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كلمة العدد

ت عديد  مٍة عا حوث قّيِ َع عشَر، وقد ازدان بدراسات و ُيطّل علينا العدُد الرا
علــم االجتمــاع وعلــم الّنفــس، والديموغرافيــا والفنــون، ومــا  ــ اختّصــت  القضايــا ال

عــة. ــا مــن مياديــن بحثيــة متنّوِ إل

ــود  ا مــن  ــد  املز طلــب  ــ   
ً
أبــدا ــة 

ّ
ل ا ــذه  ــ  ع املشــرفة  العلميــة  يئــة  وال

اديميــة.      األ ت 
ّ
للمجــال ــ  األو املراتــب  ــ  ــا  وجعل ا،  إشــعاع واســتكمال  ــا،  إلثرا

ــن   دكتورالي
ً
 وطالبــا

ً
ن أســاتذة ــ جميــع الّدارســ ــا، ع ، كمــا جــرت عاد ّ ــ لذلــك، ت

امعيــة. ثــراًء للمكتبــة ا ــا و ــم مــن بحــوث، إغنــاًء ل ّســر ل ــا بمــا ت موا ف ســا ُ أن 

ق. ِ
ّ
وهللا املوف

ر حر
ّ
س الت رئ



.
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م (جامعة املسيلة) د. سم برا

ملخص:

رغم ما تكتسيه اللهجات من أهمية بالغة حتى بالنسبة للمختص̼ يف دراسات لغات ممع̺ة 

عريقة، فإن الباحث̼ يف مجال الدراسات األمازيغية أو لنقل جلّهم توجهوا إىل مع̺ة "لغة مشرتكة" 

انطالقا من وضعية لهجية متّسمة بالتعّدد والتنّوع، مع العلم أنه ̬ يسبق ملا يسمى باألمازيغية وأن 

عرفت التقعيد، رغم كونها مستعملة يف ش̲ل إفريقيا ومنطقة الساحل اإلفريقي منذ آالف السن̼، 

م̲ يطرح أسئلة حول أسس هذه املع̺ة وفرص نجاحها خاصة وأن املستمزغ̼ ركزوا يف دراساتهم 

عىل بعض اللهجات عىل غرار التارڤية والقبائلية والشلحية...إلخ، يف ح̼ أغفلوا العرشات منها.

 إن محاولة فرض لغة واحدة عىل ج̲عات لغوية معينة تستعمل لهجات مختلفة مع تعطيل 

القيام بهذه العملية املعقدة  إذ إن  بالفشل؛  البحث اللهجي األمازيغي سيحكم عىل هذه املبادرة 

يتطلب إجراء دراسات لهجية وافية لكل اللهجات األمازيغية بدون استثناء. ك̲ أن أي لغة أمازيغية 

معيارية جديدة ال ̻كنها االستغناء عن علم اللهجات، عىل األقل يف املراحل األوىل من استحداثها.

كل̲ت مفتاحية: لغة أمازيغية، لهجات أمازيغية، مع̺ة لغوية، لغة مشرتكة، علم اللهجات. 

Résumé :

Malgré l’importance prépondérante accordée aux dialectes, même par des spé-

cialistes versés dans l’étude de langues à forte tradition de normalisation. La quasi 

majorité des chercheurs dans le domaine amazigh ont opté pour la normalisation 

d’une langue commune on se basant sur une situation dialectale fort variée, alors 

même que cette pseudo « langue amazigh » n’a jamais connu aucune action de 

normalisation malgré le fait qu’elle soit utilisée en Afrique du nord dans plus de dix 

états depuis des millénaires. Ce qui nous pousse à poser des questions sur le fonde-

ment de cette normalisation et ses chances d’aboutir surtout quand on apprend 

qu’ils se sont basés dans ce processus sur une poignée dialectes à l’instar du 

Touarègue, le Kabyle, Tachelhit …etc.

Tenter d’imposer une seule langue sur des communautés linguistiques utilisant 

diљérents dialectes et obstruer en même temps la dialectologie amazighe se soldera 

surement par un échec car accomplir ce processus complexe de normalisation né-
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cessitera des études dialectales approfondies de tous les dialectes amazighs sans 

exception aucune. Sans oublier que nouvelle langue amazighe ne pourra pas se 

passer de la dialectologie surtout pendant ces premiers balbutiements.

Mots clés : Langue Amazigh, dialectes amazighs, normalisation, langue com-

mune, dialectologie.

̺ة اللغة األمازيغية1   التعدد اللهجي وأثره يف مع

املقدمة:

إذا كانت اللهجات األمازيغية قد استطاعت أن تبقى مصانة ومحفوظة بفعل العزلة الجغرافية 

خالل آالف السن̼ رغم شفويتها، فإن عرص اإلعالم اآليل ووسائل اإلعالم الحديثة غ̺ت املعطيات 

بشكل راديكايل. وال ̻كن ألية لغة أو لهجة أن تكون يف مأمن من العوملة التي فرضت نفسها عىل 

العا̬ كله، وإذا كانت هذه التكنولوجيا تحمل معها شحنة لغوية وثقافية تشكل تهديدا لعرشات 

اللغات العريقة. ف̲ذا نقول عن تلك اللهجات ̬ تستوف حتى حّقها من الدرس والعناية؛ فال ريب 

إذن أنها سرتحل يف ظل الصمت الرهيب والمباالة من الباحث̼ والدارس̼ واملهتم̼، م̲ يعترب بحق 

خسارة لرتاث إنسا̹ ال يقّدر بثمن. 

ومصدره  العوملة،  خطر  عن  يقل  ال  داهم  خطر  األمازيغية  باللهجات  يرتبص  ذلك،  عن  فضال 

-لسخرية القدر– الحاملون لشعار ح̲ية األمازيغية ودرء خطر اندثارها، وذلك ʪحاولتهم مع̺ة 

(standardisation) لغة أمازيغية مشرتكة ب̼ كل األمازيغ عىل حساب الدرس اللهجي، فهم بذلك 

يحكمون عىل اللهجات األمازيغية ʪوت أكيد، ك̲ أن اللغة األمازيغية املنشودة قد ال تلق تجاوبا 

من قبل مستعميل اللهجات بل قد تختفي بعد فرتة زمنية غ̺ طويلة، خاصة إذا ʯخضت مجهودات 

املع̺ة عن لغة مخربية ال تأخذ بع̼ االعتبار التعّدد اللهجي، م̲ يرتتب عليه انعدام الفهم املتبادل 

(intercompréhension)ب̼ مختلف الج̲عات األمازيغية. 

-1تعريف اللهجة:

للوقوف عىل تعريف اللهجة ال بد من النظر إليها من الناحية اللغوية واالصطالحية عىل النحو 

التايل

لغة:

ورد يف كتاب الع̼ لصاحبه الخليل بن أحمد الفراهيدي أن اللهجة هي»طرف اللّسان، ويقال 

تحت هذا  املراجع  بربرية" حتى عند وروده يف   " بدل  أمازيغية  املقال عىل استع̲ل مصطلح  عند كتابتنا هذا  1 حرصنا 
"أمازيغية"  كلمة  تعيد  إفريقيا، يف ح̼  "بربرية" من قدح وتجريح يف حق سكان ش̲ل  املسمى، نظرا ملا يحمله مصطلح 

االعتبار لهم وللغتهم.
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جْرس الكالم، ويقال: فصيح اللهجة، وهي لغته التي ُجبل عليها فاعتادها، ونشأ عليها».1

أما ابن فارس فيقول يف معجم مقاييس اللغة أن «الالم والهاء والجيم: أصل صحيح يدل عىل 

املثابرة عىل اليشء ومالزمته  واألصل اآلخر دّل عىل اختالط يف األمر. يقال: لهج باليشء: إذا أغري 

الكالم،  من  به  ينطق  ʪا  اللسان  واللهجة:  اللهجة،  فصيح  هو  وقولهم:  لهج.  وهو  عليه  وثابر  به 
وسميت لهجة، ألنه كل يلهج بلغته وكالمه. واألصل اآلخر قولهم: لْهَوْجَت عليه أمره: إذا َخلطته».2

يظهر من قول الخليل وابن فارس أن اللهجة هي اللغة عند عل̲ء العربية القدماء؛ فلغة ʯيم 

كلمة  تعنيه  ما  سوى  بها  يريدون  ال  العربية  املعج̲ت  يف  جاءت  التي  طيّىء  ولغة  هذيل  ولغة 
(اللهجة). ك̲ أطلق عىل اللهجة لفظ (اللحن)، قال أحد األعراب: (ليس هذا لحني وال لحن قومي).3

ب-اصطالحا:

يش̺ األستاذ إبراهيم أنيس أن اللهجة يف االصطالح العلمي الحديث هي» مجموعة من الصفات 

اللغوية تنتمي إىل بيئة خاصة ويشرتك يف هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة. وبيئة اللهجة هي 

جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات. لكل منها خصائصها ولكنها تشرتك جميعا يف مجموعة 

من الظواهر اللغوية التي تيّرس اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض...وتلك البيئة الشاملة التي 

واللهجة هي  اللغة  ب̼  فالعالقة  باللغة.  تسميتها  اصطلح عىل  التي  لهجات، هي  من عدة  تتألف 

هذه  وجميع  ̻يزها.  ما  منها  لكل  لهجات،  عدة  عىل  تشتمل  فاللغة  والخاص.  العام  ب̼  العالقة 

اللهجات تشرتك يف مجموعة من الصفات اللغوية والعادات الكالمية التي تؤلف لغة مستقلة عن 

غ̺ها من اللغات».4   

وبالنسبة لجون ديبوا Jean Dubois  فهي :»نظام من اإلشارات والقواعد الرتكيبية تشرتك يف 

أصلها مع نظام آخر يتم اعتباره لغة، لكنها ̬ تكتسب نفس الوضع الثقايف واالجت̲عي لهذه اللغة 
التي تطورت بشكل مستقل «.5

أما األستاذ مبارك مبارك فيقول يف معجمه للمصطلحات اللسانية أن اللهجة هي :»اللغة التي 

أو  الصوتية  الناحية  من  غ̺ها  عن  ʯيّزها  بها  خاصة  صفات  ولها  الناس،  من  ج̲عة  عليها  يتفق 

املفرداتية أو النحوية أو الرصفية، وقد تتطور هذه اللهجة لتصبح لغة مستقلة مع مرور الزمن، أو 

1   الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب الع̼، 104/4-105، مادة (لهج).
2   ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، 214/5-215، مادة (لهج).

3   حاتم صالح الضامن، علم اللغة، مطبعة التعليم العايل، املوصل:1989، ص 32.
4   إبراهيم أنيس، يف اللهجات العربية، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة، 1965، ط 3، ص 15.

5  Jean Dubois, Mathée Giacomo et al, Dictionnaire de linguistique, Paris : 2002, Larousse- Bordas/
VUEF, p143.
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ب̼ لهجات القبائل العربية التي  جرى  قاʥة بنفسها، ك̲  فتكّون لغة  أن تندمج مع لهجات أخرى 

اندمجت في̲ بينها وكّونت اللغة العربية التي يكتبها ويحكيها الناس يف األقطار العربية.1     

هذا وتعترب اللهجة – حسب الدكتور عبد الجليل مرتاض-» تكلم جهوي متغ̺، تختلف مميزاته 

اللغة  (الرصفية) عن  املورفوسانتاكسية  ونادرا  (النحوية)  اللكسيكية  وكذا  والفونولوجية  الصوتية 

املهيمنة، وهذا التغ̺ عموما ليس مختلفا إىل درجة عدم التفاهم ب̼ متكلم̼ ال يتكلمون إال هذه 
اللهجة الجهوية وب̼ آخرين ال يتكلمون إالّ اللغة الوطنية (أو لهجة أخرى من نفس اللغة).2

-2اللهجات األمازيغية يف بالد املغرب:

لكل لغة أو لهجة ميزتان أساسيتان تحك̲نها وʯيزانها عن غ̺ها، وه̲ املجال الجغرايف واملجال 

الد̻غرايف، وهذا ما نجده كذلك اللهجات األمازيغية يف بالد املغرب:

أ-نطاقها الجغرايف:

كان املجال اللغوي األمازيغي ̻تد سابقا وبشكل متواصل من املحيط األطليس إىل مرص، ومن 

الفينيقي  االحتالل  يتمكن  السوداء. و̬  إفريقيا  الصحراء حتى  أقايص  غاية  إىل  املغرب  بالد  ش̲ل 

والغزو الروما̹ من تغي̺ الشخصية اللغوية للمنطقة عىل الرغم من استمراره̲ عدة قرون. وعىل 

استفادت من وقت أطول وخاصة من وسيلة  التي  النقيض من ذلك، ʯكنت الفتوحات اإلسالمية 

انتشار أكʳ قوة ممثلة يف الدين من التوسع ببطء لكن بخطى ثابتة عىل حساب الفضاء األمازيغي 

حتى حولته إىل كتل وتجمعات تخرتقها مناطق ناطقة بالعربية كانت محدودة يف البداية ثم أصبحت 

كب̺ة أكʳ فأكʳ إىل أن أصبحت اليوم تشكل األغلبية.3   

ضمن  الواقعة  الدول  من  عرشة  نحو  الراهن  الوقت  يف  باألمازيغية  الناطقة  املنطقة  تشمل 

املجموعة التي تضم بالد املغرب والصحراء وبالد الساحل. غ̺ أن الجزائر واململكة املغربية تعتربان 

الدولت̼ اللت̼ تحتويان عىل أهم نسبة من الناطق̼ باألمازيغية وأين تطرح «املسألة األمازيغية « 

بأكʳ حدة.4    

1   مبارك مبارك، معجم املصطلحات األلسنية، فرنيس -إنكليزي – عرʭ، دار الفكر اللبنا̹ للطباعة والنرش، ب̺وت: 1995، ط1، 
ص ص 82-81.

2   عبد الجليل مرتاض، اللسانيات الجغرافية يف الرتاث اللغوي العرʭ، دار الغرب للنرش والتوزيع، وهران: 2003، ط1، ص 19 
نقال عن: 

 Dictionnaire de Didactique des langues, pp 148-149
3  Mohand Akli Haddadou, Défense et illustration de la langue berbère, suivi de : Apport des berbères à 
la civilisation universelle, , Édition INAS, Alger, P 10 . 

4  سا̬ شاكر، األمازيغ وقضيتهم يف بالد املغرب املعارص، ترجمة: حبيب الله منصوري، دار القصبة للنرش، الجزائر: 2003، ص11.  
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وأهم املناطق الناطقة باألمازيغية بالجزائر هي1: منطقتا القبائل واألوراس؛ وباململكة املغربية: 

وغرب  وسط  يف  املتعددة  الصغ̺ة  والتجمعات  الشلوح،  منطقة  األوسط  املغرب  الريف،  منطقة 

الجزائر، يف تونس فضال عن الصحراء ... فاملناطق األوىل التي تضم أعدادا كب̺ة من السكان ...غالبا 

ما تكون ذات كثافة سكانية عالية. ك̲ أن استع̲ل اللغة األمازيغية يف الحياة اليومية يكون يف بعض 

األحيان تلقائيا ومطلقا، بحيث نجد أعدادا كب̺ة من السكان يتكلمون بلغة واحدة، خاصة النساء، 

والكبار، واألطفال الذين ̬ يلتحقوا بعُد باملدارس. 

أما املناطق الثانية فتضم أعدادا ترتاوح من بضعة مئات إىل بضعة آالف نسمة متواجدين يف 

محيط تسود فيه اللغة العربية وتربطهم به عالقات مستمرة، وحيث تنترش فيه االزدواجية اللغوية. 

أما استع̲ل اللغة األمازيغية يف هذا املحيط فإنه ال يتعدى مجال املحيط العائيل. وفرص بقاء هذه 

اللغة ضمن هذه املجموعات ضئيلة جدا، وهذا راجع إىل الضغط املتزايد للغة العربية عن طريق 

املدرسة ووسائل اإلعالم واختالط السكان. ففي ورقلة مثال (صحراء الجزائر)، نجد تحول السكان ا 

الناطق̼ باألمازيغية يف ظرف عقدين من الزمن إىل أقلية لغوية منذ أن أصبحت مدينتهم « العاصمة 

الجزائرية للبرتول» األمر الذي ترتّب عنه مبارشة توافد ج̲عي لسكان املناطق األخرى.

السكان  من  تتكون  باألمازيغية  الناطقة  للمنطقة  املكونة  واألخ̺ة  الثالثة  الكب̺ة  املجموعة 

الطوارق. مقسم̼ عىل عدد من البلدان الواقعة ضمن املنطقة الصحراوية – الساحلية خاصة النيجر 

ومايل. أما البلدان األخرى كالجزائر (الهڤار، آجر)، ليبيا (آجر) فولتا العليا (أودالن)، ونيج̺يا.

ب-الوزن الد̻غرايف:

يقول  فمحمد جسوس  باألمازيغية؛  الناطق̼  املغرب حول عدد  يف  دقيقة  إحصاءات  توجد  ال 

حوايل 38 % من املغاربة وأحمد بوكوس يقول إنهم عرشة مالي̼. بين̲ يقول عبد الرحمن الجياليل 

أن عدد األمازيغ هو 30 % من السكان يف املغرب وأن عدد الناطق̼ باألمازيغية يف الجزائر هو 25 

بالتأكيد، ك̲ أن اإليديولوجيا والسياسة والهوى ʯنع  % لكن جميع هذه اإلحصائيات غ̺ دقيقة 
ظهور إحصاءات دقيقة، إال إذا انتقلت املشكلة من الحيز السيايس إىل الحيز املعريف-عىل حد تعب̺ه.2

ويف السياق نفسه، يؤكد سا̬ شاكر أنه « يصعب تقديم أرقام دقيقة وموثوق فيها وهذا لعدم 

للغة  املوضوعية)  اإليديولوجية،  (املؤسساتية،  العامة  الوضعية  أن  ك̲  لغوية.  إحصاءات  وجود 

ذاته رهان  الناطق̼ باألمازيغية يف حد  الواقع، عدد  يف  إشكالية.  تقدير  األمازيغية تجعل من كل 

سيايس كب̺ يف دول بالد املغرب، ومحل مجادالت ومناقشات حادة. وبتحليل مجموع األرقام املقدمة 

1   املرجع نفسه، ص 19.  
2   عز الدين املنارصة، املسألة األمازيغية يف الجزائر واملغرب، إشكالية التعددية اللغوية، دار الرشوق للنرش والتوزيع، َع̲ن: 

1999، ط 1، ص ص 137 – 138.  
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من طرف املصادر املتعددة، ̻كننا تقدير عدد الناطق̼ باألمازيغية بـ: 

منطقة -  سكان  من  هم  الكربى  (األغلبية  الجزائر  سكان  من   %  25 إىل   20 من  ترتاوح  نسبة 

القبائل)، أي 6 أو 7 مالي̼ نسمة من مجموع عدد يقارب 30 مليون نسمة.

نسبة تقارب 40 % من سكان اململكة املغربية، أي ما يقارب 12 مليون من الناطق̼ باألمازيغية - 
من مجموع عدد السكان الذي يقارب 30 مليون نسمة.1

ويف األخ̺ ال بّد أن نضع نصب أعيننا بأن الدول وإن « كانت قادرة عىل تقديم إحصاءات دقيقة 

عىل مستوى اللغة، فإن مستوى الهوية يبقى مجهوال، خصوصا أن األمازيغية روح ثقافية، أكʳ من 

كونها انت̲ء عرقيا. فمن الصعب تحديد ماهية العرق الصايف ألن املغاربة جميعا يشرتكون يف الروح 
األمازيغية والروح العربية والروح اإلسالمية.2

-3ماهية األمازيغية (لغة أم لهجات):

الفرق ب̼ اللغة واللهجةأ) 

ما توصم اللهجة بكونها ذات نظام لسا̹ ضعيف أو متدهور، مفتقرة للكتابة والثقافة،  غالبا 

محصورة يف منطقة معينة عكس اللغة املقرتِنة بفكرة الج̲عة اللغوية الواسعة واملتجانسة والحاملة 

إلشعاع ثقايف كب̺.3    

ويؤكد لويس جان كالفي يف هذا الصدد أن «تصنيف األشكال اللغوية إىل لغات ولهجات يعترب 

قدحيا وكتناظر للتقسي̲ت االجت̲عية املبنية عىل رؤية قدحية: فاللغة تناسبها ج̲عة «متحرضة»، 

أما اللهجات والباتوا (Patois) فتطابقها ج̲عات من «املتوحش̼»، األوىل منضوية يف شعوب وأمم، 
يف ح̼ أن الثانية منضوية يف قبائل».4

لكن ومن وجهة نظر لغوية فإن» اللهجة ليس لها أي معنى قدحي. وهي تعني بكل بساطة 

فالواقعة  فإن أية لغة ال تنفرد بخلّوها من لهجات.  الشكل املحيل للغة معينة. وكيف̲ كان الحال 

اللهجية مشهود عىل وجودها منذ القدم. إن انقسام لغة إىل لهجات يتوقف عىل سهولة التواصل ب̼ 

مختلف املجموعات التي تتحدث بهذه اللغة. فمن املعروف أن التجزؤ اللغوي يف الجبال هو أكرب 
م̲ هو عليه يف السهول».5

1   سا̬ شاكر، األمازيغ وقضيتهم يف بالد املغرب املعارص، ص 11.  
2   عز الدين املنارصة، املسألة األمازيغية يف الجزائر واملغرب، إشكالية التعددية اللغوية، ص 138.

3  Mohand Akli Haddadou, op.cit. P41.
4  لويس جان كالفي، علم االجت̲ع اللغوي، ترجمة: محمد يحياتن، دار القصبة للنرش، الجزائر: 2006، ص 52.

5 عبد الله زارو، حلقات باكورن حول األمازيغية، مؤسسة تاوالت الثقافية، كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية: د ت، ص 
.83
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وال بّد أن نشّدد هنا أن اللهجة « ال تتميز عن اللغة، ألن للهجة نظاما صوتيا ولغويا ومعجميا 

عادة  بها  يقصد  فاللهجة  آخر،  نوع  من  واللهجة  اللغة  مفهومي  ب̼  إذن،  الفرق،  ʯاما،  كاللغة 

املستويات الشفوية للغة والتي رغم اختالفاتها ال ʯنع حصول التفاهم بها وّرس هذه االختالفات أن 

عليها  استحال  الناس  من  طوائف  بها  وتكلمت  األرض  من  واسعة  مناطق  يف  انترشت  متى  اللغة 
االحتفاظ بوحدتها األوىل أمدا طويال.1

والحقيقة التي ال مراء فيها هي أن ال فارق جوهري ب̼ لهجة ولغة، إ̷ا الفارق هو أن لهجة ما، 

ولسبب خارجي، أو لظروف خاصة، تعترب لغة قومية رسمية، بين̲ لهجة أخرى، رʪا أفضل منها، ال 

يعرتف بها. فلو أن التوراة األملانية ترجمت إىل لهجة برل̼ لكانت لهجة برل̼ األملانية الفصحى ال 

لهجة هانوفر.2  

وهذا يؤيد ما ذهب إليه الدكتور محمود فهمي حجازي بأن :»أي نظام لغوي يتكون من أصوات 

أية لغة وأية لهجة داخلة يف هذا  تكون كل̲ت تؤلف جمـال ألداء معنى، ومن هذا الجانب نجد 

اإلطـار. واليشء األسايس الذي يجعل نظاما لغويا ما يصنف باعتباره لهجة أو لغة فصيحة هو موقف 

 – تصنيفها  يحتّم  ما  اللغة  أو  اللهجة  بنية  يف  ليس  أنه  هذا  ومعنى  منه،  اللغوية  الج̲عة  أبناء 

بالرضورة – هذا التصنيف، ولكن مجاالت االستخدام عند أبناء الج̲عة اللغوية هي التي تفرض 
هذا التصنيف».3

وجدير بالذكر هنا أن اللساني̼ أمثال مارسيل كوه̼ أجمعوا عىل أنه :»ال وجود لوحدة اللغة 

عىل اإلطالق، بهذا املفهوم حتى أفراد املجتمع الذين ال ̻لكون إال لغة واحدة ال يستعملونها بنفس 

الطريقة يف كل املقامات».4 فاللغة كالكائن الحي يف تفاعل مستمر مع البيئة التي تحيط به ال تفتأ 

تتغ̺ كل̲ تغ̺ت هذه البيئة.

اللسانية  الدراسات  مجال  يف  املعارصين  الباحث̼  أهم  أحد  يعترب  الذي  شاكر  سا̬  هو  وها 

لنفسها من كل الجوانب وعىل مستوى كل  لغة مطابقة  يؤكد ذلك بقوله أن :» فكرة  األمازيغية 

ترابها ومستعمليها تعترب وهم، ونتاج تاريخ سوسيو-ثقايف مع̼، وال تطابق أبدا الواقع املوضوعي 

لالستع̲الت اللغوية املالحظة. فاللغات ʯتلك حرية تغ̺ كب̺ة، وهذا ال ̻نعها من أن تعمل بشكل 

جيد ويف كل مكان. فال يجب إذن أن ننقل إىل ميداننا مفاهيم إيديولوجية محضة، إشكالية مصطنعة، 

1   بن أعراب زهرة، «تعاريف يف مصطلح (اللغة األم) «، مجلة اللغة األم، دار هومة، الجزائر: 2004، ص 58.  
2   أنيس فريحة، اللهجات وأسلوب دراسته، دار الجيل، ب̺وت: 1989، ط 1، ص 79.

3   محمود فهمي حجازي، مدخل إىل علم اللغة، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة: 1997، ص 13.
  Cohen Marcel, Pour une sociologie du langage, Sciences d’aujourd’hui, Albin Michel, Paris, 1956, p 4
  355. 
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والتي ̻كنها أن تكلفنا – بدون أد̸ فائدة – غاليا.1

فاللغة متأثرة بحتمية العوامل الطبيعية واالجت̲عية والثقافية ʯيل إىل االنقسام أكʳ من التوحد، 

وهذا رأي بعض اللغوي̼ وهو اتجاه تؤيده الدالئل الواقعية، فاللغات – منذ آدم عليه السالم – 

يتواىل عليها االنقسام بعد التوحد، وهي عىل هذه الحال يف شتى بقاع األرض إىل اليوم، و̬ تستمر 

بناها  مفعول  تحت  تتغ̺  أنها  ك̲  لهجات2،  إىل  تفرق  دون  طبيعتها  عىل  واحدة  لغة  اآلن  حتى 

الداخلية واحتكاكها باللغات األخرى واملواقف السياسية. غ̺ أنه ̻كن تغي̺ها والتدخل إلحداث 

تغي̺ يف صورتها، ولعل محاوالت مع̺ة لغة أمازيغية انطالقا من اللهجات املنترشة يف بالد املغرب 

تندرج يف هذا املسعى. 

ب) األمازيغية ب̼ الوحدة والتعدد:

تلعب اللغة دورا حيويا يف كل مجتمع، كونها وسيلة للتعب̺ والتواصل والوجود، وإنها السلطة 

من خـالل العالقات التي تحـددها القوان̼، وأداة توحيـد األمة فكريا وسياسيا، ورمز للهوية الفردية 
واالجت̲عية والثقافية والتوجيهية، ومدونة لحفظ الحضارة وإيصال املعرفة.3

مصاف  إىل  األمازيغية  باللهجات  للرقي  املستمزغ̼  قبل  من  الحثيث  السعي  نفهم  هنا  ومن 

اللغات من خالل مع̺تها.

لكن، ال ̻كننا التطرق إىل موضوع مع̺ة األمازيغية دون اإلجابة عن ماهية « األمازيغية «، أو 

لنقل باألحرى مسألة وحدتها أو تعددها خاصة مع تضارب اآلراء واملواقف حول هذا املوضوع املث̺ 

النقاش لصالحـه بتقديم أدلة دامغة  إىل يومنا هذا من حسم  يتمكن أي طـرف  للجدل، حيث ̬ 

مع الدراسات اللسانية  تداخل الخلفية اإليديولوجية  اعتقادنا  يف  ذلك  ومرّد  اآلخر،  الطرف  تفحم 

املوضوعية فضال عىل الخلط ب̼ مسألتي اللغة األمازيغية والهوية. و̻كننا إج̲ل هذه املواقف في̲ 

ييل: 

أوال: يؤكد أنصار وحدة « اللغة األمازيغية» أمثال محمد املردايس بأن هذه األخ̺ة «من أعرق 

اللغات يف العا̬، وحسب ما أثبته البحث إىل حد اآلن ̬ ينشأ عىل أرض القارة اإلفريقية إال أبجديتان 

اثنتان وه̲ األبجدية األمازيغية واألبجدية اإلثيوبية بغض النظر عن اله̺وغليفيات.4  

ظهرت هذه النظرية «حتى قبل الحقبة االستع̲رية، وذلك مع أوىل االستكشافات اللسانية مثل 

1   سا̬ شاكر، األمازيغ وقضيتهم يف بالد املغرب املعارص، ص 164.  
2   عبد الغفار حامد هالل، اللهجات العربية نشأة وتطورا، ص 391.

3   صالح بلعيد، « اللغة األم والواقع اللغوي يف الجزائر «، مجلة   اللغة األم، دار هومة الجزائر: 2004، ص 3. 
4   محمد مردايس، األمازيغية لغة وهوية، رابطة آوراس للثقافة األمازيغية، باتنة: 1993، ص 8.
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تلك التي قادها فانت̺ دو بارادي (Venture de Paradis) (ب̼ سنتي 1788-1787 ونرشت نتائجها 
سنة 1838) حيت اعرتف منذ ذلك الح̼ بأن الشلحية يف املغرب والقبائلية لهجتان لنفس اللغة «.1

يقول ميشال كيتو (Michel Quitout) أن :»اللغة األمازيغية واحدة رغم انقسامها الشديد إىل 

لهجات. حتى وإن بقي تصور «اللغة األمازيغية» بالرضورة لسانيا بحتا وال يتوافق مع واقع اجت̲عي 

األساسية هي نفسها يف كل  الهيكلية  املعطيات  بها، ال ̻نع أن  املتكلم̼  لسا̹ متجانس يف ضم̺ 

مكان، ك̲ تم إثبات درجة الوحدة ب̼ كل التكل̲ت األمازيغية خاصة النحوية منها.2  

ونجد الحسن الزيات يؤكد يف كتابه وصف إفريقيا :»إن هذه الشعوب الخمسة (قسم األمازيغ 

إىل خمسة أقسام) املنقسمة إىل مئات السالالت وآالف املساكن (األرس) تستعمل لغة واحدة تطلق 

عليها اسم « أوال أمازيغ « أي الكالم النبيل، بين̲ يسميها العـرب الرببريـة. وهي اللغة اإلفريقية 

األصليـة املمتازة واملختلفة عن غ̺ها من اللغات».3  

ك̲ يؤكد محمد شفيق بأن :»اللغة األمازيغية ال تزال حية، محافظة عىل كيانها الذاʲ الذي ال 

بينها من  باللهجات وما  يتجىل بوضوح تام وبكل عنارصه إال ملن كلف نفسه قليـال من االهت̲م 

التداخـل والتكامل، متجها وجهة الت̲س العوامل املوحدة، ال وجهة الت̲س العوامل املفرقة ك̲ كان 
يفعل عدد من «الباحث̼» الفرنسي̼.4

وأخ̺ا، يستنتج عمر تقي :»أنه من الطبيعي أن تكون هناك لغة أوىل لهذه اللهجات، وهي لغة 

عنها، وهـي منترشة يف  املتفرعة  لهجاتها  ولها  أخرى  لغة  لهجة متفرعة عن  بذاتها وليست  قاʥة 

املغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا ومايل والنيجر وبوركينافاسو «، وكلها تلتقي يف أصل واحد 

بامل̲رسة  املتصلة  معطياتها  يف  حتى  ولكن  فحسب،  النظرية  معطياتها  يف  ال  واضحة  بصورة 

واالستع̲ل». 5 

ثانيا: إن ما سبق ذكره ال يعني وجود إج̲ع حول وجود ” لغة أمازيغية ” حيث يؤكد أندريه 

بايس (André Basset) أن األمازيغية « ليست -ك̲ يعتقد عادة وعىل نطاق واسع -لغة متفرعة إىل 

1  Salem Chaker, « Unité et diversité de langue berbère », actes du Colloque international in Unité et 
diversité de Tamazight, Ghardaïa 20 -21 Avril 1991, Tome I, Agraw Adelsan Amaziɡ /FNACA, Tizi-
ouzou,1992 , P 129.
2  Michel Quitout, Grammaire berbère (rifain, tamazight, chleuh, kabyle), L’harmattan, Paris, 1997, P 12.

3    الحسن الوزان الفايس، وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجي – محمد األخرض، دار الغرب اإلسالمي، ب̺وت: 1983، ط 2، ج 
1، ص 39. 

4  ينظر: محمد شفيق، ثالثة و ثالث̼ قرن من تاريخ األمازيغي̼ – ص63        
http://www.tawalt.com/wp-content/books/33_shafeeq_b.pdf ، منشور بتاريخ : 13/05/2012.

5   عمر تقي، اللغة األمازيغية ومصطلحاتها القانونية، مطبعة فضالة، املغرب: 1997، ص 19. 
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عدة لهجات ̻كن لبعض الدراسات املوّزعة بشكل ذ˔ أن تيّرس اإلملام بها. بل هي مجموعة كب̺ة 

جّد محدودة  تعب̺ ملجموعات اجت̲عية  وسيلة  واحدة منها  كل  تعترب  للغاية من اللغات املحلية، 

العدد، بعضها يضم عّدة آالف ويف بعض األحيان ال يتعدى عددهم مئات األفراد؛ يكون استع̲لها 

محصورا في̲ بينهم، ويف بعض األحيان يف عالقاتهم مع الج̲عات املتاخمة لهم، ونادرا ما تستعمل 

للتواصل مع ج̲عات تفصلهم عنها مسافات كب̺ة. ينجم عن ذلك تشظي اللغة األمازيغية إىل عدد 

ال يعّد وال يحىص من اللهجات املحلية رʪا ما ب̼ 4000 و5000 لهجة».1       

أما األستاذ صالح بلعيد ف̺ى أن « الحديث عن تعريف األمازيغية حديث يستوجب الحرص 

والحذر، فإن كان يراد بها اللغة التي ينطق بها سكان ش̲ل إفريقيا بالخصوص وأنها كذلك تلك اللغة 

لغة  املصادر ترى أن هذه اللغة ال توجد، بل هي يشء يف صورة  الجامعة للغات األمازيغية، فإن 

تـراث، وحتى إن وجدت فهي لغة ميتة، وما يوجد اآلن هو كالم هذه اللغة أو لهجاتها... واألمازيغية 
أمازيغيات، وهي شتات لها مناطقها النافذة وتأدياتها املختلفة التي ال تتفاهم مع بعضها البعض.2

واعية  انعكاسا ملجموعة  يجعلها  الذي  بالشكل  أمازيغية  الحال-لغة  واقع  -يف  اليوم  يوجد  وال 

كل  حولها  يتفق  التي  السلبية  الوضعية  هذه  ورغم  أمازيغي  جنس  أو  شعب  شكل  يف  بوحدتها 

املختص̼ إالّ أن استمرار وجود األمازيغ كشعب وثقافة عىل نطاق أوسع وكلغة عىل نطاق أضيق ال 

نقاش فيه. إن اللغة األمازيغية أو الليبيقية   املشرتكة القد̻ة جدا، ال وجود لها إال يف أذهان عل̲ء 

األلسنية وال ريب أنها تتميز عن لهجات اليوم، وكانت منترشة يف عموم الش̲ل اإلفريقي من النيل 
3.(Téda) إىل األطلنطي، ما عدا جبال التيبستي التي هي معقل لغة تيدا

لكن، أال تدل محاوالت مع̺ة لغة أمازيغية مشرتكة عىل عدم وجودها يف الوقت الراهن إالّ عىل 

شكل لهجات متفاوتة االختالف عىل املستويات الصوتية، واملورفولوجية، والرتكيبية واملعجمية. أما 

مسألة وجودها يف عرص قديم فال تعدو أن تكون محض افرتاض، ال تؤيده املعطيات التاريخية املتاحة 

امللوك  زمن  البونيقية  باللغة  لغات،  بعدة  نفسه  عن  عّرب  لطاملا  فاألمازيغي  هذا.  يومنا  إىل  لنا 

النوميدي̼، أو بالالتينية يف عرص أبوليوس أو القديس أوغسط̼، أو بالعربية وحتى الفرنسية. 4 

̺ة األمازيغية: -4مع

ال بد قبل الحديث عن املع̺ة األمازيغية أن نتطرق إىل معنى املعيار وتداب̺ه:

1  André Basset, La langue Berbère, Oxford University Press, London New York Toronto,1952, P 01. 
2   صالح بلعيد، « اللغة األم والواقع اللغوي يف الجزائر «، ص 09.

3    محمد العرʭ عقون، األمازيغ عرب التاريخ، نظرة موجزة يف األصول والهوية، التنوخي للطباعة والنرش والتوزيع، الرباط: 
2010، ط1، ص 9.

4  Gabriel Camps, Les berbères, Mémoire et identité, collection Babel-Acte Sud, France, 2007, p 272.
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تدب̺ املعيار:أ- 

املعيار هو نظام من تعلي̲ت محِددة ملا يجب اختياره من ب̼ مختلف استع̲الت لغة معينة 

إذا أردنا االلتزام بنوع من املثال (idéal) الج̲لية أو السوسيو-ثقافية. إن املعيار الذي ينطوي عىل 

قواعد  أو   (grammaire normative) املعيارية  القواعد  موضوع  محظور يشكل  استع̲ل  وجود 

اللغة (grammaire) باملعنى الشائع للمصطلح. ك̲ نسمي معيارا كل استع̲ل مشرتك ومتداول 

اللغة  تشكلها  التي  االجت̲عية  املؤسسة  مع  حينئذ  املعيار  مصطلح  يتوافق  لغوية،  ج̲عة  ضمن 
املعيارية.1

ويجمع اللسانيون عىل أن :»تدب̺ املعيار، الذي ̻نح الوعي ʪواطن االختالف واالئتالف، هو ما 

̻كن من تقليص حجم «اللهجنة»، ويوّسع سلوكات التفاهم، و̻نح الفرصة لتحي̼ التواصل ولو يف 

حدوده الكتابية؛ إذ عن طريق «توحيـد» القواعد اإلمالئيـة، وتقعيد املطـرد من البنيات املورفولوجية 

 ، َ̺ املُمع للنموذج  اللسانية  األنساق  نفس  تقتسم  أن  من  اللغة  لهذه  ̻كن  واملعجمية،  والرتكيبية 

homogénéi-) » انتشارا، ك̲ أن استع̲لها مؤسساتيا ّ̻كن من» لحمنة ʳوللسلوكات اللسانية األك

sation) املجموعات اللغوية األمازيغية والوطنية بإحالتها عىل هذا املشرتك، ويسهل عليها، بالتايل، 

امتالك سجل لسا̹ عابر للفروع.2    

وبشكل عام،» مسار مع̺ة اللغات إ̷ا هو مسار إعادة تحديثها من خالل:

- اعت̲د تنميط الحروف واالستغناء خطيا عن املتغ̺ات الصوتية التي ال مردودية لها.  

- اعت̲د اللغة املعيار يف بناء ̷وذجها اللسا̹ عىل مختلف اللهجات التي تنتمي إليها، وذلك من 

خالل تركيزها عىل املشرتك من حيث األبنية املمع̺ة واستدماجها للمتغ̺ املعجمي يف املرتادفات.

أو  الداليل  التوسع  أو  والنحت  االشتقاق  خالل  من  إما  جديدة  مصطلحات  عىل  اعت̲دها   -

االستعارة من لغات أخرى.

اللهجية  التحينات  تتعاىل خطيا عن  فلسفية وسيطة  أو  وأدبية  دينية  استنادها عىل نصوص   -

املوسومة محليا.

- اعت̲د سياسة تربوية ترتكز عىل مبدأ التدرج يف بناء اللغة املعيار، وذلك عن طريق اعت̲د 

الفروع (اللهجات) يف املستويات األد̸ واعت̲د املعيار يف املستويات العليا.

- وضع سياسات لغوية مشرتكة ب̼ أكʳ من دولة يف حالة انت̲ء اللغة املعنية إىل دولت̼ (̷وذج 

نيدرالند وفالندرز).

1  Jean Dubois, Mathée Giacomo, et al , Dictionnaire de linguistique, P330
̺ة اللغة األمازيغية يف ضوء بعض التجارب العاملية»، مجلة أسيناگ، العدد الثالث – 2009، املعهد  2   عبد السالم خليفي، «مع

املل˕ للثقافة األمازيغية، الرباط، ص 27.



22

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

- عدم ربط مبدأ املع̺ة كواقعة لسانية ʪبدأ القومية أو الجغرافيا.

- اعتبار الهوية اللسانية للج̲عات هوية ثقافية لها ارتباط باألرض وليس باإلثنية أو بالدم (عدم 
الخلط ب̼ واقعة القومية وواقعة مجال انتشار اللغة أو إحدى فروعها).1

مع̺ة «لغة» أم «لهجات» أمازيغية:ب- 

أوال: مع̺ة «لغة» أمازيغية

ال يوجد معيار مؤِسس للغة األمازيغية، حتى بالنسبة لالستع̲الت األدبية، ولعل ذلك مرّده إىل 

كون اللغة األمازيغية بفروعها ظلت عىل الهامش لقرون طويلة. وإذا كانت الظروف التاريخية ̬ 

تساعدها ل˕ تحتل مكانتها ضمن اللغات املكتوبة بحوض البحر األبيض املتوسط، فإن وضعيتها هذه 

التعليمية  املؤسسات  داخل  وإدراجها  مع̺تها،  إمكانيات  من  الالحقة  املواقف  تربير  يف  ساهمت 

واإلدارية واإلعالمية. فقد ظل مناوئو مأسستها يربرون مواقفهم هذه ببدائيتها وبتعدد استع̲التها 

الشفهيـة وعدم كتابيتها وغياب إنتاجها لرتاث مكتوب، وعدم قدرتها عىل إنتاج املفاهيم املجردة، 

وعدم جدارتها ˔ تلعب دور اللغة الوسيط.2  

وإمكانيات  األمازيغي يحمل قدرات  :"امليدان  أن  املعارصين  الباحث̼  من  كث̺  يؤكد  ويف ح̼ 

بإمكان  والتي  جلية لتصّور لغة موحدة،  وحدة املفردات  وكذلك  الوحدة البنيوية  عديدة للتطور، 

املختص يف اللسانيات تحديدها بسهولة، هذا إذا وضعت حالة اللهجة التارڤية جانبا."3. نجد الدكتور 

صالح بلعيد مثال يقول يف ذات الصدد:" قد ينظر البعض لهذه املسألة من زاوية العمل عىل جمع 

شتات األمازيغية وصياغة قواعد جديدة، فهذا يشء مستحيـل، وال ̻كن أن تتوحـد هذه اللغات، 

اللسانية  الوضعيات  مختلف  يوحد  التفك̺ يف مرشوع  ومجرد  يتحقق،  ال  حلم  االفرتاضية  فاللغة 

خرافة، ك̲ أن رواد الفيلولوجيا يرفضون فكرة بعث اللغة األم املنقرضة، ألنها شفاهية، ونسقها 

الصوʲ غائب، فليس لألمازيغية نصوص قد̻ة ألن أهلها كانوا يستعملون لغات أخرى، ʪا فيها دولة 

ماسينيسا ويوبا الثا̹.4 

ويؤيده الدكتور محند ولحاج الصب ح̼ يش̺ بأن :"السعي إىل وضع معيار موّحد يرتكز عىل 

ُصهارة من الشظايا املتناثرة هو موقف شائع عند األشخاص غ̺ الضليع̼ وغ̺ املطّلع̼ عىل لسانيات 

اللغة األمازيغية. نعم، إن تثم̼ اللغة األمازيغية عرب خّصها ʪعيار أمر مرشوع.  لكن االقتداء يف ذلك 

ʪسار  جهل  عن  جهة  من  يّنم  أخرى  لغات  أو  الفصحى  العربية  أو  الفرنسية  مثل  أخرى  بلغات 

1   املرجع نفسه، ص 26.

2   املرجع نفسه، ص 27.
3   سا̬ شاكر، األمازيغ وقضيتهم يف بالد املغرب املعارص، ص ص 164 – 165.  

4   صالح بلعيد، « اللغة األم والواقع اللغوي يف الجزائر «، ص 27.  



23

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

ومسلك هذه اللغات التي ʯلك إيديولوجيا تستند عليه، والتي لطاملا احتقرت وتجاهلت التعددية 

والتنوعات املالزمة لكل نظام لسا̹. ومن جهة أخرى، االستخفاف بالظروف االجت̲عية، التاريخية 

والجيوسياسية التي حّفزت ظهور هذه اللغات. فاألمازيغية ̬ تكن يوما لغة رسمية ململكة أو ساللة 

حاكمة أو دولة، ك̲ ̬ تلقى دع̲ من ديانة أو أية سلطة اقتصادية ذات نفوذ".1 

سينجم عن ذلك التوجه استحداث لغة مخربية مصطنعة ال تعكس بالرضورة كل أطياف املتكلم̼ 

باألمازيغية م̲ سيؤدي إىل فقدانها وظيفة االتصال ب̼ الناس وينفّر فئات واسعة من أولئك الذين 

يحسون بالتهميش من استع̲لها فضال عىل فقدان جزء كب̺ من الرتاث الشفوي الذي تحمله هذه 

اللهجات إىل غ̺ رجعة. 

ويؤكد لويس جان كالفي يف ذات الصدد أنه ال ̻كن :»نحو االختيارات املخربية منحى مضادا 

للتسي̺ املعيش أو مضادا ألحاسيس الناطق̼ اللغوية. وهكذا سيكون من الصعب فرض لغة وطنية 

عىل شعب ما ال يرغب يف ذلك أو يعتقد بأنها ليست لغة وإ̷ا هي لهجة الخ... وقد يكون من قبيل 

الوظيفة، إن وجدت بعد لغة مشرتكة كث̺ة  لغة أقلية ألداء هذه  إىل فرض  السعي  الخطأ كذلك 
االستع̲ل.2

وتكون  البعض  بعضها  عن  مستقلة  بصفة  تتطور  الحالية  األمازيغية  اللهجات  بأن  ننىس  وال 

مجموعات سوسيو-لغوية متباينة منذ ما يناهز العرشة قرون! زيادة عىل هذا، فإن كل لهجة تنقل 

تقاليد ثقافية، وآداب خاصة بها. فوضع معيار لغوي أمازيغا̹ سيقطع مبارشة الناطق̼ باألمازيغية 

عن تراثهم الثقايف وسيجعل من األمازيغية «لغة خشب» جديدة، بدون قاعدة اجت̲عية حقيقية 
وبدون ديناميكية ثقافية.3

̺ة «لهجات» األمازيغية ثانيا: مع

ال مراء أن هناك « فوائد تعليمية وإدارية واضحة يف عاملنا املعارص لتوحيد اللهجة األساسية التي 

تستخدم يف دولة معينة أو يف منطقة معينة، وعملية التوحيد هذه حدثت خالل فرتة طويلة يف بلدان 

غربية كث̺ة بتدخل من الحكومة أو بدون تدخل منها، وهو ما يحدث اآلن بشكل متزايد يف كث̺ 

لهجة معينة  اختيار لغة معينة أو  وآسيا كسياسة رسمية، ومشكلة  من البلدان النامية يف إفريقيا 
وتوحيدها وتدعيمها عىل حساب غ̺ها أمر محفوف املصاعب االجت̲عية والسياسية.»4    

 « Présentation de la problématique », Actes du colloque international in  Mohand Oulhadj LACEB,  1
  P 14. Tamazight face aux défis de la modernité 15-17 Juillet 2002, Boumerdès, HCA, 2002, Alger,

2   لويس جان كالفي، علم االجت̲ع اللغوي، ص 113.
3   سا̬ شاكر، األمازيغ وقضيتهم يف بالد املغرب املعارص، ص ص 165 -166.  

4    جون ليونز، اللغة وعلم اللغة، ت الدكتور مصطفى التو̹، دار النهضة العربية، القاهرة: 1987، ط1، ج1، ص ص 73-72.  
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يف العديد من الحاالت، تتم عملية تهيئة لغة معينة بواسطة تحديد تنوع لهجي (يكون يف الغالب 

مسيطر اجت̲عيا) يكون قاعدة لعملية مع̺ة اللغة. وهي الطريقة «األسهل» للمع̺ة، ألنها تسمح 

بأقل درجة من التدخل. بالنسبة للغة األمازيغية، من املستحيل تحديد نوع لهجي يلعب دور املرجع 

عىل أحسن وجه، يف الواقع، إن غياب « مأثور كتاʯ «ʭخض عنه غياب لغة أم مثبتة الوجود رʪا 

تكون قد خرجت من صلبها مختلف التنوعات اللهجية املعارصة»... يجب أن تتطابق اللغة املعيارية 

للبالد. من املالحظ أن تهيئة األمازيغية تقع ضمن منظور اللغة العامة  مع الواقع السوسيولسا̹ 

(Koïné)1اإلغريقية، أي لغة مبنية عىل مزيج من مختلف اللهجات.2   

بس̺ورة  الدفع  يجب  بل  بصفة اصطناعية،  لألمازيغية  «وضع «معيار»  من  سا̬ شاكر  ويحّذر 

التوحيد بالتقارب انطالقا من اللهجات الفعلية، وهذا باعت̲د استع̲ل كتابة م̲ثلة أو متعارضة، 

مشرتكة  بصفة  استخدام  وكذلك  الكتابة  مستوى  عىل  للهجات  الصوتية  الخصوصيات  كل  وحذف 

للمفردات املولدة...ال «معيار أمازيغا̹» مصطنع وهمي، وال زيادة يف املعاي̺ اللهجاتية التي تربز 

الذي سيمكننا من  الوحيد  الرشط  ولكن هذا هو  بالطبع،  فالطريق ضيق  التعددية.  هذه  وتجمد 

الحفاظ عىل وحدة (يف التنوع) لألمازيغية وترسيخها، والذي سيمكننا أيضا من الحديث عن «لغة 

أمازيغية واحدة».3 

ومن هنا» أكدت الورشات املنظمة من طرف مركز الدراسات األمازيغية التابع للمعهد الوطني 

لكل تنوع  إعداد معيار  الفرنسية عىل رضورة  العاصمة  (Inalco) يف  الرشقية  والحضارات  للغات 

لهجي أمازيغي. يتمثل غرض التهيئة اللغوية يف تحديد واقرتاح معيار يشمل كل املسائل املتعلقة 
باللغة: تدوين الحروف(notation)، املعجم، مصطلحيّات، نحو.4

ويف املقابل، يش̺ كارلس كاستالنوس (Carles Castelanos ) أن « أّي لغة هي عبارة عن تنوع 

ونسق يف نفس الوقت، إن اللغة املعيارية ليست سوى توليف ب̼ العنارص النسقية املشرتكة فوق 

اإلمكانيات  تحس̼  أو  إʯام  يف  متمثلة  تحض̺  عملية  حصيلة  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  اللهجية 
5 .» (variantes) التعب̺ية  الخاصة باللغة عرب مختلف تنوعاتها

1   أطلقت تسمية "اللغة العامة" قد̻ا عىل اللغة اليونانية التي كانت سائدة آنذاك، ولكن هذه التسمية تطلق اليوم عىل لغة 
(ʭمعجم املصطلحات األلسنية فرنيس – إنجليزي -عر) .عامة ب̼ ج̲عات تتكلم اللغة نفسها

2  Myriam ABOUZAÏD, « LA STANDARDISATION DE L’AMAZIGHE (BERBÈRE) AU MAROC : 
ENJEUX ET RÉCEPTION AUPRES D’ENSEIGNANTS », colloque international d’étudiants chercheurs 
en didactique des langues et linguistique, l’université Stendhal -Grenoble 3 Du 4 au 7 juillet 2006, p 260.

3   سا̬ شاكر، األمازيغ وقضيتهم يف بالد املغرب املعارص، ص ص168-167.
4  Naït-Zerrad Kamal, Linguistique berbère et Applications, L’Harmattan, Paris, 2004, P74.

 « Avancées et perspectives de la  Carles Castelanos, Les berbères : Les défis de l’amazighité aujourd’hui,  5
 IEMed, Condé-sur-Noireau, France,  standardisation de la langue Amazighe », Éditions PUBLISUD,
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ويف السياق ذاته، يؤكد املستمزغ الفرنيس ليونال غالون (Lionel Galland) أن «اختيار لهجة 

لتصبح املعيار ال ̻كن أن تكون يف حالة األمازيغية، إال قرارا نظريا محضا، غ̺ قابل للتطبيق بسبب 

الوضع السيايس الراهن ألفريقيا. أما استحداث أو إعادة استحداث لغة أمازيغية مشرتكة انطالقا من 

عالِم  تسيل  أن  للعبة  ̻كن  إذ  األول  الخيار  من  طوباوية   ʳأك سيكون  املحلية،  اللهجات  مجموع 

  1«.ʳلسانيات ال أك

̺ة اللغة األمازيغية: -5الدراسات اللهجية وأهميتها يف عملية مع

عن  املتفرعة  اللهجات  دراسة  إىل  الغربيون  اللغويون  ينظر   ̬ التاسع عرش  القرن  أواخر  قبل 

ما  الفصحى  يف  ألن  العاميات  ونبذ  الفصحى  إىل  االتجاه  الناس  ب̼  ينرشوا  أن  حاولوا  بل  لغاتهم، 

يحافظ عىل كيانهم الحضاري واألدʭ، فهم يحافظون عىل الفصحى من لغاتهم حتى يستطيعوا أن 
يحافظوا عىل وحدتهم الثقافية والقومية ...2

بكل  استأثر  للبحث  واسعا  مجاال  القد̻ة  اللغات  الفصيحة ويف  اللغات  يف  وجدوا  أنهم  ومنها 

واالختالط  والرحالت  األسفار  تتطلب  كانت  والعامية  الشعبية  اللغات  دراسة  ومنها أن  نشاطهم، 

بسكان الريف، وعل̲ء اللغة يف ذلك العرص كانوا يؤثرون الدراسة الهادئة يف املكاتب والتنقيب يف 
بطون املؤلفات.3

إىل دراستها وتتبع  إن كرها –  – إن طوعا أو  ولكن اللهجات فرضت نفسها عليهم وجذبتهم 

مناحيها، ألن التطور سنة الحياة، وما يف الكون – بشتى ألوانه – يتطور، فاللغة ال تخرج عن سنن 
الكائنات يف هذا الشأن فك̲ يتطور كل يشء تتطور اللغة.4

فدراسة اللهجات :»تعني بكل بساطة محاولة للكشف عن واقع اللغة املعينة يف املجتمع املع̼، 

وتعرف ما أصابها من تغ̺ أو تنوع، ومظاهر هذا أو ذاك، وربط هذه املظاهر بأسبابها والعوامل 

التي تولدت عنها. وهذا الكشف يف حد ذاته عمل علمي مرشوع، بل رضوري من الوجهة الثقافية 

والحضارية. ذلك أن البحث يف اللغة بكل مظاهرها وبنياتها املختلفة بحث يف اإلنسان نفسه؛ إذ هي 

مرآته واملرتجم الحقيقي لكل أ̷اط سلوكه، واملنبئ عن هويته وشخصيته.»5   

ورغم أن الدراسات األمازيغية « قطعت خالل عقدين من الزمن أشواطا كب̺ة وحققت تقدما 

2010, P143.
1  Lionel GALAND, Études de linguistique Berbère, Ed PEETERS LEUVEN, PARIS, 2002, P430.

2   دكتور عبد الغفار حامد هالل، اللهجات العربية نشأة وتطورا، مكتبة وهبة، القاهرة: 1993، ط 2، ص ص 388.
3   عيل عبد الواحد وايف، علم اللغة، نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، الجيزة: 2004، ط9، ص 61.

4   دكتور عبد الغفار حامد هالل، اللهجات العربية نشأة وتطورا، ص ص 389.
5   ك̲ل برش، علم اللغة االجت̲عي، مدخل، دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة: 1997، ط3، ص 197.
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ملحوظا. وكانت املنشورات العلمية خاللها عديدة وقيّمة سواء في̲ يخص الدراسات التزامنية أو 

التعاقبية. مع ذلك، هناك شّح يف املادة العلمية بالنسبة للتنوعات اللهجية املفتقرة إىل مراجع عىل 

غرار لهجات زناڤة، الشاوية وبعض اللهجات املحلية الجزائرية والتارڤية... الخ. واليشء نفسه ينطبق 

مراجع  لتوفر  نظرا  املستمزغ̼  استقطابها الهت̲م  من  الرغم  عىل  التي  التاريخية  الدراسات  عىل 

هامة فيها غ̺ أنها ال تزال يف بداياتها».1  

يف ح̼ لوحظ أن لهجات بعينها كانت اهت̲م قديم ومتواصل عىل غرار القبائلية والتارڤية وكذا 

لهجة سوس باملغرب األقىص.

وقد تب̼ خطأ هذه املالحظة، فحتى اللهجة القبائلية قبائليات، وهنا يؤكد الباحث ك̲ل نايت 

زراد أنه « نظرا ألسباب تاريخية، ʯيزت الدراسات األمازيغية منذ القرن التاسع عرش بهيمنة األبحاث 

الخاصة ʪنطقة القبائل الغربية (القبائل الكربى) سواء يف الجامعة (من طرف أندريه بايس وسعيد 

بوليفة) أو من خالل بطاقيّة املراجع الرببرية(Fichier de documentation Berbère) التي أسسها 

يف  االستقالل  بعد  الوضعية  هذه  استمرت  وقد  إراثْن»...  «ناث  باألربعاء   1946 سنة  البيض  اآلباء 

أو  الجامعي̼  الفاعل̼  أغلب  ألن  نظرا  قريب  وقت  غاية  إىل  وذلك  املهجر  يف  أو  القبائل  منطقة 

الناشط̼ الجمعوي̼ ينحدرون من منطقة القبائل الغربية (مولود معمري، سا̬ شاكر)».2    

الخاʯة: 

لهجات  عدة  عىل  ترتكز  مشرتكة  أمازيغية  لغة  ʪع̺ة  األمر  تعلق  سواء  أنه  القول  وخالصة 

أمازيغية مختلفة أم االرتكاز عىل لهجة واحدة ووحيدة، ال مفّر من االعت̲د عىل علم اللهجات يف 

تحقيق هدف̼ اثن̼؛ األول إلقاء الضوء عىل اللهجات التي̬  تستفد من عناية كافية من قبل الباحث̼ 

املصداقية،   من  كاف  ʪقدار  مع̺ة  مستقبلية  مشرتكة  أمازيغية  لغة  أيّة  عملية  أي  تتسم  حتى 

فالدراسات اللهجية ال تشكل خطرا عىل هذه األخ̺ة، بل بالعكس تساهم يف إثراء املعجم اللغوي، 

والثا̹ فهم ميكانيزمات االتصال الفعيل ب̼ متكلمي اللهجات وحاجاتهم. 

إن إنشاء ̷ط أمازيغي مشرتك ال ̻كن أن ينظر إليه كهدف فوري، ألنه يجب تفادي استحداث 

ثانية لغوية يف امليدان األمازيغي كالتي نجدها يف العربية الفصحى والعربية الدارجة، م̲ سيرتتب 

عنها مخالفة الهدف املقصود بشكل تام، أال وهو تطوير اللغة األمازيغية وخاصة تعميمها. سيكون 

من الخطر إنشاء وحش معياري إضايف « أمازيغية فصحى» التي ستكون بالرضورة بعيدة جدا عن 

االستع̲الت الحقيقية، وهذا بحجة أنه يجب أن تكون لنا أيضا لغة  موحدة. 

1  Naït-Zerrad Kamal, op.cit. Paris, 2004, P79.
2  Ibid. PP 50- 51.
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لذا نرى من الرضوري مبارشة دراسات لهجية معّمقة تتناول بالدراسة كل اللهجات األمازيغية 

كل  من طرف  تقبلها  إىل  بالتأكيد  سيؤدي  ذلك  ألن  األمازيغية  اللغة  مع̺ة  قبل مبارشة  بالجزائر 

الناطق̼ بها للغة األمازيغية وعدم إحساس قسم منهم باإلقصاء.

حظيت  فحتى اللهجات التي  عىل دراسة مستوفية للهجات،  ومن هنا البّد من مواصلة العمل 

بقسط من الدراسة، تطّورت منذ ذلك الح̼. 



.
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س (مستغانم) ميد بن باد سن رضوان / جامعة عبد ا د. 

ملّخص:

هذا املقال هو عصارة ثالث مشاريع بحثية تتعلق ʪ̲رسات جنائزية،  األول يتعلق بشواهد 

للبحث  الوطنية  يتعلق باملشاريع  والثا̹  والتجديد»  النمطية  ب̼  الجزائري  الغرب  القبور ʪنطقة 

مقاربات  بتيزيوزو»  وامدوحة  بوهران  البيضاء  ع̼  القبور يف  شواهد  عىل  «الكتابة  بـ:  واملوسوم 

أنʳوبولوجية  وسوسيولوجية وفلسفية والثالث بالكتابة الجنائزية بجريدة الخرب اليومية؟ أي سياق 

أي مضمون؟ ونذكر هذه الدراسات ألنها جاءت مرتاتبة زمنيا وتعرب كيف  وصلت الكتابة الجنائزية 

إىل هذا الشكل الذي هي عليها لليوم وبهذه الطريقة .

الكربى  العنارص  تغذي  التي  ثقافية ألي م̲رسة جنائزية هي  كأرضية  الشفهية  امل̲رسات  إن 

لباقي امل̲رسات الجنائزية كالكتابة عىل شواهد القبور والكتابة الجنائزية عىل الجرائد، ولكن لكل 

واحدة مميزتها الخاصة، واملقال يركز عىل الكتابة الجنائزية ويبحث يف العنارص املؤسسة لطبيعة 

هذه الكتابة، املوضوع مبني عن طريق امليدان وبأدوات منهجية كيفية مستندة إىل تقنية تحليل 

املضمون ألشكال متعددة من الكتابة الجنائزية مثل التعزية واألربعينية والذكرى والرتحم وتحمل 

مضام̼ هوياتية مثال لألس̲ء واأللقاب واألماكن واملهن وغ̺ها، ك̲ تحمل معطيات حميمية مثل 

املشاعر والوفاء والتذكر والحب واملعطيات الدينية مثل الدعاء والتوسل ʪضام̼ قرآنية وأحاديث 

وأشعار وتوثيقية كالصور .

Résumé: 

Cet article est le concentré de trois projets de recherche en relation avec les pra-

tiques funéraires : le premier concerne « les inscriptions funéraires dans la région 

de l’ouest algérien : permanence et renouvèlement ». Le deuxième est liée aux pro-

jets nationaux de recherche (PNR), il est intitulé « les inscriptions sur les stèles fu-

néraires d’Ain El Beida à Oran et de M’douha à Tizi Ouzou ». Le troisième, s’inté-

resse quant à lui à « la nécrologie dans le journal d’El khabar : quel contexte pour 

quel contenu ? ». Nous citons ses études parce qu’elles sont venu successivement et 

toutes visent à donner une idée sur l’état de lieu des inscriptions funéraires en Al-

gérie aujourd’hui.  
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املجتمع الجزائري عموما ال يزال يتلقى تصوراته الدينية ومعتقداته ك̲ يف املايض عن طريق 

االنطباعات واإلحساسات وبواسطة املشافهة والتقليد املتوارث أكʳ م̲ يتلقاها عن طريق املصادر 

الدينية املكتوبة وعىل أساس ذلك نسعى يف هذا املقال إلىمحاولة فهم ظاهرة الكتابة الشاهديةاآلن 

كشكل من أشكال التعب̺ ضمن ص̺ورة الطقس الجنائزي أي امل̲رسة الدينية العادية بتعب̺ «فا̹ 

إطار  1ويف   ʭكتا أرثوذوكيس  وآخر  شفاهي  شعبي  دين  ب̼  الفصل  ترفض  ʪقاربة  كولونا» 

التناوالألنʳوبولوجي وداخل فضاء سياق املقربة .

يعترب املوت أكʳ الظواهر البيولوجية»ميتافيزيقية « وذلك ̬ يث̺ه يف نفس اإلنسان من خوف و 

هلع وغموض وتساءل وتعمل كل الثقافات واألديان املختلفة عىل احتواء هذا الخوف بسن مجموعة 

من الطقوس التي تهدف إىل تدب̺ هذا الحدث املث̺ لقلق و إفراغ التوترات وترصيف االنفعاالت 

الناتجة عنه 2.

املوت لحظة حاسمة من لحظات الوجود ،والذي يواجه اإلنسان يف كل لحظة من لحظات حياته 

3 ولهذا فإن املشكلة التي يث̺ها املوت هي مشكلة التنازع ب̼ إرادة البقاء وحتمية املوت فاإلنسان 

كائن معد للموت فهو «ذا القرب « 4و لهذا جاء املوت بتعب̺ات متعددة تعرب عن نهاية الجسد فمن 

الناحية اللغوية نجد يف املعجم الجاهيل املتعلق باملوت وقد جمعت ورتبت حسب درجة اطرداها 

ك̲ ييل :

املوت –املنية –الردى –الهالك – املرصع –الحتف –الح̲م –الحمة –املَنون –البىل-الشُعوب .5 

بالرسول  ،اللحاق  املوت يف املقدس اإلسالمي وخصوصا يف الصحيح̼ فقد ورد ʪعنى  أما تعريف 

،لقاء الله ،إجابة الله ،الرجوع إىل الله 6 و املالحظ هنا أن املقدس يتحاىش من تسمية املوت باسمه 

وهذه التعب̺ات سوف نربطها الحقا بالكتابة الشاهدية و االستع̲الت املتعددة لهذه الكلمة .

فلتهيئة اإلنسان لتحمل القلق الناجم عن املجهول ،و لقبول موته وموت اآلخرين وضعت شبكة 

من التفس̺ات الدينية أو العقالنية تجعل املسلم يرى يف املوت أمرا معقوال ال عبث فيه :فاملعطي 

باحث مشارك باملركز الوطني للبحث يف األنʳوبولوجيا االجت̲عية والثقافية –وهران  1
Fannycolona : les versets de l’invincibilité, permanence et changement religieux dans l’Algérie 
contemporaine, presse de la fondation national des sciencepolitique, 1995, p8-9.

2 عبد الغني منديب : الدين و املجتمع: دراسة سوسيولوجية للتدين باملغرب ،دار إفريقيا الرشق ،الطبعة األوىل  ،ص 157.
3 Levinas E : totalité et Infini, essai sur l’extériorité, original édition, Paris, 1971,P258 . 

4  الزبيدي :تاج العروس من جواهر القاموس ، مكتبة الحياة ،ب̺وت ،ج3،ص478.
5 Abdessalem (M) :le thème de la mort dans la poésie Arabe des origines a la fin du IIIéme  siècle ,Tunis 
,P,U,T,1977,p164.

6 النووي : صحيح مسلم برشح النووي ، القاهرة ،املطبعة املرصية باألزهر ،1929-2930،18ج ،9م.
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وهو الله ال بد أن يأخذ ،والباسط ال بد أن يقبض واملحيي ال بد أن ̻يت ، املوت رجوع ،واملوت نداء 

يُلبى و املوت إلحاق بالرسول ،وفكرة الحياة األخرى هي التي أجربت اإلنسان عىل استنباط عبادة 

املوʱ وطقوس الدفن وكل أشكال الطقوس الجنائزية ،حيث تعرف كل حضارة وتحدد بطريقتها يف 

دفن أمواتها وبكيفية عيشها لحدث املوت وتصوراتها له 1 «فالدفن سلوك ثقايف وشاهد عىل تطور 

فكرة املوت يف أذهان الناس « 2 إن هذه املالحظة تعكس امل̲رسات الجنائزية  التي ̻كن أن تنجم 

لذاتها ماض   لتوفر  ، فهنا فقط ̻كن أن نقول برهان الذاكرة واشتغالها  الرتحال أو االستقرار  عن 

وخلق مؤسسات تنعش الذاكرة –املقربة- من جهة وتساهم يف إنتاج النسيان عرب طقوس وم̲رسات 

الثقافة التي ينصب داʥا عىل تحويل ما هو طبيعي إىل ثقايف  من جهة أخرى،وبهذا يتجىل «جهد 

حضاري،و̻كن القول أن اللحظة الراهنة تسجل انتصارا ثقافيا وحضاريا عىل هذه الظاهرة، ظاهرة 

املوت «3من خالمل̲رسات نطلق عليها صفة مطمئنة.

باملقاربة  إال  إدراكه  ̻كن  ال  لكن  سؤالبسيط  ؟  قبورهم  شواهد  عىل  الجزائريون  يكتب  ملاذا 

امليدانية.

وماذا يكتبون ؟ األدوات املنهجية الكيفية هي وحدها املخولة لإلجابة عىل هذا التساؤل .

*وما هي رهانات هذه الكتابة ؟األطر التفس̺ية هي التي ʯنحنا قوة تأويل املعنى.

بناءإشكالية الدراسة:

الكتابة عىل شواهد القبور هي شكل من أشكال « الكشف عن موقف من املجتمع يف طريقة 

الحياة وإرادة تقديم الذات املرغوب فيها4،ولذلك حاولنا حوصلة سؤال االنطالق –القراءات- التي 

املقاربة  اتجاه  بها يف  للدفع  ولذلك سعينا  األركيولوجية  املقاربة  إطار  املجمل ضمن  يف  ʯوقعت  

األنʳوبولوجية التي ترصد األشكال الثقافية التي تعني حسب غ̺تز(بناء واستع̲ل األشكال الرمزية 

) ولفك معا̹ هذه الرموز نعتمد الوصف الكثيف للفعل الذي نسعى من خالله رصد وجهة نظر 

الفاعل̼ بشكل ضيق بالسياقات النوعية التي تندرج فيها.

ما هي رهانات املعنى للكتابة الشاهدية ʪنطقة تلمسان اآلن ؟

 ما هو  املعنى الذي يحمله الفاعل̼ تجاه م̲رساتهم يف الكتابة الشاهدية؟

1 Khatbi ,Abdelkebir :le cors oriental ,Ed. Hazan. Paris ,2002,p197.
2 د.برونفسكيس :ارتقاء اإلنسان ،سلسلة عا̬ املعرفة ،ترجمة موفق شخاش̺و ،الكويت ،املجلس الوطني للثقافة والفنون و 

اآلداب ،ص26.
3   تر˔ عيل ربيعو : اإلسالم و ملحمة الخلق و األسطورة ،املركز الثقايف العرʭ ،ط1،1992،ص39.

،ب̺وت  النرش  للطباعة و  العربية ،دار الطليعة  اللفظي يف الذات  الجسد والتواصل غ̺  :الالوعي الثقايف ولغة  زيعور عيل   4
،1991،ص83.
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ما هي ʯثالت  الفاعل̼ نحو الكتابة الشاهدية ؟.

ׂ اللحظة االبستيمولوجية وبرادوكسات امل̲رسة  ֭
1-الربادوكسات الكتابة الشاهدية: 

منذ اللحظة األوىل يتشكل انطباع أويل  لدى املالحظ أنه ال يوجد قرب تقريبا بدون كتابة عىل 
النصوص  أكʳ هو  املث̺ لالهت̲م  والتفس̺ ،لكن  الفهم  أصبحت ظاهرة تستحق  بالتايل  شاهده و 
الدينية التي تتكلم عن الكتابة عىل شواهد القبور لنظهر التعارض الحاصل من خالل أشكال الالتطابق 
داʥا  يسعون  فالفاعلون  الشاهدية،  الكتابة  يف  الذهنية  البني  و  االجت̲عية  البني  ب̼  الالتوافق  و 

إلضفاء دالالت عىل الواقع الذي يصنعهم1 .

2-1 برادوكسالكتابة الشاهدية و املقدس :
اعتمدت اإليديولوجية الوهابية يف اإلفتاء بحرمة البناء عىل القبور ووجوب هدم املشاهد املقامة 
عليها. وهي الروايات التي نهى فيها أن رسول الله (صىل الله عليه وسلم) (أن يجّصص القرب وأن 
ومتون مختلفة2، وحسب  بأسانيد  جابر  عن  ُروي  قد  الحديث  وهذا  عليه)  يُبنى  وأن  عليه،  يقعد 
الرسول  زمن  تكن مطروحة بشدة يف  البناء ̬  و  الكتابة  التاريخية  أن مسألة  الفقهية و  املصادر 
وبدأت تأخذ حيزا حتى مجيءابن تيمية املتوّىف (708 هـ) وتلميذه ابن القيم املتوّىف سنة (751 هـ)،

رأي املالكية :أ- 

قال خليل :{وجاز للتمييز} قال رشاحه : « أي البناء أو التحويز ك̲ يجوز وضع خشبة أو حجر 
.» االمتهان  خوف  الحرمة  فتظهر  بقرآن  النقش  يكون  أن  إال  كره  وإال  نقش  بال  عليه 
قال الحطاب : وقال ابن رشد : كره مالك البناء عىل القرب وأن يجعل البالطة املكتوبة ، ألن ذلك من 
ّ̲ ال اختالف يف كراهته  البدع التي أحدثها أهل الطول من إرادة الفخر واملباهاة والسمعة ، وذلك م
وقال ابن العرʭ يف» العارضة «: وأما الكتابة عليها فأمر قد عمَّ األرض ، وإن كان النهي قد ورد عنه 
، ولكنه ملّا̬  يكن من طريق صحيح تسامح الناس فيه ، وليس له فائدة إال التعليم للقرب لئال يندثر«.3

رأي الشافعية  :ب- 

قال النووي يف املنهاج « ويكره تجصيص القرب والبناء والكتابة عليه « وكذا قاله يف الروضة وعلق 
الرميل يف النهاية فقال : « سواء كان اسم صاحبه أم ال يف لوح عند رأسه أم يف غ̺ه ك̲ يف املجموع 
امليت  اسم  كتابة  إىل  احتاج  لو  أنه  القبور  به  يعرف  ما  إنه يستحب وضع  قولهم  يؤخذ من  نعم 

ملعرفته للزيارة كان مستحبا بقدر الحاجة «.4

1  10 يبار بورديووج.فاكونت :أسئلة علم االجت̲ع االنعكايس ،ترجمة عبد الجليل الكور ،إرشاف ومراجعة محمد بدودو ،دار 
توبقال للنرش ،1997،ص11.

473/1،كتاب الجنائز ،و  ابن ماجه  الرتميذي 208/2،ط مكتبة السلفية وصحيح  ،كتاب الجنائز 62/3،وسنن  2  صحيح مسلم 
كتاب وسنن النساʨ 88/87/4 وسنن أʭ دواد 216/3باب بناء القبور ،ومسند أحمد 295،332/3.  

3  الصادق عبد الرحمن الغريا̹ :الفقه املال˕ و أدلته ،الجزء األول ،مؤسسة الريان للطباعة والنرش ،ص585-584.
4  الفقه عىل املذاهب األربعة :535.
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ج- رأي الحنابلة :
قال ابن قدامة يف املغني : « ويكره البناء عىل القرب وتجصيصه والكتابة عليه « . وقال املرداوي 
يف « اإلنصاف «: « أما تجصيصه فمكروه بال خالف نعلمه وكذا الكتابة عليه وكذا تزويقه وتخليقه 
ونحوه وهو بدعة « و نقل الشيخ ابن عثيم̼ ـ رحمه الله ـ عن الشيخ ابن سعدي أنه قال: « املراد 
بالكتابة ما كانوا يفعلونه يف الجاهلية من عبارات املدح والثناء ألن هذه هي التي يكون بها املحظور 

أما التي بقدر اإلعالم فال تكره1

لكن الواقع يحمل معطيات أخرى تختلف ʯاما عن املعطى الديني فالكتابة كانت موجودة عرب 
بأن  توحي  التي  األمثلة  بعض  نقدم  وسوف  مختلفة  إيديولوجيات  ويف  ومتفرقة  متعددة  أزمنة 

الكتابة كانت موجودة داʥا لكن الطرق وطبيعة الكتابة هي التي تختلف ومن هذه الكتابات

1-3برادوكس الكتابة الشاهدية و الكتابة عىل الجريدة :

̻كن أن نالحظ الفرق الواسع يف التعب̺ عن حدث املوت يف مدونت̼ مختلفت̼ األول حجري 
يومي وظريف وورقي  واآلخر  املشاعر  و  األحاسيس  يعرب عن  لكن ال  ،مقاوم  ،طبيعي  ثابث صامد 
و  الفرق  رؤية  و̻كن  والرتحم  والذكريات  واألربعينية  التعزية  حيث  من  ثرية  مضام̼  يحمل 

التعارضات من خالل هذا الجدول :

الكتابة يف الجريدة الكتابة الشاهدية 
الوجه األول :

هدا قرب عبد مومن أحمد ولد رابح إزداد يف 
20-04-1955وتويف 2009-05-30.

الوجه الثا̹:
دعاء

يا وقفا عىل قربنا ادع لنا بالرحمة واملغفرة .

ذكرى وترحم
اللهم يا رحمن يا رحيم يا واسع املغفرة اغفر له 

مدخله  ووسع  نزله  وأكرم  عنه  واعف  وعافه  وارحمه 
وأغسله ʪاء الثلج ونقه من الذنوب و الخطايا ك̲ ينقى 

الثوب األبيض من الدنس 
يف مثل هدا اليوم 08ديسمرب 2011تكون قد مرت سنة 
خالد عن  العزيز املسمى قرين  االبن  كاملة عىل فراق 
سوى  اليعوضه  فراغا  وراءه  تاركا  36عاما  يناهز  عمر 
اإل̻ان بقضاء الله وقدره وإثر هدا املصاب الجلل تتقد 
كل عائلة قرين ʪن فيهم الوالدة و الوالد عمر و الزوجة 
وسيلة و البنت خلود ،كذلك اإلخوة سم̺ وغا̹ بديار 
وكل  وأحالم  صفية  سلوى  أمال  األخوات  و  الغربة 
أن  وجل  عز  املوىل  إىل  الترضع  ة  له  بالدعاء  أصدقائه 
جناته وأن يجعل قربه روضة من رياض  يسكنه فسيح 

الجنة.
إن لله و إليه راجعون .1

1 املرجع السابق:536ص
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4-1برادوكس الكتابة الشاهدية التاريخية و الكتابة الشاهدية اآلنية :

كل̲ رجعنا إىل التاريخ حيث تب̼ لنا أن الكتابة الشاهدية التاريخية كانت كثيفة ثم تراجعت 

من حيث الكيف والكم والسؤال الجوهري املهم :ملاذا هذا الرتاجع يف الكتابة الشاهدية ؟ الجدول 

التايل يب̼ التعارض الفعيل زمنيا وهدا مجرد مثال لكن وصلنا إىل دلك من خالل املقارنة والتشبع 

من امليدان والعودة إىل املراجع التاريخية :

الكتابة الشاهدية اآلنيةالكتابة الشاهدية التاريخية
هو الخالق الباقي

لصاحب هدا القرب فأدع وزر له 

وفاتحة القرآن فاقرأ مجله 

فقد كان هدا الشخص مفرد وقته 

رشيفا عفيف النفس قد فاق أصله

هو السيد الجد وأعني محمدا 

لقد حج مربورا وأحسن فعله 

بثامن عرش من محرم شهرنا

بجمعته وايف وقد حاز فضله 

عليه من املوىل سحايب رحمة 

دوما لقد حاكت من الغيب له

وأعطاه مواله الكريم بفضله 

نعي̲ مقي̲ قد أدام وصاله 

فقلت إدا يف موته ح̼ أرخوا

عىل قربه وافت مراحة له سنة 1233.2

الوجه األول :

هدا قرب املرحوم 

بن عمري الطيب 

ولد القندوز

ولد سنة 1914تويف 

19ماي 1974.

الوجه الثا̹ :

من يعتصم بك 

يا خ̺ الورى رشفا الله

 حافظه من كل منتقم

ميدان  من  الشاهدية  الكتابة  :مضام̼  مالحظة 

مقربة بتلمسان .

5-1برادوكس  الكتابة الشاهدية وامل̲رسات الجنائزية :جدل الربودة والحرارة 

يعد الطقس الجنائزي من وجهة نظر معظم األنʳوبولوجي̼ طقس مرور بامتياز 1 فاملوت انتقال 

من عا̬ األحياء إىل عا̬ األموات ،و الطقس الجنائزي ال يعد فقط املوʱ للمرور إىل العا̬ اآلخر وإ̷ا 

يقول "فان جيب  خالصا ك̲  األموات مجتمعا  و  األحياء  الحداد يشكل  فأثناء فرتة  األحياء كذلك 

"يتأرجح ب̼ عا̬ األحياء وعا̬ األموات ،هذا املجتمع الذي يغادره األحياء بعد انقضاء فرتة الحداد 
التي تطول أو تقرص حسب درجة قرابتهم بامليت 2

إن الطقوس الجنائزية هي من طقوس املرور، حيث كل طارئ عىل حياة اإلنسان  يف الحضارات 

1 Georges Balandier :société traditionnelle ;In société de l’animal à l’homme ,sous la direction de Philippe 
l’armathan ,paris ,1980,p125.   
2 Arnold van Gennep :les rites de passage ,noury ,1909 ,p125.
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التي أساسها ديني باعث عىل القلق ،وهو من قبيل النجاسة التي تستدعي طقوسا تخفف من وطأتها 

.

فاملوت تحول يف وضع الفرد ترتتب عنه أفعال وردود أفعال ب̼ الديني و الدنيوي يجب أن 
تنظمو تراقب حتى ال يلحق باملجتمع العام اضطراب أو خسارة1

من املفيد هنا أن نسجل، ʪثابة قاعدة عامة «أنه ال يتم ترك األشياء للمبادرة الفردية، بل يتم 

تسويتها ج̲عيا. فهناك م̲رسات وطقوس يجب احرتامها. وهذه االستع̲الت التي هي من صنع 

الج̲عة تؤدي وظيفة متعددة:

أ – الوقاية من عدوى املوت والدنس الذي يصيب أيضا الوسط املبارش للميت،

ب – إعادة تأكيد النظام االجت̲عي وإعادة تشكيل الج̲عة بعد اختفاء أحد أعضائها،

ج – تقديم مساعدة فردية ألقارب امليت ˔ ال يقعوا تحت وطأة العزلة»2

وʪا أن الطقوس الجنائزية طقوس كونية، فإنها تظل من التجارب األكʳ غنى باملعلومات املتعلقة 

ببنية املجموعات االجت̲عية واشتغالها.

و الطقوس الجنائزية تخضع حسب الكث̺ من الباحث̼ إىل ثالث مراحل أساسية :

-1العزل:أي عزل املتويف و الحادين عليه عن بقية املجموعة .

-2الهامش:و هي تؤدي يف الفرتة االنتقالية التي تفصل عادة ب̼ تجهيز امليت و تطه̺ه وجنازته 

النهائية أو ب̼ إحداد األحياء وإنهائهم لهذا الحداد .
-3اإلدماج :أي إدماج امليت يف مجتمع األموات وإدماج األحياء يف املجموعة 3

إن مجمل الطقوس الجنائزية يف الديانة اإلسالمية تتمثل يف:

 طقوس التطه̺ وما يرتتب عنها .

طقوس السرت وما تستوجبه .

ثم طقوس الجنازة وما تستلزمه .

إن دفن املوʱ يستجيب ملبدأ املفاهيم املطمئنة أو املعقلنة ، وهو عودة الجسد إىل الرتاب الذي 

1 Vanguennep(A) les rites e passage, étude systématique des rites ,Paris ,La Haye, Mouton ,1969,p03.
مناحيم روث : الطقوس الجنائزية ،الحداد ،ترجمة محمد أسليم ،موقع محمد أسليم :   2

www.aslimnet.free.fr
3  іomas, L : Idiologie funéraire en Afrique noire , Paris , Payot , 1982,p148.
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خلق منه  و الدفن هو آخر عملية سرت ومواراة للجثة وقد صارت جنازة 1 وبالتزامن هناك طقس 

آخر وهي صالة الجنازة و التي تختلف عن الصلوات األخرى ، حيث ليس فيها ركوع و ال سجود و 

اليتكلم فيها وليس فيها أذان : وتقوم صالة الجنازة عىل النية ثم التكب̺ ثم قراءة الفاتحة ،ثم التكب̺ 

ثم الصالة عىل النبي ثم التكب̺ ثم الدعاء للميت ثم التكب̺ ثم الدعاء للحضور ثم التسليم ويعتربها 

التباس عبادة الله يف  الخوف من  «بوسكيه» طقسا غريبا 2 ولعل انعدام الركوع و السجود مرده 

الصالة بعبادة امليت .

تأʲ صالة الجنازة لتعيد للمجموعة توازنها الذي فقدته بفقدان أحد أفرادها ،فهي من الطقوس 

التي تعيد االنتظام إىل الحياة بعد حلول الخلل أو ك̲ يقول جورج بالندي :املوت يعني الالنظام و 

 ̼ʥالفظيعة ،فإن طقس الجنازة هو وسيلة إلعادة النظام و األمور عىل حالها بكشف عن طريق القا

به العالقات االجت̲عية األساسية يوطد عالقة قوية مع املقدس وينجر عنه عند نهاية الحداد تطه̺ 

وعهد جديد مع األجداد 3،وتضيف رجاء بن سالمة وظيفة أخرى إىل صالة الجنازة ،إذ ترى أن القصد 

من الصالة عىل املوʱ ،ضمهم إىل املجموعة اإلسالمية أو التذك̺ بأنهم منها .فتكون إذا للصالة وظيفة 
«إدماجية « 4

ومن مظاهر هذا الرتابط القوي ب̼ أفراد املجتمع هو ما يظهر جليا يف تلمسان عند مرور موكب 

جنائزي فيقف الجميع ، فالقيام للجنازة يبدو تعظي̲ وإجالال للنفس البرشية ،ولكن القيام سلوك 

شعائري نجده يف الصالة وهو تعظيم وإجالل لله .فالله وحده الذي يجب أن نخصه بهذا اإلجالل.

السياق  «5ويف  األرواح  يقبض  ملن  «إعظاما  للجنازة  القيام  :إن  فقال  ذلك  القسطال̹ عن  عرب  وقد 

الجنائزي هناك مجموعة من امل̲رسات التي تستحق الفهم و التحليل هو البكاء الطقويس أو النواح 
املصاحب لحدث املوت  والذيتختص به النساء 6

فهن النائحات و النادبات ويصحبه إداية  الجسد بلطم الخدود وشق الجيوب و النقع أي وضع 
الرتاب عىل الرأس و حلق الشعر ومن ذلك الصياح كاللقلقة و الصلق و الرن̼ 7

إن البكاء الطقويس يبدو كأنه واجب تؤديه النساء ويكون نتيجة لقرار واع تأخذه املرأة فهو 

العرب  ،لسان  منظور  .ابن  امليت  عليه  يحمل  الذي  الرسير  عىل  امليت  –و  :امليت  الَجنازة  و  الجنازة  ،و  سرته   : 1 جنزاليشء 
،ج5،ص215.

2 Bousquet ,G,H ,les grandes pratiques rituelles de l’islam ,Paris ,Puf,1946 ,p49.
3 George Balandier : l’anthropologie politique ,P,U,F .Paris ,1978,p131.

4  رجاء بن سالمة : املوت وطقوسه من خالل صحيح البخاري ومسلم ،دار الجنوب للنرش ،(د.ت) تونس ،ص110.
5 املرجع نفسه ،ص 116.

6 Slama ,raja :les pleureuses, In Intersignes ,n˚2 Printemps,1991,p17.
̺ة : الجسد و املجتمع ،دارسة أنʳوبولوجية لبعض االعتقادات و التصورات حول الجسد ،دار محمد  صوفية السح̺ي بن حت  7

عيل للنرش ،تونس ،ص340.
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ليس تعب̺ا تلقائيا عن الحزن .1

العواطف  تجييش  والظروف وتسهم هذه األخ̺ة يف  الوضعيات  الندب2بحسب  حيث يحصل 

وإبكاء اآلخرين عرب النطق بعبارات ملحونة  ويشرتط أن يكون لها صوت حزين قوي ومؤثر صوت 

يصل إىل القلب و الوجدان ويؤجج مشاعر األ̬ العميق وهذا مقتف منها :

العبارات املشهورة :

«يا بردي ياحي « وتتكرر بصورة مث̺ة وعبارة غامضة يف معناها لكنها تعرب عن الحرسة الشديدة 

لفقدان الشخص 

وعالش مشيت وخليتنا وشكون بينا يا بردي ياحي «.

ومقتطف من العد قامت به إمرأة باكية إمرأة توفيت دون أن تنجب أطفاال :

وريني بنتك وريني ولدك نتينا خالية الدار وريني بنتك وريني ولدك يبكو عليك يف نهار ليوم .

أما صورة أخرى لندابة تقول :

كان طويل و مرسار وكلمته تفوت يف وسط الرجال .

كان ˔ الرمانة مكل جهة مالنة .

صورة لفضاعة املوت والجزع الذي تسببه :

داتها املوت غدارة .

ليوم شكون يطل عيل .

-بنتي ماتت مقتولة ..ميش موت طبيعية .

