons donc cette étude historique du portorium en trois parties: 

a)- Historique du portorium, en exposant quelles étaient les circonscriptions 

douanières de l'empire romain, et quel était le mode de perception de cet impôt. 

b)- Quelles étaient les marchandises et les personnes qui y étaient soumises et quelles 

étaient, celles qui en étaient exemptes et quelles étaient les lois qui protégeaient les 

percepteurs contre la fraude et les marchands contre les percepteurs.  

 c)-Dans quelles caisses étaient versés les produits de cette taxe. 

2.l'histoire du portorium  
Le terme de portorium n'est pas le seul que l'on rencontre chez les auteurs 

anciens et sur les inscriptions pour designer l'impôt. Les portoria étaient rangés, 

parmi les vectigalia, aussi l'on trouve quelquefois le mot vectigal pour designer 

spécialement les droits d'entrée et de sortie des marchandises (Tacite, 1941, 4, 65 ) 

c'était même devenu la dénomination habituelle dans les derniers temps de l'empire 

(Code Justinien,1903, 4, 61,5). 

 Le mot portus est parfois aussi utilisé comme synonyme de portorium, 

lorsqu'il s'agit de l'impôt a percevoir dans un port (Bougarel, M. 1934, p360) C'est 
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ainsi qu'on le rencontre officiellement employé a Zraia, en plein cœur des montagnes 

(Renier, 1857, 4113).  

 Le portorium est aussi désigné sous le nom de telonium ou teloneum, surtout 

lorsqu'il s'agit d'un droit de péages. Le mot grec qui correspond a portorium est 

λιμενικόν (on trouve aussi dans le même sens les noms τελώνιον ou τέλος.( Bullet, 

1877, p32). 

Les auteurs anciens restent muets sur la date ou le portorium fut établi. Il était 

inconnu sous les trois premiers rois de Rome (à cette époque, la ville avait peu de 

relations avec les nations étrangères et aucun port n'était ouvert au commerce). On 

se demande, si le roi romain Ancus Martius en fondant le port d’Ostie, n’a pas établi 

en même temps un portorium. Cette taxe existait avant l'établissement de la 

République. Les importations et les exportations destinées a la vente étaient soumises 

a l'impôt, tandis que les marchandises réservées a la consommation personnelle 

étaient affranchies de toute taxe. T., (Mommsen. T, 1981, p85) 

 La première mention du portorium date de l'année 244 B.C. : on voit que, 

sous la menace d'une guerre contre Porsenna, le sénat, qui craignait la défection du 

peuple, voulut le gagner: il supprima  le portorium et même le tributum, laissant aux 

riches le soin de fournir a l'Etat l'argent dont il avait besoin (Tite-live, 1877, 2, 9), 

On ne sait pas si cette mesure fut longtemps en vigueur, mais plus les limites de la 

République s'étendaient, plus l'argent devenait nécessaire et les portoria offraient un 

moyen trop facile de s'en procurer. On voit, en 199 B.C. les censeurs, P. Cornelius 

Scipio Africanus et P. Alius Patus, affermer (Donner ou prendre un bien rural à bail), 

au profit du trésor romain, les portorium de Capoua et de Pouzzoles, ainsi qu'une 

douane établie peut-être à l'embouchure du fleuve Vulturne. En 179 B.C., les deux 

censeurs, M. Amilius Lepidus et M. Fulvius Nobilior, ainsi que C. Gracchus, créèrent 

de nouveaux portoria (DE LAET, S-J. 1975, p200) 

Au commencement du premier siècle avant J.-C., un droit de douane existait 

dans les principaux ports de l'Italie, comme Pouzzoles , Aquilea  et Roma . Des 

péages furent établis à l'intérieur du pays et sur les routes (Tite-Live, 1877, 32, 7). 

 Dans les provinces, le même régime existait. Les portoria qui étaient, déjà 

établis dans les pays soumis, furent conserves. Les bénéfices issus de ces impôts 

passèrent dans le trésor de la République. C'est ainsi que la Sicile, a fourni a Rome, 

grâce a ses portoria seuls, d'abondantes sommes d'argent et que l'Asie, versait chaque 

année l’argent dans la caisse de l'Etat (Guedon , S. 2014, p 50). 

La loi Cacilia proposée par le preteur Q. Cacilius Metellus en 60 a.v (Dion 

Cassius, 1955, 57, 51) a, supprimé le portorium en Italie, Elle contenta ceux que 

gênaient les vexations des portitores, et qui avaient un intérêt direct a voir disparaitre 

les entraves apportées au commerce, Les publicains, que la ferme de cet impôt 

enrichissait, étaient moins satisfaits (Tacite, 1965, 2, 16, 1), Quant aux sénateurs, ils 

furent irrités contre le préteur et voulurent lui enlever l'honneur de donner son nom 

à la loi qu'il avait proposée. Il parait que l'on ne se plaignait pas de la lourdeur des 

charges imposées par le portorium ; la loi fut surtout votée a cause des agents du fisc 

qui abusaient de leur autorité et avaient rendu l'impôt trop lourd, Cette abolition 

complète des droits de portorium ne dura pas longtemps. César avait épuisé le trésor 

et l'argent des provinces seules était incapable de le remplir L’Italie renonça en partie 
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au privilège que lui accordait la loi Cacilia et un portorium fut établi par César sur 

les marchandises étrangères (Suétone, 1931, 43). 

Nous ne savons pas si les premiers empereurs établirent des règlements relatifs 

aux portoria, ou s'ils ne firent que garder l'état de choses qui existait avant eux.  Sous 

Néron, cet impôt fut l'objet d'une importante délibération au sénat (Tacite, 1965, 15, 

50 et 51), Néron, voulant contenter l'opinion publique, proposa aux sénateurs de 

supprimer tous les vectigalia et par conséquent le portorium.  Cette mesure, qui était 

favorable aux intérêts des particuliers, aurait été défavorable pour le trésor. Le sénat 

le comprit : il loua la générosité de l'empereur et son zèle pour le bien public. 

(Salama, P. 1987, p67), Mais en même temps ils lui firent observer que supprimer 

les impôts les plus productifs, c'était porter à l'empire un coup fatal : les impôts 

étaient réglés de telle sorte que les revenus de l'Etat pussent contrebalancer ses 

dépenses. Il fallait donc seulement réprimer la cupidité des traitants et alléger les 

charges. L'empereur se conforma a l'avis du sénat et rendit seulement un édit pour 

arrêter les exactions. Il ordonna que le tarif de chaque impôt, qu'on avait tenu secret 

jusqu'alors, soit rendu public ; que les réclamations des publicains qui n'avaient pas 

été faites dans l'année fussent considérées comme non avenues a Rome, le préteur et 

dans les provinces le légat impérial ou le proconsul, reconnaissent, extra ordinem, 

toutes les plaintes portées contre les publicains.   

Les soldats restèrent, comme par le passé, exemptes de l'impôt, excepté pour 

les objets dont ils trafiquaient, Néron en supprima certains pour les abus introduits 

par la cupidité (Tacite, 1965, 13, 51). 

Les portoria restèrent en vigueur et continuèrent d'être une des plus grandes 

ressources financières de l'empire. 

Les successeurs de Néron, s'occupèrent de réglementer les détails du 

portorium, et le Code nous a conservé quelques-unes des mesures dont ils furent les 

auteurs. Pertinax, s'il faut croire Hérodien (Hérodien, 1860, 2, 4, 7), reprit les projets 

de Néron, mais, soit que le sénat n'ait fait aucune opposition a cette mesure, soit que 

l'empereur n'ait pas tenu compte de son avis. Tous les portoria, y compris les péages, 

furent supprimes et l'antique franchise rendue au commerce et a la navigation. 

BURMANN pense que Pertinax n'a pas supprimé tous les portoria, puisqu'on en 

retrouve encore de fréquentes mentions dans la suite, mais qu'il a plutôt diminué les 

taxes que ses prédécesseurs avaient élevées et rétabli l'ancien tarif. Il n'y a rien 

d'invraisemblable à ce que Pertinax ait aboli le portorium; mais son règne fut très 

court, et ses successeurs se hâtèrent de rétablir un impôt très utile. Il est probable 

qu'ils le rétablirent sur son ancien pied. Pour l'Asie et pour la Gaule, c'est un fait 

certain. (Fustel de Coulanges, 1922, p501). 

A partir de ce moment, aucun empereur n’a tenté de supprimer le portorium. 

Le Code Théodosien contient des constitutions qui s'y rapportent ; il en est de même 

du Code Justinien. On peut même affirmer qu'il dura jusqu'au début du moyen âge. 

Les troubles des derniers temps de l'empire ont fait que le portorium perdit de son 

importance. Les frontières, toujours envahies et ravagées par les peuples voisins, la 

guerre civile, toujours prête a se rallumer, enlevaient au commerce toute sécurité; les 

marchandises ne circulaient plus librement dans l'empire ; de plus, les officiers 

charges de la surveillance ne pouvaient exercer qu'un contrôle insuffisant sur les 
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recettes de l'impôt et sur les agents chargés de les percevoir (Heron de Villefoss, 

1878, p26). 

Le portorium existait encore, mais s'il continuait d'être une gêne pour ceux 

qui étaient forcés de le payer, il était   productif pour l'Etat. Aussi fut-il, dans les 

derniers temps de l'empire, l'objet d'une importante réforme. On le trouve désigné 

plusieurs fois dans le Code sous le nom d'octave.  