ك̲ تستقى العدادة معلومات متفرقة من أهل الفقيد وتعيد صياغتها يف شكل ملحون مؤثر 

تذكر فيه صفات امليت حتى ولو ̬ تكن صحيحة ،حيث ييتم تصوير امليت بصورة أكرب م̲ هو عليه 

،والنواحة تستعمل سجلها اللغوي عىل حسب السياق فإذا كان ذكرا أو أنثى ،صغ̺ا أو كب̺ا ،فق̺ا 

أو غنيا ....الخ

و النهي عن البكاء الطقويس يفصح عن وجوده وينص عىل وجود تناقض و إطالق ب̼ الواقع و 

الترشيع ،ويدل عىل أن التصورات الج̲عية املطمئنة التي رأيناها ،واستحضار النصوص الدينية ̬ أن 

تكبح هده امل̲رسات وخصوصا يف لحظات الفوىض والضياع التي يحدثها املوت .

ومن خالل هده املالحظات يتب̼ لنا أن البكاء الطقويس ليس بتعب̺ تلقاʨ عن مشاعر فردية 

1 Durkheim ,E :Les formes élémentaires de la vie religieuse ,Paris,1969,P567
4 الندب : هو النواح و البكاء عىل امليت بالعبارات املشجية و األلفاظ املحزنة التي تصدع القلوب القاسية وتذيب العيون   2
الجامدة ، إذيولوالنائحون و الباكون ويصيحون ويعولون مرسف̼ يف النحيب و النشيج وسكب الدموع . انظر : شوقي ضيف 

:الرثاء ، الطبعة الرابعة ،دار املعارف،(د.ت) ص12.
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،وأن الباكيات يؤدين دورا ال أكʳ وال أقل ،دورا طقوسيا .1.

لطقوس  االجت̲ع  عل̲ء  رسمها  التي  للمراحل  تخضع  اإلسالمي  مجال  يف  الجنائزية  الطقوس 

املوت وهي العزل و الهامش واإلدماج.فامليت يعزل ليغسل ويكفن ويعزل بعض أقربائه فيلزمون 

الحداد أما فرتة الهامش ال تتجاوز ليلت̼ قبل الدفن ألن الحديث أمر بتعجيل الدفن امليت .ثم يدمج 

إىل  أيضا  أهله  ،ويعود  اآلخرة  عا̬  ويدخل  ويدفن  عليه  يصيل  عندما  األموات  مجتمع  يف  امليت 

املجموعة عندما ينهون حدادهم .

أما الصور املطمئنة  واالعتقاد يف القدر فهي ʪثابة قانون ينظم االعتباط من خالل ربطه بحكمة 

بد أن يتقبلها كجزء من طبيعته  التي ال  و  ذويه وصحته وحياته  يرزأ يف  أن  لإلنسان  تريد  خفية 
كإنسان ،ورضورة تقبل األرزاء كامتحان لإل̻ان و بالتايل ال يجوز التمرد عليه أو رفضه.2

ولكن فاعلية العقائد املطمئنة الحظنا أنها كانت نسبية إذ تواصل البكاء الطقويس رغم النهي 

عنه وخاصة عندما ينزل املوت فجأة ،إذ يبقى املوت حدثا مأسويا ال ̻كن أن تخفف من حدته 

التصورات الدينية ،و ال تكفي لتجعل اإلنسان يقبل موت اآلخر ويرضاه ،إال أنها تلعب دورا متميزا 

للتخفيف من القلق وتساعد عىل خضوع اإلنسان لألمر املحتوم وʯهد لعودة الحياة الطبيعية .

عنها  اليستغني  سوسيولوجية  ورضورة  اجت̲عية  ظاهرة  الشاهدية  الكتابة  تعترب 

املجتمعاآلن،وطقس جنائزي جديد ̻كن أن يضاف إىل باقي الطقوس حيث يتميز ʪ̲رسته الخاصة 

وله فاعليه املشارك̼ فيه ، ك̲ تعترب تتويج للطقس الجنائزي وحفظ للذاكرة الفردية والج̲عية  

فهو أرشيف مهوى لدى فهو يحمل معطيات عن األنساب و األس̲ء و التواريخ واألمكنة ،إضافة إىل 

أنه يرصدʴثالث اآلخرين اتجاه حادث املوت من خالل األدعية و اآليات القرآنية و األشعار و الحكم 

،وتعكس أحينا أخرى طبيعة األوضاع يف زمن ما ،وتحمل يف املجمل عنارص من الثقافة املحلية التي 

تعكس طبيعة هذا املجتمع وتصوراته .

املراجع باللغة العربية :

-1عبد الغني منديب : الدين و املجتمع: دراسة سوسيولوجية للتدين باملغرب ،دار إفريقيا الرشق 

،الطبعة األوىل  .

-2الزبيدي :تاج العروس من جواهر القاموس ، مكتبة الحياة ،ب̺وت ،ج3.

-3النووي : صحيح مسلم برشح النووي ، القاهرة ،املطبعة املرصية باألزهر ،1929-2930،18ج ،9م.

1 املرجع  السابق: ص567.
̺ة:  املرجع السابق ص352. 2 24  صوفية السح̺ي بن حت
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-4د.برونفسكيس :ارتقاء اإلنسان ،سلسلة عا̬ املعرفة ،ترجمة موفق شخاش̺و ،الكويت ، املجلس 

الوطني للثقافة والفنون و اآلداب.

 -5 تر˔ عيل ربيعو : اإلسالم و ملحمة الخلق و األسطورة ،املركز الثقايف العرʭ ،ط1،1992.

-6زيعور عيل :الالوعي الثقايف ولغة الجسد والتواصل غ̺ اللفظي يف الذات العربية ،دار الطليعة 

للطباعة و النرش ،ب̺وت ،1991.

-7بورديووج.فاكونت :أسئلة علم االجت̲ع االنعكايس ،ترجمة عبد الجليل الكور ،إرشاف ومراجعة 

محمد بدودو ،دار توبقال للنرش ،1997.

-8 صحيح مسلم ،كتاب الجنائز 62/3،وسنن الرتميذي 208/2،ط مكتبة السلفية وصحيح ابن ماجه 

473/1،كتاب الجنائز ،و كتاب وسنن النساʨ 88/87/4 وسنن أʭ دواد 216/3باب بناء القبور ،ومسند 

أحمد 295،332/3.  

-9 الصادق عبد الرحمن الغريا̹ :الفقه املال˕ و أدلته ،الجزء األول ،مؤسسة الريان للطباعة والنرش.

-10ج̲ل خ̺ الدين :النقوش الكتابة عىل شواهد القبور اإلسالمية مع معجم األلفاظ و الوظائف 
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سنو - جامعة تلمسان ي  د. سيدي محمد الغو

ملخص:

يندرج هذا التقميش البسيط ضمن النزعة املاسة إىل املساهمة يف الورش الطوبونيمي ملنطقة 

املغرب العرʭ من خالل النبش يف تراثه االسم-مكا̹ الذي تولّد عن تجربة واسعة مشبّعة بحضارات 

من ذوات األعراق القد̻ة، هذا الذي كان له كب̺ األثر يف بناء الذات الفردية والج̲عية من الناحية 

كانت  واملكان  الزمان  امتداد  عىل  املنطقة  هذه  ميّزت  التي  الثقافية  فاملس̺ة  واملادية.  الرمزية 

ّ̲ نتلّمسه من قوة الروابط الحضارية  وستظل العمود الفقري لهوية أهلها، وليس أدل عىل ذلك م

واللسانية التي تجمع اإلنسان باألرض.

ف̲ الباب الطوبونيمي سوى املنفذ الذي ̻كن من خالله الوقوف عىل الهوية األصيلة واألصلية 

لصاحب املكان بعيدا عن كل الرصاعات األيديولوجية واملناضالت السياسية، إذ هو السبيل األوىف 

َّ̺ العديد من التسميات ذوات املعنى األصيل من جّراء اختالف  لفهم الكث̺ من الظواهر، بعدما َتََغ

 ʭالظروف من عٍرص إىل عرص ومن بيئٍة ألخرى؛ ك̲ أنه الطريق األبلغ لحفظ املوروث اإلنسا̹ املغار

يف تجلياته اللغوية والثقافية والحضارية، وإن ̬ يعد من السهل يف وقتنا الحارض فهم بعض أس̲ء 

األماكن وتفس̺ها. والحال هذه، يظل عىل عاتق العلوم اإلنسانية مجتمعة (مثل التاريخ والجغرافيا 

واإلثنولوجيا واألنʳوبولوجيا وغ̺ها من العلوم) سُرب األغوار الطوبونيمية لألماكن يف محاولة إدراك 

حقائق املايض والسعي إىل ترتيب املستقبل وفق منهجية تروم وسم املكان بوسام ينطق بأصالته.

Résumé :

Cette étude, fût-elle élémentaire, relève de la volonté de contribuer aux diљé-

rents ateliers de recherche sur la toponymie maghrébine, dont l’objectif primordial 

est d’investir le patrimoine loco-nominal de la région, un patrimoine né de l’expé-

rience et de la richesse des nombreuses civilisations qui l’ont façonné. Il va sans 

dire, en eљet, que ce parcours exceptionnel ne pouvait qu’avoir un impact significa-

tif sur l’aљermissement de ce « Moi » individuel et collectif qui caractérise le ma-

ghrébin dans ses propensions symboliques et matérielles, et qu’il demeure l’épine 

dorsale de son identité, notamment en raison de la force de ces liens culturels et 

linguistiques qui unissent l’homme à la terre.

Il en ressort que la mémoire toponymique symbolise ce pœcile singulier par le-
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quel il serait permis d’atteindre la définition de la véritable identité du maître des 

lieux, loin de toute controverse idéologique ou politique. C’est l’accès le plus sûr à 

l’entendement des phénomènes qui ont marqué le terroir et qui ont bouleversé les 

toponymes à travers les âges ; c’est aussi le chemin le plus évident pour préserver le 

patrimoine humain du Maghreb dans ses manifestations linguistiques, politiques et 

civilisationnelles, même s’il est diѝcile, de nos jours, de comprendre et d’interpré-

ter quelques-uns de ces toponymes.

Cela étant, il est de la responsabilité de toutes les Sciences Humaines (comme 

l’Histoire, la Géographie, l’Ethnologie, l’Anthropologie, etc.) d’explorer les fonds 

linguistiques des noms de lieux afin d’en excaver les faits du passé, mais aussi et 

surtout pour régenter les dénominations toponymiques futures, conformément à 

une méthodologie intelligente qui viserait à choisir le toponyme le plus éloquent.

الكل̲ت املفتاحية

تراث، هوية، ذاكرة، اسم، طوبونيميا، إنسان، بيئة، موقع، نطاق،

ِمَن الِحَكِم ما يقول : «َمْن ذاَق عَرف وَمْن عرف اغرتف» وسأغرتف أسباب مقالتي إن شاء الله 

االحتالل  مع  العربيّة  البالد  عاشتها  التي  الهَُويّة  ʪأساة  مستشهًدا  الطوبونيمي،  الرتاث  كأس  من 

بالسعي إىل  وتَنَاُحِر الِوجَدانات  تََصاُرِع االنفعاالت  يف اتِّجاه  تزال)  أحداثها (وال  فتطّورت  األجنبّي 

بَْدٍء العمَل الجاّد الذي قام به الكاتُب  طمس الذاكرة وِدرِس الشخصية. ولن يفوتني أن أذكر بَاِدئَ 

الهندسة  من  نوع  أنه  حيث  من  املجال  هذا  يف  أسايسٌّ  فهو  القبائل؛  منطقة  عن  أُولَبِص̺  رشيد 

الجيولوجية التي تبحث يف خصائص أس̲ء املكان من حيث تركيبُها وكيفيُة تكويِنها والحوادُث التي 

اُت املستمرة التي نالت منها نتيجَة تأثِ̺  ّ̺ وقعت يف نشأتها وكذا من حيث عدُم استقرارها والتّغ

عمليّاٍت وقًُوى مختلقٍة سواًء أكانت من الخارج أم من الداخل بالرجوع، إىل طبقاتها املرتاتبة واملرتتّبة 

عن االحتالالت املتعاقبة.

ّ̼ أن الطوبونيميا (كََفْرٍع من فروع علم األعالم) تأخذ ماّدتها  فمن خالل دراسة أس̲ء املواقع نتب

وأس̲ء  األماكن  وأس̲ء  األنهار  وأس̲ء  الجبال  أس̲ء  علوم  (مثل  الَّلِصيقة  العلوم  من  ومعناها 

الشوارع وغ̺ها)1 أي إّن لها عالقًة وطيدًة باملحيط بجميع أشكاله، ألن اإلنسان حريص منذ األزل 

1  Encyclopédia universalis, 1996, p758
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يقول إبراهيم  أّن لهذه التّسميّة وظيفًة مؤكّدة إذ ك̲  وما من شك يف  عىل تسمية ما يحيط به1. 

عطوي (الخب̺ الجزائرّي يف الطوبونيميا) «كّل تسمية تنطوي ضمنيا عىل فكرة الحّد (limite)، وفعُل 

يّز،  ̷ُ َ و ِّ̼ ي ˔ نحّدد ونعزل ونَُع ى يعني استوىل عىل أرض أو إقليم أو منطقة...، أي فضاء. فنُسمِّ َسمَّ

»2. يف السياق نفسه، يقول الجغرايف ه̶ي دوريون  ّ̼ وبصفة أدّق̝  نؤكد رشعية امتالكنا للفضاء املع

َيّز، يَُذكّر، يُِديم،  ُ̻ ُ الُهَويّة، يحّدد املوقع، يَُحدُّ النطاق، يَِصُف،  ِّ̼ (Henri Dorion) «اِْسُم املكان يَُع

َلُِّك املكاَن».  ُ̻ يَستَحِرض وغالبًا ما يَُرتّب ويَُهيِكل؛ أي ʪعنًى آخر 

 ʭّوال يختلف اثنان حول الوشيجة الوثيقة التي تربط ب̼ اللغات املحلية والفضاء يف الوطن العر

خالله  من  الذي  الباَب  ذلك  يعترب  الطوبونيمي  الخصوص. «فاملدخل  وجه  عىل  اإلفريقي  والش̲ل 

̻كن إثباُت الُهَويّة األصيلة، بَِعيًدا عن التّجاذبات اإليديولوجية والتّدافعات السياسية، وسبيالً لَِفْهِم 

العديد من الظواهر وحفِظ املوروث اإلنسا̹ يف تجلّياته الّلغويّة والّسياسيّة والحضاريّة - وإن ̬ يَُعْد 

َّ̺ الكث̺ من التسميات ذاِت املعنى األصّيل  من الّسهل يف وقتنا الحارض فَْهُم أس̲ء األماكن، بعدما َتََغ

تَبَعاً الختالف الظروف من فرتة إىل أخرى، ومن بيئٍة إىل أخرى، وخصوًصا ِوفَْق سياسٍة منهجيٍّة تَُروُم 

ما غريبًا عن أصالة  يُصبِح االسم الذي يستخدمه الناس يف موقعٍ  ، بحيث  ّ̼ بِوَساٍم مع َوْسَم املكان 

ِرِه ʪميّزاته الجغرافية والثقافية، لِيَُحلَّ محلّه اسٌم مثْستَْوَرٌد يتناسب وأغراِض أصحاِبه،  املكان وتََجذُّ

ولِتَظّل عمليُّة الفهم والتفس̺ مستعصيًة إىل أبعد الحدود» 3.

واللغات  األصول  يف  اختلفت  كث̺ة  شعوٍب  عبور  َشِهد  قديٌم  حضاريٌّ  إقليٌم  العربيّة  فالبالد 

والتقاليد. فهي واقعة يف طريق الهجرات البرشية واالجتياحات الهمجيّة التي سعت إىل ʯلّك األرض 

ّ̹ بطَبِْعها. لذا نجد أن تسميّة الفضاءات واألمكنة،  َوَغْزًوا، فطبَعت مشهدها الفطرّي واإلنسا قَْهراً 

 . وإثنوغرايفّ أَلُْسِنّي  تاريخّي  جغرايفّ  لرتكيٍب  حيʘا  انعكاًسا  تكون  أن  تَْعُدو  ال  املعهودة،  بأشكالها 

فالطوبونيميا العربيّة تبدو اليوم - ونحن يف عالٍَم يَُغصُّ يف التناقضات - ʪثابة األداة الحّساسة لَِرسم 

تدعم الواقع والخيال  الذاكرة الج̲عية والهَُويّة الوطنيّة إذ هي عالمُة ترشيٍد وترميٍز وأداُة إبالغٍ 

عىل حد سواء. فقد سعت الحضارات الوافدة إىل وضع بصمتها عىل الكينونة العربية واجتهدت يف 

ذلك حتّى جاء  النظاُم االستع̲رّي - الذي أدرك مليʘا هذا التالصق الضيق ما ب̼ املكان واالسِم الذي 

ّ̹ (منتصَف القرن  يتّسم به - فاعتمد مقاربًة رسمية مع دخول املستعمر الفرنّيس والربيطاّ̹ واإلسبا

التاسع عرش وبدايَة القرن العرشين)، َعَمَدْت إىل تحطيم كُلِّ البَُنى الثقافيِة والسياسيِة واالجت̲عيِة 

للمجتمعات املحلّيّة، قصد َمْحِو الذاكرة الج̲عية وجعلِها غريبًة داخل أوطانها؛ وقد سّخر لذلك كُلَّ 

1  Cote, 1997, p4
1998  مؤʯر األمم املتحدة، نيو يورك  2

3  املواقعية املغربية أو الهوية األمازيغية التي ال تبىل، لحسن أمقران
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ب̼ العنف املادي الذي تعكسه املواجهات  أشكاال متنوعة إذ إننا نستطيع التمييز  إمكاناته ليتّخذ 

واالستنزافات املبارشة للموارد البرشية والطبيعية وب̼ العنف الرمزي الذي يطال الجانب الالمادي 

وطمس  الهيمنة  يف  التدرج  تنهج  ناعمة  بآلياٍت  والتدم̺  التخريب  يكون  حيث  املستعَمرة،  لألمم 

الذات املحلية، والتي تظل كينونَة األّمة ورمَز املجد والتّجّذر يف التاريخ. هكذا إذن تعّرضت أسُ̲ء 

األمكنة يف بالدنا إىل سياسات هدفت إىل محو كل املقّومات املحلّيّة، منذ الفرتة الرومانية وانتهاًء 

بالفرتة الفرنسية، فقانون الغزو واحد ال يرحم أبدا، بل يهدف إىل النيل من اإلنسان يف حياته وبََدنِه 

ولُْقَمة عيشه ورموزه وذاكرته وِوجَدانه1. 

لقد كان مسخ األعالم والذاكرة غايًة إيديولوجية َرَمت إىل امتالك الفضاء املكا̹ قبل الِوجَدا̹، 

وقد سعى كل الوافدين عىل املرشق واملغرب إىل محو التسميات القد̻ة للمكان واستبدالها بأس̲ء 

Pa-) ِّق يخّص ذاك املخطوط من الرَّ وكأن األمر  أخرى كإسرتاتيجية فاضحة إلثبات ملكية املكان2 

لُونَُه رسالتهم. لقد كانت الطوبونيميا بؤرة  ونَُه بنّص آخر يَُحمِّ اُخ ثم يَُغشُّ َْسُحُه النُّسَّ َ̻  (limpseste

العقول  لصوغ  طرائق  عن  تبحث  انفّكت  ما  التي  الكولونياليُة  السياساُت  استهدفتها  التي  الزلزال 

بقالَِبها. ذلك أن املحتّل رسعان ما أدرك أهمية اإلحاطة بدالالت أس̲ء األعالم واألماكن التي اعتربها 

من أهم معا̬ الهوية الوطنية وأقوى عنارصها ترشيًدا ألغوار التاريخ ألنه استوعب باكرا أن مضام̼ 

اللغة املواقعية تشكل أبرز مفاتيح فهم األحداث والوقائع االجت̲عية وتوجيهها يف سياق تفاعالتها 

املتعّددة مع الفضاء واإلنسان ومع الواقع الذي يُعتَرب مرسحا لهذه األحداث وتلك الوقائع. فبََحَث 

حلقاِت هذه املضام̼ وأعاد تشكيل مساحاتها البيضاء ʪَِا أمكن استغالله يف قلب األوضاع لصالحه 

وحسب ما ترتئيه أط̲عه ؛ فدبّر وحّور وعمد إىل تغي̺ معا̬ الشخصية الفردية لإلنسان يف محاولٍة 

ّ̲ لّفق الغازون وابتدعوا ال يزال ينعم  ا أن كث̺ا م ʘيؤسف له حق ّ̲ لدمجها يف املجتمع الذي يبغي. وم

 rueو rue de Franceو Négrier بالحياة إذ ترّسخ بشكل ملغوم يف الذاكرة الشعبية وبقيت أس̲ء

de Paris وPlateau St Michel تهيمن عىل أذهان العاّمة مثل األطياف السوداء، تؤكّد جاهرًة أن 

الثابت من داخل التاريخ هو املكان ʪؤرشاته الطوبونيمية وأن «الُهَويّة الّرتابيّة» تعيش خطر االندثار. 

وبدؤوا  نَُسوا لُكنتَها  نيس الكّل أس̲ءهم بعد أن  وهذا يذكّرنا بقول سعيد سيفاو املحروق: «لقد 

يقهقهون أو يبتسمون؛ ما أسعدهم ألنهم قد فقدوا الذاكرة التي تحزنهم». 

َولِنَِعَب منابَت الرش ʪَِا يستلزمه َوْعُي األحداث، ولِتَْجليَة التشويه الذي أصاب ذاكرة الشخصية 

العربية، اصطفيُت الحديث عن بلدين - الجزائر وفلسط̼ - رأيته̲ أكʳ البالد العربية معاناًة من 

الوجود االستع̲ري.

1  لحسن أمقران
2  املصدر نفسه
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فقد آَىل املحتّل الفرنّيس . 1 ففي الجزائر، ظهرت التسميات االستع̲رية األوىل مع بداية 1830. 

وب̼ املحيط األمازيغي-العرʭّ املسلم بتكريس روابَط لغويٍّة  عىل نفسه أن يوّسع الهّوة بينه 

فرنسا  تاريخ  إىل  تش̺  طوبونيمية  ُوصلة  باستحداث  الجزائري  الفضاء  مع  جديدٍة  وسياسيٍة 

ً̲ للشوارع التي كانت تحتسبها مدينة الجزائر آنئذ ̬ يبق  الالتينية-املسيحية. فمن الـ225 اس

ً̲ بعد عام 1832. ويش̺ األرشيف الفرنّيس إىل أن اإلدارة عّززت قبضتها عىل عمليّة  غ̺ 12 اس

قد  والعشائر بحيث «ʯََِّحي كّل إحالة إىل ماض  القبائل  واألشخاص بل  أس̲ء األماكن  تحديد 

َي ذاكرة  الّشعب  تنشأ عنه مشاعر قوميٌة ويتالىش كل أثر عسكرّي أو دينّي من شأنه أن يَُغذِّ

ويدفَعه إىل الثّورة. 

ّ̼ من تقرير الربملان الفرنّيس القايض بقانون 2  مارس 1867(الـSenatus Consulte) أنه  ونتب

ʪُِوِجِب هذا األخ̺ ̬ يتبّق من الـ 4229 قبيلة وعشائرها املوجودة قبل االستع̲ر سوى 1448 دّواًرا 

تتطابق عىل وجه التقريب مع بلديّاتنا الحالية.

الصالح̼  األولياء  أس̲ء  أو  األعراق  أس̲ء  كانت تحمل  التي  قبيلة  الـ2177  ب̼  وهكذا، فمن 

 . Senatus Consulteيبق إالّ 446 قبيلة بعد تطبيق قانون الـ ̬ (ethnonyme et hagionyme)

حول  عّراف  شكري  الجغراّيف  كتاب  من  أستقيه  فسوف  العرب  لِْرتَاِجيْديَا  الثا̹  املثال  أما   .2

اإلدارة  أن  نجد  حيث  العربية»1  والتسميات  العربية  األس̲ء   – فلسط̼  يف  الجغرافية  «املواقع 

ت 90 باملائة من أس̲ء املواقع يف فلسط̼. فقد سّجلت منذ أن وطئت أقدام اليهود  ّ̺ الصهيونية غ

أديم البالد َعْربَنََة َأكʳَ من ʴانية آالف اِْسٍم ملواقَِع فلسطينية منها 5000 موقع جغرايف وبضُع مئات 

من األس̲ء التاريخية و1000 اسِم مستعمرٍة. هذا ويَُنبُِّه املؤلّف إىل أن الوكالة اليهودية ألّفت لجنة 

حتى  أس̲ء تساعد عىل اختيار أس̲ء املستعمرات فقامت هذه األخ̺ة بتغي̺ أس̲ء 216 موقعاً 

اللجنة إىل ديوانه  1948 وبعد ذلك بادر رئيس الوزراء األول دافيد بن غوريون بضم هذه  العام 

أُوَىل  وكانت  واآلثار)  والتوراة  والتاريخ  الجغرافيا  يف  خب̺اً  عضواً   24 من  نة  مكوَّ (وكانت  مبارشة 

مهاّمها وضَع تسميّات عربية للقرى واملدن الفلسطينية املهّجرة حيث وضعت 560 اسً̲ حتى العام 

1953. ك̲ يش̺ شكري عّراف إىل أن الصهيونية دأبت بشكل منهجّي عىل استخدام التّسميّات يف 

فلسط̼ ملسح هويّتها بواسطة نَْحِت أسَ̲ء جديدٍة أو ترجمِة األس̲ء للمكان، وقد بلغت مجتمعة 

نحو 8400 اسم؛ ويُلِفُت الكاتب االنِْتباَه كذلك إىل أن األغلبية الساحقة من التسميات العربية هي 

وليدة التحرير أو الرتجمة مالحظًا أن التوراة ال تشُمل سوى 550 اسً̲ ألمكنة مختلفة يف البالد وهي 

يف أصلها أس̲ء كنعانية. لذا بادر الصهاينة إىل تحويل التسميات األصلية أو خلع أس̲ئهم عىل املواقع 

1  ابن قرية معليا يف الجليل
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إىل  واملَطلة  إىل «حديرة»  ِشيبَع والخض̺ة  بئ̺  إىل  السبع  برئ  تحّولت  الطريقة  بهذه  الفلسطينية. 

اليهود  فكأن  لفان».  إىل»ع̼  البيضا  وع̼  «عكو»  إىل  وعكا  «تسيبوري»  إىل  وصفورية  «مطولة» 

يريدون محو الذاكرة عرب ما أسَمْوه بقانون إحياء النكبة، من جهة، وعربنة األس̲ء، من جهة أخرى؛ 

غ̺ أنهم ومه̲ فعلوا لن يستطيعوا تكريس الرواية الصهيونية عىل حساب الرواية األصيلة، فك̲ 

قال شاعر العرب محمود درويش «هذا البحر يل .. هذا الهواء الرطب يل»، ألن فلسط̼ باقية يف 

الِوجدان إىل األبد.

ويرتجم هذا االرتباط  شعورياً،  وال  وثيقاً، شعورياً  باملكان ارتباطاً  يرتبط  الفلسطيني  فاإلنسان 

بوسائل عّدة؛ فيبني عىل غرار من سبقوه يف أرضه، ويزرع كزرع َمْن مّروا قبله فوق وجه األرض، 

 ̸ّ أ والقرى  املدن  شوارع  به  تلحق  آهاته،  بيته  جدران  عىل  ويرسم  ذكرياتِه...  األرض  َرِحَم  يُوِدُع 

ارتحل ورائحة الحضارة اإلنسانية لشعبه تَْعلَُق بثيابه وتَُعْشِعُش يف أفكاره ووجدانه. فهو ابن مكان 

ما من هذه األرض.   وك̲ يقول الكاتب الفلسطيني زرياف املقداد:

املكان رائحة التكوين األوىل يف رحم الحياة 

املكان ذاكرة الجمرة األوىل للجسد 

املكان رائحة األرض والربَد يف ليايل الشتاء 

دبيب األرجل الصغ̺ة عىل الحىص 

خطوات الريح فوق تراب البيادر 

وصوت أمي إذ يغشا̹ الربد والحزن واألىس 

املكان هو داللة الوجود اإلنسا̹.  

وألنهم يَُعوَن معنى ارتباط اإلنسان باملكان، فإنهم منذ األزل يساومون الشعوب عىل أوطانهم...، 

هكذا ُهْم أَكَلَُة الحجارة والناس...»

وهنا تُطَرح جدليُة اإلنسان واملكان.

فالحقيقة أن األرض ليست مجّرد عنرص جغرايف فيزياʨ للعيش وتحقيق الحياة، بل إنها امتداد 

أنطولوجي للذات اإلنسانية وجزٌء ال يتجّزأ منها، حيث ال ̻كن تصّور الواحد دون اآلخر. وهذا ما 

ْرك) إىل بَْعِث اإلمرباطورية األملانية (يف القرن التاسع  َ̲ من خالل َسْعِي (أُتُّو ُفوْن ِبْس نتلّمسه مثالً 

يف  القومية)  الدولة  أو  الدولة-األمة  (ʪفهوم  بالجرمانية  الناطقة  املجتمعات  عرش) بتوحيد جميع 

الدول  حتى  امتّدت  (والتي  والقانونية  والثقافية  والتاريخية  واللغوية  الجغرافية  تجلّياتها 

األَْسَكنِدنَافيّة). نفهم من هذا أن اللغة تبقى واحدا من ب̼ أفضل الوثائق التي ̻كن أن ʯَُدَّ الباحث 

فالدراسة  عليه  وبناء  املألوفة.  التقليدية  املصادر  يف  توجد  ال  قد  مفيدة  وتدقيقات  ʪعطيات 

يف  نبش  عن  عبارة  هي  ما  بقدر  معناه  وتوضيح  املكان  السم  دراسة  مجّرد  ليست  الطوبونيمية 
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الذاكرة الحضارية والتاريخية والثقافية الخاصة باملجموعة البرشية الَْمْعِنيَِّة.

ومن ʴّة فإن الطوبونيميا أصبحت - لدى كث̺ من الشعوب التي تبحث عن ذاكرتها الج̲عية 

والتاريخية - مصدرا غنيّا باعتباره يعتمد عىل مجموعة من العلوم كالتاريخ والجغرافيا والجيولوجيا 

واألنʳوبولوجيا وعلم النباتات وغ̺ها. فإذا كانت عدة عوامل سياسية واقتصادية وتاريخية تحّدد 

الدراسات  مقّومات  إحدى  تَُعدُّ  ما  ملنطقٍة  بالنسبة  املحلّية  اللغات  وضعية  فإن  ما،  لغة  وضعيّة 

االجت̲عية واإلنسانية التي تنكّب عىل دراسة ما يتعلق ʪوضوع البحث التاريخي، رغم ما تعرضت 

له بعض معا̬ الهوية – إن طوعا أو كرها – من تبديل وتغي̺. ومن هنا ̻كن إبراز العالقة ب̼ البيئة 

منظوٍر  من  انطالقاً  ذلك  املجال،  هذا  يف  البحث  تعرتض  التي  اإلشكاالت  مختلف  وإثارُة  واإلنسان 

ِّ إذ أّن ثوابت الهَُويََّة الثّقافيّة مقيّدٌة بدالالت املكان يف تعزيز االنت̲ء إىل  ِ̹ رئيٍس هو املنظور املكا

الهوية الثقافية الوطنية. 

فاملكان بوصفه عالمًة لغوية هو أحد شظايا الِجذر اللغوي (ك و ن) وهو – وفقا ملا ورد يف لسان 

د موقُعه بالقياس إىل يشء آخر، أي  العرب - موضٌع لكينونة اليشء فيه بل موضُع اليشء الذي يُحدَّ

أن املكان بوصفه رقعًة جغرافية إ̷ا يعني االمتداد واالتّساع للفضاِء الذي يحيط به ʪا يحمله من 

عالمات وتلميحات وإيحاءات مرتبطٍة بتشكيل هويّة املكان وهوية اإلنسان الذي يعيش فيه. وإّن 

أيّة تغي̺اٍت قرسية تَحُدث يف املكان من شأنها أن تُحِدث انرشاخات يف الشفرة العالقيّة ب̼ اإلنسان 

نشاطاته  و̻ارس  فيه اإلنسان  الذي يتحرك  وفق السياق املتقدم، هي الفضاء  فاألمكنُة،  ومحيطه. 

املختلفة. 

الفكري  التكوين  منظومة  يف  أوسَع  دالالت  إىل  املعجمية  الداللة  هذه  يتجاوز  املكان  أن  غ̺ 

الهوية  ثوابت  إىل  االنت̲ء  تعزيز  يف  املكان  دالالت  تتبّع  يف  النظرة  هذه  اعت̲د  و̻كن  لإلنسان. 

الثقافية، انطالقاً من رؤيت̼ أساست̼: 

  األوىل: املكاُن بوصفه داللَة انتٍ̲ء الَ بَِوصِفه رقعًة جغرافية محضة

  الثانية: املكان بوصفه ُمنِتجاً ملكّونات الهوية الثقافية الوطنية

إن انتقال املكان من حالته الفيزيائية إىل حالته الثقافية مّر من خالل الكائن اإلنسا̹ نَفِسه «ألن 

الكينونة. وال  بفعل  بينه̲  الجذرّي  االرتباط  يعني  م̲  والتّالزم»  باالِلْتَِصاِق  تتّسم  بينه̲  العالقة 

تقترص عالقات التفاعل هذه عىل تأث̺ اإلنسان عىل الحيّز فحسب بل املكاُن أيًضا يُفِرُغ عىل اإلنسان 

خصائَصه ومالمحه. إذن فالعالقة بينه̲ عالقٌة تفاعليّة قاʥة عىل أساِس «قانون الفعل ورّد الفعل». 

املكان من نشاطات زراعية وصناعية وعمرانية وثقافية هو ما  وعليه فإن ما يقوم به اإلنسان يف 

نسّميه تفاعل اإلنسان مع املكان، وبقدر ما يتنامى هذا التفاعل يتنامى معه شعور االرتباط باملكان 
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مثَل  اإلنسا̹  التاريخ  عرب  املتوالدة  اإليجابية  واالتجاهات  والقيم  السلوكيات  من  عدد  يف  متمثالً 

اإلنسان  هويّة  صور  من  صورٌة  األخ̺ة  محّصلتها  يف  البناء، وهي  االنت̲ء،  الوالء،  االعتزاز،  املحبة، 

وانت̲ئه للمكان. 

وهذا ما يؤكّده يوري لوʯان (صاحب سيميوطيقا الثقافة) ح̼ قوله «يُخِضع عالقاتِه اإلنسانيَة 

فيها  يتمظهر  بينه̲ عالقٌة  أن التفاعل  ونُظَُمها إلحداثيات املكان وتشابكاتها الداللية»1 حيث يرى 

تعزيز االنت̲ء إىل الهوية الوطنية بأبعادها الكلية.

وأما بالنسبة للمكان كُمنتِج ملكّونات الهوية الثقافية الوطنية فإذا كان اإلنسان يُخِضع عالقاته 

املكان»  صفاِت  األفكار  عىل  «يُضِفي  فإنه  إليه،  أرشنا  ما  نحِو  عىل  املكان  إلحداثيات  اإلنسانية 

مستخدماً العديد من «منظوماته الثقافية واالجت̲عية والسياسية والدينية» التي تكّون، ح̼ تالقحها 

مع بعضها، مالمَح هاّمة لهويّة اإلنسان الثقافية الوطنية. ومن ʴّة فالطوبونيميا تبدو اليوم ʪثابة 

أداة الذاكرة الج̲عية لتثبيت الهويّة، إذ هي - كعالمة توجيهية - رمٌز معّرب يأخذ معناه من واقعِ 

حال األمة أو من أَْخِيلتها. 

فاسم املكان يُفِصح عن نوع من ترّحل الوعي الشعبي عرب الحقب املختلفة، ب̼ مقّومات محيطه 

املادية واملعنوية. فيتّصل مّرة بنوعية الرتبة (اَلتَْوارس) وأخرى بالتضاريس (املضيق) وثالثة بحدث 

 ʨفضا تقاطعٍ  قلب  يف  إنه  ابراهيم).  (سيدي  األعالم  من  بَعلٍَم  ورابعة  التافنة)  (واقعة  تاريخي 

يستوجب البحَث يف مفاهيمه وتضاعيفها من أجل إدراك ذلك التفاعل الشاحذ ب̼ املحيط والزمان. 

فثّمة مفاتيح فهم دالالت أس̲ء األعالم واألماكن التي تُعتَرب من أهّم معا̬ الُهوية الوطنية والتي 

تشّكل مساحات بيضاء ما زالت يف حاجة إىل مزيد من الدراسة.

بحضارات املايض  عرب احتكاكه  يَُراكَِمها  أن  إن للتجربة الكب̺ة التي استطاع اإلنسان الجزائري 

وتشبّعه بها، اليشَء الكب̺ يف املساهمة يف بناء الذات الفردية والج̲عية من الناحية الرمزية واملادية. 

إن الذات الجزائرية - ʪا تحمله من قيم ُوُجوِديٍَّة وحضارية متميزة – استطاعت الحلول يف مجالها 

الشخصية.  بناء  معادلة  عنه يف  االستغناء  ال ̻كن  لها،  مجزوء  غ̺  امتدادا  منه  وجعلت  الطبيعي 

كانت  عميقة  إنسانية  ِبُحموالت  هذه املعادلة املشحونة  هي الذات.  واألرض  األرض  هي  فالذات 

االندماج  البحث يف مسألة  الطوبونيمية من أجل تعميق  الصبغة  املباحث ذات  األكرب نحو  الدافع 

اإلنسا̹ يف الطبيعة واستلهامه األنطولوجي لعنارصها وخلِقه الدائِم واملستمرِّ للفضاءات الطوباوية 

التي ال وجود لها إال يف أخيلٍة مشحونة بالحدود الواقعيّة األرضيّة.

ً̺ا نخلص إىل القول: إّن املكان يُسِهم يف تشكيل وعي اإلنسان بوجوده، ويطبع بطابعه فكَره  أخ

1  يف كتابه «ج̲لية املكان» ترجمة سيزا قاسم
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وهويته – وقبل ذلك كُلِِّه فيزيولوجيتَه – في̲ يسهم اإلنسان يف إضفاء خصائص إنسانيته عىل املكان 

بتبّدل صفاته وبنيته، وأنسنة فضائه، وهذه العالقة التأث̺ية املتبادلة تتحّول بفعل التعّود عىل مّر 

الزمن إىل عالقة حميمة، يرتك هدُمها أو قمُعها آثاًرا كارثية عىل الطرف̼. وما معاناة املهّجرين (أو 

فشخصية املكان  ارتباط اإلنسان باملكان.  عىل  وأدلّة دامغة  منّوعة  إالّ أمثلٌة  عرب العا̬  املهاجرين) 

العوامل  مع  تتفاعل  باملكان،  متباينة  بِنَسب  تتحّدد  وس̲ته  اإلنسان  وخصائص  اإلنسان  يرُسمها 

جدليّة صارخٍة أحيانا وهامسٍة أحيانا كثً̺ة. فاملكان ال يكتمل إال  املتعددة، ذاتيٍة أو موضوعيٍة يف 

لعملة  وجهان  فه̲  املكان،  ʪعرفة  إال  وإنسانيته  اإلنسان  تكتمل شخصية  له وال  اإلنسان  ʪعرفة 

واحدة اسمها الحياة عىل سطح األرض.

وإنه ملن املؤسف، والحال هذه، أن نجد اليوم يف بالدنا ُمُدنًا بأكملها قد تّم بناؤها دون أن يلتفت 

مسؤولوها إىل تسمية شوارعها. وقد يجد استعصاُء هذا االختالل الوظيفي جذوره يف غفلة الساسة 

املحلّيّ̼ وعدِم اكرتاثهم ألهمية املادة الطوبونيمية ومدى ارتباطها بواقع املكان وهويّة اإلنسان.

الوضع  تصحيح  يف  الفعلية  املبادرة  إىل  مىض  وقت  أّي  من   ʳأك مدعّوون  القرار  أصحاب  إن 

عرب  وذلك  فيها،  الزاوية  حجَر   ʭّالعر- األمازيغيُّ البعُد  سيظل  التي  الجزائرية  الخصوصية  وإنصاف 

يُنِْصُف  ً̲ موّسعا  فهِم املرشوع التنموي فَْه املقاربة التشاركية والتفاعِل اإليجاʭ مع املحيط، وكذا 

املاَيض ويتفاعل مع الحارض ويتفاءل باملستقبل. إن الواجب الوطني يستلزم منا االهت̲م برأس̲لنا 

الالمادي وتثمينه، وʯكينه من فرص الحياة والن̲ء. 

املراجع

- ابن منظور (ط 1996م)، لسان العرب، مادة: ك و ن ، تحقيق ام̼ عبدالوهاب ومحمد الصادق، 

ب̺وت.

- العش̲وي، فوزية (2003م) الحوار ب̼ الحضارات والخصوصيات الثقافية، مجلة العرʭ، عدد 534 

مايو الكويت.

- باخت̼ ميخائيل (1990م)، اشكال الزمان واملكان، ترجمة يوسف حالق، دمشق.

- حس̼ ، خالد (2000م)، شعرية املكان يف الرواية الجديدة، كتاب الرياض، عدد 83 الرياض.

- رشيبط، أحمد (1994م) ، الفضاء املصطلح، مجلة الحياة الثقافية، عدد 67-68 تونس.

- عصفور، جابر (2007م) حوار الحضارات، والثقافات، كتاب يف جريدة ، صحيفة الثورة عدد 101، 

8 يناير.

- قاسم، سيزا (1994م) أهمية املكان، الهيئة املرصية للكتاب، القاهرة.

> مراجع القسم الثا̹:



50

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

كلية  البيئية، رسالة ماجست̺ غ̺ منشورة،  للرتبية  فلسفة  (1994م) نحو  - السقاف، احمد محمد 

الرتبية والفنون، جامعة ال̺موك، االردن.

- بيليت، جان ماري ، (1994م)، عودة الوفاق ب̼ اإلنسان والطبيعة، سلسلة عا̬ املعرفة (189)، 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت.

ن، االردن. ّ̲ - غرايبه، سامح والفرحان، يحيى، (1987م) ، املدخل إىل العلوم البيئية، دار الرشوق ع

- لجنة إدارة شؤون املجتمع العاملي (1995م)، ج̺ان عا̬ واحد، سلسلة عا̬ املعرفة (201) املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت.



51

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018




در / جامعة مصطفى اسطمبو معسكر د.قيداري قو

ملخص:

سنسعى من خالل ورقتنا البحثية هذه للحديث عن ظاهرة الحرضة (حلقات الس̲ع الصويف) 

التي تعترب إحدى أبرز الطقوس وامل̲رسات الصوفية، وهي ʯتد عىل مساحة واسعة يف تراثنا الصويف 

اإلسالمي بعامة وتراثنا الصويف الجزائري بخاصة، ك̲ أنها تنطوي عىل كث̺ من الدالالت واألبعاد 

الروحية واالجت̲عية والثقافية والفنية.

هذه  أصول  يف  سنتحّدث  التاريخي  الشق  ففي  وأدبية؛  تاريخية  بصفت̼:  دراستنا  وستتّصف 

تراثنا الشعبي الصويف الجزائري، أما يف شقها األدʭ الفنّي،  الظاهرة الصوفية وعمق امتداداتها يف 

فسنحاول الكشف عن الجوانب الج̲لية الفنية واإليقاعية يف تلك النصوص الشعرية الصوفية التي 

يتغنى بها فقراء ومقاديم الطرق الصوفية يف حلقاتهم. 

Résumé :

Nous tenterons dans cet article d’étudier le phénomène de la Hadra (les cercles 

du samaa soufi) que l’on considère généralement comme un des rituels les plus 

éminents du soufisme, du fait de la place de choix qu’il occupe dans le patrimoine 

mystique islamique en général et la tradition algérienne en particulier. Indiquons à 

ce propos que la Hadra renferme beaucoup de connotations et de portées spiri-

tuelles, sociales, culturelles et artistiques.

Notre étude articulera deux dimensions : l’une historique, l’autre littéraire. En 

eљet, nous évoquerons en premier les origines des phénomènes soufis et la profon-

deur de ses liens avec notre patrimoine populaire soufi algérien. Nous essayerons 

par la suite de détecter les aspects esthétiques et rythmiques des textes poétiques 

psalmodiés par les foukara (adeptes) et les anciennes confréries soufis. 

لقد بات املوقف من الرتاث الشعبي الجزائري أمرا بالغ األهمية يف وقتنا الحارض، عىل أن العودة 

إليه بحثا واستقراًء ليست بجديدة عىل هذا امليدان، لكن ما يبدو جديدا فيه -عىل حّد علمنا- هو 

«الس̲ع  بـ   ʭالعر املرشق  تعرف يف  التي  «الحرضة»  وهي ظاهرة  منه،  متميزة  لناحية  اختيارنا 

الصويف» أو «حلقات الزار»، ك̲ تعرف يف مناطق من املغرب العرʭ بـ «الع̲رة»..
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وتعترب حلقات الحرضة أحد أبرز الشعائر وامل̲رسات الصوفية عىل اإلطالق، ولعل الدراسات 

التي تكشف عن مثل هذه الطقوس الصوفية تاريخيا وأدبيا ووظيفيا ال تزال نادرة أومحتشمة، مع 

أن املعني̼ بالبحث يف مجال التصوف وقضاياه كث̺ون، وتبعا لذلك اخرتت يف هذه الدراسة جزءاً 

من الرتاث الشعبي الصويف التلمسا̹ ليكون مادة بحثي وموضوعا لدراستي. 

امل̲رسة الصوفية (التخلية والتحلية): -1

التصوف تجربة إنسانية تنشد تحرير الذات البرشية من أرس املادة والشهوات، واالنطالق بها 

نحو عوا̬ الغيب والطهارة والسمو. إن هذا السفر الروحي ال ̻كن سلوكه إال بعد قهر معيقاته، 

التي يتمثلها الصوفية يف أربع، نوردها يف البيت̼ التالي̼:

ʨوعنـا ʲإ̹ بليُت بأربع ما سلّطـــــوا  //   إّال ألجل شقاو

ʨإبليس والدنيا ونفيس والهوى  //  كيف الخالُص وكلّهم أعدا

وتعد امل̲رسات الصوفية من أهم العوامل التي ساعدت عىل بقاء التصوف واستمراريته، وعىل 
رأي سانت جيمس: «ʯوت العقيدة التي ال تدور حولها أية شعائر وطقوس»1

والبد لهذا الس̺ يف طريق الله من رشوط:

 من رشوط الطريق اتخاذ شيخ كامل: -1

يرى املتصوفة أن طالب طريق الصوفية يف أمس الحاجة إىل شيخ خب̺ عارف سبق وأن عرف 

الذي  والباب  عليه  واألدّالء  وجّل  عز  الله  إىل  الطريق  هم  فاملشايخ  وتطبيقيا،  نظريا  امليدان  هذا 

يدخلون منه عليه «إن الله عز وجّل أجرى العادة بأن يكون يف األرض شيخ ومريد صاحب ومصحوب، 

تابع ومتبوع من لدن آدم إىل أن تقوم الساعة، ألست ترى إىل آدم عليه السالم ملا خلقه الله تعاىل 

علمه األس̲ء كلها، وافتتح األمر به، فجعله كالتلميذ مع األستاذ، واملريد مع الشيخ، ثم ملا فرغ من 
تعليمه وتهذيبه جعله معل̲ وشيخا حكي̲، فصارت املالئكة تالميذ آلدم وآدم شيخهم «.2

قال بعض العل̲ء: من ̬ يكن له شيخ فالشيطان شيخه»، ألن سبيل الدين غامض وسبل الشيطان 

كث̺ة ظاهرة، ومن ̬ يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان ال محالة إىل طرقه، ويقول بعض املشايخ: 

«من ̬ ير مفلحا ال يفلح»، وقد اعترب الرشع التعليم يف الكلب فأحلَّ صيده».

وم̲ يتداوله املنشدون يف حلقات الحرضة يف هذا السياق، نذكر هذه األبيات:

الّرسْ بالخشوع يفيد // والذكر للقلب جب̺ه

1  منال عبد املنعم، التصوف يف مرص واملغرب، منشأة املعارف، اإلسكندرية، دط، دت. ص: 284.
2 الشيخ عبد القادر الجيال̹، الغنية لطالبي طريق الحق تعاىل، ج2، دار الكتب العلمية، ب̺وت، ط1، 1997، ص: 280.
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يه الْْمِريره واذَا صفا قلب املريد  // الشيخ يَْورِّ

الناس يف الغيبات تزيد يف العلوم //  وانت الّذنب يُْصب عليك ˔ املْطر

ْ̼ بَْقات لَْرايَك َماك يَنْحَصـْر لوكَاْن َعنَدك شيخ تِْجيك العلوم //   َوْمِن

العهد: يعترب أخذ «العهد» -الذي يبدأ عادة باملصافحة أو املشابكة أو القبضة أو التلقيم أو  -2

التلق̼ أو إلباس الخرقة1- البداية الرسمية  للمريد يف رحلة الس̺ إىل الله، وترسيم العالقة ب̼ املريد 

.ʭالسالك وشيخه املر

ويعاهد املريد شيخه عىل الس̺ معه يف طريق التخيل عن العيوب والتحيل بالصفات الحسنة، 

الشوائب  وتخليته من كل  املريد  بركن اإلحسان، والرتقي يف مقاماته. ويف طريق تطه̺  والتحقق 

والكدورات يويص الشيخ املرʭ مريده ببعض امل̲رسات، منها:

الذكر –فردا وج̲عة-: فالذكر يثمر املقامات كلها من اليقظة إىل التوحيد، ويثمر املعارف  -3

واألحوال التي شّمر إليها السالكون، فال سبيل إىل نيل ʴارها إال من شجرة الذكر، وهو أصل كل مقام 

املريدين  نصحوا  قد  الكامل̼  واملرشدين  املرب̼  جميع  إن  والخالصة  عليها،  يبنى  التي  وقاعدته 

السالك̼ أن الطريق العميل املوصل إىل الله وإىل رضوانه هو اإلكثار من ذكر الله يف جميع الحاالت، 

وصحبة الذاكرين، ألن أنفاس الذاكرين تقطع شهوات النفس األّمارة.

الحرضة: (الس̲ع الصويف): أشار إليه مؤلف ”كعبة الطائف̼“ باعتبارها إحدى امل̲رسات  -4

األكʳ انتشارا يف تلمسان أثناء القرن 11ه/17م، فقد أخرب املؤلف أنه كان ̻ارسها ʪعية شيخه موىس 

الاللتي وبعض الفقراء (املريدين) بحرم الشيخ سيدي أʭ مدين كل ليلة جمعة ( وقد وضعوا لها 
آدابا ورشوطا).2

 فمن النفوس من ترّق وتل̼ وتهّذب بالحرضة أكʳ من أي يشء آخر، فيسهل قيادتها إىل التأمل 

وأحوال  مختلفة  الطباع  ألن  حالها..  يقتضيه  ʪا  النفوس  إعانة  وغايته  ”الشيخ  وهدف  واملعالجة، 

السالك̼ طريق الله متباينة“، وم̲ ينسب إىل سيدي يحي بلحاج3:

الحرضة طْبَل الصالحيـن   //   لَيَها يْتُوب ْعَجالـة

1  شابكتهم متربكا بأكفهم  // إذ شابكوا عىل كر̻ة    فاملشابكة فعلها املقرّي الجد وأʭ عبد الله بن مرزوق العجيس، وينتهون 
بالسند إىل أʭ مدين شعيب التلمسا̹. وقبل الفقهاء التلقيم، فكان يلقم بعضهم بعضا تربكا، فالشاطبي لّقمه أبو عبد الله 
املقري بيده، وهذا لّقمه أبو عبد الله املسفر، ولّقم هذا أبو زكرياء املحياوي الذي لّقمه أبو صالح الذي لّقمه الشيخ أبو مدين.. 

مفتاح محمد، الخطاب الصويف -مقاربة وظيفية- ، مكتبة الرشاد، املغرب، ط1، 1997، ص: 154.
محمد بن سلي̲ن الصائم التلمسا̹ امللقب بالجزويل، كعبة الطائف̼ وبهجة العاكف̼ يف الكالم عىل قصيدة حزب العارف̼   2
(ج1)، دراسة وتحقيق: قيداري قويدر، (رسالة دكتوراه مخطوطة)، إرشاف د/ عكاشة شايف، قسم التاريخ وعلم اآلثار، كلية 

العلوم االجت̲عية واإلنسانية، تلمسان. 2014/2013، ص: 37.  
3 أحد شيوخ الطريقة الكرزازية «املوساوية» وأحد أحفاد الشيخ سيدي يحي بن صفية (جد أوال نهار) (عاش يف ق 18م) 
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فيها املجذوب̼ والسالكيــن   //   واْهْل الحاْل مع الحالة

اِيَّاْو للحرضة ْعطوها قْلُوبكــم    //   وَال تِْغيبُوا ف̼، عنها تَْحْزُموا

اِيكَّْف الرحمن بها ذْنُوبكــم  //     وتربحوا الحسنات منها وتغنموا

ويقول الشيخ أحمد شهاب الدين الزوي يف نفس املعنى:

وإن وجدت حرضة مقامــة  //  بالذكر فاجلس تحظى بالكرامة

واذكر بقلب ولسان معهم  //  أو استمع فالخ̺ يرجى منهم

فهؤالء تحّفهم مالئـك  //  إىل الس̲ء ك̲ رواه مالك
وليس يشقى جالس بباهم  //  وإن أسا ف̺حمّن بجاههـم1

الخلوة: يأمر الشيوخ املرب̼ أتباعهم املريدين السالك̼ ʪ̲رسة الخلوات ألنها سنّة الرسل  -5

واألنبياء، بعد تصحيح النية والتوكل وطهارة البدن والثوب واملكان والتقليل من الطعام واألكل.

 فالخلوة انقطاع عن البرش لفرتة محدودة، وترك األع̲ل الدنيوية ملّدة يس̺ة، ˔ يتفرغ القلب 

ثم ذكٌر الله  من هموم الحياة التي ال تنتهي، ويسرتيح الفكر من املشاغل اليومية التي ال تنقطع، 

تعاىل بقلب حارض خاشع، مع تفكر يف آالئه آناء الليل وأطراف النهار، يف كفالة شيخ كامل عارف 

يرشف عليه، يكاشفه املريد ʪا يرد عىل قلبه من املكاشفات والواردات والفيوضات..

وقد̻ا قال الصوفية: "قد ̻رض القلب وعالجه ذكر أو فكر أو خلوة"، لذلك وجدنا الصوفية 

يتخذون مبدأ الخلوة كاعتكاف مركّز أو دورة روحية تغّذي القلوب وتنشط العقول.

الحرضة: املصطلح، األداء، اآلداب والرشوط:

املصطلح:أ- 

يعني مصطلح الحرضة الحضور، أو االقرتاب والدنو، وهي تعني عند الصوفية اقرتاب اإلنسان 

من الذات اإللهية، ويكاد الصوفية يجمعون عىل أهمية الذكر يف الوصول إىل حرضة الله، من ذلك 

قولهم:

كقولنا لعا̬ ذي غفلة  //  الذكر مفتاح لباب الحرضة

فالذكر مفتاح لباب الحرضة اإللهية..التي إذا وصل إليها السالك يكون يف حالة ال يرى فيها إال 

املوىل عز وجل فانيا عن األكوان متوجها بقلبه إىل الرحمن متلقفا ما يلقيه املوىل سبحانه من لطائف 

العرفان، فحلقات الحرضة وما يلقى فيها من أنواع الذكر واإلنشاد ʯثل للصوفية معراجا روحيا ̻ر 

أفضل  وحبيبه  صفيه  عىل  ويصلون  وّ̻جدونه  يعظمونه  سبحانه،  الله  حرضة  إىل  السالكون  عربه 

1 أحمد شهاب الدين الزوي القادري، املرشدة اللطيفة لزائر األرضحة الرشيفة، مطابع الج̲ه̺ية، سبها، ط1، 1997 ص: 27.
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الصلوات وأزكاها، ويتنسم الذاكرون نفحات الرحمن ويرتشفون من محبته كؤوسا تذهب العقول، 

وتجعل القلوب ترتع يف رياض القرب والحضور.

”واعلم أن املراد بحرضة الله تعاىل، حيث أطلقت يف لسان القوم شهود العبد أنه ب̼ يدي الله 

تعاىل، ف̲ دام هذا مشهده، فهو يف حرضة الله، فإذا حجب عن هذا املشهد فقد خرج منها...“1 أي 

استشعار املؤمن أنه حارض بقلبه ب̼ يدي الله، هائم ونشوان يف رياض القرب من الله.

 جاء يف الحديث القديس: ”أنا جليس من ذكر̹، وحيث̲ التمسني عبدي وجد̹“، فمجالس الذكر 

هي معارج السالك̼ إىل رحاب حرضة الله، ومدارج الواصل̼ إىل حرضة رسول الله، يتنسم فيها 
الذاكرون نفحات الرحمن، ويرتعون يف رياض القرب واملحبة والرضوان.2

في̲ يتعلق بتسمية حلقات الذكر واإلنشاد أو ما يسمى بـ مجالس الس̲ع باسم ”الحرضة“، فقد 

أرجع أهل التصوف تسميتهم للذكر باسم الحرضة إىل املثول يف حرضة الله، اقتداء بحرضة النبي 

صىل الله عليه وسلم، كذلك ترجع التسمية إىل محاولة تخلص املريد املتصوف من العا̬ الدنيوي 

ليتحقق ʪقام الحضور، لذلك يفضل تسمية هذا الذكر الج̲عي باسم ”الحرضة“ حيث كلمة ذكر 

̻كن أن تطلق عىل أشياء كث̺ة.

يقول محمود الصباغ: كلمة ذكر ال تطلق عىل ذكر اإلنسان فحسب بل تطلق عىل ذكر الحيوانات 

والجوامد والنباتات، أما الحرضة فاختص بها اإلنسان لقوله تعاىل يف الحديث القديس: ”أنا جليس من 
ذكر̹“.3

نش̺ إىل أن حلقات الحرضة تعرف يف جهات أخرى باسم الِع̲رة أو الخمرة أو الزار...

األداء:

يف  أو  املنازل  يف  والشيوخ  واملقاديم  الفقراء  من  طائفة  طرف  من  الغالب  يف  الحرضة  ʯارس 

الزوايا، تقام أسبوعيا عند رأس كل ليلة جمعة بعد صالة املغرب، ك̲ تقام يف املناسبات الدينية، 

كرأس السنة الهجرية وذكرى املولد النبوي الرشيف ومواسم تكريم األولياء...

بقراءة حزب  الحرضة  تبدأ  حلقة،  شكل  عىل  وجلوسهم  البعض،  لبعضهم  الحضور  تحية  بعد 

الفالح قراءة ج̲عية، ثم تفتح الحرضة رسميا بذكر اسم الله املفرد، وكلمة التوحيد (ال إله إال الله)، 

بعد ذلك تنشد مقطوعات شعرية صوفية تزهد يف الدنيا وترغب يف اآلخرة، تلك النصوص الشعرية 

1 عبد املجيد الرشنوʭ، رشح الحكم العطائية، تعليق: عبد الفتاح البزم، دار الهدى، ع̼ مليلة، الجزائر، ط1، 1988، ص: 45.
2  عبد املقصود محمد سا̬، الحرضة يف رحاب الله مع سيدنا رسول الله صلة الله عليه وسلم، جمع وتنسيق: محمد محمود 

عبد العليم، مطابع رشكة الشمريل، القاهرة، ط3، دت، ص: 10 – 12.
3 منال عبد املنعم جاد الله، التصوف يف مرص واملغرب، ص: 276-275.
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من نظم شعراء متصوفة مشهورين يف الغرب الجزائري وجنوبه الغرʭ، من أمثال: سيدي أحمد بن 

موىس الكرزازي، سيدي لخرض بن خلوف، سيدي الشيخ، سيدي يحي بلحاج...

ويف بعض املناطق من تلمسان (منطقة أوالدنهار بتلمسان) يقوم فقراء الحرضة بإطفاء النور، 

حيث ̻ارسون الذكر يف الظالم لفرتة معينة1، إما بالتهليل أوبذكر اسم الجاللة، وتختم حلقة الحرضة 
باألدعية واالستغاثات والصالة عىل النبي صىل الله عليه وسلم.2

 الرشوط واآلداب:ه- 

الحرضة يف تلمسان (منطقة أوالد نهار تحديدا) لها رشوط وآداب يراعيها م̲رسوها3، منها: 

تحرير النية، فال يقصدون بها شيئا غ̺ وجه الله وإصالح الحال وجلب الربكة.- 

ال يشرتط يف حلقات الحرضة أن يكون الفقراء املجتمع̼ من طريقة صوفية واحدة.- 

ومواسم -  الدينية،  أواملناسبات  الجمعة،  ليلة  االجت̲ع  يكون  كأن  الزمان؛  قدسية 

األولياء(الوعدات)...أي يرتصدون الليايل الفاضلة واألوقات الرشيفة.

واملقاديم -  الشيوخ  الطريق من  الله) يف  (أهل  السالك̼  منازل  الزوايا، أو  املكان؛ مثل  قدسية 

والفقراء.

التزام الحضور األدب مع الله ومع بعضهم البعض، والتزام الصمت واالبتعاد عن اللغو وعن كل - 

ما يشوش القلب ويبعده من الحرضة.

ونش̺ إىل أن الحرضة عند ج̲عات أخرى، ال تشرتط أكʳ من رضورة توفر الطهارت̼ الكربى 

والصغرى، والنية الصادقة، وعدا هذين الرشط̼ فإن الحرضة مفتوحة لكل الناس، فالحرضة حرضة 

الله وال ̻لك أحد فيها شيئا عىل اإلطالق، فإذا كانت مقامة يف املنزل يظل الباب مفتوحا ال يغلق أبدا 

أثناء الحرضة وبعدها.

حلقات الحرضة: النشأة واالنتشار: -2

يبدو لنا أن حلقات «الحرضة» قد تطّورت عن مجالس الذكر الج̲عي خاصة عندما نجد أنفسنا 

فقهاء ومتصوفة  وأقوال كث̺ة أثرت عن  النبوية  واألحاديث  القرآنية  اآليات  أمام حشد كب̺ من 

1  في̲ يتعلق بالذكر يف الظالم لفرتة معينة، يعتقد فقراء الحرضة أن بقاء النور لفرتة طويلة قد يشوش عىل نفوسهم، ويحول 
بينهم وب̼ الوصول إىل االحتشاد الروحي والقلبي، بسبب تشتت الخاطر والحواس، ك̲ يعتقدون حضور األرواح الرشيفة، 

̺ة يف شعر الحرضة: املالئكة، سيدنا الخرض..، نستشف مثل هذه االعتقادات من خالل نصوص كث
الحرضة والذكر يف دار سيــــدي  //      تعاىل يا مبغاه الله يجيهــا

يحرضوا فيها االنبياء وسيدي العرويس //      والخرض بالدوام عليهــا
2  ت̡أ هذه األدوار يف حلقات الحرضة بشكل هادف، فالتهليل تكمن أهميته يف كونه يساعد عىل ترسيخ معنى التوحيد، وذكر 
االسم املفرد يساعد عىل االستغراق يف الله واالنقطاع عمن سواه، والصالة عىل النبي يراد منها ترسيخ وتعظيم محبته عليه 

الصالة والسالم وتثبيتها.
3 بعض تلك اآلداب أخربنا بها بعض مقاديم الحرضة، وبعضها استنتجناه من خالل املالحظة باملشاركة واملعاينة امليدانية.



57

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

وعل̲ء دين ترغب يف مثل هذه املجالس وتدعو إليها.

املتأمل يف طبيعة حلقات الحرضة ومادتها يجد شّدة صلتها ʪجالس الذكر وموضوعاته ووظائفه، 

بل هناك من الباحث̼ من ال يجعل فرقا يف دراساته ب̼ الذكر والحرضة، فمرة يعربون ʪصطلح الذكر 

الذكر  مجالس  يقال:  كأن  املصطلح̼،  ب̼  يجمعون  وتارة  العكس،  وأحيانا  الحرضة،  عىل  للداللة 

والس̲ع، مجالس الذكر واإلنشاد...

من تلك الدراسات التي تعترب أن الحرضة من حيث إطالقها تعني معنى الذكر، ما ورد يف كالم 

منال عبد املنعم يف معرض حديثها عن أهمية الحرضة: «...وجاءت الدراسة متفقة مع ما ذكر فاروق 
مصطفى من أن الذكر أو -الحرضة- يعّد من أهم األنشطة الج̲عية للطرق الصوفية».1

ونفس الفكرة تفهم من خالل كالم ز˔ مبارك، فهو يستعمل عبارة مجالس الذكر للداللة عىل 

الحرضة:»إن الصوفية درجوا منذ القديم عىل أن يبدأوا مجالس الذكر بـ (ال إله إال الله) وتعرف 

مقدرة  تبدو  ك̲  نغمة  إىل  نغمة  من  الذاكرين  نقل  يف  الرئيس  مقدرة  باألرضية...وتبدو  عندهم 

املنشدين يف متابعتهم لألنغام واإلنشاد...ثم ينفرد بعد ذلك باملقطعات والقصائد والرقائق وما إليها 
من كالم الصوفية...»2

ومه̲ يكن فإننا نرى أن الذكر ما زال ̻ثل أحد األدوار األساسية يف حلقات الحرضة، فمعظمها 

تستفتح يف الغالب بتالوة أجزاء من القرآن الكريم، أو بذكر اسم الجاللة املفرد، أو برتديد التهليالت 

أو بالتسبيح والتحميد والتكب̺ واملناجاة واألدعية...

ويذهب عبده الش̲يل إىل أن الحرضة (الس̲ع الصويف) تطورت عن مجالس الذكر، حيث يقول: 

«الس̲ع، وهو أسلوب يعمد إليه بعض الصوفي̼ ليحصل لهم الوجد نشأ عن تطور مجالس الذكر، 

وملخصه أن يجتمع الصوفيون وحدهم، وهم يف حالة صفاء وزهد... وينرصف املجتمعون إىل التأمل 
ويكون بينهم مغّن أو «قّوال» يرتنم بألحان دينية شجيّة، يصحب ذلك إنشاد شعر روحي...»3

ويؤكد الشيخ سعيد حّوى أن االجت̲ع عىل الذكر سّنة واردة، وأن هناك أحاديث كث̺ة تش̺ إىل 

إقامتهم  للصوفية يف  الرشعي  السند  األحاديث ʯثل  مثل هذه  أن  أيضا  ويعترب  فيه،  ذلك وتحبب 

لحلقات «الحرضة»، حيث يقول: «من مثل هذه النصوص انطلق الصوفية يف اإللحاح عىل حلقات 

الذكر، فقاسوا عىل هذه األصول ثم توّسعوا يف ذلك فاعتمدوا أنواعا من األذكار عىل طرائق شتى، 

نظموا من أجلها أنواعا من حلقات الذكر حتى أصبح لكل شيخ طريقته الخاصة به يف الذكر، الذي 

1 منال عبد املنعم جاد الله، التصوف يف مرص واملغرب، ص: 244.
2 ز˔ مبارك، التصوف اإلسالمي يف األدب واألخالق،ج2، املكتبة العرصية، ب̺وت، دط، دت، ص:221.

3 عبده الش̲يل، دراسات يف تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية وآثار رجالها، دار صادر، ب̺وت، ط4، 1965، ص: 462.
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يجتمع فيه إخوانه، ودمج بعضهم مع الذكر واإلنشاد وتفننوا يف أ̷اط الذكر اإلنشادي، فمن جلوس 

إنكار كث̺ وخالفات كث̺ة ومناقشات طويلة  لذلك  إىل قيام إىل حركات وتحركات وجدت نتيجة 
وسببها عدم التقيد بالحدود الواضحة الدليل».1

وتؤكد منال عبد املنعم أن أهمية الحرضة عند الج̲عات الصوفية يف املغرب ومرص ناتجة عن 

ارتباطها بالذكر، حيث تقول: «واألمر الذي أجمع عليه كل من تناولهم البحث يف مجتمعي الدراسة 

أهميتها  وتكمن  وأساسه  الطريق  محور  فهو  مراحله،  بكافة  الصويف  الطريق  يف  الحرضة  أهمية 
العظمى يف ارتباطها بأس̲ء الله الحسنى وبكل ما يتصل به من تسبيح وتعظيم... «2

ويفهم من كالم أʭ القاسم سعد الله يف معرض حديثه عن بعض مظاهر التصوف يف املجتمع 

الجزائري أن الدافع األسايس إلقامة حلقات الحرضة هو ذكر الله: «...ويضاف إىل هذه امليزات عند 

املرابط̼ الجذب، واتخاذ الحرضة؛ وهي تجمع «الفقراء» املؤمن̼ بدعوة الشيخ للذكر الذي يتحّول 

ّ̼ وبحركات موزونة وموقوتة وبأصوات منغومة تعلو وتنخفض  عند البعض وبالتدريج إىل رقص مع
بإشارات معيّنة من الشيخ أو املقّدم...»3

ويربز محمد مفتاح تدرج أتباع الطريقة البونية يف املغرب أثناء حلقات الحرضة من الذكر إىل 

اإلنشاد:»...ال يقطعون اجت̲عا عىل حالهم املعروفة، من تالوة حسنة، وإقام ركعات، ثم ذكر، ثم 

ترجيح أبيات يف طريق التصوف م̲ ينسب للحس̼ بن منصور الحالج وأمثاله، يعرفها منهم مشيخة 
قّوالون...»4

وقد دعا النبي عليه الصالة والسالم إىل تحس̼ الصوت عند تالوة القرآن الكريم، يف قوله: «زيّنوا 

 ʲموىس األشعري وهو يتلو القرآن فأعجب به، وقال: لقد أو ʭالقرآن بأصواتكم»، وقد استمع إىل أ

مزمارا من مزام̺ آل داوود»، وقال يف معرض املدح لداود عليه السالم: «إنه كان حسن الصوت يف 

النياحة ويف تالوة الزبور».

وقد̻ا قال اإلمام الشافعي:»وال بأس بالقراءة باأللحان وتحس̼ الصوت بها بأي وجه وأحّب ما 
يقرأ إّيل ما كان حدرا وتحزينا»5

وقد مزج الصوفية ب̼ التصوف والفن (املوسيقى)، فولعهم بالس̲ع واأللحان الطيبة قديم:»فكان 

ر، ب̺وت، دط، 1989، ص:156، 157. ّ̲ 1 سعيد حّوى، تربيتنا الروحية، دار ع
2 منال عبد املنعم جاد الله، التصوف يف مرص واملغرب، ص: 235.

3 أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقايف، ج1، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، الجزائر، دط، 1981، ص:496.
4 محمد مفتاح، الخطاب الصويف –مقاربة وظيفية- مكتبة رشاد، ط1،1997،ص: 256.

̲ع برخص الس̲ع، تحقيق: محمد الرشيف الرحمو̹، الدار العربية للكتاب، دط، 1985،  5 محمد الشاذيل التونيس، فرح األس
ص: 58.
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ذو النون يراه مخاطبات وإشارات إىل الحق أودعها كل طيّب وطيبة، وكان يحي بن معاذ يراه روحة 

من الله لقلب فيه حّب الله».1 فبمثل هذه املواقف استند الصوفية يف تبنّيهم للمعا̹ الفنية وإذاعتها، 

وبها مّهدوا الطريق لعملية استصحاب الذكر واألشعار باأللحان الفّنية يف مجالسهم: «وكيف ننىس 

أن حياة الصوفية قامت عىل الذوق، والذوق أساس التفوق يف الفنون، فالصويف الحق هو رجل ذّواقة 
يلتمس املعا̹ يف جميع ما ينظر وما يقرأ وما يسمع».2

والحب اإللهي جعل الصويف يرى كل يشء رمزا للذات اإللهية، ويرى من ثم أن كل صوت قابل 

ألن يرتفع إل مستوى التعب̺ عن التجيل اإللهي، ويف هذا املعنى يقول ذو النون املرصي: «إلهي ما 

أصغيت إىل صوت حيوان وال إىل حفيف شجر وال خرير ماء وال ترنم طائر وال تنعم ظل وال دوي 

ريح وال قعقعة رعد إال وجدتها شاهدة بوحدانيتك، دالة عىل أنه ليس كمثلك يشء»3.

و̬  واملوسيقى،  للس̲ع  بالتشيع  الدين  رجال  ب̼  تفّردوا  قد  الصوفية  بأن  نسّجل  أن  و̻كننا 

اآلالت  عىل  العزف  باستجازة  املولوية  الطريقة  وتفردت  القصد،  ورشف  النيّة  حسن  إال  يشرتطوا 

إليها  يتشّوف  أسبوعية  حرضة  لهم  الذكر...وكانت  مجالس  أثناء  أنواعها  اختالف  عىل  املوسيقية 
املولعون باملوسيقى والغناء..»4

ونفس املعنى أشار إليه أسعد أحمد عيل: «أما التصوف والفن فأسلوبان يف التعب̺ عن محبة 

الج̲ل...وقد يرتفع الفنان يف لحظاته الفائقة إىل سويّة الصويف فتكون محبة متعلقة بحقيقة الحقائق 

فيتّصل باملطلق... وإن الفنون عىل تنوعها من موسيقى ورقص وغناء، وشعر وتصوير تعّرب بالنغمة 

والحركة والصوت والتفعيلة واللون عن جانبها الذي يربطها باملبدع األكرب... وبذلك يلتقي الفنان 

الكب̺ امللهم مع الصويف العارف الفا̹...»5.

ويعترب ر̹ هو̻ان أن الفن والتصوف يتفقان اتفاقا تاما باعتبار أن الفن ينترص للخ̺، وبالتايل 

يكون يف خدمة التصوف الذي يعترب أيضا عل̲ لألخالق، حيث يقول: «يبدو لنا أن الدين هو ألف 

الج̲لية وياؤها، فالفن يبدأ أو ينتهي باملقّدس...»6 ومن هنا يتضح كيف أن الصوفية يتخذون من 

الفن طريقا إىل الحياة الروحية الخالصة، أي يخاطبون القيم الروحية بلغة الج̲ل الفنية، وقد فطنوا 

إىل أهمية األلحان الطيبة يف تثقيف األرواح والقلوب، وإىل دورها يف تحريك مشاعر الخ̺ والفضائل 

يف النفس اإلنسانية التواقة إىل السمو الروحي، فأدرجوا الس̲ع يف حلقات الذكر.

1  ز˔ مبارك، التصوف اإلسالمي يف األدب واألخالق،ج2، ص: 219.
2  املرجع نفسه، ص: 219. 

3  محمد يعيش، شعرية الخطاب الصويف، سيباما، فاس، دط، 2003، ص: 146.
4  ز˔ مبارك، التصوف اإلسالمي يف األدب واألخالق،ج2، ص: 220.

5 عيل أسعد أحمد، فن املنتخب العا̹ وعرفانه، دار الرائد العرʭ، ب̺وت، ط2، 1980، ص: 484،485.
6  ر̹ هو̻ان، علم الج̲ل، تر: ظافر الحسن، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، الجزائر، ط2، 1975، ص: 185، 186.
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يف  وترصفه  عجيب  الصوت  «وأمر  قائال:  النفوس  يف  األصوات  تأث̺  شّدة  يؤكد  الجاحظ  وهذا 

الوجوه أعجب، فمنه ما يقتل كصوت الصاعقة، ومنها ما يس̺ النفوس حتى يفرط عليها الرسور 

فتقلق حتى ترقص وحتى رʪا رمى الرجل بنفسه من حالق... ومن ذلك ما يكمد، ومن ذلك ما يزيل 

العقل حتى يغىش عىل صاحبه، كنحو األصوات الشجية، والقراءات امللّحنة، وليس يعرتيهم ذلك من 

 ʭقراءة أ قبل املعا̹، ألنهم يف كث̺ من ذلك ال يفهمون معا̹ كالمهم، وقد ب˓ ما ّرس جويه من 
الخوخ، فقيل له: كيف بكيت من كتاب الله وال تصّدق به؟ قال: إ̷ا أبكا̹ الشجا...»1

إن الذين أرخوا للحياة الروحية يف العا̬ اإلسالمي بطرفيه الرشقي والغرʭ، قد لفتوا أنظارنا 

وأكدوا عىل  «الحرضة»  أو  الصويف  الس̲ع  انتشار حلقات  بطريق مبارش أو غ̺ مبارش إىل حقيقة 

بالثيوس:  آس̼  يقول  الهجري،  الثالث  القرن  من  بدء  التاريخية،  الفرتات  معظم  خالل  امتداداتها 

«ليس من السهل تحديد العرص الدقيق الذي دخل فيه الس̲ع عند الصوفية يف اإلسالم، لكن ̻كن 

أن نؤكد أن صوفيا مرصيا، هو ذو النون املرصي كان من أوائل الذين نرشوا الس̲ع يف مستهل القرن 

3ه/7م»2.

تلك  أبرز  كأحد  موقعها  الحرضة  أخذت  أنواعها،  ʪختلف  الصوفية  امل̲رسات  انتشار  وبعد 

زمانها  وقدسية  وأهميتها  ورشوطها  آدابها  يف  يتكلمون  منظرون  لها  وأصبح  الصوفية،  الطقوس 
ومكانها، وأصبح لها منتجون ملادتها سواء باللغة الفصيحة أو الدارجة.3

وظائف الحرضة: -3

لقد ʯكنا من خالل املعاينة امليدانية والدراسة النظرية من رصد مجموعة من الوظائف الروحية 

والنفسية واالجت̲عية التي تضطلع بها ظاهرة حلقات الحرضة يف املجتمع4:

1 أبو عمر الجاحظ، الحيوان، ج4، تحقيق: عبد السالم هارون، دار إحياء الرتاث العرʭ، ب̺وت، ط3، 1969، ص: 191.
2 آس̼ بالثيوس، ابن عرʭ، حياته ومذهبه، تر: عبد الرحمن بدوي، وكالة املطبوعات، الكويت، دار القلم، ب̺وت، دط، 1979، 

ص: 173.
أثارت ظاهرة الس̲ع «الحرضة» اهت̲م الكث̺ من املتصوفة والفقهاء وإن̬  يخصصونها بدراسة مستقلة يف كث̺ من األحيان،   3

ولكن ذلك ̬ ̻نع من التحدث عنها يف كتب هي اليوم تعّد من أمهات املصادر الدينية والصوفية، نذكر منها:
كتاب «إحياء علوم الدين» للغزايل (ت505ه): خصص بابا كامال يف آداب الس̲ع الصويف والوجد يف مجلّده الثا̹، حتى وإن 
تناول املؤلف هذه الظاهرة من الجانب الفقهي فهو يهمنا من ناحية االستدالل التاريخي عىل شيوعها وانتشارها ب̼ املتصوفة 

قبل وأثناء حياة املؤلف.
الرسالة القش̺ية ألʭ القاسم القش̺ي (ت465ه)  أفرد بابا للس̲ع الصويف، تحدث فيه عن آدابه ورأي الرشع فيه، وقد ضّمن 

يف رسالته أخبارا وروايات عن حضور بعض الصوفية الذين سبقوا عرصه مجالس الس̲ع الصويف.
والسهروردي  ”الغنية“،  كتابه  يف  (ت560ه)  األولياء  سلطان  الجيال̹  القادر  عبد  الشيخ  الصويف،  ̲ع  الس حلقات  إىل  أشار 

(ت563ه) يف كتابه ”عوارف املعارف“.
4  أجرينا دراسة ميدانية عىل حلقات الحرضة يف منطقة «أوالد نهار» الواقعة جنوب تلمسان.
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الوظيفة االجت̲عية:أ- 

تهدف ظاهرة الحرضة كسلوك ج̲عي إىل توثيق عرى التآخي ب̼ أفراد الج̲عات عن طريق 

املادية  الفوارق  كل  وإذابة  والتواضع،  املحبة  روح  ونرش  البعض،  لبعضهم  التسليم  روح  غرس 

واالجت̲عية بينهم، حيث يجلس القوي بجوار الضعيف، واملتقدم يف الطريق بجوار املبتدئ، والغني 

عىل  تساعد  «فالحرضة  البعض  بعضهم  أيدي  الحرضة  بداية  يف  يقبّلون  بعضهم  إن  بل  الفق̺،  مع 

الشعور باملساواة والتكامل وتنمي التكافل االجت̲عي وتوطّد املحبة والتواد وتوثق الرباط الروحي 

ب̼ الج̲عة بإيجاد روح من التعاون والتآلف والرتابط ب̼ الذاكرين بغض النظر عن أحوالهم املادية 

واالجت̲عية والنفسية أو فوارق السن واملكانة االجت̲عية»1. 

«فالحرضة تعد من أهم األنشطة الج̲عية للطرق الصوفية بل لعلّها خ̺ ممثل للنشاط الج̲عي 

للطريقة، وتتمثل األوجه االجت̲عية للحرضة يف معا̹ كث̺ة وأساسية كوحدة الهدف...م̲ يحقق 

الت̲سك والرتابط، ويتضح ذلك كله من بداية تحيتهم بعضهم البعض واستقبالهم الحار الذي يسوده 

الرتحاب واملودة والحب، ك̲ يتمثل الشكل االجت̲عي يف طريقة جلستهم عىل شكل دائري يتجاور 
فيه الغني والفق̺ واملتعلم وغ̺ املتعلم والكب̺ والصغ̺...»2

اإلشادة بصحبة الفقراء فرسان حلقات الحرضة  وم̲ ذكره الشيخ أʭ مدين شعيب التلمسا̹ يف 

الحرضة3، والتي سنجتزئ منها هذه  يتغنى بها يف مجالس  التي كث̺ا ما  العيش»  قصيدة «ما لذة 

األبيات:
ُ̼ والّساداُت واألمــــرا ما لّذُة العيِش إالّ صحبَة الفقـراء  //     هم السالط

فاصحبهُموا وتأّدب يف مجالسهم //       وَخلِّ َحظََّك مه̲ قّدمـــــــــــوَك َورا
واستَغِنِم الوقَت واحَرض داʥا مَعهم //     واعلم بأّن الرضا يختَصُّ َمن َحرضا

والِزم الّصمَت إالّ إن ُسِئلَت فُقـــــــــل //     ال ِعلَم عندي وكن بالجهل مسترتا
وال تر العيَب إّال فيك ُمعتِقـــدا  //     عيبا بََدا بيِّناً لكنُّه استتـــــــــــرا4

وحط رأسك واستغفر بال سبــــــب  //      وقم عىل قدم اإلنصاف معتـــذرا
ّ̲ فيك منك جرى وإن بدا منك عيب فاعرتف وأقم  //      وجه اعتذارك ع

وقل عبيدكُم أوىل بصفحكــُم  //       فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقرا
هم بالتفّضل أوىل وهو شيمتهــــــــم //        فال تخف دركا منهم وال ضـررا

وبالتغني عىل اإلخوان جد أبـــــــــــدا  //       حّسا ومعنًى وغّض الطْرَف أبـــــــدا

1 منال عبد املنعم جاد الله، التصوف يف مرص واملغرب، ص: 244.
2 املرجع نفسه، ص: 144.

القصيدة رشحها حكيم الصوفية ابن عطاء الله السكندري يف رسالة س̲ها «عنوان التوفيق يف آداب الطريق»، وقام بتخميسها   3
.ʭالشيخ األكرب محي الدين ابن عر

4  عبد الحليم محمود، شيخ الشيوخ أبومدين شعيب، حياته ومعراجه إىل الله، دار املعاراف، دط، 1985، ص: 107
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الوظيفة الروحية:ب- 

لقد تب̼ من خالل املعاينة امليدانية وباستع̲ل أسلوب املالحظة باملشاركة... مع فقراء ومقاديم 

أثناءها  فالفرد  النفيس،  واالطمئنان  للفرد  الروحية  الراحة  توف̺  يف  الحلقات  هذه  دور  الحرضة 

يحاول التملّص للحظات من العا̬ املادي ومن كل الشواغل الدنيوية باالحتشاد النفيس والعصبي، 

الهموم  كافة  من  بالتخلص  القلب  وتطه̺  النفس  لتزكية  هامة  وسيلة  الحرضة  يف  الذكر  «فمنهج 

والشواغل الدنيوية وجميع األغيار ونقائص النفس، وبه أيضا ̻تلئ القلب باألنوار واإلرشاقات»1.

تلك  معا̹  يف  التدبر  طريق  عن  النفس  تغىش  التي  الكدورات  ويزيل  القلب  يخاطب  فالذكر 

األذكار، ك̲ أن اإلنشاد الشعري الصويف يبعث يف الروح نشاطا، وقد عّرب بعض الصوفية عن أهمية 
اإلنشاد يف حلقات الحرضة قائل̼: «إذا اعتربنا الذكر روح التصوف، فاإلنشاد روح الذكر...»2

الكل̲ت  حروف  اللسان، وتذهب  حركة  تقف  حتى  ويستمر  بالقلب  يكون  أن  يجب  فالذكر 

وصورتها من القلب، ويبقى مدلولها، فيشع نور الحق يف قلب الذاكر، ويقوده إىل الغيبوبة والوْجدـ، 
فتخطف روحه مّدة... وهذا ما يسمى بالوْجد والتواجد والذوق والسكر.3

الحرضة  حلقات  أثناء  املتصوف  عىل  تهجم  التي  الوجد  حالة  عن  الغزايل  حامد  أبو  ويقول 

نفسه  أي صادف من  الوجود  الصوفية وجدا مأخوذا من  بلسان  األحوال  تلك  (الس̲ع): وتسمى 

أحواال ̬ يكن يصادفها قبل الس̲ع... وحصول هذه األحوال للقلب بالس̲ع سببه ّرس الله تعاىل يف 

ومعرفة  وانقباضا،  وانبساطا  وحزنا  وفرحا  شوقا  بها  وتأثرها  لألرواح؛  املوزونة  النغ̲ت  مناسبة 

السبب يف تأثر األرواح باألصوات من دقائق علوم املكاشفات، والبليد الجامد القايس القلب املحروم 
عن لّذة الس̲ع يتعجب من التذاذ املستمع ووجده واضطراب حاله وتغ̺ لونه.»4

إذا تعترب الحرضة ʪثابة الغذاء الروحي لفقراء الحرضة ومقاد̻ها ومرتاديها، إذ تعمل عىل   

تهدئة النفوس وط̴نة القلوب، وبعث السكينة يف الحضور، فالحرضة من هذه الزاوية تعترب زادا 

حيويا إلشباع الحياة الروحية، التي ستنعكس حت̲ عىل تقوية الجوانب النفسية والجسمية للفرد، 

وهنا نلفت النظر إىل أن ج̲عات الحرضة تعتقد كث̺ا يف أهمية هذه امل̲رسات الروحية وأثرها 

الفعال يف شفائهم من مختلف األمراض، ودفع البالء وقضاء الحوائج وجلب املنافع، وهم ال يشرتطون 

يف ذلك إال استحضار النية الصادقة.

زعم أهل الطب أن الصوت الحسن يجري يف الجسم مجرى الدم يف العروق، فيصفو له الدم 

1 منال عبد املنعم جاد الله، التصوف يف مرص واملغرب، ص: 238.
2  املرجع نفسه، ص: 238.

3 عبده الش̲يل، دراسات يف تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية وآثار رجالها، دار صادر، ب̺وت، ط4، 1965، ص: 457.
̲ع والوجد). ص: 431-379. 4 أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، ج2، املكتبة التوفيقة، القاهرة،دط، دت، ( باب الس
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وتنمو له النفس ويرتاح له القلب، وتهز له الجوارح، ولهذا كرهوا للطفل أن ينام عىل أثر البكاء.1

فاالجت̲ع يف حلقات الحرضة والس̲ع حصن للمريد من الرتاجع، فاالجت̲ع مع الشيخ والسالك̼ 

من املريدين يؤثر يف الطباع والفكر والسلوك، فيجعل املريد السالك مياال إىل أحوالهم من دون أن 

يشعر»ألن الطباع ترسق الطباع واملرء عىل دين خليله» «ومن تحقق بحال اليخلو حارضوه منه»، 

وقد̻ا قالوا: حلقات الصوفية فيها اجت̲ع واست̲ع واتباع وانتفاع.

وم̲ ينسب يف هذا السياق إىل سيدي يحي بلحاج النهاري نسبا الكرزازي مرشبا وطريقة:

تْكُم تشفيني  //  َجمْعكُم كَونيــة َحْرضَ

ادة الصوفيـة َعْرفُـو̹ يف رʭ  //  السَّ

من َجا لَحْرضتْنا يَبْـَرا  //  ̻يش بَْقلب َمْستَاَمــــــــن

يِْجي نَْحاس ويرجع نُْقــــرة //   واملصطفى هو الّضامــن

الحرضة هي سباب الخ̺ //   الّداوي املريد من كرسه

اليل يجي ليها بالصدق يْنال //   يَْصَفى قلبَه ما يشوف ْغيَار

ويقول أيضا:

ْ̺ بَْحـــايل الحرضة فيها الْدَوا بقول ْسيَادي //  وَعْمَده يا منها بخ̺ ِس

ه يَبْـــرا //  وبَْعد يْكون ْمريض قاع قلبه خارس داخلها يالناس ُرضّ

وعموما فإن م̲رسة الحرضة يف الزوايا واملنازل عند رأس كل أسبوع، تأʲ لتنشيط الفرد وتجديد 

فرد  كل  لطاقة  تبعا  وينقص  يزيد  العبادات  وعىل  تعاىل  الله  عىل  اإلقبال  ألن  وتقويتها،  همته 

الهمة والعزم، مثل  تجدد  التي  املنشطات  تلك  اإلسالم وجود  الروحية، ومن فسحة  واستعداداته 

االجت̲ع عىل املذاكرة والعلم أو االجت̲ع عىل الذكر واإلنشاد.

 ومن الصوفية من يعترب الحرضة (الس̲ع) وسيلة تساعد عىل النهوض بالعبادة وتنشط األعضاء 

استعدادا لها، فهي عندهم قربة ألنها وسيلة إىل تحقيق مقصد حسن، والوسائل تأخذ حكم املقاصد 
ك̲ هو مقرر يف األصول.2

وʯتد آثار الحرضة إىل تقويم الجوانب الخلقية وتهذيبها، فاالنحالل الخلقي مرده يف األصل إىل 

محمد الشاذيل التونيس، فرح األس̲ع برخص الس̲ع، تحقيق: محمد الرشيف الرحمو̹، الدار العربية للكتاب، ب̺وت، دط،   1
1985، ص:9.

2  املرجع نفسه، ص: 25.
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نقص الرتبية الروحية، ومادة شعر حلقات الحرضة وما تحتوي عليه من قيم نبيلة ومبادئ سامية 

كفيلة بتحريك املشاعر والض̲ئر نحو املثال املرسوم لها يف رشيعتنا السمحاء. 

ونختم حديثنا بهذا املقتطف الذي ورد يف مقدمة كتاب ”فرح األس̲ع برخص الس̲ع“، حيث 

يلخص فيه الشيخ محمد الشاذيل التونيس األهمية الروحية والسلوكية ملجالس الس̲ع (الحرضة)، 

حيث يقول : ”الحمد لله الذي أباح وفسح مجال الغناء رغ̲ ألنف أهل الجهل األغبياء، وأراح به 

بواطن أهل السلوك من الصوفية األصفياء، وجعله لهم معراجا لألرواح وراحة من كدورات األطغياء، 

وأَنُِسوا به يف غربة الس̺ يف عا̬ األشباح مع إخوانهم األتقياء، كيف ال؟ وهو عرس لألرواح للسادة 
األولياء، يريح األرواح، ويخفف األشباح، ويذهب األتراح، ويأʲ باألفراح...“1

شعر حلقات الحرضة: -4

طبيعته:أ- 

أشعار الحرضة زهدية ذات موضوعات حزينة، تحض القلوب عىل الزهد واملجاهدة، وتدعو إىل 

يرّد إىل الخوف  وما  وكرباته،  فينشد الفقراء يف موضوع املوت  ج̲ح شهواتها،  وكبح  لجم النفس 

والقبض والحزن والبكاء والنحيب يف ذكر جهنم وأهوالها، أو يف ذهاب العمر، والحساب والقصاص، 

أو يف مواقف القيامة ومشاهدها.

يؤكد عبد الله الركيبي إىل انتشار مثل هذه املوضوعات يف الشعر الجزائري –الفصيح وامللحون- 

يف القرون املنرصمة: فالبيئة الفكرية واالجت̲عية التي كانت مطبوعة بس̲ت التصوف يف الجزائر، 

ساعدت عىل وجود إنتاج شعري شعبي وفصيح غزيرين، يدوران حول النفس والحكمة واملوعظة 

وذكر املوت والجنة والنار واليوم اآلخر، وغ̺ ذلك م̲ يدخل يف مجال الوعظ واإلرشاد، وهي نظرة 

تعرب عن الزهد يغلب عليها الحزن والبكاء والنحيب والتشاؤم، قل̲ تجد شاعرا أو ناظ̲ ̬ يتناول 

هذه املوضوعات، فذم الحياة وزينتها والنفس وأهواءها، من مبادئ التصوف، فال غرابة أن تنترش 
القصائد التي تنحوا هذا النحو.2

فمبدعي شعر حلقات الحرضة يف معظمهم ينتمون إىل الطرق الصوفية، ممن تربوا ب̼ جدران 

الزوايا، أو هم شيوخ مؤسس̼ لطرق صوفية خاصة بهم، من أمثال: سيدي أحمد بن موىس الكرزازي، 

سيدي عبد القادر بن محمد (سيدي الشيخ)، سيدي األخرض بن خلوف، سيدي يحي بلحاج...الذين 

خلعوا الدنيا وتركوا الحظوظ، وهاموا يف حب الله سائح̼ مغرتب̼ متجردين، ينشدون أشعارهم 

الصوفية، طلبا للوصل والوصال مع محبوبهم.

1 محمد الشاذيل التونيس، فرح األس̲ع برخص الس̲ع، ص: 45.
2 عبد الله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، الجزائر، ط1، 1981، ص: 458.
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وقد رأيناهم من خالل نصوصهم الشعرية، قد خربوا هذه الدنيا ووجدوها -ليست للحي وطنا- 

ووجدوا مظاهر زينتها الرباقة رضبا من رضوب الخديعة، ومن هنا وقفوا عىل حقيقتها، وشّخصوا 

للناس،  والهداية  الرشاد  طريق  يحددون  بارزين،  ومصلح̼  ُوّعاظا  بذلك  فكانوا  لضحاياها،  الدواء 

ويدعونهم إىل الزهد و اإلقبال عىل الله باعتباره املالذ والحمى األم̼.   

مصادره:ب- 

الشعرية التي  أجمع مقاديم وفقراء الحرضة يف منطقة أوالد نهار بتلمسان عىل أن النصوص 

يتغنى بها يف حلقات الحرضة تكاد تتوزع ب̼ شاعرين صوفي̼ كب̺ين، ه̲ الشيخ سيدي أحمد بن 

موىس الكرزازي، والشيخ سيدي يحي بلحاج:

سيدي أحمد بن موىس الكرزازي:  ولد سنة 1502م بكرزاز بالجنوب الجزائري وتويف بها حوايل - 

1610م، بعد حياة قضاها متعبدا وزاهدا، ينتهي نسبه إىل اإلمام إدريس بن إدريس األكرب بن 

عبد الله الكامل بن الحسن املثنى بن الحسن السبط بن عيل كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء 

والفقه والحديث والتفس̺  علوم اللغة العربية  تلقى  الله عليه وسلم،  بنت رسول الله صىل 

الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ  يد  عىل  الشاذلية  الطريقة  ومبادئ  والتصوف  القرآن،  وعلوم 

السهيل، أسس ألتباعه طريقة صوفية تعرف بــ ”الكرزازية“ نسبة ملنطقة كرزاز، أو ”املوساوية“ 

فقراء  يف صدور  مخبوء  منه  مهم  جانب  يزال  ال  ضخم،  شعبي  شعري  ديوان  له  إليه.  نسبة 
الحرضة وأتباع الطريقة املوساوية الكرزازية.1

سيدي يحي بلحاج: هو سيدي يحي بن الحاج بن عبد القادر بن بوبكر بن سيدي يحي بن صفية - 

جد أوالد نهار (تلمسان)، ولد حوايل منتصف القرن 18م بنواحي منطقة العريشة، كان فقيها 

عاملا وصوفيا شاعرا، وهو أحد شيوخ الطريقة املوساوية، رضيحه موجود قرب قرية بلحاجي 

بوسيف، عليه قبة عظيمة، يقصده الناس للتّربك والزيارة من مختلف مدن الغرب الجزائري، 

كان مقامه يف املايض مسلكا دينيا هاما ومنتجعا صوفيا مباركا، خاصة للمريدين الذين يقصدون 

زاوية كرزاز الوافدين منهم من الجهة الغربية لبالدنا.

وحسب بعض الروايات فإن إنتاجه الشعري فاق الخمس̲ئة قصيدة شعبية يف موضوعات الزهد 

والتصوف، أغلب تلك النصوص أصبحت مادة حيّة تغّذي حلقات الحرضة، ويرتوي من منابعها فقراء 

ومقاديم ومتصوفة منطقة أوالدنهار بتلمسان وينتشون ʪا تحتوي عليه من قيم روحية.

وعليه نرى أن النصوص الشعرية الصوفية التي يتغنى بها يف حلقات الحرضة يف تلمسان تعود 

1 Louis Rinn- Marabouts et Khouan-Etude sur lislam en Algerie ; Adolphe Jourdan ;Librairie éditeurs-
Alger-1884 ;p :342-547 
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املجتمع  يف  الشعبي  التصوف  فيها  ازدهر  التي  الفرتة  وهي  املاضية،  الخمسة  القرون  إىل  زمنيا 

الجزائري بكل طقوسه وم̲رساته ونصوصه.

-3  موضوعات شعر الحرضة:

كان الشعر وما زال معينا ال ينضب يرده الصوفية لالرتواء من نبع التعب̺ الصادق، ووسيلة جادة 

لقلوب  التي تلوح  الحقائق  وآدابه وحقائقه، ”هذه  الصويف بقواعده  الطريق  مبادئ  أدق  لتصوير 

عن  والتجرد  الصدق  بأقدام  س̺ا  اإللهي،  النور  ملنابع  الذوقي  ارتحالهم  يف  األمة  هذه  أتقياء 

األكوان،وط̺ا بأجنحة املحبة الخرتاق س̲وات األحوال واملقامات ..حتى تحط عصا الرتحال والسفر 
عند خيام القرب من الله“.1

ومن هنا جاءت نصوص حلقات الحرضة لتعكس لنا طبيعة التجربة الصوفية وتجلياتها، وهي يف 

ما  فإن  وعليه  والسلوك،  والرتبية  للتصوف  منهاج  كونها  عن  جوهرها  يف  تخرج  ال  العام  غرضها 

يتضمنه هذا اإلنتاج الشعري الشعبي ذي النزعة الصوفية من قصائد طويلة أو قص̺ة، يرتاوح عموما 

ب̼ موضوعات مثل: التوبة، املجاهدة، تزكية النفس، الدنيا، الذكر، القلب، املدائح النبوية، االستغاثات 

واألدعية، التعليم...

وسنستعرض بعض النصوص الشعرية الصوفية الشعبية التي تدور حول بعض املوضوعات عىل 

سبيل الذكر ال الحرص:

أهل  من  وللعارف̼  الله،  إىل  الس̺  طريق  يف  البداية  نقطة  الصوفية  عند  التوبة  ʯثل  التوبة: 

الحقيقة كالم طويل، ومفاهيم دقيقة في̲ يخص التوبة من حيث رشوطها وآدابها ومنازلها، يقول 
القش̺ي: ”التوبة أول منزل من منازل السالك̼، وأول مقام من مقامات الطالب̼..“.2

الحرضة، حيث  يتغنى بها يف  التي  الشعرية  النصوص  التوبة جملة من  وتنتظم تحت موضوع 

يتطرق من خاللها الشاعر إىل مص̺ اإلنسان بعبارات واضحة، غ̺ معّقدة، فيعرب عن صدق عاطفته، 

وصدق توبته، متخذا يف مّرات عديدة من نفسه محورا لكالمه، مثل̲ تعكسه لنا هذه األبيات:

يا نفيس يهديك توʭ للغّفار  //  نَْوّصيك ونْوّصيك ما اْعظم اآلخره

ْو كَان بِْغيتي خ̺ لك ُخذي لَخبار //  طيعي ربّك ال ʯوʲ َمغـــروره

يـــــَره ال بّد تَاتيك قّصابة لَْعَمـــار //   راه الْقَرب ْشِحيح والنار اْرشِ

الشاعر يف هذه األبيات ينطلق من نفسه، ملحا عليها إلحاحا شديدا  عىل رضورة التوبة واإلقالع 

يوسف زيدان، ديوان سيدي عبد القادر الجيال̹ –القصائد الصوفية، املقاالت الرمزية- مؤسسة أخبار اليوم، القاهرة، دط،   1
1990، ص: 5.

2 أبو القاسم القش̺ي، الرسالة القش̺ية يف علم التصوف، دار الكتاب العرʭ، ب̺وت، دط، دت، ص: 45.
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عن املعايص، متوعدا إياها بحقائق ال يت̲دى إليها شك أو ارتياب، مثل حتمية املوت وسكراته، والقرب 

وضمته، واآلخرة و أهوالها، وهي حقائق تذكر كلها هذه النفس بفنائها املحتوم.

ونفس اليشء نالمسه يف املقاطع التالية:

نِّ̼ اْعَداد من فمي طاحوا يْْب راه بَْدا من اللحية والـراس  // والسَّ الشَّ

يا وين الصّحة ما بَْقات اّال للفاس //  والَخْد الّيل كان يَْضِوي َمْصبَاحو

يا توْب لَْرʭ بَْركَاك من الَوْسواس //  يا َهِذي َماِهي دا̻ة ليك نروحوا

الحّيس  العا̬  يف  تطعن  ʪقدمات  املنشود  لغرضه  ̻هد  نراه  الشعري  النص  هذا  يف  الشاعر 

”الدنيوي“ مجتهدا يف كشف مالمح فناء بني البرش، ʪؤرشات قرب الرحيل إىل العا̬ اآلخر، ʪفردات 

مثل: الشيب وتساقط أسنان الفم، (كناية عن التقدم يف السن)، فقدان الصحة وقوة وبهاء الشباب 

ونشاطه، كل هذا ليصل إىل الهدف املنشود، وهو إذكاء املشاعر الروحية، ودفع النفس إىل العلو 

والتسامي، وذلك بالرجوع أوال عن املعايص والتوبة منها، واإلقبال عىل الطاعة والعبادات، فاإلنسان 

فيفي بت̲م  والخشية،  الخوف  قلبه  ينبعث يف  األمل،  املوت وقرص  ذكر  عندا يستشعر معا̹ مثل 

التوبة.

م̲ يدخل يف باب التوبة ما يش̺ إىل ذم النفس األّمارة والتحذير منها، وما يتعلق ʪضارها وطرق 

عالجها، نسوق هذا النص:

يا ذا النفس تْفكري يف يوم التّذكار  //  خايف ال تحضاي عنده محشــوره

فعلك راه يحرض لك يف الغــــار  //  ليلة تَتَْمّساي به يف الظلمة مقبوره

ْمَسطّح تَسطاح بالطُّوْب واالْحجار //   َرْدُموه ʪَساْح كيّيل َمطُْمـوره

وكبح  غيّها  عن  لردها  باملوت،  النفس  تذك̺  يف  ينحرص  النص  هذا  يف  وغايته  الخطاب  محور 

شهواتها، ويأʲ االبتداء بلفظة ”النفس“ متوافقا مع النربة الوعظية، وذلك أّن القصد كله يتجه إىل 

الحرص عىل تأكيد فنائها، لهذا كان الحرص عىل تقديم لفظة النفس واالبتداء بها يف سياق النص.

وتأʲ ألفاظ مثل: تفكري، خايف، محشورة، الغار، الظلمة، مقبورة، متوافقة مع الجو العام للنص، 

واملشحون ʪعا̹ التحذير والتذك̺، وهو يف نفس الوقت الهدف الذي يرومه صاحب النص الشعري.

وبنفس أسلوب النص السالف وطريقته، تأʲ هذه األبيات:

يا نفيس هّني ْهناك وتــــوʭ لله  //   اقّنعي بالّيل اعطاك واحمــــدي لله

هذا النفس ليا طغات رʭ واش دواها؟  //  فّكرها بامل̲ت والحساب ْوراها

يا نفيس خذي الْحدود واحسن لك ترتاحي // اتَْفكري ليلة اللُْحود يف ُحفرة تلتاحي
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إن طريقة مجاهدة النفس وترويضها عن طريق اتّباع أسلوب تذك̺ها بفنائها املحتوم، وزوالها 

املعلوم، طريقة تربوية سلوكية تعج بها مصنفات شيوخ التصوف، يقول الشيخ عبد القادر الجيال̹: 

”قّرص أملها – يقصد النفس- وقد أطاعتك إىل ما تريد منها، عظها ʪوعظة الرسول صىل الله عليه 

وسلم، وهو قوله: إذا أصبحت فال تحّدث نفسك باملساء، وإذا أمسيت فال تحّدث نفسك بالصباح، 
اجتهد يف تقص̺ األمل وتقليل الحرص وذكر املوت“.1

املجاهدة: قال أبو عث̲ن املغرʭ: ”من ظن أنه يفتح عليه بيشء من هذه الطريقة أو يكشف له 

يشء منها بغ̺ لزوم املجاهدة فهو يف غلط“.2، وإىل نفس املعنى يش̺ القش̺ي: ”..واعلم أن أصل 
املجاهدة ومالكها فطم النفس عن املألوفات وحملها عىل خالف هواها يف عموم األوقات..“.3

ار ذلك أنوارا وكشوفات   ɹوطريق املجاهدة كله سهر وجوع ومكابدات، يقطف الصويف يف النهاية

ومشاهدات تن̺ قلبه يقينا ومعرفة وإ̻انا، ويف شعر الحرضة ما يعكس هذه الفكرة، التي تعرف يف 

الرتاث الصويف بـ ”املجاهدة واملشاهدة“4، يقول الشاعر:

ــوك //  والّيل تْبَعَها يُْشــــــوف قاع ما َشْفنَا طْريْقنَا نَافذة وفيها الشُّ

وجكُم هذا ْمَعيَّد َجاكم //   وظْهُور َخيْلُكم فَتُْحوا لْكُم بِيبَان وا ْرسُ َشدُّ

اب دينكم يَْحظَى لُْكم فتّـــــــان َحْسنوا ْعُقولُْكم في̲ نَْزل ْعلِيكم //   كَذَّ

بالعودة إىل النص الشعري، نجده يش̺ بوضوح إىل دقائق التجربة الصوفية، التي تبنى عىل ثنائية 

والثا̹  األول  البيت  يلخصها  الصوفية  الرؤية  هذه  (التخلية/التحلية)  أو  (املجاهدات/املشاهدات) 

:ʲوفق اآل

املجاهدة ـــــــــا ملشاهدة
وك] [والّيل تْبَعَها يُْشوف قاع ما َشْفنَا] [طْريْقنَا نَافذة وفيها الشُّ

وا ْرسُوجكُم] [فَتُْحوا لُْكم بِيبَان] [َشدُّ
كان  وإن  الصويف،  الرتاث  يف  املتجّذرة  املصطلحات  من  مجموعة  عىل  نصه  يف  الشاعر  اتّكأ  لقد 

الشعر الصويف الفصيح، فكلمة (طريقنا)  التي يبلغها يف  واالكت̲ل  النضج  يبلغ حالة  استخدامها ال 

إشارة إىل الطريق الصويف، وكلمة (الشوك) كناية عن املجاهدات والرياضات الصوفية املريرة، أما 

قلب  ترد عىل  التي  والفيوضات  واملشاهدات  الربانية  الفتوحات  فتعني  شفنا)  (يشوف..ما  عبارة 

1 الشيخ عبد القادر الجيال̹، الفتح الربا̹ والفيض الرح̲̹، دار الكتب العلمية، ب̺وت، ط1، 1997، ص:140.
2 الشيخ عبد القادر الجيال̹، الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل، ج2، ص: 19.

3 أبو القاسم القش̺ي، الرسالة القش̺ية يف علم التصوف، ص:49.
الصوفية أن السائر يف طريق الله ̻ر ʪراتب ثالث: املجاهدة بدون مشاهدة، ثم املجاهدة مع املشاهدة، ثم  يرى بعض   4
املشاهدة بدون مشاهدة. ينظر: إس̲عيل موالي عبد الحميد العلوي، تاريخ وجدة وأنكاد يف دوحة األمجاد، مطبعة النجاح 

الجديدة، الدار البيضاء، املغرب، ط1، 1985، ص: 152. 
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الصويف كنتيجة وʴرة ملجاهداته التي اكتوى بنارها.

النصوص التعليمية: بعض قصائد الحرضة تضطلع بدور تعليمي بحت، حتى ليخيل لك أنك تقرأ 

يف  القرطبي  أومنظومة  النحو،  يف  مالك  بن  ألفية  شاكلة  النحو..من  أو  الفقه  يف  تعليمية  قصيدة 

العبادات..

ويؤكد عبد الله الركيبي عىل وجود مثل هذه النصوص التعليمية يف الشعر الشعبي الجزائري، 

ويؤكد أيضا عىل أنها من النوع الذي يُتغنى به يف حلقات الحرضة، حيث يقول: ”بعض القصائد من 

الشعر الشعبي تظهر فيها الروح التعليمية بشكل واضح.. وهي من النوع الذي يقال للذكر والحرضة، 
وليس فيها من الناحية الفنية ما يث̺ االهت̲م، ولكن قيمتها يف مضمونها“.1

األع̲ل  أرشف  فيها  الله  جمع  وأجلها،  العبادات  أعظم  من  هي  الصالة  أن  يف  من شك  ليس 

وأزكاها، فمن قيام وركوع وذكر وقراءة واستغفار وصالة عىل النبي صىل الله عليه وسلم، وهي يف 

اإلسالم ع̲د الدين ودعامته، من أقامها أقام الدين كله.

وملا كانت الصالة ال تصح إال بفرائضها وال تتم إال بسننها، كانت معرفة بعض األحكام املتصلة 

هذا  ويطلبها، ويف  يراعيها  أن  للمسلم  ينبغي  التي  الرضوريات  من  وإدراكها  العبادات  هذه  ʪثل 

املعنى يقوا أحد الشعراء مبينا فرائض الصالة:

يا سايلني عىل فروض الصلوات  //  نوّريهم لك حق ستّة عرشه

تكربة اإلحرام حققها بثبات  //   والقيام تكون ليها مشهــوره

نيّة األوقات من الواجبـات  //   حّرضها يف البال فرض ومذكوره

الفاتحة وما تْصحَّْفش اآليـات  //   مرسومة يف الكتاب هي املختاره

من قيام وركوع ومعاهم سجدات //  من رفع الّسجود تَحِّي رسيــره

ترتيب العادة مع ُعلْعــــــــتِي دّالت   //  املطمنئ رشوط كثيــره

نيّة االقتداء ومع املتابعـــات   //   املأمون عىل اإلمام تجـــاره

من خشوع وخضوع للتّقي هيهات//  يف حق الكريم كلمة مختــــاره

تّم النظم وال بقى من ذي االبيات  //  نختم بالسالم هي املبشــاره

ذكر الشاعر يف مطلع القصيدة أن فرائض الصالة ستة عرش، ثم رشع يف تبيانها وتوضيحها، من 

تكب̺ة اإلحرام التي يدخل فيها املؤمن يف حرم الصالة، إىل استحضار نية الدخول يف الصالة، إىل قراءة 

الفاتحة قراءة صحيحة ال لحن فيها، ومن قيام وركوع وسجود وجلوس وتحية، واعتدال وط̴نينة 

وخشوع، ونية اقتداء باإلمام.

1 عبد الله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، ص: 437.
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ويبدو أن شاعرنا متأثر يف قصيدته بالشيخ بن عارش وʪنظومته يف فقه العبادات، إذ نجده قد 

نسج أبياته تلك عىل منوالها لغة وأسلوبا ومضمونا. ولتأكيد ذلك نثبت هنا قول ابن عارش األندليس 

يف فرائض الصالة:

فرائض الصالة ستة عرش  //  رشوطا أربعة مفتقره

تكب̺ة اإلحرام والقيــام  //  لها ونيّة بها تــرام

فاتحة مع القيام والركــــــــوع  //  والرفع منه والسجود والخضوع

الرفع من السالم والجلوس  // له وترتيب آداء يف األسـوس

واالعتدال مطمئنا بالتزام // تابع مأموم بإحرام ســالم

نية اقتداء كذا اإلمــــــام يف // خوف وجمع جمعة مستخلف1

وحول كيفية ترقيع الصالة نثبت هذه األبيات:

يا سايلني عىل الزيادة والنقصان  //  يا الصالة الخمسة كيف ترقّعهـــا

يا ال نقصت لك سلّم يا مسك̼ //   يا حتى تسجد باش عاد توفّيهــــــا

يا ال زادت ثَمَّ سلّم ياليقيــــن  //   يا وّجد بعد السالم هذاك دواها

يا لو كان يتالقو السجدات اثن̼ //   سبّق القبيل األّول معناهـا

يا هذا قول سيادنا الّيل محسن̼  //    والصوفية وفّاوا وتوفّيهـــــا

الناس  إرشاد  يف  بدور كب̺  قامت  الحرضة،  منابر  يف  بها  يتغنى  التي  التعليمية  النصوص  هذه 

وتبص̺هم بأحكام دينهم، خاصة يف األوساط الشعبية، يف زمن كانت األمية والجهل ترضب بأطنابها، 

يف ظل غياب وسائل التعليم ومؤسساته، خصوصا يف القرون الخوايل من تاريخنا.  

اإليقاع يف شعر الحرضة:

طغت الصناعة اإليقاعية عىل نصوص الحرضة ذات النزعة الصوفية طغيانا، حتى لكأنك تسمع 

ترتبط  الصوفية  الشعرية  النصوص  أن  إذا عرفنا  غرابة يف ذلك  القلوب، وال  تستث̺  وألحانا  أنغاما 

ارتباطا وثيقا باملوسيقى، وخ̺ دليل عىل ذلك ”التائيات الصوفية“ التي تحّولت إىل مقامات موسيقية 

ابن  تائية   ،ʭعر ابن  تائية  الجيال̹،  تائية  مثل:  الصويف،  للس̲ع  العاملية  املهرجانات  يف  بها  يُتغّن 

الفارض (الكربى والصغرى)، تائية عبد القادر بن محمد املدعو (سيدي الشيخ) املوسومة ”الياقوتة 

1  محمد بن أحمد بن محمد املال˕ (ميّاره)، الدر الثم̼ واملورد املع̼، مطبعة الباʭ الحلبي وأوالده، القاهرة، دط، 1954، ج1، 
ص: 155.
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يف التصوف“،تائية أحمد العالوي..1

يؤكد مختار حبار عىل موسيقية النص الصويف قائال: ”إن النص الصويف يف بنيته الكلية هو باألساس 
نّص س̲عي يعتمد يف تشكيله عىل الطاقات اإليقاعية واملوازنات الصوتية منها واملعنوية، بوصفها 

عنارص إثارة، تستدعي استجابة وجدانية وانفعاالت، أكʳ م̲ هو نص معنى ودالالت“.2

يرى عبد الله ركيبي أن الشعر الشعبي الصويف،  عند  تأليفه كان يراعي فيه الشاعر  وينشد هدفا 
أساسيا، وهو توف̺ اإليقاع املوسيقي بهدف التأث̺ يف املتلقي لتحقيق حاالت الجذب والوجد أثناء 
حلقات الذكر واإلنشاد: ”كث̺ من قصائد هذا الشعر، وخاصة الزجل إ̷ا أُلّفت بقصد الغناء والتلح̼، 
وبوجه خاص.. الشعر الديني مدحا أو تصّوفا خالصا، ألن الهدف هو الوْجد الصويف الذي يقتيض ʯايال 
واهتزازا خاصا، يصاحب اإلنشاد أو يدعو إىل ترديد تعاب̺ معينة بهدف التأث̺ واالندماج والتجاوب 

مع الشاعر أو املنشد..“.3

ال شك أن عملية التكرار التي تصاحب تلك النصوص الشعرية الشعبية، هي التي تعطي لها ذلك 
زمنية  وبعد فرتات  خاصة،  بعينها يف مواضع  أصوات  باألحرى  أو  كل̲ت  فتكرار  اإليقاعي،  البعد 
معلومة ينفث يف تلك املقاطع الشعرية شحنات إيقاعية، ويضبطها من أن ال تسرتسل عىل غ̺ هدى، 

ومن هنا نقول: ال إيقاع دون تكرار، وال تكرار دون إيقاع، ”يف كل قوان̼ اإليقاع املوسيقي سبعة: 
النظام والتغ̺ والتساوي والتوازي والتوازن والتالزم والتكرار“.4

عىل  ما  صوتية  ظاهرة  رجوع  عن  ”عبارة  ذاته:  حد  يف  هو  فيزيائية  صوتية  كقيمة  واإليقاع 

مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة، فأنت إذا نقرت ثالث نقرات، ثم نقرت رابعة أقوى من الثالثة 

يتولد  وقد  نقرات،  ثالث  بعد  النقرة القوية  رجوع  من  اإليقاع  تولّد  عملك هذا  وكررت  السابقة، 
اإليقاع من مجرد الصمت بعد كل ثالث نقرات“.5

وصور التكرار اللفظي يف القصيدة متنوعة، حرصها بعض الباحث̼ يف مصطلح̼ اثن̼:

تكرار ملفوظ: كتكرار لفظ بعينه أو جملة بعينها.- 

تكرار ألفاظ مرتادفة وأخرى مشتقة: - 

وقد  قد يطول  القصيدة،  إيقاع مع̼ يف جزء مع̼ من  فنيا إىل خلق  برتديدها  الشاعر  يقصد 

يقرص.

1 ينظر: عاصم إبراهيم الكيايل، الحقائق اإللهية يف تائيات الصوفية، دار الكتب العلمية، ب̺وت، ط1، 2007.
2 مختار حبار، الشعر الصويف القديم يف الجزائر، إيقاعه الداخيل ووظيفته، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، 1997، 

ص: 03.
3 عبد الله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، الجزائر، ط1، 1981، ص: 491.

4 صالح عبد الفتاح الخالدي، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، رشكة شهاب، الجزائر، دط، 1988، ص: 96.
5 مختار حبار، الشعر الصويف القديم يف الجزائر –إيقاعه الداخيل ووظيفته- ،ص:15.
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ومن أنواع التكرار اللفظي التي اشتملت عليه نصوص الحرضة، نذكر هذه الن̲ذج:

إيقاع التكرار بلفظ واحد:أ- 

ويعّرف بأنه: ما ارتكز عىل تكرار لفظ بعينه عند كل فرتة زمنية معلومة يف النص الشعري، ال 

يزيد وال ينقص.

يقول الشاعر:

ياتَاَر̹ رفدوا ْجنازʲ بالَعْمدان  //  يا تَاَر̹ واَساْو اْشواْهدي للَّْحَده

ياتَاَر̹ َدْرقوا ْحَساييس من االوطان //   ياتَاَر̹ ظَهرْت فْعاييل ال َجْحَده

ياتَاَر̹ هذا ْرِحيْل هذا قَيطـن //    ياتَاَر̹ االخَواْن سايرة بالِجـّده

ياتَاَر̹ ما ُهو ْرِحيْل فوق القعدان // ٍ    ياتَاَر̹ َالتَْع ب̼ ليلة ســوده

لفظ  إىل آخره عىل تكرار  الشعري، حيث بني من أوله  النص  التكرار ذروته يف هذا  لقد بلغ 

األساسية  املوسيقية  النغمة  بذلك  يرسم  وهو  األخرى،  األصوات  بقية  عىل  إيقاعه  يسيطر  واحد، 

الثابتة يف النص.

فالشاعر نراه يشّد انتباه السامع ويجعله يتوقع إثارة صوتية، بفضل تكرار كلمة (يا تَاَر̹) تكرار 

متتابعا عىل رأس كل صدر وعجز من أبيات هذا النص الشعري، وكأن الشاعر قصد بذلك تنبيه حّس 

املستمع وتحض̺ه، لتلقي موجات من املشاعر الحزينة التي تكتنف الذات الشاعرة، والتي خلقتها 

أحاسيس بقرب الرحيل والخالص من هذه الدنيا.

من ب̼ الن̲ذج األخرى التي تتشكل فيها البنية اإليقاعية عن طريق تكرار لفظة واحدة عىل 

مسافات زمنية معلومة، ما ييل:

سيدي احمد شجرة  //   فيه الطْيُور اتْبـــــــــــــــــــــاْت

انقطعت الشجــــــــرة  //   صاروا الطْيور اشتاْت

من ِذيك الشجــــــــرة //    خلفوها شجــــــــــــــــــراَت

ساداتنا نطقوا بالحق //   واهْل البْطَالة ما قَبلوا

ميعادنا يف دار الحق //  وكلها يلقى فعلــــــــــــــــــــــه

إيقاع التكرار بجملة بعينها:ب- 

من أنواع اإليقاع الذي يخلقه تكرار جملة بعينها، نثبت هذا النص:

أنا طْلَبتَك يـــــــــــــا رʭ // كيف تطلْب قاع الناْس

نبغي تَْصفِّي يل قلبي // وال تَْخّيل فيه اْدنَـاْس
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أنا طْلَبتَك يـا رʭ //  طلبة تْكون ْسِعيديـة

ويْكوْن فيها محمـد //  والصالح̼ الصوفيـة

أنا طْلَبتَك يـــا رʭ //   بَْعْد الْقضا تلطف بنا

وبفضْل جودك ترحمنا //  وتفتْح لنا باب الجنّـــة

تكرار عبارة: ” أنا طْلَبتَك يا رʭ ” بعد كل بيت شعري، أحدث إيقاعا صوتيا محضا، فهذا الرتجيع 

الصوʲ للعبارة السابقة بعد مسافات زمنية معينة هو الذي أعطى للنص بعده املوسيقي. والتكرار 

يف هذا جاء يف إيقاع بطيء يتوافق ونفسية الشاعر الحزينة املتلهفة إىل عفو الله ورحمته.

ج- إيقاع التكرار بألفاظ مرتادفة:

وʯثلت عنارص اإلثارة اإليقاعية في̲ نتج عن تكرار ألفاظ مرتادفة مثل̲ نجده يف هذا النص:

صلّوا ْعىل زيْن الْحزاْم الطاهر بو فاطمة //  شِفيعنا يف يوم الْزحام يف يوم القيامة

صلّوا واذَّكُْروا الْنبي وزيدوا يف تَرشافُــه  //  محمد العرʭ خاتم ب̼ اكتافـــــــه

يا الصالة دا̻ة عليك يا بلقاســم  //   يا مفتاح الخ̺ سيدي محمـد

فاألس̲ء املتكررة، مثل: ”زين الْحزام“ ”الطاهر“ ”بو فاطمة“ ”محمد العرʭ“ ”بلقاسم“ ”مفتاح 

الخ̺“ كلها أس̲ء تحيل عىل الذات املحمدية الرشيفة، وقد وظّفها الشاعر إلثارة الشوق إىل النبي 

عليه الصالة والسالم، ك̲ أن لفظة الزحام جاءت مرادفة للفظة القيامة.

د- إيقاع التكرار بألفاظ مشتقة:

وʯثلت عنارص اإلثارة اإليقاعية في̲ استقام من اللفظ املتكرر تكرارا اشتقاقيا، مثل̲ تعكسه لنا 

كل̲ت: بديت، يبدا، البادي، البُْدو، يف هذا النص:

بسم الله في̲ بِْديْت بها يَبْدا البَاِدي  //  عَىل النْبي صلّيت سيدي محمـِد

بسم الله فاْل البُْدو، البادي يبدا بها  //   هي ْركيَزة الحْمْد، قلبي والع بهــــا

بسم الله نَبْدا نْقول ونَْعّمر كْتـاʭ  //  يف الكعبة نبغي نطوف ونزور املد̹

ونجد ̷اذج أخرى للتكرار االشتقاقي اإليقاعي يف هذا النص:

َوْك ما هوش قْبيْل غدرو̹ عّشاقـــــــك اصرب يا قلبي واصرب شد ح̲قــك  // َرضْ

ي الَكيْْل الوايف  //  املحبوبيْحب الْرجال يرشب َماُهم صايف الّصابريصرب ˔ ينال يَدِّ

وكَاْن َعقيل فوْق الْعقول ونعقْل ما جا̹ //  ورا̹ كيْف البهلول هايَم يف البلـــدا̹

يا سيدي ْشَكيْت لك حّق ْشكَايه  //  وما يل َشكْوى إّال ليك يا مواليه

يا سيدي وْشكيْت لك بأهل الحرضة // الحيّ̼ مع النا̻̼ تــوب ْعيلَّ
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هذه كانت بعض الن̲ذج من التكرار باللفظة الواحدة وبالجملة الواحدة وبالرتادف وباالشتقاق.. 

التي زينت هذه النصوص الشعبية، وساهمت يف تقوية عنرص اإلثارة اإليقاعي فيها، وال يتسع املجال 

هنا الستعراضها جميعا.

النتائج:

كʳت البكائيات يف شعر الحرضة؛ خاصة يف تلك املوضوعات املتصلة باملوت والقرب، الدنيا الغرارة 

النفس األّمارة، السلوكات الجت̲عية املنحرفة.. وهو يف حقيقته بكاء عىل أحوال املجتمع والعامة 

من جّراء الفʰ التي أملت به، وعىل الدين الذي هان وضعف يف نفوس الناس، فشعراء الحرضة بدت 

لهم ذنوبهم أثقل من الجبال، وُخيّل إليهم أن رحمة الله ال تدرك إال بالدمع واألن̼.  

إن لشعر الحرضة مكانة خاصة يف ثقافتنا الشعبية، فقد أثر تأث̺ا كب̺ا يف رفع معنويات املجتمع 

الجزائري ويف تحصينهم ثقافيا ودينيا، وح̲ية الشخصية الجزائرية بكل أبعادها ويف كل الظروف.

الروحية  الناس  حياة  ̻أل  أن  ما-  حد  إىل  يزال  –وال  استطاع  أنه  الحرضة  شعر  محاسن  ومن 

واألدبية والفكرية، وينّفس عنهم يف فرتات قاهرة من حياتهم.

وقد ̻ثل اليوم شعر الحرضة مصدرا حيا وثريا للكلمة الطيبة املؤثرة والهادفة يف سوق الطرب 

والغناء الجزئري الذي يشهد انحدارا غ̺ مسبوق، سواء يف جانب األلحان أو الكل̲ت، لهذا ينبغي 

توجيه هذا الفن لخدمة املجتمع يف الرتبية والثقافة، وتوجيه الوجدان واملشاعر واألخالق بكل ما 

يرفع من شأن اإلنسان، فتختفي األلحان املاجنة  واألنغام املعربدة والكل̲ت السخيفة الخارجة عن 

بالنفس والروح، يرشف  فنا نظيفا أصيال خاليا من شوائب اإلرضار  الناس  محيط الذوق، فيستقي 

أهله واملنتسب̼ إليه، ويفيد املستمع̼.

لقد بدت لنا اإليقاعات املوسيقية بوجه عام يف شعر حلقات الحرضة حزينة هادئة ومؤثرة، وهي 

التي تحاول أن تسدل عىل فضاءاتها معا̹  إيقاعات تتالئم عموما وطبيعة تلك املجالس الصوفية 

الصدق والهيبة والقداسة. 

إن فقراء الحرضة ومقاد̻ها قد تّرصفوا أحيانا يف هذا النوع من الشعر وحّملوه من قيم اإلنشاد 

وألحانه ما يريدون، كل حسب امكانياته الصوتية أو ذوقه، واستطاع هؤالء أن ينفذوا من ذلك إىل 

كل ما كانوا يتمنّونه يف الوصول ببعض أصواتهم وإيقاعاتهم إىل أروع صورة ممكنة لفنهم هذا.

وستغدو تلك الكنوز الشعبية الجزائرية األصيلة؛ بعد ʯحيصها وإخراجها، متاعا شيقا لألجيال، 

وزادا سائغا للعقول، تطلع األحفاذ عىل مهارة األجداد، وتصل الخلف بالسلف، وتدعوهم للمشاركة 

يف تحقيق القيم األخالقية النبيلة.  
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مات         أ. العيد عّماد م شو د. كر

جامعة البليدة 2--       جامعة د. ي فارس باملدية

ملخص:

يعترب الفعل املقاوالʪ ʲثابة أحد املكونات الرئيسية للنظام الرأس̲يل املبني عىل االنفتاح عىل 

الطرف اآلخر من خالل تبادل األفكار واألفعال ذات األهمية املشرتكة، ذلك أّن املقاوالتية الزمت 

 ʲالرأس̲لية من الناحية العملية والتنظ̺ية لها منذ البدايات األوىل لها، وهذا باعتبار الفعل املقاوال

هو الوجه اآلخر للنظام الرأس̲يل، وهذا الذي سنعمل عىل توظيفه من خالل ورقتنا البحثية هاته، 

مع الفعل  واملتبادل  والتأث̺ املبارش  العالقة  ذات  والظواهر  األفعال  يف  بالبحث  سنقوم  أنّنا  ʪعنى 

املقاوالʲ من املنظور السوسيولوجي، ومن ʴّة محاولة لتقديم نوع من األطر التنظ̺ية ذات الصلة 

.ʲبالفعل املقاوال

الكل̲ت املفتاحية: املقاول، املقاولة، الفعل االجت̲عي، التّحليل السوسيولوجي.

Résumé:

L’acte est considéré entrepreneurial servir comme un élément clé du système 

capitaliste est basée sur l’ouverture à l’autre partie à travers l’échange d’idées et 

d’actions d’intérêt commun, de sorte que le capitalisme entrepreneurial hanté dans 

la pratique et théoriquement depuis ses premiers débuts, et ce que l’acte entrepre-

neurial est l’autre face du système capitaliste, et ce Nous allons travailler pour qui 

employait à travers la recherche et de notre papier ces circonstances, en ce sens que 

nous nous pencherons sur les actions et les phénomènes liés à l’influence directe et 

acte mutuelle entrepreneurial point de vue sociologique, et il ya une tentative de 

fournir le type de cadres pertinents théorique déjà entrepreneurial.

Les Mots clés: entrepreneur, l’entrepreneuriat, l’action sociale, l’analyse sociolo-

gique .

- اإلطار املفاهيمي أّوالً

تُعترب عملية تحديد املفاهيم واملصطلحات مرحلة رضورية يف مراحل البحث العلمي، وهي ال 

البحث،  لخدمة  لها  مالئم  عميلٍّ  علميٍّ  منطلٍق  عىل  تعتمد  فهي  عشوائيٍة،  أو  عفويٍة  بطريقٍة  تتّم 

وعليه فاملفهوم بهذا املعنى هو: «الوسيلة الرمزية املخترصة والواضحة التي يستعان بها للتعب̺ عن 
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فلهذا سنتطرق من  يراد فهمه1»،  الذي  باملوضوع  املعني̼  إىل  إيصالها  يراد  وأفكار معينة  املعنى، 

خالل اآلʲ إىل تقديم مجموعة من املفاهيم التي رأينا بأنها أساسية يف مقالنا هذا.

تعريف املقاول: تناوله العديد من املفكرين وبأوجه متعددة ويف هذا هناك من يعّرفه بأنّه:  -1

«املوارد  اإلنتاج؛  عوامل  مختلف  لذلك  يوفر  والذي  الخاص،  لحسابه  مؤسسة  ينظم  شخص  «كل 

خدماتية2» وهو «الشخص الذي ينظم  و/أو  إنتاجية  سلعاً  يبيع  املال، العمل» ل˕  رأس  الطبيعية، 

ويدير العمل ويبارشه مفرتضاً تحّمل املخاطر يف مقابل الحصول عىل الربح3» بين̲ يعّرفه جوزيف 

شومبيرت بأنّه: «الشخص الذي يجمع وينسق ب̼ املوارد االقتصادية والخصائص التي ̻تلكها ليحقق 

ترجمتها الفعلية والفعالة يف السوق...4».  تب̼ لنا التّعاريف الّسابقة أّن املقاول هو شخصية مميزة 

وفريدة من نوعها، وهو يقوم بالجمع والتنسيق ب̼ املوارد االقتصادية من جهة، وب̼ الخصائص 

التي ̻تلكها دون غ̺ه من جهة أخرى ألجل انشاء مرشوع مبتكر أمالً يف تحقيق الّربح من خالل 

األخذ ʪبدأ املخاطرة واملغامرة التي نعني بها هنا العمل يف ظروف غ̺ واضحة املعا̬.    

تعريف املقاولة: لطاملا ارتبط هذا املفهوم يف األدبيات االقتصادية بعملية استحداث األع̲ل  -2

وأحد  االقتصادي،  النّشاط  أشكال  أحد  الجديد  املرشوع  هذا  يعد  االقتصادية5 وبذلك  واألنشطة 

األشكال االجت̲عية للعمل يف آن واحد. بين̲ عّرفها كل من «ب̺يقال و شابال» عىل أنّها: «مجموع 

العمليات واإلجراءات التي تعمل عىل إنشاء وتطور املؤسسة أي إنشاء املؤسسات، وعىل أنّها نظام 

الفردية6»، ك̲  املخاطرة  والبناء االجت̲عي عن طريق  الʳوة  إنشاء  شامل يظم ظروف وس̺ورة 

ُذ يف سياقاٍت مختلفٍة وأشكاٍل متنوعٍة،  تعرف أيضاً بأنّها:»ذلك الفعل الذي يقوم به املقاول والذي يُنفَّ

فيمكن أن يكون عبارة عن إنشاء مؤسسٍة جديدٍة بشكٍل قانو̹،ك̲  ̻كن أن يكوَن عبارة عن تطوير 

مؤسسة قاʥة بذاتها، فهي إذن عمل اجت̲عي بحت7»، وعليه يتب̼ لنا من التّعاريف الّسابقة الّذكر 

بها الشخص املقاول من  يقوم  واإلجراءات التي  عن مجموع العمليات  تعب̺  فعل املقاولة هو  أّن 

نشاط  استحداث  ألجل  الج̲عية،  وكذا  والفردية  االقتصادية  املوارد  مختلف  ب̼  التنسيق  خالل 

1 حسن السعاʲ: تصميم البحوث االجت̲عية، دار النهضة العربية، ب̺وت، 1982، ص09.
2 Fayol (A), Le métier de créateur d’entreprise, Edition d’organisation, paris, 2003, p14.

̺ة، املنظمة العربية للتنمية، القاهرة، 2006، ص34.   3 هالة محمد لبيب: إدارة املرشوعات الصغ
4 Steiner (Ph), La sociologie économique, la découverte, Paris, 1999, p26.

5 كارس منصور: إدارة املرشوعات الجديدة، دار الحامد، ع̲ن، 2000، ص13.
6 Bernager (c), Chabbal (A), Rapport sur la formation entrepreneuriale des ingénieurs, Ministère de 
l’économie, France, 1998, in Fayolle, (A), op. cit p16. 
7 Hernndez (E .M) ,L’entrepreneuriat , approche théorique, Edition L’Harmattan, Paris , 2001, p13.

نقالً عن: سفيان بدراوي: ثقافة املقاولة لدى الشباب الجزائري املقاول –دراسة ميدانية بوالية تلمسان-أطروحة دكتوراه ل. 
م. د. «غ̺ منشورة»، جامعة تلمسان، كلية العلوم اإلنسانية واالجت̲عية، قسم العلوم االجت̲عية، الجزائر، 2015، ص24.
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ّ̲ يرتتب  اقتصادي لتحقيق الربح والنجاح االجت̲عي، أين تكون املخاطرة مميزة لهذه العملية، م

عىل املقاول تطويره لقدراته وكفاءاته.

تعريف الفعل االجت̲عي: يستعمل عل̲ء االجت̲ع هذا املصطلح بكʳة يف كتاباتهم ونظرياٌتهم،  -3

حيٌث يٌعترب عل̲ء االجت̲ع بأّن الفعل يٌصبح اجت̲عياٌ عندما «يتٌرصف الفاعل بطريٌقة معينٌة 

تؤثر عىل ترصف اآلخريٌن والترصف االجت̲عي هو أساس التفاعل االجت̲عي وهذا هو الذي 

يٌنمي شخصياٌت األفراد الذيٌن يكونون العالقات والتفاعالت االجت̲عيٌة1» فهو إذن يعني تلك 

امل̲رسة السلوكية التي تتجه نحو تحقيق هدف مع̼ يف ضوء قاعدة سلوكية يقرها املجتمع 

وباستخدام وسيلة مرشوعة، ويف هذا يعترب ماكس فيرب مؤسس الدراسة املنهجية للب̺وقراطية، 

والذي قد تناول عدة مفاهيم مرجعية يف علم االجت̲ع بصفة عامة ويف علم االجت̲ع التنظيم 

بصفة خاصة، ومن هذه املفاهيم نجد الفعل االجت̲عي العقال̹، والذي قّسمه إىل أربعة أ̷اط 

هي2 :

فعل اجت̲عي عقال̹ يرتبط بهدف: إّن ʯوقع الفاعل العقال̹ يف تبني سلوكه كفاعل اجت̲عي، - 

إذن  الهدف،  له  تحقق  التي  والوسائل  الهدف  معرفة  من  الحاالت  كل  يف  ̻كنه  الذي  هو 

للهدف  للموقف ومعرفته  الفاعل وفهمه  تقوم عىل أساس معرفة  الحالة  فالعقالنية يف هذه 

أداء  أثناء  للفاعل  الصحيحة  املعرفة  هو  هنا  فاألساس  تحقيقه،  يف  التي يستخدمها  والوسائل 

العقالنية  هي  إذن  تلك  خارجه؛  أو  املوقف  داخل  اآلخرون  يالحظه  ما  املهم  وليس  فعله، 

املوضوعية حسب فيرب. 

فعل اجت̲عي عقال̹ يرتبط بقيمة: هي التي ترسخ مبادئ وقيم مثىل وعليا للفاعل، ويعمل - 

عىل أدائها بتفان، حيث يعد إه̲لها أو التقص̺ من أدائها رضباً من عدم وفاء الفاعل لقيمه مع 

ذاته، ألّن الفرد لديه مجموعة من القيم يحاول املحافظة عليها والتمّسك بها بتثبيتها من خالل 

أفعاله التي تكون موجهة بها ومت̲شية معها.

فعل اجت̲عي عقال̹ عاطفي: يعرب هذا الفعل عىل حالة الفاعل العقلية ودوافعه الذاتية خاصة - 

عندما يفتقد السيطرة عليها، و̻يل لسلوك يف ظروف ما تخرجه عن رشده، فهو إذن «فعل 

غريزي بعيد كل البعد عن املبدأ العقيل واملنطقي الذي يقره العقل السليم والفكر السوي. 

والنرش،  للطباعة  الطليٌعة  دار  الجت̲ع،  عل̲  معجم  الحسن،  محمد  احسان  ترجمة:  ميتٌشل،  دينٌكن   1
بٌ̺وت،1981، ص11.

يف  التنظيم  وفعالية  عددهم  من  عملية التقليص  بعد  ل  ّ̲ الع من  نقالً عن: عزالدين بوكربوط: املتبق̼   2
املؤسسة العمومية االقتصادية، أطروحة دكتوراه دولة غ̺ منشورة، الجزء األول، جامعة الجزائر، كلية العلوم 

اإلنسانية والعلوم االجت̲عية، قسم علم االجت̲ع، الجزائر، 2008، ص132.



80

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

فعل اجت̲عي عقال̹ تقليدي: يعكس هذا النوع من األفعال تبني الفاعل للتقاليد االجت̲عية - 

واملعتقدات التي يعتنقها ويتشبع بها، فهو فعل إذن يشمل القليل من التفك̺ الواعي يف الغايات 

خالل مختلف مؤسسات التنشئة  من  عىل ذلك النحو  به  تعّودوا القيام  والوسائل ألّن األفراد 

االجت̲عية التي رّسخت هذا النوع من األفعال.   

تعريف التحليل السوسيولوجي: يش̺ مفهوم التحليل السوسيولوجي إىل عمليات تجزئة الكل  -4

إىل  مكونات بسيطة يف مقابل ا لرتكيب الذي يعني إعادة بناء األجزاء يف وحدات كلية1»، وهذا 

الذي نسميه من الناحية املنهجية القيام بتفس̺ وتشخيص األفعال واألحداث من خالل العمل 

واالعت̲د عىل املنهج  االستنباطي الذي ينتقل بنا من العام إىل الخاص، أو باالعت̲د عىل نظ̺ه 

ّ̲ هو خاص إىل ذلك الذي هو عام. االستقراʨ الذي ينتقل بنا م

ثانياً- املقاولة كظاهرة سوسيو-اقتصادية. 

كباقي  االجت̲عي  للتغ̺  تتعرض  كونها  يعود  سوسيولوجية  كظاهرة  باملقاولة  االهت̲م  إّن 

الظواهر االجت̲عية األخرى، وهذا الذي يهم ويهتم به الباحث̼ يف حقل علم االجت̲ع بدرجة كب̺ة، 

العتبار املعاينة السوسيولوجية هي مؤهلة أكʳ من غ̺ها للتعامل مع الفعل املقاوالʲ هذا،  نظراً 

هي  املقاولة  أّن  ك̲  للتجزيء،  غ̺ القابل  منطقه  له  واجت̲عي  ج̲عي  كفعل  شموليته  يف  وذلك 

معنية وبدرجة كب̺ة ʪشاكل التغ̺ املوجودة عىل مستوى املجتمع الكّيل، ʪعنى أّن املقاولة تبقى 

عبارة عن وسط اجت̲عي يتأثر ʪا يجري يف محيطه من أحداث ووقائع، وهذا ما تأخذه الدراسة 

يف  االجت̲ع  لعلم  بالنّسبة  األسايس  من  يكون  الحالة  هذه  يف  ألنّه  االعتبار،  بنظر  السوسيولوجية 

دراسة املقاوالت الحديثة التّعامل مع هذا املوضوع كميدان خصب لطرح القضايا الجوهرية التي 

يرتكب منها هذا الفعل والتي هي يف عالقات تبادلية معه، وهذا الذي سنحاول التطرق إليه من 

خالل هذا العنوان.   

املقاولة وبعض املتغ̺ات االجت̲عية؛ أيُّ َعالقٍة وأّي استفاَدٍة: سنحاول من خالل هذا املدخل  -1

املمكن وجودها ب̼ فعل املقاولة من جهة وب̼ مجموعة من املتغ̺ات  تقديم وتوضيح للعالقة 

األخرى التي ̻كن أن ندرجها ضمن الحقل االجت̲عي من جهة أخرى وذلك ك̲ ييل:

مكونات •  مختلف  تنشيط  يف  فّعاٌل  دوٌر  املقاولة  لفعل  تبادلية-:  عالقة  واملجتمع.–  املقاولة 

املوجودة  التنظي̲ت  مختلف  تحديث  خالل  من  يحدث  الّذي  وذلك  للمجتمع  االجت̲عي  الّنسيج 

ضمن هذا النّسق العام، ويف هذا لدينا املقاولة التي هي أحد النّ̲ذج شديدة التأث̺ عىل تحديث 

يوسف سعدون: علم االجت̲ع ودراسة التغ̺ التنظيمي يف املؤسسات الصناعية، مخرب التنمية والتحوالت الكربى يف املجتمع   1
الجزائري، جامعة عنابة، دون تاريخ النرش، ص03.
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من هذا النّسق العام الذي هو بحاجة إىل تفاعالت  فرعياً  املجتمع وتطوره، وهذا باعتبارها نسقاً 

وتكامالت مختلف أنساقه الفرعية والجزئية هاته.

صحيح أنّه يتّم الرتكيز يف املنطلق عىل البعد االقتصادي للفعل املقاوالʲ كبعد حظي بكث̺ من 

أّن  االهت̲م بالدرجة األوىل، وارتباطا بالقدرة التنافسية، واملصالح املبارشة والحيوية للمقاولة، إالّ 

االهت̲م اليوم ينصب أيضا عن الدور الهام الذي تضطلع به املقاولة يف بلورة واقع اجت̲عي مجتمعي 

جديد، األمر الذي من شأنه أيضاً أن يخلق أرضية مالʥة لتحقيق األهداف التي تتوقف عليها نهضة 

بامتياز،  املراد  املجتمعي  املطلب  ذلك  املقاولة  تأهيل  عملية  تُعدُّ  اليوم  فلهذا  وتنميته،  املجتمع 

املؤرشات  هي  فكث̺ة  واالجت̲عي.  االقتصادي  التّوازن  رشوط  توف̺  يف  أساسياً  عامالً  باعتبارها 

االقتصادية ذات التداعيات االجت̲عية: فمعدالت االستث̲ر والبطالة، والناتج الداخيل الخام، ومعدل 

النمو واألرضية االقتصادية ذات عالقة قوية ʪعدالت التعليم والولوج إىل الصحة، ومعدالت الجر̻ة، 

والهجرة، ...الخ، ولعّل هذا االرتباط ب̼ تطور املجتمع وتأهيل املقاولة يف ظل التحوالت املهولة التي 

يشهدها العا̬ اليوم تجعل االهت̲م بظروف املقاولة ورشوط اشتغالها األولوية القصوى1، للمهتم̼ 

باتخاذ القرار عىل املستوى املاكرو سوسيولوجي يف مختلف الدول، ذلك أّن مصلحة املقاولة تلتقي 

عىل املدى البعيد ʪصلحة املجتمع من جهة، وباعتبار املقاولة أنها ليست ملكا لنفسها أو للمقاول 

الذي ̻لكها بقدر ما هي ملك لحاجات ورغبات أفراد املجتمع الذي يحتضنها وتستمد منه قوتها، 

وتزاول فيه نشاطها االستغاليل من جهة أخرى.   

إّن تحديث املقاولة وتحديث املجتمع مرتبطان وال ̻كن الفصل بينه̲ ألّن كل تغي̺ تقدم عليه 

املقاولة لتحس̼ قدرتها التنافسية ال يستجيب ملصالحها الحيوية واملبارشة فحسب، بل يؤهلها كذلك 

االجت̲عي  دورها  خالل  من  فاملقاولة  جديد،  مجتمعي  واقع  صنع  يف  رئيسياً  دوراً  تلعب  ل˕ 

واالقتصادي هذا هي مؤهلة فعالً للمساهمة وبالشكل الفّعال يف التّطور الذي يعرفه املجتمع عىل 

عليه  املعول  الخاص  القطاع  تطوير  نحو  التحديثي املوجه  الفعل  أّن  يعني  وهذا  املستويات.  كافة 

بشكل أسايس يف تحقيق النمو االقتصادي، ال يعترب كفعل قد ترتتب عنه نتائج غ̺ متوقعة أو غ̺ 

مرغوبة كانعكاسات منحرفة، بل ينظر إليه باعتباره املسلك الوحيد أو الوصفة الجاهزة التي ينبغي 

اعت̲دها يف التعامل مع مشاكل املجتمع2 التي هي مختلفة ومتنوعة.

التحميل:  تاريخ  الرباط،  االشرتا˔،  االتحاد  ʪجلة  منشور  مقال  مندمجة،  ثقافية  سوسيو  مقاربة  نحو  وصال:  االمغاري   1
http://www.alittihad.press.ma/ail.asp?codelangue=29&id_  :ʲاآل املوقع  من   .20:47 الساعة  عىل   2015/12/10

info=223163
لحبيب امعمري: التغ̺ االجت̲عي ورهانات العوملة -املقاولة والثقافة- دراسة يف عملية التحديث باملغرب، الجزء األول، دار   2

ما بعد الحداثة، فاس، املغرب، 2010، ص16.
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انطالقاً من هذا الذي سبق، وحتّى نب̼ ونؤكد عىل دور وأهمية املقاوالت املوجودة يف املجتمع 

وغ̺ها من العراقيل التي تقف أمام تطور  حّدة وسلبية هذه الظواهر االجت̲عية  يف التّقليل من 

ورقي املجتمعات، نقول أنّه يكاد يحصل اتفاق «أكاد̻ي، عميل» حول تركيز الدول والحكومات من 

خالل االعت̲د عىل اإلصالحات السياسية واالقتصادية التي تضع يف مقّدمة برامجها وخططها العديد 

من اآلليات والسياسات يف مجال تنمية منظومة القطاع الخاص يف عملية التّنمية الّشاملة واملستدامة 

التي ترغب الحكومات تحقيقها لشعوبها ومجتمعاتها، ويف هذا طبعاً يوجد ارتباط وثيق وقوي ب̼ 

كّل من القطاع الخاص، والفعل املقاوالʲ لدى أفراد املجتمع عموماً، ولدى فئة الشباب بشكل خاص.

املقاولة والّثقافة:قبل الخوض يف تقديم العالقة ب̼ هذين املتغ̺ين، يجدر بنا يف بادئ األمر • 

،فهي من منظورها الّسوسيولوجي حسب انتو̹ غيدنز:  محاولة توضيح مفهوم الثّقافة بشكل عامٍّ

«جوانب الحياة اإلنسانية التي يكتسبها اإلنسان بالتّعلم ال بالوراثة، ويشرتك أعضاء املجتمع بعنارص 

الثّقافة تلك التي تتيح لهم مجاالت التّعاون والتواصل، وʯثّل هذه العنارص الّسياق الذي يعيش فيه 

أفراد املجتمع، وتتألف ثقافة املجتمع من جوانب مختلفة مثل: املعتقدات؛ اآلراء، وكذا القيم التي 

تشكل املضمون الجوهري للثقافة، ومن جوانب ملموسة مثل: األشياء، الّرموز، أو التقانة التي تجسد 

هذا املضمون1»، فبعد أن قمنا بتقديم هذا التعريف للثقافة نحاول اآلن يف البحث عن العالقة التي 

 ،ʲتربط ب̼ الثقافة واملقاولة، وكيف ̻كننا الجمع ب̼ الثقافة العقالنية التي يتطلبها الفعل املقاوال

والتي تكون مبنية عىل الرتشيد العقال̹، وب̼ مختلف مكونات الثقافة غ̺ العقالنية املتمثلة مثالً يف 

العرف واملعتقدات، ومختلف التصورات، ...الخ، املوجودة لدى املقاول وفريق العمل الذي معه2؟

إّن التّحوالت التي عرفتها املجتمعات الحديثة يف الّسن̼ األخ̺ة خلقت وضعية صعبة بالنسبة 

للتنظي̲ت االقتصادية بصفة عامة واملقاوالت بصفة خاصة، وإن كانت هذه األخ̺ة مرشحة ومطالبة 

يف األصل وبصورة داʥة بالتّفاعل والدينامية مع محيطها، فهذه الوضعية تفرض عىل املقاولة حشد 

الطاقات التنظيمية واملالية ومختلف املوارد التي تتوفر عليها من أجل التّكيف الّرسيع مع متطلبات 

األفراد  سلوك  تؤطر  التي  املرجعية  تلك  برزت  لذلك  واستجابة  واالنتظار،  الجمود  يطيق  ال  عرص 

والج̲عات، والتي يدرج اسمها سوسيولوجياً بالثّقافة كمورد ̻كن توظيفه لتحقيق برامج وأهداف 

املقاولة، فلهذا أصبح نجاح هذه األخ̺ة يتوقف عىل إمكانية استغالل أو استع̲ل القيم واملعتقدات 

والتنظيمية  املجتمعية  فالثّقافة  املقاولة،  فريق  يحملها  التي  واملت̼  القوي  االنطباع  ذات  واملعاي̺ 

انتو̹ غيدنز: علم االجت̲ع، ترجمة: فايز الُصيَّاغ، املنظمة العربية للرتجمة، مؤسسة ترج̲ن، الطبعة الرّابعة، ب̺وت، دون   1
سنة النرش، ص82.

2 يونس بن مورو بنمورو: ثقافة املقاولة؛ «مكوناتها وخصائصها»، مقال منشور بجريدة الحوار ملتمدن-العدد: 3982 –الصادر 
http://www.  :ʲاآل املوقع  من  تحميله  تّم  والذي  االجت̲ع،  علم  النفس،  علم  الفلسفة،  2013/01/24ضمنمحور:  بتاريخ: 

ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=342349، والذي تّم بتاريخ: 2015/12/10؛ عىل الساعة: 20:47.
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أصبحت ʯثل أداة ʯنح االمتياز والتفوق ملن يجيد استع̲لها1 كأحد مدخالت الفعل املقاوالʲ، ذلك 

أّن الثّقافة ̻كنها أيضاً أن تكون ذلك اإلطار املرجعي لالسرتاتيجيات الفردية والج̲عية املتبناة من 

طرف املقاول وج̲عته أثناء مزاولة الفعل املقاوالʪ ،ʲعنى أّن مصدر هذه االسرتاتيجيات هو أيضاً 

وليد لثقافاتهم وانت̲ءاتهم االجت̲عية2.   

ʯثل كيان               إذن ومن خالل هذا الذي سبق معنا هنا يتب̼ لنا أن املقاولة هي أيضاً 

اجت̲عي ثقايف يشّكله املقاول وفريق العمل الذي معه، وحتّى سيكولوجي خالص ملّا نتحدث عن 

شخص املقاول يف حّد ذاته مثالً أو عن فريق العمل الذي هو معه بشكل فردي، قبل أن تكون تلك 

عن  األسواق  واكتساح  املردودية  تحقيق  ثم  املؤسسة  وجود  مرشوع  تحقيق  هّمها  التي  الوحدة 

طريق التّدب̺ االقتصادي والعقال̹، فللثقافة املوجودة أو املكتسبة لدى املقاول وفريق العمل الذي 

ʴّة  ومن  الخاصة  صورتها  تقديم  ومنه  املقاولة  هوية  عن  التعب̺  يف  وكب̺  أسايس  دور  إذن  معه، 

تجسيدها  خالل عامل الثّقافة هذا يف تحقيق جزء من األهداف املسطّرة من خالل  املساهمة من 

امليدا̹ والعميل من خالل مبارشة ومزاولة الفعل املقاوالʲ، ذلك أّن فعل التأسيس هو فعل تراكمي 

يُتَوّخى منه االستمرارية بواسطة االعت̲د عىل كل ما يتيح للمقاولة قيمة مضافة تضمن بها البقاء 

والد̻ومة، ويف هذا يبقى عامل الثّقافة الذي قّدمناه معنا أعاله أحد أهم هذه العوامل التي ̻كن 

االعت̲د عليها يف تحقيق الفعالية للمقاولة، حيث يقول يف هذا بالذات األستاذ محمد املهدي بن 

عيىس: «إّن كفاءة املقاولة يف مواجهة مشاكلها مع املحيط الخارجي أو املحيط الداخيل ال يتوقف 

عىل حداثة تكنولوجيتها وعىل دقة بنيتها التنظيمية أو حسن اختيارها السرتاتيجيتها بل يتوقف عىل 

قدرة هذا النسق االجت̲عي عىل إنتاج ثقافة تؤهله يف خلق االندماج واالنسجام وتعبئة املوارد التي 

يتوفر عليها من أجل حل املشاكل التي تواجه املقاولة3»، وعليه فإّن كل من «ميشال كروزيه»، و 

التي  هي  الثّقافية  األدوات  «أّن  املقاولة:  داخل  الج̲عية  الحياة  ظّل  يف  يقوالن  «ايرارفريدبارغ» 

تسمح للفريق أن يشكل وأن يعمل ليس فقط عىل معالجة القضايا التي تتعلق باالندماج واالنسجام 

ولكن كذلك أن يجد الحلول لكيفية تعبئة املوارد واملعارف والكفاءات ووحيد املصالح املختلفة أو 

حتى املتضاربة من أجل استمرار هذه املجموعة وبقائها4يف ظل معطيات البيئة الراهنة. وطبعاً هذا 

بالالّعقالنية  وليس  لذلك،  املالئم  الوقت  ويف  يرام،  ما  أحسن  عىل  واستخدامه  استغالله  تّم  إن 

1 لحبيب امعمري: مرجع سابق، ص31. 
2  Michel Crozier, E. Friedberg, L’acteur et le système, Edition du seuil, Paris, 1977, p184185-.

3  محمد املهدي بن عيىس، ثقافة املؤسسة –دراسة ميدانية للمؤسسة االقتصادية العمومية يف الجزائر-، أطروحة دكتوراه دولة 
يف علم االجت̲ع «غ̺ منشورة»، كلية العلوم االنسانية واالجت̲عية، قسم علم االجت̲ع، جامعة الجزائر، الجزائر، 2005/2004، 

ص141 بترصف. 
4 Michel Crozier, E. Friedberg, ibid, p184.
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أوالالّوظيفية التي تعرفها مجتمعاتنا اليوم –العا̬ الثالث بشكل خاص يعني-.

منترشة •  هي  التي  املفاهيم  من  االقتصادي  النّمو  مصطلح  يعترب  االقتصادي:  والنّمو  املقاولة 

بكʳة ضمن األدبيات االقتصادية باملقارنة مع انتشارها يف علم االجت̲ع، ʪعنى أنه هو ذو منبع 

وتوجه اقتصادي بالدرجة األوىل، لكن من الناحية الفعلية والعملية ال يعني أنّه ʪنأى أو معزل 

وثيقة مع  عالقة  خالل  بذاته من  قائم  أنّه  مفاده  وهذا الذي  والتخصصات،  العلوم  باقي  عن 

الحقل السوسيولوجي، ʪعنى أّن هذا املتغ̺ هو من االهت̲مات األساسية التي يعنى بها علم 

عىل انتاج  قدرة الدولة  توسع  يف  يعّرف من املنظور االقتصادي بأنّه: «يتمثّل  وهو  االجت̲ع، 

البضائع والخدمات التي يرغب فيها سكانها خالل فرتة زمنية معينة1»، فهو إذن تعب̺ كّمي عن 

لع والخدماِت التي يرغب فيها سكان البلد من  حدوث زيادة يف إج̲يل الناتج املحيل، من السِّ

أجل تلبية حاجياتهم املتنوعة خالل فرتات زمنية معينة، وهذا الذي يتحّقق من جّرائه -النمو 

االقتصادي- زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.

إّن هذا النّمو الذي حاولنا تقد̻ه أعاله، وبافرتاض أنّه يحقق ويلخص معظم ما هو منتظر من 

التي  التّداب̺  ببعض  أو  التقنية  االجراءات  ببعض  رهنه  ̻كننا  ال  املجتمع،  داخل  التحديث  عملية 

يستهدف منها تنشيط القطاع االنتاجي أو ما شابه ذلك لتحس̼ األداء املقاوالʲ، لكّننا يف املقابل ومن 

منظور سوسيولوجي نعرف ʯاما عند تحليل الفعل الج̲عي واملنطق الذي يتحكم يف التنظي̲ت 

وب̼  جهة،  من  للمقاوالت  املبارشة  املصالح  ب̼  التعارض  إمكانية  أمام  نقف  قد  أنّه  االجت̲عية 

مصلحة املجتمع املتمثلة يف تحقيق ̷و اقتصادي مرتفع وقار من جهة أخرى وهذا الذي يأخذه علم 

النسيج  تقوية  ب̼  ومبارشة  ميكانيكية  عالقة  وجود  يف  أّن االعتقاد  حيث  االعتبار،  بنظر  االجت̲ع 

الصناعي من جهة، والّنمو االقتصادي وما يحمل معه من انعكاسات ايجابية عىل املجتمع من جهة 

ثانية، يكرس يف واقع األمر تصوراً حول املقاولة أقل ما يقال عنه أنّه طابع إرادوي2، ويعني هذا الذي 

التّنمية  ومنه  االقتصادي  النّمو  تحقيق  عملية  يف  الفّعالة  املساهمة  أجل  من  أنّه  أعاله  معنا  سبق 

الّشاملة من خالل االعت̲د عىل القطاع الخاص واملمثّل بدوره بالفعل املقاوالʲ، الذي يقوم بدوره 

توف̺ مختلف الّسلع والخدمات التي يحتاجها  خالل  حّدة املشكلة االقتصادية، من  يف التّقليل من 

ويف  االجت̲عي̼  الفاعل̼  مختلف  جهود  تظافر  من  بّد  ال  القريب،  املدى  عىل  ولو  املجتمع  أفراد 

حتّى يتّم إحداث فعل مقاوالʲ فّعال بإمكانه رسم  ومراكز القرار، وهذا طبعاً  مختلف مستويات 

ومنه تحقيق املتطلّبات االجت̲عية الّسالفة الّذكر  خريطة للنسيج الصناعي و/أو الخدماʲ املحيل، 

وبكل عقالنية ُمْمكنة، وهذا الذي بدوره يظهر لنا جليّاً تلك العالقة التبادلية ب̼ فعل املقاولة والنّمو 

ن، 1999، ص373. ّ̲ 1  اس̲عيل عبد الرح̲ن وآخرون: مفاهيم أساسية يف علم االقتصاد، دار وائل، ع
2  لحبيب امعمري: مرجع سابق، ص19. 



85

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

االقتصادي باعتباره عنرص ال يستهان به يف معادلة التنمية املستدامة من جهة، والّذي يب̼ لنا أيضاً 

بدوره ذلك التّداخل العلمي واملعريف الذي ̻كنه أن يحصل ب̼ كل من حقيل علم االجت̲ع وعلم 

االقتصاد؛ من جهة أخرى.

العلوِم •  يف  َمرُموقٍة  مكانٍة  وذو  مميزاً  مفهوماً  العوملة  مصطلح  أصبح  لقد  والعوملة:  املقاولة 

يف توصيات خرباء اإلدارة، وصيغة متكررة لدى السياسي̼ من كل  االجت̲عيِة، وقوالً جوهرياً 

عرص  يف  نعيش  أنّنا  مفادها  وقوية  واسعة  ودالئل؛  ʪؤرشات  تتمتع  وهي  ايديولوجي،  اتجاه 

يتحّدد فيه الجانب األكرب من الحياة االجت̲عية بواسطة عمليات عاملية تذوب فيها بالتّدريج 

الثّقافات واالقتصادات والحدود القومية، ويف قلب هذا التّصور تتشّكل فكرة عملية العوملة1، 

وهي تعّرف من املنظور السوسيولوجي بأنّها: «تلك العمليات التي تضفي الّزخم والكثافة عىل 

العالقات االجت̲عية املتبادلة املتداخلة، ... وهي ال تقترص عىل تطوِر وتنامي الّشبكاِت والنُّظُِم 

االجت̲عيِة واالقتصادية ʪنأى عن اهت̲ماتنا املبارشة، فهي يف نفس الوقت ظاهرة محلية تؤثر 

مستويات  ب̼  عالقة  عن  عبارة  هي  أّن العوملة  آخر  وʪعنى  اليومية2»،  حياتنا  يف  جميعاً  فينا 

متعددة –اق، اج ثقافية، ...الخ- ومختلفة لكنها تشرتك جميعاً يف قابليتها للتحليل السوسيولوجي 

القوية  االعالمية  الوسائل  عىل  العوملة  اعت̲د  نالحظ  ملّا  وخاصة  الحياة،  مجاالت  شتى  ويف 

وحركة رؤوس األموال إلثبات االختالفات الثقافية واالجت̲عية يف العا̬، ومن أبعاد العوملة من 

منظورها السوسيوثقايف هو أن يس̺ البرش عىل النمط الغرʭ، ووفق تقليده وسلوكه.

انطالقاً من هذا الذي سبق ̻كننا القول بأنّه لقد أّدت العوملة إىل إحداث مجموعة من التّغ̺ات 

عىل مستوى األفعال االجت̲عية، واالقتصادية وكذا السياسية، أّما نحن ومن خالل عملنا هذا والذي 

تقيده منهجية البحث العلمي عن طريق التقيد بالس̺ يف إطار أهداف هذا املقال، فإنّنا نحاول أن 

نربط ب̼ العوملة وب̼ ما أحدثته عىل مستوى املقاوالتية، التي تعترب ʪثابة أحد األفعال السوسيو-

اقتصادية التي تأثرت وتتأثر بظاهرة العوملة هاته، حيث «يبقى املؤكّد يف هذا النّطاق هو أّن العوملة 

للتعب̺ عن مواقف وانطباعات مختلفة بخصوص املرحلة الحالية  شكّلت والزالت تُشكِّل موضوعاً 

جديٍد،  نوٍع  بحتمية من  األحيان  توحي يف أغلب  وهي مواقف  بها املجتمعات املعارصة،  التي ʯر 

وهي حتمية الخضوع عن وعي وقناعة لسلطة االقتصاد واملال يف املجتمع...3»، ذلك أّن الحديث عن 

الرأس̲لية يف الفضاء العاملي، األمر الذي يضعنا كدول نامية أمام رضورة  العوملة هو حديث عن 

̺ست، جراهام تومبسون: مساءلة العوملة، االقتصاد الدويل وإمكانات التحكّم، ترجمة: ابراهيم فتحي، املجلس األعىل  1  بول ه
للثقافة، 1999، ص04، بترصف.

2  انتو̹ غيدنز: مرجع سابق، ص116.
3  لحبيب امعمري: مرجع سابق، ص23.
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التكيف مع هذا الواقع الجديد والذي ̬ نكن نريده أصالً وال نطيقه، وذلك نظراً النعدام املجاالت 

واإلمكانات الواسعة لدينا ˔ نتحّكم بواسطتها يف هذا املقام، معنى ذلك أّن هذا الواقع الذي نعيشه 

هاّمة يف مجال التصنيع،  ونتحدث عنه هو واقع يف حقيقة األمر صنعته مجتمعات قطعت أشواطاً 

كدول  علينا  يفرض  والتكنولوجي، األمر الذي  عىل املستوى العلمي  التقّدم  طليعة  يف  توجد  وهي 

العا̬ الثالث أن نحاول االندماج يف هذا االقتصاد العاملي الجديد عن طريق االعت̲د عىل القطاع 

املقاوالʲ، ذلك أّن هذا األخ̺ له خصائص ومتطلبات «مالية، برشية، تقنية، تنظيمية، ...الخ» هي يف 

إطار املعقول وقد تتوفر عليها أغلب الدول باملقارنة مع تلك املتطلبات واإلمكانات الواجبة التوفر 

عند املبارشة يف انجاز املشاريع الكب̺ة، كنقطة انطالق يعني نحاول من خاللها تشكيل نسيج صناعي، 

وقاعد اقتصادية متينة وقوية مع مرور الزمن، ˔ نتفادى به وضعية التهميش املحملة ملجموعة من 

املخاطر املرتبطة ʪكانتنا عىل الساحة الدولية، وهذا باعتبار العا̬ ʪثابة القرية الصغ̺ة التي تغيب 

التي نعيشها اآلن والتي أفرزت لنا  فيها الحدود السياسية والجغرافية ب̼ الدول يف إطار العوملة 

األزمة  املخرجات الجديدة وبسبب جملة من األحداث السياسية واالقتصادية مثل:  مجموعة من 

املالية العاملية لسنة 2007، حيث تولّدت لدينا آليات وميكانيزمات أخرى جديدة والتي تحولت بنا 

من فكرة االنتاج الكب̺ ذي املواصفات القياسية إىل طرائق انتاج أكʳ مرونة، واالنتقال من مفهوم 

الرشكة الكب̺ة إىل رشكات احتكار األقلية ذات الجذور القومية باعتبارها العامل االقتصادي الّسائد 

من املرشوعات متعددة القومية إىل الرشكات الكب̺ة  عىل نحو ال يقبل تحديّا إىل عا̬ أكʳ تعقيداً 

ذات الهيكل األقل تصلبا والربوز املتزايد للرشكات الصغرى1 وʪختلف الصيغ واألشكال املتناثرة عرب 

االقتصاديات –خاّصة  أغلب  عىل  فرضت  العوملة  كانت  أنّه إذا  أيضاً  القول  ̻كننا  ك̲  العا̬.  دول 

الواقع الجديد،  هذا  يف  كمنفذ لالنض̲م  املشاريع املقاوالتية  عىل  رضورة االعت̲د  منها-  الّضعيفة 

فهي أيضاً قّدمت بذاتها مجموعة من األساليب والوسائل والطرق مثل: من بينها نقدم ما يأʲ عىل 

عىل  االعت̲د  التحالفات؛  التعاون؛  التكتل؛  الّرشاكة؛  االندماج؛  الحرص:  سبيل  عىل  ال  املثال  سبيل 

املقاوالتية والتي استعانت بها واستعملتها يف أنشطتها  التكنولوجيا،.... الخ.لهذه املشاريع  أساليب 

االستغاللية من أجل تحقيق أهدافها.

املقاولة والتّحديث: إنّنا نتفق جميعاً عىل أّن ظهور املقاول عىل حاله العرصي كان جزأ ال يتجزأ • 

املستويات،  مختلف  وعىل  مضت  قرون  خالل   ʭاألور الواقع  عرفه  الذي  والتّغ̺  التّحول  من 

«االجت̲عي، االقتصادي، السيايس، الثقايف، ...الخ»، ولهذا يبقى ذلك الذي مّرت به أوروبا ʪثابة 

̷وذج ينبغي االقتداء به كمرجعية بالنسب للمجتمعات التي هي بعيدة عن التحوالت الكربى 

أفضل وأحسن، ʪعنى أّن الخروج من  هو  نحو ما  والتّطوير  عن التّحديث  تبحث  والّتي هي 

̺ست، جراهام تومبسون: مرجع سابق، ص09.  1  بول ه
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التخلف وااللتحاق بركب املجتمعات املتقدمة ال يصبح ممكنا إالّ إذا تحقق لهذه املجتمعات 

الّراغبة يف ذلك مستوى محّدد من نفس العوامل أو الرشوط التي هيّأت الظروف وكانت سبباً 

يف تقّدم الغرب والتي من بينها وك̲ سبق معنا أعاله إحداث الفعل املقاوالʲ؛ ذلك أّن املقاولة 

تعني من منظورها  فهي  والحداثة مرتبطان ببعض، أّما كلمة التحديث هاته التي سبق معنا 

أعىل من التّنظيم والتّطور1 مقارنة  السوسيولوجي بأنّها: «تقّدم املجتمع وانتقاله إىل مستوى 

بذي قبل»، ومنه فإّن البحث عن العالقة املوجودة ب̼ الفعل املقاوالʲ من جهة والتحديث من 

جهة أخرى يقودنا إىل طرح تساؤل رئييس مفاده: هل للمقاولة القدرة عىل االستجابة لنداء 

التّغي̺ يف املجتمع، ومواجهة تحديات املنافسة يف نفس الوقت؟؛  

خالل االعت̲د عىل  فيها كدول نامية من  عملية التحديث هاته التي نتحدث عنها ونرغب  إّن 

القطاع املقاوالʲ هي يف واقع األمر خضوع واستالم ال نتحكم فيه بدرجة كب̺ة، وذلك نظراً ملجموعة 

من الظروف السوسيو-ثقافية التي تشكل هوية الفرد املقاول، ʪعنى أنّها تشكل مرجعية من نوع 

عىل  تجربنا  بيئية  هذا متغ̺ات  يوجد مقابل  بين̲  املتقّدمة،  غ̺  البلدان  هذه  يف  للمقاول̼  خاص 

التكيف الّرسيع مع مختلف هذه التّطّورات والتّغ̺ات الحاصلة عىل مستواها، والتي حقيقة تعترب 

الدول الغربية ذات ريادة وسيادة فيها، وهذا الّذي يضعنا أمام وضعية مفادها أنّه ال ̻كننا أن نفكر 

يف حالة التحديث هاته ʪعزل عن القيام بعالقات مع الغرب، وذلك نظراً للذي سبق معنا أعاله حول 

أسبقية الغرب يف إحداثه ملختلف التغ̺ات التي عرفتها مجتمعاته خالل القرون املاضية.        

إّن املراهنة عىل القدرة التنافسية للقطاع الخاص من خالل أداء املقاولة، وكذا عىل وعي املقاول̼ 

بالدور االجت̲عي الذي يضطلعون به تنبني يف الواقع عىل نظرة معينة حول املقاول، هي تقوم عىل 

أساس أّن الفرد يف هذا املجال يسعى إىل تحقيق أهداف خاصة ويف الوقت ذاته إرضاء مطالب أخرى 

هي ذات طابع مجتمعي، وهذا يتم بطريقة من الّصعب ʪحال أن يفصل بواسطتها املقاول ب̼ ما 

يشكل مصلحة خاصة له ولفريق عمله، وما يشكل أهدافاً عاّمة بالنسبة للمجتمع ككل خصوصاً وأّن 

أغلب مقاوالت اليوم لها من الخصائص ما ال يسمح لها بالتكيف الّرسيع مع املتطلبات الجديدة التي 

يفرضها اقتصاد اليوم، بحيث أنّه إذا كان الجمود يف خّد ذاته يشكل نوع من الخطر عىل املجتمعات، 

فإّن التّحديث هو اآلخر بدوره له كلفته املعيّنة، وهذه الكلفة قد تكون من األهمية بحيث يصبح 

تتطلّب  يف آن واحٍد، ذلك أّن املنافسة  ومفهوماً  مقبوالً  االبقاء عىل الطرق املألوفة يف العمل شيئاً 

الذي  االستث̲ر  هذا  إّن  ثّم  املنافسة،  هذه  مجال  هذا  يف  للبقاء  واملتواصلة  الجهود  بأقىص  القيام 

نتحّدث عنه هو ككل مرشوع يتعلّق باحت̲الت املستقبل التي ال ̻كن التحكّم فيها بشكل مطلق، 

1  لحبيب امعمري: مرجع سابق، ص28.
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وكاقتحام للمجهول هو يف جوهره وكأي فعل اقتصادي هو يحمل نوع من اإلقدام واملخاطرة التي 

قد تكون موضوع احجام أو تردد.

يبقى هذا الدور الذي حاولنا تقد̻ه يشكل لنا ʪثابة استعداد اجت̲عي واقتصادي هو عىل عاتق 

املقاول يف حّد ذاته، والذي يتشكل هو اآلخر بدوره من مجموعة من الخصائص النفسية والثقافية 

التي تطبع املقاول املعارص، والذي يكون ʪثابة فرد له القدرة عىل التفك̺ ليس فقط يف املشاكل 

الخاص، فهو شخص  املبارشة، بل يف مشاكل وقضايا تتجاوز حدود مجاله  ببيئته  املرتبطة  الصغ̺ة 

حلول  إيجاد  بصدد  األخ̺  هذا  يكون  عندما  الحكومي  املسؤول  دور  تقمص  عىل  بالقدرة  يتمتع 

̻يز  الذي  والتّرصف  التفك̺  ̷ط  مستوى  عىل  أسايس  بفرق  هنا  يتعلّق  فاألمر  املجتمع،  ملشاكل 

املجتمع الحديث دون غ̺ه من املجتمعات بناًء عىل الكيفية التي يتدبّر الناس بها أمور حياتهم، فهذا 

املقاول الذي نتحدث عنه وبخصائصه الذاتية يشكل مرآة بالنسبة ملجتمعه والذي يكون يف نهاية 

التحليل ʪثابة التجسيد الحقيقي لالنتقال من النمط التقليدي إىل النّمط الحديث1؛ «من املجتمع 

الكالسي˕ القديم إىل املجتمع املعارص الحديث».   

ثانياً- املقاولة كمجال للّتحليل الّسوسيولوجي.

حقيقًة الن املقاولة تعد من املفاهيم األكʳ تداوالً يف الحقل االقتصادي وبشكل مميز، إالّ أّن علم 

بذاته؛ له منهجه وموضوعه الخاص به حاول هو اآلخر  مستقالً  االجت̲ع هو أيضا وباعتباره علً̲ 

تقديم مقاربة لهذا املفهوم تتجاوز ذلك البعد االقتصادي والتقني الجاف، انطالقاً من سوسيولوجيا 

التنظي̲ت.

إّن سوسيولوجيا التنظي̲ت حاولت فهم وتحليل عالقة الّسلطة والتبعية واسرتاتيجية الفاعل̼ 

التي تشّكلت عىل خلفية هذه العالقات وعىل أساس مناطق الشك،  التي ̬ يتمكن النّسق التنظيمي 

أن يشملها، فهذا التصور تم تعميقه الحقاً من قبل سوسيولوجيا املقاوالت، التي اعتربت املقاولة عىل 

اجت̲عية  روابط  فيه  تتحّكم  اجت̲عية  لكيانات  منتج  اقتصادي  يكون  أن  قبل  اجت̲عي  كيان  أنّها 

ويوجد فيها فاعلون ʪثابة أعضاء يت̲هون يف هذه املقاولة االجت̲عية التي تشكل مجموعة انت̲ء 

بالنّسبة إليهم ولو كان عددهم من منظور احصاʨ محدود، ك̲ أّن هذا الكيان الذي يكونها، منتج 

للثقافة التي تعرب عن قدرته عىل الفعل والعمل الج̲عي والذي يهدف إىل تحقيق الهدف املشرتك 

والتغلب عىل اإلشكاالت التي تواجهه، ومن ʴّة إيجاد الحلول املناسبة، حيث يقول فيليب برنو يف 

هذا الصدد بأّن املقاولة هي مكان مستقل (نسبيا عن املحيط واملجتمع) منتج للضوابط التي تحكم 

العالقات االجت̲عية، هذه الضوابط هي التي تشكل نقطة ارتكاز يف التحليل االسرتاتيجي للفعل 

1  املرجع السابق، ص26- 27.
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والثقافة  الهوية  فيه  وتتشكل  تنشأ  مكاناً  اآلن  أصبحت  املقاولة  لكن  عند كروزييه،  الج̲عي 

واالتفاقات االجت̲عية التي ال ̻كن أن تكون لو ̬ يكن هناك حد أد̸ من الثقة املبنية عىل التصور 

.ʲالج̲عي والخيال املشرتك بيم مختلف األطراف الفاعلة يف انشاء وبلورة، فس̺ورة الفعل املقاوال

إّن سوسيولوجيا املقاوالت تجاوزت ذلك الطرح الذي يعترب أن املقاولة وحدة اقتصادية تتوقف 

نجاعتها عىل مدى قدرتها عىل تقسيم العمل وتوزيع املهام الجزئية عىل الفاعل̼ ك̲ ترى التايلورية، 

وال عىل قدرة أعضاءها عىل خلق قواعد تضبط اسرتاتيجياتهم وتوجهها حسب كروزييه بل عىل مدى 

أعضاءها  لثقافة تجعل من  ومنتجة  للهوية االجت̲عية  ناتجة  اجت̲عية  تكون مؤسسة  أن  قدرتها 

يشعرون باالنت̲ء إليها وليست مجرد إطار إداري يتم االنتساب إليه. إذ أن نجاعة املقاولة أصبح 

التنظيم  فلسفة  يف  الحال  هو  ك̲  تجزئته  عىل  القدرة  وليس  االجت̲عي  التشكّل  مستوى  يحكمها 

العلمي للعمل1 .