En Afrique, on se pose la question du fonctionnement de ce portorium, était-

il soumis a une réglementation spéciale, à savoir dépendait il de la province 

romaine de Numidie et est-ce que le fermier qui aacquis la jouissance de ce tarif 

dépendait-il du gouverneur de la province ou des services de l’empereur à Rome ? 

A mois qu’il n’ait dépendu du Municipe de Zarai. Les réponses à cette question 

restent muettes, seules de nouvelles inscriptions pourraient peut-être nous apporter 

dans l’avenir une ou plusieurs réponses (Leschi, L. 1941, 130). 

Les impôts, au nombre total de quatre, n'y étaient pas loués séparément a des 

fermiers différents ; mais un seul traitant affermait la perception des IIII publica 

Africa. Quels étaient ces quatre publica, c'est ce qu'il n'est pas possible de dire au 

juste; mais comme nous savons par d'autres sources que le portorium etait établi en 

Afrique, il est certain qu'il faut le ranger parmi ces quatre impôts inconnus. Le 

fermier du portorium était donc en même temps fermier des trois autres impôts ; il 

était sous le contrôle du procurator IIII publicorum Africa, que l'empereur nommait 

pour surveiller sa gestion, et protéger, autant que possible, les contribuables contre 

les exactions des publicains (Renier. L, 1858, p20). 

De la ligne douanière, nous ne connaissons qu'une seule station (statio 

adportum). Elle était située sur la route de Sigus a Sitifis a 55 milles romains (52 

klm) de cette dernière ville, ainsi que nous l'indique la table de Peutinger, En l'an 

202, ce poste douanier fut porté à Zarai, à 37 milles (55 km.) au Sud de Sitifis, dans 

une direction un peu plus méridionale que la station de ad portum. C'est que Zarai 

(aujourd'hui Zraia) n'avait pas été laissée en arriere de la ligne du portorium que pour 

assurer aux soldats l'immunité douanière ; or, en 202, la cohorte qui occupait ce poste 

quitta probablement l'Afrique Des lors, le fisc prit possession de ce lieu et y établit 

un tarif que nous avons conservé et dont nous parlerons plus loin. 

La station de Zarai que nous indique l'itinéraire d'Antonin (p. 9) était située sur 

la route des caravanes qui se rendaient en Mauritanie venant de la Byzacene, de la 

Tripolitaine, du Djérid et des contrées méridionales de l'Aurés. Une route conduisait, 

en effet, de Tacape (Gabes) a Thelepte (Table de Peutinger, p 299). Cette route se 

bifurquait a la station d'Avibus (au pied du Djebel Khenga), pour donner naissance 

a une nouvelle route qui formait comme limite méridionale des établissements 

romains en Afrique Elle traversait tout le Djerid, passait à Thuzuros (Tozeur), a ad 

Majores (Besseriani) (Baradez, J. 1949, p99), et arrivait a ad Piscinam (Biskra), 

Après avoir dépassé cette ville et traverse l'oasis d'El-Outhaya, elle se divisait de 

nouveau en deux parties ; la première voie gagnait Lambèse, la seconde suivait la 

rive droite de l'Oued-el- Kantara et se dirigeait sur Zraia, Par ce poste douanier 

passaient donc les marchands venant de Tacape (Gsell, S, 1893, p142), qui était, sous 

la domination romaine, un centre commercial des plus importants, ils recueillaient 

sur leur passage les produits du Djérid et de l'Aurès, et c'est au moment ou ils allaient 



A propos du Tarif de Zarai, Tarif local ou institution provinciale 

292 

entrer dans la Mauritanie qu'ils étaient obligés de payer au trésor le droit de 

portorium. On verra d'ailleurs que l'impôt était a Zraia considérablement adouci. 

2.La ville de Zarai 

La ville de Zarai, actuellement Zraia, est située dans la partie supérieure de la 

vallée de Garaouet (Poulle, A. 1873, 142), vallée qui est dominée par les monts du 

Drâa Rahbet (1314m) au Sud et djebel Mahdjouba (1395 m) à l'Est, qui se perd, au 

Nord dans la plaine d'El Beida au Sud du lac dit Chott El Hasbine. (Feuille au 

1/50.000 de Ain El Ahdjar (ex-Behagle).   

Fig 1:   Zarai et sa région 

Selon: Pierre salama, 1951, p119. 
L'agglomération antique est bâtie sur la rive gauche de l'Oued Arbel. Elle 

s'étendait sur un terrain légèrement en pente vers le Nord (4040 M), dominé par un 

mamelon qui commande à tout le pays environnant. La ville a presque conservé son 

nom antique Zraia; elle est appelée Zarai sur certaines inscriptions C.I.L. VIII, 

n°4511 ; A.E.1960, N°94), ainsi que dans l'itinéraire d'Antonin (Itineraria Romana, 

T, I, p 5), elle porte, aussi, le nom de Zaras dans la table de Peutinger, Deux de ses 

évêques Cresconius et Adeodatus, ont assisté aux conférences de Carthage en 411 

(Actes de la conférence de Carthage en 411, I .203, p. 873), et en 484, sous le titre 

de Zaraitensis et Zaradtensis. 

Une monnaie à légende néo-punique, dont le lieu de provenance est inconnu, 

a été attribuée à Zarai par L. Muller (Muller, 1862, p82) cette affirmation a été rejetée 

par Gsell (Gsell, 1911, F.26, N°69) et par J. Mazard, L'empereur Hadrien, lors de 

son voyage en Afrique en Juillet 128 A.D., a inspecté une cohorte de l'armée 

d’Afrique qui était cantonnée à Zarai, On ignore le nom de cette cohorte ainsi que le 

lieu où a été effectuée cette inspection (Lambèse ou Zarai), Deux inscriptions 
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funéraires, trouvées à Zarai, concernent un soldat de la cohorte VI Commagenorum 

et un Imagnifer de la Cohorte I Flavia Equita. 

 Le territoire de Zarai est limité au Nord par celui de la tribu des Suburbures 

(Dupuis. X, 1968, p63), a l'Ouest par les castella de la plaine au Sud de Sétif 

(Castellum Citofactenses et Perdices), Au Sud par les monts du Douar Rahbat et du 

djebel Fourhal et à l'Est par les monts des Ouled Sellam. 

A l'Est de Zarai, la présence du massif montagneux des Ouled Sellam, la rareté 

des bornes milliaires portant des chiffres comptés depuis Zarai et l'absence de celle 

portant des mentions de respublica, nous empêchent de savoir où commence le 

territoire de Zarai et où finit celui de Diana Veteranorum, On sait qu'Ain Tifelouine 

se trouve sur celui de Diana Veteranorum, mais nous ignorons de quelle cité 

dépendait la région qui s'étend entre ce point et henchir Terlist. (Filah, M-M, 1986, 

p192). 

3.Les vestiges archéologiques de Zarai: 

A travers la photographie aérienne, on aperçoit très nettement l'organisation 

des ruines (Gsell, S. 1901, p343), elles ont une forme rectangulaire (600m x 400m). 

La direction des rues de cette agglomération est presque Nord/Sud (°). La ville 

antique semble être située à 200 m au Sud de l’ex l'ancien moulin du Bellis. Elle est 

très bien délimitée par le ruisseau qui alimentait ce moulin et qui venait de la source 

de Ain Zraia, source située à l’intérieur du site antique (Ragot, W. 1873, p243), ce 

ruisseau en faisait presque le tour. Autour de ce noyau, s'est développé un réseau de 

rues qui reste encore très visible sur les photographies aériennes, Ces rues suivent la 

même direction que celle des rues du noyau central de la ville. Il faut noter que la 

direction des rues de la ville de Zarai ne suit pas celle des axes de la centuriation qui 

sont inclinés à 67,5°.  

4.Le tarif de douanes de Zarai: 
L’inscription latine connue sous le nom de Tarif de Zarai a été découvert au 

siècle dernier dans le village de Zraia, lors de la construction d’un moulin. Publié en 

1858 par Léon Renier, repris pour l’essentiel par Mommsen dans le CIL VIII, 5408, 

retouché par Dessau et Cagnat dans le supplément du Corpus pour la Numidie sous 

le n°18643, il a fait depuis l’objet de nombreux commentaires, Le Tarif de Zarai est 

daté de l’année 202 (règne commun de Septime Sévère et de Caracalla), Le texte 

nous indique qu’il a été institué après le départ d’une cohorte non précisée, Il 

énumère ensuite sur une colonne unique de 22 lignes une liste de produits suivis de 

la taxe douanière correspondante (fac-similé de l’original). On trouvera à la suite la 

lecture qui en est usuellement donnée (Filah M. El Mostefa - Krim M. Seghir, 2020, 

p99). 
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Fig 2: Tarif du portorium de Zarai (C.I.L.VIII, N°4508). 

Fac-similé du Tarif de Zaraï (Selon (Cagnat, R, 1880, p119). 