هو إذن حراك علمي وعميل جاءت به األفعال االجت̲عية،وهي الحالة التي أوصلتنا إىل النّظر 

إىل التنظيم داخل أي مؤسسة كظاهرة اجت̲عية مؤهلة للتغي̺ والتطور كباقي الظواهر االجت̲عية 

من  الكث̺  يستقطب  وتحليله  التّنظيم  عىل  االشتغال  أّن  األخ̺ة  الّسنوات  يف   ّ̼ تب ولهذا  األخرى، 

موقع  من  كل  ومتخصصون  خرباء  يبدلها  املنافذ  متنوعة  مجهودات  تدخل  ويتطلب  االهت̲م 

أنّه يبدو أن املقاربة السوسيولوجية تحظى بامتياز؛ األمر الذي يجعلها عند أصحابها  اختصاصه. إالّ 

مؤهلة بشكٍل أكرب للتعامل مع الفعل املقاوالʲ يف شموليته كفعل ج̲عي اجت̲عي، وخاصة بعد أن 

للتنظي̲ت والذي قال من خالله بأنّها: «وحدات اجت̲عية يتّم  قّدم اميتاي اتزيو̹ مفهوماً جديداً 

هذا  أعضاء  أهداف  تتعارض مع  أن  ̻كنها حتى  والتي  أهداف معينة،  تحقيق  أجل  انشاؤها من 

التنظيمʪ ،«2عنى أّن عنارص وآليات الضبط االجت̲عي̼ تغ̺ت و̬ تبق تلك التي كنا نعرفها سابقاً، 

خصوصا تلك التي كانت تعتمد عىل مؤرشات وأبعاد االتجاه االقتصادي البحت، وذات الطابع البيئي 

املغلق.  

ويف هذا أصبح من املؤكد اليوم أّن الفوائد والنتائج التي تحققها املقاولة اليوم تدخل يف صميم 

املقاربة السوسيولوجية الحديثة وذلك عىل أكʳ من مستوى. فمن جهة، املقاولة توجد يف املجتمع 

عديم  يف بعده السوسيوثقايف ليس  جهة ثانية املجتمع  ومن  وأفكاراً،  وخدمات  مادية،  وتنتج قيً̲ 

التأث̺ عىل املقاولة، ألّن ما تحققه املقاولة تظهر أثاره عىل املجتمع برمته، ومن خالل؛ وبفضل الدور 

النسيِج  تقويِة  عىل  قويٍّ  بشكٍل  تؤثر  املجتمع،  داخل  به  تضطلع  الذي  واالجت̲عي  االقتصادي 

1  محمد املهدي بن عيىس: مرجع سابق، ص233-232.
2  طلعت ابراهيم لطفي: علم اجت̲ع التنظيم، دار غريب، القاهرة، 2007، ص23.  
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االجت̲عِي واملساهمِة يف التطوِر عىل مستوياٍت متعددٍة1، هي مرحلة فكرية إذن تغ̺ت من خاللها 

بصفة  السوسيولوجية  املقاربة  منها  تتشكل  التي  والرئيسية  األساسية  واالفرتاضات  املسل̲ت  تلك 

عامة، فاملقاولة بالنسبة لعل̲ء االجت̲ع حسب عا̬ االجت̲ع الفرنيس سان رونو سوليو ك̲ جاء يف 

كتابه:»L’Entreprise c’est une aљaire de société» ليست مجرد نصوص وقواعد قانونية، بل 

يكونه  الذي  الخاص  تاريخها  ʯتلك  فاملقاولة  وأصلية،  معقدة  اجت̲عية  روابط  من  تتشكّل  إنّها 

عليها؛ʪعنى أّن  املطروحة  والخارجية  الداخلية  اإلشكاالت  عىل  فعل  كرد  االجت̲عيون  الفاعلون 

إّن  بل  املحيط،  هذا  لثقافة  إطار  مجرد  تصبح  أنّها  لدرجة  ملحيطها  عاكسة  مرآة  ليست  املقاولة 

ولذا  فيه.  ويؤثر  معها  ويتفاعل  والج̲عية  الفردية  امل̲رسات  يحكم  بها  الخاص  كيانها  للمقاولة 

عندما نتكلم عن ثقافة املقاولة فإنّنا ال نتكلم عىل ثقافة املجتمع يف املؤسسات بل نتكلم عىل ثقافة 

املقاولة كنتاج للكيان االجت̲عي املتفاعل داخلها وبصفتها منظمة تتميز باالستقاللية النسبية عن 

يتمثل موضوعها  تنظ̺ية للمقاولة  فكرية  نعيش مرحلة  املحيط املتواجد فيهʪ .2عنى أنّنا أصبحنا 

باألساس يف ثقافة املقاولة وسوسيولوجية أفعالها يف ظّل النظام البيئي املفتوح، ألنّه من املعلوم أّن 

التّطوراِت والتّحوالِت التي عرفتها املجتمعات الحديثة أّدت إىل ظهور وضعية صعبة داخل التنظي̲ت 

االقتصادية. فهذه األخ̺ة ليست مطالبة فقط بتحقيق النتائج املادية واملألوفة التوقع من املنظور 

املنافسات  ظّل  يف  الربح  وتحقيق  اإلنتاجية  من  الرفع  املادية،  القيم  «إنتاج  الجاف:  االقتصادي 

املتزايدة،...الخ»، ولكنها مطالبة بالتفاعل املتواصل مع محيطها من خالل ما يحدث داخلها، والقوان̼ 

املنظمة داخلها. يف هذا السياق ظهر االهت̲م برضورة إدماج مفهوم الثّقافة واعتبارها إضافة نوعية 

كن توظيفه لتحقيق أهداف وبرامج املقاولة خصوصا يف ظلِّ املتغ̺ات السوسيو-اقتصادية،  وموردا̻ 

والسوسيو-ثقافية التي تعيشها مجتمعات اليوم.

إّن هذه املقاربة السوسيو-ثقافية تؤكد العالقة املوجودة ب̼ التطور الذاʲ للمقاولة عىل املستوى 

لعبه  الذي  الدور  إىل  اإلشارة  املجال  هذا  يف  ويكفي  ككل.  وتحديثه  املجتمع  وتطور  االقتصادي، 

املقاول يف املجتمعات األوربية ليتب̼ أن الحداثة كانت تحوال عىل مجموعة من املستويات، وخاصة 

والعالقات  الّسلوك  مستوى  عىل  واضحاً  تغ̺اً  كانت  املجتمع،فالحداثة  وثقافة  مؤسسات  منها 

االجت̲عية برمتها، ذلك أّن املقاولة تنتعش بالثّقافة وتنتجها يف نفس الوقت، حيث يؤكد املنحيان 

املرتبطان ʪفهوم ثقافة املقاولة أّن األمر يتعلق بعالقة متبادلة التأث̺: من املجتمع إىل املقاولة أو 

من املقاولة إىل املجتمع، وهذا إذا اعتربنا أن املقاولة هي النواة األساسية املكونة للنسيج االقتصادي.

التحميل:  تاريخ  الرباط،  االشرتا˔،  االتحاد  ʪجلة  منشور  مقال  مندمجة،  ثقافية  سوسيو  مقاربة  نحو  وصال:  االمغاري    1
http://www.alittihad.press.ma/ail.asp?codelangue=29&id_  :ʲاآل املوقع  من   .20:45 الّساعة  عىل   2015/12/10

info=223163
2  محمد املهدي بن عيىس: مرجع سابق، ص143.
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إّن هذه املقاولة التي انترص لها الكث̺ من الباحث̼ والسوسيولوجي̼ تجد نفسها أمام صعوبت̼ 

عىل األقّل: أّوله̲: وجود تخوف مرشوع من أن تؤدي هذه العناية بثقافة املجتمع وقيمه، ومدى 

تطور  يف  أخرى  عوامل  تضعف دور  قد  نزعة ثقافوية  يف  يف املقاولة كتنظيم، إىل الّسقوط  تدخلها 

عند استدعاء املتغ̺ الثقايف يف منحييه  ثانياً: البُدَّ من التّحّيل بالكث̺ من الحذر  املقاولة وتحديثها. 

نظراً لصعوبة التوصل إىل معرفة موضوعية دقيقة، وقابلة للقياس لطبيعة الدور الذي يلعبه املتغ̺ 

الثقايف يف نشاط التنظيم.

لقد أصبح اليوم االهت̲م متزايدا بأهمية التعدد املقارباʲ والتظافر املعريف يف تناول الظاهرة 

املقاوالتية، باعتبارها ظاهرة تستدعي أكʳ من تخصص، وتحيل عىل دراسات وأبحاث ذات طابع 

العلوم  تخصصات  مجال  يف  املتنامية  املعرفية  التطورات  من  تنهل  ك̲  جهة،  من  ومايل  اقتصادي 

اإلنسانية1، والقانونية، واالجت̲عية، وكذا التقنية،...الخ، فهي عوامل ومؤرشات إذن تب̼ لنا أحقية 

املقاولة بأن تكون ʪثابة مادة قابلة للقراءة والتّحليل السوسيولوجي̼، وعليه فإّن مجموع البحوث 

املتعلقة باملقاولة ʪعنى املتعلقة بإنشائها، مسارها االستغاليل، املقاول صاحب املؤسسة وبنشاطاته،...

الخ، شّكلت مادة مهمة وذات وزن ملوضوع علم االجت̲ع، وهذا الذي أثراه هذا العلم إىل جانب 

حقول معرفية أخرى كاالقتصاد،علوم التسي̺، علم النفس واألنʳوبولوجيا، ...الخ، وهذا ما سنحاول 

التأكيد عليه من خالل املبحث املوايل.

.ʲللفعل املقاوال «ʲرابعاً- اإلطار التنظ̺ي «املقاربا

لقد تعّددت وتنّوعت البحوث والّدراسات التي اهتمت بكلٍّ من املقاولة كفعل واملقاول كفاعل، 

املستدامة  التنمية  يف  عام  بشكل  املقاوالتية  به  تسهم  الذي  والفّعال  الكب̺  للدور  نظراً  وهذا 

للمجتمعات، فهي تعترب ʪثابِة حلقِة الوصِل ب̼ االبداعِ؛ االبتكار؛ من جهة والتّطبيق امليدا̹ لهذه 

األفكار النّظرية من جهة أخرى، وهذا من خالل تسخ̺ عوامل االنتاج (رأس املال، األرض، العمل)، 

باإلضافة إىل املقاول الذي يعترب املحرك األسايس والفعيل لهذا النّسق. فهي إذن عملية تنسيق ب̼ 

استحداث أو تطويره  أجل  اكتسبها املقاول من  أو  التي ̻تلكها  املادية والخصائص الذاتية  املوارد 

لنشاط اقتصادي وذلك من خالل ديناميكية خلق املؤسسات وبالتّايل؛ تقديم القيمة املضافة لالقتصاد 

.ʨالوطني من خالل املساهمة املبارشة وغ̺ املبارشة لهذه املقاوالت عىل املستوى الوحدوي -الجز

التي  واملقاربات  االتجاهات  عديد  فهناك  النّظرية  واألدبيات  املعريف،  الحقل  مستوى  عىل   أّما 

قّدمت محاوالت تنظ̺ية لتحليل وتفس̺ الفعل املقاوالʲ كحدث وظاهرة سوسيو- اقتصادية، األمر 

التحميل:  تاريخ  الرباط،  االشرتا˔،  االتحاد  ʪجلة  منشور  مقال  مندمجة،  ثقافية  سوسيو  مقاربة  نحو  وصال:  االمغاري    1
http://www.alittihad.press.ma/ail.asp?codelangue=29&id_  :ʲاآل املوقع  من   .20:45 الساعة  عىل   2015/12/10

info=223163
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الذي يب̼ لنا أّن الفعل املقاوالʲ هو يف قلب نقاش ابستمولوجي عريق1، ومن ب̼ هؤالء الباحث̼ 

  :ʲالذين اهتموا بهذا النّوع من الدراسات واألبحاث من خالل محاوالتهم التنظ̺ية نقدم ما يأ

قّدمها معظم  -1 االبداع يف املقاولة عند جوزيف شومبيرت: بالّرغم من مختلف الدراسات التي 

الباحث̼ واملفكرين في̲ يخص املقاول، إالّ أّن هذا األخ̺ ̬ يصبح محورياً يف التطور االقتصادي، إالّ 

مع ظهور األبحاث التي قام بها شومبت̺ سنة (1935)، ومن خالل مؤلَّفه «نظرية التطّور االقتصادي» 

هو  املقاول  بأّن  يرى  الباحث  فهذا  املقاوالتية»،   «أب  لقب  عىل  بعدها  حصل  خاللها  من  والتي 

شخصية محورية؛ رئيسية؛ ومركزية يف التنمية االقتصادية، ألنّه يعد الفاعل الذي يتحمل املخاطرة 

االبداِع  أجِل  من  والُوضوح-،  اليق̼  عدم  حالة  ʯيزها  ظروف  يف  املقاول  عمل  مفاده  تعب̺  –هي 

أو  الّصغِ̺ة  املؤسساِت  مستوى  عىل  ذلك  كان  سواء  لإلنتاِج،  الجديدِة  والعالقاِت  الفرِص  وخلِق 

الكبِ̺ة، فهو يرى أنَّ املقاوَل الحقيقي هوَّ ذلَك الرجل ذو النّظِر الثّاقِب، وهو املبدع الذي يتمّكن من 

إحداث حالٍة تخّل بالتّوازن املوجود عىل مستوى نظام العرِض والطّلِب املوجوِد يف الّسوق، ومن ʴّة 

كرس الّروت̼ املوجود بواسطة احداث التغي̺ والتّجديد، وهذا الذي يتّم من خالل ما يكتشفه املقاول 

ويقدمه من ابتكارات جديدة وأساليب انتاج حديثة يف ظّل دينامية النظام الرأس̲يل، وكذا من خالل 

ثّم يسعى الستخدامها بتدب̺ املال الالّزم وجمع  العمل عىل اكتشاف الفرص الجديدة واستغاللها، 

عوامل اإلنتاج الرضورية، ألّن االقتصاديات الوطنية حسب شومبيرت تكون يف حالة استاتيكا –سكون- 

عند غياب املقاول الحقيقي عن الساحة االقتصادية.    

د،  إذن وحسب جوزيف شومبيرت ̻كننا القول بأّن املقاول هو أوالً وقبل كل يشء: "مقاوم، متمرِّ

د ينفذ توليفات جديدة" من خالل تغلّبه عىل الروت̼ ورفضه للمصاعب والعقبات التي تعيق  مجدِّ

عمله، وهذا الذي يجعله يستطيع تقديم القوة الدافعة للتنمية بالبلد. وانتهى شومبيرت من خالل 

أو  الّربح  يستهدف  ʪرشوٍع  بالقياِم  يهدُف إىل املبادرِة  ناجٌح  نشاٌط   ʲاملذهب املقاوال أّن  هذا إىل 

الحفاظ عىل املرشوع وتنميته، وغالباً ما تكون هذه النّزعة مرتبطة يف التنمية االقتصادية باستعداد 

املقاول لتحّمِل املخاطرِة. 

ʪا  والتّرصف  التّغي̺  عن  البحث  يف  شومبيرت  جوزيف  حسب  األساسية  املقاول  وظيفة  تتمثّل 

ِّ̺ بشكل روتيني،  يتوافق واستغالله كأنّه فرصة2، فهو يرى أّن املقاول هو ليس بشخص مموِّل أو ُمس

عن  ومميزة  مختلفة  بطرق  املتاحة  املوارد  باستخدام  يقوم  ٌمبدع  شخص  يشء  كل  قبل  هو  بل 

اآلخرين، وهو الذي يعتمد عىل االخرتاعات والتقنيات املبتكرة من أجل الوصول لتوليفة انتاجية.

1  سفيان برداوي: مرجع سابق، ص28.  
2 S. Boutilier, D.Uzunidis:La Légende de l’entrepreneur, édition la découverte, Paris, 1999, P30.
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طريق  عن  وذلك  املؤسسات،  يف  التغي̺  عامل  ألهمية  تفطّن  من  أّول  شومبيرت  جوزيف  يعترب 

االستع̲ل املتنوع وبالّشكل املميز للموارد واإلمكانيات املتاحة للمؤسسة، وهو يف هذا قّدم لنا مثاالً 

الواليات  يف  السيارات  صناعة  لنشاط  مزاولته  خالل  من  فورد  ه̶ي  األمري˕  املهندس  عىل  حيّاً 

املتحدة األمريكية والذي قام بنقلة نوعية يف عا̬ السيارات، فهو يرى أنّه بواسطة اإلبداع أو االبتكار 

يقوم املقاول بتحمل املخاطر املرتتبة عن عملية البحث عن تنظي̲ت جديدة لعوامل االنتاج، ويقوم 

أيضاً بكرس الّروت̼ والركود الّسائد يف األنظمة االقتصادية، وعليه فإّن لهذه األساليب الحديثة تأث̺ 

حسب شومبيرت عىل باقي الفاعل̼ املوجودين يف نفس النّسق من خالل التّنافس الّذي يتشكل بينهم 

النّقلة  أمام  حينها  يضعنا  الذي  األمر  واملتواصل،  املستمر  التغي̺  إحداث  عىل  يحفزهم  والذي 

االقتصادية النّوعية وااليجابية، وهذا الذي أس̲ه بالتّدم̺ الخالّق.     

عقالنية ماكس فيرب لفعل املقاولة: يُعترب ماكس فيرب من عل̲ء االجت̲ع األملان الّذين كتبوا يف  -2

حين̲  فهو  وعقالنيٍة،  ابداعيٍة  وبطريقٍة  سياسية،  اقتصاديٍة،  سوسيولوجيٍة،  تاريخيٍة،  مواضيع  عّدة 

ّ̲ استحدثه كانط من رؤية جديدة  تعامل مع فكرة العقلنة فإنّنا نجده قد تعامل مع ثقافة متحولة ع

للفكر األملا̹، فهو أوضح يف كتابه األخالق الربوتستانتية والروح الرأس̲لية، دور االصالح الربوتستانتي 

َ أّن الرأس̲لية تبنّت االعتقاد  َّ̼ ب يف تعميق فلسفة الّروح الفردية يف املذهب الرأس̲يل، وفيه أيضاً 

الّسائد بأّن العمل الجّدي املَؤّدى كواجب، يحمل يف طياته أحسن الجزاء، ك̲ أنّه الحظ بأّن االصالح 

د العمل وتعترب تضييع الوقت هو إثم يعاقب عليه االنسان،  الربوتستانتي يؤكد عىل أخالقيات ʯُجِّ

وهكذا فإّن األخالقيات الربوتستانتية قد أعادت للعمل رشفه، وركزت عىل أهمية الفرد معتربة أّن 

هذا األخ̺ يُشكِّل مركز املجتمع ومؤكدة بأنّه قادر عىل التحّكم يف مص̺ه والتّرصف يف شؤونه، ك̲ 

مّجدت أيضاً الحرية الشخصية واملبادرة الفردية والطموح، وكذا الثّقة بالنّفس1.               

ويعترب الحقل املقاوالʲ من ب̼ امليادين التي أثراها ماكس فيرب باهت̲ماته الفكرية ومحاوالته 

للفعل املقاوالʲ بعينه، بل قّدم نوع من  التنظ̺ية، ولو بشكل سطحي، فهو ̬ يقّدم تحليالً معّمقاً 

التحليل الشمويل الخاص بنشأة الرأس̲لية، وهذا الّذي يظهر جليّاً يف كتابه: «األخالق الربوتستانتية 

الرتباطه  وذلك  غربية  خاصية  هو   ʲاملقاوال الفعل  بأّن  يوضح  أن  أراد  حيث  الرأس̲لية»  والروح 

بالرأس̲لية التي هي يف حّد ذاتها من انتاج غرʭ محض وهو يف هذا يقول: «... غ̺ أّن الرأس̲لية ̬ 

تشهد إالّ يف الغرب انتشارها الكب̺ وأ̷اطها وأشكالها التي ̬ تربز يف مكان آخر2».

1  عيل عليوة: التنظيم الرسمي وغ̺ الرسمي يف الوسط الجامعي، أطروحة دكتوراه العلوم «غ̺ منشورة»، جامعة الجزائر -2-، 
كلية العلوم االنسانية واالجت̲عية، قسم العلوم االجت̲عية، الجزائر، 2014، ص52.

دون سنة  القومي، ب̺وت،  اال̷اء  ترجمة: مّحمد عيل مقلّد، مركز  الرأس̲لية،  2  ماكس فيرب: األخالق الربوتستانتية والروح 
النرش، ص08.  
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يقدم ماكس فيرب يف مؤلفه هذا أّن الرأس̲يل هو ذلك الشخص الذي تتملكه الّرغبة يف تحقيق 

أخرى مثل:  لوظائف  املمتهن̼  األفراد  املحدود مثله مثل باقي  الالّمتناهي، وغ̺  البحث  الكسب، 

القدرة عىل  الذي يبحث عن ربح دائم  ...الخ،  يف ح̼ يعترب املقاول هو  األطباء، التجار، الجنود، 

املردودية  عن  البحث  ألّن  ومنهجية يف التّسي̺،  عقالنية  وبكل  مؤسسته الثابتة،  خالل  من  التّجدد 

عن  البحث  «إنّه  الّصياغ:  هذا  يف  يقول  فهو  العقالنية،  هذه  توفر  يتطلّب  االيجابية  وااليرادات 

للنّسق  خاضعاً  كلّه  االقتصاد  فيها  يكون  ظروف  ففي  الرأس̲يل،  املرشوع  تالزم  التي  املردودية 

الرأس̲يل، يحكم بالزوال كل مرشوع رأس̲يل فردي ال تحّركه دوافع البحث عن املردودية1» ك̲ 

يتطلّب الفعل املقاوالʲ حسب ماكس فيرب أيضاً احتواء املقاول للخطر الذي يلتف ʪقاولته فلهذا هو 

يصف املقاول̼ بـ:»املغامرين الرأس̲لي2̼». 

لقد أعطى فيرب يف تحليالته املرتبطة بالتغ̺ االجت̲عي أهميًة كبً̺ة للعوامِل السوسيو-ثقافية، 

فهو ربط ظاهرة البناء املؤسيس بصفة عامة بعامل الدين وباملذهب الربوتستنتي بشكل خاص، فهو 

والقيم االجت̲عية لها تأث̺  أّن اآلراء  غ̺  حقيقة لهي مهمة ومؤثرة،  يرى اّن العوامل االقتصادية 

فهو  املستقبل3،  يف  مص̺ه  ويرسم  الفرد أن يترصف بحرية  وبوسع  االجت̲عي،  التغ̺  م̲ثل عىل 

يضيف من بعد دراسته ملجموعة من الديانات مثل: ديانات الص̼، الهند، الرشق األد̸، بأّن: «األفكار 

والقيم الثقافية هي التي تساهم يف تشكيل املجتمع ويف توجيه أفعالنا الفردية4».

إّن ماكس فيرب ̬ يتوقف عند هذا الحّد من التّحليل املرتبط بالعوامل السوسيو-ثقافية، فهو يرى 

يف شخصية املقاول بأنّها ليست وليدة امل̲رسات املقاوالتية بل هي نتاج لطبيعة التنشئة االجت̲عية 

التي ترʬّ عليها منذ طفولته فهو ك̲ يقول يف النّص املرتجم لكتابه هذا: «من املعروف .... أّن التّوجه 

الوظيفي، أمر تحدده الخصوصيات الذهنية التي تتأثر بظروف الوسط املحيط، ʪعنى؛ ̷ط الّرتبية 

التي يرسخها املناخ الديني لدى الطائفة أو الوسط العائيل5».        

داʥاً يف هذا الصياغ يقّدم ماكس فيرب نوع من املقارنة يف الفروقات املوجودة ب̼ الربوتستانت 

يقول -ك̲ هو يف النّص  يدعم كالمه حول أهمية القيم يف التّغ̺ االجت̲عي حين̲  والكاثوليك ˔ 

املرتجم-: «إّن الكاثولي˕ هو أكʳ هدوءاً، وهو مسكون بعطش قليل جّداً إىل الكسب، وهو يفضل 

حياة آمنة ولو مع مدخول ضئيل جّداً، عىل حياة إثارة ومجازفة ولو ُوفِّرت له الʳوات واألمجاد 

1 املرجع السابق، ص07.

2 املرجع السابق،ص09.
3  انتو̹ غيدنر: مرجع سابق، ص71. 

4 املرجع السابق، ص71. 
5  ماكس فيرب: مرجع سابق، ص18.
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يفضل  الحالة  هذه  ويف  جيّدا»  تنام  أو  جيدا  تأكل  أن  «إّما  تقول:  بحكمة  يستدل  هذا  يف  وهو 

1ً»، نستنتج من هذا أّن ماكس فيرب  الربوتستنتي أن يأكل جيداً بين̲ يفضل الكاثولي˕ أن ينام هادئا

يريد أن يقول ويب̼ لنا بأّن القيم التي ترʬّ عليها الربوتستنتي هي مكتسبة ومبنية عىل حّب كسب 

املال وتوف̺ه والتقشف فيه، ثّم إعادة استث̲ره من خالل املغامرة ودن خوف وباستع̲ل الطرق 

الكاثولي˕  فلسفة  تتميز  املقابل  يف  بين̲  هاته،  ثروته  تنمية  أجل  من  الوقت  نفس  يف  العقالنية 

ولو  الط̴نينة  الالّاستقرار وعدم  التي تشكل  واألفعال  األمور  املتاح واملستطاع عن  باالبتعاد قدر 

كانت متعلقة بالكسب املادي ذلك أنّها قيم وس̲ت ̷ت وتشكلت فيه انطالقاً من توجهه الديني، 

التّوجه  اختيار  حالة  يف  الفارق  تصنع  أن  ̻كنها  التي  املعاي̺  كأحد  فيرب  ماكس  أخذه  الذي  وهذا 

املهني  الّضبط  يف  دور  العرقية  املكتسبات  ومختلف  واملعتقدات  للقيم  أنّه  ʪعنى  الوظيفي، 

واالجت̲عي، وهذا الذي نسميه نحن بـ: تشكل سلوك وروح املقاولة لدى الفرد. 

يقول ماكس فيرب يف إحدى محطات مؤلفه هذا: «إذا عدنا إىل اإلحصائيات املهنية بلد تتعايش 

الحيازات  وأصحاب  األع̲ل  رجال  أّن  متواترة  بصورة  نلحظ  فإنّنا  متعددة  دينية  طوائف  فيه 

الرأس̲لية، وكذلك ممثيل الرشائح العليا املصنفة من اليد العاملة، وفوق ذلك املالّك التقني والتجاري 

ذا الثقافة الّرفيعة يف املؤسسات الحديثة هم بأغلبية كب̺ة من الطائفة الربوتستانتية2»، يتب̼ لنا من 

وذجه يرى يف العوامل الثّقافية –عامل الدين أ̷وذجاً يف ذلك- دور  خالل هذا الذي قّدمه ماكس أّن̷ 

مهم يف تشكيل الروح املقاوالتية نحو املسار املقاوالʲ كخيار اسرتاتيجي، ك̲ يذهب ماكس يف تحليله 

أيضاً إىل أّن الفعل املقاوالʲ يتطلّب وجود فاعل̼ يتميزون بخصائٍص وسٍ̲ت ال نجدها عنَْد عاّمِة 

 ʲاملقاوال الفعل  س̺ورة  تتحقق  ملّا  لوالها  واستثنائية،  فريدة  بشخصيات  يتميّزون  فهم  الّناِس، 

بالّشكِل املطلوِب، وهذا من بعد امتالك كل وسائل االنتاج الالّزمة، وكذا بواسطة اتباع منهج التّسي̺ 

كأفضل  األمانة  توفر  من  البد  أنّه  قال  حين̲  فرانكل̼-  بنيام̼  بـ:  يستدل  هذا  يف  وهو  العقال̹، 

هي  اإلخالص،  الصدق،  الكفاية،  املنظم،  والسلوك  عمٍل،  ألي  كرضورة  الدقيق  والحساب  سياسة، 

. أفضل صفاٍت لنجاحِ أيِّ مرشوعٍ فرديٍّ

أّما يف األخ̺ ̻كننا القول أنّه إذا كان ماكس فيرب يرى يف األخالق العنرص الذي شّجع عىل تطور 

الرأس̲لية الحديثة يف الغرب بكل عقالنية، فإّن الرأس̲لية هي بدورها ساهمت يف بروز قيم وآراء، 

دون  بذاتها  معينة  طبقة  عند  ولو   ،ʲاملقاوال الفعل  حدوث  عىل  شجعت  ثقافية  معطيات  ومنه 

سواها.       

1 املرجع السابق، ص19.

2 املرجع السابق، ص16.
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الفعل املقاوالʲ عند كارل ماكس:أعتقد أنّنا لن نبالَغ إذا قلنا أّن كارل ماركس ليس مجرد عابر  -3

يف الّسوسيولوجيا ك̲ مّر وّ̻ر الكث̺ من الباحث̼، وذلك بالنّظر إىل حضوره املعلن والقوّي يف هذا 

امليدان، فهو استطاع أن يبلور أفكاره ويرتكها قابلة للنّقد والتّحليل إىل غاية يومنا هذا، كيف ال وهو 

الذي كتب عنه: «جاك أتايل» ) (Jacques Attali  يف مؤلفه «ماركس أو روح العا̬» اآلʲ: «ال ̻كننا 

أن نفهم القرن العرشين دون أن نفهم القرن التاسع عرش، وال ̻كننا أن نفهم القرن التاسع عرش 

دون قراءة كارل ماركس1». يعترب كارل ماركس من املنظرين البارزين يف الحقل السوسيولوجي، فهو 

مؤسس النهج االشرتا˔ والذي نادى من خالله برضورة امللكية العامة لوسائل االنتاج، فهو طاملا دافع 

دينامياً  منظوراً  تبنّى  فهو  «البوليتاريا»،  بـ:  أس̲ها  والتي  الكادحة  الطبقة  عن  وبشدة  قّوة  بكل 

خالل جملة املفاهيم واملصطلحات التي أدرجها يف  يتّضح لنا من  للرأس̲لية وهذا الذي  ورصاعياً 

قاموس الّسوسيولوجيا بواسطة مؤلِّفه الّضخم والذي جاء يف تسع مجلدات قّدم هو منها ʴانية يف 

«رأس  بـ:  أس̲ه  والذي  منه  التاسع  املجلد  وانجاز  بإعداد  انجلز»،  «فريديريك  اهتم صديقه  ح̼ 

املال» ، ومن ب̼ هذه املفاهيم نقدم عىل سبيل الذكر ال الحرص كل من مفهوم فائض القيمة، نظرية 

االصطالح، االغرتاب، الجيوش العاطلة عن العمل، ...الخ.

يُقوُل كَارل ماركْس وهّو يف سيّاق الّدفاَع عن الطّبقة العاملة «... لنفرتض أّن الرأس̲يل يشرتي 

عمل يوم حسب قيمته، ففي هذه الحال يصبح استع̲ل قوة العمل هذه ملكا له يف ذلك اليوم؛ ك̲ 

َ̲ هّو يف الّنص املرتجم-، فكارل ماركس يرى  يحدث عند استئجار حصان مثالً ملّدِة يوٍم واحٍد2»، -ك

قوة العمل ال يستطيع يف الواقع إالّ أْن  يف الذي يشرتي سلعة أّن له الحق يف استع̲لها، وصاحب 

يعطي القيمة االستع̲لية ملا باع، وذلك بإعطاء عمله.        

داʥاً ويف نفس الكتاب يقول ماركس إّن العمل هو بضاعة ʯتلك سمة خاصة، فهو ينتج ويقّدم 

قيمة أعىل من تلك التي يتحصل عليها من الرأس̲يل نظ̺ بيعه لقوت عمله، ʪعنى أّن الرأس̲يل ال 

يقّدم له إالّ ما يكفيه للعيش، والفارق القيمي يف ما ب̼ قوة العمل، والعمل املنجز فعالً يشكل ʪا 

يسّمى َحَسبَه فائض القيَمة الذي يرى فيه كارل ماركس بأنّه هو املنبع األسايس لرأس املال، ثّم يعيد 

هذا األخ̺ –رأس املال-  خلق ذاته ويعيد مرة أخرى خلق فائض القيمة هذا وبشكل مستمر داخل 

هذا  خالل  من  املال  رأس  لرتاكم  الرأس̲لية  املنافسة  تقود  ثّم  هذه،  االجت̲عية  االستغالل  عالقة 

الفارق. 

عىل  عن ̷و كّل ُمقاولة  وʯركزه هو ناجٌم أساساً  رأس املال هذا  تراكم  يرى كارل ماركس يف 

1 Jacques Attali:Karl Marx, ou l’esprit du monde, Edition Fayard, Paris, 2005.
2  كارل ماركس: رأس املال، ترجمة: راشد الرباوي، الجزء األول، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، ص141. 
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ِحَدى، ك̲ أّن ʯركز املقاوالت يف أيدي ج̲عة قليلة العدد من الرأس̲لي̼، يؤدي إىل تزايد البطالة؛ 

نحو  التي تس̺  يف اآلالت  للرتاكم  ماركس كعاقبة  كارل  فيه  يرى  الذي  لألجور  النسبي  االنخفاض 

تعويض البرش، األمر الذي يضعنا أمام مشكلة حتمية أال وهي «الجيش الصناعي االحتياطي» والذي 

كان  وأسباب  كلها عوامل  إذن  األجور. فهي  إىل تخفيض  يؤدي  ينزع حضوره نحو م̲رسة ضغط 

ل آتية ال محال لإلطاحة بالنّظام الرأس̲يل، ومنه إقامة مجتمع  ّ̲ يعتقد كارل من خاللها أّن ثورة الع

إّن  بل  األفراد،  ب̼  ʯاماً  سيتالىش  التفاوت  أّن  يعني  ال  -حسبه-  هذا  أّن  فيه، إالّ  طبقات  جديد ال 

وج̲ه̺  والسياسية؛  االقتصادية  السلطت̼:  تحتكر  طبقة صغ̺ة  إىل  ينقسم  لن  رأيه  يف  املجتمع 

الشعب الواسعة التي ال تحقق إالّ القليل من الʳوِة النّاجمة عن عملها املنتج، وسوف يؤول بعدها 

النظام االقتصادي الجديد إىل ملكية ج̲عية1.

من خالل هذا الذي سبق يتب̼ لنا أّن كارل ماركس هو يدعو إىل مفهوم الدولة املقاول أكʳ من 

وعالقات  لوسائل  املالك  الرأس̲يل  نفسه  هو  املقاول  ماركس  نظر  يف  ألنّه  املقاول،  الفرد  مفهوم 

االنتاج، والذي يسعى بدوره ك̲ سبق وأن قلنا إىل تحقيق الّرتاكم يف رأس املال وباتّباع األساليب 

والّتي  ل،  ّ̲ من الع طبقة هائلة  حساب  عىل  االقتصادية  وتعزيز مكانته  قّدْمناها آنِفاً،  التي  نفسها 

تبقى مقهورة وكادحة يف ظلِّ النظاِم الرأس̲يل، فهو يرى بأّن عمليَة انشاء املؤسساِت يف ظلِّ النظام 

ُس امللكية الخاصة لوسائل االنتاج وبالتّايل نكون أمام الطبقية يف املجتمع ومنه الّرصاع.    الرأس̲يل يُكرِّ

الفعل املقاوالʲ عند بيرت دراكر: أصبح مفهوم املقاولة شائَع االستع̲ل ومتداوالً بشكل واسع  -4

الفردية  املبادرة  مسألة  االجت̲ع  عل̲ء  وكذا  واإلداري̼  االقتصادي̼  من  العديد  تناول  أن  ،بعد 

من األوائل الذين أشاروا إىل ذلك يف سنة 1985 من خالل إشارته إىل  بيرت دراكر  واملقاولة، ويعد 

تحول االقتصاديات الحديثة من اقتصاديات التسي̺ إىل اقتصاديات املقاوالتية، وقبلها يف سنة 1970 

عندما قال: إّن املقاوالتية هي مرشوع يبدأ بفكرة مبنية عىل مبدأ املخاطرة، األمر الذي ينعكس عىل 

شخصية املقاول ونوعيته ومدى استعداده لوضع حياته املهنية وأمنه املايل يف خطر، وتحت املجازفة 

يف سبيل فكرة تقتيض منه إنفاق الكث̺ من الوقت واملال يف مرشوعه هذا غ̺ املؤكد.  

تكمن أسباب نجاح املقاول حسب دراكر يف اإلبداع الذي يعترب وسيلة رضورية لزيادة الʳوات 

فهو يقول: «يجب عىل املقاول̼ البحث عن مصادر االبداع، وعن املؤرشات التي تدل عىل االبتكارات 

التي ̻كنها الّنجاح، ك̲ يجب عليهم أيضاً االطّالع عىل املبادئ التي تسمح لهذه االبتكارات بالنجاح 

املوارد  استع̲ل  خالله  املقاول من  يستطيع  والذي  التغي̺،  أهمية  عل  أيضاً  ركّز  وتطبيقها2»، ك̲ 

1  انتو̹ غيدنز، مرجع سابق، ص70.
2  Robert Wtterwulghe:La P.M.E. une entreprise humaine, de Boeck Université, Paris, 1998, p42.

نقالً عن:دباح نادية: دراسة واقع املقاوالتية يف الجزائر وآفاقها (2000-2009)، مذكرة ماجست̺ «غ̺ منشورة»، كلية العلوم 
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بتغي̺ املجال أو القطاع الذي يستغل فيه  ّ̲ سبق، كأن يقوم مثالً  املتاحة بشكل جديد ومختلف ع

املقاول هذه املوارد إىل قطاع آخر ذو مردودية أحسن وإنتاجية أعىل، أو أن يقوم باستع̲ل املوارد 

التي ̻تلكها أو تنسيقها بطرق جديدة تعطيها أكʳ انتاجية، فهو قّدم لنا املقاوالتية باعتبارها فعل 

اإلبداع الذي يتضمن إعطاء املوارد املتاحة حالياً القدرة عىل خلق قيمة مضافة وجديدة تعود بالنفع 

عىل املقاولة واملجتمع يف نفس الوقت.

الخالصة.

لقد حاولنا من خالل هذا املقال الذي مّر معنا ان نربز ونب̼ الدور السوسيو اقتصادي الذي ̻كن 

بهذا األخ̺ من مفاهيم ومركبات ذات العالقة  يرتبط  املجتمع وما  يحدثه يف  أن  للمقاولة  لفعل 

التبادلية، ك̲ حاولنا أيضا أن نب̼ أّن الحقل املقاوالʲ هو من ب̼ امليادين التي أثراها عديد الباحث̼ 

واملفكرين بآرائهم وتحليالتهم املختلفة واملتباينة، وذلك بحسب انت̲ءاتهم الفكرية وكذا الزمكانية، 

نوع من التحليل الشمويل الخاص بنشأة املقاوالتية التي هي ك̲ سبق  تقديم  نحاول  حتّى  وذلك 

وقلنا أنّها مرتبطة بالرأس̲لية وما يتعلق من منظور فكري، وبالغرب كبعد جغرايف وحضاري، من 

خالل أحداث الثّورة الصناعية كحدث تاريخي اقتصادي.  

االقتصادية وعلوم التسي̺، قسم علوم التسي̺، جامعة الجزائر-3- ، الجزائر، 2012، ص20. 
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ية  د. محمد عبدالغفور عبدالرحمن الصمادي: جامعة تبوك- حقل (اململكة العر
السعودية) 

ملخص:

هدفت هذه الدراسة إىل تقيص أ̷اط العزو السببي لخربات النجاح والفشل وعالقتها بالكفاءة 

الذاتية املدركة لدى عينة من طلبة مدينة تبوك.بلغ حجمها 500 طالب وطالبة موزع̼ عىل ثالث 

للعام  الثا̹  الدرايس  الفصل  نهاية  يف  وذلك  والجامعية  والثانوية  املتوسطة  هي  دراسية  مراحل 

الجامعي 2015/2014 م، ولتحقيق اغراض الدراسة تم استخدام ادات̼ ه̲ مقياس العزو السببي 

الفقرات لتتناسب  اعادة صياغة بعض  بعد  املدركة وذلك  الكفاءة الذاتية  االبعاد ومقياس  متعدد 

واملرحلة الدراسية والبيئة السعودية وتوصلت الدراسة اىل أن (%28.3)من افراد عينة الدراسة عزو 

لعوامل  النجاح  الدراسة عزو خربات  عينة  افراد  (%26.2)من  لعوامل داخلية وأن  النجاح  خربات 

خارجية وأن (%27.4) عزوا خربات الفشل لعوامل غ̺ مستقرة يف ح̼ أن (%25.2) عزو خربات 

الفشل لعوامل مستقرة.ك̲ اشارت النتائج اىل أن افراد عينة الدراسة يتمتعون ʪستوى متوسط من 

الكفاءة الذاتية املدركةحيث بلغ متوسط استجاباتهم عىل املقياس (26.77) بانحراف معياري بلغ 

ا̷اط  ب̼   (α=000,)الداللة عند مستوى  احصائيا  دالة  النتائج لوجود عالقة  اشارت  ك̲   .(6.78)

العزو السببي واملرحلة الدراسية وان هنالك عالقة دالة احصائيا عند مستوى الداللة(,α=000) ب̼ 

ا̷اط العزو السببي والتخصص ، ك̲ اشارت النتائج لوجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند 

مستوى الداللة (α=0,01)ب̼ مصدر العزو الكيل والكفاءة الذاتية املدركة حيث بلغ معامل االرتباط 

.(0,613)

الكل̲ت املفتاحية:العزو السببي، الكفاءة الذاتية املدركة، طلبة تبوك

іe Relationship between Patterns of Causal attribution and Perceived Self-eѝ-

cacy Amongasample of students at tabuk city

Abstract :

іis study aims to investigate the relationship between patterns ofCausal attri-

bution of experiences related tosuccess and failure and Perceived Self-eѝcacy 

among a 500 elementary school, high school and university level students at the 

academic year 2014/2015. Two instrumentswere used:Causal attribution multi-di-
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mensional scale and perceived self-eѝcacy scale. іe results showedthat(28.3%) of 

the sample attributed their success experiences to internal factors, and (26.2%) of 

the members of the sample attributed their success experiences to external factors 

and (27.4%) of the members of the sample attributed the experiences failure to un-

stable factors. However (25.2%) of the members of the sample attributed the expe-

riences failure to stable factors. Results also indicated that the members of the study 

sample have an average level of perceivedself-eѝcacy with average responses on the 

scale (26.77) with astandard deviation was(6.78), іe results also indicated the pres-

ence of  a statistically significant relationship at the level of (0.000 = α) between the 

modes of attribution causal level of study,. Results also indicated the presence of 

correlation statistically significant at the level of significance (α = 0,01) between the 

totalsourceattributionandPerceivedSelf-eѝcacywherethecorrelationcoeѝ-

cient(0.613).

Keywords: Causal attribution, self-eѝcacy, students in Tabuk

املقدمة:

إن الطلبة يف مختلف مراحل حياتهم الدراسية كانوا محط اهت̲م املربي̼ واملرشدين الرتبوي̼، 

حيث ينظر لهؤالء الطلبة عىل انهم رجال الغد وبناة املستقبل، وان تعرض عدد كب̺ منهم للفشل 

الدرايس وتكراره اقلق هؤالء املرب̼ عىل مر العصور. ويرى عل̲ء النفس ان اثارة الدافعية لدى 

هؤالء الطالب كفيل ʪعالجة هذا الفشل املتكرر حيث ان الدافعية تقوم عىل تقديم الحوافزبهدف 

رفع مستوى التحصيل لدى هؤالء الطلبه (زايد، 2003). 

ويش̺ الزق(2011) اىل أننظريات العزو تفرتض بان االفراد يسعون لفهم البيئة املحيطة وتفس̺ 

السلوكيات املختلفة وان من اهم املواضيع التييسعى الفرد اىل فهمها وتفس̺ها هي خربات النجاح 

والفشل التي ̻ر بها عرب مراحل الدراسة املختلفة، وتساهم عمليات العزو ألسباب النجاح والفشل 

ان  الدافعية  عل̲ء  ويرى  الدرايس،  تحصيلهم  عىل  للطالب  بالنسبة  التوقعات  تأث̺  كيفية  فهم  يف 

األساليب التي يعزو لها الفرد نجاحه او فشله لها تأث̺ فاعل عىل مستوى أدائه وانجازه للمهمة.

ويرى واي̶(wehner,1979)  ان التفس̺ السببي للنجاح والفشل ينطلق من ثالثة ابعاد هي:

أوال – العزو الخارجي كأن يعزو الطالب سبب النجاح والفشل اىل الحظ أو صعوبة املهمة أو 

اىل  والفشل  النجاح  أسباب  الطالب  يعزو  كأن  العزو داخليا  يكون  وقد  املدرس̼،  تشدد وتساهل 
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القدرة والجهد املبذول.

ثانيا – العوامل الثابتة (املستقرة) كأن يعزو الطالب أسباب نجاحه او فشله اىل القدرة او اىل 

عوامل غ̺ مستقرة كالجهد والتخطيط واملثابرة.

ثالثا – عوامل ̻كن التحكم فيها كالجهد والتخطيط واملثابرة، او اىل عوامل ال ̻كن التحكم فيها 

كالقلق والتحيز والحظ.

يف  التأث̺  عىل  يعمل  العزو  أسلوب  ان   (2011) الزق  يف  اليه  املشار   (schunk) شنك  ويؤكد 

مستوى الكفاءة الذاتية املدركة للطالب ، فالطالب الذي يعزو نجاحه اىل القدرة والجهد املبذول 

عادة ما يتمتع باملثابرة وتحقيق النجاحات واإلنجازات م̲ يعمل عىل تطويره ملفهوم الذات وبالتايل 

او فشله اىل  الذي يعزو سبب نجاحه  املدركة، بعكس الطالب  الذاتية  الكفاءة  الزيادة يف مستوى 

الحظ او تد̹ القدرة لديه غالبا ما يفشل يف انجاز امله̲ت وبالتايل تد̹ يف مستوى الكفاءة الذاتية 

املدركة.

مشكلة الدراسة:

يتأثر سلوك الفرد املستقبيل بالطريقة التي يعزو فيها أسباب نجاحه أو فشله سواء قام باملهمة 

أو ̬ يقم بها، ومن خالل اطالع الباحث ومالحظته لتد̹ مستوى الطالب األكاد̻ي وحصولهم عىل 

بتقص̺هم  االعرتاف  دون  خارجية  لعوامل  ذلك  أسباب  ويعزون  ومنخفضة  متوسطة  عالمات 

بالدراسة. ومن هنا برزت فكرة هذه الدراسة محاولة الربط ب̼ أ̷اط العزو السببي للنجاح والفشل 

السائدة لدى الطلبة ومستوى الكفاءة الذاتية لديهم، وقد حاولت هذه الدراسة تقيص أ̷اط العزو 

السببي للنجاح والفشل لدى عينة من طلبة مدينة تبوك وتحديد عالقتها ʪستوى الكفاءة الذاتية 

لديهم، وبالتحديد تحاول الدراسة االجابة عن األسئلة التالية:

ما أ̷اط العزو السببي للنجاح والفشل السائدة لدى أفراد عينة الدراسة. -1

ما مستوى الكفاءة الذاتية املدركة لدى أفراد عينة الدراسة. -2

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (α=0,05) يف أ̷اط العزو السببي  -3

لدى افراد عينة الدراسة باختالف ( التخصص، الجنس، املرحلة الدراسية)

فيمستوىالكفاءةالذاتيةاملدركةلدىا -4  (α=0,05) هلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىالداللة 

فرادعينةالدراسةباختالف(،الجنس،املرحلة الدراسية).

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (α0,05=) ب̼ أ̷اط العزو السببي  -5

والكفاءة الذاتية املدركة لدى افراد عينة الدراسة.
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هدف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية اىل تقيص أ̷اط العزو السببي لخربات النجاح والفشل ومستوى الكفاءة 

الذاتية املدركة والعالقة بينه̲ لدى عينة من طلبة البكالوريوس بجامعة تبوك واملرحلة الثانوية 

1435/1434هـ  الجامعي  للعام  الثا̹  الدرايس  الفصل  نهاية  يف  وذلك  تبوك  ʪدينة  واملتوسطة 

2015/2014م.

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها يف علم النفس الرتبوي حيث انها تستقيص العالقة 

النجاح  لخربات  السببي  العزو  أ̷اط  وه̲  الرتبوي  النفس  علم  مفاهيم  من  مهم̼  مفهوم̼  ب̼ 

والفشل االكاد̻ي وعالقتها ʪستوى الكفاءة الذاتية املدركة واثر ذلك يف تحديد السلوك املستقبيل 

للطالب من حيث بذل الجهد واملثابرة ، وقد يستفيد من نتائج هذه الدراسة رشيحة واسعة من 

ابناءنا الطلبة والتي من خاللها ̻كن ان يتعرفوا عىل أ̷اط العزو التي يستخدمونها يف تربير نجاحهم 

وفشلهم الدرايس، إضافة اىل معرفة مركز الضبط لديهم م̲ ينعكس عىل تحس̼ أدائهم االكاد̻ي، 

ورفع مفهوم الذات لديهم، إضافة لذلك ̬ يقف الباحث عىل أي دراسة عربية او اجنبية تناولت 

هذين املتغ̺ين م̲ يعطي أهمية أخرى لهذه الدراسة والتي سوف تكون إضافة جديدة للمكتبة 

العربية.

مصطلحات الدراسة:

العزو السببي اإليجاʭ: وهو عزو الطلبة نجاحهم اىل عوامل داخلية مثل القدرة والجهد، وعزو 

فشلهم اىل عوامل غ̺ مستقرة مثاللجهد والحظ ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب عىل 

مقياس العزو متعدد االبعاد املستخدم يف هذه الدراسة.

املدرس̼،  تساهل  مثل  خارجية  عوامل  اىل  نجاحهم  الطلبة  عزو  السلبي:وهو  السببي  العزو 

وسهولة املادة، والحظ، وعزو فشلهم اىل عوامل مستقرة تتعلق بصعوبة املادة، والقدرة، ويقاس 

بالدرجة التي يحصل عليها الطالب عىل مقياس العزو متعدد االبعاد املستخدم يف هذه الدراسة.

الكفاءة الذاتية املدركة:وهي معتقدات الفرد حول قدرته عىل تنظيم األفعال املطلوبة إلدارة 

املواقف املستقبلية وتنفيذها، ويعرفها الباحث اجرائيا بأنها الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب 

عىل مقياس الكفاءة الذاتية املدركة املستخدم يف هذه الدراسة.

حدود الدراسة:

عينة الدراسة حيث اقترصت عىل طلبة البكالوريوس يف جامعة تبوك من الكليات العلمية  -1

واإلنسانية وطالب املرحلت̼ الثانوية واملتوسطة ʪدينة تبوك.
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طبيعة أدوات القياس املستخدمة يف الدراسة. -2

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

تركز دافعيه الفرد عىل دراسة األسباب التي تقود االفراد اىل اتخاذ قرارات معينه بشأن ما ̻ر 

شخصيه  وعوامل  أسباب  اىل  وسلوكياتهم  ترصفاتهم  ينسبون  ما  غالبا  فاألفراد  احداث،  من  به 

مستقرةاو مظاهر للمواقف االجت̲عية التي يعيشونها (ابوغزالوعالونه،2010 ) . 

ويش̺ واي̶ (weiner, 1980  ) اىل ان عمليات العزو السببي املتعلقة بالنجاح والفشل تلعب 

العزو  نظرية  فإن  االكاد̻ي, من هنا  الطلبة يف تحصيلهم  توقعات  تأث̺  كيفية  دورا مه̲ يف فهم 

. من خالل  الدرايس  او فشلهم  لنجاحهم  االفراد  تفس̺  كيفية  عىل  تركز  والفشل  للنجاح  السببي 

عزوها اىل عوامل متعددة منها عوامل خارجيه او عوامل داخليه او حتى ألسباب متعددة املستقرة 

منها وغ̺ املستقرة ومن خالل هذا العزو ̻كن للطالب التنبؤ مستقبال بنجاحه او فشله يف مهمة 

ما.( غباري 2008 ) .

ويرى هايدر (heider,1958 ) بأن االفراد يعزون أسباب االحداث اما لعوامل داخليه كامنةداخل 

الفرد مثل الحاجات، الرغبات، االنفعاالت،القدرات، املقاصد والجهد، او لعوامل خارجيه مثل صعوبة 

االختبار، أو سهولته، وتفاعل املعلم  ( البيئة الفاعلة ) وان نتائج تفاعل هات̼ القوت̼ يولد السلوك، 

وتقوم نظرية العزو السببي عىل عدد من االفرتاضات هي:  

تحديد أسباب سلوكنا وسلوك االخرين، حيث اننا مدفوعون ملعرفة العالقة ب̼ السبب والنتيجة. -1

تفس̺  -2 قواعد وضوابط ̻كن من خاللها  ليست عشوائية داʥا، بل هنالك  السلوك  أسباب  ان 

السلوك.

3- Herbert&-) ان األسباب التي نطلقها عىل نتائج سلوكنا تؤثر يف سلوكنا االنفعايل وغ̺ االنفعايل

.(johen,2004

ويش̺ هايدر يف دراسته للسلوك اإلنسا̹ اىل أن االنسان ال ينظر اليه كمستجيب بل كمفكر يف 

سبب حدوثها. وأن هنالك اربع نقاط اساسيه للعزو السببي اثرت يف بحوث ونظريات العزو.

هنالك أسباب متعددة تجعل االفراد ̻يلون اىل عزو افعالهم اىل أسباب مستقرة او ثابته. -1

انتاج  -2 يف  املؤثرة  القوى  من  يعتربان جزئي̼ مهم̼  الشخصية  واألسباب  والبيئة  الحوادث  ان 

الحدث.

التأكيد عىل أهمية التمييز ب̼ السلوك املقصود والسلوك غ̺ املقصود. -3

النتيجة تعزى اىل السبب الذي يكون موجود عندما تكون النتيجة موجودة ويكون غائبا  -4 ان 

عندما تكون النتيجة غائبة. 
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ويرى كييل يف نظريه التغاير والتي تم اشتقاقها من عمل هايدر( 1958) ان البد من ضبط البيئة 

التي يتم التفاعل فيها وذلك من خالل جمع املعلومات ومعرفة أسباب حدوث التغ̺ات, وعندما 

نقوم بعزو االحداث فإنا نختار األسباب التي تتناسب ومالحظاتنا يف عزو أسباب سلوكنا او سلوك 

االخرين.(حس̼،2004). 

ويف عام 1979 طور واي̶( Weinr ) ̷وذج العزو السببي الذي يشتمل عىل ثالثة ابعاد وهي 

املوقع واالستقرار وإمكانية الضبط والجدول 1 يوضح ذلك:

الجدول 1

           خارجي           داخيل موقع الضبط 
                االستقرار 

إمكانية الضبط 
غ̺ مستقر مستقر غ̺ مستقر مستقر 

تحيز املعلم الجهد اال̹ الجهد املعتاد قابل للضبط 
مساعدة 

االخرين 

املزاج القدرةغ̺ قابل للضبط 
صعوبة 

املهمة
الحظ 

يبدو من خالل الجدول رقم 1 ان االفراد يعزون نتائج سلوكياتهم اىل ثالثة ابعاد هي : املوقع, 

االستقرار, التحكم , وعليه فإن االفراد يعزون نجاحاتهم داخليا اىل القدرة وهي مستقرة وال ̻كن 

التحكم بها والجهد املعتاد الذي ̻كن التحكم به والجهد اال̹ وهو غ̺ مستقر و̻كن التحكم فيه 

واىل املزاج وهو غ̺ مستقر وال ̻كن التحكم فيه , يف ح̼ نرى بعض االفراد يعزون نجاحهم او 

فشلهم لعوامل خارجيه مثل صعوبة املهمة وهي مستقرة وال ̻كن التحكم فيها و الحظ وهو غ̺ 

مستقر وال ̻كن التحكم فيه ,وتحيز املعلم وهو مستقر و̻كن التحكم فيه ومساعدة االخرين وهي 

.( Weiner,1979) غ̺ مستقرة و̻كن ضبطها

من خالل ما سبق ̻كن القول ان االبعاد السببية التي ذكرها واي̶ تبدو ذات صبغه تفاعليه، 

(داخيل/  الضبط  موقع  ان  القول  ̻كن  فمثال  الدافعية  يف  تضمينات  االبعاد  لهذه  ان  أيضا  ويبدو 

خارجي ) يرتبط بتقدير الذات عند االفراد فإذا كان عزو النجاح لعوامل داخليه عند االفراد فإنه بال 

شك يجعل الفرد يشعر باإلعجاب بنفسه ويرفع من تقديره لذاته يف ح̼ نرى عزو الفشل لعوامل 

داخليه يعمل عىل انخفاض تقدير الذات ونقص يف الدافعية .

ويرتبط بعد ( مستقر/ غ̺ مستقر ) بتوقعات الفرد حول املستقبل فعندما يعزو الفرد فشله 

لصعوبة املادة فإنه من غ̺ املتوقع ان ينجح فيها يف املستقبل, وعندما يعزو نتائج التعلم اىل أي 

عوامل غ̺ مستقرة مثل املزاج او الحظ فإنه يتوقع حدوث تغ̺ات يف املستقبل عندما يواجه مهام 

( Ormrod, 1995 ).مشابهه
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وتعد الكفاءة الذاتية Self-Eѝcacy من اهم املفاهيم التي قدمها باندورا والتي يؤكد من خاللها 

عىل مساهمة العوامل االجت̲عية واملعرفية يف التعلم وتأث̺ كل منه̲ يف االخر، وقد ربط باندورا 

ب̼ مفهوم الذات وتنظيمه من جهة وب̼ أداء االنسان لوظائفه املعرفية ومقدار التكيف اإلنسا̹ 

من جهة أخرى، وتش̺ نظرية التعلم االجت̲عي لباندورا اىل ان االنسان يتمتع بعدد من القدرات 

التي ينفرد فيها عن غ̺ه من املخلوقات كالقدرة عىل التفك̺، والتخطيط وتنظيم الذات والتكيف 

مع املواقف املختلفة، ʪعنى ان أداء االنسان يتأثر بالعوامل الشخصية والسلوكية والبيئية، وحيث 

التعلم االجت̲عي فإن اعتقادات  يعد محورا أساسيا من محاور نظرية  الذاتية  الكفاءة  ان مفهوم 

من  ̻تلك  ʪا  إنجازاته  يفرس  فهو  الشخصية،  واإلنجازات  بالدافعية  ترتبط  الذاتية  بكفاءته  الفرد 

.(Pajares,2005)قدرات، ويبذل اقىص جهد لتحقيق النجاح

عىل  قدرته  حول  الفرد  معتقدات  بأنها  الذاتية  الكفاءة   .(Bandura,1997) باندورا  ويعرف 

تنظيم األفعال املطلوبة إلدارة املواقف املستقبلية وتنفيذها. أما عبابنة والزغول(1998). فقد عرفا 

الكفاءة الذاتية بأنها أحكام الفرد املتعلقة بقدرته عىل تنظيم أ̷اط من النشاطات املرغوبة وتنفيذها 

لتحقيق مستويات محددة من األداء. 

ويرى باندورا (Bandura,2000) ان السلوك اإلنسا̹ يعتمد بشكل رئيس عىل ما يعتقده الفرد 

عن إمكاناته وقدراته ومهاراته السلوكية واالجت̲عية املطلوبة للتعامل الناجح مع متطلبات الحياة، 

وان الكفاءة الذاتية تعمل كمساعدات ذاتية أو كعوامل معيقة يف مواجهة امله̲ت، فاألفراد الذين 

يتمتعون بإحساس قوي بالكفاءة الذاتية يركزون تفك̺هم عىل مواجهة املشكالت وتحليلها للوصول 

الذين لديهم إحساس ضعيف بكفاءتهم الذاتية يتحول  اىل حلول مناسبة، يف ح̼ نرى ان االفراد 

تفك̺هم اىل الداخل م̲ يسبب لهم املشكالت التي تقودهم اىل الفشل يف مه̲تهم. وتنبع أهمية 

الكفاءة الذاتية من خالل تأث̺ها يف مظاهر السلوك املختلفة لدى االفراد من حيث:

األنشطة املختارة، Choice of Activities وهنا يركز الفرد عىل ما يتقن من املهارات واألنشطة - 

التي ̻كن ان ينجح فيها، يف ح̼ نراه يبتعد عن األنشطة واملهارات التي ال يتقنها خوفا من 

الفشل.

يتمتعون -  الذين  االفراد  ان  نرى  وفيه   Learning and Achievement والتحصيل،  التعلم 

ʪستوى مرتفع من مفهوم الذات والكفاءة الذاتية ̻يلون اىل التعلم والتحصيل أكʳ من االفراد 

الذين يتمتعون ʪستوى اقل من الكفاءة الذاتية.

اإلرصار ومقدار الجهد املبذول، Eљort and Persistance وهنا نرى أن االفراد الذين يتمتعون - 

إليهم  املوكلة  امله̲ت  انجاز  اىل  ̻يلون  الذاتية  والكفاءة  الذات  مفهوم  من  مرتفع  ʪستوى 

باإلرصار وبذل جهود استثنائية اليقدرعليها من لديهم إحساس منخفض بالكفاءة الذاتية. ويرى 
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باندورا أن هنالك اربع عوامل تسهم يف تحس̼ مستوى الكفاءة الذاتية لدى الفرد وهي تعدد 

خربات النجاح، واالقناع اللفظي وذلك بإقناع الفرد انه قادر عىل أداء املهمة من قبل اشخاص 

الحالة  امله̲ت،  أداء  يف  بالقدرة)  ̻اثلونه  (ممن  االخرين  خربات  من  واالستفادة  موثوق̼، 

االنفعالية للشخص فضبط االنفعاالت والتحكم ʪستواها يعمل عىل تحس̼ أداء املهمة يف ح̼ 

ان االنفعال القوي يؤثر سلبا عىل أداء املهمة ويقلل من فرص النجاح. (أبو غزال وعالونه،2010).  

أما من حيث العالقة ب̼ العزو السببي لخربات النجاح والفشل ومستوى الكفاءة الذاتية املدركة 

فإن مسحا مكثفا لقواعد البيانات ( EBSCO&ERIC)̬  ينتج عددا كافيا من الدراسات التي تناولت 

العالقة موضوع البحث. لذلك هدفت الدراسة الحالية اىل الكشف عن العالقة ب̼ العزو السببي 

لخربات النجاح والفشل والكفاءة الذاتية املدركة وكيفية تطورها من مرحلة دراسية ألخرى، حيث 

قام  وقد  الجامعية،  املرحلة  اىل  وصوال  الثانوية  واملرحلة  املتوسطة  املرحلة  الدراسة  هذه  تتناول 

الباحثون بإجراء العديد من الدراسات العربية واألجنبية حول العزو السببي وعالقته بالعديد من 

املتغ̺ات، وكذلك كانت هنالك العديد من الدراسات التي تناولت الكفاءة الذاتية املدركة وعالقتها 

اىل  االحدث  من  الزمني  الرتتيب  حسب  نستعرضها  واألكاد̻ية  الشخصية  املتغ̺ات  من  بالعديد 

االقدم.

دراسة غباري، وأبو شندي،وأبو شع̺ة، وجرادات (2012) هدفت اىل تقيص أ̷اط العزو السببي 

لخربات النجاح والفشل لدى الطلبة الجامعي̼ يف ضوء متغ̺ي الجنس ومدى الحرية يف االختيار 

التخصص , تكونت عينة الدراسة من(498) طالباً وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية . أظهرت 

النتائج ان افراد الدراسة عزو النجاح لعوامل داخلية مثل القدرة والجهد يف ح̼ عزو خربات الفشل 

اىل عوامل غ̺ مستقرة مثل الجهد والحظ ومساعدة االخرين , وكذلك بينت النتائج انه ال توجد 

فروق ذات داللة إحصائية يف أ̷اط العزو السببي تعزى اىل متغ̺ الجنس.

ويف دراسة قام بها أبو غزال, وعالونة (2010). هدفت اىل تقيص مستوى العدالة املدرسية من 

وجهة نظر تالميذ املدارس األساسية , والتعرف عىل مستوى الفاعلية الذاتية لدى هؤالء التالميذ 

عىل عينة تكونت من (591) طالبا وطالبه من مستوى الصف الرابع والصف السابع والصف التاسع 

ʪحافظة اربد , توصلت الدراسة اىل وجود مستوى فوق املتوسط لكل من العدالة املدرسية والفاعلية 

الذاتية.

Yoau,Chau,-) ويف دراسة طولية استمرت ملدة عام̼ قام بها جنك، يوشو و شن، هسن هو

Jeng&Hsin-Hua,Shin (2008 هدفت اىل تقيص اثر العزو السببي يف علم امليكانيكا وعالقته̲ 

بتحديد األهداف والتحصيل يف قسم الهندسة امليكانيكية طالب، شملت عينة الدراسة (345) طالبا 
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توصلت الدراسة اىل ان الطلبة الذين يعزون نجاحهم  وطالبة يف الجامعة التكنولوجية يف تايوان، 

وفشلهم عزو ايجاʭ يكون لديهم كفاءة ذاتية اعىل من الطلبة الذين يعزون نجاحهم وفشلهم عزو 

سلبي.

وقام دالشه (2007) بدراسة هدفت اىل استقصاء ا̷اط العزو السببي واثر نوع الكلية (عربيه , 

عربيه ) والجنس والتخصص االكاد̻ي لدى طلبة الكليات الجامعيه يف منطقة الجليل عىل عينة من 

(842) طالبا وطالبه و خلصت الدراسة اىل أن معظم افراد العينة كانوا يعزون نجاحهم وفشلهم اىل 

العزو  يف  العربية  الكليات  لصالح  فروقا  هناك  وان   , داخليه   لعوامل  وأحيانا   , خارجية  عوامل 

الخارجي وان هناك فروقا لصالح الذكور يف العزو لعوامل خارجية , وانه ال يوجد فروق تعزى اىل 

التخصص االكاد̻ي.

بدراسة   Larose,R.Guau,senecal&Harvey(2006)سينكل وهاريف جو،  و  وقامالروس،راتيل 

ملعرفةاالرتباطات ب̼ معتقدات الكفاءة الذاتية لنمو الطلبة والتوافق االكاد̻ي يف جامعة لويزيانا 

عىل عينة تكونت من (411) طالبا وطالبة وتوصلت الدراسة اىل ان %50 من العينة اتسموا بكفاءة 

ذاتية عالية ومستقرة بين̲ واجه %20من العينة زيادة يف مستوى الكفاءة الذاتية اما %30 من باقي 

دالة  فروقا  الدراسة  ووجدت  الذاتية  الكفاءة  من  منخفض  مستوى  لديهم  كان  فقد  العينة  افراد 

إحصائية يف مستوى ارتفاع الكفاءة الذاتيةلصالح االناث.

 باستعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت متغ̺ي الدراسة وه̲ أ̷اط العزو 

العزو  أ̷اط  ب̼  العالقة  تناولت  الدراسات  من  عدداً  هنالك  ان  يالحظ  الذاتية،  والكفاءة  السببي 

السببيوعدداًمن املتغ̺ات منها ما درس عالقته بالتحصيل األكاد̻ي (بتول،2012والزق،2011وجنك 

شو،2008) ومنها ما درس عالقته بالجنس وحرية اختيار التخصص (غباري وآخرون،2012ودالشة،2007). 

اما من حيث الدراسات التي تناولت الكفاءة الذاتية فهناك من درس عالقتها بالعدالة املدرسية(ابوغزال 

وعالونة،2010) ومنها من درس عالقتها بالتكيف األكاد̻ي (الرس،2006 )عليه فإن الدراسة الحالية 

تختلف عن سابقاتها يف انها تحاول دراسة العالقة ب̼ أ̷اط العزو السببي والكفاءة الذاتية وعىل 

مراحل دراسية مختلفة االمر الذي اغفلته تلك الدراسات.

افراد الدراسة 

والجامعة  والثانوية  املتوسطة  املدارس  يف   ʭالطال املجتمع  الدراسة من  عينة  افراد  اختيار  تم 

ʪدينة تبوك من مستوى الصف التاسع والثالث ثانوي والجامعة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية 

الدراسية  واملرحلة  الجنس  ملتغ̺ات  وفقا  موزع̼  وطالبة  طالب   (500  ) العينة  حجم  وبلغ   .

والتخصصك̲ هو مب̼ يف الجدول 2.
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الجدول2 توزيع افراد عينة الدراسة تبعا ملتغ̺ الجنس و التخصصو ֺ املرحلة الدراسيةֹ

جامعي جامعي/عالجنس/ املرحلة

انسا̹

ثانوي /ثانوي /ع

انسا̹

مجموعمتوسط

5247565362271ذكور
4044504550229اناث

929110698112500اإلج̲يل

أدوات الدراسة: ألغراض جمع البيانات استخدمت الدراسة االداتان التاليتان.

مقياس العزو السببي متعدد االبعاد: -1

 lefcort,Bayer(1979Ware,&Cox)وزمالءه ليفكورت  قبل  من  بداية  املقياس  هذا  بناء  تم 
والذي قام بتكييفه للبيئة األردنية (أبو السميد،1992) وقد تم بناء املقياس بداية ليتناسب ومفاهيم 
نظرية العزو لواي̶، ليسمح بالتمييز ب̼ العوامل التي يعزو اليها الطلبة أسباب نجاحهم، وتلك التي 
يعزون اليها أسباب فشلهم يف الخربات املدرسية بشكل عام، يتكون املقياس من اربع وعرشين فقرة، 
الفشل،  خربات  حول  تدور  فقرة  واثنتا عرشة  النجاح،  خربات  حول  تدور  فقرة  اثنتا عرشة  منها 
بالقدرة  تتعلق  داخلية،  عوامل  اىل:  وفشلهم  نجاحهم  خربات  عزو  من  للطلبة  املقياس  ويسمح 
والجهد، عوامل خارجية، تتعلق بالحظ وصعوبة املهمة او سهولتها عوامل مستقرة تتعلق بالقدرة 
والحظ، وعوامل غ̺ املستقرة، تتعلق بالجهد والحظ. وحيث ان أبو السميد،1992 اخرج دالالت 
املقياس  بعض فقرات  بإعادة صياغة  قام  الحالية  الدراسة  الباحث يف  ان  اال  املقياس  وثبات  صدق 
لتتناسب وخصائص العينة وتم عرض املقياس عىل خمسة محكم̼ متخصص̼ يف القياس والتقويم 
وعلم النفس الرتبوي من حملة درجة الدكتوراه، وبناء عىل مالحظات املحكم̼ تم تعديل الفقرات 
التي أشاروا اىل رضورة تعديلها، وللتاكد من ثبات املقياس عمل الباحث عىل تطبيق املقياس عىل 
عينة من خارج مجتمع الدراسة بلغت (30) طالبا بطريقة اإلعادة وبفارق زمني ملدة أسبوع̼ ب̼ 
التطبيق األول والتطبيق الثا̹، ك̲ طبق الباحث معادلة (كرونباخ الفا) عىل استجابات افراد الدراسة 

والجدول 3 يب̼ معامل الثبات وقيم الفا لكل بعد من ابعاد املقياس.

الجدول3 معامل ثبات اإلعادة واالتساق الداخيل البعاد املقياس

معامل االتساق الداخيلثبات اإلعادةالبعدالخربات
عدد 

الفقرات

6   0,86    0,73 داخيل   خربات النجاح  

6   0,53    0,79 خارجي  

6   0,80    0,71 غ̺ مستقر  خربات الفشل  

6   0,87    0,75 مستقر  
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طريقة التصحيح
تكون املقياس من (24) فقرة موزعة عىل اربعة ابعاد وكل فقرة لها تدريج من فئت̼ ( موافق، 
داخلية  لعوامل  النجاح  عزو  فقرات  عىل  وذلك   (2-1) من  الفقرات  قيم  وتراوحت  موافق)  غ̺ 
غ̺  االختيار  اىل  والعالمة(1)  (موافق)  االختيار  اىل   (2) العالمة  تش̺  وهي(17،12،8،7،2،1)حيث 

موافق، وبالتايل يحصل املستجيب عىل الفقرات عىل درجة ترتاوح ب̼(12-6).

اما عزو النجاح لعوامل خارجية فكانت فقراته( 22،21،15،10،9،3) فتش̺ العالمة (2) اىل الفقرة 
املستجيب عليها ب(غ̺ موافق) والعالمة (1) تش̺ اىل االستجابة (موافق) حيث تعترب هذه الفقرات 

سلبية. وبهذا يحصل املستجيب عىل الفقرات عىل درجة فرعية ترتاوح ب̼ (12-6).

الفقرات التي يعزو فيها الطلبة فشلهم اىل عوامل غ̺ مستقرة هي(5،19،18،14،13،4) يحصل 
املستجيب عليها عىل درجة (2) لالختيار موافق وعىل درجة (1) لالختيار غ̺ موافق وبالتايل يحصل 

املستجيب عىل درجة من (6-12). عىل هذا البعد.

سلبية  فقرات  وتعترب  مستقرة  لعوامل  فشلهم  الطلبة  فيها  يعزو  التي  الفقرات 
العالمة(1) لالختيار موافق يف ح̼ يحصل  املستجيب عىل  هي(24،23،20،16،11،6) حيث يحصل 
عىل العالمة (2) لالختيار غ̺ موافق وبهذا يحصل املستجيب عىل درجة ترتاوح ب̼ (6-12) عىل هذا 

البعد وبالتايل فإن املستجيب عىل فقرات املقياس ككل يحصل عىل درجة ترتاوح ب̼ (48-24).

مقياس الكفاءة الذاتية املدركة:

فقرات،  من عرش  املقياس  ويتكون  شفارتز،  قبل ج̺وزيليمو  من  بداية  املقياس  هذا  بناء  تم 
نادرا،  غالبا،  (داʥا،  رباعي  تدرج  وفق  اإلجابة  املقياس  فقرات  عىل  املستجيب  من  فيها  ويطلب 
من  مرتفع  مستوى  اىل  املرتفعة  الدرجة  وتش̺   (40-10) من  الدرجات  مجموع  وترتاوح  مطلقاً) 
قام  وقد  الذاتية.  الكفاءة  من  متد̹  مستوى  اىل  املنخفضة  الدرجة  تش̺  بين̲  الذاتية  الكفاءة 
(رضوان،1997) برتجمة املقياس من اللغة األملانية اىل العربية، وطبق املقياس عىل طلبة جامعي̼، 
وتم التأكد من صدق املقياس بحساب معامل االتساق الداخيل من خالل معرفة معامل االرتباط ب̼ 
االرتباط  معامالت  قيم  وبلغت  للمقياس،  الكلية  والدرجة  العرشة  الفقرات  من  فقرة  كل  درجة 
للفقرات اعىل من (0.80) بطريقة كرونباخ الفا وبلغ معامل االرتباط الكيل(0.85) ك̲ تم حساب 
معامل الثبات للمقياس بطريقة اإلعادة بفرتة أسبوع̼ عىل عينة تكونت من (37) مفحوصا وبلغ 

.(0.71)

املرحلة  لتالميذ  مناسبة   ʳأك لتكون  املقياس  فقرات  صياغة  اعادة  تم  الحالية  الدراسة  ويف 
املتوسطة، وعرضت عىل خمسة محكم̼ من ذوي الخربة واالختصاص الذين أبدو بعض املالحظات 
بناء عىل مالحظاتهم، وبقيت عدد فقرات املقياس ك̲ هي، ثم تم  حولها وعدلت بعض الفقرات 
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التأكد من ثبات املقياس باستخدام معادلة كرونباخ الفا لالتساق الداخيل وبلغ معامل الثبات (0.82). 
وبذلك يكون املقياس حقق درجة مقبولة من الصدق والثبات يسمح باستخدامه يف هذه الدراسة.

طريقة تصحيح املقياس:
تخصص(4 درجات) للفقرة الدالة عىل مستوى مرتفع من الكفاءة الذاتية املدركة والتي تكون 
االستجابة عليها(داʥا) و( درجة واحدة) للفقرة الدالة عىل انخفاض الكفاءة الذاتية املدركة والتي 
تكون االستجابة عليها (مطلقا) وبناء عليه يحصل املستجيب وفق استجابته عىل املقياس عىل درجة 

كلية ترتاوح من (10-40) درجة، وتعكس الدرجات عندما تكون الفقرة مصاغة بطريقة سلبية .

منهجية الدراسة : تم استخدام املنهج الوصفي لإلجابة عن أسئلة الدراسة.
نتائج الدراسة :

النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما أ̷اط العزو السببي لخربات النجاح والفشل السائدة لدى 
افراد عينة الدراسة؟ لإلجابة عن هذا السؤال تم وضع محك لتصنيف افراد عينة الدراسة حسب 
مصدر العزو ( داخيل/ خارجي/ مشرتك) وحسب استقرار املصدر ( مستقر / غ̺ مستقر/ مشرتك) 
و بعد حساب الدرجة الكلية لفقرات /الخارجي /داخيل/ مشرتك تم تصنيف االفراد اىل 3 مجموعات  

ك̲ يف الجدول 4

الجدول 4 تصنيف افراد عينة الدراسة حسب مصدر العزو ֮

123

محك التصنيف

اقل من -0.5 

درجةانحرافية عن 

ʭالوسط الحسا

ب̼ -0.5 درجة واقل من 

0.5 درجة انحرافية عن 

الوسط

اكʳ من 0.5 درجة 

انحرافية عن الوسط 

ʭالحسا
خارجيمشرتك (داخيل/خارجي)داخيلمصدر العزو

غ̺ مستقرمشرتك (داخيل/خارجي)مستقراستقرار املصدر

الجدول 5  أ̷اط العزو السببي لخربات النجاح والفشل السائدة لدى افراد عينة الدراسة֮

النسبة التكرارعوامل العزو

املئوية

عوامل 

مستقرة

عوامل غ̺ عزو مشرتك

مستقرة

املجموع

مصدر العزو

13126.2555820133العزو الخارجي

22745.56311545223عزو مشرتك

14228.310العزو الداخيل

126

60

238

74

136

144

500
%27.4100  25.247.4النسبة املئوية

128233139500%500100املجموع
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يتب̼ من الجدول5ان (%26.2)من افراد عينة الدراسة عزو خربات النجاح اىل عوامل خارجية، 

وان (%28.3) عزو خربات النجاح لعوامل داخلية.و كذلك فإن (%25.2 )من افراد عينة الدراسة عزو 

خربات الفشل لعوامل مستقرة يف ح̼ ان (%27.4) عزو خربات الفشل لعوامل غ̺ مستقرة.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثا̹ والذي ينص عىل: ما مستوى الكفاءة الذاتية املدركة لدى افراد 

املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  تم حساب  السؤال  هذا  عن  ؟لالجابة  الدراسة  عينة 

ودرجة التباين الستجابات افراد عينة الدراسة عىل مقياس الكفاءة الذاتية ك̲ هو يف الجدول رقم 

( 6  )

الجدول 6 استجابات افراد عينة الدراسة عىل مقياس الكفاءة الذاتية

العدد
اقل 

درجة
املتوسطاعىل درجة

االنحراف 

املعياري
التباين

مقياس الكفاءة 

الذاتية
500104026.7746.78045.979

الذاتية  الكفاءة  الدراسة عىل مقياس  ان متوسط استجابات افراد عينة   (6) الجدول  يتب̼ من 

بلغ(26.77) بانحراف معياري (6,78) م̲ يش̺ اىل مستوى متوسط من الكفاءة الذاتيةاملدركة لدى 

افراد عينة الدراسة.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث « هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التخصص،   ) باختالف  الدراسة  عينة  افراد  لدى  السببي  العزو  (α=0,05) يف درجة شيوع أ̷اط 

الجنس، املستوى الدرايس) .لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد التكراراتتبعا ملصدر العزو ( داخيل/ 

خارجي)، ك̲ حسب اختبار مربع كاي تبعا لكل من متغ̺ الجنس ومتغ̺ املرحلة الدراسية ومتغ̺ 

التخصص (علمي ، انسا̹ ، ماقبل التخصص (املرحلة املتوسطة) وفي̲ ييل توضيح لهذه النتائج . 

والجدول رقم (7) يب̼ العالقة ب̼ مصادر العزو ( داخيل / خارجي(والجنس .

الجدول7

التكرارات والنسبة املئوية لخربات النجاح حسب مصدر العزو ּداخيلׁ خارجيֻ وقيمة مربع 

كاي وعالقته بجنس الطالب֮

املجموعداخيلعزو مشرتكخارجي
8413057271ذكورالجنس

16,8%26.0%11.4%54.2%
499387229إناث

9.8%18.6%17.4%45.8%
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133223144500عددالتكراراتاملجموع

%100%28.8%44.6%26.6النسبةاملئوية

درجات الحريةالقيمةاختبار مربع  كاي
مستوى الداللة(-2

(sided
18.2002000.

يف أ̷اط العزو السببي تبعا ملصدرها( داخيل/ خارجي)  يتضح من الجدول 7 ان هنالك فروقاً 

لعوامل  نجاحهم  اسباب  الدراسة  عينة  افراد  (%28.8).من  نسبته  ما  عزا  فقد   ، الطالب  وجنس 

لعوامل خارجية.  نجاحهم  أسباب  الدراسة عزوا  عينة  افراد  (%26.6) من  نسبته  ما  وان  داخلية، 

نسبة  بلغت  ح̼  يف   (17.4%) داخلية  السباب  النجاح  عزو  نسبة  بلغت  فقد  االناث  ولصالح 

الذكور(%11.4) ومن حيث عزو النجاح السباب خارجية بلغت النسبة (%16.8) ولصالح الذكور يف 

ح̼ بلغت نسبة االناث ممن عزون أسباب نجاحهن السباب خارجية  (%9.8).ومن حيث العالقة 

ب̼ مصدر العزو (داخيل/ خارجي) وجنس الطالب فقد حسبت قيمة مربع كايوبلغت (18.200) 

دالة  اىل وجود عالقة  م̲ يش̺   (0,05) الفا  الداللة  اقل من مستوى  (,000) وهي  داللة  ʪستوى 

التكرارات  إيجاد  تم  فقد  الفشل  لخربات  السببي  العزو  ا̷اط  يف  الفروق  حيث  من  احصائيا.اما 

تم  ،وك̲  لعوامل  (مستقرة / غ̺ مستقرة) وجنس الطالب  املئوية لحساب عزوالفشل  والنسب 

حساب نتائج اختبار مربع كاي لتوضيح في̲ اذا كانت هنالك عالقة ذات داللة احصائية ب̼ جنس 

الطالب ومصدر العزو  ( مستقر / غ̺ مستقر)  ك̲ هو موضح يف الجدول (8).

الجدول8 التكرارات والنسب املئوية و العزوּ مستقرةׁ غ̺ مستقرةֻوقيمة مربع كاي وعالقته 

بجنس الطالب֮

مستقرةالجنس
عوامل 

مشرتكة
املجموعغ̺ مستقرة

7513957271ذكر / التكرار
%54.2%11.4%27.8%15.0النسبةالجنس

539482229انثى /التكرار
%45.8%16.4%18.8%10.6النسبة

128233139500عدد / التكراراتاملجموع
%100.0%27.8%46.6%25.6النسبة املئوية

اختبار مربع كاي
القيمة

درجات 

الحرية

مستوى 

الداللة
13.5362001.

يتضح من الجدول (8) أن افراد عينة الدراسة عزوا اسباب فشلهم لعوامل غ̺ مستقرة حيث 

بلغ عدد التكرارات (139) وبنسبة مئوية (27.8%) ولصالح االناث حيث بلغ عددهن (82) وبنسبة 
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مئوية (16.4%) يف ح̼ بلغ عدد الذكور (57) وبنسبة مئوية (11.4%)، أما الذين عزواأسباب فشلهم 

الذكور حيث بلغ  (25.6%) ولصالح  مئوية  وبنسبة   (128) لعوامل مستقرة فكان عدد تكراراتهم 

عددهم (75) وبنسبة مئوية (15%) يف ح̼ كان عدد االناث (53) وبنسبة مئوية (10.6%). وملعرفة 

مربع  قيمة  حساب   تم  فقد   مستقر)  غ̺  مستقر/   ) العزو  ومصدر  الطالب  جنس  ب̼  العالقة 

كايوبلغت ʪ (13.536)ستوى داللة (.001)وهي اقل من مستوى الدالله الفا (0.05) م̲ ييرش اىل 

للمرحله  .بالنسبة  الجنس  وب̼  العزو (مستقر/غ̺ مستقر)  ب̼  احصائية  ذات دالله  وجود عالقة 

الدراسيةوملعرفة العالقة ب̼ مصدر العزو داخيل /خارجي واملرحلة الدراسية (املتوسطة والثانوية 

والجامعيه) حسبتالتكرارات والنسب املئوية  ك̲ حسبت نتائج اختبار مربع كاي ك̲ هو مب̼ يف 

الجدول (9).

جدول 9 التكرارات والنسب املئوية ومصدر العزو ּ داخيل ׁ خارجيֻوقيمة مربع كاي وعالقته 

باملرحلة الدراسية֮

املجموعداخيلمشرتكخارجيالجنس
583717112املرحلة املتوسطة / التكرار

%22.4%3.4%7.4%11.6النسبة املئوية
%40.8%13.0%18.8%9.0النسبة املئوية

309262184املرحلة الجامعية / التكرار
%36.8%12.4%18.4%6.0النسبة املئوية

133233144500املجموع / العدد
%100.0%28.8%44.6%26.6النسبة املئوية

اختبار مربع كاي
القيمة

درجات 

الحرية

مستوى 

الداللة
49.6954.000

يتب̼ من الجدول (9) ان أفراد عينة الدراسة الذين عزوا اسباب نجاحهم اىل عوامل داخلية بلغ 

عدد تكراراتهم (144) ولصالح طلبة املرحلة الثانوية حيث بلغ عدد التكرارات(65) وبنسبة مئوية 

(13.0%)ثم طلبة املرحلة الجامعية وعدد التكرارات (62) وبنسبة مئوية (12.4%) ثم طلبة املرحلة 

نجاحهم  أسباب  عزو  الذين  الطلبة  اما   .(%3.4) مئوية  (17)وبنسبة  التكرارات  وعدد  املتوسطة 

لعوامل خارجية فكان عدد تكراراتهم (133) وبنسبة مئوية (26.6%) ولصالح طلبة املرحلة املتوسطة 

حيث بلغ عدد تكراراتهم(58) وبنسبة مئوية (11.6) ثم طلبة املرحلة الثانوية وعدد تكراراتهم (45) 

وبنسبة مئوية (9.0%) ثم طلبة املرحلة الجامعية حيث كان عدد تكراراتهم (30) وبنسبة مئوية 

(6.0%)..اما من حيث العالقة ب̼ مصدر العزو (داخيل/ خارجي) فقد حسبت نتائج اختبار مربع 

ان هنالك  ) أي   0.05) الداللة  اقل من مستوى  (.000) وهي  ʪ (49.695)ستوى داللة  كايوبلغت 
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عالقة دالة احصائيا ب̼ مصدر العزو داخيل/خارجي واملرحلة الدراسية . وملعرفة العالقة ب̼ عزو 

والنسب  التكرارات  حسبت  فقد  الدراسية  واملرحلة  مستقرة)  غ̺  مستقرة/  لعوامل(  الفشل 

املئويةك̲ حسبت نتائج اختبار مربع كاي والجدول رقم (10) يب̼ ذلك:

جدول 10 التكرارات والنسبة املئوية ومصدر عزو الفشللعواملּ مستقرةׁ غ̺ مستقرةֻوقيمة 

مربع كاي وعالقتهباملرحلة الدراسية

مستقراملرحله
عوامل 

مشرتكة
املجموعغ̺ مستقر

573916112املرحلة املتوسطة / التكرار
%22.4%3.2%7.8%11.4النسبة املئوية

538566204املرحلة الثانوية/ العدد
%40.8%13.2%17.0%10.6النسبة املئوية

1810957184املرحلة الجامعية / العدد
%36.8%11.4%21.8%3.6النسبة املئوية

مستقراملرحله
عوامل 

مشرتكة
املجموعغ̺ مستقر

128233139500املجموع / العدد
%100.0%27.8%46.6%25.6مع املرحلة

اختبار مربع كاي
القيمة

درجات 

الحرية

مستوى 

الداللة
66.2374.000

يتب̼ من الجدول (10) ان  أفراد عينة الدراسة قد عزوا اسباب فشلهم اىل عوامل غ̺ مستقرة 

عدد  بلغ  حيث  الثانوية  املرحلة  طلبة  ولصالح   (%27.8) مئوية  وبنسبة   (139) عددهم  وبلغ 

التكرارات(66) وبنسبة مئوية (13.2%) ثم طلبة املرحلة الجامعية وعدد التكرارات (57) وبنسبة 

مئوية (11.4%) ثم طلبة املرحلة املتوسطة وعدد التكرارات (16)وبنسبة مئوية (3.2%). اما الطلبة 

الذين عزو أسباب فشلهم لعوامل مستقرة فكان عدد تكراراتهم (128) وبنسبة مئوية (%25.6) 

طلبة  ثم   (11.4) مئوية  وبنسبة  تكراراتهم(57)  عدد  بلغ  حيث  املتوسطة  املرحلة  طلبة  ولصالح 

املرحلة الثانوية وعدد تكراراتهم (53) وبنسبة مئوية (10.6%) ثم طلبة املرحلة الجامعية حيث كان 

عدد تكراراتهم (18) وبنسبة مئوية (3.6%).اما من حيث العالقة فقد حسبت نتائج اختبار مربع 

كايوبلغت (66.237) وʪستوى داللة (.000) وهي اقل من مستوى الداللة الفا (0.05) م̲ يش̺ اىل 

وجود عالقة دالة احصائيا ب̼ مصدر عزو الفشل لعوامل(مستقرة/غ̺ مستقرة /مشرتكة) واملرحلة 

الدراسية .