 

On constate que les produits sont répartis en quatre paragraphes. Il sont 

introduits dans le texte par le mot Lex (au sens de tarif), dont le titre ne se distingue 

pas  de la liste des  produits énumères: 

A) Lex capitularis, tarif par tête : il s’agit essentiellement du péage de bétail et 

d’esclaves. À la dernière ligne de ce paragraphe sont mentionnés des pecora in 

nundinum immunia, que l’on a traduit d’ordinaire comme ''petit bétail destiné au 

marché local'' et pour cette raison croit-on, détaxé. 
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B) Lex vestis peregrinae, cette liste concerne des produits que l’on peut, 

traduire par ''tarif des vêtements étrangers ou d’importation''. 

C) Lex coriaria, ''tarif pour les cuirs et peaux'' parmi lesquels sont classées, 

entre autres, la colle (d’origine animale) et les éponges. La traduction d’un ou deux 

termes très techniques tels que scordiscumqui signifie soit selle de cheval soit une 

qualité particulière de cuir, reste incertaine. 

D) Vient ensuite la lex portus maxim(-)/ pequaria jument(-) immunia, ce 

dernier adjectif pouvant être traduit par « exempt de droits ». Ce paragraphe a fait 

couler beaucoup d’encre. En effet, l’on s’est demandé quel substantif qualifiait 

l’adjectif maxim(-). La mise en page de René Cagnat, qui a fait de ces trois premiers 

mots le titre d’un paragraphe, séparé du contexte par un point et un alinéa, a conduit 

à sa suite les traducteurs à rapprocher maximade lex, ce qui n’était pas forcément 

l’intention du codificateur. Dans cette version, l’adjectif maxima aurait qualifié la 

Lex, c’est-à-dire le tarif, mais l’on est un peu surpris alors, s’il s’agissait d’un tarif 

maximum, que les premiers objets visés soient qualifiés d’immunia.  

Lex portus post discessum coh(ortis) instituta. 

Lex capitularis Tarif par tete  

 mancipia singula Esclave 1denier,1/2 

 eq(u)um, equam Cheval/ jument 1denier 1/2 

 mulum, mulam Mule / Mulet  1denier 1/2 

 asinum, bovem Ane / Boeuf ½ denier 

 porcum Porc 1 sesterce 

 porcellum Porcelet ½ sesterce 

 ovem, caprum Mouton/ chevre 1 Sesterce 

 edum, agnum Chevreau  agneau ½ sesterce 

 pecora in nundinium Petit  betail /marché exempté 

Lex vestis peregrinae Vêtements importés  

 abollam cenatori(a)m Manteau de table 1 denier 1/2 

 Tunicam ternaram Tunique ternaire 1 denier 1/2 

 lobicem  Couverture ½ denier 

  Vétements de couleur pourpre 1 denier 

  Autres vêtements  africains par 
paquets 

½ denier 

Lex coriaria Tarif pour les cuir et les peaux  

 Corium perfectis(sic) Cuir fini ½ denier 

 Corium pilos(um) Cuir brut ½ sesterce 

 pelle(m) ovella(m) caprin(am) Peau brute de chevre oude 
mouton 

½ sesterce 

 scordiscum malac(um)(?) Harnais ( ?) ou  cuir mou par 

100. 

½ denier 

 rudia p(ondo) Cuir brut par 100 ; cole, par 10  
éponges. par 10 

½ sesterce 
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 glutinis p(ondo)   

 spongiaru(m) p(ondo)   

Lex portus maxim(a ?) (i?) 

 

Tarif pour les très grands troupeaux et les 

bêtes de somme 

 pequaria, jument(a) immunia   

 ceteris rebus sicut ad 

caput 

 les autres articles par piece  

 vini amp(oram) gari 

amp(oram)  

sestertius Amphore de vin, amphore de  ½ denier 

 palmae p(ondo) 

c(entum) 

quinarius Garum, datte par 100 livre ? 

 fici p(ondo) c(entum)  quinarius Figues pour 100 livre ? 

 vatassae( ?) modios  decem,resi

na(m), 

pice(m), 

Boiseau  les 10 noies, resine, 

poix, 

? 

 alumen in pondo  

c(entum) ferri(?) 

 Alun 100 livre  fer ? 

Tableau (1):  Lex portus post discessum coh(ortis) instituta 

Ce texte a été découvert dans le "fortin" byzantin de la ville de Zarai, il date de 

l'année 202 A.D. date du départ de la cohorte de Zarai. Il comprend 4 catégories de 

marchandises dépendant du tarif de ce tarif. 

Ce texte a été découvert dans le "fortin" byzantin de la ville de Zarai; il date de 

l'année 202 A.D, date du départ de la cohorte de Zarai. Il comprend 4 catégories de 

marchandises dépendant du tarif de ce tarif Comme le montrent R. Cagnat, (C.I.l., 

VIII, N°4509, 10765), De Laet et A. Bourgarel-Musso, et d’autres, le taux du 

portorium n'est pas fixe. A Zarai, le portorium semble particulièrement modéré. La 

valeur marchande d'un esclave, d'un animal ou d'un objet ne peut pas être calculée à 

partir du droit perçu sur cette marchandise. Néanmoins, certains indices nous 

permettent de fixer approximativement ces valeurs (Cagnat, 1882, p115):  

Le taux du portorium est de 3/1000 pour les esclaves et de 3/8000 pour les 

bestiaux. Ces taux sont tout à fait vraisemblables, 1e droit qu'on devait payer pour 

un esclave de 1 denier 1/2, un esclave devait donc coûter 500 deniers environ (Gsell, 

1932, p75). 

 D'autre part, un cheval qui payait le même droit devait couter un peu moins cher 

qu'un esclave. 

En évaluant le prix des animaux d'après ce taux de 3/8000, nous obtenons les 

valeurs suivantes: 

Un cheval, une jument 400 deniers. 

Un mulet, une mule 400 deniers. 

Un âne, un bœuf 133 denier. 

Un mouton, une chèvre 66 deniers. 

Un cochon de lait, un agneau 33 deniers. 
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Ces prix sont de simples hypothèses, parce nut le taux n'était pas forcement le 

même pour tous les animaux. D'autre part, même si le taux était constant, ils 

peuvent nous induire en erreur: ce sont des prix moyens et naturellement le prix 

d'un animal variait avec ses qualités. Enfin, pour ne pas compliquer le tarif de 

douane, ceux qui l'ont établi ont pu faire entrer dans la même catégorie, payant le 

même droit, des animaux dont les prix étaient un peu différents. Probablement, un 

mulet ne coûtait pas autant qu'un cheval et un âne qu'un bœuf. Par exemple, l'âne 

devait coûter un peu moins de 133 deniers, le bœuf un peu plus. Les organisateurs 

de ce tarif ont dû calculer le droit à percevoir sur une valeur moyenne entre ces 

deux prix (France- J, 2014, p96). 

Pour les vêtements, un renseignement, donné par le texte de l’inscription, nous 

permet de fixer la valeur du taux; mais cette valeur n'est pas certaine : la lecture une 

tunique de 3 "aurei" est douteuse, d'autre part, même si une tunique coûtait ce prix-

là, le taux du droit à percevoir sur les autres vêtements était peut-être variable. Sur 

cette tunique, le droit perçu était de 1 denier 1/2, c'est à dire 1/40 de sa valeur 

(Trousset –P, 2002, p24). 

Ce taux est vraisemblable ; en le prenant pour base, on obtient les valeurs 

suivantes pour les objets suivants:  

- Manteau de table 60 deniers  

- Couverture de lit 20 deniers  

- Sayon de Pourpre 20 deniers. 

Pour les cuirs, le taux ne devait pas être le même. Il est difficile d'évaluer leur prix, 

le tarif indique cependant qu'un cuir préparé payait un droit quatre fois plus grand 

qu'un cuir brut; sa valeur devait donc être quatre fois plus grande. Enfin une peau de 

chèvre ou de mouton valait quatre fois moins qu’un cuir de bœuf. 

 Nous ne connaissons pas le taux des droits prélevés sur les boissons et les 

aliments. Le tarif nous apprend qu’une amphore de vin (25 L.18) et une amphore de 

garum payaient les mêmes droits et avaient donc probablement des valeurs égales ; 

que sur 100 livres de figues et sur 100 livres de dattes (37, 7 kg), il était prélevé un 

droit de douane double que sur une amphore de vin ou de garum. La valeur de 50 

livres de figues ou de dattes était donc à peu près la même que celle de l'amphore de 

vin ou de Garum, Si l'on considère que le taux du portorium était encore de 1/40 pour 

ces objets, ce qui est une valeur vraisemblable bien que rien ne le prouve, le prix de 

l'amphore de vin ou de garum était de 40 sesterces et celui de 100 livres de figues ou 

de dattes de 80 sesterces. Ces prix ne sont pas très élevés, aussi ne sont-ils peut-être 

pas exacts. Le taux du portorium pouvait être en effet moins élevé que 1/40. 

Malgré la part d'incertitude qui entre dans cette évaluation, elle a un grand 

intérêt car elle donne un aperçu sur le prix de ce qui nourrissait, habillait, transportait 

etc... Les gens en Numidie occidentale vers l'année 202 A.D.  