ثالثا: التخصص الدرايس (علمي،انسا̹ ، ما قبل التخصص ) وملعرفة هل توجد عالقة دالة احصائيا 

ب̼ تخصص الطالب ومصدر العزو (داخيل / خارجي) حسبتالتكرارات والنسب املئوية ك̲ حسبت  
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نتائج اختبار مربع كاي والجدول رقم (11) يب̼ ذلك:

الجدول 11 التكرارات والنسبة املئويةملصدرعزو خربات النجاح لعوامل داخليةׁ  خارجية وقيمة 

مربع كاي وعالقته بالتخصص֮

املجموعداخيلاملتوسطخارجيالتخصص
69499199علمي

%39.8%19.8%18.8%1.2النسبة املئوية

699228189انسا̹/ العدد

%37.8%5.6%18.4%13.8النسبة املئوية
583717112ما قبل التخصص / العدد

%22.4%3.4%7.4%11.6النسبة املئوية
133223144500املجموع / العدد

%100%28.8%44.6%26.6املجموع
مستوى الداللةدرجات الحريةالقيمةاختبار مربع كاي

130.0444.000

يتب̼ من الجدول (11) ان أفراد عينة الدراسة قد عزوا اسباب نجاحهم لعوامل داخلية وبلغ 

عددهم (144) طالبا ولصالح طلبة التخصص العلمي حيث بلغ عدد التكرارات(99) وبنسبة مئوية 

(19.8%) ثم طلبة التخصص االنسا̹ وعدد التكرارات (28) وبنسبة مئوية (5.6%) ثم طلبة ما قبل 

نجاحهم  أسباب  عزو  الذين  الطلبة  اما   .(%3.4) مئوية  (17)وبنسبة  التكرارات  وعدد  التخصص 

لعوامل خارجية فكان عدد تكراراتهم (133) وبنسبة مئوية (26.6%) ولصالح طلبة املرحلة املتوسطة 

حيث بلغ عدد تكراراتهم(58) وبنسبة مئوية (11.6) ثم طلبة املرحلة الثانوية وعدد تكراراتهم (45) 

وبنسبة مئوية (9.0%) ثم طلبة املرحلة الجامعية حيث كان عدد تكراراتهم (30) وبنسبة مئوية 

(6.0%).وقد حسبت نتائج اختبار مربع كاي والتي بلغت  ʪ (130.044)ستوى داللة (.000 ) وهي 

اقل من مستوى الداللة الفا (0.05) م̲ يعني وجود عالقة دالة احصائيا.وملعرفة هل توجد عالقة 

مستقرة)  /غ̺  (مستقرة  لعوامل  الفشل  أسباب  عزو  ومصدر  الطالب  تخصص  ب̼  احصائيا  دالة 

نتائج اختبار مربع كاي والجدول رقم (12) يب̼  حسبت التكرارات والنسبة املئوية ك̲ حسبت  

ذلك:
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جدول12 التكرارات والنسبة املئوية ملصدرعزوالفشل لعوامل ּ مستقرة ׁ غ̺ مستقرةֻ وقيمة 

مربع كاي وعالقته بالتخصص

مستقرالتخصص
عوامل 

مشرتكة 
املجموعغ̺ مستقر

148798199علمي/عدد التكرارات

%39.8%19.6%17.4%2.8النسبة املئوية

5710725189انسا̹/ اعدد التكرارات

%37.8%5.0%21.4%11.4النسبة املئوية

573916112ما قبل التخصص / عدد التكرار

%22.4%3.2%7.8%11.4النسبة املئوية

128233139500املجموع / العدد

%100.0%27.8%46.6%25.6النسبة املئوية

اختبار مربع كاي
القيمة

درجات 

الحرية

مستوى 

الداللة

118.7894.000

يتب̼ من الجدول (12) ان افراد عينة الدراسة قد عزوا اسباب فشلهم لعوامل غ̺مستقرة وكان 

عدد التكرارات (139) وبنسبة مئوية (27.8%) ولصالح طلبة التخصص العلمي بتكرار (98) وبنسبة 

مئوية (19,6%) ثم طلبة التخصص اإلنسا̹ بتكرار (25) وبنسبة ((5.0%، اما من حيث عزو أسباب 

الفشل لعوامل مستقرة فقد بلغت عدد التكرارات (128) وبنسبة مئوية (%25.6) ولصالح طلبة 

الفرع̼ اإلنسا̹ وما قبل التخصص حيث اشرتكا بنفس النسبة حيث بلغت (%11.4) يف ح̼ بلغت 

ب̼  العالقة  حيث  من  (14).اما  تكرارات  وبعدد   (2.8%) العلمي  التخصص  لطلبة  املئوية  النسبة 

دالة  فإن هنالك عالقة  التخصص  وب̼  / غ̺ مستقر)  (مستقر  لعوامل  الفشل  أسباب  مصدر عزو 

احصائيا بداللة قيمة مربع كاي البالغة (118.789) وʪستوى داللة (.000) وهي اقل من مستوى 

الداللة (0.05).

السؤال الرابع – هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( α = 0,05) يف 

مستوى الكفاءة الذاتية املدركة لدى افراد عينة الدراسة باختالف (الجنس ، املرحلة الدراسية).

 ) التفاعل ب̼  اثر  way anova)لبيان   3)  ʷتم اجراء تحليل التباين الثال السؤال  لإلجابة عىل هذا 

الجنس، املرحلة الدراسية ) والجدول (13) يب̼ ذلك.
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ֻway anova 3ּ ʷجدول13 تحليل التباين الثال

مصدر التباين مجموع املربعات درجات 

الحرية

متوسط املربعات قيمة ف الداللة 

االحصائية.
Corrected Model 12865.953a 5 2573.191 31.638 000.

Intercept 1789564.380 1 1789564.380 22002.879 000.
six 2306.202 1 2306.202 28.355 000.

steag 6777.958 2 3388.979 41.668 000.
six * steag 3319.576 2 1659.788 20.407 000.

Error 40178.597 494 81.333

Total 2033137.000 500
Corrected Total 53044.550 499

(a. R Squared = .243 (Adjusted R Squared = .235
شكل     1

واملرحلة  الجنس  ب̼  التفاعل  13ان  الجدول  من  الدراسية֭يتب̼  واملرحلة  الجنس  ب̼  التفاعل 

بالكفاءة  اعىل  منتظم  بشكل  االناث  كانت  فقد  احصائية  وله داللة  املنتظم)  النوع  الدراسية (من 

فقد اصبح الفرق  الذاتية من الذكوروالفرق ب̼ الجنس̼ ̬ يكن كب̺ا ما عدا يف مرحلة الجامعة 

بينه̲ كب̺ا وبشكل مفاجئ ويبدو ذلك يف الشكل رقم 1.

داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  هل  عىل»  ينص  والذي  الخامس  بالسؤال  املتعلقة  النتائج 

إحصائية عند مستوى الداللة (α= 0,05) ب̼ الدرجات عىل أ̷اط العزو السببي والكفاءة الذاتية 

املدركة لدى افراد عينة الدراسية.لالجابة عن هذا السؤال تم حساب معامل ارتباط ب̺سون ب̼ 

مستوى الكفاءة الذاتية وب̼ مصدر العزو الكيل والجدول (14) يوضح ذلك.

الجدول14 معامل االرتباط ب̼ مصدر العزوالكيل ومستوى الكفاءة الذاتية املدركة لدى افراد 

عينة الدراسة֮

مستقرمصدر العزوالكفاءة الذاتيةالعزو الكيلاملتغ̺

**870.**906.**1.613للعزو الكيل
(Sig. (2- tailed.000.000.000
**504.**1.581**613.الكفاءة الذاتية

(Sig. (2- tailed.000.000.000
**1.578**581.**906.مصدر العزو

(Sig. (2- tailed.000000.000.
1**578.**504.**870.مستقر

(Sig. (2- tailed.000.000.000

 يتب̼ من الجدول (14) ان معامل االرتباط ب̼ مصدر العزو الكيل والكفاءة الذاتية املدركة بلغ 

( .613) وهو دال احصائيا عند مستوى الداللة الفا (= 0,01α). أي ان هنالك عالقة ارتباطية ذات 
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داللة احصائية ب̼ مصدر العزو الكيل والكفاءة الذاتية .ك̲ تم حساب معامل االرتباط ب̼ مصدر 

العزو ( داخيل / خارجي) والكفاءة الذاتية والجدول رقم (15)  يوضح ذلك.

الجدول15 معامل االرتباط ب̼ مصدر العزو داخيل ׁ خارجي ومستوى الكفاءة الذاتية املدركة 

لدى افراد عينة الدراسة֮

الكفاءة الذاتيةالعزو الخارجيالعزو الداخيلاملتغ̺

**492.**1.401العزو الداخيل

(Sig. (2- tailed.000.000

**1.481**401.العزو الخارجي

(Sig. (2- tailed.000.000

1**481.**492.الكفاءة الذاتية
(Sig. (2- tailed.000000.

يتب̼ من الجدول (15) ان معامل االرتباط ب̼ الكفاءة الذاتية ومصدر العزو الداخيل بلغ (.492) 

داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  هنالك  ان  أي   (α=0,01) الفا  الداللة  مستوى  عند  احصائيا  دال  وهو 

احصائية ب̼ مصدر العزو الداخيل والكفاءة الذاتية . ك̲ يتب̼ من الجدول (14) وجود عالقة ذات 

داللة احصائية عند مستوى الداللة الفا (α=0,01) ب̼ الكفاءة الذاتية ومصدر العزو الخارجي حيث 

العزو(  و مصدر  الذاتية  الكفاءة  ب̼  االرتباط  تم حساب معامل  ك̲  االرتباط(.481).  بلغ معامل 

مستقر / غ̺ مستقر) والكفاءة الذاتية والجدول رقم (16) يوضح ذلك.

الجدول16 معامل االرتباط ب̼ مصدر العزو لعوامل ּ مستقرةׁ  غ̺ مستقرةֻ ومستوى الكفاءة 

الذاتية املدركة لدى افراد عينة الدراسة֮

الكفاءة الذاتيةغ̺ مستقرمستقراملتغ̺

**456.**1.183عزو مستقر

(Sig. (2- tailed.000.000

**1.310**183.العزوغ̺ مستقر

(Sig. (2- tailed.000.000

1**310.**456.الكفاءة الذاتية
(Sig. (2- tailed.000000.

لعوامل  الفشل  الذاتية ومصدر عزو  االرتباط ب̼ الكفاءة  ان معامل   (16) الجدول  يتب̼ من   

الفا (α=0,01) أي ان هنالك عالقة  .456) وهو دال احصائيا عند مستوى الداللة   ) مستقرة بلغ 

من  يتب̼  ك̲   . الذاتية  والكفاءة  مستقرة  لعوامل  الفشل  عزو  ب̼  احصائية  داللة  ذات  ارتباطية 
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ب̼   (α=0,01) الفا  الداللة  مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  وجود   16 الجدول 

الكفاءة الذاتية وعزو الفشل لعوامل غ̺مستقرة حيث بلغ معامل االرتباط (.310) وهو دال احصائيا 

ʪستوى   (105,889) البالغة  كاي  مربع  قيمة  النتيجة  هذه  ويؤكد  الداللة(0,01).  مستوى  عند 

داللة(,000) ك̲ هي موضحة بالجدول 17

جدول17 معامل ارتباط ب̺سون مربع كاي

̺سون مربع كاي مستوى الداللةدرجات الحريةالقيمةب
105,8894.000

مناقشة النتائج

عوامل  اىل  النجاح  عزوا خربات  عينةالدراسه  افراد  ان  اىل  األول  بالسؤال  املتعلقة  نتائج  تش̺ 

مستقره  غ̺  عوامل  اىل  الفشل  خربات  عزوا  بين̲   (%  28.3) النسبهاملئويه  بلغت  حيث  داخليه 

) ويفرس الباحث هذه النتيجه بأن افراد عينة الدراسه يسعون الثبات  وبلغت النسبه (27.4 %  

تشهدها  التي  النهضهاالقتصاديهوالعلميه  ظل  يف  وطموحاتهم  ذواتهم  وتحقيق  انفسهم 

الوظائف  سعودة  اطار  يف  للسعودي̼  الوظيفيه  الفرص  توافر  اىل  اضافه  اململكهالعربيهالسعوديه 

(حس̼،2004)  ودراسة   ( وجرادات،2012  شع̺ه  أبو  غباري,   ) دراسة  مع  النتيجه  هذه  وتتفق 

واختلفت يف نتيجتها مع دراسة (دالشه,2007 ) ودراسة (Miller,1997) التي توصلت اىل ان افراد 

عينة الدراسة عزوا خربات نجاحهم لعوامل خارجية .ويف ما يتعلق بنتائج السؤال الثا̹ فقد تب̼ 

متوسط  بلغت  الدراسهحيث  عينه  افراد  لدى  الكفاءةالذاتيهاملدركه  من  متوسط  مستوى  وجود 

االستجابات عىل املقياس 26,77بإنحراف معياري 6,78 وقد يعود ذلك اىل الرخاء االقتصادي الذي 

تتمتع به االرسهالسعوديه واعت̲د االفراد عىل رب االرسه يف تأم̼ حاجاتهم كافه م̲ يعني عدم 

محاولتهم االعت̲د عىل انفسهم وهذا من شأنه ان يحد من مستوى الكفاءةالذاتيه لدى افراد عينة 

الدراسه وتعارضت هذه النتيجه مع دراسة(ابوعزال،وعالونه،2010).اما يف ما يتعلق بنتائج السؤال 

الذكور  ب̼  والفشل  النجاح  لخربات  السببي  العزو  أ̷اط  شيوع  يف  فروقاً  هنالك  ان  نجد  الثالث 

واالناث فقد بلغت النسبهاملئويه ملن عزو خربات نجاحهم لعوامل داخليه من الذكور %11.4  يف 

ح̼ بلغت نسبة االناث %17.4  ويف ما يتعلق بعزو خربات النجاح لعوامل خارجيه أيضا كان الفرق 

واضحا ب̼ الذكور واالناث حيث بلغت النسبهاملئويه للذكور %16.8 يف ح̼ كانت النسبهاملئويه 

لإلناث %9.8  اما من حيث عزو خربا الفشل لعوامل غ̺ مستقرة فقد بلغتنسبة االناث %16.4  يف 

ح̼ كانت نسبة الذكور %11.4 و هذا يعني انه كل̲ انتقلنا من الذكور اىل االناث طرأ ارتفاع يف 

نسبة عزو خربات النجاح لعوامل داخلية وعزو خربات الفشل لعوامل غ̺ مستقره م̲ يعني تفوق 

االناث عىل الذكور يف أ̷اط العزو اذا اعتربنا  ان عزو خربات النجاح لعوامل داخليه وعزو خربات 
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اكاد̻ي  نتائج وتحصيل  مستقبال وتحقيق  عىل ضبطها  القدره  يعني  مستقرة  لعوامل غ̺  الفشل 

افضل من خالل االعت̲د عىل النفس. ويفرس الباحث هذه النتيجه يف ضوء التطورات التي طرأت 

عىل املجتمع السعودي الذي بدأ يعطي االناث حقهن يف التعليم ويرفع من قيمة تعليم االناث اىل 

مستوى تعليم الذكور ان ̬ يكن اكʳ إضافة اىل رغبة االناث يف التميز يف املجال االكاد̻ي املنسجم 

مع خصائص املجتمع السعودي الذي يفرض عىل املرأه ضوابط معينه ̻كنان تتجاوزها يف املجال 

خاصة يف  العمل  فرص  وجود  واىل  االكاد̻ي  باملجال  الذكور  اهت̲م  عدم  اىل   االكاد̻ي.باالضافة 

الجيش م̲ يعني عدم الرتكيز عىل الدراسه واالهت̲م بفرصة العمل يف حال وجودها وتتعارض هذه 

النتيجة مع ما توصلت الية دراسة (الغباري، ابوشندي،أبو شع̺ة، وجرادات،2012) (هاها،1994)

التي توصلت لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس يف أ̷اط العزو السببي يف ح̼ 

انها تتفق مع دراسة (حس̼،2004) و (هدية،1994) و (دالشة ،2007) الذين وجدوا فروقا يف أ̷اط 

العزو السببي تعزى اىل الجنس.اما من حيث شيوع أ̷اط العزو السببي لخربات النجاح والفشل يف 

املراحل الدراسيه فإننا نالحظ ومن خالل البيانات ان اكرب نسبه لعزو خربات النجاح لعوامل داخليه 

من نصيب طلبة املرحلهالثانويه حيث بلغت النسبه (%13.0  ) يف ح̼ كانت نسبة العزو لعوامل 

خارجيه (%9.0 ) ثم تالها املرحلة الجامعيه بنسبة عزو لعوامل خارجيه (%12.4) ثم املرحلهاملتوسطه 

بنسبة (%3.4 ) و يفرسالباحث هذه النتيجة باهت̲م الطلبه واالهل بهذه املرحله التي تعترب مفصليه 

يف حياة الطالب لتحقيق الطموحات يف دخول تخصصات اكاد̻يه معينه يف الجامعه . وبالنسبه لعزو 

خربات الفشل لعوامل غ̺ مستقرة والتي ارشنا اىل امكانية اخضاعها وتعديلها باملستقبل والسيطرة 

عليها وتحقيق نجاحات افضل أيضا فقد ʯيزت بها املرحلة الثانويه ورʪا لنفس األسباب السابقهاما 

من حيث أ̷اط العزو الشائعه حسب التخصص فقد ʯيز التخصص العلمي يف عزو خربات نجاحه 

لعوامل داخليه بلغت (%19.8 ) يف ح̼ بلغت يف التخصص اإلنسا̹ (%5.6 ) بين̲ كانت نسبة ما 

فبل التخصص (%3.4 ) وهذا يعود اىل ان الطلبه املميزين غالبا ما يذهبون اىل التخصصات العلميه 

ويف ما يتعلق بعزو خربات الفشل فقد بلغت نسبه الذين عزو فشلهم لعوامل غ̺ مستقرهواملتمثلة 

وغ̺  متغ̺ة  أسباب  جمعيها  وهي  اليسء  والحظ  الجدية  غ̺  والدراسة  كاف  غ̺  جهد  بذل  يف 

مستقرة كانت (19.6% ) تعود للتخصص العلمي يف ح̼ بلغت نسبة التخصص اإلنسا̹ ( 5.0% ) 

وما قبل التخصص (%3.2 ) وتعارضت هذه النتيجة مع دراسة (حس̼،2004)التي توصلت اىل انه 

كل̲ انتقلنا من التخصص اإلنسا̹ باتجاه التخصص العلمي طرأ انخفاض يف نسبة عزو خربات النجاح 

لعوامل داخلية ك̲ تعارضت مع دراسة (Miller,1997) التي أظهرت ان طلبة الرياضيات (التخصص 

العلمي عزو خربات نجاحهم لعوامل خارجية ك̲ تعارضت مع دراسة ( دروزه،1997) التي توصلت 

بنتائج السؤال  لعدم وجود عالقة ارتباطية دالة ب̼ التخصص وا̷اط العزو السببي. وفي̲ يتعلق 
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الرابع فقد أظهرت النتائج تفاعل منتظم ب̼ املرحلة الدراسية والجنس وله داللة إحصائية حيث 

اصبح  الجامعية حيث  املرحلة  يف  الذاتية وخاصة  الكفاءة  مستوى  الذكور يف  عىل  االناث  تفوقت 

الذاتية  الكفاءة  ʪستوى  والذكور  االناث  ب̼  االفرق  هذا  الباحث  ويفرس  ومالحظاً  كب̺ا  الفرق 

بخصوصية املجتمع السعودي الذي يفرض رشوطا قاسية عىل خروج املرأة اال للعمل او الدراسة م̲ 

الذات من خالل التحصيل االكاد̻ي  الجامعة واثبات  اىل  يعزز مستوى الطموح لديها يف الوصول 

املتميز الذي ̻كن ان يهيأ لها فرصة الخروج من املنزل من خالل التأهيل للعملبالوظائف االكاد̻ية 

، ويف املقابل يالحظ  عدم اهت̲م الذكور بالدراسة والسعي المتالك وظيفة حكومية او االلتحاق يف 

سلك القوات املسلحة حيث ان فرص العمل متاحة امامهم يف ظل النمو االقتصادي الكب̺ ونظام 

سعودة الوظائف الذي تعيشه اململكة العربية السعودية. وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت 

اليه دراسة(Larose,R.Guau senecal&Harvey,2006) . وفي̲ يتعلق بنتائج السؤال الخامس فقد 

الكيل  الدرجات عىل أ̷اط العزو السببي  ب̼  النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا  أظهرت 

ودرجات الكفاءة الذاتية املدركة لدى افراد عينة الدراسة. ويفرس الباحث هذه النتيجة بأن عزو 

وجود  ذلك  يعني  ا̷ا  مستقرة  غ̺  لعوامل  فشله  وأسباب  داخلية  لعوامل  نجاحه  أسباب  الفرد 

مستوى مرتفع من الكفاءة الذاتية ودرجة عالية من الوعي السباب نجاحه أو فشله، وتتفق هذه 

النتيجة مع دراسة (محمد،2000). والتي توصلت لوجود عالقة ارتباطيةدالة احصائيا ب̼ متوسطات 

درجات الكفاءة الذاتية ومتوسطات درجات العزو السببي.

السببي السائدة ب̼ طلبة  العزو  القول: إن أ̷اط  ما تقدم ̻كن  يف ضوء  الخاʯة والتوصيات: 

مدينة تبوك ʯثلت يف عزو خربات النجاح لعوامل داخلية وعزو خربات الفشل لعوامل مستقرة، وان 

هنالك عالقة دالة ب̼ أ̷اط العزو السببي لخربات النجاح والفشل والكفاءة الذاتية املدركة، ك̲ ان 

هنالك تفاعل ب̼ الجس واملرحلة الدراسية ومستوى الكفاءة الذاتية املدركة فقد أظهرت النتائج 

ارتفاع مستوى الكفاءة الذاتية لدى االناث يف املرحلة الجامعية إضافة لوجود عالقة ارتباطية دالة 

ب̼ الدرجات عىل أ̷اط العزو السببي والكفاءة الذاتية املدركة. عليه يويص الباحث بــ̲ ييل .

والفشل  -1 النجاح  لخربات   ʭاإليجا العزو  عىل  وتدريبهم  السببي  العزو  بأ̷اط  الطلبة  تعريف 

حيث ان ذلك يؤدي اىل زيادة اإلحساس بالكفاءة الذاتية وينميها لديهم م̲ يساهم باالهت̲م 

بالدراسة واملواظبة عليها.

إجراء دراسات تتناول األسباب التي تجعل الذكور يقومون بعزو خربات النجاح والفشل لديهم  -2

عزو سلبياً.

اجراء املزيد من الدراسات للعزو السببي وعالقته ʪتغ̺ات أخرى كالتفك̺ الناقد والتحصيل. -3
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ب 1 أ عبد الرزاق س

ملخص:

النفسية للمتمدرس، ويف ظل  الصحة  الجزائرية اليوم  التحديات التي تواجه املدرسة  من أهم 

املتغ̺ات الرسيعة التي تخلفها تكنلوجيا االعالم نجد أنفسنا أمام تحد كب̺ يف العالقة التي تجمع 

ما يجعل  الطفل، وهذا  فيها  التي شب  األرسية  البيئة  وب̼  من جهة  الرتبوية  العملية  ب̼ عنارص 

املتعلم̼ م̲ يشكل عامال صعبا يف العملية الرتبوية، ويف ظل هذه  الفوارق واضحة يف سلوكيات 

داخل  مالئم  جو  خلق  من خالل  للمتعلم،  النفسية  الصحة  عىل  للحفاظ  املختصون  يسعى  البيئة 

التعليم هو عملية دينامية ب̼ عدة  الوقت، ألن  توافق متطلبات  واختيار برامج  الفضاء املدريس، 

أطراف واألهل هم طرف مهم، ألنهم املهد األول لتشكل شخصية الفرد.

Abstract:

Of the most important challenges facing the Algerian schooltodayMental health 

Mtmadrs, and in light of the rapid changes leѤbehind by technology media, wefin-

dourselvesfacing a big challenge in the relationshipthat combines educationalele-

ments of the process on the one hand and between the familyenvironment in which 

the childbroke out, and thisiswhatmakes the diљerenceisclear in behaviors of lear-

nerswhichis a diѝcult factor in the educational process, and in thisenvironments-

pecialistsseek to maintain the mental health of the learner, by creating a favorable 

environmentwithin the schoolspace, and choose the time requirements of the com-

patibility programs, becauseeducationis a dynamic process betweenseveral parties 

parents are an important party, becausethey are the first to form a cradleindivi-

dualpersonality.

مقدمة:

تعد املدرسة عملية عبور كربى يف خروج الطفل من عا̬ األرسة املحدود، مه̲ كان اتساعه إىل 

واملجامع، وهنا تصبح هناك مرجعية مجتمعية أساسية يف حياته يف موازنة مرجعية  املدينة  عا̬ 

األرسة. إنه بداية الخروج من املعاي̺ الوالدية والعالقات األولية إىل املرجعية املجتمعية واملتمثلة 

يف مرجعية املعلم وقانون املدرسة اللذان يدخالن الكث̺ من الدينامية تعديال وإثراء ومشاركة عىل 

1  * أستاذ مساعد ورئيس قسم علم النفس بجامعة تلمسان.
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املرجعية الوالدية وقانون األرسة.

- وأبرز ما يدخل عىل عا̬ الطفل يف املدرسة هو معيار األداء يف مقابل معيار البنوة، وقد يتكامل 

املعيارين يف نوع من التعزيز واإلثراء املتبادل الذي يساهم يف عملية النمو، أو يتعارضان ʪقادير 

متفاوتة م̲ يلقي أعباء نفسية لها وزنها يف تكوين شخصية الطفل املستقبلية.

ف̲ هي طبيعة هذه العالقة الدينامية داخل هذا الوسط املدريس؟؟

وما هو املوضوعي والذاʲ يف هذه العالقة الدينامية؟؟

وما دور هذه العالقة الدينامية يف الصحة النفسية للمتعلم؟؟

1) ديناميات العالقات الصفية املدرسية:

فالطفل يأʲ إىل املدرسة غني بأحداثه وخصائصه وتوجهاته التي تؤثر عىل مسار حياته الدراسية 

وسلوكاته وتفاعالته وعالقاته سواء بالتوافق مع الحياة املدرسية وتوقعاتها م̲ يوفر أسس النجاح 

مع  متعارض  أو  املتطلبات  هذه  تلبية  عن  قارصا  ذلك  من  العكس  عىل  يكون  وقد  الطفل  لهذا 

سلوك  الطفل  لدى  يشكل  م̲  التوافق،  التعʳ وسوء  من  متفاوتة  لحاالت  م̲ يؤسس  التوقعات، 

ونشاط معريف وذهني ليت̲ىش ومتطلبات التوافق مع حياة غ̺ مكيفة نفسيا واجت̲عيا، يتسم هذا 

السلوك بالذكاء التحاييل أو ذكاء تدب̺ الحال للتخفيف من حّدة التوتر.

تتخذ العالقة مع املعلّم أو املعلم̼ دالالت وألوانا مختلفة من العالقة مع الوالدين كإسقاطات 

نفسية، طاملا أن املعلّم هو السلطة الثانية التي تشكل البديل للسلطة الوالدية، وتتخذ العالقة مع 

الرفاق حاالت متنوعة حسب العالقة مع اإلخوة داخل البيت بطريقة إسقاطية نفسية، لكن هذا 

 ّ̲ اإلسقاط يبقى نسبيا وجزئيا ويتلّون بخصائص الوضعية وديناميات العالقات الصفية واملدرسية، م

يسمح للطفل بتصحيح بعض العالقات املضطربة مع األرسة أو يعزز بعضها اآلخر.

املعلّم يف عالقته الوجدانية بالتالميذ وفي̲ يتجاوز العالقات الوظيفية التعليمية، يتم تفاعل ال 

واع نشط ومتنوع االتجاهات، نجد املعلّم ينفتح عفويا لتلميذ ما، بين̲ ينرصف عن آخر، يتواصل 

مع األّول بين̲ يتجاهل الثا̹، وقد يلعب املعلّم دورا أبويا عطوفا تجاه تلميذ آخر فتتسم عالقته 

معه بالرعاية، ويف املقابل قد ال يتحّمل ما يعتربه عدوانية وتجرؤا عليه من تلميذ غ̺ه ملجرد أن هذا 

كان مياال لتأكيد ذاته.

موقف  هو  ك̲  ʯاما  بالرضورة  واقعيا  موضوعيا  أو  محايدا  ليس  التلميذ  من  املعلّم  فموقف 

الوالدين، فداللة التالميذ ومكانتهم تتفاوت يف عامله النفيس تجعل التلميذ يحتل مكانة خاصة لديه 

مضام̼  تحمله من  وما  الالواعية  التفاعالت  وهذه  واملواقف،  التوقعات  من  نظاما  وتحمل معها 

ّ̲ يؤثر عىل الصحة  نفسية تتحّول إىل تقويم نفيس ال راع للتالميذ، في̲ يتجاوز تقو̻ه التحصييل م
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النفسية لهذا التلميذ ويربز قيمة التفاعالت الصفية.

والعالقات الصفية ب̼ األتراب تكمل حلقة التفاعل يف انعكاساته سلبا وإيجابا عىل صحة التلميذ 

يحظى  ما  وʪقدار  أترابه  مع  إيجابية  تجربته  تكون  ما  فبمقدار  وتحصيله،  تكيفه  وعىل  النفسية 

للتلميذ  ومعّززة  منمية  اجت̲عي  تعلّم  عملية  تقوم  املتكيفة  الرفاق  ج̲عة  إىل  واالنت̲ء  بالقبول 

متمثلة يف حبه للمدرس والنشاط املدريس والعكس صحيح إذا تعرض للنبذ واالعتداء أو التحالف 

من  الضيق  يف  يتمثل  سلبي  اجت̲عي  تعلم  لديه  يتكون  به  األذى  وإنزال  األتراب  قبل  من  عليه 

املدرسة والخوف من الذهاب إليها(1).

ويتضح م̲ سبق أن بعد الصحة النفسية يف الوسط املدريس له دور حاسم يف تحديد التلميذ 

ومآلها من نجاح و̷اء أو فشل وتعʳ م̲ يتوجب االهت̲م بالعالقات الصفية األفقية (ب̼ الرفاق) 

باعتبارها من القضايا الرتبوية الهامة والحاسمة يف تحديد مسار ومص̺  والعمودية (مع املعلم̼) 

عملية التدريس.

-2ديناميات العالقات ما ب̼ األهل واملدرسة:

الكتابات والدراسات الحديثة كلها تجمع عىل أهمية وحيوية العالقات ما ب̼ األهل واملدرسة 

عىل مص̺ تكيف التلميذ مع الدراسة وتحصيله. وفهي تشكل دفعا قويا إيجابيا ح̼ تتكامل جهود 

األهل واملدرس̼ من خالل التواصل والتنسيق والتنظيم ويف املقابل تشكل عقبة فعلية عىل التكيف 

والتحصيل ح̼ تكون مضطربة وتتصف بالرصاع أو التناقض أو التباعد.

فقد انصب الجهد واالهت̲م يف هذه الدراسات عىل البعد التحصييل يف املقام األّول يف الطفل 

صعوبات  الطفل  يصادف  ح̼  إىل  واملعلمون)  (األهل  الجانبان  وينشط  معرفية،  آلة  أنه  ʪجّرد 
تحصيلية أو يقع يف مشكالت سلوكية تجعله يصطدم بالنظام املدريس العام. (2)

وعىل العكس من هذا التوجه تب̼ أبحاث الصحة النفسية الحديثة مقدار تأث̺ الوضع النفيس 

النفصال للطفل عىل تحصيله وحتى تعلم بعض املواد كالرياضيات والتعʳ أو الفشل فيها ليس مجرد 

قضية معرفية ولقد وجد أن عالج األزمات النفسية يساعد عىل تحس̼ تعلم هذه املادة وسواها من 

املواد بفضل التحرر من الصدود املعرفية املالزمة لهذه األزمات والرصاعات.

ولقد أصبح معروفا ومثبتا أن اهت̲م األهل بتهيئة أطفالهم للدراسة ومتابعتهم والتنسيق مع 

املدرسة هو من أكرب عوامل النجاح التحصييل رشيطة توف̺ الرعاية املتكاملة ملختلف جوانب حياة 

الطفل وتوازنه النفيس واحتياجات ̷وه.
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* العالقة أهل-معلم ومعلم-أهل)

ʯيّز الحياة  التي  للمتغ̺ات  تبًعا  السلب  أو إىل  ʯيل إىل اإليجاب  وقد  تبقى متجاذبة  فالعالقة 

الدراسية.

- فكل طرف ̻كن أن يحكم عىل الطرف اآلخر، وأن يكون يف الوقت نفسه محكوما عليه من 

قبله. هذا الحكم الذي يبقى ضمنيا يحتمل أن يظهر إىل العلن يف الحاالت اإليجابية أو السلبية.

- فاملعلم يحكم عىل األهل من خالل ولدهم: ما هي جدارة والديتهم، وما مدى استحقاقهم 

للوالدية أصال؟ ينطلق هذا الحكم السلبي ح̼ يكون تحصيل التلميذ محبطا لصورة املعلم املهنية 

للمعلّم،  اإلزعاج  أو  التحدي  تحمل  سلوكية  مشكالت  يف  التلميذ  هذا  ينخرط  ح̼  أو  نفسه  عن 

فاألحكام السلبية (مقهورون، عاجزون، غ̺ جديرين بالوالدية). (3) هنا يحدث إسقاط من قبل املعلم 

عىل األهل ح̼ يجابه صعوبات يف محاسبة لذاته وحكمه عىل أدائه الذي ̬ يتمتع بالكفاءة املهنية 

هذا  يدها من  املدرسة  تنفض  وبالتايل  الفشل،  الخلل وسبب  إىل األهل عىل أنهم مصدر  ويحولها 

التلميذ وأوليائه باعتبارهم يشكلون إعاقة للنظام أو إحباطا له باعتبارهم غ̺ جديرين بخدماته.

بها  معرتفا  األهل  عىل جدارة  (التقو̻ي  حكمه  يصدر  فاملعلم  االتجاه  هذا  من  العكس  وعىل 

ومقدرا لها ورافعا من مكانتها، ح̼ تكون تجربته مع التلميذ إيجابية تعزز إحساسه بكفاءته املهنية، 

إنهم األهل الجديرون باالعتبار والذين أنجبوا ونشأوا هذا التلميذ النجيب أو املتفوق والذي يجسد 

كفاءة املعلم ويكرس قدرته عىل العطاء.

وكذلك األهل بدورهم يلعبون دور الحكم الذي يقّوم أداء املعلّم وكفاءته: من هو هذا املعلّم 

الفاشل الذي ̬ يستطع تعليم ولدنا أو يحسن توجيهه؟ إنه املعلّم غ̺ الجدير بأن نعهد إليه بأبنائنا، 

هذا الحكم السلبي جاهز بعد تكرار فشل التلميذ تحصيليا وتكيفا.

فاألهل يف هذه الحالة يتهربون من جرحهم ال̶جيس (إيذاء صورة ذاكرتهم ومفهومهم عنها) 

عىل املعلّم فهو املقّرص الذي ال يستحق شغل  ولدهم وتعʳه بإسقاط املسئولية  فشل  عن  الناشئ 

هذه املكانة وال امتالك هذه السلطة ففشل الولد يث̺ مشاعر املساس بتكامل القيمة الشخصية عىل 

صعيد صورة الجسد (من خالل االعجاب) أو عىل صعيد صورة الوالدية من خالل التنشئة وكاله̲ 
مشاعر تولد أزمات نفسية يصعب تحملها. (4)

وهنا يصبح املعلّم واملدرسة معه ه̲ أقرب املوضوعات لهذا اإلسقاط وما يحمله من عالمات 

يبقى  وهنا  املشكلة،  عالج  من  يتمكنا   ̬ الذي  السيئ  التعليمي  النظام  أو  الفاشل  املعلّم  وإدانات 

األهل  ب̼  موصوال  يصبح  الود  فإن  املقابل  املتبادلة، ويف  االتهامات  ب̼  مأزقية  الطفل يف وضعية 

واملعلّم واملدرسة عمومايف حالة التجربة املدرسية اإليجابية تحصيال وتوافقا.
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فهذه الديناميات، خصوصا يف الحاالت السلبية تبقى رهنا ʪقدار نضج كل من املعلّم واألهل، 

ذلك النضج الذي يفسح املجال أمام التقدير املوضوعي للحاالت والتعامل الواقعي العقال̹ واملهني 

معها تشخيصا وتدخال وعالجا، وʪقدار سيادة هذه الواقعية يحظى التلميذ بفرص أكرب للحصول عىل 

املساعدة الالزمة يف حل مشكالته التحصيلية وأزماته النفسية عىل حد سواء.

عىل برامج الصحة  عموما،  تأهيل املعلّم واملسئول̼ يف املدرسة  يتضح م̲ سبق مقدار أهمية 

النفسية وتفهم آليات وديناميات العالقات والتفاعالت والتبادالت ب̼ أركان ثالثة (األهل، التلميذ، 

املدرسة)، ك̲ يتع̼ إعدادهم في̲ يتجاوز املناهج وطرق التدريس واإلدارة املدرسة، ˔ يتمكنوا 

من تشخيص هذه القضايا والتدخل الفاعل لعالجها والوقاية منها.

3) املدرسة من تقويم الدرجات إىل تقويم النجاح يف الحياة:

تركز املدارس عادة عىل تربية مهارات معرفية ضيقة وترصف جّل وقتها يف تصنيف التالميذ يف 

رتب تحدد عىل أساسها تفوقهم الدرايس، ك̲ قاله «هوارد جارفرد» فقد آن األوان ˔ نرصف وقتا 

أقل يف تصنيف رتب األطفال ووقتا أطول يف مساعدتهم عىل اكتشاف كفاءاتهم ومواهبهم الطبيعية 
وتنميتها. (5)

إن أهم إسهام ̻كن أن تقدمه الرتبية لنمو الطفل يتمثل يف مساعدته عىل التوجه نحو مجال 

يتناسب بأفضل ما ̻كن مع نواحي موهبته وقدراته، حيث ̻كن أن يكون سعيدا أو ناجحا. (6)  إ̷ا 

دعوة ألن تقوم املدرسة بتنمية مهارات الحياة والنجاح فيها، ومن أهمها الذكاء يف التواصل الذي 

يشكل قطاعا كب̺ا من الصحة النفسية والذي يحوي العنارص التالية:

- االستبصار الذاʲ، ومعرفة الحاالت الوجدانية والوعي بها يف مختلف مواقف الحياة م̲ يساعد 

يف توجيه الذات نحو القرار األفضل.

- القدرة عىل ضبط االنفعاالت والتعامل مع الضغوطات النفسية والتسلح ضد القلق يف الشدائد 

الحياتية.

- القدرة عىل التحفيز الذاʲ وتعزيز الحاالت الوجدانية اإليجابية واملواقف اإليجابية يف الحياة، 

م̲ يخدم أهداف بناء املرشوع الحياʲ ومتطلباته.

م̲  واستيعابها،  الوجدانية  خرباتهم  ونلمس  معهم،  التعاطف  عىل  والقدرة  اآلخرين  تفهم   -

يشكل أساس التواصل اإلنسا̹ األصل.

الكفاءة االجت̲عية،  والتفاعالت مع اآلخرين م̲ يشكل أساس  إدارة العالقات  القدرة عىل   -

ويعزز شبكة العالقات والقرارات القيادية، ويقوي مشاعر االلتزام واالنت̲ء.

 فهذه املهارات تعكس مستوى جيد من الصحة النفسية ̻كن أن يتم تعلمها يف الوسط املدريس 
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كتعلم باقي املواد الدراسية، فيتوقع مستقبال تالزم مساري التعليم األكاد̻ي والتعلم االنفعايل، إذ 

يعزز  عاطفي  محيط  توف̺  خالل  من  النفسية  الصحة  تعزز  بطريقة  املنهج  ينفذ  أن  للمعلّم  ̻كن 
كفاءات التالميذ العاطفية. (7)

-4الوسط املدريس املثايل:

لقد أثبتت األبحاث الحديثة عىل الدماغ أن هناك تكامال ما ب̼ التفك̺ واالنفعال وهو الذي يوفر 

القدرة الفعلية عىل التعامل مع قضايا الحياة ومجابهتها بالفاعلية املطلوبة. فهناك دماغان يعمالن 

بانسجام يف حاالت الصحة النفسية، وهو انسجام رضوري لحسن توجيه حياتنا االنفعالية وتكيفنا 

االجت̲عي ونجاعة القرارات والخيارات. فالذهن املفكر ال يعمل بأحسن حاالته التي تتجىل يف ذكاء 

التعامل مع املشكالت إال ʪقدار رشاكته ونشاطه وتآزره وتكامله مع الذكاء االنفعايل، وعندما تنشط 

هذه الرشاكة يرتفع كل من األداء العقيل والذكاء االنفعايل، وهذا هو النموذج الجديد الذي تنادي 

العاطفة  ويلغي  االنفعال  يتجاهل  الذي  القديم  النموذج  عن  عوضا  املدرسية  النفسية  الصحة  به 

ويف حالة من  لصالح العقل املحْض يف نوع من وهم الوصول إىل آلة معرفية تحّصل العلم بتفوق 
فقدان الروح والوجدان. (8)

- فالصحة النفسية الن̲ئية هي يف املحصلة نتاج الحياة املليئة التي تتيح للتلميذ مدى الفرص ˔ 

يكون ويص̺ كمرشوع مستقبيل، بدال من طرق التبعية والفوقية وترسيخ الطفيلية والالمسؤولية 

التي هي أبعد عن حاجات الناشئة وتوف̺ متطلبات الصحة النفسية.

-5العوملة والصحة النفسية:

العوملة والتي تشكل مرحلة حضارية جديدة كليا بخصائصها وتوجهاتها  البرشية تدخل يف  إن 

وتحدياتها، وك̲ أن لكل مرحلة حضارية، ولكل ثقافة مقوماتها يف الصحة النفسية، وكذلك بدأت 

تربز مالمح جديدة من هذه املقومات التي تتالءم مع العوملة وتخدم خصائصها ومتطلباتها.

وقد أشار طلعت منصور إىل هذا التغ̺ الواضح يف املنظور، منطلقا من أن املتطلبات القادمة 

اإلنتاجية عالية الجودة، التي تستطيع الصمود يف تيار التنافس العاصف، وهذه الجودة  تتمثل يف 

الواجب  النفسية  بالكفاءات  وبالتايل  اإلنسا̹  األداء  بجودة  بالرضورة  العاملية مرشوطة  اإلنتاجية 

توافرها لدى اإلنسان املنتج، فالجودة اإلنتاجية إذا يجب أن تسبقها جودة نفسية، والتي تنعكس يف 
األداء الخارجي املميز االبداعي. (9)

ركنا  فيه  النفسية  الصحة  ʯثل  منظورا  وقّدم  ومعاي̺ه،  األداء  جودة  يتجاوز  منصور  فطلعت 

أساسيا من حركة اجت̲عية عالية واسعة النطاق، تهتم بقيمة اإلنسان وبحقه يف حياة كر̻ة تستحق 

أن تعاش.
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فهو بهذا املنظور يخرج عن اتجاهات العوملة النفعية، ويذهب خطوة أبعد يف ذلك للتحدث عن 

الصحة النفسية االيجابية عىل مستويات الفرد والج̲عات املحلية واملجتمع. فتتحول الصحة النفسية 

من الفرد إىل الج̲عات إىل املجتمع يف وحدة متكاملة.

االنتاج ك̲ يف  يف  واالبداع  التميز  عالية  الحياة  لنوعية  يهيئ  الذي  االقتدار  يولد  التكامل  هذا 

املشاركة واالنت̲ء، وهذا االقتدار يجعل من الفرد واملجتمع قادرين عىل مواجهة تحديات العوملة 

واالستفادة من فرصها، وتحقيق القدرة الجسمية والعقلية واملعرفية والعاطفية واالجت̲عية وهذا 

يوصل إىل إثراء الحياة بحسن توظيف مرادها وهكذا تصبح غاية الصحة النفسية، «تحس̼ نوعية 

الحياة».

فالصحة النفسية الفردية ال تقوم من فراغ، وال هي حالة مغلقة عىل ذاتها، بل إنها مرشوطة 

ʪجموعة من الدوائر التي تشكل أطرها، التي تتفاوت يف اتساعها انطالقا من الفرد إىل الج̲عات 

التي ينتمي إليها، واملؤسسات التي تنظم وتشكل سلوكاته وصوال إىل اإلطار املجتمعي الذي يندرج 

بدوره ضمن أطر ثقافية حضارية، فالصحة النفسية للفرد تتبادل التأثر والتأث̺ والفعل واالنفعال 

وعافيتها  األطر  ʪقدار صحة هذه  إال  فردية  نفسية  تستقيم صحة  واألطر، وال  الدوائر  بكل هذه 

وإيجابيات تفاعلها وتكاملها.

أما مصطفى حجازي ف̺ى أن الصحة النفسية تقوم عىل عالقة منطقية وظيفية ب̼ خصائصها 

ذلك  بناء عىل  واالغتناء، و̻كن  االعت̲د  وإياه  يتبادل  نظام حي يعيش يف مجال حيوي  فاإلنسان 

القول بأن الصحة النفسية هي تلك الخاصية املميزة لهذا النظام الحي يف بنيته الداخلية من ناحية 

ويف تفاعله الحيوي الوظيفي مع محيطه من ناحية ثانية، وهو ما يتيح له الن̲ء واالرتقاء، وعليه 

فيمكن النظر إىل الصحة النفسية من منظور رباعي األبعاد: صحة البنية الداخلية، صحة الوظائف، 

صحة التفاعل واالنت̲ء والصحة الن̲ئية املتجاوزة لذاتها تحقيقا ملرشوعها الوجودي، والعالقات ب̼ 

هذه األبعاد تكاملية تفاعلية فال صحة وفاعلية للوظائف يف بنية سقيمة، وال إمكانية للن̲ء بدون 
صحة البنية ووظائفها وتفاعلها مع محيطها الحيوي.(10)

فالنظر يف صحة اإلنسان النفسية ̻كن إذا أن يتمحور عىل هذه األبعاد األربعة:

الصحة النفسية البنيوية: -1

األساس  من  تنطلق  الصحة  وهذه  الشخصية وحيوية خصائصها،  متانة  يف  عنها  التعب̺  و̻كن 

والجهاز  الدماغ  سالمة  تحتل  ضمنها  ومن  املرتكز،  تشكل  الجسم  فسالمة  الجسمي،  البيولوجي 

العصبي مكان الصدارة، وأما عىل املستوى النفيس املحض فإن سالمة البنية النفسية تشكل مرتكز 

كل نشاط وظيفي تفاعيل الحقان وهنا ̻كن التوقف عند بعض الخصائص للصحة النفسية البنيوية، 
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ومن أبرزها الط̴نينة القاعدية التي تشكل أساس كل صحة نفسية الحقة، وتقرتن هذه الط̴نينة 

بالتقدير اإليجاʭ غ̺ املرشوط الذي يحظى به الطفل، وبسالمة رعايته األولية، منها تنطلق وعليها 

التي يشعر  املختلفة، فهي الحالة اإليجابية الكيانية  تبنى كل الخصائص التي قالت بها املنظورات 

اإلنسان معها بأنه بخ̺.

الصحة النفسية الوظيفية: -2

وتظهر يف اإلنسان الناشط بكامل وظائفه الجسمية العقلية واملعرفية والعاطفية واالجت̲عية، 

وتكملها الخاصية الفاعلية واالقتدار من القيام بهذه الوظائف، حيث ال يكفي نشاط الحد األد̸، بل 

تتوطد الصحة النفسية ʪقدار ما يقوم اإلنسان بهذه الوظائف بدرجات أكʳ تقدما ونشاطا، و̻كن 

يتضمن  فيها  ركن  ألن كل  الفرويدية  والرتويج  واإلنجاب  العمل  ثالثية  الفاعلية عىل  هذه  تطبيق 

العديد من الوظائف الحيوية، إن القدرة عىل النشاط الوظيفي الكامل بفاعلية واقتدار شكل النقيض 

الصحي النفيس لحاالت املرض واالضطراب.

فالنشاط الوظيفي الفاعل مرشوط بالصحة النفسية البنيوية، ذلك أن الخلل عىل مستوى البنية 

ينعكس سلبيا عىل العديد من الوظائف من ناحية، أو عىل مستوى فاعليتها من ناحية ثانية، أما إذا 

توفرت الصحة النفسية البنيوية األساسية، فإن أي قصور وظيفي أو تدن يف الفاعلية الوظيفية يظالن 

جزئ̼ محدودين.

الصحة النفسيةاالنت̲ئية القيمية: -3

إن االنت̲ء ليس مجرد والء، بل هو يتجاوز إىل مستوى الوحدة الحيوية ب̼ اإلنسان ومحيطه 

الطبيعي واالجت̲عي، واالنغ̲س يف مرجعية ثقافية تشكل أساس هويته ونظرته إىل الوجود، ذلك 

 ʳيك التي  االغرتاب  أمراض  يف  يكون  وقد  الهوية،  مكونات  أحد  سوى  ليست  الذاتية  الهوية  أن 

الحديث عنها يف األدبيات الغربية تعرب عن الخلل الكب̺ يف االنت̲ء إىل الهوية الثقافية، ك̲ قد يكون 

يف الشكوى الوجودية املستفحلة يف الغرب من حياة االستهالك، والتي تعترب مسؤولة  إىل حد بعيد 

الخلل يف  العرقية، تعب̺ واضح عن  الدينية  إىل العودة إىل األصوليات  الداعية  تنامي التيارات  عن 

الصحة االنت̲ئية القيمية، فاالنت̲ء إىل الذات ال يستقيم إال من خالل االنت̲ء إىل مرجعيات تتجاوزها 

ج̲عيا وقيمياً.

فصحة االنت̲ء والقيم أخذت تحتل ركنا ومكانة مميزة يف برنامج التنشئة والتنمية، وهي تشكل 

أحد أبرز مقومات نوعية الحياة التي تنادي بها وتسعى إىل تحقيقها سياسات التنمية املستدامة.

الصحة النفسية الن̲ئية: -4

الذات ويف  تحقيق  األد̸ يف  الثالثة السابقة، وتتمثل يف حدها  املقومات  وهي تشكل محصلة 



133

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

النفسية  الصحة  الدوام. وتشمل  لذاته عىل  متنام، متجاوز  انجاز مرشوع وجود  بعدها األقىص يف 

الن̲ئية األبعاد الثالثة السابقة بدورها: ̷و البنية وارتفاعها، ̷و الوظائف ونشاطها بكامل طاقتها 

وبذلك  والثقافة،  واملجتمع  للج̲عة  إغناء  عنرص  إىل  يتحول  الذي  الفاعل  االنت̲ء  ̷و  وفاعليتها، 

ترتقي عمليات التفاعل ما ب̼ النظام ومجاله الحيوي ملصلحة ̷و وحدتها، وعىل عكس من ذلك 

بالجمود  يتصفان  اللذين  واالضطراب  املرض  حالة  الثالثة  الصعد  هذه  عىل  النمو  توقف  يشكل 

والتصلب والرتابة والتكرار والنمطية واالجرتار، أو يتعرضان للتقهقر املتفاوت الدرجات وصوال إىل 
التفكك واالندثار يف أشد درجات املرض. (11)

فيبدو حاليا أن الصحة النفسية يف أركانها جميعا أصبحت رضورة كب̺ة لإلنسان املستقبيل ك̲ 

أن صيانتها وتعزيزها تشكل عملية ملحة للقاʥ̼ عىل شأن الرتبية والتنشئة وإدارة شؤون املجتمع 

عموما.

العمل،  وسوق  التعلم  مستوى  عىل  نجدها  النفسية  الصحة  تواجه  التي  التحديات  أهم  ومن 

فالعوملة تقوم عىل قانون القوة، فبدال من االنتقاء الطبيعي القادر عىل الدرجة األفضل من التكيف 

مع املحيط الحيوي، فنحن مع العوملة بصدد االنتقاء القائم عىل قوة املعرفة والقدرة عىل انتاجها 

وتطبيقها يف التكنولوجيا، واإلنتاج ك̲ يف الخدمات وتتالءم قوة املعرفة بالطبع ʪستوى القدرة عىل 

توظيف الطاقات الذهنية واإلمكانيات الشخصية.

وأساليب  التقليدي  التلميذ  دور  عىل  املتسارع  القضاء  املعلوماتية  التكنولوجيا  آثار  أبرز  ومن 

التعلم التلقينية التي يكون فيها التلميذ منقادا للسلطة املعرفية الفوقية لألستاذ والكتاب، فيستمع 

بدون نقاش أو تساءل ويحفظ املعلومات الجاهزة وهذا ما يؤدي يف أحيان كث̺ة إىل شل تشغيل 

الدماغ والحجر عىل التفك̺ التحلييل النقدي والتفك̺ االبداعي.

وهذه الوضعية السلبية ال تتطلب درجة عالية من الصحة النفسية عىل مستوى النشاط الذهني، 

اتخاذ القرار،  الشخصية واستقالليتها وقدرتها عىل  أنها تتطلب درجة عالية عىل مستوى قوة  ك̲ 

وامتالك مرجعية الخيارات، ولذلك فإن التلميذ األكʳ تفوقا من الناحية التحصيلية حسب املقياس 

التقليدي هو األكʳ قدرة عىل التسميع لكتل املعلومات، وعىل العكس قد يواجه التلميذ الذي يتمتع 

واالرغامات ˔ يتمثل ويدخل يف  املضايقات  اآلراء ملشاكل كث̺ة يف  قوية واستقاللية يف  بشخصية 

الذي  والناقد  املحلل،  واملتسائل  املعتقد  منها ذو الدهن  الجاهزة، فكم من أزمات يعا̹  القوالب 

يجابه معرفيا املعارف التي تفرض عليه.

أما ثورة تكنولوجيا املعلومات التي بدأت تسيطر عىل عا̬ الدراسة بشكل متسارع، فإنها تربز 

التلميذ الذي ̻تاز بالقوة الذهنية وقوة الشخصية واستقاللها وتحررها من الدور السلبي املتلقي 
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للمعلومات أي تربز متعلم̼ يتسعون بدرجات عالية من الصحة النفسية التي توفر إطالق  طاقتهم 

عىل اختالفها يف أنشطة استكشافية استقصائية تحليلية نقدية انتقائية، وعليه أن يتعامل مع الكم 

دور  يعدو  وال  منها،  حاجته  اختيار  إىل  ويحللها وصول  ويفرزها  فيمحصها  املعلومات  من  الهائل 

األستاذ هنا دور املرشد الذي يساعد يف وضع معا̬ طريق االستكشاف أمام املتعلم.

وهكذا يحدث التحول من مراكمة املعلومات وتخزينها يف شكلها الخام وصوال إىل اسرتجاعها يف 

املعلومات  ب̼  املنطقية  العالقات  إقامة  يف  املتمثلة  الذهنية  املنهجية  املهرات  اتقان  إىل  االمتحان 
إلنتاج معرفة جديدة. (12)

وهذه العملية تستلزم عىل املتعلم اتقان أنواع من القراءات، بدء بالقراءة املتقدمة التي تلم 

بحدود املوضوع وتشعباته، ودخوال إىل القراءة االنتقائية التي تفرز وتصنف وتختار، ووصوال إىل 

القراءة املتعمقة ذات القدرة عىل االستيعاب التي تبني نظ̲ معرفية سليمة.

ترتبط  واملرونة  والقدرة  القوة  ألن  وأعقد،  أصعب  التحديات  أن  فتبدو  العمل  مجال  يف  أما 

ارتباطا مبارشا ʪثانة الصحة النفسية كرشط إلطالق الطاقات الحية، ألن عا̬ العمل ال يحتاج فقط 

لقوة املعرفة واملهارة بل كذلك لقوة التكوين النفيس.

فاالخرتاعات يف عرص العوملة تتدافع وتطوير التقنيات يتسارع فال تلبث تكنولوجيا معينة أن 

تنزل إىل السوق حتى يكون الجيل التايل لها قد أصبح جاهزا، ف̲ كان تقنية نخبوية ال يلبث أن يصبح 

أمرا مألوفا وواسع االنتشار.

واإلدارة  العمل  أساليب  تغي̺  وهو  يواكبه  آخر  تسارع  هناك  التقنيات  يف  التسارع  هذا  ومع 

والسلوكية  النفسية  املستويات  عىل  عالية  مرونة  التسارع  هذا  ويتطلب  والخدمات،  والتسويق 

للتكيف مع املستخدمات املتالحقة.

واملرونة والقدرة والتكيفية تستدعي االستعداد لعدم الركون إىل املهن املستقرة ويتع̼ عىل 

الناشط̼ يف سوق العمل إظهار القدرة الداʥة عىل التغي̺ والتدريب الدائم ملتابعة املستجدات.

وستظهر الرشكات الكربى قسطا هاما من ميزانيتها عىل التدريب املستمر للعامل̼ لديها وإعادة 

والخدمات  االنتاج  أسواق  وتوجهات  ومتطلباته  العمل  وأساليب  التقنيات،  لتحوالت  تكييفهم 

والتوزيع، ك̲ سيتطلب األمر من اإلنسان املنتج تخصيص ما يزيد عن %25 من وقت حياته املنتجة 

للتدريب ومتابعة املستجدات، إذا أراد ض̲ن مورد رزقه.

التي  النفسية  الطاقة  ومقدار  الحالة،  لهذه  املصاحبة  النفسية  الضغوط  مقدار  نتصور  أن  ولنا 

يحتاجها املرء ˔ يتعامل باملرونة التكيفية الالزمة مع هذه التحوالت مع االحتفاظ بتوازنه النفيس 
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من ناحية وقدرته عىل العطاء والقيام باألدوار وامله̲ت املطلوبة منه من ناحية ثانية.

ك̲ يواجه اإلنسان كذلك تحدي آخر وهو الوقت، حيث يتعذر عليه تلبية ازدحام املتطلبات 

حيث  هامة  نفسية  ضغوطا  يحمل  الوقت  فإن  وبالطبع  العمل،  وت̺ة  عىل  والسيطرة  وتسارعها 

للعامل، ك̲  البيولوجية  الدورة  احتياجات  مراعاة  أحيانا  ويتعذر  والراحة،  العمل  وت̺ة  تضطرب 

تنعكس هذه الظاهرة عىل الحياة االجت̲عية واألرسية من الجانب النفيس، ويتطلب ذلك مزيدا من 

القدرة عىل التحمل وإيجاد الحلول والبدائل.

والتفاعل  التواصل  انعدام  وهي  اإلليكرتونية  األجهزة  مع  التعامل  يف  أخرى  مشكلة  تربز  ك̲ 

اإلنسا̹ يشعر بالحاجة إىل التواصل واللقاء واالرتباط العاطفي، م̲ ال يوفره تزايد الوجود للتواصل 

اإللكرتو̹ فالعامل ال يتعامل مع رب العمل بل مع جهاز، وبذلك تتالىش عالقات العمل اإلنسانية 
م̲ يزيد من وت̺ة الضغوطات النفسية. (13)

خاʯة:

إذا فاألمر ال يقترص عىل املناعة النفسية يف التعامل مع الضغوطات والتحوالت والتسارع وانعدام 

الض̲نات الوظيفية، بل يتعداه إىل رضورة ʯتع اإلنسان املستقبيل بالصحة النفسية اإليجابية يف حالة 

من الثقة بالذات واإلمكانات واالستقاللية يف إدارة شؤون الحياة، وتخطيط املستقبل واملبادرة إىل 

إبداع حلول  والقدرة عىل   ʭاإليجا التفك̺  ذلك  إىل  الفرص وصوال إىل صناعتها، ويضاف  اكتشاف 

جديدة للمشكالت، ومهارات اتصالية عالية لتسويق الخربة والتفاعل النشط مع اآلخرين، والتمتع 

االنفعايل،  الذكاء  من  عالية  درجة  من خالل  اآلخر  الذات مع  وتفهم  الفريق،  العمل مع  ʪهارات 

واإلنسان املتمتع بقوة الصحة النفسية فقط سيتمكن من أن يكون نشطا عىل ساحة العمل، والحياة 

يف ظل تحديات العوملة.
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ران) ولوجيا االجتماعية والثقافية  (و و ي حمزة / مركز البحث  األن ش د. 

ملخص:

 يف هذا املقال نحاول تتبع هذا لشكل التعب̺ي الساخر يف الجزائر و كيف استطاع أن يت̲ىش مع 

التغ̺ات التي شهدتها الجزائر يف مختلف مراحلها، و هنا ̻كن اإلشارة إىل أن الكاريكات̺ هو نتاج 

مجتمع ال ̻كن أن ينفصل عنه وال أن يربز خارج أفكاره و تصوراته و تطلعات أفراد هذا املجتمع. 

إن الكاريكات̺ يف العا̬ و يف الجزائر ال يفتأ يستمد محتوياته و أفكاره من معاناة و سخرية األفراد 

و ما السلطة و الدولة إىل تعب̺ عن املجتمع فال ̻كن بأي حال من األحول الفصل بينه̲ ، و الجزائر 

ʯتلك منذ البدايات االستقالل روح الفكاهة و السخرية و إن كانت  عىل مستوى الشعبي و الشفهي 

يف ظل الظروف السياسية السائدة يف مرحلة ما إال أن الصحافة املكتوبة الساخرة والكاريكات̺ ʯكنا 

السياسية  و  االجت̲عية  األوضاع  مختلف  من  السخرية  و  واضح  بشكل  و  بالتعب̺  معينة  فرتة  يف 

وغ̺ها التي عرفتها البالد و تساؤل املقال بسيط الهدف منه تتبع مسار الكاريكات̺  و مقارنته مع 

مسار املجتمع.

Résumé :

 Dans cette feuille nous allons essayer de poursuivre l’évolution de cette forme 

de la caricature satirique  et comment elle a pu s’adapter avec les changements qu’a 

connus l’Algérie dans ses diљérentes étapes. Nous pouvons avancer que la carica-

ture satirique est une construction sociale,  elle est indissociable de la réalité quoti-

dienne et ne peut s’exprimer hors les représentations et les aspirations de cette 

même société.

La caricature empreinte à la société ses contenus, et retrace les souљrances des 

individus. La société algérienne, comme toute autre société, a son sens de l’humour 

et ses manières d’exprimer ce qui est satirique dans la scène politique, de son côté 

la presse a bien pu transmettre et diљuser ce sens de l’humour en représentant la 

scène politique algérienne dans tous états par la caricature satirique. L’objet de cette 

feuille est de poursuivre le processus d’évolution de la caricature dans la représen-

tation des bonheurs et des malheurs de la société dans laquelle il évolue. 
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مقدمة

يقول «غوغول»1(1852-1809)»  أن األمر الذي يخشاه اإلنسان أكʳ، هو الضحك، ألن هذا األخ̺ 

̻كن أن يحمل معا̹ قوية2»، اليوم ̬ يعد الكاريكات̺ عبارة عن رسوم مشوهة لبعض الشخصيات 

املعروفة أو غ̺ معروفة ك̲ كان يف السابق، الهدف منها التسلية فقط، بل أصبح  يرافق بناء الرأي 

العام، و املواقف . و̬ يعد املجتمع  يعترب الرسم الكاريكات̺ي عبارة عن خطوط ال معنى لها، يلجأ 

إليها الرسام الصحفي من أجل التهرب من مدير التحرير أو رقابة الدولة، بل أصبح أفراد املجتمع 

بطريقة علمية  الصحف اليومية ويحاولون فك رموزه ودالالته،   ينرش  يف  يتابعونه من خالل ما 

يف  الكاريكات̺  استطاع  في̲ ييل: كيف  يتمثل  املض̲ر  هذا  نطرحه يف  الذي  والتساؤل  موضوعية. 

نبدأ  أن  نحاول  التساؤل،  االجابة عن هذا  ملحاولة  ؟  املجتمع  تطور  مع  التطور  و  التأقلم  الجزائر 

بتقديم تعريف أويل للكاريكات̺، يتضمن االسئلة التالية: ما حقيقة الكاريكات̺؟  هل ينحرص يف كونه 

فنا تشكيليا، مرتبط ʪجال زمني ومكا̹ محدد،  موجه إىل فئة معينة من املجتمع. أم هو تعب̺ لغوي  

له رموزه وأبجدياته يستمدها من كل رشائح املجتمع؟ 

تعريف الكاريكات̺:

إن البحث يف أصل التسمية و تاريخ ظهور الكاريكات̺،  يعد من اختصاص املؤرخ̼، غ̺ أن هذا 

باهت̲م  يحظى  وأصبح  الكاريكات̺  فيها  برز  التي  املواقف  أهم  بعض  عىل  التعريج  من  ̻نعنا  ال 

املجتمع ودخل يف عالقة تبادل مصلحي. ولقد عرف الكاريكات̺ عدة تعاريف و منها أنه اسم يطلق 

عىل التشكيل الذي يحمل مضمونًا ساخراً أو ناقداً أو يحتوي عىل مفارقات كوميدية منفذ بخطوط 

مبالغ فيها و هي مأخوذة من الكلمة االيطالية caricatura التي تعني املبالغة أو التحميل.3 

 لقد كان أول ظهور للكاريكات̺ يف ايطاليا،  و تزامن مع بداية النهضة األوربية، و بروز أشكال 

من  الفنون  عىل غرار املرسح و الرسم و النحت و املوسيقى، كنتيجة  لحركية فكرية يف ذلك الوقت، 

لكن اليشء الذي ينبغي أن يشار إليه، هو أن الكاريكات̺ الذي عرف يف تلك الفرتة ليس هو الكاريكات̺ 

الحايل أو قبل قرن من الزمن، و ذلك ʯاشيا مع التغ̺ الذي شهده املجتمع األوروʭ عموما و االيطايل 

الكاريكات̺ عبارة عن رسم مشوه ألشخاص، إما معروف̼ أو مجهويل الهوية،  خصوصا، حيث كان 

يرسم عىل  لوحات تعرض يف الساحات العمومية لبعض املدن االيطالية املشهورة من طرف هواة. 

وقد كان الغرض من هذا النوع من الرسم التسلية فقط. و إن كان لرواد إليطاليا الفضل يف ظهور 

1  - نيقوالي فاسيليفتش غوغول : كاتب رويس يُعد من آباء األدب الرويس. ُولد يف يف  ابريل 1809 وتويف يف  4 مارس.1852  
العام  املفتش  الكوميديت̼  املرسحيت̼  إىل  باإلضافة  املعطف،  ̺ة  القص امليتة وقصته  رواية النفوس  شهرة   ʳاألك أع̲له  من 

وخطوبة.
2  - la caricature russe en liberté surveillée, Karine Greth, CAIN.INFO, 2003/3-no 4 pages 248 à252.

3 - شوقية هجرس، فن الكاريكات̺، الدار املرصية اللبنانية، 2005، صفحة 86.  
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فكرة الرسم الكاريكات̺ي الحديث، أو الرسم الساخر عىل الورق و كذا إطالق التسمية عىل هذا 

النوع من الفنون قبل ارتباطه بالصحافة.  نجد هناك حدثا  هاما  كان له  الفضل يف نقل هذا الفن 

من الساحات العمومية، إىل فضاءات أخرى و هو اخرتاع املطبعة (الطابعة)، هذه االلة سمحت بنقل 

الكاريكات̺ من مجال اللوحة إىل الورق و هذا ما أدى إىل اتساع مجال انتشاره، االمر الذي وافق عدة 

انتشار  يعزون  املؤرخ̼  أغلب  فإن  ومن هنا  التقنية  و  والصناعية  الفكرية  الساحة  متغ̺ات عىل 

الرسم الكاريكات̺ي إىل ثالث عوامل: اخرتاع املطبعة وبروز الصحافة  وشعبيتها، وفكرة حرية الرأي 
مع بداية عرص التنوير و الثورة الفرنسية .1

فالكاريكات̺̬  يعرف االنتشار والج̲ه̺ية إال بعد ظهور العنارص السابقة الذكر، فربوز الصحافة 

املكتوبة وانتشار توزيعها وانخفاض أʴان الجرائد، التي أصبحت يف متناول أغلب الفئات االجت̲عية،   

املجتمع  تطور  يف  مه̲  دورا  الصحافة  لعبت  حيث  شعبية،  صبغة  الكاريكات̺  إعطاء  يف  ساهمت 

األوروʭ، من خالل النقاشات السياسية وطرح األفكار العلمية والحمالت التوعوية و كذلك انتشار 

بيئة إىل  األفكار االنسانية مع بداية القرن التاسع عرش ك̲ عملت عىل نقل األخبار و األفكار من 

أخرى و من طبقة إىل أخرى، وطرح نقاشات و توسيع األزمات ب̼ الدول خصوصا يف الحرب العاملية 

له مجاال  ويوفر  الكاريكات̺  الذي يحمل  الوعاء  املكتوبة  الصحافة  الثانية. هكذا أضحت   و  األوىل 

لالنتشار و التوسع،  نجد الكاريكات̺ ينترش يف معظم الدول االوربية و ̻كن تقديم ملحة عن هذا 

أورنيه  الفرنيس  الفنان  أن  الكاريكات̺،  فن  كتابه  يف  بهجوري،  يعترب  حيث  بدايته  منذ  االنتشار 

فنانو  إليها  التي وصل  بكل مراحله  املعارص  الكاريكات̺  لفن  الروحي  دومييه(1897-1808)، األب 

الكاريكات̺ يف الصحافة العاملية اليوم و إليه يرجع الفضل الكب̺ لشد االنتباه لهذا الفن الذي اصبح 

لغة عاملية ال تحتاج اليوم إىل تعليق أو ترجمة.2 و قد صدرت أول صحيفة هزلية مصورة يف العا̬ 

تعتمد الكاريكات̺ مادة اساسية فيها عام 1830 عىل يد الصحفي و الرسام الفرنيس شارل فليبون، و 

أس̲ها  و  أخرى  كاريكات̺ية  صحيفة  بإصدار  تبعها  أن  لبث  ما  ثم   «CARICATURE» اس̲ها 

«Charivari»3ومنذ ذلك الوقت اصبح الكاريكات̺ مادة اساسية و مطلوبة يف كل الصحف اليومية 

واألسبوعية منها املتخصصة يف األخبار ومنها الهزلية.

الكاريكات̺ يف املجتمعات الغربية التي كانت تعرف حركية علمية و ثقافية واقتصادية متصاعدة، 

ومتوهجة سمحت ألفرادها، باإلبداع و اإلنتاج املعريف املكثف، هذه الحركية مست كذلك الحريات 

1  - املرجع السابق ، ص 87.
2  - بهجت البهجوري، فن الكاريكات̺، 1982، الصفحة 25.

العدد  القضاة، االكاد̻ية للدراسات االجت̲عية و االنسانية،  اليومية، عىل منعم  الصحافة البحرينية  3  - فن الكاريكات̺ يف 
2012-8ص154
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الرسام̼  ب̼  و جزر  الرأي ومع مرور الوقت حصل هناك مد  منها حرية التعب̺ وحرية  الفردية 

الكاريكات̺ين  والسياسي̼ يف أروبا خصوصا ب̼ الرسام̼ الكاريكات̺ي̼ و رجال القانون و السياسي̼ 

الذين ̬ يتوانوا يف كث̺ من املرات من إصدار قوان̼ و قرارات تحد من إصدار بعض الصحف أو 

البلدان  إىل  التعب̺  من  الشكل  هذا  انتقل  و  املالية.1  العقوبات  أو  للسجن  االخر  البعض  تعريض 

داʥا  كانا  السيايس  و  التاريخي  السياق  لكن  و  االستقالل  بعد  ثم  االستع̲رية  الفرتة  يف  العربية 

̻ثل  وكاريكات̺  العيل2   ناجي  يد  عىل  الثوري  الكاريكات̺  من  نوع  بروز  إىل  أدى  م̲  مختلفان 

الحركات التوعوية عىل نحو الكاريكات̺ عىل فرزات3 ونوع آخر هو الكاريكات̺ االجت̲عي الذي يركز 

عىل توعية الفرد اجت̲عيا وثقافيا قبل االنتقال إىل أع̲ل  السياسية، من هنا ال ̻كن الحديث عن 

االنظمة  بعض  ظل  ففي  واملواجهة  النقد  عىل  قدرة  و  التعب̺  من  حرية  ̻تلك    ʭعر كاريكات̺ 

التسلطية كان الكاريكات̺ي كمثل الصحفي يف نفس الخندق: املواجهة واملراوغة .

ارتبط الكاريكات̺ بالصحافة ارتباطا عضويا، فهو يدون لألحداث اليومية لإلنسان بشكل مغاير، 

فالكاريكات̺ بطابعه السخري التهكمي4، يعطي لألحداث االجت̲عية صبغة نقدية هجائية ازدرائية، 

لباقي وسائل اإلعالم. إنه يشكل  لنا األحداث والوقائع االجت̲عية يف ̷ط مغاير  يقدم  بذلك  فهو 

عنرصا مه̲ يف البناء الد̻قراطي وهذا يف حد ذاته عالمة عىل تطور اإلعالم و املجتمع نحو نسق 

د̻قراطي.

و إذا كانت ثالثية الرتفيه و التنكيت و الضحك 5 ال تنحرص يف املجتمعات الغنية، أو الطبقات 

البورجوازية، بل ̻كن أن نجدها يف أفقر املجتمعات، فهي من الوسائل التي يلجأ إليها اإلنسان، من 

أجل نسيان أوضاعه االجت̲عية املزرية، ك̲ يكون أحيانا من إنتاج النظم السياسية لجعل الشعوب 

تعيش يف حالة من التنكيت والضحك الالواعي، لكن الكاريكات̺ الخالص هو ترفيه و تنكيت منظم 

من طرف أولئك الذين يريدون أن يقدموا لشعوبهم أفكارا تصل برسعة، و تحقق نتائج يف أقرب 

مدة ممكنة، خاصة يف املجتمعات التي تنترش فيه األمية و الرقابة عىل الصحافة واإلعالم والرأي. 

و هنا ال بد من الوقوف عىل أن املدة التي استغرقها الكاريكات̺ منذ أن ارتبط بالصحافة و عرف 

شعبية وجمهور مدة طويلة، كان هناك تصارع بينه و ب̼ السلطة السياسية بالخصوص املنحرص إما 

يف امللل أو الرئيس أو نظام سيايس ككل،  فهناك عدة و وثائق تاريخية و قوان̼ يف أروبا تذكر هذه 

1  - Philipe colombin : « Notre siècle en caricature ».Ed. Atlas, p 29.
2  - ناجي سليم حس̼ العيل  (1937-1987) ، رسام كاريكات̺ فلسطيني، ʯيز بالنقد الالذع يف رسومه، ويعترب من أهم الفنان̼ 

الفلسطيني̼. له أربعون ألف رسم كاريكاتوري، اغتاله شخص مجهول يف لندن عام 1987م.
3 -عيل فرزات فنان رسام كاريكات̺ سوري ولد يف ح̲ة عام 1951.  

4  - شوقية هجرس، فن الكاريكات̺، الدار املرصية اللبنانية، 2005، صفحة، 40.
5  - سالمة عاطف، الصحافة و الكاريكات̺، الطبعة األوىل،1999، صفحة،24.
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املرحلة، ولذلك فإن الحرية و القدرة عىل التعب̺ يف البلدان الغربية ̬ تكن لتتشكل خالل مدة زمنية 

قص̺ة بل هي عبارة عن تفاعل كب̺ ب̼ مطالب املجتمع و تردد السلطة و تضحيات كب̺ة من طرف 

الشعب و الصحفي̼ و الكاريكات̺ي̼ و رجال القانون، حتى استطاع الرسام و الصحفي أن يرسم 

بكل حرية، وأضحى الصحفي له الحق يف التعب̺ عن رأيه و له القدرة عىل النقد و بهذا تكونت 

الصحافة املحرتفة ذات كفاءة و مهنية وسعت إىل  خدمة مصالح شعوبها و تجاوزت خدمة األنظمة 

السياسية. ولكن مازالت هناك بعض التيارات التي تطالب بالحد من حرية الكاريكات̺ و ذلك حفاظا 

للرسام  بالنسبة  مطلق  االمر  يكون  ال  حتى  االشخاص  وخصوصيات  الشعوب  مقدسات  عىل 

الكاريكات̺ي يف رسمه كيف̲ يشاء و من يشاء، بحيث أن حرية التعب̺ تضمن كذلك مشاعر الغ̺ و 

خصائص الحرية الشخصية . 

الكاريكات̺ و الصحافة يف الجزائر: 

و الحديث عن الكاريكات̺ يف الجزائر ليست استثناءاً،  بل يت̲ىش مع حركية املجتمع، فاملجتمع 

الجزائري يعيش ديناميكية تظهر من خالل التحول يف النمط املعييش والتطورات السوسيو ثقافية 

واالقتصادية و التغ̺ السيايس الذي يؤثر بشكل كب̺ يف عملية التغ̺ داخل املجتمع. إن األحداث 

توحي  هذا،  يومنا  إىل  لالستقالل  األوىل  السنوات  من  مختلفة  فرتات  خالل  الجزائر  شهدتها  التي 

بتواجد أ̷اط مختلفة من التفك̺ والن̲ذج املعرفية املتباينة من حيث املنطلق ومن حيث الهدف. 

فقد ظهر ذلك جليا بعد االنفتاح الد̻قراطي، الذي استطاع املجتمع من خالله أن يعرب عن هذه 

مساحات  السطح يف حالة وجود  إىل  تطفو  يف أي مجتمع،  تعترب ظاهرة طبيعية  التي  االختالفات 

د̻قراطية، و تغوص يف األع̲ق إذا غابت أو ُغيِبَت هذه املساحات .

التي  التغ̺ات  يالحظ  الجزائر  يف  الكاريكات̺  ملسار  املتتبع  إن  االستع̲ري:  العهد  يف  الكاريكات̺ 

الجزائري ال يكاد ينفصل عن  إن الكاريكات̺  صاحبت مساره منذ االستقالل إىل يومنا هذا، حيث 

املسار الذي شهدته الساحة السياسية واالجت̲عية للمجتمع الجزائري، إضافة إىل ما عرفته املرحلة 

االستع̲رية من رسومات ال تويل أهمية ملعاناة و ʯثالت الحياة السياسية واالجت̲عية و االقتصادية 

للفرد الجزائري إذ ال ̻كن الحديث عن كاريكات̺ جزائري خالص قبل 1962 بل كانت هناك بعض 

الفرنسي̼، كانت تصدر عادة من قبل الجرائد  الجنود  الهدف منها الرتفيه عن  األع̲ل الساخرة  

وصحف الفرنسية، ومن طرف رسام̼ فرنسي̼ عىل نحو جريدة ֓الهداف» le trayeurوغ̺ها.1  و 

نذكر عىل سبيل املثال الكاريكات̺ي Assus .(1850-1919)الذي كان يرسم يف جريدة Turco  إىل 

من  العديد  يف  اشتغل  الذي    JOSEPH SIRAT الكاريكات̺ي  الرسام  كذلك  ونجد   ،1896 غاية 

1  -- احدادن زه̺، مدخل اإلعالم و االتصال، ديوان املطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة ، الجزائر 1992،ص .64 
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الجرائد الساخرة و أهمها Le Charivari Oranais و غ̺هم من الرسام̼.

طرف  من  املتبنى  السيايس  النظام  توجه  الناشئ  الكاريكات̺  ساير  فقد  االستقالل  بداية  يف  أما 

الدولة الفتية، ويف ح̼ كانت األغلبية الساحقة من السكان عبارة عن فالح1̼ غارق̼ يف األمية، برز 

الوطنية   الهوية  إحياء  إعادة  و  الجزائرية  الوطنية  الشخصية  بعث  إىل  الكاريكات̺ يسعى  نوع من 

عملية  و  للثورة  مكمل  يكون  وطني  إعالم  ترسيخ  عىل  االستقالل  بداية  يف  السلطة  عملت  فلقد 

التحرر. حاول هذا االعالم االنطالق من الواقع املعاش لشعب الجزائري يف اختيار مواضيعه، مندرجا 

يف  إطار سياسية الجزأرة2التي اتخذتها الدولة  لفرض هيمنتها عىل قطاع الصحافة ʪا فيها املسموعة 

و  األوربية  للصحافة  التبعية  من  تتخلص  أن  القانون  هذا  خالل  من  حاولت  التي  و  املكتوبة،  و 

الفرنسية بخصوص، والعمل عىل خلق صحافة جزائرية خالصة، لكن األكيد أن الجزائر ̬ تكن ʯلك 

طاقات و كفاءات كب̺ة يف هذا املجال، م̲ جعل عجلة االنطالق  تس̺ ببطء. 

الكاريكات̺ و الصحافة يف املرحلة األوىل من االستقالل:

توضع حسب متطلبات سياسة  كانت  الجزائر بعدة مراحل و عدة قوان̼،  فقد مر االعالم يف 

السلطة، فكانت البداية بعد االستقالل عىل النحو التايل، فرض السيطرة عىل الصحافة عن طريق ما 

يعرف بجزأرة الصحافة، بحيث ورثت الجزائر غداة االستقالل إعالما تابعا للبلد املستعمر عىل كل 

مختلف  تحكم  التي  القوان̼  أو  بترشيعات  يتعلق  وفي̲  بالعناوين  يتعلق  في̲  سواء  األصعدة 

الجوانب العلمية اإلعالمية. فالعناوين املوجودة كانت تابعة بهذا الشكل أو ذاك للبلد املستعمر و 

هو مواصلة سياسة االستع̲ر الفرنيس يف املجال الثقايف التي امتدت إىل قرن وربع و ما يرتتب عن 

ذلك من خيبة أمل لدى الشعب الجزائري يف اسرتجاع حقوقه و استك̲ل مظاهر السيادة و اإلرساع 

برسم معا̬ سياسة إعالمية تحددها مهام اإلعالم الجزائري يف املرحلة الراهنة وقد عملت السلطة 

السياسية عىل تحقيق ذلك و جسدته يف الجانب̼:

-1إنشاء يوميات وطنية و تأميم الصحافة االستع̲رية املوجودة يف الجزائر سنة 1963.

-2إلغاء العمل بالترشيعات اإلعالمية املوروثة عن العهد االستع̲ري يف سنة ʯ 1967ت عملية 

إلغاء املراسيم والقوان̼ املس̺ة للصحافة يف الجزائر.

منذ  بدء  الذي  األول  الجيل  الكاريكات̺ي̼،  الرسام̼  من  جيل̼  عرف  الجزائري  فالكاريكات̺ 

االستقالل إىل غاية بداية الث̲نينات مثله كل من  حنكور و الطاوس و سليم و هارون و غ̺هم من 

1  - moins de 14% de la population Algérienne savait lire et écrire. Au fil de la crise, Ali el-kenz, ed , 
Bouchene-ENAL, 1990, Alger, page 21 .

2  - كلمة الجزأرة تعرب عن إعادة كل الهيئات التي كانت تحت سيطرة السلطات الفرنسية إىل السلطة الجزائرية و إعطائها 
الخصوصية الجزائرية.  .
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األوائل الذين، وضعوا اللبنات األوىل للكاريكات̺ الجزائري إما املعرب أو املفرنس1، ولكن مواضيعهم 

برغم من كونها تبدو متباينة و سطحية إال أنها كانت تخضع للرقابة و كانت تهتم بالوضع الداخيل 

للبالد فقط. و محاولة معالجة ونقد اآلفات السلبية يف املجتمع، ويعود ذلك لطبيعة النظام السيايس 

القائم آنذاك، الذي كان ينتهج النظام االشرتا˔ و مع بداية الث̲نينات جاء تعديل يف قانون اإلعالم 

بن  الشاذيل  الرئيس  وتويل  بومدين  الهواري  الرئيس  وفاة  مرور سنت̼ عىل  بعد    ،1981 سنة  أي 

التعب̺ – و هنا  االعالم وتوسع هامش حرية  الحكم، فكان هناك انفتاح طفيف يف مجال  الجديد 

نقصد االعالم ʪختلف أشكاله من تلفزيون وإذاعة و صحف مكتوبة- وإن كان ال يرقى إىل مستوى 

قول بحرية التعب̺، لكون  السلطة  يف تلك الفرتة كانت تعتمد عىل ترسانة كب̺ة من القوان̼ التي 

تلك  يف  فإنه  فبهذا  الرقابة،  تجاوز  االحوال  من  حال  بأي  ال ̻كن  واالعالمي  الصحفي  من  تجعل 

املرحلة ال ̻كن الحديث عن إعالم مستقل و حر.

بروز الكاريكات̺ الفعيل و التغ̺ الجذري:

بل كان عىل الصحافة املكتوبة و الكاريكات̺ االنتظار إىل غاية أحداث أكتوبر 1988،  حيث عرفت 

قانون  ظهور  عنه  ترتب  جديد،  دستور  صدور  منها  هامة،  جوهرية  تغ̺ات  اإلعالمية  الساحة 

صدور  و  الخاصة.  الصحف  وإنشاء  التعب̺  حرية  أمام  املجال  بفتح  سمح  الذي  اإلعالم(1990) 

دستور1989  الذي أكدت املادة 40 منه بالس̲ح «بإنشاء الجمعيات ذات طابع السيايس»، ثم لحق 

به قانون االعالم و الذي ضمنت  املادة 02 منه حق االعالم و حريته.   افرز مالمح جديدة للصحافة 

جريدة  أيوب(  الرسام̼  الثا̹ من  الجيل  نسميه  أن  ما ̻كن  املكتوبة، مثل ذلك بداية  الجزائرية 

الشعب ثم الخرب)، ديالم ( le Matin, Liberté)، هيشام، سوسة( الرشوق األسبوعي ثم اليومي في̲ 

بعد)، وغ̺هم حيث صدرت العديد من الصحف اليومية منها السياسية الحزبية أو الثقافية الرتفيهية، 

و الصحف الساخرة حديثة النشأة عىل نحو جريدة  الصح ֜آفة وجريدة املنشار وجريدة بوزنزن، 

وغ̺ها من الجرائد التي كانت ترتكز أساسا يف صفحاتها عىل الكاريكات̺،  حيث كانت الصحف إما 

تستعمل  كانت  التي  الصحف  عىل  ناهيك  الفرنسية،  باللغة  الناطقة   أو  العربية  باللغة  ناطقة  

الكاريكات̺ يف بعض الصفحات فقط . اهتمت هذه الصحف عموما بالكاريكات̺ السيايس بشكل كب̺، 

واالجت̲عي و األحداث التي شهدتها الجزائر يف تلك الفرتة،( عىل نحو املظاهرات و بروز االسالمي̼، 

االرضابات، ندرة املواد الغذائية) و عالقة األحزاب السياسية بالسلطة و الحكومة.

و لكن االمر الذي أثر عىل قرص حياة هذه التجربة هو نقص الخربة و املهنية و  يف التعامل مع 

الوطنية  بعض الشخصيات  اتجاه  التي كانت تصدر من بعض رساميها  أوال وثانيا االع̲ل  السلطة 

1 - و هنا نقصد الجرائد التي تصدر باللغة العربية أو اللغة الفرنسية. 
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والسياسية األمر الذي جعل الحكومة تعتربها تجاوزات م̲ أدى إىل إصدار قوان̼ «التوجيهية» التي 

حددت فيها مساحة حرية التعب̺ والرأي. و يعترب الكث̺ من الصحفي̼ أن العرص الذهبي للكاريكات̺ 

و الصحافة املكتوبة يف الجزائر يف الفرتة ما ب̼ سنة 1990  إىل غاية 1993، بحث ʯكن الكث̺ من 

الصحفي̼ والرسام̼ الكاريكات̺ين التعب̺ عن أفكارهم وآرائهم دون رقابة مشددة و بكل حرية، 

لكن األوضاع ̬ تدم عىل هذا الحال، حيث تعرض البعض من الصحف إىل التوقيف بسبب أحكام 

طرف  من  ب̺وقراطية  العراقيل  أو  رفعت ضدها  لدعاوي  أو  ملوافقها  إما  قضائية صدرت ضدها 

السلطات عىل نحو  ضعف يف التمويل وقانون االشهار و ارتفاع تكاليف الطبع و التوزيع عىل سبيل 

الذكر جريدة الصح-أفة وجريدة املنشار.

إن تسارع األحداث يف الجزائر منذ توقف املسار االنتخاʭ سنة 1992، و دخول البالد يف موجة 

من العنف الدموي، صاحبه اغتياالت نالت مجموعة كب̺ة من املثقف̼ واملفكرين، و كان لصحفي̼ 

أو  املكتوبة  الصحافة  يف  سواء  الصحفي̼  من  كب̺  عدد  اغتيال  تم  بحيث  ذلك،  من  هام  نصيب 

املسموعة و املرئية و̬ تفرق آلة العنف ب̼ الصحافة املستقلة أو الحكومية1.  و مع فرض حالة 

الطوارئ2 و استمرار العنف، كان عىل الصحافة املكتوبة إعادة حساباتها وتوخي الحيطة و الحذر 

بحيث شهدت الساحة االعالمية توقف الكث̺ من الصحف الساخرة ليس ʪحض إرادتها طبعا، وذلك 

من خالل بعض العراقيل اإلدارية و تقلص حجم توزيعها و لجوء بعض الرسام̼ الكاريكات̺ي̼ إىل 

الرقابة الذاتية يف معالجة املواضيع و االحداث السياسية و االجت̲عية و غ̺ها، خوفا عىل نفسه من 

االغتيال من جهة و من العقوبات من جهة أخرى وأصبح الرسام  يف موقف ب̼ أمري̼ الوضع االمني 

املتأزم والقوان̼ التي تصدر من طرف الحكومة والتي تحدد مجال الحرية االعالم و التعب̺ ʪا فيها 

قانون العقوبات. 