D'après le début du texte de l'inscription, ce tarif a été établi après le départ de la 

cohorte de Zarai: 

"Imp(eratoribus) Caes(aribus) L(ucio) Septimio Severo III et M(arco) Aurelio 

Antonino Augustis piis Consul Lex portus post discessum coh(ortis) instituta 
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La région de Zarai aurait peut-être bénéficié d'une franchise douanière dans le 

cas ou elle avait eu un statut militaire spécial. En 202, une fois la cohorte partie, Zarai 

serait devenue région civile et la franchise douanière aurait été rétablie (Cagnat, 

1882, p74, A moins que, suite à ce départ, cette agglomération ait obtenue ce 

privilège, Pour ma part, je me demande si un tarif de douane n'avait pas existé à 

Zarai, depuis la fondation de ce centre, au début du deuxième siècle de notre ère et 

qu'en 202, on a éprouvé le besfÿn de le réactualiser et de l’améliorer. Cette date a pu 

coïncider avec le départ de la cohorte de Zarai et les habitants de cette ville ont 

éprouvé le besoin d'inscrire ce départ sur le Tarif de douane. On pourrait peut-être 

aussi lier ce tarif avec la politique impériale de Septime Sévère : on sait que la 

province de Numidie a été crée par cet empereur et que plusieurs villes ont accédé 

au statut de municipe à l'époque des Sévères (Gascou, 1972, p62). 

Pour la ville de Zarai, une borne milliaire est comptée depuis ce centre dès 

le règne d'Elagabal (C.I.L.VIII, N°22485). 

Les chercheurs qui se sont penché sur les problèmes que pose cette 

inscription, voient dans Zarai et dans sa région un territoire militaire entre la fin du I 

er siècle et le début du III eme. Cela est dû d'une part à l'allocution d'Hadrien, qui 

cite la ville, d'autre part à l’indication du départ de la cohorte sur le texte du tarif. 

Cette hypothèse s'est trouvée appuyée par l’article de CARCOPINO J. qui a 

commenté certaines inscriptions des castella de la plaine au Sud de Sétif et qui se 

servant de l'introduction de ce Tarif conclu que la région s’étendant entre Setif et 

Zarai a toujours été une région de trouble ce serait pour cette raison que les castella 

ont éprouvé le besoin de s’entourer de murailles (CARCOPINO J, 1920, p16), Est-

ce qu’on ne pourrait pas plutôt rapprocher cette agglomération d'autres centres qui 

sont nés et qui se sont développés à côté de garnisons militaires : la ville de 

Lambaesis s'est développée au contact des camps de la III eme légion Augusta dès la 

fin du I er siècle de notre ère. A Rapidum, en Maurétanie Césarienne, où une ville 

s'est développée autour du camp construit en 122 A. D.; en 167 A.D., les civils et les 

vétérans entourèrent leur ville d'un mur. (C.I.L VIII, N°20834). 

L'axe ou les axes que suivait ce commerce n’est pas cessé de passionner les 

chercheurs: H.de Villefosse, les auteurs du C.I.L.VIII, P. Romanelli. G. Ch. Picard 

et J.Rougé  ont tendance à voir un commerce à sens unique :les produits viennent de 

l'Est (Afrique Proconsulaire) et sont écoulé à l'Ouest (Maurétanie Césarienne ). 0n 

se trouve donc devant un commerce inter-provincial dirigé Est-Ouest. P. Salama, 

quant à lui, pense que ces échanges sont axés principalement Est-Ouest, avec un 

retour (produits provenant de la région au Nord du Sahara) . J.P. Darmon, en 

commentant ce tarif, se prononce sur le fait que les produits et les denrées cités, 

transitent par Zarai et traversent le ''limes'' et que ce trafic avait une direction Nord-

Est/Sud-Ouest, Les provinces africaines exportent les produits finis et importent les 

esclaves, les animaux et les, matières premières; ceux-ci proviennent des régions 

Nord-sahariennes et du Hodna, Cet auteur explique aussi la révolte des Gordien et 

celles qui se sont produites en Afrique au III eme siècle, par l’intermédiaire de 

l'interruption du commerce entre les provinces romaines de l'Afrique du Nord et les 

populations africaines restées en dehors du contrôle de Rome. Ces historiens ont eu 

tendance à oublier que Zarai est située à l'intérieur d'une province romaine et non pas 
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dans la région du « limes», qu'elle est entourée d'autres villes très romanisées: à l'Est 

Diana veteranorum avait le statut de municipe dès 116-117 A.D. ou même avant : 

une dédicace à Jupiter, datée de 132 A.D., a été trouvée à 5 km au Sud de Lamasba 

deux bornes milliaires, datées de 184-183 A.D. proviennent de la route de Lambiridi 

à Nicivibus, route qui passait au Sud de Lamasba, à travers les monts du Belezma. 

(Darmon P, 1964, p17) 

Les marchandises, citées par l'inscription ne viennent nécessairement pas de 

l'Afrique Proconsulaire, mais aussi de la Numidie, des Maurétanies et pourquoi pas 

des provinces romaines de l'Europe occidentale. Le courant de ces échanges devait 

donc s'effectuer suivant deux axes principaux: l'un Nord/Sud et l'autre Est/Ouest et 

retours. A notre sens, il s’agit d’un simple tarif de douane comme ceux qui ont été 

découverts dans d'autres points de l'empire romain (Cagnat-R, 1880, p80). 