 لقد ʯيزت فرتة التسعينات بتزايد ملفت للصحافة املكتوبة، ما لبث أن تحول  إىل «حالة قلق 

السلطة  اعتربتها  التي  الحاالت  بعض  هناك  فكانت  املكتوبة،  الصحافة  اتجاه  السلطة   إىل  بالنسبة 

اعتربته  ملا  حد  لوضع  تدخلها   استدعى  م̲  الوطنية،  والرموز  الشخصية  الحريات  عىل  تعدي 

التجاوزات، فتم اصدار عدة قوان̼ و مناش̺ منظمة، ومؤطرة لس̺ العمل الصحفي ويعزى ذلك 

لعدة أسباب منها نقص التجربة و الخربة يف مجال االعالم املكتوب، و نقصد بالتجربة و الخربة هنا 

أن ارتباط االعالم بالتجربة االوىل للد̻قراطية والتي ̬ تعرفها الساحة االعالمية يف الجزائر إال بعد 

1  - تتحدث بعض املصادر عن حوايل 60صحفيا. 
2  - فرضت حالة الطوارئ يف الجزائر باملرسوم الرئايس رقم 92 - 44 مؤرخ يف  5شعبان عام  1412املوافق  9فرباير سنة .1992

تم بعد ذلك ʯديد العمل بقانون الطوارئ باملرسوم رقم 92-44. يف سنة  1993وʪوجب املرسوم الترشيعي رقم 93-02 املؤرخ 
يف  6فرباير سنة  1993مددت إىل غاية  22فرباير.2011 .
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أحداث أكتوبر وتعديل الدستور وبروز التعددية الحزبية  بحيث: أن أغلب الصحفي̼ كانوا ̻ارسون 

مهنتهم يف ظل األحادية الحزبية. هذا الشكل من الحكم يفرض ̷طاً معيناً من العمل الصحفي، من 

خصائصه:  الرقابة  و اإلعالم املوجه، الذي ال يتيح لصحفي أو الرسام الكاريكات̺ي االبداع والتعب̺ 

م̲ يجعله ال يكتسب الخرب واملهنية يف حالة أي انفتاح د̻قراطي ʯكنه من مسايرة القوان̼ و عدم 

التعدي عىل الحريات الشخصية. فبعد صدور قانون اإلعالم و تعليمة حمروش(رئيس الحكومة يف 

الفرتة ما ب̼ 1991-1989)، نجد الرسام الكاريكات̺ي يلجأ إىل الرقابة الذاتية من أجل تفادي رفض 

الرسم من قبل مدير التحرير أو العقوبة من طرف القانون. فنموذج أيوب1 يف صحيفة الخرب، برغم 

من محاولته تقديم أع̲ل تحمل جرأة وقوة إال أننا نلتمس تلك الرقابة يف معظم أع̲له من خالل 

تجنب التجريح أو التشيويه املفرط للشخصيات املرسومة، أي احرتام الخصائص اإلنسانية لشخص 

املرسوم، كمثال ال يرسم أشخاص عىل شكل حيوانات أو غ̺ ذلك إال ما ندر [رسوماته يف فرتة سنوات 

اإلرهاب حيث كان يقدم رؤساء املجموعات اإلرهابية عىل شكل حيوانات دموية أو عىل شكل ث̺ان 

أو غ̺ ذلك ] . أو ذكر األس̲ء و ليس أيوب وحده الذي يلجأ إىل هذا أسلوب بل نجد كذلك الرسام 

لرسام  أصبح  أنه  املهم  األمر  ولكن  غ̺هم.   و  الرشوق  صحيفة  يف  عمال  اللذان  والسوسة  نون 

الكاريكات̺ي الجزائري مجاال أوسع من الحرية، ويف املقابل نجد الرسام الكاريكات̺ي ديالم جريدة 

«لليربʲ»، وهو من الجيل الثا̹ الذي يعتمد عىل اللغة الفرنسية يف تقديم أع̲له الكاريكات̺ية، فهو 

يعترب من ب̼ الرسام̼ الكاريكات̺ين اكʳ جرأة إذا أخذنا بع̼ االعتبار عدد محارض التوقيف التي 

اصدرت ضده.

عىل خالف ما كان عليه الكاريكات̺ي قبل 1988 الذي كانت تفرض عليه املواضيع التي تخدم 

مصلحة الحزب الواحد، حيث كان ملدير التحرير السلطة املطلقة- بالتعاون مع الحزب- يف القبول 

أو الرفض لرسم املقدم من طرف الرسام بإضافة إىل عدد الهائل من  الخطوط حمراء التي ال  يجرأ 

الرسام عىل تجاوزها ( الخوض يف املواضيع السياسية الداخلية الحساسة أو الشخصيات السياسية أو 

هياكل الحزب و قياداته)، فالكاريكات̺ اليوم  ̻تلك الكث̺ من الخيارات يف تناول الخرب أو التعب̺ عن 

موقف سيايس ما. وسوف نعمد إىل التطرق إىل حرية التعب̺ واملراحل التي مر بها الكاريكات̺ عرب 

املراسيم واملواثيق التنظيمية لقانون االعالم  بحيث يعرب أحد الرسام̼ الكاريكات̺ين عن هذا الوضع 

يف  رسمها  من  لكني ʯكنت  كاريكات̺يا،  وزير  رسم صورة   1988 قبل  باستطاعتي  يكن   ̬ بقوله: 

التعددية من خالل غالف جريدة املنشار بالخصوص...بعد 1988 و مع مجيئ الد̻قراطية تنفسنا 

الصعداء، ألننا تحررنا من بعض الرقابة واصبحنا بالتايل نعالج املواضيع يف إطار اوسع من ذي قبل، 

1  - (أيوب هو عبد القادر عبدو من مواليد 29 أفريل 1955 بوالية املدية زاول عمله يف الكث̺ من الجرائد عىل نحو املجاهد֧ 
ألوان֧ املساء ثم الخرب سنة 1990و يف يوم 16 ديسمرب أمىض أول رسم له تحت اسم أيوبֻ
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وقد تطرقت بدوري إىل تسليط الضوء عىل املشاكل االجت̲عية ʪستجداتها»1)     

املسار  إلغاء  غاية  إىل   1989 سنة  الدستور  تعديل  من  امتدت  التي  املرحلة  هذه  ففي  منه  و 

االنتخاʭ سنة 1992 و دخول الدولة يف حالة من  االستقرار عىل كل النواحي سواء االقتصادية أو 

السياسية أو االجت̲عية و كانت الجبهة االمنية هي االكʳ تأث̺ا يف املجال االعالمي، فباملوازاة لظهور 

قدر كب̺ من الصحف و املجالت االعالمية  وتوسع حركة االنتاج الفكري عبى عدة مستويات  كان 

هنالك خطر التهديد باالغتيال  و توقيف بعض الدوريات و العقوبات املالية من طرف الحكومة، 

إذن كان الصحفي ب̼ خطرين: الخوف من الج̲عات املسلحة و املتعصب̼ من االغتيال، ثم التشديد 

الظروف  و  الطوارئ  بدعوى حالة  الفرتة  تلك  الحكومات يف  من طرف  والرأي  التعب̺  عىل حرية 

االمنية. تم اعت̲د عدة قوان̼ ومراسيم تنظم الحياة املهنية  للصحفي و كانت منها ما هو يف صالحه 

أنها اعتداء عىل  و منها ما ترتب عه بعض االجراءات القانونية التي اعتربها الكث̺ من الصحفي̼ 

حقوق الصحفي و حرية الصحافة و التعب̺ ونذكر بعض املواد و القوان̼ التي تنظم العمل الصحفي: 

يف املادة 03 من قانون االعالم يتحدث  القانون عن حرية م̲رسة الحق يف اإلعالم «̻ارس الحق 

الدفاع  و  الخارجية  السياسة  ومقتضيات  اإلنسانية.  الشخصية  كرامة  احرتام  مع  بحرية  اإلعالم  يف 

الوطني»

و وضحت املادة 04 من قانون االعالم وسائل م̲رسة هذا الحق:

عناوين اإلعالم و أجهزة القطاع  العام.- 

العناوين و األجهزة التي ʯتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السيايس.- 

العناوين و األجهزة التي ينشئها األشخاص الطبيعيون و املعنويون الخاضعون للقانون الجزائري. - 

و ̻ارس من خالل أي سند كتاʭ أو إذاعي أو تلفازي.

فنجد يف قانون االعالم عدة مواد متعلقة بأحكام جزائية أي من املادة 77 حتى املادة 99، ففي 

املادة 77  مثال من قانون االعالم «أنه يتعرض للحبس من 06 أشهر إىل 03 سنوات و بغرامة مالية 

ترتاوح ما ب̼ 10.000دج إىل 50.000دج أو بإحدى هات̼ العقوبت̼ فقط كل من يهاجم بالكتابة 

وبالرغم من وجود مثل هذه   ،(1990) الس̲وية»  والديانات األخرى  لإلسالم  بالرسم  و  بالصورة 

املواد إال أن بعض الصحف تجاوزته و تخطته لدرجة انتهاك  الهوية الوطنية و غ̺ها من  املواقف 

التي اعتربتها الجهات املعنية أنها انتهاك و تجاوز للحدود،  فرتتب عن هذا توقيف  نشاط بعض 

كاريكات̺ية  الصحف عىل  نحو الصح-آفة التي كانت تعالج قضايا سياسية و اجت̲عية برسومات 

اعتربت بأنها مخلة لألخالق العامة.

1  - طرفة الخاطر يف أم املأثر، كاظم العبودي، وهران’ بدون طبعة، 33.
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هذه القوان̼ و املواد̬  تأʲ من فراغ، بل جاءت نتيجة لظروف عاشتها الجزائر، و تحوالت مهمة 

من  الكث̺  خلقت  أكتوبر  أحداث  بعد  ما  فتجربة  الجزائري،  الفرد  و  الجزائري  املجتمع  مسار  يف 

الثغرات  التي حاولت السلطة تداركها و مسارتها مع متطلبات املواطن الجزائري و التحوالت التي 

عرفها العا̬ بشكل عام ألن تت̲ىش مع تطور النظام السيايس و حركيته نحو الد̻قراطية فالكث̺ من 

الدارس̼ لإلعالم والصحافة يعتربون ظهور صحافة مكتوبة حرة مرتبط تاريخيا ببناء نظام سيايس 

د̻قراطي1. إن الطابع السخري(التهكمي) للكاريكات̺، يفرتض أن حرية التعب̺ مضمونة، فهو بهذا 

وسيلة لتعب̺، يشكل عنرص يف تكريس الد̻قراطية و منه عالمة عىل تطور اإلعالم واملجتمع نحو 

النسق د̻قراطي، و من مفهوم آخر، الكاريكات̺ يعمل عىل  التعب̺ عن جانب من الحياة االجت̲عية 

و السياسية عن طريق ض̲ن مجال للمعارضة كم سبق القول.

و إذا تتبعنا أع̲ل الرسام أيوب مثال  فهو كاريكات̺ي مارس عمله منذ فرتة الث̲نينات من القرن 

املايض، أي أنه عاش مراحل مختلفة من األحداث السياسية و االقتصادية واالجت̲عية و األمنية يف 

الجزائر سمحت له بتأقلم مع القوان̼ و ʪعرفة كب̺ و ملطالب القراء و القدرة عىل جذب القارئ و 

التهرب من الرقابة.  إن األع̲ل لرسام أيوب وديالم و السوسة وغ̺هم ما هي إال عينة متواضعة 

منها  أحداث  عن  معربة  الجزائر،  تاريخ  من  لفرتة  وأرخت  مثلت  التي  الرسومات  من  املئات  من 

السارة و منها املؤملة.

و لكون الفعل الكاريكات̺ي و ردة فعله تأʲ من خالل التعاقد الخفي ب̼  الكاريكات̺ي والجمهور 

املتلقي لرسالة، فالعقد املربم عىل الضحك، تتكون نصوصه من لغة  إشارية  للمسكوت عنه يف كال 

الرسالة   فهم  أجل  من  علمي كب̺  إىل مستوى  عادة  املتلقي  يحتاج  فال  الفني  العمل  و  النص  من 

املبدئية املراد إيصالها إىل املتلقي. فخالل تتبعنا ألع̲ل أيوب ودراستها و عرضها يف هذا املقال يتضح 

لنا أن كل من الضحك  والسخرية و التهكم  ليسوا هم  الغرض األسايس من أع̲له بل هم وسائل و 

إشارات للمتلقي  للفت انتباهه فقط، ليضعه الكاريكات̺ي أمام صلب املوضوع الذي ̻سه من كل 

النواحي والجوانب.  هذه الخصوصيات التي امتاز بها الكاريكات̺ي أيوب عىل غرار بعض الرسام̼ 

اآلخرين تجعل من العمل الكاريكات̺ي ̻تاز بقوة إيصال املوقف و الفكرة. فالكاريكات̺ي أيوب 

يعتمد عىل الخطوط و الظالل والفراغات و كذا الرسم الكامل الشخصيات  فهو يعتمد بشكل كب̺ 

عىل النص املرافق للرسم وهو ما يسمى بالنص التوضيحي. وذلك عىل طريقة الرسام الكاريكات̺ي 

منه   الهدف  كذلك  وتوضيحها  الفكرة  توسيع  أجل  من  التوضيحي  النص  يعتمد  فهو  العيل،  ناجي 

تحميل الرسم معا̹ متعددة للتأويل. 

1  -Erik neveu, sociologie du journalisme, édition la découverte, paris, 2009, page04.
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كثً̺ة من التناقضات داخل املجتمع الجزائري، وأهمها  يربز العمل الكاريكات̺ي املقدم أشكاالً 
هو املواطن البسيط و املعرب عنه بالفأر، هذا املواطن املهمش الذي يتحايل عىل الوضع االجت̲عي 
واالقتصادي والسيايس، حتى يتمكن من البقاء والصمود يف ظل رصاع القوى والتيارات املتباينة من 
حيث املنطلق والهدف، الفأر الذي برغم من صغر حجمه إال أنه متواجد يف أغلب أع̲ل الكاريكات̺ي  
و يف مقابله نجد القط الذي يعرب عن سلطة األقوياء و الفأر هو تعب̺ عن املقاومة. حيث تقوم سلطة 
أو  الدينية  أو  الب̺وقراطية  سواء  السلطة،  من  مختلفة  ̷اذج  الكاريكات̺  لنا  املقاومة1.يربز  تكون 
اإلعالمية، لكن ̻كن ملس السلطة السياسية واألبوية بشكل واضح داخل املجتمع الجزائري الذي 
̻تاز بنمط السلطة األبوية و التي تتشعب نحو مختلف السلطات فتنطلق من سلطة األب يف األرسة 
أو األم̺ بالنسبة إىل الج̲عات اإلسالمية، أو املدير يف املؤسسة، و كذا الرئيس.  يعترب أيوب من 
الفساد حيث يقدم  و  العنف  و قضايا  للمواطن  بالجانب االجت̲عي  الكاريكات̺ين الذين يهتمون 
املسؤول̼ عن هذه الظاهرة يف شكل شخوص ممتلئة البطون ال تعبئ ʪا يحدث للمواطن و ال يهمها 
مص̺ اآلالف من الشباب و األطفال، بل يف بعض الرسوم فهي شخصيات غامضة غ̺ معروفة، همها 
عند هذا الحد بل  فهو ال يتوقف  الشعب دون ملل و ال ضم̺،  االستالء عىل خ̺ات  الوحيد هو 
الكاريكات̺ي يش̺ بشكل كب̺ إىل تواطء بعض الجهات  الرسمية يف ذلك. و يب̼ لنا كعادته كيف تم 
تعميم الفساد ليمس كل القطاعات والجوانب، و يعالج من جهة أخرى مختلف الظواهر االجت̲عية 
التي ̬ تكن موجودة يف املجتمع الجزائري. فأيوب من الناحية التقنية ألع̲له فهو يرسم معتمدا 
عىل الخطوط و الظالل و يندرج رسوماته يف خانة الكاريكات̺ املدرسة االوربية 2فمن ناحية اللغة 
فهو يستعمل اللغة العربية لكونه يشتغل يف صحيفة الخرب الناطقة بالعربية،  وتحظى اع̲له أهمية 
كب̺ة  لدى القراء م̲ يزيد و يساهم يف  عدد توزيع  صحيفة الخرب،  فأع̲له تظهر يوميا يف الصفحة 
االخ̺ة من الصحيفة. باإلضافة إىل الجانب الفني من الرسم فإن أيوب يرتكز بشكل كب̺ عىل اللغة 
داخل النص، برغم من ذلك ال تنقص من قيمة هذه األع̲ل لكونها تحمل مضام̼ سوسيولوجية 
عميقة، يف هذه اللغة نجد  خالف آخر هو  الفكري القائم ب̼ املعرب واملفرنس3الذي يظهر من 
استع̲ل   إىل  األحيان  بعض  يجأ يف  الذي  الكاريكات̺ي  طرف  من  املعتمدة  اللغة  ازدواجية  خالل 

الخطاب الدارج .  

الكاريكات̺ خطاب، فهو إذن تسكنه االيدلوجيا ككل أنواع الخطاب4، تظهر هذه االيدلوجيا يف 

1  - شوقية هجرس، فن الكاريكات̺، الدار املرصية اللبنانية، الطبعة االوىل، 2005، الصفحة 58.
- و هي املدرسة التي بداها هوجارث يف انجلرتا و طورها وأبدع فيها دومييه يف فرنسا و اعلن عن أبوته للكاريكات̺ الحديث   2
و هي تتميز بالشكل الكالسي˕ للشخصيات املرسومة مع التعليق املرفق للرسم حتى يف حالة عدم الحاجة غليه و التعليق 
عادة ما يكوت اسفل الرسم و منفصل عنه و هو مؤخوذ من اللوحة التعريفية التي توضع عىل غطارات اللوحات التشكلية و 

توسع استخدام هذا النوع إىل كتابة كلمة ترمز إىل شخصية أو االشارة املستخدمة يف الرسم. 
3  - Dourari abderazek , les malaises de la société Algérienne, ed, casbah ,Alger,2004,p 11

4  -  جنيولوجيا املعرفة ، ميشال فوكو ، ترجمة أحمد السطاʲ و عبد السالم بنعبد العايل، دار توبقال ، 2008، ط 2،ص87
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مواضيع رسمه، التي تعالج مواضيع الدفاع عن بعض القضايا ضد كل أشكال التسلط والغʫ سواء 

كان ذلك من طرف الدولة واملتمثلة يف مؤسساتها العمومية و وأجهزتها أو من طرف جهات أخرى 

تدعي الوصاية عليه عىل غرار الج̲عات اإلسالمية أو أصحاب النفوذ و املال، وذلك بأسلوب تهكمي 

ساخر - وهو األسلوب الذي يعتمده عادة املضطهدين- رصيح يف بعض املرات وغامض و ماكر يف 

أو  الدولة،  أعوان  رمزية  يف  يظهرها  حيث  السلطة  رمزية  إظهار  إىل  يعمد  هو  و  أخرى.  مرات 

املسئول̼ يف و إطارات املصالح العمومية. هنا ̻كن اإلشارة إىل يشء هام وهو أنه ̻كن أن يتحول 

القرارات  عىل  وكذا  العام  الرأي  عىل  تأث̺ها  لها  نقطة خالف  إىل  كعمل  ذاته  حد  الكاريكات̺ يف 

السياسية داخل الدولة1.  

و الرسم الكاريكات̺ي يحمل يف طياته الصورة النمطية فهذه الصورة ̻كن أن يرسمها الرسام 
الصحفي عن أي موقف أو اتجاه أي شخص فهو من الناحية االتصالية وسيلة فعالة لصنع الصور 
النمطية. ومن جهة أخرى نجد الرسام الكاريكات̺ي عيل ديالم  الذي يختلف من حيث طريقة الرسم  
عن أيوب فهو متأثر بالرسام الفرنيس «بالنتو»، يهتم بالكاريكات̺ السيايس بشكل كب̺ ويعد من ب̼ 
الرسام̼ الكاريكات̺ين الذين صدرت بحقهم الكث̺ من القضايا، و تتميز أع̲له بشكل من الجرأة 
السلوكات  تنقد بعض  التي  الكث̺ من األع̲ل  له  و  الداخلية  السياسية  باملواضيع  يهتم  أنه  حيث 

اليومية و أع̲له تطرح بعض الجدل. 

و يف األخ̺، ̻كن القول أن الكاريكات̺ يف الجزائر استطاع  يت̲ىش مع القوان̼ التي صيغت يف 
الفرتة االخ̺ة، وأنه ʯكن من تكوين إطار صحفي و ثقافة صحفية تراكمت منذ االستقالل حتى 
اليوم، بحيث أصبح  الكاريكات̺ي يختار بعناية الجريدة التي يعمل بها و التي تتوافق مع طموحاته 
و آرائه وتضمن له الكث̺ من الحرية يف تقديم عمله و كذلك العمل الذي يقدمه للجمهور فاليوم 
العدد الكب̺ من قراء الجرائد لديهم مستوى مقبول للفهم و التحليل  بفضل تواجد وسائل االعالم 
و االنرتنيت. كذلك هناك توسع يف هامش حرية التعب̺ و الراي برغم من عدة انتقادات من طرف 
اإلعالمي̼ و املنظ̲ت الدولية لسياسة االعالم يف الجزائر، و من الناحية التقنية للرسم فقد تطور  
الكاريكات̺ يف الجزائر بحيث الرسم بقلم الرصاص و الورقة ̬ يبقى عىل الطريقة التقليدية بل تعداه 
إىل استع̲ل األلوان و كذا الكمبيوتر م̲ أعطى للرسم طابعاً جديًدا وألوان جديدة و معا̹ جديدة 
الكاريكات̺  التجانس ب̼  املقال هو  إليه يف خالصة هذا  االشارة  ينبغي  و م̲  االلوان.  تت̲ىش مع 
والصحافة و يظهر ذلك من خالل مراحل تطور الصحافة يف الجزائر، بحيث أنه كان و ما يزال مرتبط 
بها، وبتحوالت التي تشهدها منذ االستقالل إىل هذا اليوم، و العنرص الثا̹ هو التغ̺ات التي ظهرت 
عىل املستوى التكنولوجي، يف الجريدة  املكتوبة أخذت  أكʳ االهمية يف الحياة العمومية لكونها2 ما 

1  - الرسومات الكاريكات̺ية الدا̷اركية،
2  - quelque mots sur le métiers sans rature ni censure ? Caricature éditoriales du Québec, 1950-2000, 
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تزال الوسيلة االساسية يف تتبع االخبار خصوصا يف الجزائر و مع ظهور الصحف الرقمية أعطت وجها 

جديدا لإلعالم املكتوب.
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س/ مستغانم) ميد بن باد ارة كح (جامعة عبد ا د. َعمَّ

ملخص:

يغتني الحقل التشكييل الجزائري بوسائط تقنية متعددة، تبًعا لرؤية الفنان واختياراته الذوقية 

يف الخامات اللونية وكذا مرجعياته التشكيلية التي تكّون عليها يف مساره الفني. وعىل هذا النحو، 

والحضاري  التاريخي  (كالتكوين  القيْمية  ناته  وُمكوِّ املكان  جغرافية  عىل  التشكيلية  الهوية  تُحيل 

والديني والج̲يل والثقايف...)، التي احتضنت  ذاكرة هذا الفنان البرصية، يف سياقات أنʳبولوجية 

مختلفة،  وبات يُبدع من خاللها موضوعاته التشكيلية.

ووفق هذا التصّور املعريف، تنشغل هذه الورقة البحثية ʪقاربة الهوية التشكيلية ومحموالتها 

الفنية، من خالل أع̲ل الفنان الجزائري عادل جياليل. ذلك أّن التوظيف الفني والج̲يل للعالمات 

البرصية املحلية عند هذا الفنان، يكاد يطبع أغلب أع̲له، ʪا يف ذلك اقتباساته التقنية والرقمية التي 

 .ʭتُحيل عىل التصوير الزيتي الغر

وعليه، نسعى يف هذه الورقة البحثية إىل توضيح بعض املعا̬ الثقافية، التي تؤسس جينيالوجيا 

النص التشكييل يف فضاءاته الفنية، سواًء يف تكويناتها الغربية (الوافدة) أو املحلية. ونحرص أيًضا عىل 

وُمدِركًا  برصيًا  ُمتلقيًا  الفني،  مساره  أثناء  يف  الفنان  فيه  اندمج  الذي  االستطيقي  التساؤل  إضاءة 

تذوقيًا للظاهرة التشكيلية.

Abstact:

іe Algerian plastic field is rich by its multiples technical mediums, and the 

artist’vision, also by his personal choices in chromatic ranges, thus, his plastic ref-

erences in which he was formed. In this way, іe plastic identity refers to the place 

geography and its value  components (like the historical composition, civic, reli-

gious, aesthetic and cultural one…), which embraced the visual memory of this 

artist, in diљerent anthropological contexts and who from there, started to create 

his plastic topics.  

As stated above, the present study seeks to put forward the approach of  plastic 

identity and its artistic , through works of the Algerian artist Adel Djilali. іis plas-

tic technician, recommended, in most of his works, an artistic and aesthetic work, 
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based on the local visual signs, including his technical amendments and digital 

which refer to Western painting. 

Consequently, the present paper shed light on certain cultural elements, which 

founded the genealogy of the plastic text  in its artistic spaces, and in  its Western 

or local compositions. In addition, we also focus on  the aesthetic problem into 

which the artist was integrated during his artistic course, as visual and aesthetic 

receiver of the plastic phenome.

مقدمة:

يعيش الفن من جملة ما يعيشه الفنان من ظواهر متباينة من حيث بنيتها ومظهرها وداللتها، 

للحمولة  نظًرا  بذاته،  داالً  الفني  العمل  يجعل  ما  وهو  مختلفة.  وتاريخية  زمنية  سياقات  ضمن 

الج̲لية والقيم الفنية املُختَزنة فيه. ولعّل الظاهرة التشكيلية – وفق هذا التصّور اإلستطيقي- ال 

تح منها الفنان موضوعاته  تنفصل عن هذا الّسياق، من حيث ارتباطها الوثيق بالذاكرة البرصية التي̻ 

وأشكاله وألوانه. وليست الذاكرة البرصية هنا غ̺ معادل فني للهوية الج̲عية، أو ما يسمى أيًضا 

ك، وهي قسمة – «بالثقافات»1، عىل اعتبار القواسم املشرتكة التي تحيل عىل «إنتاج املعنى املتحرِّ

كة ذات ضفاف عاʥة، بيد أنها قسمة تعرف تأث̺ات متعددة»2. ومن ʴّة، تتلبس  عىل كل حال- ُمتحرِّ

حينئذ املعا̬ الكربى التي تتحرَّك يف خضمها الهوية الثقافية، استناًدا إىل األجواء  الهوية التشكيلية 

املحيطة بالفنان من جهة، ودرجة تفاعله (انخراطه) معها.

«التحاور  خارج  وج̲لياته  التشكييل  الفضاء  استيعاب  ̻كن  ال  االعتبار،  هذا  من  وانطالقًا 

أّن  ذلك  فيها.  املُتضَمن  العام  الثقايف  والنسق  البرصية  العالمات  ب̼  ما  املوجود   3«ʨالسيميا

فيه  اندمج  الذي  الخاص  الثقايف  النسق  الخطاب»4، ضمن  تعب̺ها يف  تجد  الثقافية  «الخصوصيات 

األفق التشكييل للفنان.

1  Geneviève Vinsonneau, L’identité culturelle, Bulletin des bibliothèques de France [en ligne], n°2, 2003 
(consulté le 10 septembre 2015). 
http://bbf.enssib.fr/bbf-2003-02-0155-017.
2  Patrick Charaudeau, « L’identité culturelle : le grand malentendu », Actes du colloque du Congrès des 
SEDIFRALE, Rio, 2004, consulté le 10 septembre 2015 sur le site de Patrick Charaudeau-Livres, articles, 
publications.
URL :http://www.patrick-charaudeau.com/L-identité-culturelle-le-grand.html.
3  Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, Paris, Presses Universitaires de Limoges, 2ème édition 
entièrement refondue, 2003, p.34.
4  Patrick Charaudeau, « L’identité culturelle : le grand malentendu », op.cit.
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وعليه، ينفتح إشكال هذه الورقة البحثية عىل السؤال اإلستطيقي الذي يؤطر الخصوصية الثقافية 

التشكيلية يف عيِّنة من لوحات الفنان التشكييل الجزائري عادل الجياليل. 

إىل أّي مدى ̻كن أن تكون الهوية التشكيلية حقالً ج̲ليًا مل̲رسة الهوية الثقافية؟ وكيف ندرك 

املجال اإلستطيقي العام للفضاء التشكييل الحاضن لالختالف ضمن حدود اإلستطيقي الخاص (الخربة 

الج̲لية بالعمل الفني)؟ 

هذه بعض التساؤالت التي تسعى هذه الورقة مقاربتها انطالقًا من عيّنة من ُمدّونات تشكيليّة، 

وفق التصّور املنهجي الفينومينولوجي.

األبعاد الثقافية يف الهوية التشكيلية . 1

نة للعمل  نش̺ إىل أّن مفهوم الهوية التشكيلية يشتمل العنارص املُكوِّ أن  ينبغي  ذي بدء  بادئ 

والتعب̺).  (الشكل  الفني  ومحتواه  الحّيس)  (الوسيط  املادية  بنيته  يف  تدخل  التي  التشكييل  الفني 

وعىل هذا النحو، «الفنان الذي يعمل يف بْعديْن يبدأ بعمل عالمات عىل سطحٍ مستٍو. وهذا السطح 

هو فضاؤه، العا̬ الذي يبني فيه نظامه التشكييل، عمله، وبحكم تقيد الرسام ʪا ب̼ يديه من حجم 

يرتب أشكاله بحيث تشغل مواقعها يف هذا الفضاء وتؤمن، يف  فإنه  ذي البُْعديْن،  ونسب السطح 

الوقت نفسه، النوازع الج̲لية والتعب̺ية من مفهومه التشكييل»1. وتعترب هذه العنارص التشكيلية 

(الّسطح، والفضاء، والخط، واللون) ʪثابة املادة الخام التي تقوم عليها الهوية التشكيلية، فضالً عن 

الشكل (أو الصورة التي تتخذها عنارص املادة عىل يد الفنان)، والتعب̺.

، وشكل  ّ̼ ومنه، تغدو الهوية التشكيلية مقرتنة بهوية اللوحة (من حيث انتسابها إىل فنان مع

أو  تاريخها  يف  والبحث  املستعملة، وأبعادها،  ألوانها  وتقنية  وعنوانها،  إنجازها،  وتاريخ  توقيعها، 

توثيقها الفني، ومكان حفظها، ومحاوالت ترميمها2...). ونحسب أّن مبدأ التشكيل الذي تنتظم من 

التقنية  استخدام  أّن  بيد  الفني.  للعمل  العام  التشكييل  النسق  يؤلف  التشكيلية،  العنارص  حوله 

لوحدها غ̺ كاف يف إبداع العمل الفني وتكوينه التشكييل، إذ «يجب أن تكون هذه التقنية ذات 

عنها  ينتُج  التي  هي  الّسياق،  هذا  يف  الشخصيّة»  «الخصوصية  أّن  شك  وال  شخصية»3.  خصوصية 

اإلدراك الج̲يل للموضوع من قبل الفنان، حيث يُعرب فيها عن رؤيته الفكرية واالنفعالية/الج̲لية. 

وʯيّزه  فرادته  الفني  العمل  ̻نح  فنيًا  أسلوبًا  «الخصوصية»  تتجىل  االعتبار،  هذا  من  وانطالقًا 

1   ناثان نوبلر، حوار الرؤية – مدخل إىل تذوق الفن والتجربة الج̲لية، تر: فخري خليل، مراجعة: جربا إبراهيم جربا، بغداد، 
دار املأمون للرتجمة والنرش، وزارة الثقافة واإلعالم، ط.1، 1987، ص.93. 

2  Voir : Nadeije Laneyrie-Dagen, Lire la peinture  Dans l’intimité des œuvres,  Larousse/VUEF, 2002, 
pp.2-23.

3   ف.كوست̼، ف.يوماتوف، لغة الفن التشكييل، تر: بُرهان شاوي، الشارقة، منشورات دائرة الثقافة واإلعالم، ص.26.
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َّ̲ يجعل من املُكوِّن التشكييل خطابًا و»شكالً داالً» عىل  الج̲يل عن سائر األع̲ل الفنية األخرى. م

حد تعب̺ الناقد كاليف بل Clive Bell، عىل اعتبار أّن «الداللة مفهوم «قصدي» بامتياز، فالشكل ال 

بد أن يدل عىل يشء ويش̺ إىل يشء ويقول شيئا...الشكل هو املضمون يف حضوره االستطيقي»1.  

ولعلّه من هذا الجانب، يكون الشكل مدخالً ثقافيًا للهوية، بوصفه عالمة برصية ذات صلة بالنسق 

الناحية  من   – الشكل  يُرتجم  إذ  الخاصة.  رؤيته  د  وجسَّ الفنان  فيه  انخرط  الذي  السوسيو-ثقايف 

اإلستطيقية- محمول الخطاب املنترش يف نسيج اللوحة، وذلك من خالل العالقات التشكيلية التي 

تؤسُس بنية العمل الفني.

جياليل  ْ̼ للفنان  وباإلمكان التمثيل عىل هذه الخصوصية الثقافية التشكيلية، انطالقًا من لوحت

 .Composition عادل: لوحة الخمسة ولوحة تكوين

ففي اللوحة األوىل (Khamssa, peinture numérique, 65×50cm, 2014) تظهر فيها أيقونة 

اليد «الخمسة» يف املستوى األمامي من اللوحة، عىل خلفية ذات ثالثة رشائط مستطيلة موصولة 

األحمر  بخامات  املُشبع  األسود  اللو̹  فالرشيط  متباينة:  صباغية  أرضية  ذات  البعض،  ببعضها 

والربتقايل، يب̼ عن نتوءات بارزة تنسكب من األعىل، عبارة عن تشكيالت حروفية وأيقونية تنترش 

األحمر  وببعض  بالبُني  ʯتلئ  زخرفية  أشكال  فيه  فتسبح  األصفر  اللو̹  الرشيط  أما  السطح.  عىل 

القادم من الرشيط اللو̹ املجاور الذي ينصبغ باألحمر والبني واألسود، وتظهر فيه ثالثة أهرامات 

مرصوفة عمودية وتتجه قممها الهرمية نحو اليم̼ يف اتجاه اليد. وهكذا تتوسُط الخمسة اللوحة، 

ْ̼ بالبنفسجي تتوسطه̲ بقعة الع̼  ْ̼ غامق حيث تحتلُّ الثُّلث الفاتح من الرشيط اللو̹ األسود وثُلث

املضيئة من الرشيط اللو̹ األصفر.

واألشكال  اللونية  العام وكذا مساحاتها  التشكييل  اللوحة من حيث تخطيطها  هذا عن وصف 

املنترشة فيها. وإذا انتقلنا إىل العالمة البرصية (الخمسة) التي تؤسس بؤرة األشكال البرصية يف هذا 

الفضاء التشكييل، فنُدِرك عندئذ التوظيف «الرقمي» – عىل اعتبار أن التقنية املستعملة يف اللوحة 

رقمية – أليقونة شعبية متصلة ʪعنى الحصن والح̲ية من رشور الحسد. إنّه توظيف رمزي ملادة 

أنʳوبولوجية لها رسوخ تاريخي  يف الحضارات القد̻ة، وقد يكون للحضور العمودي لألهرامات ما 

يُربر الصلة التشكيلية املوجودة ما ب̼ األيقونات تاريخيًا.

ولكن بأّي معنى تتوسُط الخمسة اللوحة؟ هل تتحصن من ع̼ رائيها؟ بعبارة أخرى: كيف ̻كن 

ملُكوِّن ثقايف محمول عىل التعليق سواًء أ كان ذلك عند مداخل البيوت (ومثل ذلك أفنيتها الداخلية 

نسيج  يف  داللته  عىل  يُحافظ  أن  الذهبية،  أو  الفضية  املجوهرات  قالدة من  أم  الرئيسة)  غرفها  أو 

1    عادل مصطفى، داللة الشكل – دراسة يف االستطيقا الشكلية وقراءة يف كتاب الفن، ب̺وت، دار النهضة العربية، ط.1، 2001، ص.61.



155

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

اللوحة (هي أيًضا موضوعة للتعليق)؟ كيف «تتحصن» اللوحة إذن من ذاتها؟

نحسب أّن الفضاء التشكييل ال ينفصل عن نسقه الثقايف الذي تكّون داخله طيلة املسار الفني 

الذي مرَّ به الفنان، وعايش «طقوس عاداته منذ الصغر»1 ك̲ يعرتف  بذلك الفنان عادل جياليل. وهو 

ما يجعل من املشاهدات البرصية املعيشة مصدًرا من مصادر اإلبداع التشكييل، لكونها تقتات من 

وهو ما ̻نُح  واإلدراك.  خربة للمشاهدة  ُل الحياة إىل  يُحوِّ الفينومينولوجي الذي  باملعنى  الحياة - 

العالمات التشكيلية طاقة تعب̺ية ذات «مضمون داليل تكويني تشكييل»2 عىل حد تعب̺ ج̲عة مو. 

وذلك عىل اعتبار القيم التي يتضمنها العنرص التشكييل يف عالقته «بعنارص النظام التشكييل»3. ومن 

ʴّة، ال غرابة إذن أن يتحّول مدلول اليد (املُمِثل لخمسة أصابع) إىل رمز أنʳوبولوجي يتمتع بتكوين 

تشكييل (حواف األصابع ومحيطها اللو̹) ضمن سطح اللوحة. بل إّن حجم األشكال املنترشة عىل 

بأّن «اليد»  انطباًعا لدى املُشاِهد  يرتك  والفراغ،  امللء  خالل مقصدية  هذا الّسطح التصويري، من 

عمالً  املشاهدة»،  «أذى  من  يلحقها  قد  ما  ذاتها  عن  تُبِْعَد   ˔ اللو̹  النسيج  هذا  داخل  تتحرَّك 

باملُعتقدات الثقافية واالجت̲عية. وهكذا تعيش مكتنزات الهوية الثقافية، ضمن ما يؤسُس إدراك 

الع̼»  «لح̲ية  التشكييل  املدلول  وكأّن  والّسطح.  واألشكال  األلوان  ب̼  ما  التشكيلية  العالقات 

ارس مفعوله الصباغي/الّسحري ضّد كل ما من شأنه  ُ̻ ُمتساوق مع التكوين التشكييل للخط الذي 

التأث̺ عىل الخطاب املرʨ للوحة. ال سي̲ أّن اختيار الخامات اللونية الباردة من األسود والبنفسجي 

عن كون «اللون البنفسجي  يف ملء مساحة «اليد»، يُعمُق من الحضور امليتافيزيقي للت̲ئم، فضالً 

الغامق تعرفه كث̺ا األرياف الجزائرية، ألنه يستمد مرجعيته العريقة من صبغ األوشام التي كانت 

الداللة  بناء  يف  تشكيليًا  عنًرصا  اللون  يدخل  الجانب،  هذا  من  ولعلّه  لزينتهن»4.  األمهات  تصنعه 

املقصدية لألشكال، من حيث التوظيف الرمزي للبُْعد الثقايف املحيل. وقد «أظهرت غالبية البحوث 

ُّ̼ بالنسبة إىل مكان إ̷ا هو بخاصة اإلحالة عىل كيفية من الوجود يف  حول الهوية املحلية أّن التع

العا̬ واآلخرين، ومن تراث ثقايف ناتج من تاريخ وخربات الحياة اليومية»5.

من هنا، تغدو جينيالوجيا النص التشكييل ذات رواسب ثقافية بامتياز، نتيجة التكثيف الرمزي 

1    من خالل محاورʲ مع الفنان يف أحد ورشات قسم الفنون البرصية بجامعة مستغانم.
2   مجموعة مو: فرانسيس إدل̼، جان-ماري كلينكربغ، فليب مانغيه، بحث يف العالمة املرئية من أجل بالغة الصورة، تر: د.سمر 

محمد سعد، مراجعة: خالد ميالد، ب̺وت، املنظمة العربية للرتجمة، ط.1، 2012، ص.258.
3   املرجع نفسه، ص.259.

رة كحيل، املوضوع الج̲يل يف ضوء املنهج الفينومينولوجي- مقاربة ج̲لية يف ̷اذج تجريدية عند الفنان محمد  َّ̲ 4   ينظر : َع
خدة، الجزائر، دار ميم للنرش، ط.1، 2013، ص.70.

5   Denis Chevallier et Alain Morel, « Identité culturelle et appartenance régionale », Terrain [En ligne], 
5 octobre, mis en ligne le 23 juillet 2007 ; consulté le 10 septembre 2015, URL : http://terrain. revues.
org/2878 ;DOI : 10.4000/terrain.2878.



156

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

«الهوية  ذلك  يصنع  مدى  أّي  إىل  ولكن  التشكييل.  النظام  عنارص  ملختلف  الفنان  ع̼  ʯنحه  الذي 

الثقافية»؟ وماذا عن االختيارات التشكيلية يف ذلك؟

-2 من العمل الفني إىل سؤال الهوية الثقافية

ُل للعمل الفني االندماج يف النسق  نتساءل يف هذا املبحث عن املُمكنات اإلستطيقية  التي تُخوِّ

السوسيو ثقايف، وينتج عنها خطاب ج̲يل يصنع «هويته» بذاته، أي «أن هناك شيئا ما [ يف هوية 

العمل الفني]  يكون مقدًما «ليُفهَم»، أي أنه يطالبنا بأن نفهم ما يقوله أو «يقصده»1 عىل حد تعب̺ 

غادام̺.   وباإلمكان التمثيل يف هذا السياق بلوحة ثانية للفنان جياليل عادل قصد توضيح تبعات 

لديه. ويتعلق  التشكييل للعالمات البرصية  الفنان يف صنع التكوين  املخزون الثقايف البرصي  لدى 

.(Composition, Technique mixte, 65×50cm, 2012) األمر هنا بلوحة تكوين

وتظهر هذه اللوحة يف شكل رشائط عمودية موصولة برشائط أفقية تتخلله̲ أشكال بتكوينات 

اآلخر  وبعضها   ،ʭوالزرا «الحنبل»  نسيج  من  مصدرها  األيقونية  األشكال  وتستمد هذه  مختلفة. 

الحيل  من   ْ̼ متقاطعت  ْ̼ حلقت نجد  اللوحة،  من  األمامي  املستوى  ويف  الع̼.  ʯيمة  من  تشكيالت 

األشكال  ملجموع  الهنديس  الرتكيب  ويُؤلِف  ؛  ً̲ حج أصغر  حلقة  وبجانبه̲  (الخلخال)  الفضية 

ومواضع  توزيع املساحات اللونية  حيث  من  زخرفيًا متوازنًا  اللوحة، مشهًدا  عىل سطح  املوضوعة 

الضوء وانتشار األشكال فيه̲. إذ «هناك سعي دائم من جانب الفنان لخلق نظائر برصية تعرب عن 

البرصي  بالنظ̺  الفنان  الذي يتحسسه من حوله. ويوازي اهت̲م  العا̬  الداخيل وعن وعيه  عامله 

رغبته يف البناء الج̲يل لعمله»2.  

حواريًا لحقل التصوير  شكالً  تركيب العالمات التشكيلية،  يف  البحث الزخريف  يُشِكل  ومن هنا، 

الفضاء  تكوين  يف  املحلية  الثقافية  الرموز  من  عدد  استدعاء  من خالل  عادل،  جياليل  الفنان  لدى 

ّ̲ يجعل  التشكييل عنده (من قبيل موتيفات النسج  وعالمات الت̲ئم والحيل الفضية التقليدية). م

محمول الخطاب البرصي ُمنفتًحا عىل م̲رسات ثقافية لها حضور يف املوروث البرصي املحيل. ولعلّه 

من هذا الجانب، يُطرح سؤال الهوية الثقافية من خالل ما تُؤلِّفه العنارص التشكيلية يف لوحة تكوين. 

ذلك أّن الرتكيب الهنديس الذي يستند إليه النظام التشكييل يف تكوين العالمات، سواء يف استعارة 

نات النسيج أو ʯيمة الع̼ أو الُحيل الفضية التقليدية، نراه ُمنجًزا برصيًا فنيًا يف ُمقاربة األشكال  ُمكوِّ

الثقافية املحلية. حيث إّن الداللة تُحايُث الخربة البرصية لليد يف نسج الرموز وتوزيع خاماتها اللونية 

الغامقة والفاتحة، وهو ما يُربّر – إىل حد ما- «التحاور» األيقو̹ ما ب̼ تخوم العالمات إْن أفقيًا أو 

1   هانز-جيورج جادام̺، تجّيل الجميل ومقاالت أخرى، تحرير: روبرت برناسكو̹، ترجمة ودراسة ورشوح: د.سعيد توفيق، 
مرص، املجلس األعىل للثقافة، 1997، ص.104.

2   ناثان نوبلر، حوار الرؤية – مدخل إىل تذوق الفن والتجربة الج̲لية، ص.75.
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عموديًا. ونحسب أّن الّسطح التصويري يف لوحة تكوين يتفنُن يف تركيب عنارصه التشكيلية، بِفعل 

ما تؤول إليه التقاطعات الهندسية ما ب̼ األشكال وأحجامها الصباغية من جهة، وما تؤديه حركة 

يستثمر  البرصي  الخطاب  نُلفي  ذلك،  وألجل  أخرى.  جهة  من  التشكييل  النسق  هذا  ضمن  املعنى 

التشكييل» املوجود يف  بناء صورة تشكيلية عن «التناص  التشكيلية، يف  الرموز الثقافية والعالقات 

الرتاث البرصي املحيل (االنفتاح عىل الرموز املوظفة يف نسج «الحنبل» ويف أشكال الت̲ئم والحيل 

البرصي  والفن  الهنديس  التجريد  نجدها مع  أن  التي ̻كن  الثقافية  التقاطعات  التقليدية، وجملة 

الحديث واملعارص).

وانطالقًا من هذه املعطيات التصويرية يف لوحة تكوين، تتجىل مالمح الهوية الثقافية باملعنى 

الفني املتصل بامل̲رسات الثقافية وبصناعة األشكال املحلية. وهو تفك̺ يستمد مرجعيته الج̲لية 

من بعض أفكار «بيان ج̲عة أوشام»1 الصادر يف 1 مارس 1967. والفنان جياليل عادل واحد من 

الفضاء  يغتني  إذ  تراثية.  تشكيلية  سياقات  يف  البرصية  العالمة  يوظفون   الذين  الفنان̼  أولئك 

التشكييل عند هذا الفنان بالرموز ذات األبعاد الثقافية واالجت̲عية، وهو ما يُرتجم – عىل نحو ما- 

الثقافية  الظواهر  جملة  عليها  تقوم  التي  الطقوس  أن  اعتبار  عىل  للهوية»2،  التخيّيل  «املُرتكَز 

واالجت̲عية، تحتكم إىل «ُمتخيّل جمعي» تتغذى منه الذاكرة البرصية للفنان. وال ريب أّن املُدَرك 

واقعه  عن  يُنجزه الفنان  لِ̲  الج̲يل  عن اإلدراك  صورة  املستوى التصويري- إ̷ا  هذا  يف  الفني – 

البرصي عموًما.

لكونه  موضوعاته،  الفنان  ع̼  منها  ʯتُح  التي  الروافد  من  الثقافية  الهوية  تخوم  تغدو  هكذا 

برؤية تشكيلية وج̲لية داخل  املوضوع  فنية، ويتعاطى مع  يتعامل مع مادة تشكيلية بحساسية 

ّ̲ يجعل العمل الفني خصبًا من حيث استعارته أليقونات تشكيلية من الرتاث  الفضاء التشكييل. م

البرصي املحيل، ضمن سياقات تعب̺ية وبالغية مختلفة. و»البالغة التشكيلية»3 يف هذا املقام، ال تقّل 

شأنًا يف صنع املقاصد الدالة للهوية ضمن نسيج اللوحة بشكل خاص.

1    ج̲عة أوشام هي مجموعة من الفنان̼ التشكلي̼ الجزائري̼ الذين وقعوا أس̲ءهم يف البيان املنشور يف 1 مارس 1967، 
وهم: شكري مصيل محمود، وباية محي الدين، وسعيد سعيدا̹، ودح̲̹، ومصطفى عدان، وأرزقي زرارʲ، ودونيز مارتنيز.

ينظر: فلسفة البيانات الفنية الثقافية ( بيان مجموعة أوشام أ̷وذًجا)، مجلة الحوار الثقايف، تصدر عن مخترب حوار الحضارات، 
التنوع الثقايف وفلسفة السلم، بكلية العلوم االجت̲عية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، عدد ربيع وصيف 2015، 

ص.44-47.
2  Voir : Patrick Charaudeau, « L’identité culturelle : le grand malentendu », op.cit.

3   ينظر: مفهوم البالغة التشكيلية ضمن مرجع: مجموعة مو: فرانسيس إدل̼، جان-ماري كلينكربغ، فليب مانغيه، بحث يف 
العالمة املرئية من أجل بالغة الصورة، ص.472-435.
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  خالصة: نحو خطاب تشكييل للهوية الثقافية

من  انطالقًا  البحثية  الورقة  هذه  إليها  سعت  التي  الثقافية  الهوية  ملسألة  الج̲لية  املقاربة  إّن 

ْ̼ للفنان عادل جياليل، بإمكانها أن تُكوِّن تصّوًرا عن املمكنات التي ʪقدور الخطاب التشكييل  لوحت

املعرفية من سياقاته  فني يكتسب وجاهته  استث̲ر  الثقافية. وهو  الهوية  يستثمرها يف مجال  أن 

التشكيلية التي تعمل عىل ايصال رؤية الفنان عن طريق تقنية معينة ووفق أسلوب فني خاص به. 

ومنه، ترتجم الخصوصية الفنية جانبًا من الخصوصية الثقافية التي يحرص كل فنان عىل تضمينها يف 

أع̲له الفنية.

هذا  مدلوالت  عليه  تحيل  قد  ج̲ليًا  خطابًا  الثقافية  الهوية  تتحدد  االعتبار،  هذا  من  وانطالقًا 

التشكيلية  العالمات  قبيل  (من  الفني  للعمل  املتلقي  عليها  ُف  يتعرَّ دالة  أنساق  ضمن  الخطاب 

: «الخمسة» ورموز نسج «الحنبل» وʯائم الع̼ والخلخال). غ̺ أن  ْ̼ ْ̼ املدروست املوجودة يف اللوحت

هذه املدلوالت التشكيلية ليست دوًما ذات صلة بالهوية الثقافية، نظرا لكون هذه األخ̺ة «منتوًجا 

معقًدا من التنظيم: ما ب̼ «النزعة املستمرة» للثقافات يف التاريخ و»نزعة االختالف» الناجم عن 

اللقاءات، والرصاعات، والقطائع؛ ما ب̼ «عمودية» القيم التي تعمل عىل محو االختالفات الثقافية 

تحت وطأة الرموز الكونية، و»أفقية» عالئق الهيمنة/الخضوع للج̲عات في̲ بينها؛ ما ب̼ النزوع 

إىل «تهج̼» أ̷اط الحياة، والفكر واالبداع، والنزوع نحو «مجانسة» التمثالت بهدف البقاء بهوية»1. 

وعليه، فإّن االشتغال عىل العالمة البرصية داخل الفضاء التشكييل، ال يصنع يف كل األحوال «هوية 

(االستنساخ  الحرفية  واملحاكاة  اإلبداع  ب̼  ما  ونقدية  مسافة ج̲لية  هنالك  تكن   ̬ إذا  ثقافية»، 

املُبتَذل لصورة فنية).

ملحق الدراسة:

Khamssa, peinture numérique, 65cm×50cm, 2014.

Composition, Technique mixte, 65×50cm , 2012

 Patrick Charaudeau, « L’identité culturelle : le grand malentendu », op.cit. 1
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/ جامعة تلمسان شالغم ي أ. د. 
/ جامعة الشلف    د/ أستاذ دكتورا أ. عبابو يز

ملخص:

توسعت املواضيع التي تعالجها األرغونوميا بالتوازي مع مختلف التطورات التكنولوجية التي 

شهدتها الدول املتطورة منذ نهاية الحرب العاملية الثانية، فانتقلت من ذلك التخصص الذي يهتم 

بالظروف الفيزيقية إىل التخصص الذي يهتم بتوف̺ أكرب قدر من الراحة واألمن للفرد أثناء استع̲له 

ملختلف الوسائل واآلالت.

 ʳنظًرا لنجاح التدخالت األرغونومية يف إيجاد الحلول للعديد من املشاكل خاصة يف الدول األك

النمو  السائرة يف طريق  الدول  بعض  اهت̲م  اآلونة األخ̺ة  يف  أيضا  فقد لوحظ  العا̬  تصنيعا يف 

الدراسة  الجزائر. ومن خالل هذه  أسيا، الهند،  الربازيل، دول جنوب رشق  باألرغونوميا كاليونان، 

تطرقنا إىل تطبيقات األرغونوميا يف الجزائر وذلك عىل مستوى بعض مراكز التكوين (املعهد الوطني 

للعمل INT، املعهد الوطني للوقاية من األخطار املهنية INPRP، ومعهد تكوين و تحس̼ ظروف 

العمل IFACT من جهة، وكذا تطبيقاتها عىل مستوى املنظ̲ت االقتصادية (رشكة سونطراك) من 

جهة أخرى.

Abstract: 

Topics addressed or tackled by ergonomics are expanded in parallel with the 

various technological developments in developed countries since the end of World 

War II, It moved on from the specialty that cares about the physique conditions to 

specialty that cares about greater comfort and security for the individual during the 

use of the various tools and machines.

Due to the success of ergonomic interventions in finding solutions to many 

problems, especially in the most industrialized countries in the world, It is also re-

cently noted that some developing countries, such as Greece, Brazil, South east 

Asia, India, Algeria, have an interest in ergonomics and through this study we dis-

cussed the applications of ergonomics in Algeria on the level of some of the train-

ing centers:National Institute for LabourNIL, National Institute for the Prevention 



160

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

of Occupational Hazards NIPOH, and Institute of Formation and Improvement of 

Working Condition IFIWC on the one hand, as well as its applications on the lev-

el of economic organizations (SONATRACH company) on the other hand.

مقدمة:

تبعا لتسارع وت̺ة اإلنتاج يف مختلف القطاعات ظهرت العديد من املشاكل التي وجد األطباء  

واملختصون الفيزيولوجيون صعوبة يف إيجاد حلول لها حيث تم االستعانة باملختص̼ يف علم النفس 

التنظيمي ومنظمي العمل، الذين لعبوا دوراً مهً̲ يف اكتشاف حلول للمشاكل ذات الطابع النفيس 

كاألع̲ل التي قام بها كل من تايلور، إلتون مايو، فرانك جيلربت وغ̺هم،. غ̺ أن تلك البحوث ̬ 

يعرف  ما  أو  األرغونوميا  إىل ظهور  أدى  م̲  الفرتة،  تلك  يف  املشاكل  كل  عىل  للقضاء  كافية  تكن 

بالهندسة البرشية. 

ظهرت األرغونوميا ألول مرة يف بريطانيا عن طريق «م̺ل»Murrell سنة 1945م، ورسعان ما 

أخذت يف االنتشار يف كامل أوروبا عن طريق تأسيس الجمعيات األرغونومية و إنشاء املخابر الخاصة 

املشاكل  من  للعديد  الحلول  إيجاد  يف  األرغونومية  التدخالت  لنجاح  ونظراً  األرغونومي.  بالبحث 

الدول  بعض  اهت̲م  األخ̺ة  اآلونة  يف  أيضاً  لوحظ  فقد  العا̬،  يف  تصنيعاً   ʳاألك الدول  يف  خاصة 

السائرة يف طريق النمو باألرغونوميا كالجزائر، اليونان، الربازيل، دول جنوب رشق آسيا، الهند(1).      

من أجل معرفة واقع األرغونوميا يف الجزائر وما مدى االهت̲م بها عىل مستوى كل من مراكز 

التكوين واملنظ̲ت االقتصادية سنحاول من خالل هذه الدراسة معرفة واقع األرغونوميا يف بعض 

IN-) املعهد الوطني للوقاية من األخطار املهنية ،(INT) مراكز التكوين كاملعهد الوطني للعمل

PRP) ومعهد التكوين وتحس̼ ظروف العمل (IFACT) وكذا م̲رسة األرغونوميا عىل مستوى 

رشكة سونطراك.

1. اإلشكالية:

أرغونوميا  يف  األول  التيار  يتمثل  البعض،  لبعضه̲  مكمل̼  رئيسي̼  تيارين  األرغونوميا  تضم 

انتشاراً-   ʳواألك قدماً  األشد  التيار  وهو   ،ergonomie des facteurshumains البرشية  العوامل 

التيار األمري˕- و أرغونوميا العوامل البرشية التي تهتم بالخصائص الفيزيولوجية و الذهنية لألفراد 

بصفة عامة «اآللة البرشية» «la machine humaine» من أجل تصميم آالت و أجهزة تقنية مواʥة 

لهذه الخصائص. فعلم الترشيح و الفيزيولوجيا يسمحان بتصميم املقاعد، الشاشات، وأوقات العمل 

للمعلومات،  الجيد  بالتحض̺  النفس  علم  يسمح  ذلك  مقابل  ويف  البرشي،  مواءمةللجسم   ʳاألك

العمل،  مناصب  الوسائل،  اآلالت،  التقنية:  األجهزة  تصميم  نحو  موجهة  تكون  هنا  فاألرغونوميا 
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الشاشات...الخ(2).

ergonomied’activ- أو ما يعرف بأرغونوميا النشاط البرشي ʭأما التيار الثا̹ فهو التيار األور

itéhumaineالذي يَعترب األرغونوميا كتحليل كيل لوضعيات العمل بهدف تحسينها. إن أرغونوميا 

العنارص  مختلف  واكتشاف  تحليل  تحاول  بل  جزئية  نظرة  املشكل  إىل  تنظر  ال  البرشي  النشاط 

املتدخلة يف ذلك؛ فمثالً إذا كان الكريس يحدث أملاً فهذا يعني أن املعلومات املتواجدة عىل الشاشة 

هي السبب يف منع العامل من ترك املقعد وبقائه فيه ملدة أطول، وهذا ما استلزم وضعية متصلبة، 

فاملختص األرغونومي هنا يتوجه مبارشة نحو تنظيم العمل، ويقوم بطرح التساؤالت التالية: من 

يقوم ʪاذا؟ وكيف يقوم به؟ وهل يستطيع القيام به عىل أحسن وجه؟ ما هي األهداف التي ̻كن 

الوصول إليها عن طريق التصميم الجيد لألجهزة التقنية وكذلك إجراءات العمل؟ وما هي نشاطات 

العامل وكفاءاته؟(3).

التكنولوجية  التطورات  بالتوازي مع مختلف  األرغونوميا  التي تعالجها  لقد توسعت املواضيع 

ذلك  من  األرغونوميا  فانتقلت  الثانية،  العاملية  الحرب  نهاية  منذ  املتطورة  الدول  شهدتها  التي 

التخصص الذي يهتم بالظروف الفيزيقية للعامل، إىل تخصص يهتم بض̲ن أكرب قدر من الراحة للفرد 

أثناء استع̲له ملختلف الوسائل واآلالت، وبأكرب قدر من األمن والفعالية. وتختلف املواضيع التي 

تهتم بها األرغونوميا حسب كل نوع منها، «فاألرغونوميا الفيزيائية»ergonomie physiqueتهتم 

عالقاتهابالنشاطات  يف  للفرد  البيوميكانيكية  الفيزيولوجية،  األنرتوبومرتية،  الترشيحية،  بالخصائص 

الحركات  العمل،  وضعيات  املواضيع مثل:  من  األرغونوميا ʪجموعة  تهتم هذه  حيث  الفيزيائية، 

أما النوع الثا̹ فيتمثل يف األرغونوميا املعرفية  ...الخ».  االعتيادية، االضطرابات العظمية العضلية 

«ergonomie cognitive» التي تهتم «بالعمليات العقلية كاإلدراك، الذاكرة، االستجابات العضوية، 

يف تأث̺ها عىل التفاعل ب̼ الفرد واملكونات األخرى للنسق، ومن ب̼ املواضيع التي تعالجها هناك: 

عبء العمل ،اتخاذ القرار، ألداء الخب̺، نسق إنسان-آلة...الخ». أما في̲ يخص النوع األخ̺ فيتمثل 

الوسائل  «بتسهيل  تهتم  والتي   «l’ergonomieorganisationnelle» التنظيمية  األرغونوميا  يف 

املوارد  تسي̺  االتصال،  التنظيمية:  األرغونوميا  بها  تهتم  التي  املواضيع  ب̼  ومن  السوسيوتقنية، 

البرشية، تصور العمل، تصميم أوقات العمل، الثقافة التنظيمية...الخ»(4).   

 ʳنظًرا لنجاح التدخالت األرغونومية يف إيجاد الحلول للعديد من املشاكل خاصة يف الدول األك

النمو  السائرة يف طريق  الدول  اهت̲م بعض  اآلونة األخ̺ة  أيضا يف  فقد لوحظ  العا̬،  تصنيعا يف 

باألرغونوميا كاليونان، الربازيل، دول جنوب رشق أسيا، الهند، الجزائر(5). ففي الجزائر مثال يظهر 

التكوين يف األرغونوميا جلياً يف الجامعة، من خالل فتح هذا التخصص يف الدراسات ما بعد التدرج 
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عىل وجه الخصوص ببعض الجامعات والذي تركز برامجه عىل األرغونوميا الفيزيولوجية، األرغونوميا 

املعرفية وتحليل العمل، حيث تسمح هذه املقاييس بإكساب الطالب ملجموعة من املعارف املرتبطة 

بالعامل من حيث الجانب̼ الفيزيولوجي واملعريف، ظروف العمل وآثارها عىل صحة العامل، تصور 

الجوانب  من  العمل وغ̺ها  وضعيات  بتحليل  تسمح  التي  الطرق  عىل  التعرف  التقنية،  األجهزة 

املهمة يف هذا االختصاص 

غ̺ أن اهت̲م الدول السائرة يف طريق النمو باألرغونوميا يختلف عن اهت̲م الدول املتطورة 

بها، نظرا العت̲د الدول السائرة يف طريق النمو عىل است̺اد التكنولوجية من الدول املتطورة أو ما 

يسمى بـ « النقل التكنولوجي»، ففي الجزائر مثالً يعترب النقل التكنولوجي ركيزة أساسية يف االقتصاد، 

فإنشاء التكنولوجيات الجديدة املستوردة من الدول املتطورة كان ومازال له وزن كب̺، وقد مس 

مجاالت جد حساسة كصناعة الحديد، استخراج البرتول، الطاقة الكهربائية، الصناعات امليكانيكية(6).

 إن تصميم اآلالت والوسائل يف الدول املتطورة يكون عىل حسب احتياجات األفراد وقدراتهم 

وكفاءاتهم، وهذا ما يساعد عىل تطور البحوث األرغونومية وتوسعها، غ̺ أن نقل هذه التكنولوجيا 

اآلالت  تلك  ملستعميل  ـ  التكوين  ض̲ن  مثل  الالزمة  الكفاءات  توفر  ودون  مالʥة  غ̺  بيئة  إىل 

والوسائل، قد ال يؤدي إىل نفس النتائج املتحصل عليها يف الدول املتطورة.          

لألهمية البالغة لألرغونوميا وللدور الذي تلعبه من أجل تحس̼ وضعية العمل والعامل  نظراً 

فإننا سنحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة عىل اإلشكالية التالية:

للعمل،  الوطني  ملعهد   : من  كل  عىل مستوى  وبالتحديد  الجزائر؟  األرغونوميايف  واقع  هو  ما 

املعهد الوطني للوقاية من األخطار املهنية،

معهد تكوين وتحس̼ ظروف العمل، رشكة سوناطراك؟

2.أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل واقع األرغونوميا يف الجزائر وذلك من خالل:

التعرف عىل م̲رسة األرغونوميا عىل مستوى بعض املعاهد املتخصصة (املعهد الوطني للعمل - 

وتحس̼ ظروف  تكوين  ومعهد   ،INPRP املهنية  من األخطار  للوقاية  الوطني  املعهد   ،INT

العمل IFACT) يف العمل وذلك عن طريق االطالع عىل نشاطاتها وكذا تحديد مهامها.  

التعرف عىل م̲رسةاألرغونوميا يف رشكة سوناطراك.- 

3.أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة يف:

التطرق إىل موضوع من املواضيع الحديثة التي ʯس العمل والعامل.- 
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معرفة الدور الذي تلعبه األرغونوميا وما مدى اهت̲م املعاهد املتخصصة بها.- 

4.تعريف املصطلحات:

هي التخصص العلمي الذي يهدف إىل فهم التفاعالت األساسية ب̼ اإلنسان  -1.4األرغونوميا: 

واملكونات األخرى لنسق ما، واملهنة التي تطبق املبادئ النظرية واملعطيات والطرق بهدف ض̲ن 

راحة األفراد واألداء الكيل للنسق.

-2.4األرغونوميا املعرفية: هي جزء من األرغونوميا حيث تهتم ʪعالجة املظاهر املعرفية للعمل 

البرشي كاإلدراك، الذاكرة، التفك̺.

اإلنسان  بدراسة عالقة  األرغونوميا وهي تهتم  تعترب من مجاالت  الفيزيقية:  -3.4األرغونوميا 

اإلنسان/املنتج  ب̼  املرغوب  التوافق  احدث  أجل  من  الفيزيقية  الظروف  مختلف  مع  وتفاعالته 

النظام/البيئة.

نتائج  بدراسة  تهتم  وهي  االجت̲عية  بالعوامل  أيضا  وتسمى  التنظيمية:  -4.4األرغونوميا 

التنظيمية  القضايا  مع  والتعامل  واملؤسسات  والعمليات  االجت̲عية  العالقات  عىل  التكنولوجيا 

وتصميم أنظمة أماكن العمل.

5.االجراءات املنهجية للدراسة:

اجريت هذه الدراسة عىل مستوى بعض املعاهد املتخصصة يف  1.5.االطار الجغرايف للدراسة: 

األخطار  من  للوقاية  الوطني  املعهد   ،(INT) للعمل  الوطني  املعهد  من  كل  واملتمثلةيف  التكوين 

 (IFACT) ومعهد التكوين وتحس̼ ظروف العمل (INPRP) املهنية

أما عىل مستوى رشكة سوناطراك فقد قمنا باختيار كل من مديرية املوارد البرشية ومصلحة 

الوقاية واألمن نظراً لطبيعة مهامه̲ والتي تقتيض االهت̲م بالعمل والعامل وهذا ما قد ̻كنهم من 

التطرق لبعض املواضيع األرغونومية. أما في̲ يخص أفراد العينة فقد قمنا بتحديد املختص̼ يف طب 

العمل، املختص̼ يف الوقاية واألمن واملختص̼ يف علم النفس العمل والتنظيم كمختص̼ لهم مهام 

ذات طابع أرغونومي ك̲ أنهم تلقوا تكويناً يف بعض املواضيع األرغونومية، إضافة إىل تشابه طبيعة 

مهامهم مع مهام املختص األرغونومي. 

2.5.عينة الدراسة: تم اختيار العينة بطريقة قصدية وذلك من أجل الوصول إىل إجابات دقيقة 

املتخصصة وكذا عىل مستوى رشكة سوناطراك.ومن  حول واقع األرغونوميا عىل مستوى املعاهد 

الوطني  املعهد  املهنية عىل مستوى  رئيس قسم األخطار  القيام ʪقابلة  تم  إىل ذلك  الوصول  أجل 

املعهد الوطني للعمل، ومقابلة  املهنية، مقابلة مسئول التكوين عىل مستوى  للوقاية من األخطار 
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مدير معهد التكوين وتحس̼ ظروف العمل.

أما عىل مستوى رشكة سوناطراك فقد اشتملت عينة الدراسة عىل أربعة مختص̼ يف علم النفس 

العمل والتنظيم من أصل خمسة، ثالثة أطباء عمل من أصل ثالثة وستة مهندس̼ مختص̼ يف الوقاية 

واألمن من أصل عرشة مهندس̼، ك̲ هو موضح يف الجدول رقم1

جدول رقم 1 ̻ثل عينة الدراسة عىل مستوى رشكة سوناطراك

مصلحة الوقاية واألمن.

03األطباء
06املختص̼ يف الوقاية واألمن.

02املختص̼ يف علم النفس العمل والتنظيم.

02املختص̼ يف علم النفس العمل والتنظيم.مصلحة املوارد البرشية.

تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية، حيث تم اختيار املختص̼ يف علم النفس العمل والتنظيم 

العمل  أطباء  واألمن،  الوقاية  و مصلحة  البرشية  املوارد  مديرية  من  كل  املتواجدين عىل مستوى 

اختيار  تم  ك̲   ، واألمن  الوقاية  مصلحة  مستوى  عىل  املتواجدين  واألمن  الوقاية  يف  واملختص̼ 

يف  تكويناً  تلقوا  التخصصات  هذه  يف  املختص̼  ألن  نظراً  الثالثة  التخصصات  هذه  يف  املختص̼ 

الطابع  ذات  املواضيع  بعض  معالجة  من  ̻كنهم  قد  ما  وهذا  التكوين  مرحلة  أثناء  األرغونوميا 

األرغونومي. 

3.5.تقنيات جمع املعطيات:

مقابلة  دليل  إعداد  تم  املتخصصة  املعاهد  مستوى  األرغونوميا عىل  معرفة م̲رسة  أجل  من 

إىل  خاللها  من  نهدف  والتي  معهد  لكل  الفعلية  واملهام  الرسمية،  املهام  عن  التساؤل  عىل  يرتكز 

معرفة مختلف املهام ذات الطابع األرغونومي امل̲رسة يف كل معهد واملتمثلة خصوصاً يف عمليات 

البحث، التكوين، الخدمات التي يتم تقد̻ها لصالح املنظ̲ت وكذا تنظي̲مللتقياتواأليام الدراسية. 

من أجل التعرف عىل م̲رسة األرغونوميا عىل مستوى رشكةسونطراكتم اعداد دليل مقابلة تم 

الرتكيز فيه عىل مجموعة من املحاور املتمثلة يف طبيعة التكوين الذي تلقاه املختص̼ يف علم النفس 

̻ارسونها، عالقة  التي  املهام  واألمن، طبيعة  الوقاية  يف  واملختص̼  العمل  أطباء  والتنظيم،  العمل 

املنظمة بالجامعة والدور الذي ̻كن أن تلعبه األرغونوميا يف هذه املنظ̲ت االقتصادية.

4.5.منهج الدراسة: تم االعت̲د يف هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي الذي يعترب املنهج األمثل 

من أجل وصف ما مدى اعت̲د مؤسسات التكوين ورشكة سوناطراك عىل األرغونوميا.

املحتوى  تحليل  تقنية  عىل  االعت̲د  تم  الدراسة  بيانات  لتحليل  البيانات.  تحليل  5.5.تقنيات 
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برشكة  الخاص  املقابلة  دليل  نتائج  تحليل  وكذا  املتخصصة  باملعاهد  الخاص  املقابلة  دليل  لنتائج 

سونطراك.  

6.عرض النتائج.

سيتم التطرق يف هذا العنرص إىل عرض النتائج الخاصة ʪ̲رسة األرغونوميا عىل مستوى املعاهد 

املتخصصة وكذا عرض النتائج الخاصة ʪ̲رسة األرغونوميا عىل مستوى رشكة سونطراك.

1.6.م̲رسة األرغونوميا عىل مستوى املعاهد املتخصصة.

يهدف هذا العنرص اىل معرفة املهام املتعلقة باألرغونوميا عىل مستوى املعاهد املتخصصة وذلك 

من خالل عمليات البحث (مشاريع البحث ذات الطابع األرغونومي التي يقوم بها املعهد)، التكوين 

(تكوين األفراد يف األرغونوميا أو أحد املواضيع املتعلقة بها)، تقديم الخدمات (كالقيام بالتدخالت 

تنظيم  األرغونومي) وكذا  الطابع  ذات  املشاكل  االقتصادية من أجل عالج  املنظ̲ت  عىل مستوى 

امللتقيات واأليام الدراسية الخاصة باألرغونوميا أو أحد املواضيع األرغونومية.

-1.1.6معهد التكوين وتحس̼ ظروف العمل:

جدول رقم (02) املهام الرسمية واملهام الفعلية ملعهد التكوين وتحس̼ ظروف العمل.

املهام الفعلية.املهام الرسمية.

      ×البحث.

××التكوين.

×الخدمات.

××تنظيم امللتقيات واأليام  الدراسية.

يتضح من خالل هذه النتائج (جدول رقم 02) أن املهام الفعلية ملعهد التكوين وتحس̼ ظروف 

العمل تتمثل يف التكوين وتنظيم امللتقيات واأليام الدراسية. 

-2.1.6املعهد الوطني للوقاية من األخطار املهنية.

جدول رقم (03) املهام الرسمية و الفعلية للمعهد الوطني للوقاية من األخطار املهنية.

املهام الفعلية.املهام الرسمية.
××البحث.

التكوين.
××الخدمات.

تنظيم امللتقيات و األيام  الدراسية.
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القيام  يف   (03 رقم  املهنية (جدول  للوقاية من األخطار  الوطني  للمعهد  الفعلية  املهام  تتمثل 

ببعض الخدمات لصالح املنظ̲ت االقتصادية يف مجال الوقاية من األخطار املهنية، وخاصة يف كل ما 

يخص ظروف العمل (الضجيج، الحرارة، الغبار...الخ) وحوادث العمل وكيفية الوقاية منها.

-3.1.6املعهد الوطني للعمل.

جدول رقم (04) املهام الرسمية و الفعلية للمعهد الوطني للعمل.
املهام الفعلية.املهام الرسمية.

××البحث.
××التكوين.
×الخدمات.

××تنظيم امللتقيات و األيام  الدراسية.

والدراسات  بالبحوث  القيام  04) يف  للعمل (جدول رقم  املهام الفعلية للمعهد الوطني  تتمثل 

لصالح املنظ̲ت االقتصادية، إجراء التكوينات التدعيمية واملتخصصة لإلطارات وذلك يف مختلف 
التخصصات كالقانون، املحاسبة، تسي̺ املوارد البرشية وكذا تكوين املختص̼ يف الوقاية واألمن، ك̲ 

يهتم املعهد أيضاً بتنظيم الندوات وامللتقيات العلمية. 

2.6.م̲رسة األرغونوميا عىل مستوى رشكة سونطراك.
سيتم التطرق يف هذا العنرص إىل نتائج الدراسة عىل مستوى رشكة سوناطرك وفق مجموعة من 
والتنظيم،  العمل  النفس  علم  يف  يتلقاه املختص̼  التكوين الذي  طبيعة  يف:  خصوصاً  تتمثل  األبعاد 
أطباء العمل واملختص̼ يف الوقاية واألمن، املهام التي ̻ارسونها، عالقة املنظمة بالجامعة وكذا دور 

األرغونوميا يف رشكة سوناطراك.

-1.2.6طبيعة التكوين الذي تلقاه املختص̼ يف علم النفس العمل والتنظيم، أطباء العمل واملختص̼ 
يف الوقاية واألمن.

الجدول رقم (05) . تكوين املختص̼ يف علم النفس العمل والتنظيم، أطباء العمل واملختص̼ يف 

الوقاية واألمن.
البعد األول

املختص̼

التكوين يف األرغونوميا أثناء مرحلة 
التكوين األويل (يف الجامعة)

التكوين يف األرغونوميا منذ استالم 
املنصب (التكوين يف الرشكة)

النعمالنعم

املختص̼ يف علم النفس العمل 
والتنظيم

04000004

02010003أطباء العمل

06000204املختص̼ يف الوقاية واألمن.
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يتضح من خالل هذا البعد (جدول رقم 05) أن املختص̼ يف علم النفس العمل والتنظيم تلقوا 

تكوينا يف األرغونوميا أثناء مرحلة التكوين األويل، غ̺ أنهم ̬ يتلقوا أي تكوين يف األرغونوميا أو أحد 

املواضيع املتعلقة بها منذ استالمهم ملناصب عملهم. 

أما في̲ يخص أطباء العمل فيتضح من خالل هذه النتائج أن معظم أطباء العمل أي اثنان من 

يف  تكوينهم  عدم  أكدوا  أنهم  غ̺  التكوين،  مرحلة  أثناء  األرغونوميا  يف  تكوينا  تلقوا  ثالثة  أصل 

األرغونوميا أو أحد املواضيع املتعلقة بها منذ استالمهم ملناصب عملهم.

إن جل املختص̼ يف الوقاية واألمن أي أربعة من أصل ستة ̬ يتلقوا تكوينا يف األرغونوميا أو أحد 

املواضيع ذات الطابع األرغونومي منذ التحاقهمبمناصبهم. 

العمل  أطباء  والتنظيم،  العمل  النفس  علم  يف  املختص̼  ̻ارسها  التي  املهام  -2.2.6طبيعة 

واملختص̼ يف الوقاية واألمن.

جدول رقم(06) املهام امل̲رسة من قبل املختص̼ يف علم النفس العمل والتنظيم، أطباء العمل 

واملختص̼ يف الوقاية واألمن.

املختص̼
املهام

املختص̼ يف علم النفس 
العمل و التنظيم.

املختص̼ يف الوقاية أطباء العمل.
واألمن.

×مراقبة ظروف العمل.
القيام بالحمالت التحسيسية 

وإعداد برامج الوقاية.
××

×إجراء الفحوصات الطبية.

إعداد التقارير حول 
الحوادث.

××

×تسي̺ املوارد البرشية. 

رقم06)  (جدول  والتنظيم،  العمل  النفس  علم  يف  املختص̼  بها  يقوم  التي  املهام  مجمل  إن 

متمحورة حول املهام الخاصة بالوقاية واألمن، واملهام الخاصة بتسي̺ املوارد البرشية.

بصحة العامل كإجراء  االهت̲م  عىل  خصوصاً  ترتكز  فهي  أطباء العمل  بها  يقوم  التي  أما املهام 

الفحوصات الطبية. أما في̲ يخص املهام التي يقوم بها املختص̼ يف الوقاية واألمن فهي متمحورة 

حول املواضيع الخاصة بالوقاية من األخطار املهنية.

-3.2.6عالقة املنظمة بالجامعة.

أساسيت̼  نقطت̼  حول  متمحورة  أسئلتنا  كانت  بالجامعة  املنظمة  عالقة  معرفة  أجل  من 
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واملتمثلت̼ يف استقبال الطلبة املرتبص̼ حول أحد املواضيع األرغونومية من جهة واستعانة املنظمة 

بالجامعة من أجل عالج املشاكل ذات الطابع األرغونومي من جهة أخرى.

الجدول رقم(07). عالقة املنظمة بالجامعة.
   املختص̼

األبعاد
املختص̼ يف 
علم النفس 

العمل والتنظيم

املختص̼ يف أطباء العمل
الوقاية واألمن

النعمالنعمالنعم

-استقبال الطلبة املرتبص̼ حول أحد 
املواضيع األرغونومية.

000400030204

االستعانة بالجامعة من أجل عالج 
أحد املواضيع ذات الطابع 

األرغونومي.

000400030006

أنها  العمل  العمل والتنظيم وأطباء  املختص̼ يف علم النفس  إجابات كل من  يتضح من خالل 

كانت سلبية (جدول رقم 07)، أي أنهم ̬ يستقبلوا أي طلبة يعالجون أحد املواضيع ذات الطابع  

األرغونومي، ك̲ أنه ̬ يسبق للمنظمة حسب رأيهم أن استعانت بالجامعة من اجل عالج املشاكل 

ذات الطابع األرغونومي.

أما في̲ يخص املختص̼ يف الوقاية واألمن فقد تب̼ أن بعضهم (اثن̼ من أفراد العينة من أصل 

ستة) رصحوا بأنهم استقبلوا طلبة يعالجون بعض املواضيع األرغونومية، ك̲ ب̼ كل أفراد العينة أنه 

̬ يسبق ملنظمتهم أن استعانت بالجامعة من أجل عالج املشاكل التي تواجهها خاصة املشاكل ذات 

الطابع األرغونومي. 

-4.2.6دور األرغونوميا يف املنظمة.

جدول رقم08.  دور األرغونوميا يف املنظمة.

                املختص̼
املهام

املختص̼ يف علم النفس العمل 
أطباء العمل.والتنظيم.

املختص̼ يف 
الوقاية واألمن.

مديرية املوارد 
البرشية

مصلحة الوقاية 
واألمن

××الوقاية من األخطار املهنية
تقييم وضعيات العمل 

وتصحيحها.
×××

تحليل الحوادث من أجل 
الحد منها.

××   ×
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القيام بالدراسات حول أسباب 
األمراض املهنية.

××

×عمليات االنتقاء والتكوين

لقد تب̼ من خالل إجابات املختص̼ يف الوقاية واألمن، أطباء العمل واملختص̼ يف علم النفس 

من خالل  وذلك  املنظمة  يف  مه̲  دورا  تلعب  األرغونوميا  أن   (08 رقم  (جدول  والتنظيم  العمل 

الحوادث من أجل معرفة  تحليل  املهنية، تقييم وضعيات العمل وتصحيحها،  الوقاية من األخطار 

أسبابها وبذلك يسهل تجنبها.

7.مناقشة النتائج:

1.7.م̲رسة األرغونوميا عىل مستوى املعاهد املتخصصة.

اظهرت النتائج التي تم عرضها سابقا أن معهد التكوين وتحس̼ ظروف العمل ال يهتم بتكوين 

املختص̼ األرغونومي̼ بل يهتم بتكوين املختص̼ يف الوقاية واألمن، وقد اتضح من خالل الربامج 

املعتمدة يف تدريس هؤالء املختص̼ يف الوقاية واألمن أن هناك العديد من املواضيع ذات الطابع 

األرغونومي وذلك نظراً للعالقة املوجودة ب̼ األرغونوميا وتخصص الوقاية واألمن، فكل من املختص 

التقليل قدر  أجل  العمل من  إىل تحس̼ ظروف  يهدفان  واألمن  الوقاية  يف  األرغونومي واملختص 

اإلمكان من األخطار واألمراض املهنية، غ̺ أن املواضيع األرغونومية التي يتم تدريسها عىل مستوى 

األرغونوميا  والبعض من مواضيع  األوىل  بالدرجة  الفيزيقية  األرغونوميا  تتمثل يف مواضيع  املعهد 

األرغونومية  هذه املواضيع  تدريس  من  الهدف  إن  املهني.  الضغط  يف  خصوصاً  واملتمثلة  املعرفية 

لهؤالء املختص̼ هو ʯكينهم من الحصول عىل بعض املعارف حول األرغونوميا، ذلك ألن كل من 

من  ووقايته  العامل  صحة  عىل  املحافظة  إىل  يهدفان  واألمن  الوقاية  يف  واملختص̼  العمل  أطباء 

األخطار املهنية، غ̺ أن املختص̼ يف األرغونوميا يختلفون عنهم يف كونهم يهدفون إىل الحفاظ عىل 

صحة العامل من جهة و تحس̼ كمية ونوعية اإلنتاج من جهة أخرى. 

أما عىل مستوى املعهد الوطني للوقاية من األخطار املهنية فيتضح من خالل مهامه الفعلية أنه 

يقوم بتقديم مجموعة من الخدمات يف مجال الوقاية من األخطار املهنية لصالح املنظ̲ت االقتصادية، 

خاصة يف مجال ظروف العمل (الضجيج، الحرارة، الغبار...الخ) وحوادث العمل، حيث يشتمل املعهد 

السامة  بهذه الدراسات العلمية وه̲ مخرب تحليل املنتجات واملواد  القيام  عىل مخربين من أجل 

ومخرب قياس محيط العمل، وعليه فإن املعهد يعالج هذه املواضيع من الجانب الفيزيقي أكʳ من 

تناوال  ليس  تناولها  أن  غ̺  أرغونومية  مواضيع  فعال  هي  املواضيع  فهذه  األرغونومي،  الجانب 

أرغونوميا وذلك لعدم وجود مختص̼ يف األرغونوميا يقومون بهذه املهام من جهة، ومن جهة أخرى 

فاملعهد ال يعتمد عىل املختص̼ الذين تتشابه مهامهم مع مهام املختص األرغونومي كاملختص̼ يف 
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علم النفس العمل والتنظيم، أطباء العمل، واملختص̼ يف الوقاية واألمن، فهو يعتمد يف ذلك عىل 

مختص̼ يف البيولوجية، الفيزياء، الكيمياء.

البحوث  ببعض  يقوم  أنه  الفعلية  مهامه  خالل  من  فيتضح  للعمل  الوطني  املعهد  يخص  في̲ 

والدراسات لصالح املنظ̲ت االقتصادية، غ̺ أن تلك البحوث تقترص عىل املواضيع الخاصة بتسي̺ 

بإجراء  يقوم  املعهد  أن  ك̲  األرغونومية.  املواضيع  عن  البعد  كل  بعيدة  وهي  البرشية  املوارد 

تسي̺  املحاسبة،  التخصصات كالقانون،  العديد من  واملتخصصة لإلطارات يف  التدعيمية  التكوينات 

املوارد البرشية والوقاية واألمن، فاملعهد ال يهتم بتكوين املختص̼ األرغونومي̼ غ̺ أنه يهتم بتكوين 

املختص̼ يف الوقاية واألمن، وهو التخصص الذي يهتم ببعض املواضيع األرغونومية، أي له عالقة 

ببعض املواضيع األرغونومية. 

والبحث  األرغونوميا  تنمية  اجل  من  للعمل  الوطني  املعهد  بها  قام  التي  املحاوالت  رغم 

اهت̲مه  يحجب  ال  ذلك  أن  إال   ،2001 سنة  األرغونوميا  حول  دويل  ملتقى  كتنظيم  األرغونومي 

املتواضع باألرغونوميا والبحث األرغونومي، ويعود سبب ذلك إىل طبيعة الطلبات التي يتلقاها من 

طرف املنظ̲ت االقتصادية، وقد الحظنا أن جل املواضيع التي تهتم بها املنظ̲ت االقتصادية هي 

يف مجال تسي̺ املوارد البرشية بالدرجة األوىل.  

2.7.م̲رسة األرغونوميا عىل مستوى رشكة سونطراك.

-1.2.7طبيعة التكوين الذي تلقاه املختص̼ يف علم النفس العمل والتنظيم، أطباء العمل واملختص̼ 

يف الوقاية واألمن.

اتضح من خالل النتائج املتحصل عليها أن جل أفراد العينة أي احدى عرش فردا من أصل ثالثة 

عرش من املختص̼ يف علم النفس العمل والتنظيم، أطباء عمل واملختص̼ يف الوقاية واألمن تلقوا 

تكوينا يف األرغونوميا أثناء مرحلة التكوين، غ̺ أن هذا التكوين ̬ يَُكن إال عبارة عن بعض املقاييس 

وليس  املتكون̼ بعض املعارف العامة حول األرغونوميا  تلق̼  األرغونومية التي كان الهدف منها 

الهدف منها تكوين مختص̼ يف األرغونوميا، ك̲ أن برامج التكوين  تختلف من تخصص آلخر؛ ففي 

ح̼ يتطرق املتكون̼ يف تخصص علم النفس العمل والتنظيم إىل العديد من املقاييس ذات العالقة 

العمل...الخ،  تحليل  املعرفية،  األرغونوميا  الفيزيقية،  األرغونوميا  كمقياس  األرغونومية  باملواضيع 

فإن املعارف التي يتلقاها املختص̼ يف طب العمل واملختص̼ يف الوقاية واألمن متمركزة خصوصا 

حول املواضيع الخاصة بالوقاية من األخطار املهنية، وهذا ما ̻ثل األرغونوميا الفيزيقية فقط، هذه 

األخ̺ة التي ال تعترب سوى نوع من أنواع األرغونوميا وال ̻كنها أن ʯثل األرغونوميا بشكل عام.        
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-2.2.7طبيعة املهام التي ̻ارسها املختصون يف علم النفس العمل والتنظيم، أطباء العمل واملختص̼ 

يف الوقاية واألمن.

إن املهام التي ̻ارسها املختصون يف علم النفس العمل والتنظيم، سواء العامل̼ ʪديرية املوارد 

البرشية أو العامل̼ ʪصلحة الوقاية واألمن، عىل مستوى رشكة سوناطراك بعيدة نوعاً ما عن مهام 

املختص األرغونومي، ففي ح̼ يقوم هؤالء املختص̼ باختيار املرشح̼ للعمل عن طريق استبيان 

العمل عن طريق تحليل  الالزمة ملنصب  يقوم بتحديد الكفاءات  املختص األرغونومي  بسيط فإن 

املنصب وكذا تحليل كفاءات املرشح̼ للعمل، ويف ح̼ يقوم هؤالء املختص̼ بإعداد تقارير حول 

الحوادث فإن املختص األرغونومي يقوم بتحليل الحادث من أجل تحديد أسبابه والقضاء عليها، ويف 

ح̼ يقوم هؤالء املختص̼ بالقيام بالحمالت التحسيسية فاملختص األرغونومي يقوم بإعداد معاي̺ 

أرغونومية علمية من أجل ح̲ية العامل من الوقوع يف الحوادث املحتملة وذلك بعد تحليل العمل 

وتحليل خصائص الفرد الفيزيولوجية والنفسية. وقدأكدت زاهي (2011) أن مهام املختص̼ يف علم 

املوارد  بتسي̺  املرتبطة  املهام  يف  تتمثل  االقتصادية  باملؤسسات  العامل̼  والتنظيم  العمل  النفس 

البرشية (GRH) كعملية اختيار املرشح̼ للعمل وكذا عملية تكوين األفراد عىل مستوى املنظمة...

الخ، وذلك ألن جل املختص̼ يف علم النفس العمل والتنظيم يعملون عىل مستوى مديرية املوارد 

البرشية(7).

مهام  عن  ما  نوعاً  بعيدة  سوناطراك  رشكة  مستوى  عىل  العمل  أطباء  بها  يقوم  التي  املهام  إن 

املختص األرغونومي وذلك ألنها مقترصة عىل إجراء الفحوصات الطبية؛ فطب العمل كان من ب̼ 

العلوم التي ساهمت يف ظهور األرغونوميا، إذ أن اآلثار السيئة التي تعرض لها الع̲ل أثناء العمل 

يف وضعيات غ̺ مناسبة وبوسائل عمل جد تقليدية دفعت باألطباء إىل االهت̲م بهذا املشكل، حيث 

قام رمازيني1714-1635 بتوضيح العالقة ب̼ مختلف األمراض املهنية و ظروف العمل السيئة، ك̲ 

قام فيالرمي بتحديد اآلثار السلبية التي يخلفها كل من محيط وظروف العمل عىل صحة العامل(8). 

إن طبيب العمل ̻كن أن يساهم بشكل كب̺ يف تنمية األرغونوميا عىل مستوى املنظ̲ت االقتصادية 

يف الجزائر، وذلك عن طريق توعية املسئول̼ برضورة االعت̲د عىل املختص̼ األرغونومي̼ من أجل 

الوقاية من األخطار املهنية، وتحس̼ ظروف العمل، فمهمة طبيب العمل إذاً بعيدة عناألرغونوميا 

تجنب  يعني فقط  بالصحة ال  فاالهت̲م  الفحوصات الطبية،  وذلك يف كونها منحرصة حول إجراء 

العوامل التي تؤثر عىل صحة العامل ولكن يجب تهيئة مختلف الظروف التي تنمي صحته وهذا ما 

يهتم به املختص األرغونومي.

الع̲ل  تكوين  يف ض̲ن  واملتمثلة  واألمن  الوقاية  يف  املختص̼  ̻ارسها  التي  املهام  مجمل  إن 

وتحسيسهم، إحصاء الحوادث، تنظيم برامج التكوين والقيام بالحمالت التحسيسية، إعداد وتنظيم 
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برامج الوقاية، مراقبة ظروف العمل والسهر عىل سالمة الع̲ل قريبة نوعا ما من مهام املختص 

األرغونومي غ̺ أن مهام هذا األخ̺ تعترب أعمق بكث̺ نظراً ألن األرغونوميا تبحث عن حلول فعلية 

من أجل تصحيح األخطاء والقضاء عىل مختلف املعوقات التي تعرقل الس̺ الجيد ألداء املهام. إضافة 

األرغونوميا  من   ʳأك الفيزيقية  األرغونوميا  من  قربها  املهام  هذه  من خالل  نلمس  فإننا  ذلك  إىل 

التنظيمية أو األرغونوميا املعرفية.

-3.2.7عالقة املنظمة بالجامعة.

يتضح من خالل إجابات كل من املختص̼ يف علم النفس العمل والتنظيم، أطباء العمل واملختص̼ 

يف الوقاية واألمن أنهم ̬ يستقبلوا أي طلبة يعالجون أحد املواضيع األرغونومية، ك̲ أنهم بينوا أنه 

بالجامعة من أجل عالج أحد املشاكل ذات الطابع األرغونومي،  للمنظمة وأن استعانت  ̬ يسبق 

وهذا ما يوضح أنه ال توجد عالقة ب̼ الجامعة واملنظ̲ت االقتصادية يف مجال األرغونوميا، فهذا 

التباعد بينه̲ ال يسمح للمنظ̲ت االقتصادية باالستعانة بالجامعة عن طريق تقديم الطلبات من 

أجل التدخل لعالج املشاكل التي تواجهها(9). إن التدخل الفعيل للمختص األرغونومي لعالج مشكل 

ما يكون بناءاً عىل الطلب املقدم من طرف املنظمة، حيث أن أول عمل يقوم به املختص األرغونومي 

عند استالمه للطلب هو تحليله لهذا الطلب من أجل تحديد املشكل ومعرفة األهداف التي ترمي 

الجامعة  ب̼  العالقة  تقوية  يجب  الجزائر  يف  األرغونوميا  تنمية  أجل  فمن  تحقيقها،  إىل  املنظمة 

لتقديم طلبات  بها  يدفع  قد  ما  باألرغونوميا وهذا   ʳأك تعريفها  أجل  من  االقتصادية  واملنظ̲ت 

التدخل. 

-4.2.7دور األرغونوميا يف املنظمة.

لقد أكد كل أفراد العينة أن لألرغونوميا دور مهم يف املنظمة خاصة يف مجال الوقاية من األخطار 

املهنية وتحس̼ ظروف العمل، وقد يعود سبب ذلك إىل املعارف التي اكتسبوها حول األرغونوميا 

األرغونوميا يف املنظمة  أنه يتضح من خالل إجاباتهم أن دور  فيها، غ̺  تكوينهم األويل  من خالل 

منحرص يف الجانب الفيزيقي فقط، غ̺ أن الهدف التطبيقي لألرغونوميا هو تكييف منصب العمل، 

نجد  فإننا  وبذلك  للفرد،  العمل  ومحيط  العمل  أوقات  وكذا  اآلالت  تكييف  األدوات،  تكييف 

يهتم  األنواع  هذه  من  التنظيمية، وكل  واألرغونوميا  املعرفية  األرغونوميا  الفيزيقية،  األرغونوميا 

األرغونوميا  تفيد  قد  ح̼  ففي  مختلفة،  جوانب  من  املنظمة  تفيد  التي  املواضيع  من  ʪجموعة 

الفيزيقية املنظمة من خالل الدراسات حول ظروف العمل، األمراض العضلية العظمية واألخطار 

مختلف  عالج  يف  املنظمة  يفيدان  قد  التنظيمية  واألرغونوميا  املعرفية  األرغونوميا  فإن  املهنية، 

املشاكل املتعلقة بالضغط املهني، االتصال، العمل الج̲عي و العالقات االجت̲عية.  
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8. االستنتاجات والتوصيات:

نستنتج من هذه الدراسة أن تطبيقات األرغونوميا يف الجزائر عىل مستوى املعاهد املتخصصة 

أو عىل مستوى رشكة سوناطراك ̬ ترقى بعد إىل املستوى املطلوب، غ̺ أننا ال ننفي اعت̲دها عىل 

بالجانب الفيزيقي، ومنه فإننا نويص كل املعني̼  بعض املواضيع األرغونومية خاصة تلك املتعلقة 

املنظ̲ت من جهة، وكذا عىل  إيجابيا عىل هذه  التي ستؤثر  التوصيات  بالسهر عىل تطبيق بعض 

تطوير األرغونوميا من جهة أخرى.

من ب̼ هذه التوصيات نذكر:

االعت̲د عىل تكوين املختص̼ األرغونومي̼ يف املعاهد املتخصصة.- 

القيام بالتدخالت األرغونومية املعمقة عىل مستوى املنظ̲ت من أجل عالج مختلف املشاكل - 

التي تواجهها.

القيام بالبحوث والدراسات ذات الطابع األرغونومي.- 

تنظيم امللتقيات واأليام الدراسية من أجل تحسيس مسؤويل املنظ̲ت بالدور املهم الذي تلعبه - 

األرغونوميا عىل مستواها.

عىل -  أو  التكوين  يف  املتخصصة  املعاهد  مستوى  عىل  سواء  األرغونومي̼  املختص̼  توظيف 

مستوى املنظ̲ت. 

املنظ̲ت  من  كل  ب̼  تفاعل  هناك  يكون  أن  يجب  التوصيات  هذه  نجاعة  ض̲ن  اجل  من 

والجامعة وكذا مراكز التكوين سواء الخاصة أو العامة، وذلك عن طريق القيام بتنظيم امللتقيات 

واأليام الدراسية، القيام بالحمالت التحسيسية، وكذا اعت̲د املنظ̲ت عىل الجامعة من أجل القيام 

بالبحوث والدراسات األرغونومية.

خاʯة: 

من خالل  فإننا الحظنا  العا̬،  العديد من دول  يف  متسارعا  تطورا  األرغونوميا تشهد  أن  رغم 

دراستنا هذه انها ما زالت ʯيش بوت̺ة بطيئة يف الجزائر بصفة خاصة ويف الدول السائرة يف طريق 

النمو بصفة عامة، لذا فإننا نرى أن تطور األرغونوميا والبحث األرغونومي مرهون بتَطُور العديد 

املجال  العلمي وحتى  املجال  االقتصادي،  املجال  الخدمات،  الصناعي، مجال  كاملجال  املجاالت  من 

الثقايف، إذ ال ̻كن تطوير األرغونوميا والبحث األرغونومي عن طريق االعت̲د الكيل عىل است̺اد 

التكنولوجيا وعدم تكييفها للمتطلبات املعيشية الخاصة. 
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د. فق محّمد راسم / (جامعة تلمسان)

ملخص:

إن الطموح إىل االستقالل تأكد أوال يف القول قبل أن يصبح حقيقة فعلية، بحيث يعود أصول 

االنتفاضات هي  قاʥة  الفرنيس،  املسلحة ضد االحتالل  املقاومات  الوطنية إىل عهد  الحركة  تشكل 

طويلة جدا نحرص أهمها في̲ ييل: مقاومة األم̺ عبد القادر، أحمد باي، بومعزة، يف سنة 1871 تم 

 1875 الشيخ بن حداد و يف سنة  و  املقرا̹  النداء الذي دعى إليه  القبائل إىل  انض̲م كل منطقة 

شهدت جاء دور منطقة الزييان لالنتفاضة أما يف سنة 1879 شهدت انتفاضة األوراس بقيادة محمد 

.ʭأمزيان، 1881 قام املرابط بوع̲مة بتثوير أول سيدي الشيخ و كل الجنوب الغر

لقد كان املسار الثوري متسارعا الناتج عن التجنيد و التسييف الذي شهدته العشائر، القبائل، 

الزوايا، املساجد و كل األشكال املرابطية.

إن التعددية القبلية التي عرفتها الجزائر  حرمتها من تشكيل وطن، ك̲ أنها ̬ تتمكن يف هيكلة 

دولة مندفعة نحو املركز، نقطة ضعفها ʯكن يف تشتت قواها، لقد ظلت القبائل دوما تواجه السلطة 

املركزية بحيث أن األم̺ عبد القادر ̬ يعʳ عىل دولة مهيكلة ʯنحه االعرتاف بتسي̺ها، يف هذه 

تأسس  الذي  إفريقيا  نجم ش̲ل  املتكونة من  تياراتها  أبرز  مع  الوطنية  الحركة  تشكلت  الظروف 

بباريس سنة 1926 و فيدرالية النواب األهايل سنة 1927 و جمعية العل̲ء املسلم̼ الجزائري̼ سنة 

1931 والحزب الشيوعي سنة 1936.

إن األطروحة الدولة الجزائرية و االستقالل الجزائر عرفت تطورا كب̺ا بفضل النشاطات الرسية 

لحزب الشعب الجزائري و جمعية العل̲ء و األرشاف و نواب بيان الحزب الشيوعي لفحات عباس. 

أخ̺ا لقد ساهمت االتجاهات الوطنية الثالثة يف بلورت مفهوم الدولة الجزائرية نحو الحداثة، 

وتحويل مقاومة الجزائري̼ من الحالة الريفية الشعبية إىل الحالة املدنية، السياسية و الوطنية.  

Résumé : 

L’aspiration à l’indépendance a été d’abord aѝrmée par le verbe avant de deve-

nir une réalité dans l’action, le nationalisme Algérien tire ses origines de la résis-

tance armée à la conquête française, la liste des insurrections est si grande qu’on est 

obligé de ne citer que les plus importantes :

L’émir Abdel Kader, Ahmed Bey, Boumaaza, en 1871 toute la Kabylie se joint à 
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l’appel du Mokranie et.. cheikh Benhaddad, en 1875 les zibans au pied se révoltent, 

en 1879 ce sont les aurés qui se soulevent à l’appel de Mohamed Ameziane ; en 1881 

le morabout Bouamama de Ouled sidi cheikh soulève tout le sud oranais en 1890, 

Fatima Nsoumer soulève une partis de la kabyle.  

Le souѣe nationaliste, on le trouve dans l’attachement des Algériens, à tout ce 

qui touche à l’islam, la démarche guerrière est rapide, elle est provoquée par la mo-

bilisation es la galvanisation des communautés, les tribus, les zaoui, les mosquées et 

toute les formes maraboutique.

L’Algérie multitriable n’a jamais crée une nation, il n’a pu se structurer en un 

Etat centripète, son point faible se trouve dans la dispersion de ses forces, les tribus 

ont toujours conteste le pouvoir central, d’ailleurs, l’Emir Abdelkader n’a pas trou-

vé un Etat structuré qui l’aurait reconnu et de le dirigé, dans cette conjoncture 

d’ensemble que le mouvement national va se constituer avec ces principaux cou-

rants constitués par l’étoile Nord-Africaine fondée à Paris en 1926.

Et en Algérie même la fédération des élus indigènes en 1927 l’association des 

ulémes musulmans en 1931, la parti communiste Algérien en 1936.

La thèse de l’Etat Algérien et de l’indépendance de l’Algérie fait de grands pro-

grès grâce aux activités clandestines du PPA, au ralliement des oulamas, des no-

tables, et des élus au « Manifeat de Ferhat Abbas.

Bref, ces trois courants nationalistes ont contribués a cristalliser la conception 

de l’Etat Algérien vers la modernité et transformer la résistance Algérienne de l’Etat 

rurale, patriotisme à l’Etat civique, politique et nationaliste.

تقديـــم:

إن الباحث يف التاريخ الجزائري بشكل علمي ونقدي، يالحظ أن الجزائري̼ ̬ يخضعوا يوما أمام 

الشعبية  لالنتفاضات  واملتعاقبة  املتسارعة  الوت̺ة  ذلك  عىل  والدليل  الفرنيس  االستع̲ر  التعسف 

العشائر والزوايا ودعوتهم للجهاد يف سبيل الله ضد «الكفار» ألجل  التي سعت لتسييف وتجنيد 

الحفاظ عىل اإلسالم، هذه االنتفاضات كانت ذات طابع وطني بالرغم من أن هذا الشعور ̬ يكن 

بعد مرسخا يف مفهومه الحديث للكلمة.
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عن  عبارة  كان  فالبلد  الوطن،  لفكرة  تشكيلها  يف  عائق  شكل  طاملا  للجزائر  القبيل  الطابع  إن 

منطقة نابذة أو غبار إنسا̹ poussière humain ،عجز يف تأسيس دولة مندفعة نحو املركز، نقطة 

ضعفه ومنذ زمن طويل ʯثلت يف تشتت قواه، كل قبيلة كانت تعيش يف نظام اكتفاء ذاʲ القبائل 

كانت دوما تسعى ملقاومة السلطة املركزية الفرنسية، هذه األخ̺ة غالبا ما كانت مستبدة ففي كل 

مرة كان الجيش يتدخل إلعادة تجديد الوالء وتقوية السلطة ويف هذا الصدد يقول توكفيل أنه يف 

machine administrative tenta- ظل غياب هياكل وسيطة تصبح الدولة األمة آلة إدارية ممتدة

culaire يتواجد أمامها حشد غ̺ منظم من األفراد غ̺ قادرين إلس̲ع صوتهم أمام ب̺وقراطية ال 

إنسانية.

لقد كان التاريخ الجزائري مفع̲ ومك̴ ʪراحل انتقال فارغة أدت إىل تصدع وتشتت املقاومة 

الذاتية للجزائري̼   بسبب الغزو املحتل عىل سبيل املثال األم̺ عبد القادر ̬ يعʳ عىل دولة مهيكلة 

ʯنحه االعرتاف وتقبل به الدارتها، فكان لزاما عليه الكفاح ضد املحتل̼ و يف نفس الوقت التفاوض 

مع القبائل و القناعها ʪده يد قوية للمساعدة االمر الذي جعله ̻يض وقته يف االقناع اكʳ من الكفاح 

، بعض القبائل انضمت اليه عفويا و البعض االخر حاول االطاحة به ، االمر الذي انهكه كث̺ا و اضطر 

به الرساء البوادر االولية لتشكيل الوطن الجزائري، باملقابل ذلك اغتنم املستعمر الفرصة للرهان 

عىل الرصاعات الداخلية ب̼ القبائل التي ̬ تحقق ابدا اج̲عا لتشكيل جبهة ج̲عية للحرب ضد 

فرنسا باستثناء الزوايا التي استطاعت تجاوز بعض خصومات الزعامة لتصل اىل تحقيق زاوية موحدة 

وفق هدف مشرتك طرد الكفار من ارض االسالم.

عاطفت̼  نزعت̼  االستع̲ر سوى  مواجهة  للجزائري̼ يف  يتبقى   ̬ املعطيات  هذه  من  انطالقا 

وغريزت̼ : حب الوطن le patriotisme  و الوطنية nationalisme و اذا كانت بوادر املقاومة قد 

ان  اىل  راجع  السبب يف ذلك  الدين  و الزوايا  و بزعامة عصبية رجال  القرى  الريف و  ظهرت يف 

الفالح̼ و الدرشهم الذين عانوا اكʳ من غ̺هم من االستع̲ر الذي سلبهم اراضيهم و بعد ذلك 

انتقلت املقاومة اىل املدينة تبناها شخصيات وطنية عل̲ني̼  و اسالمي̼ حاوال تشكيل نواة الدولة 

الجزائرية فبالنسبة  البن باديس تتميز الجزائر املسلمة باللغة العربية والدين  من غ̺ ان يعرتض 

اما   la nationalite national الوطنية  الجنسية  عن  املتميزة  السياسية  الفرنسية  الجنسية  عىل 

ماعدا  اخرى  اية جنسية  رفض  لكنه  و  بالوطن  التعريف  له نفس  كان  فقد  الحاج  بالنسبة ملصايل 

و وجودها  الجزائرية  الدولة  و مفهوم  الجنسية  ان  اعترب  عباس  بين̲ فرحات  الجزائرية  الجنسية 

يتاسس عىل اتفاق حر ة ارادي معتربا ان كل من االستع̲ر والقومية االسالمية عائق̼ امام والدة 

جنسية جزائرية ، ʯخض عن هذه التيارات الوطنية الثالثة. 
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مع  عنيفة  قطيعة  و  تحدي  ثقافة  و   jacobinisme اليعقوبية  و  الراديكالية  من  نوع  و  طابع 

مفهوم الدولة ، بحيث ان كل واحد من هذه التيارات ال ̻كن تجزيئه  عن األخر، فإذا حاول احدهم 

االستقاللية عن اآلخر س̺تب عنه أزمة هوية، فإذا أردنا تهميش التيار الديني فإنه سيتمرد و يقول: 

« نحن الجزائر» وادا اردنا محو التيار االندماجي سيؤكد بدوره و يقول:  « نحن الجزائر» ويف نفس 

الوقت اردنا تصغ̺ التيار الوطني سيقول  نحن الجزائر ننتمي إىل عا̬ عرʭ، أمة املسلم̼، الكل كان 

سواء  التقليدي  املجتمع  ورفض  الحداثة  من  فيه  مقدار  بعث  و  الجزائري  املجتمع  تغي̺  بحاجة 

بشكل عل̲̹ مفتوح أو بطريقة ص̲ء عند الحركة املصالية أومقنع عند العل̲ء املسلم̼ الجزائري̼.

إن ما ميز تيارات الحركة الوطنية هو ظهورهم يف شكل مركزية قوية و يعقوبية تقليدية اتجاه 

الدولة الجزائرية.

هواري عدي أن الحركة الوطنية الجزائرية هي ʪثابة حداثة سياسية، فالدولة هي  لقد اعترب 

شكل سيايس إداري مركزي ال تعرف أية قوة عليا من الخارج، ك̲ أنها تفرتض والء كيل ألفرادها من 

الداخل ، استنادا من هذا التعريف نستنتج أن ال إيطاليا يف العرص الوسيط و ال  الجزائر االستع̲رية 

قد شكلت فعال دوال وطنية لسبب بسيط و هو أن أفراد العشائر و القبائل كانت تعيش يف استقاللية 

كب̺ة عن السلطة املركزية.

سلطة  بواسطة  حياة ج̲عية  إطار  لبناء  تهدف  إيديولوجية  عن  عبارة  عي  الوطنية  فالحركة 

تهيأ  ألنها  الوطنية رضورية  اإليديولوليجية  تعترب  إذن  معا  الرتبية  و  العنف  احتكارا  مركزية ʯلك 

األفراد للمطالبة بهوية وطنية و إخضاعهم إىل سلطة مركزية باسم الوطن 

دولة ʯارس  من طرف  محمية  جغرافية  بحدود  تتمتع  مركزية  أثنية  عن  عبارة  الوطنية عي 

الجهوية  السلطات  يعني خضوع  ترابها هذا  تعيش عىل  التي  املجموعات االجت̲عية  الرقابة عىل 

والتضامنات القبلية التي تقع أسفل الدولة  Infra étatiqueيف مسار تدج̼ واستبعاد كل أشكال 

السلطات و إجبارها الخضوع و الوالء إىل السلطة املركزية، هذه اآللية machinerie تفرض مبدأ 

القمة تقرتض ويتطلب  الرشعية الذي يؤمن به املالي̼ من األشخاص، ألن مسار تركز السلطة يف 

مشاركة سياسية فعلية، يف حقل الدولة التي تخلق رشعية السلطة، بحيث أن البناء الوطني يف أوروبا 

دار بالتوازن مع توسيع املشاركة السياسية التي قادته إىل املواطنة والحقوق املدنية.

لقد ظهرت الوطنية يف أوربا بعد ثورات بواسطة مؤسسات ضمنت م̲رسة الحقوق املدنية.- 

أما بالعودة إىل الجزائر فنالحظ أنها عرفت وطنية صارمة مكونة من ثالثة اتجاهات: الراديكالية، - 

املصلح̼، و اإلندماجيون.  
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:ʲاستنادا م̲ ذكرناه سلفا تب̼ لنا طرح بعض األسئلة وهي عىل النحو اآل

سياقه -  هو  وما  الوطنية،  الحركة  تيارات  منظور  يف  الجزائرية  الدولة  مفهوم  طرح  تم  كيف 

املجتمعي؟

كيف ساهمت تيارات الحركة الوطنية يف بلورة مفهوم الدولة الجزائرية من مستوى املقاومة - 

والوطنية  السياسية  الحضارية،  املقاومة  مستوى  إىل   (patriotisme) والشعبية  القبلية 

(Nationaliste)؟

I ׂالبوادر األولية والجنينية لتشكل مفهوم الدولة الجزائرية قبيل ظهور الحركة الوطنية

اجت̲عي     تنظيمي  شكل  و  عميق  ترييف  الكولونيالية  قبل  ما  الفرتة  يف  الجزائر  شهدت  لقد 

عريض أكʳ منه أفقي، ʪعنى أن تنظيم املجتمع الجزائري كان إجت̲عيا أكʳ  منه إداريا ومؤسساتيا، 

الرضائب. عاشورة  مناسبة جمع  يف  تقترص فقط  العشائر  و  الدولة   ب̼  العالقة  الذي جعل  األمر 

أية عالقة  مع  الجزائري  املجتمع  يربط   يكن  االستع̲ر ̬  قبل  ما  الجزائري  املايض  الزكاة، ففي 

بحاجة  يكن   ̬ ك̲  أمنه، غذائه  ل˕ تضمن  سلطة  بحاجة إىل  يكن   ̬ فالشعب  املركزية،  السلطة 

لإلعالن عن وفاة ابنه أو والده أو وفاة جده أو طلب رخصة للذهاب إىل الحج عىل سبيل املثال، 

األمر الذي أدى إىل غياب فكرة الدولة كمنظمة للعالقات العشائرية أو كمعدلة للرصاعات ، باملقابل 

ذلك كان للمجتمع الجزائري ينتظم و يقوم خارج البنيات الجنينية للسلطة، كل عش̺ة كانت ʯتلك 

نخبها األرشاف و ممثليهم داخل محيط مستقل بواسطة أعراف بعدما قىض االستع̲ر الفرنيس عىل 

أشكال التنظيم العشائرية، املرابطية و القبلية و اجتثت الثقافة  األصلية املجتمع الجزائري1 بواسطة  

إصداره ملجموعة من القوان̼ العقارية يصفها بيار بورديو و عبد املالك صياد « بآلة الحرب « يف 

كتابه الشه̺» اإلجتثات «  1964، اشهر هذه القوان̼:

 consulte  la loi de senatus 1863  قانون سيناتوس كونسولت

la loi de varnier 1873 قانون فار̹

la loi de cantonnement  1879   قانون الصفاء

هدف القوان̼ الثالثة هذه إضافة إىل أخرى كان تتمثل يف تحويل امللكية غ̺ املجزأة الج̲عية 

إىل ملكية فردية مجزاة هذا التحول يف ̷ط امللكية حسب داʥا بيار بورديو و عبد املالك صياد حقق 

ثالثة غايات أساسية.

رضب االستقرار االقتصادي للقبيلة.- 

1  M’hamed Boukhobza, Octobre évolution ou rupture ?, ED Bouchene 1989, page 21,22.
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رضب روح املقاومة ضد األجنبي.- 

 -.ʭتسهيل انتقال امللكية من الجزائري إىل األورو

ط امللكية يف الجزائر من 1830 إىل 1962 ساهم أيضا يف فردنة امللكية واإلخالل بنظام -  ان تغي̷̺ 

القبيلة و نزع قداسة األرض.

إن القوان̼ 14 جويلية 1865 املعروفة بـ SENATUS CONSULTE قد وضعت األهايل خارج - 

بشاعة  القانون  داريس  من  الكث̺  نظر  يف  تعترب  الوضعية  هذه  و  الفرنسية  املواطنة  مرشوع 

وتنظيم  لرقابة  الجزائري̼  مقترصا عىل إخضاع  العسكرية  السلطات  كان هدف  اذ   ، قانونية 

القوان̼ املدنية و السياسية الفرنسية و قد حاولت الدولة االستع̲رية تهمييش اللغة العربية 

من اجل القضاء عىل كل محاولة لتسييس اإلسالم.

من اجل التحكم يف املجتمع الجزائري و من اجل الحد من اندماجه االجت̲عي التقليدي، فان - 

املستعمر نفذ فعل̼ إداري̼: أوله̲ اإلقرار بامللكية الفردية لألرض و الذي ال يتوافق مع تقليد 

الرتحال الخاص بالجزائري̼ ...أما القرار الثا̹ فيتعلق ʪرسوم «كر̻يو» 24 أكتوبر 1870 والذي 

منح 35000 يهودي الجنسية الفرنسية ، م̲ أدى إىل انقسام اجت̲عي ب̼ الجزائري̼ املسلم̼ 
و اليهود. 1

̬ تكن الحملة الفرنسية اذن حدثا عسكريا و سياسيا فحسب و ا̷ا كانت الحملة أساسا حدثا 

ثقافيا و حضاريا اخذ بالنسبة للجزائري̼ شكل الصدمة الحضارية و هذا ما ذهب اليه األستاذ سعد 

الله الذي أكد بان ما وقع سنة 1830 يف الجزائر ليس احتالل فرنسا للجزائر ، بل هو احتالل العرص 

الحديث للعرص الوسيط او احتالل التقدم للتخلف فاالنتصار الفرنيس هو أول وقبل كل يشء انتصار 

الحضارة الصناعية و التكنولوجية.

املعركة،  فوق صوت  واحد  يعلو صوت  ان  االستع̲ر  األوىل  العقود  أثناء  املمكن  من  يكن   ̬

فاملستعمر الفرنيس   كان منهمكا كلية يف إسرتاتيجية السلب و النهب و اغتصاب األرايض املغتصبة 

عدد  ارتفع   ذاتها  الفرتة  يف  و   1901 سنة  هكتار   1.192.000 اىل   1841 سنة  هكتار   20.000 من 

املعمرين من 37.374 اىل 633.850 و يف الجهة املقابلة فقد جرب الجزائريون كل أشكال الدفاع و 

التصدي وهدا ما أكده املؤرخ بن ̻̼ ستور عندما يقول « انه منذ سقوط الوصاية العث̲نية عىل 

األطر  محو  سياسة  الفرنيس  االستع̲ري  الجيش  مارس   1871 سنة  حتى  و   1830 سنة  الجزائر 

االقتصادية و السياسية التقليدية فتاريخ الجزائر أثناء هذه الفرتة لهو إىل حد كب̺ تاريخ انتفاضات 

القبائل و املجتمعات القروية و الجبلية من اجل االحتفاظ بأراضيها و معارضة اغتصاب األرايض 

1  Pierre Bourdieu, Abdelmalek Sayad, Le déracinement, ED de minuit, Paris, 1964 pp15, 16.
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الج̲عية من طرف االستع̲ر.1

لقد كان االستع̲ر الفرنيس يهدف إىل تذويب التضامن القبيل و تفكيكه و هذا ما سعى إليه 

وتشكيل  لألرايض  تجزيئه  بواسطة  القبيل  االندماج  روح  رضب  الذي   sénatus consulte قانون 

803 وتقسيمها إىل  709 قبيلة جزائرية من مجموع  الدواوير و الدرش ففي سنة 1938 تم تجزئة 

1196 دوار، و يف سنة 1956 من مجموع 803 قبيلة، ʴانية فقط بقيت مجزأة واحدة يف مقاطعة 

الجزائر و سبعة يف وهران.

منذ 1856 البلد كان مقس̲ اىل منطقت̼ مناطق مدنية و مناطق عسكرية، لقد كانت الجزائر 

مهيكلة اداريا وفق ̷وذج فرنيس مقسمة اىل ثالثة أقسام و 5 قسم مجزأ بدوره اىل عدة مقاطعات 

و كل مقاطعة اىل عدة دوائر ففي الش̲ل الدولة االستع̲رية كانت تحتوي اىل ̷ط̼ من الدوائر:

دوائر امل̲رسة يف املراكز الكربى االستع̲رية مس̺ة من طرف رؤساء البلديات املنتخب̼. -1

 دوائر مختلطة أين يعيش غالبية الجزائري̼ مس̺ة يف غالب األحيان من طرف القياد بين̲  -2

الجنوب كان مس̺ا مبارشة من طرف الجيش الفرنيس و بالتايل فان األوروبيون كان يشكلون 

الطبقة املهيمنة و الشعب األصيل أصبح ككتلة مهيمن عليهم نظرا لألصولهم االثنية و الدينية 

يطلق عليهم بالعرب املسلم̼ أو األهايل أو الرعايا ليس لهم الحق يف االنتخاب.

ان الظروف املزرية التي عرفتها الفرتة الكولونيالية  جعلت من األم̺ عبد القادر يدرك جيدا 

محيط فرتته ، م̲ أدى به إىل محاولة إرساء قاعدة دولة عرصية بإلغاء الفوارق ب̼ قبائل املخزن و 

و  العسكري  التنظيم  تحديث  و  األسلحة  إنتاج  و  الرضائب  رفع  و  عملة  فرض  مع  الرعايا  قبائل 

اإلداري ، و يف هذا الصدد يقول  توكفيل» أن األم̺ توصل بالنهوض بجيش  l’odjak لقنه و علمه 

كيفية التمرد فالفروسية حسب األم̺ عبد القادر ال تكفي وحدها بل البد من جنود مشاة.

إن تنظيم الدولة التي أسسها األم̺ عبد القادر ̬ يكيفها بالظروف الجغرافية لبلد شاسع فحسب 

بل أيضا بطريقة تسمح لها ملواجهة و تحدي إرادة املعمر الفرنيس ، الدولة التي شكلها األم̺ ʯيزت 

املساحة  أن  ك̲  القائد،  أيادي  ب̼  العسكرية  السياسية  السلطة  ʯركز  و  القرار  اتخاذ  يف  ʪركزية 

املركزية كان  يرتأسها  الحكومة  إدارة ال مركزية ،  تبني  األم̺ التخاذ و  للجزائر أجربت  الشاسعة 

الرئيس األول، الحبوس و الشؤون  الخارجية كانت ممنوحة إىل كاتب̼ للدولة بين̲ املكلف باملالية 

ارسها املجلس االستشاري  العامة كان  يرشف عىل مراقبة تسي̺ مالية الدولة و السلطة القضائية كان̻ 

املكون من 11 عضو يرتأسه قايض أو قايض القضاة ، أما عىل املستوى اإلداري و العسكري البلد كان 

1   ج̲ل غريد «النخب واملجتمع يف العا̬ العرʭ حالتا الجزائر ومرص»، مركز البحوث يف االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية 
بالجزائر، 23-24-25 مارس، 2002، ص07.
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8 إمارات كل إمارة يتولها خليفة و كل إمارة يف حد ذاتها مجزاة اىل عدد مختلف من  مجزأ اىل 

املناطق املس̺ة من طرف االغات و كل منطقة مجزاة اىل قاعدات ، الخليفة كان يتم تعيينه ملدة غ̺ 
محددة بين̲ األغا ملدة سنت̼ قابلة للتجديد.1

لقد عرفت الجزائر انتفاضات قبلية دون ان تشكل مقاومة ج̲عة وطنية فبعد انهزام الجهة 

الغريبة l’oranie عسكريا بعد خمسة عرشة من املقاومة جاء دور منطقة القبائل سنة 1852 تليها 

1870 وآخر انتفاضة كانت يف األوراس سنة  املقاومة الكب̺ة التي عمت كل البالد سنة  بعد ذلك 

.1916

الحروب  أربع̼ سنة من  منهكا بعد  الجزائري  املجتمع  الشعبية جعلت من  االنتفاضات  هذه 

واستالب األرايض ضف إىل ذلك األوبئة و املجاعة.

إن الثورة الشعبية التي قادها كل من محداد 1871، بوع̲مة 1881 اللة فاطمة نسومر...الخ، 

بسط  بهدف  وليس  دينية  هيمنة ج̲عة  بهدف بسط  كب̺ة  خيمة  أشخاص  قادها  الثورات  هذه 

هيمنة وطنية مختلفة عن املستعمر، ألن الوطنية يف هذه املرحلة من الثورات الشعبية ̬ تكن بعد 

الفرنيس، كلمة الرومي مستمدة من  لتحديد هوية  الرومي:   » يقال  كان  الوعي، فقد  متجدرة يف 

الروم البيزنطية، إن الوطنية تفرتض االعرتاف باملواطن عامليا و ليس اعتباره مجرد إنسان بربري و 
أهيل.2

إبتداءا من القرن 20 أتخذ الشعور الوطني شكال آخر من طرف رشائح و نخب مثقفة ومتحرضة 

باللغة  نادوا  آخرون  مثقفون  طرف  من  أو  العربية.  باللغة  سواء  بالدهم  بتاريخ  اهتموا  و  كتبوا 

الحركة  مثقفون  يتبنى  أن  يشء  يف  الصدفة  من  ليس  و  الفرنيس،  املجتمع  يف  االندماج  الفرنسية 

و  التنظيمية  واألساليب  الوسائل  جميعهم  باديس)  إبن  عباس،  فرحات  الحاج،  (مصايل  الوطنية 

فرنسا سواء تعلق األمر باملجتمع املد̹ أو املجتمع السيايس، فعىل املستوى  التعب̺ية السائدة يف 

السيايس مثال و يف منتصف الثالثينيات أصبحت كل تيارات الرأي العام الجزائري ممثلة يف الجمعيات 

و األحزاب وهكذا فقد تأسس تباعا « نجم ش̲ل إفريقيا مارس 1926 وفيديرالية منتخبي األهايل 

سبتمرب و جمعية العل̲ء املسلم̼ ماي1931 والحزب الشيوعي الجزائري اكتوبر 1936 فبدءا من 

هذه التواريخ تغ̺ األمر من الكل إىل الكل فمنهم من تحدث عن النهضة (أبو القاسم سعد الله، و 

محمد حرʭ) و منهم من تحدث عن الهيكلة املعادة للمجتمع (عبد القادر جغلول) أما دي بارمي 

Desparmet  الذي عايش املرحلة ودرس مستجداتها فقد كان أكʳ وضوح و دقة إذ يسمى هذا 

1  Mahfoud Bennoune, Esquisse d’une Anthropologie politique, ED ENAG, Alger, 1988, p16-18.
2  Mohamed Harbi, l’Algérie et son destin, croyant ou citoyen, ED Arcantere, 1992, p27.
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العهد بعهد االندفاع الوطني واالتجاه نحو الثورة السياسية و اإلصالح الديني و األخالقي باإلضافة  
إىل النهضة األدبية والعلمية.1

إذن بعض االنتفاضات القبلية، خطاب سيايس ظهر سنة 1920 حّول املقاومة من حالتها الريفية 

و العسكرية التي سادت القرن 19 إىل الحالة الحرضية و السياسية يف القرن20  تبناه ثالثة تيارات 

بارزة من الحركة الوطنية: املصلح̼ الدين̼، الراديكاليون الوطن̼، و العل̲ني̼ االندماج̼.

لقد عرفت الجزائر قبل ثورة 1954 يعني يف ظل الحكم االستع̲ري تعددية حزبية ال تقترص 

عىل العنرص األورʭ بل مست كذلك سكان األهايل التي انطلقوا يف تكوين أحزاب سياسية منذ بداية 

القرن 20 نتيجة بعض التحوالت التي بدأ يعرفها املجتمع الجزائري كربوز قوى اجت̲عية جديدة و 

انتقال املقاومة من الريف إىل املدينة و تغي̺ أشكال النضال من طابعها العسكري الريفي إىل أشكال 

األخرى  التنظيمية  واألنشطة  الجمعيات  و  السياسية  األحزاب  عىل  جزئيا  باالعت̲د  عرصنه   ʳأك

كاملرسح، اإلعالم و الفن و العمل الجمعوي.

إن التحول يف أشكال املقاومة حسب نارص جاʭ من الريف إىل املدينة تحقق بعد أن تم تحطم 

تنطلق من  الحزبية  الذي جعل بوادر  الوضع  القبلية، هذا  الريفية  التقليدية  للمؤسسات  شبه آيل 

بعض املدن كالعاصمة، قسنطينة، تلمسان، و سطيف.

إن الهجرة الواسعة و احتكاك الجزائري̼ بقوة كمجندين و ع̲ل يف فرنسا مع الحركة الع̲لية 

فعلية  قاعدة  تكوين  التي ساهمت يف   II العاملية  الحرب  الفرنسية و حوارضها الصناعية ʪناسبة 

لظهور األحزاب السياسية و مفهوم للدولة، أين تم تكوين أول حزب سيايس ذي قاعدة شعبية يف 

تأسس حزب تجمع ش̲ل   1926 الع̲يل ففي سنة  الطابع  عليه  يغلب  بالتحديد  فرنسا  و  املهجر 

إفريقيا ʪشاركة  بعض القيادات التونسية و املغربية لقد ساهمت فرتة الحرب العاملية يف انتشار 

الوطني كجمعية  الرتاب  عىل  أيضا  بل  فقط  املهجر  يف  ليس  التعددية  الحزبية  السياسية  امل̲رسة 

العل̲ء املسلم̼ الجزائري̼ يف سنة 1931 و الحزب الشيوعي، و التيارات الليربالية األخرى املتمثلة 

بأكʳ من حزب و شخصية سياسية مثل بن جلول و فرحات عباس.

استمرت األوضاع عىل ما هي حتى نهاية األربعينات و بداية الخمسينات حيث بّدت عالمات 

القصور عىل التجربة الحزبية يف ظل الوضعية االستع̲رية يف الجزائر كالتزوير االنتخابات، االعتقاالت، 

النفي م̲ أدى إىل ظهور أفكار جذرية تنادي بالعنف الثوري كحل تاريخي ملسألة الوطنية بدال من 

الحلول السياسية.2  

1   ج̲ل غريد، مرجع سبق ذكره. ص09
2  Mahfoud Kaddache, Histoire du nationalisme Algérien, 2ED ENAL, Alger, 1988, p3. 
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II ׂمرجعية مفهوم الدولة عند التيار الوطني الراديكايل

توفر  فرصة  اغتنموا  مهاجرين  ع̲ل  من طرف  باريس  يف   1920 سنة  التيار  هذا  تأسس  لقد   

الحريات العامة يف فرنسا للتعب̺ غن مطالب االستقالل ومجلس وطني سيادي، لقد كان ̻ثل هذا 

التيار وجه رمزي يطلق عليه مصايل الحاج الذي استفاد من الدعم الذي قدمه إياه الحزب الشيوعي 

الفرنيس والنقابة الع̲لية. 

النقد  فيه  تلقنوا  فرنيس  يل  ّ̲ ع وسط  يف   L’ENA إفريقيا  ش̲ل  نجم  حزب  أعضاء   ʬتر لقد 

ونهب  املستعمرة  الشعوب  استغالل  رفض  فكرة  خاصة  وأخذهم  االستع̲ري  للنظام  املاركيس 

األفكار  إن  بنفسها  شؤونها  تدب̺  يف  الشعوب  حقوق  يف  والولصو̹  اللينيني  املبدأ  وفق  خ̺اتهم 

السياسية لحزب  نجم ش̲ل إفريقيا ̬ تتعرف عليها الجزائر إال بعد مرشوع Blum-Violette سنة 

1936 التي منحت 20000 من األهايل صفة املواطنة، لقد كان الراديكاليون ضد هذا املرشوع عكس 

املصلح̼ والثقافوي̼ بحيث كان مصايل يّرصح «ال أريد أن أكون فرنسيا، أريد أن أبقى جزائريا يف 

باتهامها  الرأس̲لية  ترفض  الراديكايل  للتيار  السياسية  اإليديولوجية  جعل  ما  هذا  مستقلة،  جزائر 

استغالل الشعوب املستعمرة، بعد ذلك تحّول حزب نجم ش̲ل إفريقيا إىل حزب الشعب الجزائري 

ل املهاجرين وطبقات ما تحت الربوليتارية الصناعية والريفية وأيضا الفالح̼  ّ̲ الذي جلب إليه الع

محتفظة  االستع̲ري  النظام  ظل  ولدت يف  التي  الفق̺ة  االجت̲عية  الرشائح  وأيضا  أرايض  بدون 

بذاكرة نزع ملكية األرايض الفالحية خالل القرن 19، بعد ذلك األحزاب التي توالت وانبثقت مثل 

حزب الشعب الجزائري MTLD وFLN دخرت طاقتها يف توجيه حقد كب̺ اتجاه فرنسا، م̲ ساهم 

يف ميالد شكل أسطوري للشعب وتقديسه كعنرص مشكل للحركة الوطنية الجزائرية مثل̲ عرب عليه 

FLN، هذه الشعبوية انضم إليها الثقافويون.

يقول محمد حرʭ إن ̷و النزعة الوطنية يعود بالدرجة األوىل الضطهاد االستع̲ر . لكن الذي 

الشيوعي  الحزب  وميالد  الروسية  أكتوبر  ثورة  هو  الجزائري̼  لدى  القومي  الوعي  يقظة  عجل 

والفرنيس، هذان الحدثان ساه̲ إىل حد كب̺  يف خلق قوة سياسية نشطة يف املهجر1، لقد كان يتكون 

حزب نجم ش̲ل إفريقيا من تيارين سياسي̼:

األول كان يطمح إىل تحقيق استقالل الجزائر عن طريق كفاح الطبقة العاملة باإلضافة إىل إقامة 

نظام اشرتا˔ يف الجزائر ما بعد االستع̲ر والتحالف مع حركة الع̲ل الفرنيس والحزب الشيوعي 

الفرنيس فضال عن التحالف االسرتاتيجي مع الشيوعية العاملية واملضطهدين منم طرف االستع̲ر 

وكان عىل رأس هذا التيار حاج عيل عبد القادر وهو أول قائد لحركة نجم ش̲ل إفريقيا 

1  Lahouari Addi « Le Nationalisme Algérien : origine et perspective» , le quotidien d’Oran, 4 mai, 2009.
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ثله مصايل الحاج املعروف شعبيا الذي كان يؤمن باألمة الجزائرية، ومن املبادئ  التيار الثا̹ كان̻ 

األساسية إليديولوجية الراديكالي̼ نجد ما ييل:

- تأسيس حكومة وطنية ثورية وتكوين جيش وطني.

- حق الجزائري̼ يف الرتشح لكل املجالس.

- حق الدولة الجزائرية يف مراقبة وتسي̺ كل البنوك واملناجم وخطوط السكك الحديدة.

- إعادة األرايض للفالح̼.

- إجبارية التعليم باللغة العربية.

- اعرتاف حق إنشاء االتحادات النقابية وتشجيع الفالح̼ ماليا.

والعربية  والعفوية  بالشعبوية  مصايل  إيديولوجية  وصف  املمكن  من   ،ʭحر محمد  حسب 

اإلسالمية وتعزيز قداسة الشعب، فباعتبارها إيديولوجية شعبوية ترى بأن الرصاع ضد االستع̲ر 

يجب أن ال يكون عىل أساس طبقي فاألمة الجزائرية تحتاج إىل مجهودات شعبها بعبارة أخرى يجب 

إعطاء الرصاع الطبقي، أما كونها إيديولوجية عفوية ألنها ̬ تحدد بدقة إسرتاتيجية واضحة للعمل، 

بل كيفت نفسها مع التطور للقوى االجت̲عية، أما وصفها باإليديولوجية العربية ألنها اعتربت أن 

العربية اإلسالمية  والهوية  الدين  الراديكاليون  استعمل  الوطنية، وبهذا  للشخصية  اإلسالم كأساس 

للشعب الجزائري كوسيلة إلثبات رشعية الفروق الثقافية والسياسية ب̼ األمت̼ الفرنسية والجزائرية، 

ونظرا ملوقفه الراديكايل تم تجاهل حركته من طرف السلطات الفرنسية ومنعها من م̲رسة أي 

نشاط سيايس لكن ذلك̬  يقلل من عز̻ة مصايل الحاج من مواصلة كفاحه السيايس فكون سنة 1937 

حزبا جديدا أطلق عليه اسم حزب الشعب الجزائري PPA، لكن تم توظيفه مرة أخرى لحل حزبه 

سنة 1939، بعد الحرب العاملية II أعاد مصايل تأسيسه للحركة من أجل انتصار الحريات الد̻قراطية 

ما  الراديكاليون  أنشأ  نفسه  الوقت  املحظور ويف  الشعب  لنشاط حزب  كغطاء سيايس   M.T.L.D

PPA-M.T.L.D الرسي  العسكري  الجناح  عبارة عن  التي هي   (L’OS) الخاصة  باملنظمة  يعرف 
كانت مهامها تتمثل يف التحض̺ للكفاح املسلح.1

III ׂ̼مرجعية مفهوم الدولة عند تيار جمعية العل̲ء املسلم̼ الجزائري

إن الدولة الجزائرية التي تصورها العل̲ء عبارة عن أمة إسالمية مشكلة من أفراد يتجمعون 

يف  الجمعية  ظهرت  لألنساب،  الوالء  ومن  القبلية  الروابط  من  ويتجردون  الج̲عي  العمل  نحو 

بداياتها الوىل سنة 1925 وصارت أقوى يف سنة 1931 من طرف الشيخ عبد الحميد بن باديس، وقد 

منذ  و»البصائر»  «الشهاب»  الصحفية خصوصا  ألسنتهم  وكانت  املصلح̼»  «العل̲ء  أنفسهم  لقبو 

1   عبد النارص جاʭ، الجزائر: الدولة والنخب، منشورات الشهاب، 2008، ص63-62.
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1936 تنرش رسالتهم يف جميع األرجاء وتوسع دائرة الكفاح، جاء تأسيس هذا التيار نتيجة تشبعه 

بالفكر الديني اإلصالحي باملرشق مع بروز ج̲ل الدين االفغا̹ و محمد عبده  الذي كان قد قام 

برحلة إىل الجزائر خلفت صدى كب̺ا سنة 1903 طّور جميع العل̲ء بالجزائر مثل العودة إىل الصفاء 

األصيل لالسالم وللعقيدة واالنفتاح عىل العلوم العقلية والدفاع الشديد عن اإلسالم واللغة العربية 

وضد ما كان يف االعتقادات وامل̲رسات الطرقية من رشك يف رأيهم وأيضا معارضة األولياء املتحالف̼ 

منذ زمن بعيد مع النظام االستع̲ري وكل م̲رسة دينية (مثل التي كان ينصح بها أشياخ الطرق) 

ʯنح األولية للقهر بوصفه فعال فوق طبيعي، لقد لعب العل̲ء يف الجزائر ك̲ يف املغرب دورا حاس̲ 

يف تهيئ الوطنية وإضعاف الزع̲ء الطرقي̼ املشتبه يف عالقتهم مع النظام االستع̲ري. لقد صنع 

إن  مسلمة،  عربية  وطنية  الوطنية  هذه  تسمى  أن  و̻كن  اإلسالم  عن  تنفصل  ال  وطنية  العل̲ء 

الفكر  يف  رئيسيا  موضوعا  يشكل  الذي  املبارشين  وخلفائه  الرسول  عهد  إىل  األصول  إىل  الرجوع 

يرى مريدو بن  فإنه سينبغي اسرتجاع عرص  وبإيجاز  الباديسية  الحلقات  الذين نرشه̲  والرسالة 

باديس وكل الوطني̼ العرب ʪن فيهم العل̲نيون باملرشق أنه ّس̺ الدين يف مرحلة أوىل سعيا كرس 

بدوره كل طاقته لنرشه والدفاع عنه، إنها قومية عربية تستمد ديناميتها من اإلسالم بوصفه إبداعا 

تفرد به العرب، وهذه الوطنية تتعلق بوطن غ̺ أنها تدمجه يف مجموعات أوسع يحددها التاريخ، 

اللغة والدين أيدها مجهود نشيط يف مجال الرتبية والتعليم، ففي الجزائر فتح العل̲ء مدارس حرة 

من أجل إعطاء تعليمهم ، 90 مدرسة سنة 1947، 181 مدرسة سنة 1954، وعشية انطالق املقاومة 
املسلحة، كانت وطنية جمعية العل̲ء قد انترشت بشكل واسع يف مجموع املجتمع الجزائري.1

القومية)  (الجنسية  اإلثنية  الوطنية  ب̼  فيه  ميّز  ثقافية،  ʪعاي̺  الوطن  باديس  ابن  عرف  لقد 

واملواطنة الساسية األوىل هي داʥة بين̲ الثانية هي ظرفية.

أخ̺ا ̻كن القول أن الثالثية التي أطلقها بن باديس اإلسالم، العربية والوطن يف شعاره الشه̺ 

الجزائرية  الدولة  ملفهوم  أساسية  عنارص  تشكل  وطني»  والجزائر  لغتي  والعربية  ديني  «اإلسالم 

وهويتها وبالتايل فإن الجزائر يستحيل إدماجها يف فرنسا وال ̻كن أن تكون فرنسا وال تريد أن تص̺ 

فرنسا وال تستطيع أن تص̺ فرنسا ولو أرادت ذلك.

IV ׂمرجعية مفهوم الدولة عند التيار االندماجي الذي أسسه فرحات عباس

لقد استلهم التيار االندماجي الذي أسسه فرحات عباس املرجعية و املبادئ السياسية للجمهورية 

الربملان  يف  التمثلية  بحق  األهايل  السكان  فيها  يحض  الجزائرية  الدولة  مفهوم  لتحديد  الفرنسية 

املسلم̼  فيها  يتمتع  فرنسية  جزائر  إطار  يف  املجاالت  جميع  يف   ʭاألور مع  واملساواة  الفرنيس 

1   عبد الله الحمودي، الشيخ واملريد، مركز دراسات الوحدة العربية، ب̺وت، لبنان، 2000 ص96-95.
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ʪواطنتهم الكاملة واحرتام لديانتهم وهذا ما سعى إليه فرحات عباس وسعدان وابن جلول الذين 

إطار احرتام قانون  الفرنيس يف  املجتمع  يف  االندماج  التي طالبت  األهايل»  نواب  «فيدرالية  خلقوا 

املسلم̼ يف املجلس الوطني الفرنيس حتى يتسنى لهم التوجه مبارشة إىل الرأي العام البارييس1، عن 

الجزائري̼  السياسي̼  «إن  ما ييل   William B.Quandat كواندت  وليام، ب.  يقول  الحركة  هذه 

الليب̺ال̼ الذي أسسه أول مجموعة وطنية معتدلة دخلوا مهنة السياسة بصفة منظمة يف الثالثينات 

من هذا القرن 19م إن الوسائل التي تبنوها من أجل الوصل إىل أهدافهم هي اإلقناع والعرائض 

املطلبية باإلضافة إىل ذلك كانوا ملتزم̼ إىل حد بعيد بالعرصنة....» أكرب دليل عىل هذا ما رصح به 

فرحات عباس: «نحن الورثة الرشع̼ لرجال 1789 عىل املستوى االستع̲ري».

قاʥة املراجع

املراجع باللغة العربية:

الحمودي عبد الله ، الشيخ واملريد، مركز دراسات الوحدة العربية، ب̺وت، لبنان، 2000.) 1

جاʭ عبد النارص ، الجزائر: الدولة والنخب، منشورات الشهاب، 2008.) 2

غريد ج̲ل «النخب واملجتمع يف العا̬ العرʭ حالتا الجزائر ومرص»، مركز البحوث يف االقتصاد ) 3

التطبيقي من أجل التنمية بالجزائر، 23-24-25 مارس، 2002.
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1  Mahfoud Kaddache, Jilali Sari, l’Algérie dans l’histoire, OPU 1989, pp94-95.
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1
ش محّمد جامعة تلمسان أ.د. 

ملخص:

يذكِّر املِؤلف يف بداية األمر بالفكرت̼ األساسيت̼ يف كتابه األّول املتمثلت̼ يف اقرتاح معرفة حول 

إحدى  يف  أو  كليته  يف  لدراسته  تحليل  شبكة  كذا  و  تاريخيا،  إنتاجا  باعتبارها  الجزائري  املجتمع 

مكوناته.  

وبعد الغوص يف أدغال تاريخ علم االجت̲ع من حيث النشأة و االنت̲ء األوروʭ،يطرح الباحث 

أهم التساؤالت لكيفية الدخول إىل فضاء علم االجت̲ع يف الجزائر و العا̬ العرʭ،الدخول الذي ̬ 

يفكر فيه من قبل.

Résumé

L’auteur rappelle en introduction les deux idées phares de son premier livre à 

savoir :

-« Proposer une connaissance de notre société considérée comme produit histo-

rique

-Suggérer une grille d’analyse pour l’approche de cette société dans sa globalité 

ou dans l’une ou l’autre de ses composantes . »

Apres le détour qu’il fait de l’histoire de la sociologie et notamment sa naissance 

et son appartenance européenne ,l’auteur   pose les principales questions relatives à 

l’entrée en sociologie en Algérie et dans le monde  arabe, l’entrée impensée appa-

remment.  

 ʭتهدف القراءة التي قام بها ج̲ل غريد إىل الوقوف عىل منشأ علم االجت̲ع و انت̲ئه األورو

هناك  ليس  أنه  الدقيق̼  والتفحص  التنقيب  بعد  له  تب̼  لقد  وعلميته.  وحدته  عن  متسائال 

نزاع دائم مع بعضها  األخ̺ة هي يف  ،وأن هذه  بل سوسيولوجيات عديدة  واحدة  سوسيولوجية 

البعض ك̲ أنها تفتقد إىل التجانس والرصامة املنتظرين من تخصص علمي.

إن هذا الكتاب الذي جاء يف (239) مائت̼ وتسعة وثالث̼ صفحة يحتوي عىل سبعة فصول مع 

1  GUERID Djamel, L’ENTREE EN SOCIOLOGIE LES LIMITES DE L’UNIVERSEL  EUROPEEN : 
Implications Concrètes dans le monde d’aujourd’hui, Editions PUBLISUD, 2013.
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مقدمة وخاʯة. يّذكر الباحث يف املقدمة بالفكرت̼ األساسيت̼ املوجودت̼ يف كتابه األول«1 بصفته̲ 

الهدف̼ املرسوم̼:

*اقرتاح معرفة حول املجتمع الجزائري باعتبارها انتاج تاريخي .

*اقرتاح شبكة تحليل لدراسة املجتمع الجزائري يف كليته أو إحدى مكوناته.

:ʭك̲ طرح أهم التساؤالت للدخول لفضاء علم االجت̲ع يف الجزائر وكذا الوطن العر

ملاذا يظهر من الرضوري يف بلداننا إعادة تفك̺ علم االجت̲ع، هذا العلم األوروʭ؟- 

ملاذا يجب البدء بإعادة قراءة نقدية لسوسيولوجيات األمس و اليوم؟- 

ملاذا نحن مضطرون إىل إعادة نظر نقدية ملختلف املحاوالت الجارية عندنا للدخول إىل عا̬ - 

علم االجت̲ع؟

:ʭ1/علم االجت̲ع: املنشأ واالنت̲ء األورو

 لقد عولج هذا املحور األول يف الفصول الستة األوىل:

إعادة التفك̺ يف علم االجت̲ع:أ- 

ينطلق الباحث من التساؤل عن مرشوعية السوسيولوجيا يف البلدان غ̺ الغربية ويرجع هذا إىل 

أربع مالحظات هي:

السوسيولوجية الجارية يف مجتمعات الجنوب غ̺ موفقة يف حدود كب̺ة. و  تبقى امل̲رسات 

تتمثل املالحظة الثانية يف تجاربه الشخصية، هذه التجارب التي يجسدها كتاب" االستثناء الجزائري" 

والتي تظهر الصعوبة الكب̺ة لدراسة املجتمع الجزائري بواسطة املفاهيم السوسيولوجية املعتادة،يف 

الوقت الذي يعترب أغلبية املفكرين الغربي̼ أن العلم مثله مثل ظواهر أخرى إنتاجا أوروبيا ليس 

إال،ك̲ يرتبط هذا املشكل بتساؤالت املثقف̼ العرب وعالقتهم بفكرة ومعنى الكو̹.

يجزم الباحث أن دخولنا فضاء علم االجت̲ع يطرح تساؤالت عل̲ أن هذه املسألة غ̺ مفكر 

بلداننا  علم االجت̲ع يف  :هل يدخل  التايل  السؤال  يتمثل يف  اختيار  لذا يضعنا أمام  قبل.  فيها من 

الواقع املالحظ يف الخانات املفاهيمية املوجودة والجاهزة لالستع̲ل أم يجيب التساؤل انطالقا من 

هذه الوقائع عن صحة تلك املفاهيم. يف هذا الباب، يقدم مثال̼ لتوضيح فكرته، يتمثل األول يف 

األوصاف التي أطلقت عن التجليات الدينية ضمن إشكالية خاصة اعتربت هذه التجليات وعيا زائفا، 

الجزائري ذي  العامل الصناعي  الثا̹ فيقدمه بخصوص  وعيا يائسا وحتى عفيونا للشعوب... وأما 

نفسه  الوقت  يف  أَزم  حسبه  الذي  األخ̺  هذا  الشائع"  "العامل  س̲ه  والذي  الخاصة  املواصفات 

1 «GUERID Djamel, L’EXCEPTION ALGERIENNE : La modernisation à L’épreuve de la société, 
Editions CASBAH, Alger, 2007.
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.ʭاإلسرتاتيجية العرصية للتنمية ك̲ شكك يف الفكرة الكالسيكية للتمثالت و يف صورة النضال النقا

يرتبط هذا التصور املهيمن الذي ينتقده إىل أن مرشوع التنمية يف الجزائر اتجه إىل األمام، نظر 

أهمية  تعطي  التي  األخ̺ة  هذه  األنرتوبولوجية،  للمقاربة  حيز  أي  يرتك   ̬ بحيث  املستقبل  إىل 

للقديم، لل̲يض بخاصة أي تنظر إىل الخلف بدال من النظر إىل األمام. ̬ يقترص األمر بالنسبة للسلطة 

راحت  بل  الثقافية  الجهوية و  الدينية،  كالخصوصيات  التفرقة  الرصاع ضد عنارص  السياسية  عىل 

تفضل عنارص وحدة األمة التي تكونت عرب قرون من خالل وحدات اجت̲عية مختلفة أسست ك̲ 

اصطلح عليه حارضا باألمة الجزائرية.

ينتهي ج̲ل غريد يف هذه املحطة األوىل بطرح ثالثة أسئلة ʯثلت يف:

*هل لعلم االجت̲ع القدرة والوجاهة العلمية لفهم مجتمعات مختلفة عن التجارب األوروبية 

التي أنتجت هذا العلم؟

الرأس̲يل-الربجوازية-  الصناعي  للمجتمع  لطبقة خصوصية  الخصويص  التصور  يستعمل  *ملاذا 

أيضا للفهم العلمي لهذا املجتمع نفسه ويف كليته أي يف مكونيه األساس̼ واملتناقض̼ الربجوازية 

والربوليتاريا؟

*ملاذا تختزل السوسيولوجبا يف التجربة الغربية ومن ثم يتم إقصاء تجارب اإلنسانيات األخرى، 

اإلفريقية، األسيوية و األمريكية الالتينية؟

ب- أوروبا الثورات:

لقد فرضت الثورة الصناعية عىل املجتمع الرأس̲يل مركزية جديدة ʯثلت يف املدينة واملؤسسة 

الصناعية اللت̼ أخذتا مكان البادية والحقل أي الريف والفالحة، وعىل هذا األساس ̻كن القول أن 

علم االجت̲ع ظهر يف صيغ أربعة ولكن بطريقة متتالية ومتدرجة:

املرحلة ما قبل السوسيولوجيا وبخاصة مع «أوغست كونت»، املرحلة التي ʯيزت باالنتقال من - 

الفلسفة إىل علم االجت̲ع، أين كان السؤال األسايس يدور حول السلطة السياسية املتوخاة.

 - Quételetو le play ̲̻كن ذكر اسم̼ بارزين يف هذه املرحلة الثانية ه : La Paupérologie

يف  املتمثلة  الجديدة  اإلنسانية  فهم  عىل  للمساعدة  امليدانية  بالتحقيقات  للقيام  بادرا  اللذين 

الطبقة العاملة، هذا الفهم الذي كان هدفه أسمى مراقبة سلوكيات هذه الطبقة.

 - ʳواألك األكʳ عددا  الطبقة  تعب̺ا عن مصالح وطموحات  التوجه  يعد هذا  التاريخية:  املادية 

فقرا.

ʯيزت هذه املرحلة بعلم اجت̲ع ساعد عىل فهم الزمن الجديد ومن ثم اقرتاح حلول لألزمة - 

التي أصبح يعا̹ منها املجتمع الرأس̲يل، ذلك ما أكد عليه «إ. دوركايم» بنفسه عندما اعترب أن 

عا̬ االجت̲ع هو ʪثابة الطبيب لهذا املجتمع املريض.
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ج-الثقافتان السوسيولوجيتان:

يقتيض دخول فضاء علم االجت̲ع أساسا معرفة حقيقية له، هذا الفضاء املتميز بثقافت̼، الثقافة 

الجوهر املادي التاريخي. لقد  السوسيولوجية الربجوازية والثقافة السوسيولوجية االشرتاكية ذات 

طبعت هذه الوضعية املوضوعية بالثورة السياسية ثم الصناعية وما تولد عنها من تركيبة اجت̲عية 

جديدة تجسدت يف الطبقة الربجوازية والطبقة العاملة. لذا جدير بالذكر أن أحسن طريقة إلدراك 

بُعد املفاهيم األساسية لعلم االجت̲ع هي اعتبارها إجابة عن املشكلة التي نشأت يف بداية القرن 

19 مع انهيار النظام االجت̲عي القديم بسبب رضبات التصنيع والثورة الد̻قراطية.

ويظهر يف جانب اَخر أن زمن السوسيولوجية مع اآلباء املؤسس̼ (إميل دوركايم)، (ماكس فيرب) 

و (ألفراد باريطو) اتصف بثالث خصائص أساسية وهي مناهضة االشرتاكية، اإل̻ان الكب̺ يف العلم 

ومن ثم التطور الالمتناهي وأخ̺ا االهت̲م بالسياسة.  

إن من ب̼ ما أصبح ̻يز علم االجت̲ع حارضا، هو الرجوع إىل االَباء املؤسس̼ ʪعنى الرجوع إىل 

يف  االجت̲ع حتى  علم  أزمة  قد يؤرش عىل  بالفشل ألنه  الذي ̻كن وصفه  األمر  االنطالق،  نقطة 

مجتمعاته.

لذا تقتيض املراجعة االبتعاد عن النظريات الكربى التعميمية ومن ثم إعطاء األهمية القصوى 

علم  ميز  ما  هذا  واألنظمة،و  البنيات  ثقل  تحت  هذا  يومنا  حتى  منغمسا  يزال  ال  الذي  لإلنسان 

االهت̲م  التكميم،  وكذا  التعميمية  املقاربات  عن  االبتعاد  يعني   .1970 قبل  مجمله  يف  االجت̲ع 

بالواقعي، املوازي، املعيش، اليومي والنوعي،و ذلك ما بدأ التفك̺ فيه بعد 1970 بخاصة.

يف السياق نفسه، ̻كن القول أن من ب̼ النظريات الفاعلة يف الوقت الحارض والتي تضع اإلنسان 

يف مركز االهت̲مات reconnaissance والتحاليل، نظرية االعرتاف La théorie de la  وكذا نظرية 

غريد»  «ج̲ل  يعتمد  بالذات  املسألة  هذه  وحول   ،L’ethnométhodologie االثننوميتودولوجيا 

عىل Alain Caille عندما تساءل أ̬ يحن الوقت لعلم االجت̲ع إيجاد وحدته النظرية الرصفة ... 

للتفك̺ يف نفسه كنظرية عامة لالعرتاف، لإلنسان الذي يبحث عن االعرتاف االجت̲عي. 

غ̺  من  أنه  يرى   .HONNETH A ثان  مفكر  إىل  غريد»  «ج̲ل  يحيلنا  نفسه،  التوجه  ويف 

املعقول اقتصار علم االجت̲ع عىل ̷وذج يحلل الرصاعات االجت̲عية بصفتها رصاعات مصالح فقط 

يف الوقت الذي هو مطالب باقرتاح ̷وذج يفهم الرصاعات االجت̲عية كرصاع من أجل االعرتاف. 

للمستوى  النابض  القلب  بأخرى  أو  بطريقة  االعرتاف  مبدأ  يعد   HONNETH لـ  فبالنسبة 

االجت̲عي.

ّ̲ جدا ألنه مؤسس عىل فكرة مركزية مفادها أن مجموع عالقاتنا  يبقى مصطلح «االعرتاف» مه
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بالغ̺ مبنية عىل انتصاراتنا لالعرتاف بنا وأن هذا االعرتاف من طرف الغ̺ مرتبط بتكوين دواتنا م̲ 

الج̲عات وكذا  عن  أيضا  يقال  األفراد  عن  يقال  ما  إن  االجت̲عي.  النظام  يف  االندماج  إىل  يؤدي 

املجتمعات.

-2الصيغ الثالثة غ̺ املوفقة للدخول إىل فضاء علم االجت̲ع:

يتساءل الباحث إذا كانت التحوالت العميقة التي تعرفها مجتمعات العا̬ الثالث التي هي يف 

طريق النمو أساس إنتاج خطب جديدة أو بالعكس اقترصت هذه املجتمعات ك̲ حدث يف ميادين 

أنتج يف مجاالت أخرى. فبالنسبة لعلم االجت̲ع، ̻كن التأكيد عىل أن  أخرى عىل إعادة إنتاج ما 

عل̲ء االجت̲ع يف الوطن العرʭ بعامة والجزائر بخاصة حاولوا الدخول بواسطة ثالث صيغ إىل حد 

اآلن.

املوجود  االجت̲ع  علم  إىل  دخلت  األوىل  أن  الثالثة  الصيغ  هذه  بخصوص  ذكره  ̻كن  ما  إن 

واملهيمن دون مساءلته بين̲ رغبت الثانية الوصول إىل تأسيس سوسيولوجيا خصوصية يف الوقت 

الذي حاولت الثالثة إيجاد طريق ثالث، الطريق الذي سمي بعلم االجت̲ع التنمية و لكن املولود يف 

الغرب هو أيضا.

:ʭأ-الدخول بواسطة الكو̹ األورو

يركز هنا عىل الفرق الذي يقرتحه Immanuel Wallerstein للفصل ب̼ الكو̹ األورʭ والكو̹ 

العاملي ألن األول يعكس نظرة للعا̬ وملصالح خصوصية. ويف السياق نفسه يش̺ إىل ما نادت إليه 

Annamaria Rivéra   من ترقية لكو̹ جديد متعدد املراكز والثقافات.

يرجع «ج̲ل غريد» عدم نجاح هذا النوع األول من الدخول إىل سبب̼؛ أوله̲ يتمثل يف إعادة 

الطريق نفسه الذي اتخذته في̲ قبل املجتمعات املصنعة أي عدم عمل املجتمع عىل نفسه عىل حد 

قول A. Touraine وثانيه̲ يف رفض األغلبيات االجت̲عية والثقافية للنموذج التحديثي املنسوخ 

عن الغرب من طرف النخب التحديثية املحلية.

يف هذا الباب يش̺ إىل التجربت̼ املرصية والجزائرية اللت̼ اتصفتا بالتوجه الدوركيمي يف األوىل 

واأللتس̺ي يف الثانية. لقد أثبتت دراسة A. Roussillon بخصوص مرص أن األبحاث السوسيولوجية 

من خالل 900 مذكرة وأطروحة نوقشت ʪرص وبالخارج ب̼ 1940و1980 أن ما هيمن عليها التوجه 

اإلبستيمولوجي والنظري، وأن الثلث̼ من ب̼ 900 هذه اهتم برشح مفهوم أو تقديم مدر. لذا يظهر 

جليا أن العالقة ̬ تتمثل يف عالقة العلم باملجتمع بل ما كان يف مركز االهت̲مات هو عالقة العلم 

باإليديولوجيا.

وأما ما ميز املرحلة الثانية هو االنتقال من العمل عىل املفاهيم إىل محاولة تطبيق املفاهيم عىل 
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أرض الواقع أي االنتقال من اإلبستيمولوجي إىل السوسيولوجي، هذه املرحلة التي طغى عليها نرش 

أطروحتي Louis Althusser و Pierre Bourdieu ألنه̲ اعتربتا مكملت̼ لبعضه̲ البعض. وحول 

اإلنتاج  أين عوض مفهوم ̷ط  ريغ»  «واد  أجريت عىل  التي  الدراسة  املسألة يسوق كمثال  هذه 

ʪفهوم نظام اإلنتاج نظرا حسبهم إلجرائية الثا̹ عىل عكس األول، ذلك ما أدى إىل طرح املسألة يف 

مستواها االقتصادي م̲ جعلهم يغيبون املستوي̼ السيايس والثقايف. 

ب-الدخول بواسطة الخصوصية الثقافية:

يرى «ج̲ل غريد» أن هذا التوجه يرفض بصفة مبدئية ومطلقة علم االجت̲ع الغرʭ محاوال 

تأسيس علم اجت̲ع نابع من اإلرث العرʭ اإلسالمي. وهناك ال ̻كن إيجاد سند أفضل من الرجوع 

إىل «ابن خلدون». لقد اتصفت هذه الصيغة بالجدل اإليديولوجي الذي ̻كن مالحظته عندما يتعلق 

األمر باالخرتاعات العلمية. فبالنسبة إليها كل االخرتاعات موجودة يف إنجازات هذا اإلرث وأن كل 

ما قام به الغربيون هو إعادة صياغة فقط.

يف هذا املقام يستند الباحث عىل التساؤل بل االعرتاض الذي تقدم به الفيلسوف املرصي «فؤاد 

زكريا» ملاذا ̬ نحقق أي ابتكار وملاذا ̬ ننتبه إىل هذه النظرية أو تلك إال بعد اخرتاعها من طرف 

الغربي̼ الذين هم موضوع نقد ورفض من طرف املثقف̼ املتباه̼ ʪجد املايض؟

إن االستنجاد بابن خلدون املؤسس حقيقة لهي عملية اسرتجاع  إيديولوجي، هذه العملية التي 

تفتح الباب عىل مرصعيه للتوظيف السيايس. ويف هذا املقام، تتم الربهنة عىل ثالث مراحل هي أن 

التي تعد النظريات املنتجة يف  الجزائري ̻تاز بنموذجية وخصوصية غ̺ قابلة لالختزال،  املجتمع 

فضاءات أخرى واملخالفة لفضائنا غ̺ قابلة للتطبيق ألنها غ̺ مناسبة، لذا يجب التنقيب يف إرثنا 

الحضاري الذي ال نجد فيه أفضل من ابن خلدون م̲ يساعد عىل شق طريق ثالث للتنمية االقتصادية 

واالجت̲عية و هي املرحلة الثالثة. جدير بالذكر أيضا أن األبحاث التي اهتمت بهذا العالمة من هذا 

Lec-املنظور قد لخصها «عبد القادر جغلول» حسب الكاتب يف أنها ترتاوح ب̼ القراءة االحتفالية

فيه  الذي أهملت  الوقت  املقارنةLecture Comparaison   يف  ture - Célébration و القراءة 

دراسة الوقائع املعارصة بواسطة املفاهيم الخلدونية.

ج-الدخول بواسطة التنمية:

يالحظ الباحث أن علم اجت̲ع التنمية يف صيغتها الليربالية أو «صيغتها التقدمية» ال تبتعد عن 

الطرح التطوري، فالصيغة األوىل التي ʯثلها «نظرية التحديث» عىل سبيل املثال تتصور التنمية عىل 

شكل عملية مثاقفة واسعة يتم من خاللها التحويل التكنولوجي، طرق التنظيم، املعاي̺ والقيم من 

املركز املتقدم نحو املحيط املتخلف.



197

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

إن هذه النظرية التي تتأسس عىل املركزية الغربية تنطلق من مسلمة مفادها أفضلية النموذج 

الغرʭ ومن ثم كونية أي إمكانية تطبيقه عىل جميع املجتمعات. بين̲ تقارب الصيغة الثانية التخلف 

ميكانيزمات  عىل  أكدت  وإن  فحتى  العاملي.  املستوى  عىل  الرأس̲لية  الهيمنة  إنتاج  بصفته 

واسرتاتيجيات الهيمنة واالستغالل تبقى بعيدة كل البعد عن اهت̲مات املجتمعات املهيمن عليها.

يبقى عىل التنمية يف الجزائر بامتياز ذي طابع سيايس بحيث يرى أحد التوجه̼ أن إسرتاتيجية 

التنمية التي بارشتها السلطة يف الجزائر تهدف إىل تحقيق االشرتاكية.

منها  أسباب  عدة  إىل  التجنب  هذا  ويرجع  الحقيقي  املجتمع  تجنب  الثالث يف  الصيغ  تشرتك 

الطبيعة الالد̻وقراطية للسلطات القاʥة، األصول الربجوازية يف أغلب األحيان للباحث̼ يف العلوم 

االجت̲عية وكذا النظرية املهيمنة للمعرفة التي تفضل املقاربة املاكرو سوسيولوجية عىل حساب 

الكب̺ بل رفضهم للتحقيقات امليدانية الذي  التي ناهيك عن تحفظهم  الثقافية والعميقة  املقاربة 

موضوع هذه  األحيان  أغلب  التي هي يف  الشعبية  الطبقات  عالقات مع  ربط  يعني ضمنيا رفض 

الدراسات.

أظهرت   ʭالعر والعا̬  الجزائر  يف  االجت̲ع  علم  إىل  للدخول  الثالثة  الصيغ  إّن  القول  ̻كن 

وقائع اآلخرين أنتجت  تفضيلها ملفاهيمها عىل حساب  فبالنسبة لألوىل وبسبب رضاوة  قصورها. 

سوسيولوجيا بدون مجتمع، وأما الثانية التي اهتمت باملجتمع يف خصوصياته بعامة وخصوصياته 

الثقافية بخاصة والتي دافعت عنه ك̲ هو أو ك̲ يجب أن يكون بدال من تناوله بالبحث بين̲ انتهت 

الثالثة إىل فقدان وجودها إذ ̬ تستطع تأسيس نفسها كمقاربة ̷وذجية وال هي استطاعت ترقية 

التنمية.

الخاʯة:

يخلص الباحث بعد هذه الجولة الطويلة يف أدغال السوسيولوجيا إىل أربعة نتائج جوهرية:

تعب̺ا عن  بصفته̲  أساسيت̼  ثقافت̼  إىل  تنقسم  أوربيا  إنتاجا  القاʥة  السوسيولوجيات  *تعد 

الطبقت̼ األساسيت̼ للمجتمع الجديد أال وه̲ الربجوازية و الربوليتاريا.

*لقد أضحت هذه الثقافات السوسيولوجية اليوم متنوعة وغ̺ متجانسة إىل أقىص درجة حتى 

أصبحت غ̺ محددة يصعب توظيفها.

*لهذه األسباب وغ̺ها يحالف النجاح هذه املحاوالت الثالثة للدخول إىل فضاء السوسيولوجيا.

*يعتقد أن املخرج يتمثل في̲ اقرتحه I.Wallerstein وهو تأسيس سوسيولوجيا جديدة تأخذ 

بع̼ االعتبار تجارب مجموع املجتمعات وما نادت إليه أيضا Annamaria Rivéra. وأخ̺ا، يظهر 

أن ما ̻كن القيام به لتأسيس سوسيولوجيا كونية حقيقية هو العمل امليدا̹ الشاق حول ما آلت 
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إليه مجتمعاتنا واقعيا ولكن يف عالقتها مع ما أصبحت عليه أيضا مجتمعات اآلخرين. بكالم آخر؛ إن 

الطريق والوحيد لبلوغ هذا الهدف املنشود هو إدراك مجموع هذه التجارب.



199

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018


د. عبد البا غفور/(جامعة تلمسان)

ملخص:

و  نظـــرا لسلطتهــــــا،  يف املجتمع،  املـوجـودة  أهـم املنظَ̲ت السياسية  تعــَد الــدولة مـن 

للوظائف املهَمة املنوطة بها. و يعَد البحث عن أصل نشأة الدولة و تحديد وقت ظهورها من األمور 

فــي  هـي  و  القد̻ة،  الحضارات  إىل  أصلها  يرجع  اجت̲عية  ظاهــرة  الدولة  أَن  ذلك  العس̺ة، 

تــطَورهــا تتفاعـل مع األوضــاع السياسية و االقتصادية و االجت̲عية الَسائدة.

ولقد شغل موضوع الدولة بصفة عامة، و أصل نشأتها و أساس السلطة فيها بصفة خاصة، حيَزا 

كبيـرا مـن الفـكـر اإلنسـانـي. و ترتَب عىل ذلك ظهور العديد من األفكار و النَظريات التي ̻كن 

رَدها إىل أصول دينية، اجت̲عية، تاريخية، و أخرى قانونية.

Résumé :

L’état est l’une des plus importantes organisations politiques de la société. Son 

importance et sa souveraineté ne  peut être comparées en aucun cas, avec toutes 

autres organisations, vu son autorité et ses importantes fonctions.

D’une part, la recherche de l’origine de l’émergence de l’état et la détermination  

du moment de son apparition, s’avèrent très diѝcile, du fait qu’elle est considérée 

comme phénomène social qui remonte à l’époque des civilisations anciennes, et du 

fait de son interaction avec les exigences politiques, économiques et sociales lors de 

son évolution.

D’autre part, le thème « Etat », son origine et le fondement de son autorité ont 

beaucoup occupé la pensée humaine.

Cette occupation a entrainé l’émergence de nombreuses théories philosophiques, 

sociologiques, religieuses et même  juridiques.

أهميتهـــــا  يف املجتمع، و ال ̻كن مقارنة  تعَد الدولة من أهم املنظَ̲ت السياسية املوجودة 

وسيادتها بأهمية وسيادة أيـَة منظَمة أخـرى، و ذلك نظـرا لسلطتها التي ʯارسها عىل األفــــراد و 

املنظ̲ت، و نظرا للوظائف املهَمة التي تقَدمها ألبناء املجتمع. ثَم إَن البحث عن أصل نشأة الدولة 

و تحديد وقت ظهورها يعَد من األمور العس̺ة، ذلك أَن الدولة ظاهرة اجت̲عية يرجع أصلها إىل 
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و االقتصادية و االجت̲عية  السياسيــة  تتفاعل مع األوضـاع  تطَورها  يف  الحضارات القد̻ة، وهي 

الَسائدة.

حيَزا  خاصة  فيها بصفة  وأصل نشأتها وأساس السلطة  عامة  ولقد شغل موضوع الدولة بصفة 

كب̺ا مـــن الفكـر اإلنسانـي، و اختلـف املفكـرون و الفالسفة و عـل̲ء االجتـــ̲ع  و القانـون و 

السياسة و التَاريخ و غ̺هم حول أصل نشأتها. و ترتَب عىل هذا االختالف ظهور العديد من األفكار 

و النَظريات التي وضعت لتفس̺ هذه النَشأة.

وفي̲ ييل نش̺ إىل بعض النَظريات التي تطَرقت ألصل نشأة الدولة وأساس سلطتها. و ̻كن رد 

هذه النَظريات إىل أصول وأسس عامة، دينية و قانونية واجت̲عية و تاريخية. و عىل هذا األساس 

:ʲ̻كن أن ̷يَز ما يأ

أوال: النَظريات الثيوقراطية: 

ساد هذا االعتقاد يف العصور الوسطى و القد̻ة. و تقوم النَظريات الثيوقراطية عىل أساس أَن 

الدولة هي نظام إلهي، خلقها الله و هو مصدر السلطة فيها. و أَن الحكَام مصطف̼ من الله، و بذلك 

فإَن إرادتهم تسمو عن إرادة املحكوم̼ الذين يجب أن يكونوا خاضع̼ ʯاما إلرادة الحَكام. لذا نجد 

أَن هذه النَظريات استغلَت لتوطيد سلطان امللوك و األباطرة، من أجل تربير سلطانهم املستبد الذي 

طبيعتهــــم  لســمــــو  نظرا  الله،  أمام  فقط  محاسبون  الحكَام  أولئك  ألَن  رقابة.  كل  فوق  يكون 

أو  طوعهــم  عــن  الخــروج  للمحكوميــــــن  يحــــق  فــال  بــالتــَايل  و  البشــر،  طبيعــة  علــى 

محاسبتهم.

و إن اتَفقت الَنظريات الثيوقراطية يف تأسيس سلطة الحَكام عىل أساس ديني، إالَ أنَها اختلفت 

في̲ يتعلَق باختيار الحَكام عىل النَحو التَايل:1 

-1 نظرية الطبيعة اإللهية للحاكم أو نظرية تأليه الحاكم: 

تقوم هذه النَظرية عىل أساس أَن الحاكم يكون من طبيعة إلهية. فلم يكن فقط مختار من قبل 

تأثَر  حيث  القد̻ة،  العصور  يف  رحبا  مجاال  النَظرية  هذه  وجدت  ولقد  نفسه.  اإلله  هو  بل  اإلله، 

اإلنسان باألساط̺، فظَن أَن الحاكم إله يعبد. لذلك فإَن التَاريخ يذكر لنا بأَن املدنيات القد̻ة يف مرص 

و الص̼ و الهند، قد قامت عىل هذا األساس، حيث كان ينظر إىل الحَكام من ملوك و أباطرة عىل 

الكريــــم  القـــــرآن  سَجل  قد  و  (رع).  اإلله  هو  الفرعون  كان  الفرعونية  مرص  ففي  آلهة.  أنَهم 

38). و قوله  «ما علمت لكم من إله غ̺ي.» (القصص: اآلية  قـــــول فرعـــــون فــــي قولـــه: 

1  - مولود زايد الطيب، علم االجت̲ع السيايس، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، الطبعة األوىل،2007  ص121.
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تعاىل:» فقال أنا ربَكم األعىل.» (النازعات: اآلية 24). و يف بالد فارس و الَروم كان الحاكم  يصطبغ  

بصبغة إلهية. و يف الهند القد̻ة فإَن الرباه̲ يعترب شبه إله.

2 - نظرية الحق اإللهي املبارش أو نظرية الَتفويض اإللهي:

ا هو برش يصطفيه  ̷َ تختلف هذه النَظرية عن سابقتها بأَن الحاكم ليس إله أو من طبيعة إلهية، إ

الله و يودعه السلطة. وعليه فإَن الحاكم يستمد سلطته من العناية اإللهية وحدها، دون أن يتدَخل 

أحد من البرش يف اختياره أو تكليفه. فاإلله هو الذي يختاره بشكل مبارش. و بذلك ، و إن اختلفت 

هذه النظرية مع سابقتها يف طبيعة الحاكم، فإَن النَظريتان تتَفقان يف إعطاء الحاكم سلطات مطلقة 

غ̺ مقيدة، عىل اعتبار أَن البرش املحكوم̼ ال يستطيعون التدَخل في̲ يصدر عن الحاكم.

و لقد القت هذه النَظرية انتشارا يف أوروبا خالل القرن السابع عرش، نظرا إىل الحاجة لح̲ية 

اإلمرباطور. فأخذ بها رجال الكنيسة  لتدعيم سلطة األمرباطور و الخضوع لوالئه، ألنَه مختار من قبل 

اإلله و يستمد سلطته منه. 

3 - نظرية الحق اإللهي غ̺ املبارشة أو نظرية العناية اإللهية: 

و  يده  وإطالق  الحاكم  شخصية  تصوير  يف  الَسابقة  النَظرية  ملغاالة  نظرا  النَظرية  هذه  ظهرت 

استبداده يف الحكم. و تذهب هذه النَظرية إىل أَن الحاكم ال يتم اختياره مبارشة من اإلله. و حتى 

و إن كانت السلطة مصدرها اإلله، فإَن الشعب هو الذي يقوم باختيار الحاكم عن طريق إرشاده من 

قبل اإلله الختيار حاكم مع̼. بذلك نالحظ أنَه عىل الرغم من تبني رجال الكنيسة للَنظرية الَسابقة 

يف بداية ظهور املسيحية  لتدعيم سلطة اإلمرباطور ك̲ أسلفنا، فقد دعوا إىل هذه النَظرية ( نظرية 

الحق اإللهي غ̺ املبارش) يف العصور املسيحية الوسطى للحد من سلطان و استبداد األباطرة، و رغبة 

يف الحد من طغيانهم و تقييد سلطانهم.

و يف هذا الصدد يؤكَد املاوردي عىل أَن القول بأَن الحاكم هو خليفة الله يف أرضه هو قول فاسد 

ال يصدر إال عن فاجر، حيث يقول: « يستخلف من يغيب أو ̻وت و الله ال يغيب و ال ̻وت. و قد 

قيل ألبـي بكـر ريض الله عنـه يـا خليفـة الله، فقـال لست بخليفـة الله، و لكنـي خليفـة رسول الله 

صىل الله عليه و سلم.»1 

َ̹ ولَيت عليكــم و  و لقد ورد يف خطبة أʭ بكر الصديق ريض الله عنه يوم توليه الخالفة: « إ

لست بخ̺كم «، و هذا يعني أَن األفراد هم الذين ولَوه السلطة.

إَن اعتبار الحاكم  خليفة الله  يف أرضه أو امتدادا  للذات اإللهية، ما هي إالَ مقولة لطاملا استند 

1  - املاوردي، املعروف بعيل بن محمد بن حبيب البرصي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، مكتبة مصطفى، الباʭ الحلبي، 
القاهرة، الطبعة الثالثة ، ص 15. 
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إليها الجبابرة من الحَكام يف إخضاع  شعوبهم  و إذاللها، و إظهار الفساد يف األرض.

ثانيا: النظريات التعاقدية أو نظريات العقد االجت̲عي:

أساس  و  (الدولة)  السيايس  املجتمع  أصل  قضية  بصدد  ذيوعا  األخرى  املواقف   ʳأك من  لعَل 

السلطة فيه، موقف فالسفة العقد السيايس، «هوبز» و «لوك» األنجلزيان و «روسو» الفرنيس، و 

عرش. و مؤَدى تلك  و الثامن  قَدموه يف ثنايا مصنَفاتهم السياسية خالل القرن̼ السابع عرش  الذي 

املواقف أَن املجتمع السيايس هو من خلق اإلنسان. حيث أَن اإلنسان- حسب هؤالء الفالسفة – قد 

أʱ عليه ح̼ من الَدهر عاش فيه حالة من الطبيعة التي ال تعرف ال املجتمع و ال الَسلطة السياسية. 

و ذلك قبل أن يجتمع بنو البرش ˔ يقَرروا إنشاء املجتمع. فأنشأوه  بعقد أبرموه في̲ بينهم، و هو 
ما يعرف بالعقد االجت̲عي، العقد السيايس.1

ا نشأ نشأة تعاقدية (أي بعقد) إرادية  ̷َ إذن فاملجتمع السيايس – عند هوبز و لوك و روسو – إ

املجتمع   ظهر  ثَم يف مرحلة الحقة  اإلنسان،  البدء كان  ففي  رضاه).  و  بإرادة اإلنسان  رضائية (أي 

كصنيعة  له. و عليه فإَن أصل املجتمع السيايس هو اإلرادة اإلنسانية.