Les droits de douanes existent depuis longtemps. Ils n’ont pas toujours porté 

ce nom, n’ont pas toujours été recouvrés par l’Etat. Ils ont toujours existé en 

Occident. Une régulation des échanges fut nécessaire. La mondialisation date 

vraiment d’hier voir d’avant-hier. Remontons un peu dans le temps pour arriver à 

l’époque de la Rome Antique et évoquant le portorium. Si des interprétations 

divergent sur son origine, il aurait été établi dès le commencement de la Rome et a 

survécu à la fin de celle-ci. On a retrouvé des traces écrites l’évoquant pendant la 

république, du temps de la deuxième guerre punique (218-202 avant JC), pendant 

l’empire romain, jusqu’au code Justinien (528 après JC). 

 Le portorium était un impôt indirect, un affermage (une location= une 

concession ?) entre un état et des particuliers d’ordre privé ; ou concéder à des 

particuliers une partie des terres qu’il possède (loca publica ; ager publicus), 

moyennement certaines redevances qui formaient alors à peu prêt les seules 

ressources du trésor. C’était un acte juridique et notarial en vue d’une action de 

location d’un service par l’état envers un privé pour un service régalien, octroyé par 

un état à un privé pour une durée déterminée. Le mot employé pour designer ce 

service est le verbe « affermer » qui signifie louer à bail. Ce terme semble provenir 

du mot agricole « ferme » « fermage ». 

 Le portorium est à la fois un droit de douanes, un droit d’octroi et un droit de 

péage pour la circulation des marchandises et des personnes. C’est une contribution 

indirecte donc un impôt qu’il fallait payer lorsqu’on franchissait les limites de la terre 

ou de la mer de la cité romaine, puis de la province romaine.  On peut donc le 

qualifier d’impôt de transport établi sur des marchandises qui circulaient à travers le 

territoire romain et qui devait être exigé au moment où elles passaient à certains 

endroits déterminés, comme la frontière, de l’empire, d’une région de l’empire ou 

d’un groupe de provinces appartenant à l’empire. Mais le portorium était aussi exigé 

pour l’entrée dans certaines villes, et enfin sur des routes ou sur des ponts.  

 C’est la raison pour laquelle, certains historiens le voient comme un droit de 

douanes et d’octroi, à la fois, car le portorium est présent aux frontières de l’empire, 

mais aussi aux frontières des provinces romaines aussi, ainsi qu’à l’entrée des villes 

et s’applique sur les marchandises. Il existe également pour pouvoir circuler sur les 

routes ou les ponts ce qui en fait également un droit de péage. 
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 Les romains ne faisaient pas de distinction entre le droit de douanes, l’octroi 

et le péage mais par contre ils distinguaient le portorium maritime et le portorium 

terrestre. Sans doute pour des raisons économiques et politiques. Comme toute 

contribution indirecte, ce fut une arme pour les romains et pour leur empire et du 

commerce afférent aux échanges entre leurs provinces et leurs voisins (Chaouali, M. 

2002, p 380).  

 Son taux fut variable selon les époques et surtout selon les régions de 

l’empire. Il serait très difficile de les distinguer complètement. On sait par exemple 

que le taux pour la Sicile sous Cicéron était de 5%. 

 L’importance du portorium pour le trésor romain fut réelle. Ainsi, les sources 

latines nous apprennent que la dite Sicile, lorsqu’elle fut conquise par Rome versa 

son portorium au trésor romain et ce fut une manne d’argent très importante, On sait 

également que les provinces d’Asie versaient de fortes sommes grâce à cette 

contribution au trésor romain. 

 

Conclusion  
A certaines époques de son histoire, le portorium fut supprimé, notamment en 

Italie même : ainsi avant la conquête de la Gaule il n’existait plus mais Jules César 

le remit au goût du jour afin de financer ses expéditions militaires. Néron voulut le 

supprimer pour plaire à la plèbe mais les sénateurs romains effrayés par le manque à 

gagner pour le trésor louèrent sa générosité tout en faisant reculer ce projet. 

A la fin de l’empire, au vu des soubresauts politiques, économiques et 

militaires, le portorium perdit de son importance car les frontières étaient devenues 

une idée complexe et mouvante et les marchandises ne circulaient plus aussi 

librement. S’il était encore recouvré, il avait cessé d’être productif pour le trésor. Il 

fut reformé et un droit nouveau apparut sous le nom d’octave. Le portorium, est donc 

l’ancêtre du droit de douane. 
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