و تعترب النَظريات التعاقدية من النَظريات القانونية. و لعَل أكʳ تفس̺ات أصل الدولة انتشارا يف 

السيايس.  العقد  نظريات  أحيانا  عليها  يطلق  التي  و  االجت̲عي.  العقد  الراهن، هي فكرة  الوقت 

فأنصار هذا االفرتاض يرَدون نشأة الدولة  و مصدر السلطة  فيها إىل اإلرادة العامة لألمــــة. عــــىل 

أســـاس أن الدولــــة و سلطتها مصدره̲ الشعب. و لذلك تنبذ هذه النَظريات فكرة القَوة كأساس 

لقيام الدولة.

و تجدر اإلشارة إىل أَن النظريات التي قال بها هؤالء املفكَرون (هوبز و لوك و روسو) ، اتَفقت 

عىل إرجاع نشأة الدولة إىل فكرة العقد. و أَن األفــراد قــد انتقلــوا مــن حالــة الفطــرة األوىل أو 

الحالة الطبيعية التي كانوا يعيشونها إىل حياة الج̲عة السياسية املنظَمة ʪوجب العقد. أَما االختالف 

فقد جاء نتيجة الختالف التصَورات الخاصة لكل نظرية بشأن حالة الفطرة الَسابقة عىل االجت̲ع 

املنظم، و من هم أطراف العقد، و ما ̻كن أن يرتتَب من نتائج عىل عملية العقد.

و سنعرض في̲ ييل وجهة نظر كل واحد من املفكرين الثالثة بشأن األصل التعاقـدي للدولـــة، 

أي كيفيــة قيام الدولة عىل أساس العقد االجت̲عي، و تفس̺ كل واحد منهم لذلك، يف إطار توجهاته 

الفكرية التي كان يؤمن بها:

-1 نظرية العقد االجت̲عي عند « توماس هوبز « : (1588 – 1679 م ) 

لقد جاءت أفكار الفيلسوف اإلنجليزي توماس هوبز يف مرحلة  كانت  منترشة  فيها حالة من 

1  - محمود اس̲عيل محمد، دراسات يف العلوم السياسية، مكتبة اإلمارات، الع̼، الطبعة الثانية، 1984، ص91 – 97. 
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الفوىض الشاملة سادت املجتمع األوروʭ بشكل عام، و عىل وجه الخصوص املجتمع اإلنجليزي الذي 

عايشه هوبز، و الذي خضع ملجموعة من الرصاعات و الحروب األهلية التي جعلت الحياة السياسية 

يف  عىل التعاقدات  ظهور الحاجة للتأكيد  أَدت إىل  جديد  نوع  من  عالقات  ظهرت  و  غ̺ مستقرة. 

نجد «هوبز»  لذا    .( للحكم  كأساس  التعاقد االجت̲عي  السيايس(  املجال  منها  و  الحياة.  مجاالت 

يعَرف الظلم بأنَه عدم إنجاز العهود.

و لقد جاءت أفكار «هوبز» هذه يف مؤلفه «التن̼.»1 و يرى الدارسون ألع̲له، بأنَه قَدم حالَ 

الدولة  و  املد̹  املجتمع  إىل  الالَنظامية  الطبيعية  الحالة  من  باألفراد  يتحَول  اجت̲عي  نظام  لبناء 

الحديثة، إالَ أنَه كان حالَ ديكتاتوريا، إذ يعَد « توماس هوبز» من أنصار الحكم املطلق.

و يقول «هوبز» يف مقدمة هذا الكتاب « إَن دهاء اإلنسان و تحايله هو الذي خلق هذا الوحش 

الطاغي الذي نسميه الدولة.» 2  فالدولة يف نظره تتمثَل يف الحكم املطلق الذي يتمتع به الحاكم، 

َ̲ يجعل األفراد يرهبونه كرهبتهم التن̼ ، ذلك الوحش الطاغي الذي سمي الكتاب باسمه.  م

فاإلنسان يف مذهب «هوبز» أنا̹ بفطرته، ينفر بطبعه من االجت̲ع بغ̺ه من النَاس. فاإلنسان 

فإن أعوزته  و اغتصاب ما ̻لك.  عىل الضعيف  يرتَدد القوي يف االعتداء  و ال  ذئب ألخيه اإلنسان، 

القَوة، استخدم الحيلة و الدهاء حتى يبلغ  مأربه.3   

هكذا كان العقد االجت̲عي عند «هوبز»، مرجعه أَن اإلنسان رشير بطبعه، أنا̹ بفطرته، و لكن 

أنانيته تحمله عىل أن يضحي بخ̺ عاجل يف سبيل خ̺ آجل يكربه. و ال سبيل إىل احرتام هذا التعاقد 

إالَ بفرض عقوبات يقوم عىل تنفيذها حاكم مستبد مطلق تجتمع يف يده السلطات، و يخضع ألوامره 

جميع املواطن̼.4 

لقد  تصَور «هوبز» الفرد بأنَه رشير بطبعه. و أَن حياة األفراد يف حالة الفطرة  كانت يف إطار 

العنف و الرصاع  ب̼ األفراد، و يف جَو من البؤس و الشقاء و التعَرض ملخاطر سيطرة القوي عىل 

فكان مقدار ما  و ضياع الحرية، نتيجة لحرب الكل ضد الكل.  الضعيف، ما أَدى إىل انعدام األمن 

يتمتَع به الفرد من الحقوق مساو ملا ̻لك من قَوة. لذلك عندما أراد األفراد الخروج من هذه الحياة 

الفوضوية و االنتقال إىل حياة يسودها األمن و االستقرار، اتَفقوا عىل إبرام العقد الذي ̻كَنهم من 

1  - كلمة التن̼، هي اسم لوحش بحري جاء ذكره يف الكتاب املقدس يف «سفر أيوب»، و قد وصف هذا الوحش الطاغي بأن 
̺ة تتعلق بزعانف نوع من األس̲ك  الرعب ̻يش يف ركابه، لكنه مع ذلك – ك̲ جاء يف األسطورة – كان يخاف من دودة صغ

̺ة. و جاء ذكر هذا الوحش أيضا يف أساط̺ أخرى يف الكتب املقدسة العربية عىل أنه رمز الرش.  الكب
2  - السيد محمد بدوي، مدخل إىل علم االجت̲ع، دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 1985، ص67. 

3  - توفيق الطويل، الفلسفة الخلقية: نشأتها و تطورها، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، 1969 ، ص 178.
4  - أحمد أنور، تاريخ الفكر االجت̲عـي، مركـز املحـروسة للـنرش والخدمات الصحفـية و املعلومات، القاهرة ، الطبعة األوىل، 

2009، ص266.
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العيش بسالم.

تحت إمرة  يعيشوا معا  أن  عىل  تعاقدوا  قد  أَن األفراد  ف̺ى «هوبز»  عن مضمون العقد،  أَما 

عـــىل  الَسهـــــر  و  أمورهــــم  إليه  يوكلون  و  الطبيعية  حقوقهم  عن  له  ينزلون  واحد،  شخص 

مصالحهــــم و صيانـــة أرواحهـــم. و هذا النَزول تَم من جانب واحد، ʪعنى أَن الحاكم ̬ يكن 

طرفا يف العقد و ̬ يلتزم من ناحيته بيشء. ولهذا تكون سلطة الحاكم مطلقة، كونه غ̺ مسؤول أمام 

عَدوا  إالَ  و  األفراد  جانب  من  الخضوع  و  بالطاعة  تَرصفاته  تقابل  أن  بَد  ال  ثَم  من  و  األفــــراد. 

خارج̼ عن االتَفاق و كافرين ʪبادئه.

و إذا ما حلَلنا ما ذهب إليه هوبز تحليال موضوعيا، نرى بأَن الفكرة التي جاء بها لتفس̺ نشأة 

الدولة، هي فكرة بعيدة عن الد̻قراطية، بل هي تعَرب عن الديكتاتورية بشكل رصيح. « فهوبز» 

يرى أَن الحاكم  ̬  يكن طرفا يف العقد، ألنَه قبل وجود الدولة  توجد الج̲عة دون الحاكم، أَما بعد 

عىل  أطلق  قد  و  قيام الدولة.  الحاكم، ألَن الج̲عة تنحل ʪجرد  يكون هناك إالَ  قيام الدولة، فلن 

الحاكم صفة اإلله البرشي، الذي يجب أن يكون قويا وأن يكون الوحيد الذي تسمع أوامره و تطاع  

دون تدَخل األفراد املحكوم̼. و واضح من هذا أن «هوبز» يؤيَد الحكم املطلق للحاكم، حيث جعله 

غ̺ مقيَد بأي قانون، فهو الذي يضع القانون  و يلغيه حسب هواه. فالقانون أساسه إرادة الحاكم.

-2 نظرية العقد االجت̲عي عند « جون لوك «.  ( 1662 - 1704 م )

عىل أفكاره يف فكرة  طابعه  كان « لوك» من أنصار امللكية املقيَدة ال املطلقة. و قد ترك هذا 

العقد االجت̲عي. فقد كان يرى أَن حالة األفراد الفطرية الَسابقة النتقالهم إىل حياة املجتمع املنظَم 

ال  بأن  لذلك  تبعا  التزموا  و  بحكم كونهم جميعا أحرارا متساوي̼،  الطبيعي،  القانون  تجري عىل 

يتعَدى أحدهم عىل حياة اآلخر أو عىل حريته أو عىل ماله. لذلك لجأ كَل من األفراد و الحاكم إىل 

التعاقد. و ترتَب عىل ذلك التزام الحاكم بإقامة السلطة التي تحميهم و توفَر لهم الح̲ية األفضل، 

مقابل القدر الذي تنازلوا عنه من حقوقهم. فإذا تنَصل الحاكم من التزاماته و القيود املفروضة عليه 

يف العقد، و قام باستع̲ل سلطته املطلقة، فإنَه يحَق لألفراد الذين تعاقدوا معه الخروج عن طاعته. 

عن  منهم  تنازل كل  قد  واحد،  مجتمع  يف  متَحدين  النَاس  عدد من  وجد  أين̲  يقول» لوك»:» 

مجتمع  هناك  يكون  عندئذ  للمجتمع،  إيَاها  تاركا  الطبيعة،  قانون  املستمدة من  التَنفيذية  سلطته 

سيايس أو مد̹. أَمــا الحكـومــات فـتستمــد شـرعيتهــا مــن حســن أداء وظيفتهــا األساسيــة و 

فشلت الحكومة أو  فإذا  واستقرارهم.  ثرواتهم  و  حـرياتهم  و  حيـاة النَـاس  علـى  هـي املحافظـة 

انحرفت عن الهدف، ̬ تعـــــد حكومـــــة رشعيــــة. و بذلك ال يكون من واجب املواطن̼ الوالء 
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لها، بل يكون من حَقهم الثورة عليها و تغي̺ها.» 1   

و لهذا ال يرى « لوك» يف ذلك العقد مربَرا إلقامة سلطان مطلق. بل عىل العكس يفرض عىل كل 

و  و األمن  و املحكوم̼ التزامات متبادلة. فيعطي للحاكم سلطة محَددة هي الح̲ية  من الحاكم 

املحافظة عىل حقوق األفراد بعيدا عن العبودية واالستبداد. ذلك ألنَه يرى بأنَه توجد حقوق لألفراد 

سابقة عىل التعاقد، و هذه الحقوق ال ̻كن التنازل عنها، من ثَم تتقيَد بها الَسلطة حت̲.

عقد  وجود  عىل  الدولة-  السيايس-  املجتمع  تأسيس  يف  هوبز»  مع «  لوك «  يتَفق»  هنا  من  و 

حالـة  أَن  يــرى  ال  لكنَـه  الج̲عيـة.  الحيـاة  إلـى  البدائية  الحياة  من  األفراد  به  انتقل  اجت̲عي 

و  يسودها الوئام   حياة  بل إنَها  يَدعي هوبز،  توَحش ك̲  و  حرب  و  فـوضـى  حالـة  الفطـرة هي 

الط̴نينة و االستقرار. أي أَن الحياة يف هذه الحالة تجري عىل أصول القانون الطبيعي الذي يلزم 

األفراد بحكم كونهم أحرارا متساوين. بحيث ال يعتدي أحدهم عىل اآلخر يف أَي حق من حقوقه. 

ا استحقها اإلنسان بحكم إنسانيته. و أَول  ̷َ ك̲ يرى أَن لإلنسان حقوقا مطلقة ال يخلقها املجتمع و إ

هذه الحقوق الحرية التي تنشئ املساواة و الحقوق األخرى. و هي حق امللكية و الحرية الشخصية  

و حق الدفاع عنه̲. و يذهب إىل أنَه توجد ج̲عة طبيعية ب̼ األفراد تسبق الج̲عة السياسية، 

تخضع لنواميس الطبيعة و ال تخضع لرئيس يحكمها، إالَ أَن األفراد رغبوا يف التحَول إىل حالة أفضل، 

جميعهم   املجتمع  أعضاء  ألَن  اإلرادي،  التعاقد  و  املشرتك  بالرتايض  تنشأ  السياسية  السلطة  أَن  أي 

أفراد ضمن الحالــــــة الطبيعيـــــة، و قد تعاقــــــــدوا لصيانــــة حقوقهــــــم الطبيعيــــة، و 

و يرى» لوك»  بأنَه  عهدوا ألحدهم بالحفاظ عىل هذه الحقوق لض̲ن بقاء املجتمع واستمراره. 

رغم الس̲ت اإليجابية املميَزة لحياة األفراد يف الحالة الطبيعية، إالَ أَن عيبها يكمن يف أنَها ال تشمل 

عىل تنظيم مثل القضاء و القانون املكتوب و العقوبات املحَددة. لذا فإَن القانون الوضعي ال يضيف 

شيئا إىل الصفة األخالقية التي تتَسم بها أنواع السلوك املختلفة، إالَ أنَه يهيئ جهازا للتَنفيذ الفَعال. 

و يرى « لوك» أَن حياة األفراد يف الحالة الطبيعية يحكمها العقل، لذلك فإَن األفراد ال يتنازلون يف 

بالقدر الالَزم لكفالة الصالح العام. فأنشؤوا  حقوقهم الطبيعية إالَ  العقد املربم مع الحاكم عن كَل 

الج̲عة السياسية – الدولة - سالك̼ يف ذلك طريق التعاقد في̲ بينهم إلقامة سلطة تحكمهم و تقيم 

العدل بينهم. أَما الحاكم فيكون طرفا يف العقد، و يلتزم نحو األفراد بالتزامات معينة، بتسخ̺ سلطته 

يف تحقيق الصالح العام و احرتام الحقوق الطبيعية لألفراد. يف ح̼ أنَه إذا أخل بااللتزام فإنَه يحق 

لألفراد فسخ العقد و الثورة عليه. و بذلك يتم التعاقد ب̼ الطرف̼ بالرضاء و دون إجبار أو إكراه، 

مدفوع̼ يف ذلك بالرغبة يف املحافظة عىل حياتهم و التمتَع بحقوقهم.

1  - توفيق الطويل، الفلسفة الخلقية: نشأتها و تطورها، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، 1969 ، ص187.
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و يعد املتخَصصون « جون لوك « من أنصار الحكم املقيَد. أي مـن مؤَسسـي النَظـام امللكـي 

املقيَد، أو ما يسمى يف أدبيات علم االجت̲ع السيايس اآلن بامللكية الدستورية. لذلك، يعَد الحل الذي 

قَدمه ملشكلة بناء النظام السيايس يف املجتمعات من املنظور التقليدي، حالَ د̻قراطيا.

-3 نظرية العقد االجت̲عي عند « جان جاك روسو « : ( 1712 – 1778 م )

تأثَر « جان جاك روسو» مثل غ̺ه من املفَكرين بالظروف املوضوعية التي سادت مجتمعه الذي 

يعيش فيه. فتأثَر بالواقع السيايس يف فرنسا و غ̺ها من الدول األوروبية و خاَصة بريطانيا. ك̲ كان 

ألفكار « هوبز « يف كتابه « التن̼ « أصداء واسعة عىل بنائه الفكري.

جاءت أفكار» روسو» عن العقد االجت̲عي  متباينة مع أفكار سابقيه « هوبز» و» لوك». ك̲ 

أضافت لها أبعادا أساسية. و كان أساس أفكاره ما شاهده من انحرافات املجتمع الفرنيس التي كانت 

أساس  تصَوراته السياسية. فكان « روسو» بذلك خ̺ معَرب عن مشاكل فرنسا السياسية و االجت̲عية 

في̲ قبل الثورة الفرنسية.

فإن كان « روسو» قد اتَفق مع « هوبز» و» لوك»  يف أَن األفراد ينتقلون من حياة  حالة الفطرة 

إىل حياة الج̲عة املنظَمة عن طريق التعاقد، إالَ أنَه اختلف معه̲ يف تصَوره لطبيعة هذا التعاقد. 

يوفَق ب̼ السلطة املطلقة  بأن  و» لوك «،  هوبز»  أفكار «  ب̼  وسطا  يأخذ موقفا  أن  حاول  حيث 
للحاكم، و ب̼ الحق املطلق لألفراد. 1

فبالنسبـة لحالـة األفـراد فـي حيـاة الفطـرة األولـى رأى « روسـو» أَن اإلنسـان يتمتَع بحرية 

كاملة و استقالل تام، و أنَه كان سعيدا يف حياته، و أَن الذي اضطَر األفراد إىل التخيل عن حالتهم 

األوىل هو تعَدد املصالح الفردية و تعارضها مع ازدياد حَدة املنافسة ب̼ األفراد. ففسدت املساواة 

الطبيعية التي كانوا ينعمون بها يف حالة الفطرة األوىل، و تعَقدت حياتهم نتيجة قيام التنافر بينهم. 

و لهذا تعاقد األفراد عىل إنشاء مجتمع سيايس جديد يخضع لسلطة عليا. و بذلك وجدت الدولة 

مستندة إىل العقد االجت̲عي الذي أبرمه األفراد. و ل˕ يكون االتَفاق أو العقد الذي ينقل األفراد 

إىل حياة الج̲عة صحيحا و مرشوعا، ال بَد أن يصدر عىل إج̲ع اإلرادات الحَرة و الواعية لألفراد 

املكون̼ لهذه الج̲عة .

في̲  ب̼ األفراد  يتم   ̬ أَن هذا العقد  روسو»  ف̺ى «  ألطراف العقد االجت̲عي،  أمـَا بالنَسبة 

بينهم،  فيلتـزم كَل منهم يف مواجهة اآلخرين ك̲ ذهب إىل ذلك « هوبز» ،  ك̲ أنَه̬  يتم ب̼ األفراد 

ب̼  أبرم  قد  بل إَن هذا العقد  ذلك « لوك»،  إىل  ذهب  آخر، ك̲  جانب  و الحاكم من  جانب  من 

األفراد  أنفسهــم و لـكـن بصفتيـن، األولـى بـاعـتبـارهــم أفــراد مستقـليـن و منعـزلـيـن كــَل 

1  - فهد بن عبدد الرحمن الخريف، علم االجت̲ع السيايس، جامعة امللك فيصل، 1975، ص18. 
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منهــم عــن اآلخــر، و الثانية باعتبارهم أعضاء متَحدين يتبَدى من مجموعهم الشخص الج̲عي 

العام، الذي ̻ثَل مجموع األفراد. 

ا هو وكيل عن اإلرادة العامة. يحكم وفقا إلرادتها  ̷َ و لهذا فإَن الحاكم ليس طرفا يف العقد و إ

وليس وفقا إلرادته هو. و من هنا يكون لإلرادة العاَمة حق عزله متى أرادت.

أَما بالنسبة ملضمون العقد، فقد ذهب « روسو» إىل أن األفراد قد تنازلوا ʪقتىض هذا العقد عن 

استعـــادة  تقابلـــه  التنــازل  هـــذا  أَن  إالَ  املجمـــوع.  لصالـــح  تحفـَــظ  دون  حقوقهم  جميع 

و  العامـة،  اإلرادة  تقَررهـا  الجدـيد،  املجتمـع  و  تتَفـق  جـديـدة  حريــات  و  حقــوق  األفــراد 

يفتـرض وجـود هـذه الحقـوق و الحريات ألنَها ما وجدت إالَ لح̲يتها.

   أَما عن آثار العقد، ف̺ى «روسو» أنَه ملا كان أصل الدولة و السلطة إرادة الج̲عة، أي االتَفاق 

ف̲ الحــاكـم إالَ  العامة،  ملَا كانت السلطة مرَدها اإلرادة  و  جميع األفراد.  ب̼  تَم  الج̲عي الذي 

وكــيـال عـن اإلرادة العامـة. و مـن ثـَم يكـون لألفـراد حـق عزلـه إذا مـا استبـَد بالسلطـة أو مَس 

حقا من حقوق األفراد.

و عليه إذا كان «هوبز» قد جعل السلطة و السيادة تتمثَل يف النظام السيايس املل˕، و» لوك»  

تكون  أن  عىل  حرص  روسو»  فإَن»  السلطة امللكية املقيدة،  السيادة يف  وجود  أهمية  عىل  قد ركَز 

السلطة و السيادة للشعب، و أن تكون هذه السلطة مطلقة.

و بذلك يكون» روسو» قد قَدم حالَ ملشكلة بناء النظام السيايس يقرتب من الد̻قراطية الشعبية 

املبارشة. حيث يرى « روسو» أَن الدولة التي تتأَسس ʪوجب هذا العقد، ال ʯارس قهرا عىل الفرد 

بل تصبح أساسا للحرية الحقيقية. فالعقد تأسيس لإلرادة العامة التي تفَوض السلطة السياسية يف 

التَعب̺ عنها. و إذا ̬  يكن هذا التَعب̺ مالʥا فليس هناك ما ̻نع  من إحالل سلطة سياسية جديدة. 

و هذا ما يجعل هذا الحل يتَسم بالطابع الد̻قراطي يف حل مشكلة النَظام االجت̲عي. 

فمن  االنتقاد.  من  تسلم   ̬ أنَها  غ̺  اهت̲م،  من  االجت̲عي  العقد  نظرية  به  حظيت  ما  رغم 

االنتقادات التي وجهت لها نذكر:

يقَدم لنا  فلم  غ̺ صحيحة من النَاحية التاريخية.  خيالية و  فكرة العقد االجت̲عي فكرة  - إَن 

التَاريخ أمثلة لدول نشأت عن طريق العقد.

- ك̲ أَن هذه النظرية تقوم عىل افرتاض خاطئ، أال و هو أَن الفرد كان يحيا حياة عزلة قبل قيام 

الدولة. و هذا غ̺ صحيح، ألَن املجتمع حقيقة قاʥة قبل الدولة بفرتة طويلة جدا.

املذهب  نشأة  يف  هاما  دورا  االجت̲عي  العقد  نظريـة  لعبـت  فقـد  هـذا  كـل  مـن  بالَرغـم  و 
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املبادئ  ترويج  يف  الكب̺  الفضل  لها  كان  ثَم  من  و  الشعبي.  االستفتاء  نظام  يرجع  إليها  و  الفردي 

الد̻قراطية و تقرير حقوق األفراد و حرياتهم.

ثالثا: النَظريات االجت̲عية:

يصف بعض الفقهاء النَظريات االجت̲عية بالنَظريات العلمية، عىل أساس أنَها تخضع للتَحقيق 

العلمي، ك̲ أنَها تتَخذ املجتمع موضوعا لها. و ذلك عىل عكس النَظريات التعاقدية التي بنيت عىل 

أساس افرتاض خيايل ال يقبل الخضوع للتَحقيق العلمي. و مه̲ كان الوصف الذي توصف به هذه 

الَنظريات، فإنَها ترجع يف حقيقتها إىل عوامـــل اجت̲عيـــة و تاريخية.

و تتضمن النَظريات االجت̲عية كل من: نظرية التطَور األرسي، و نظرية القَوة، و نظرية التطَور 

 :ʲالتَاريخي، و سنبحثها كاآل

-1 نظرية التطَور العائيل أو نظرية تطَور األرسة:

تقوم هذه النَظرية عىل إسناد أصل الدولة إىل األرسة. ذلك ألَن سلطة الحاكم يف الدولة ترجع 

إىل سلطة رب األرسة. فالدولة يف أصلها كانت أرسة ثَم تطَورت فكَونت عش̺ة، ثَم تطَورت هذه 

األخ̺ة إىل قبيلة، ثَم تطَورت القبيلة بدورها فكانت املدينة، ثَم الدولة يف النهاية.

كان الفيلسوف اإلغريقي» أرسطو» رائدا يف مجال االهت̲م بأصل املجتمع السيايس (الدولة)، 

ففي ثنايا كتابه «السياسة»- والذي قَدمه يف القرن الرابع قبل امليالد – أشار إىل أَن اإلنسان كائن 

اجت̲عي سيايس بطبعه، ذلــك بأنَــه – أي اإلنســان – مخلــوق ناقــص لــيس ʪقــدوره إشبــاع 

إال  تحقيق ك̲له  و  غاياته  بلوغ  أراد  هو  إن  أمامه  سبيل  بالتايل فال  و  منفــردا،  سائــر حاجاتــه 

التعاون مع أنداده من بني البرش. 1   

لتحقيــق  كـأداة  دورهـا  و  السياسيـة  السلطـة  بكنـه  املتعلـَق  فكـر»املـاوردي»  جـاء  لقد  و 

االسـتقــرار و التكامل االجت̲عي̼، متَفقا إىل أبعد مدى مع ما يقول به عل̲ء السياسة املعارصون. 

فاإلنسان- عند املاوردي –  كائن مد̹ بطبعه. ذلك ألنَه مخلوق ناقص بفطرته، جبل عىل العيش يف 

إشبـاعـا  لهـا  يستطيـع  ال  التـي  حـاجـاتـه  إشـبـاع  وراء  سعـيـا  له،  أنداد  فيه مع  يتعامل  مجتمع 

يحَقــق من  أمامــه  سبيـــل  فـــال  بالتــَايل  و  توأمـــان.  النَقـص  و  إنَـــــه  التعـاون.  ذلـك  بـدون 

خاللها ك̲له و يشبع حاجاته إالَ املجتمع.

َ̲ تقَدم يف كتابه «أدب الدنيا و الدين» بقوله: « اعلم أن الله لنافذ قدرته،  و يعَرب «املاوردي» ع

و بالغ  حكمته. خلق الخلق بتدب̺ه، و فطرهم بتقديره. فكان من لطيف ما دبَر، و بديع ما قَدر، 

1  - أحمد وهبان، مذكرات يف تاريخ الفكر السيايس (غ̺ منشورة) محارضة ملقاة عىل طالب  الغرفة الرابعة، شعبة العلوم 
السياسية، بكلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، عام 1998 م. 
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حتـى  مختصـا،  بـالـقـدرة  و  مـنفـردا،  بالغنـى  ليكون  عاجزين.  فطرهم  و  محتاج̼،  خلقهم  أن 

يشعرنـا بقدرتـه أنَـه خـالق، و يعلَمنا بغناه أنَه رازق. فنذعن بطاعته رغبــة و رهبـــة، و نقــَر 

بنقصنـــا عجــزا و حاجة.»1 

و عىل ذلك فإَن أصل املجتمع السيايس، ارتباطا بفكرة « أرسطو» و « املاوردي» املتقَدمة، هي 

يف الطبع االجت̲عي السيايس لإلنسان. ʪعنى أَن اإلنسان خلق اجت̲عيا سياسيا من حيث طبيعته، و 

ال يستطيع أن يعيش منعزال. فهو يشعر ʪيل غريزي لالجت̲ع، فيلتقي الذكر باألنثى مكَون̼ بذلك 

وحدة اجت̲عية صغ̺ة و هي األرسة، و تتفَرع األرسة و تتشَعب مكَونة العائلة، فالعش̺ة، فالقبيلة، 

فاملدينة التي تكَون نواة الدولة.

يرون  ال  بها  القائلون  و  الدولة.  نشأة  لتفس̺  فكرية  محاولة  أَول  بحق  النَظرية  هذه  تعترب  و 

فيها يعتمد عىل سلطة رب  مرحلة متقَدمة و متطَورة من األرسة، و أَن أساس السلطة  الدولة إالَ 

األرسة، أو ما يعرف بالسلطة األبوية. 

جعلها من أهم النَظريات املفَرسة  و املبارشة، ما  و السهولة  تتَسم بالبساطة  إَن هذه النظرية 

أَن العديد من عل̲ء السياسة و القانون و غ̺هم يرون أَن  لنشأة الدولة و نشأة السلطة فيها. إالَ 

إسناد أصل الدولة إىل األرسة ال يصلح لتفس̺ أصل الدولة الحديثة و أساس السلطة السياسية فيها، 

مثل الواليات املتحدة األمريكية التي قامت عىل تفاعل عوامل مختلفة و ̬ تكن وليدة أرسة معينة.

-2 نظرية التغلَب و القوة: 

تقيض هذه النَظرية بأَن الدولة نشأت نتيجة خضوع الضعيف للقوي. سواء كان الضعيف فردا 

 َ̼ أو قبيلة أو عش̺ة أو مملكة أو إمرباطورية. فهي يف مراحلها األوىل عبارة عن نظام اجت̲عي مع

فرضه شخص أو فريق عىل الج̲عة، مستخدم̼ القَوة و اإلكراه املوصل إىل هذه الغاية. و بذلك 

فالدولة مجَرد واقعة أو حادث محَدد، هو الرصاع ب̼ الج̲عات املختلفة، و ال مكان فيها للتكييف 

القانو̹.

و يستند أصحاب هذه النَظرية يف تربيرها إىل الشواهد التَاريخية التي تش̺ يف مواقع عديدة إىل 

أَن السلطة ال تكون إالَ لألقوى. حيث نجد أَن القوة و الغلبة وجدت طريقها يف نشوء بعض الدول 

و  األمريكية  املتحدة  الواليات  دول مثل  عنها  نتج  حيث  للقارات،   ʭاألور االستع̲ر  مثل ظاهرة 

إرسائيل و غ̺هم.

و يالحظ أَن املقصود بالقَوة هنا هي القَوة املادية فقط. ك̲ يربط معتقدي هذا التَفس̺ ب̼ 

1  - املاوردي، أدب الدنيا والدين، دار الكتب العلمية، ب̺وت،1987 ، ص 107. 
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تحَول إىل عائلة،  أَن أصل الدولة ̻كن إرجاعه إىل الفرد الذي  و التطَور العائيل. أي  القَوة املادية 

فتكون  األضعف،  األرس  عىل  تسيطر  القوية  فاألرسة  فدولة.  فمدينة،  فقبيلة،  عش̺ة   إىل  تحَولت 

العش̺ة، فالقبيلة، فالدولة.

 » اليونا̹  الفيلسوف  يقول  حيث  الفالسفة،  من  العديد  الغلبة  و  القَوة  بنظرية  نادى  لقد  و 

خلقت من العدوان.» و يقول « نيقوال ميكيافييل» يف كتابه «األم̺»:» إَن  بولتاك» : « إَن الدولة 

الرصاع الجمعوي ينجم عنه فئة مسيطرة و فئة حاكمة. و من هنا ̻كن القول أَن السلطة يف الدولة 
تعتمد عىل القوة و الغلبة.» غ̺ أَن « ميكيافييل» أضاف فكرة الحنكة و الدهاء عند الحَكام. 1

و ترى املاركسية أَن الدولة هي نتاج رصاع ب̼ طبقات املجتمع، و هي ترتجم الهيمنة الطبقية 

إلرادة هذه  تعب̺  عن  عبارة  فيها  القانون  و  أخرى.  ضد  طبقة  استغالل  تضمن  و  املجتمع  داخل 

الطبقة.

تفَوق  ليثبتوا  الغلبة  و  القَوة  نظرية  الوسطى  العصور  خالل  الكنيسة  رجال  استعمل  لقد  و 

علــى  (الدينيــة)  الكـــنسيــة  الســـلـــطــة  تـــفــَوق  عمـــليــة  أي  الدولــة،  عىل  الكنـــيســة 

السلطــة الدنيويــة (السيـــاسيـــة).

يتعلق بأصل  في̲  أنَه إذا كان التَاريخ َ̻دنا بأمثلة كث̺ة، تؤَسس ملبدأ الغلبة و القَوة  والواقع 

نشأة الدولة و أساس السلطة فيها، فإنَه ال ̻كن األخذ بنظرية القَوة و الغلبة بصفة مطلقة. ألنَه ما 

من سلطة تستطيع أن تحَقق لنفسها االستقرار و الدوام بالقَوة وحدها، بل يجب أن تكسب رضاء 

األفراد و قبولهم لها.

و بالرغم من كَل هذا فإَن السلطة السياسية تبقى يف حاجة إىل القَوة. فالقَوة بالنسبة لها رضورة 

لتفرض  القَوة  تلجأ إىل  حين̲  فالسلطة  أفراد الج̲عة.  لقهر  ̻كن اعت̲د القَوة  و لكن ال  لبقائها. 

ا تربهن عىل أنَها غ̺ مرشوعة من أساسها، و أنَها يف طريقها إىل االنهيار. و عىل هذا فإَن  ̷َ سيطرتها، إ

هذه النَظرية و إن صلحت لتفس̺ نشأة بعض الدول، فإنَها ال تصلح لتفس̺ نشأة كل الدول.

و ̻كن اعتبار» ابن خلدون» (732 – 808ه ) ( 1332 – 1406 م). من مؤيَدي هذه الفكرة، حيث 

رَد أصل نشأة الدولة إىل ما أس̲ه ب» العصبية « و التـــي تعنـــي فـــي رأيـــه القَوة و النَفوذ.

لقد أشار» ابن خلدون» يف الفصل الثالث من الكتــــاب األول الـــــذي تنـــاول فيــه موضـــوع 

أي  بالعصبية  يحصالن  ا  ̷َ إ العامة  الخالفة  و  امللك  أَن  إىل  الخالفة،  و  امللك  و  العامـــة  الــدولة 

بالقـــَوة، و ذلك عندما قال:» إَن امللك بضم امليم، منصب رشيف ملذوذ، يشتمل عىل جميع الخ̺ات 

1  - طه بدوي، رواد الفكر السيايس الحديث، منشأة املعارف، اإلسكندرية ، 1971، ص 35. 
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أحد  يسلَمه  أن  قَل  و  غالبا،  التنافس  فيه  فيقع  النفسانية،  املالذ  و  البدنية   الشهوات  و  الدنيوية 

لصاحبه إالَ إذا غلب عليه، فتقع املنازعة و تفيض إىل الحرب و القتال و املغالبة.»1 

و العصبية يف رأي « ابن خلدون» تعني ميل األفراد ألقاربهم و عشائرهم، ووقوف الفرد مع 

أهل عش̺ته ضَد كَل من يريد إلحاق الرضر بهم. ك̲ تعني تحَزب ذوي العصبية الواحدة (األقارب) 

و تكاتفهم مع بعضهم البعض، و محاولة ظهورهم ككيان واحد يف مواجهة اآلخريــن. و هي ʪثابة 

مفهوم الهوية حاليا، حيث بواسطتها يتكاثف النَاس لعمل أي يشء يف سبيل إقامة الدولة.

و يرى أَن التعَصب لألهل أو العش̺ة الواحدة هو غريزي و طبيعي يف كل البرش. ك̲ يرى أَن 

اإلنسان ميَال داʥا إىل االتَحاد مع أقاربه و ذوي عصبيته يف الخ̺ و الرش. و مع ذلك فإَن العصبية 

ʪعنى التالحم و التعاون و املنارصة، تنشـأ أيضـا عـن طريق الوالء و الحلف. و ه̲ يعنيان دخول 

فرد أو ج̲عة ما  يف معاهدة  منارصة مع ج̲عة أخرى.

و الدولة يف رأيه تقوم عىل العصبية. فتكون الدولة يف يد الفرع القوي من أبناء تلك العصبية و 

تنتقل يف حالة وجود عصبية أقوى من تلك العصبية التي تحكم. 

و يرى «ابن خلدون» أَن الغاية الكربى من العصبية هي امللك أو الحكم. ألَن ذلك يعطيها املزيد 

ا يعتمد عىل حجم العصبية الحاكمة و  ̷َ َ̼ أَن حجم الدولة و مساحتها إ من القَوة و املنعة. ك̲ ب

مدى نفوذها.

و يؤكَد « ابن خلدون» بأَن للدول أع̲ر كأع̲ر األفراد. و حَدد عمر الدولة ʪائة و عرشون عاما. 

تكون الدولة يف بدايتها (الجيل األول) يف أوج قوتها، نظرا لقَوة العصبية عندها. و يف (الجيل الثا̹) 

يتحَول خلق البداوة و خشونتها و توَحشها إىل الرتف و الخصب. و تتفَكك الج̲عة وتظهر النَزعة 

انفصــاال  األفــراد  الدولة، ينفصــل  الثالث) من عمر  (الجيل  األربع̼ سنة األخ̺ة  يف  و  الفردية. 

كامــال عــن تاريـخ عصبيتهم، فتسقط العصبية بالجملة و ينسون الح̲ية و املدافعة، فتهون الدولة 

و تنقرض. و تقوم عىل أنقاضها دولة أخرى بعصبية قوية .

العقيدة  و  عىل القومية  تقوم  الدول اآلن  تجد أَن معظم  السيايس الحايل،  واقع الوضع  عىل  و 

السياسية، و ليس القبلية أو األرسية الضيَقة و العشائرية البدائية ك̲ يرى» ابن خلدون». 

-3  نظرية التطَور التاريخي:

العديد من مفكري العلوم االجت̲عية يطلقون عىل هذه النَظرية اسم النظرية التطورية املفَرسة 

1  - ابن خلدون، العرب و ديوان املبتدأ و الخرب يف أيام العرب و العجم و الرببر و من عارصهم من ذوي السلطان األكرب، مقدمة 
ابن خلدون، الفصل الثالث من الكتـــاب األول، فــــي موضـــوع الدولـــة العامــة و امللك و الخالفة، دار الكتاب اللبنا̹، 

ب̺وت ، لبنان، ص 170. 
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لنشأة الدولة. وإذا ما كانت النظريات السابقة ترجع أصل نشأة الدولة إىل عامل محدد، فإَن نظرية 

مــن  طويلة  فرتات  عرب  متنوعة  و  عوامل متعددة  تفاعل  إىل  النَشأة  هذه  ترجع  التطَور التاريخي 

و  الدينيــة  و  االقتصاديــة  و  املاديــة  القــوة  إطــارهــا  فــي  يــدخــل  و  التاريخــي.  التطــور 

املعنويــة و العقائدية. و من الطبيعي أن تختلف أهمية هذه العوامل من دولة إىل أخرى. فقد 

َ̲ بالنَسبة لنشوء دولة معينة، يف ح̼ ال تكون له ذات األهمية بالنَسبة  يكون أحد هذه العوامل مه

لدولة أخرى.

ثَم إَن تفاعل هذه العوامل ساهم يف ̷و الشعور لدى األفراد و الج̲عات برضورة التعايش معا 

فئة  ظهور  إىل  دعا  ما  التنظيمي،  الجانب  يف مجال  الج̲عات  هذه  تطَورت  ثَم  أماكن محَددة.  يف 

َ̲ أدى  حاكمة تنظَم شؤون هذه الج̲عة و تفرض سيطرتها عليها، و تقبض عىل ناصية األمور فيها. م

يف النهاية إىل نشأة الدولة. و لهذا ال ̻كن تحديد مولد الدولة بتاريخ مع̼، ك̲ ال ̻كن أن يرد 

نشأتها لعامل مع̼ بالـــَذات دون غيـــره، كالعـــامــل االجت̲عــي، أو االقتصـــادي، أو السيايس، 

أو الديني، أو القوة. بل إَن نشأة الدولة ترَد إىل عوامل كث̺ة تفاعلت في̲ بينها حتى قامت الدولة 

يف النهاية.

و تعتبــر النظريــة املاركسيــة مــن أبــرز االتَجاهات التاريخية الحديثة يف تفس̺ نشأة الدولة 

و أساسها. حيث أَن تاريخ املجتمعات البرشية هو تاريخ رصاع الطبقات، و أَن الدولة  ̬ تنشأ منذ 

األزل. فقد وجدت مجتمعات كث̺ة  كانت يف غنى عنها. و لكن التطَور االقتصادي – االجت̲عي، ح̼ 

بلغ درجة معينة، فرض انقسام املجتمع إىل طبقات، فأصبحت بحكم هذا االنقسام أمرا رضوريا. 

فالدولة تاريخيا ليست إالَ ظاهرة طبقية ̬ تنشأ إالَ تحت إلحاح الحاجة إىل رصاع الطبقات.

تتشابه مع نظرية  أَما العا̬ « ديجي « فقد كانت له وجهة نظر خاصة يف أصل نشأة الدولة، 

التطَور التاريخي. ذلك أنَـه أرجـع نشـأة الدولـة إلـى عوامــــل متعــــَددة تتمثـَــل فـــي القـــَوة 

االقتصاديـــة و القَوة الدينية، و ليس فقط إىل عامل واحد يتمثَل يف القَوة املادية. و هذا التنَوع  يف 

عوامل تكوين الدولة، هو الذي ̻يَز نظرية « ديجي» عن نظرية القَوة ، رغم اتَفاقه معها  يف إرجاع 

نشأة الدولة إىل قَوة الحَكام و فرض إرادتهم عىل املحكوم̼. إالَ أنَه يختلف معها يف أَن عامل القَوة 

هو العامل الوحيد.1 (14)

ال ̻كن اعت̲د هذه النظرية بشكل مطلق، ألَن هناك دول نشأت دون تطَور تاريخي مثل دولة 

إرسائيل.

بناءا عىل ما تقَدم، نرى أنَه ال يصح الوقوف عند إحدى هذه النظريات ʪفردها لتربير أصل نشأة 

1  - مولود زايد الطيب، علم االجت̲ع السيايس، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، الطبعة األوىل، 2007، ص130.
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نتيجة  الحارضة  صورتها  أخذت  قد  و  اجت̲عية.  ظاهرة  سوى  الواقع  يف  ليست  فالدولة  الدولة. 

ســواء  متباينـــــة،  مـــؤثَــرات  عـــــَدة  تـــأثـيــــــر  تحـــت  طـويــــل  تاريـــخــي  لتــطــَور 

عاَمـــة  نظرية  وضع  يصعب  لهذا  و  سياسية.  أو  اجت̲عية  أو  اقتــصاديــة  أو  دينيـــة  أكــانت 

محــــَددة لبيـــان أصـــل نشـــأة الدولــــة و أساس السلطة فيها.



.
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–
facebook

ي محمد النذير / جامعة مستغانم   د.عبدهللا ثا

ملخص:

الجامعي- الطالب  لدى  اإلجت̲عي  التواصل  مواقع  «إستخدام  موضوع  الدراسة  هذه  تتناول 

دراسة حالة الفايس بوك- وتطبيق يف نظرية اإلستخدامات و اإلشباعات»، هذه النظرية التي جاءت 

عىل أنقاض نظرية التأث̺ القوي لوسائل اإلعالم، والحقنة تحت الجلد أو الرصاصة السحرية، وأرست 

إستبدلت  و  عنارصها،  و  اإلعالمية  العملية  يخص  في̲  السابق  يف  كان  ع̲  ʯاما  مغايرة  مفاهيم 

السؤال القديم الذي كان يقول: ماذا تفعل وسائل اإلعالم بالجمهور؟ بالسؤال: ماذا يفعل الجمهور 

بوسائل اإلعالم؟، و حولت من الرتكيز عىل الوسيلة اإلعالمية إىل الرتكيز عىل املتلقي.

ويبدوا من السؤال الجديد مدى االنقالب الذي أحدثته هذه النظرية، خاصة عىل مفهوم الجمهور 

الذي كان ينظر إليه عىل أنه عنرص سلبي يف العملية االتصالية و يستجيب و يتأثر مبارشة بالرسالة 

اإلعالمية التي تقدمها وسائل اإلعالم لكن يف ظل نظرية االستخدامات و اإلشباعات فقد تغ̺ مفهوم 

الجمهور و أصبح ينظر إليه عىل أنه عنرص نشط و إيجاʭ يف العملية االتصالية، فعال، يدرك و يتذكر 

و يترصف اتجاه املحتوى اإلعالمي بانتقائية ووعي.

التكنولوجيات  إنتشار  ظل  يف  خاصة  دراستنا  موضع  جعلناه  املتلق̼  جمهور  ألهمية  ونظرا 

الحديثة لإلعالم و االتصال بصفة عامة، واملواقع االجت̲عية بصفة خاصة، نظرا ألن ما تقدمه هذه 

املواقع اإلجت̲عية من خصائص استثنائية ʯنح من خاللها للمتلقي حيزا كب̺ا للتفاعل مع محتواها، 

بل و املشاركة يف صنع هذا املحتوى، فضال عن االستخدامات العديدة و املتنوعة التي تجعل عملية 

اإلختيار عند املتلقي أكʳ حيوية و صعوبة يف آن واحد، ومن هذا املنطلق نحاول من خالل هذه 

إستخدام  النفسية...إلخ) من  واإلجت̲عية(العاطفية،  و  املعرفية  اإلشباعات خاصة  معرفة  الدراسة 

إىل معرفة  باإلضافة  بوك ̷وذجا»  «الفايس  التواصل اإلجت̲عي  ملواقع  الجزائري̼  الطلبة  جمهور 

عادات وأ̷اط استخدام هذه املواقع االجت̲عية.

إشكالية الدراسة: 

هناك من يعرف اإلشكالية بأنها:» موقف غامض ال نجد له تفس̺ا محددا.»1 ̻كننا القول إن 

اإلتصال  التكنولوجية لإلعالم و  الثورة  املعارص، خاصة مع  املجتمع  يف  اإلعالم صار محورا أساسيا 

1 (): عامر مصباح، منهجية  إعداد البحوث العلمية:  شيكاغو، ط1، معرفم للنرش، الجزائر، 2006، ص27..
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الحديثة، ما أدى إىل تنوع الدراسات يف مجال علوم اإلعالم و االتصال مساهمة بذلك يف إثراء هذا 

املجال.

إىل  تنظر  التي  اإلتجاهات  الدراسات و  اختالف  إىل  األمر ذلك  وتعدى  بالفعل  ما حدث  وهذا 

العملية اإلتصالية فمنها من يركزعىل املتلقي ومنها من يركز عىل الرسالة. و الجمهور املتلقي حيض 

بنصيب كب̺ من النقاشات و الجدل خاصة بعد ظهور نظريات التأث̺ املبارش و اإلنتقاʨ و غ̺ها، 

ومنها من يرى أن املتلقي ينتقي الرسالة اإلعالمية التي تشبع رغباته و يتفاعل معها، وهذا ماجاءت 

به نظرية اإلستخدامات و اإلشبتاعات التي تقول بإيجابية جمهور وسائل اإلعالم يف إنتقائه للرسالة 

اإلعالمية التي تشبع رغباته و تفاعله معها، وهذا ما أكدته إفرتاضات هذه النظرية التي إعتربت 

جمهور وسائل اإلعالم نشطا وفعاال.

لوسائل  إستخدامه  زمام  يف  املتحكم  مكانة  يف  الجمهور  جعلت  التي  الجديدة  الوضعية  هذه 

اإلتصال، دفعت باألخ̺ إىل التجديد املستمر إلعادة التموقع يف سلم أولويات هذه اإلستخدامات، و 

جاءت املواقع اإلجت̲عية بكل̲ تحمله منخصائص لتحاول تتويج نفسها كمواقع للتواصل اإلجت̲عي 

فتحت عملية التواصل أمام الجميع بدون إستثناء، ومن خالل تركيزها أيضا عىل جمع أعضاء لديهم 

نفس اإلهت̲مات و الهوايات أو التخصصات.

و ʪا أن جمهور الطلبة الجزائري̼ (الجامعي̼) فئة نوعية من فئات هذا املجتمع املعارص عىل 

إفرتاض أنه األكʳ تعل̲ ووعيا، وهو بالتأكيد ليس ʪعزل عن إستخدام وسائل اإلتصال املختلفة ʪا 

فيها مواقع اإلجت̲عية التي يتوقع منها أن تشبع حاجاته املختلفة و املتنوعة، لذلك فقد جاءت هذه 

و  إستخدامات  التعرف عىل  لنحاول  اإلشباعات،  و  اإلستخدامات  نظرية  لتطبيق  كمدخل  الدراسة 

إشباعات جمهور الطلبة الجزائري̼ من مواقع التواصل اإلجت̲عي. وقد ʯحورت إشكاليتنا في̲ ييل:

ما مدى إستخدام الطالب الجامعي ملواقع التواصل اإلجت̲عي (الفايس بوك ̷وذجا) لتحقيق 

إشباعات معرفية و اجت̲عية عاطفية؟

فرضيات الدراسة::

بوصفه  عادة  اإلختبار عىل نحو مبارش يقدم  الفرضية هي:“ تخم̼ ممكن  أن  يرى  هناك من 

تلك  إختبار صحة  نحوأضيق تشمل فرضية مشتقة من نظرية ألغراض  تفس̺ا جزئيا لحدث عىل 

النظرية يف مجموعة ظروف معينة ويستعمل املصطلح أيضا عىل نحو عام لوصف إفرتايض و لوصف 
مجموعة متخيلة غ̺ فعلية من الظروف التي تعد إفرتاضا رصفا1

1    عامر مصباح، مرجع سابق، ص36.
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وقد ʯحورت فرضيات الدراسة في̲ ييل:

هناك فروق يف الجنس و املستوى التعليمي إلشباع الحاجات املعرفية لدى إستخدام الطالب  -1

الجامعي ملوقع الفايس بوك.

 هناك فروق يف الجنس و املستوى التعليمي إلشباع الحاجات العاطفية لدى إستخدام الطالب  -2

الجامعي ملوقع الفايس بوك.

تساؤالت الدراسة:

وقد ʯحورت تساؤالت الدراسة حول محورين ه̲: التساؤالت النظرية و التساؤالت التطبيقية.

تساؤالت الجانب النظري:. 1

1.1 .ماهي إفرتاضات نظرية اإلستخدامات و اإلشباعات؟

2.1. ماهي العالقة ب̼ اإلستخدام و اإلشباع؟

3.1. ماهو التشبيك و املواقع الشبكية؟

4.1. متى ظهرت مواقع التواصل اإلجت̲عي؟

5.1. ماهي املواقع اإلجت̲عية العربية و اإلجنبية؟

أسئلة املجال التطبيقي:. 2

-1-2 هل تختلف إشباعات الطلبة الجامعي̼ لدى استخدامهم للفايس بوك بإختالف الجنس و 

املستوى التعليمي؟

-2-2 هل يعترب الطالب الجامعي الفايس بوك بديال عن الواقع الحقيقي؟

-3-2 هل يثق الطالب الجامعي يف العالقات العاطفية من خالل الفايس بوك؟

-4-2 ما مدى تفك̺ الطالب الجامعي يف الزواج من معارف الفايس بوك؟

-5-2 ماهي اإلشباعات األكʳ تحققا عند الطلبة الجامعي̼ املعرفية أم العاطفية؟

أهمية الدراسة:

تظهر أهمية الدراسة من خالل:

 تسليطها الضوء عىل الطالب الجامعي كفئة مهمة يف املجتمع بإعتباره األكʳ وعيا و تعل̲. -1

تطبيقها ملدخل اإلستحدامات و اإلشباعات. -2

 تناولها ملوضوع املواقع اإلجت̲عية (الفايس بوك) بإعتبارها األكʳ إستخداما  يف اآلونة األخ̺ة. -3

أهداف الدراسة:

لكل دراسة علمية أهداف يسعى الباحث لتحقيقها، ودراسة بدون أهداف منالفوىض و تؤدي 

حت̲ إىل عدم التحكم يف املوضوع املراد دراسته، لذلك ̻كن إيجاز أهداف الدراسة في̲ ييل:
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املستوى الجامعي إلشباع حاجات معرفية و  -1 الفروق يف الجنس و   يهدف البحث إىل معرفة 

عاطفية من إستخدام الفايس بوك.

 يهدف البحث ملعرفة مدى ثقة الطلبة يف العالقات العاطفية من خالل الفايس بوك مقارنة مع  -2

العالقات يف الواقع الحقيقي..

 يهدف البحث ملعرفة مدى وجود فكرة الزواج من معارف الفايس بوك عند الطلبة الجامعي̼. -3

معرفة  -4 و  املعرفية  باإلشباعات  بوك  الفايس  من  العاطفية  اإلشباعات  ملقارنة  البحث  يهدف 

اإلشباعات األكʳ تحققا عند الطلبة الجامعي̼.

 يهدف البحث ملعرفةا مشاركات الطلبة عىل صفحات الفايس بوك. -5

 أمات الهدف من إجراء الدراسة كدراسة فهو لنيل شهادة املاسرت يف تخصص وسائل اإلعالم و  -6

املجتمع.

و  عامة  املجتمع  طرف  من  بوك)  الفايس  اإلجت̲عي(  التواصل  مواقع  إستخدام  إنتشار   2-4

الطالب الجامعي خاصة.

دوافع إختيار املوضوع:

̻كن تلخيص األسباب التي دفعتنا إلختيار املوضوع في̲ ييل:

الدوافع الذاتية:. 1

الرغبة يف معرفة إشباعات الطالب الجامعي الجزائري من الفايس بوك. -1-1

الرغبة يف معرفة مدى ثقةالطالب الجامعي يف العالقات العاطفية من خالل الفايس بوك. -1-2

معارف  -1-3 إحدى   أو  أحد  الزواج من  يف  الجامعي  الطالب  تفك̺  مدى  الرغبة يف معرفة   

الفايس بوك، و األسباب التي تدفعه للتفك̺ يف ذلك.

 الرغبة يف معرفة أي اإلشباعات أكʳ تحققا عند الطالب الجامعي، املعرفية أأم العاطفية؟  -1-4

الدوافع املوضوعية:. 2

-1-2 قلة الدراسات يف ما يخص املواقع اإلجت̲عية .

-2-2 و تم إختيار الفايس بوك نظرا لنتائج الدراسة اإلستطالعية .

-3-2 تم إختيار جمهور الطلبة إلجراء هذه الدراسة، بسبب أهمية هذه الفئة يف املجتمع إنطالقا 

من إعتبارها الرشيحة املثقفة باإلضافة إىل حجمها ب̼ املجتمع الجزائري.

منهج البحث: 

املنهج لغة: هو الطريق ومنه نهج الطريق ʪعنى أبانه و سلكه، أما إصطالحا: فهو الطريق املؤدي 

للكشف عن الحقيقة يف العلوم بواسطة طائفة، من القواعد العامة التي تهيمن عىل س̺ الفعل و 
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تعدد عملياته، حتى تصل إىل نتيجة معلومة.

إىل  للوصول  الظواهر  من  ظاهرة  عىل وصف  يقوم  الذي  الوصفي  املنهج  عىل  البحث  إعتمد 

أسباب هذه الظاهرة، و العوامل التي تتحكم فيها، واستخالص النتائج لتعميمها، و يتم ذلك وفق 

خطة بحثية معينة، و ذلك من خالل تجميع البيانات و تنظيمها و تحليلها، و يشمل املنهج الوصفي 

أكʳ من طريقة،1إعتمدنا منها عىل أسلوب املسح ألنه يشمل جمع البيانات و املتغ̺ات لعدد كب̺ 

للطاهرة  القائم  الوضع  الدراسات من أجل وصف  يطبق هذا األسلوب يف كث̺ من  من األفراد و 

بشكل تفصييل و دقيق و مقارنة الظاهرة موضوع الدراسة ʪستويات ومعاي̺ يتم إختبارها للتعرف 

الدقيق عىل خصائص الظاهرة املدروسة.

أداة جمع البيانات:

إعتمدنا عىل است̲رة االستبيان أو االستقصاء وهو أسلوب جمع البيانات الذي يستهدف استشارة 

املبحوث̼ بطريقة منهجية و مقننة لتقديم حقائق وآراء و أفكار معينة، يف إطار البيانات  األفراد 

هذه  يف  ملبحوث̼   ʲالذا التقرير  يف  الباحث  من  تدخل  دون  وأهدافها  الدراسة  املرتبطة ʪوضوع 

البيانات، و هي عبارة عن شكل مطبوع، يحتوي عىل مجموعة من األسئلة، موجهة إىل عينة من 

األفراد، حول موضوع أو موضوعات ترتبط بأهداف الدراسة.2 

اإلستفادة من  من  بعدة مراحل  املرور  من خالل  لإلست̲رة   ʨالنها الشكل  تصميم  تم  لقد  و 

الدراسات السابقة إىل مالحظات األساتذة املحكم3̼، إىل تصميم الشكل النهاʨ لإلست̲رة التجريبية 

لتأʲ يف صيغتها النهائية مقسمة إىل محورين رئيسي̼:  املحوراألول حول اإلشباعات املعرفية من 

الفايس بوك واملحور الثا̹ حول اإلشباعات العاطفية من الفايس بوك.

مقياس الداللة اإلحصائية:

لقد استخدمنا يف هذه الدراسة(إختبار كا2) و ذلك بهدف معرفة ما إذا كانت هناك عالقة ذات 

داللة إحصائية ب̼ اإلشباعات من إستخدام الفايس بوك وفق متغ̺ي الجنس و املستوى التعليمي، 

:ʲأما كيفية تطبيق كا2 فنقوم أوال بكشف قيمة كا2 كاآل

= كا2

الجداول اإلحصائية) بدرجات  الجدولية (من  كا2  املحسوبة مع  كا2  ثم بعد ذلك نقوم ʪقارنة 

1  (1): مجمد الصاوي محمد مبارك، البحث العلمي: أسسه و طريقة كتابته، ط1، املكتبة األكاد̻ية للنرش و التوزيع، القاهرة، 
1996، ص30.

2 ()::سعد الدين السيد صالح، البحث العلمي: مناهجه النظرية رؤية إسالمية، ص10.    
3  (): األساتذة املحكمون هم: أ. صالح فالق شربة، أ. عكروت، أ. سعيدات،  باإلضافة إىل األستاذ املرشف عىل الدراسة : أ. عبد 

الله محمد ندير، وهم أساتذة بقسم علوم اإلعالم و االتصال  بجامعة عبد الحميد إبن باديس ʪستغانم.
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الحرية (0-1) و عند مستوى داللة مع̼ (غالبا 0,05) فإذا كانت كا2 املحسوبة أكرب من كا2 الجدولية 

العكس  و  الظاهرت̼  ب̼  فروق  بوجود  البحث  فرض  قبول  و  الصفري  الفرض  رفض  يعني  فهذا 

بالعكس.

مالحظة: درجة الحرية: د.ح= (عدد الصفوف1-)×(عدد األعمدة1-) 

مجتمع البحث:

مجتمع البحث يف هذه الدراسة هو مجموع طالب جامعة عبد الحميد ابن باديس ʪستغانم 

بوصفهم ̻ثلون الفئة املستهدفة الختبار الفروض و اإلجابة عن التساؤالت.

وملا كانت مفردات البحث تتسم بقدر من التجانس و التشابه يف عدد كب̺ من الس̲ت فقد 

إكتفى البحث باختيار جامعة عبد الحميد إبن باديس ʪستغانم  بوصفها تقدم خدماتها  لعدد كب̺ 

من الطالب ويف مختلف التخصصات.

و تم تحديد حجم العينة ب 80 طالب و طالبة يف مختلف التخصصات، مقسمة إىل 40 طالب و 

40 طالبة.

والعينة هي نسبة من العدد الكيل للحاالت تتوافر فيها خاصية أو عدة خصائص وتتكون من 

تقسيم حجم  الحاالت املختارة من قطاعات مجتمع مع̼ لدراستها.1وبعد ذلك  عدد محدود من 

العينة قصديا عىل مختلف املستويات التعليمية من مستوى األوىل و الثانية و الثالثة ليسانس إىل 

السنة األوىل و الثانية ماسرت،وتم توزيع الطلبة إىل 16 طالب و طالبة يف كل مستوى، وتتوافق مع 

و  العينة حسب س̲ت محددة  يقوم بإختيار مفردات  فيها  الباحث  القصدية الن  العينة  دراستنا 

سمة  العينة حسب  نختار مفردات  دراستنا  ونحن يف  الس̲ت2،  تلك  فيهم  تتوافر  ال  من  يستبعد 

واحدة وهي إستخدام املواقع اإلجت̲عية (الفايس بوك)، وتم إستبعاد الطلبة الذين ال يستخدمون 
3.الفايس بوك

تحديد املفاهيم:

يقصد بتحديد املفاهيم: «تبيان ما تعنيه من مقاصد و توضيح ما تتضمنه من معان، وما تظهره 
من صفات، ويتضح املفهوم عندما يعقله اإلنسان و ̻يزه عن غ̺ه الذي يشرتك معه يف الصفات.»4

1   عبد الفتاح مراد، أصول البحث العلمي:وكتابة األبجاث و الرسائل الجامعية، ط1، دار الكتب و الوثائق املرصية، اإلسكندرية، 
1860، ص183.    

2   سامي طايع، مناهج البحث وكتابة املرشوع املقرتح للبحث،ط1، مركز تطوير الدراسات العليا و البحوث، القاهرة، د.سنة، 
ص12.

3  ():تم إختيار الفايس بوك نظرا لنتائج الدراسة اإلستطالعية التي أثبتت أن لفايس بوك أكʳ إستخداما. 
4 ( ): عقيل حس̼ عقيل، فلسفة مناهج البحث العلمي،ط1، مكتبة مدبويل، د.بلد، 1999، ص5. 
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اإلستخدام:  -1
لغة: منخدم ، خدمة و خددمه، عمل له فهو خادم (ج)  خدام بضم الخاء و خدم وهي  -1-1

خادم،1و إستخدمه: إتحذه خادما، و سأله أن يخدمه و إستوهبه خادما.2و إستخدمته أي سألته 
أن يخدمني بضم الدال، وقوم مخدمون بفتح االلخاء و الدال أي مخدومون بضم الدال.3

لتفس̺  -1-2 النظرية هي محاولة نظرية  اإلشباعات، و  اإلستخدامات و  نظرية  إصطالحا: من 
األساليب التي من خالل يوظف الفرد عملية اإلتصال لخدمة حاجاته و تحقيق أهدافه.4

إجرائيا: اإلستخدام يف دراستنا معناها خدمة حاجات الطالب الجامعي املعرفية و العاطفية  -1-3
أو خدمة املواقع االجت̲عية لحاجات الطالب الجامعي و إلشباع رغباته العاطفية و املعرفية.

املواقع اإللكرتونية: -1
 لغة: املوقع لغة هو مكان الوقوع، يقال: وقع اليشء موقعة،(ج) مواقع، و مواقع القتال،  -1-1

مواضعه ومواقع القطر: مساقطه.5
 إصطالحا: -1-2

و  املتشعبة،  نصوصها  من خالل  املرتابطة  الصفحات  من  مجموعة  ب̼  يربط  الويب  موقع  إن 
يعرف املوقع عىل أنه صفحة البداية أو الرتحيب  التي من خاللها نستطيع إستخراج الوثائق من 

األنرتنت و املرفقات االخرى املرتبطة به، و ̻كن ألي شخص فتح موقع أو رشكة أو منظمة.6

إجرائيا: هي مواقع التواصل اإلجت̲عي ʪا فيها الفايس بوك. -1-3
الطالب الجامعي: -2

ويقال  -2-1 عليه،  أعانه  و  أسعفه ʪا طلب،  فالنا  و  ليطلب  تباعد  طلبا:  لغة: منطلب وطلبه 
أطلب فالنا اليشء و أحوجه و ألجأه إىل الطلب، و طالبه بحقه مطلبة و طالبا بجر الطاء طلبه 
منه. و الطالب  ،  املطلوب و الطلب: املطلوب، يقال هي طلب فالن: إذا كان يهواها و- الطالب 

يقال هو طلب نساء و هي طلب رجال (ج)أطالب و طلبة.7

إصطالحا: الطالب هو الذي يطلب العلم، و يطلق عرفا عىل التلميذ يف مرحلتي التعليم  -2-2

الثانوي و العايل. و الجامعة هي مجموعة معاهد علمية تسمى كليات تدرس فيها اآلداب و الفنون 
و العلوم.8

1   ( ):املنجديف الغة و األعالم، ط40، دار املرشق للنرش، ب̺وت، 2003، ص171.   
2   ( ): إبراهيم أنيس و عبد الحليم منترص وأخرون، املعجم الوسيط: الجزء األول، ط2، القاهرة، 1972، ص221.

3    (): إبن املنظور، لسان العرب، املجلد الخامس، ط1، دار صادر، ب̺وت، 2000، ص31.
4   ( ): طارق سيد أحمد الخليفي، معجم مصطلحات اإلعالم: إنجليزي- عرʭ، دار املعرفة الجامعية، د.ب، 2008، ص307.

5   (): إبراهيم أنيس و عبد الحليم منترص وأخرون، مرجع ساب، الجزء الثا̹،ص1050. 
6  Francis balle, dictionnaire des média, 1erédition, l’arousse, paris,1998,p232.       ): ( 

7   ():ابن املنظور، مرجع سابق، ص135. 
8  ( )إبراهيم أنيس، مرجع سابق، ص561.:
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باديس  -2-3 إبن  الحميد  عبد  جامعة  يف  يدرس  الذي  هو  إجرائيا  الجامعي  الطالب  إجرائيا: 
ʪستغانم – موقع خروبة –

الدراسة اإلستطالعية: 
هي البحوث التي تهدف إىل إستطالع الظروف املحيطة بالظاهرة التي يرغب الباحث يف دراستها 
كن وضعها و إخضاعها للبحث العلمي صياغة دقيقة تث̺ التعمق  و التعرف عىل أهم الفروض التي̻ 

يف بحثها.1

مكان الدراسة: تم تطبيق الدراسة اإلستطالعية بهدف الحصول عىل بيانات الدراسة اإلستطالعية  -1
ومن أجل معرفة املواقع اإللكرتونية األكʳ إستخداما لدى الطالب الجامعي. و أجريت الدراسة 
بجامعة عبد الحميد ابن باديس ʪستغانم، وقد شملت الدراسة عينة عشوائية من الطلبة يف 
بعينة  الخاص  العنرص  يف  العنرص  هذا  لرشح   ʲوسنأ الجامعة  بكليات  التخصصات  مختلف 

الدراسة.

مدة الدراسة: شملت الدراسة اإلستطالعية إست̲رة جمع البيانات قمت بتوزيعها عىل الطلبة  -2
22/23 ديسمرب2012 ، و بعد اإلجابة عنها قمت بجمعها و تحليل البيانات بعد  خالل يوم̼ 

تفريغها يف جداول.

عينة الدراسة: ملا كان الهدف من لدراسة هو التعرف عىل املواقع اإلجت̲عية األكʳ إستخداما  -3
لدى الطالب الجامعي من خالل إختالف الجنس، فقد تم تقسيم العينة بالتساوي إىل 29 ذكورا 

و 29 إناث ك̲ يوضح الجدول التايل:

جدول رقم(01) يوضح وصف متغ̺ الجنس:

التحقق من صحة الفرضيات بإستخدام إختبار كا2:

الفرضية األوىل:

متغ̺ الجنس :. 1

الجدول رقم (53) يوضح اإلشباعات املعرفية بإختالف متغ̺ الجنس:

           الجنس            

̺ات        املتغ

املجموع اإلناثالذكور

231209440نعم
89111200ال

320320640املجموع

املصدر: الجدول من إعداد الباحث إعت̲دا عىل أداة الدراسة.

1  ( ): مروان عبد املجيد إبراهيم، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية، ط1، مؤسسة الوراق، ع̲ن، 2000، ص38.
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نالحظ من خالل الجدول أعاله أن اإلجابات بنعم عند الذكور من مجموع (320) إجابة، (231)

إجابة بنعم، و اإلناث من نفس املجموع (209) أجابوا بنعم. أما اإلجابات باملتغ̺ «ال» فعند الذكور 

من مجموع (320) أجاب (89)

و عند اإلناث (111)إجابة.

إلشباع  الجنس  يف  الفروق  أن  لو  تكون  أن  لها  يتوقع  كان  ʪا  النتيجة  هذه  مقارنة  ويطلب 

الحاجات املعرفية لدى الطالب الجامعي من موقع الفايس بوك «منعدمة».

لتحقيق هذا الفرض ننشئ جدول آخر يحتوي عىل تكرارات فرضية مؤسسة عىل إفرتاض أنه «ال 

توجد فروق يف الجنس إلشباع حاجات معرفية لدى الطالب الجامعي من إستخدام موقع الفايس 

بوك».

يف مثل هذه الحالة يكون عدد الذين أجابوا «بنعم» عند الذكور هو نفس العدد عند اإلناث، و 

عدد الذين أجابوا «بال» عند الذكور هو نفس العدد عند اإلناث.

أي يص̺ الجدول رقم (54)  عىل أساس الفرض الصفري ك̲ ييل:

         الجنس   

̺ات      املتغ

املجموعاإلناثالذكور

220220440نعم
100100200ال

320320640املجموع

املصدر: الجدول من إعداد الباحث إعت̲دا عىل أداة الدراسة.

التكرارات  ب̼  فروق  عىل  يشتمل  ثالث  جدول  عىل  نحصل  أن  ̻كن  الجدول̼  هذين  ومن 

التجريبية و التكرارات النظرية عىل أساس الفرض الصفري و يكون الجدول رقم (55) ك̲ ييل:
الجنس               

̺ات  املتغ

املجموعاإلناثالذكور

110-11نعم
11110-ال

000املجموع

املصدر: الجدول من إعداد الطالبة إعت̲دا عىل أداة الدراسة.

و إختبار كا2 يقوم عىل تربيع هذه الفروق وقسمة هذه املربعات عىل التكرارات النظرية ثم 

جمع نواتج القسمة للتكرارات املختلفة أي أن:

كا2= مج 

حيث: ك: التكرار املالحظ (التجريبي).



224

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

ك‘: التكرار النظري (حسب الفرض الصفري).

(ك-ك‘)2ك-ك‘ك‘ك

231220111210.55
209220-111210.55
89100-111211.21

111100111211.21
64064003,52

و لحساب كا2 نتبع الخطوات التالية:

 الجدول رقم (56) يوضح حساب كا مربع.

املصدر: الجدول من إعداد الباحث اعت̲دا عىل أداة الدراسة.

كا2 يف هذا الجدول= 3,52

و الخطوة الباقية هي معرفة درجات الحرية، ثم الكشف يف جدول كا2 ع̲ إذا كانت قيمة كا2 
لهذه القيمة من درجات الحرية1 ذات داللة عند نسبة 0,05 و 0,01.

و إذا بحثنا يف الجدول أمام درجة الحرية يف عامودي نسبة 0,05 ونسبة 0,01 نجد أن قيمتي كا2 
ه̲ عىل الرتتيب: 3,84، 6,63.و كا2 التي حصلنا عليها تقل كث̺ا عن هات̼ القيمت̼، م̲ يدل عىل 
أنها ليست ذات داللة عند النسبت̼، أي أن الفرض الصفري يقوم عىل أساس سليم، أي أن التجربة 
قدأثبتت أنه ال توجد فروق يف الجنس إلشباع الحاجات املعرفية لدى إستخدام الطالب الجامعي 

ملوقع الفايس بوك، فنقبل الفرض الصفري و نرفض فرض البحث.

متغ̺ املستوى التعليمي:
الجدول رقم (57) يوضح اإلشباعات املعرفية بإختالف املستوى التعليمي:

املســتوى     

̺ات  املتغ

املجموع2ما1ما3ل2ل1ل

82798899102450نعم
4649402926190ال

128128128128128640املجموع

املصدر: الجدول من إعداد الباحث إعت̲دا عىل أداة الدراسة.

نالحظ من الجدول أعاله ان مجموع اإلجابات "بنعم" كانت ك̲ ييل:

الثانية  مستوى  يف  و  إجابة،  ليسانس(82)  األوىل  مستوى  يف  نجد،  إجابة   (450) مجموع  من 

ليسانس(79) إجابة، و يف مستوى الثالثة ليسانس (88) إجابة، ويف األوىل ماسرت(99) إجابة، أما يف 

1 (): درجة الحرية= (عدد األعمدة-1)×(عدد الصفوف-1)، د.ح يف مثل هذا الجدول= (1-2)×(1-2)=1. 
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الثانية ماسرت (102) إجابة.

و اإلجابات "بال" كانت ʪجموع (190) إجابة، موزع̼ عىل املستويات، يف األوىل  ليسانس (46) 
إجابة، السنة الثانية ليسانس (49) إجابة، الثالثة ليسانس (40) إجابة، أوىل ماسرت (29) إجابة، الثانية 

ماسرت (26) إجابة.

لتحقيق هذا الفرض ننشئ جدوال آخر يحتوي عىل تكرارات فرضية مؤسسة عىل إفرتاض أن ال 
الجامعي ملوقع  إستخدام الطالب  املستوى الجامعي إلشباع حاجات معرفية لدى  توجد فروق يف 

  1.الفايس بوك

و يص̺ الجدول رقم (58) ك̲ ييل:

الجنــس       

̺ات  املتغ

املجموع2ما1ما3ل2ل1ل

90,290,290,290,290,2451نعم
37,837,837,837,837,8189ال

128128128128128640املجموع

املصدر: الجدول من إعداد الباحث إعت̲دا عىل أداة الدراسة.

و  التجريبية  التكرارات  ب̼  الفروق  عىل  يشتمل  علىجدولثالث  نحصل  الجدول  هذا  ومن 
التكرارات النظرية عىل أساس الفرض الصفري و يكون هذا الجدول رقم (59) ك̲ ييل:

املســتوى     

̺ات  املتغ

املجموع2ما1ما3ل2ل1ل

8,812,80-2,2-11,2-8,2نعم
0-12,8-8,211,22,28,8ال

000000املجموع

املصدر: الجدول من إعداد الباحث إعت̲دا عىل أداة الدراسة.

و بتطبيق معادلة كا2   املذكورة سابقا يصبح الجدول رقم(60) ك̲ ييل:

(ك-ك')2ك-ك'ك'ك

8290,28,2-67,240,74
7990,211,2-125,441,39
8890,22,2-4,840,05
9990,28,817,440,05
10390,212,8163,841,81
4637,88,267,241,77
4937,811,2125,443,31
4037,82,24,84012
2937,88,8-77,44204
2537,812,8-163,834,33

64016,41املجموع

1 ( ): يف مثل هذه الحالة يكون عدد الذين أجابوا «بنعم» و عدد الذين أجابو «بال» متساوي يف جميع املستويات. 
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املصدر: الجدول من إعداد الباحث إعت̲دا عىل أداة الدراسة.

كا2=16,41.

و درجة الحرية = 4

عىل  نجد   0,01 و   0,05 اإلحت̲ل  نسبة  عامود  الحرية  يف  درجة  أمام  الجدول  يف  بحثنا  وإذا 

الرتتيب أن قيمتي كا2 ه̲ عىل الرتتيب: 9,48 ، 13,27. و كا2 التي حصلنا عليها تزيد كث̺ا عن هات̼ 

القيمت̼، م̲ يدل عىل أنها ذات داللة عند النسبت̼، أي أن كا2 املحسوبة أكرب من كا2 الجدولية ، لذا 

نرفض الفرض الصفري و نقبل فرض البحث، فقد ثبت أن هناك فروق يف املستوى التعليمي إلشباع 

الحاجات املعرفية لدى إستخدام الطالب الجامعي ملوقع الفايس بوك.

الفرضية الثانية:

متغ̺ الجنس:. 1

الجدول رقم (61) يوضح اإلشباعات العاطفية بإختالف متغ̺ الجنس.

   

̺ات الجنس  املتغ

املجموعاإلناثالذكور 

111115116نعم
209205414ال

320320640املجموع

املصدر: الجدول من إعداد الباحث إعت̲دا عىل أداة الدراسة.

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن اإلجابات "بنعم" كانت ʪجموع (226) إجابة، من بينها (111) 

للذكور،و (115) لإلناث. أما اإلجابات "بال" ʪجموع (414) إجابة، (209) ذكور و (205) إناث.

إلشباع  الجنس  يف  الفروق  أن  لو  تكون  أن  لها  يتوقع  كان  ʪا  النتيجة  هذه  مقارنة  يطلب  و 

الحاجات العاطفية من الفايس بوك منعدمة. 

اإلجابات  فتكون  الصفري،  الفرض  أساس  عىل  مبني  آخر  جدول  ننشئ  الفرض  هذا  ولتحقيق 

متساوية عند كال الجنس̼ ( الذكور و اإلناث).

فيص̺ الجدول رقم (62)عىل أساس الفرض الصفري ك̲ ييل:

   

̺ات الجنس  املتغ

املجموعاإلناثالذكور

113113226نعم
207207414ال

320320640املجموع

املصدر: الجدول من إعداد الباحث إعت̲دا عىل أداة الدراسة.
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التكرارات  ب̼  الفروق  ثالث يشتمل عىل  جدول  أن نحصل عىل  الجدول̼ ̻كننا  ومن هذين 

:ʲالتجريبية والتكرارات النظرية عىل أساس الفرض الصفري ويكون الجدول رقم (63) كاآل

   

̺ات الجنس  املتغ

املجموعاإلناثالذكور

220-نعم
20-2ال

000املجموع

املصدر: الجدول من إعداد الباحث إعت̲دا عىل أداة الدراسة.

و لحساب كا2، هنا نتبع الخطوات التالية:

الجدول رقم (64) يوضحخطوات حساب كا مربع.
(ك-ك')2ك-ك'ك' ك

1111132-40.03
115113240.03
209207240.01
2052072-40.01
6406400.08

املصدر: الجدول من إعداد الباحث إعت̲دا عىل أداة الدراسة.

كا2 يف هذا الجدول= 0,09.

و درجة الحرية = 1.

و إذا بحثنا يف الجدول أمام درجة الحرية يف عامودي نسبة اإلحت̲ل 0,05 و 0,01 نجد أن قيمتي 
كا2 ه̲ عىل الرتتيب: 3,84، 6,63. و كا2 التي حصلنا عليها تقل بكث̺ عن هات̼ القيمت̼، م̲ يدل 
أن  يقوم عىل أساس سليم، أي  الصفري  الفرض  أن  أي  النسبت̼،  عند  ليست ذات داللة  أنها  عىل 
الطالب  إستخدام  لدى  عاطفية  حاجات  إلشباع  الجنس  يف  فروق  توجد  ال  أنه  أثبتت  قد  التجربة 

الجامعي ملوقع الفايس بوك، فنقبل الفرض الصفري و نرفض فرض البحث.

املستوى التعليمي:. 1

الجدول رقم (65) يوضح اإلشباعات العاطفية بإختالف متغ̺ املستوى التعليمي.
املســتوى     

̺ات  املتغ

املجموع2ما1ما3ل2ل1ل

4741233246189نعم
81871059682451ال

128128128128128640املجموع

املصدر: الجدول من إعداد الباحث إعت̲دا عىل أداة الدراسة.

املستويات:  (189) موزعة عىل  «بنعم»  اإلجابات  الجدول أعاله أن مجموع  نالحظ من خالل 

السنة األوىل  ليسانس (23)،  ليسانس (41)، السنة الثالثة  السنةاألوىل ليسانس (47)، السنة الثانية 
ماسرت (32)، السنة الثانية ماسرت (46). و اإلجابات «بال» كانت ʪجموع (451) موزعة عىل املستويات 



228

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

التعليمية، السنة األوىل ليسانس (81)، السنة الثانية ليسانس (87)، السنة الثالثة ليسانس (105)،السنة 
األوىل ماسرت (96)، السنة الثانية ماسرت (82).

و يطلب مقارنة هذه النتيجة ʪا يطلب لها أن تكون لو أن الفروق يف املستوى الجامعي إلشباع 
الحاجات العاطفية لدى الطالب الجامعي من موقع الفايس بوك منعدمة.

املستوى  يف  فروق  توجد  ال  أنه  إفرتاض  عىل  يحتوي  آخر  جدوال  ننشئ  الفرض  هذا  لتحقيق 
الجامعي إلشباع حاجات عاطفية لدى إستخدام الطالب الجامعي ملوقع الفايس بوك، و يف مثل هذه 

الحالة يكون عدد اإلجابات «بنعم»، وعدد اإلجابات «بال» متساوي يف جميع املستويات.

أي يص̺ الجدول  رقم(66)عىل أساس الفرض الصفري ك̲ ييل:
̺ات  املجموع2ما1ما3ل2ل1ل   املستوى  املتغ

37,837,837,837,837,8189نعم
90,290,290,290,290,2451ال

128128128128128640املجموع

املصدر: الجدول من إعداد الباحث إعت̲دا عىل أداة الدراسة.

التكرارات  ب̼  الفروق  عىل  يشتمل  ثالث  عىل جدول  نحصل  أن  الجدول̼ ̻كن  ومن هذين 

:ʲالتجريبية و التكرارات النظرية عىل أساس الفرض الصفري و يكون هذا الجدول رقم (67) كاآل
املســتوى      

̺ات  املتغ

املجموع2ما1ما3ل2ل1ل

8,20-5,8-9,23,214,8نعم
0-14,85,88,2-3,2-9,2ال

000000املجموع

املصدر: الجدول من إعداد الباحث إعت̲دا عىل أداة الدراسة.

من الطبيعي أن صحة هذا الفرض أو خطأه يتوقف عىل هذه الفروق، فإن كانت هذه الفروق 

كب̺ة كان هناك احت̲ل يف خطأ الفرض الصفري، و إن كانت صغ̺ة كان احت̲ال كب̺ا يف صحته.

و لحساب كا2 نتبع الخطوات التالية حسب ما يوضحه الجدول رقم (68.)

(ك-ك‘)2ك-ك‘ك‘ك

4737,89,284,642,23
4137,83,210,240,27
2337,814,8-219,045,79
3237,85,8-33,640,88
4637,88,267,241,77
8190,29,2-84,640,93
8790,23,2-10,240,11

10590,214,82219,042,42
9690,25,833,640,37
8290,28,2-67,240,74

64064015,51

املصدر: الجدول من إعداد الباحث إعت̲دا عىل أداة الدراسة.
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كا2 يف هذا الجدول= 15,51.

و الخطوة الباقية هي معرفة درجة الحرية، ثم الكشف يف جدول كا2 ع̲ إذا كانت قيمة كا2 

لهذه القيمة من درجات الحرية ذات داللة عند نسبة 0,05 ثم 0,01.

و درجة الحرية يف مثل هذا الجدول = 4

و إذا بحثنا يف الجدول أمام درجة الحرية يف عامودي نسبة اإلحت̲ل 0,05 و نسبة 0,01 نجد أن 

قيمتي كا2 ه̲ عىل الرتتيب: 9,48، 13,27.و كا2 التي حصلنا عليها تزيد كث̺ا عن هات̼ القيمت̼،و 

الفرض  أن  أي  النسبت̼،  عند  داللة  ذات  أنها  عىل  يدل  م̲  الجدولية،  كا2  من  أكرب  املحسوبة  كا2 

الصفري ال يقوم عىل أساس سليم، فنقبل فرض البحث و نرفض الفرض الصفري. و ʪعنى آخر أثبتت 

العاطفية، لدى إستخدام الطالب  املستوى التعليمي إلشباع الحاجات  أن هناك فروق يف  الدراسة 

الجامعي ملوقع الفايس بوك.

الخاʯة:

لقد أرشنا يف مقدمة هذه الدراسة إىل أن تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال شهدت تطورا هائال، 

من ظهور األنرتنت إىل مواقع التواصل اإلجت̲عي التي سمحت للمشرتك̼ بالتواصل مع أعضاء و 

أشخاص لديهم نفس االهت̲مات و الهوايات مثل أصدقاء الجامعة ...إلخ. وهدفت الدراسة للتعرف 

عىل الفروق ب̼ اإلشباعات املعرفية والعاطفية و متغ̺ي الجنس و املستوى التعليمي، و ملعرفة أي 

اإلشباعات أكʳ تحققا عند إستخدام الطالب الجامعي ملواقع التواصل اإلجت̲عي، و خلصت الدراسة 

إىل مجموعة من النتائج املتمثلة يف:

يحقق الطلبة الجامعيون اإلشباعات املعرفية أكʳ من العاطفية.. 1

ليست هناك فروق يف الجنس ب̼ الطلبة و الطالبات إلشباع الحاجات املعرفية و العاطفية.. 2

الطالب . 3 إستخدام  لدى  معرفية وعاطفية  حاجات  إلشباع  التعليمي  املستوى  يف  فروق  توجد 

الجامعي ملوقع الفايس بوك.

إن أهم املشاركات اإليجابية للطلبة من خالل الفايس بوك هي:تقديم النصائح و نرش اآليات . 4

القرآنية، نرش معلومات عن الرتاث الجزائري، التحادث مع األساتذة و األصدقاء و التعرف عىل 

ثقافة اآلخرين.

يتواصل الطلبة مع أصحاب الخربة يف املجاالت املختلفة من خالل الفايس بوك.. 5

و . 6 (%38,75)ذكور  بنسبة  بوك  الفايس  عىل  مشاعرهم  عن  يعربون  ال  الطلبة  معظم 

(%31,25)إناث.
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معظم الطلبة ال يشعرون بأن العالقات مع اآلخرين من خالل الفايس بوك أصدق من العالقات . 7

مع اآلخرين باإلتصال املبارش بنسبة (%41,25) ذكور و (%37,25) إناث. 

معظم الطلبة ̬ تسمح لهم العالقات العاطفية القوية عىل الفايس بوك باإللتقاء وجها لوجه . 8

بنسبة (%31,25) ذكور، (%35)إناث.

معظم الطلبة ال يفكرون يف الزواج من معارف الفايس بوك بنسبة (%41,26) ذكور و (37,5%) . 9

إناث.

خالصة الفروض ب̼ صحة الفروض أو عدم ثباتها:

الفرض األول: . 1

الحاجات املعرفية لدى إستخدام الطالب  هناك فروق يف الجنس و املستوى التعليمي إلشباع 

يف  فروق  التوجد  أنه  لنا  تب̼  امليدانية  الدراسة  نتائج  عىل  إطالعنا  وبعد  بوك.  للفايس  الجامعي 

الجنس إلشباع الحاجات املعرفية لدى إستخدام الطالب الجامعي ملوقع الفايس بوك.و هناك فروق 

يف املستوى التعليمي إلشباع حاجات عاطفية من موقع الفايس بوك.

الفرض الثا̹:

الحاجات العاطفية لدى إستخدام الطالب  هناك فروق يف الجنس واملستوى التعليمي إلشباع 

الجامعي ملوقع الفايس بوك، و تب̼ أنه ال توجد فروق يف الجنس إلشباع الحاجات العاطفية لدى 

إستخدام الطالب الجامعي ملوقع الفايس بوكز و توجد فروق يف املستوى التعليمي إلشباع الحاجات 

العاطفية من استخدام الطالب الجامعي ملوقع الفايس بوك.
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د عبدالقادر بودومة: جامعة تلمسان 

ملخص:

يرتكز مقالنا عىل التناول بالبحث والدراسة عن مسالة فلسفية كث̺ا ما تغافل عن تناولها تاريخ 

الفلسفة.  حجته يف ذلك: أنها ال ʯت بصلة إىل الشأن الفلسفي، أي أنها بعيدة كل البعد عن حقيقة 

قضايا  هي  والتصوف  والالهوت،  والرواية،  فالشعر،  خارجه،  تتموقع  لكونها  الفلسفي.  الخطاب 

تناولها  الفلسفي  الخطاب  املتعذر عىل  أي من  فلسفية  الـ  ـ  باعتبارها  الفلسفي   الخطاب  يصفها 

بالبحث و الدراسة ال ليشء إال ألنها خطاب ال عقال̹ إال أن الوضع مع الفلسفة املعارصة اختلف 

جذريا فصار االلتفات إىل مجاالت مرتبطة بالفنون و اآلداب و األساط̺ أمرا رضوريا إىل درجة انه 

بإمكاننا القول انه ال يستقيم أمر الفلسفة بدون هكذا انزياح نحو مناطّق  الـ فلسفية. و من هذا 

املنطلق يتموقع عملنا حيث حاولنا االشتغال عىل مʰ أدʭ خاص بالروائية الجزائرية: «آسيا جبار» 

من منظور فلسفي، و تحديدا فينومينولوجي بهدف التأكيد عىل اقتضاء انفتاح الخطاب الفلسفي 

عىل مثل هكذا إمكانات ل˕ يبقي عىل نفسه قاʥا ب̼ بني البرش.

ـ الجسد االختالف ـ االنطولوجيا ـ  ـ الالفلسفية-الكتابة  كل̲ت مفتاحية: آسيا جبارـ الفلسفة 

الفينومينولوجيا.

Résumé :

Notre article prend pour sujet d’étude une question philosophique qui a long-

temps été négligée dans l’histoire de la philosophie. Son argument est que ladite 

question ne se rapporte pas au philosophique, et est éloignée tant soit peu, du dis-

cours philosophique. Elle prend place à l’extérieur de ce discours. La poésie, le ro-

man, la théologie, la mystique sont autant de domaines non-philosophiques aux-

quels se rapporte le discours philosophique qu’il juge en marge de la rationalité. 

Cependant les choses ont changé avec la philosophie contemporaine, encline à trai-

ter des domaines ayant trait aux arts, aux lettres et aux mythes. La philosophie n’est 

rien sans le déplacement vers des régions non-philosophiques. De ce fait, notre 

travail prend place dans cette lisière, entre le philosophique et le non-philoso-

phique, en examinant, du point de vue phénoménologique, le corpus littéraire de la 

romancière algérienne Assia Djebar. Faisant ainsi, nous attirons l’attention sur 
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l’ouverture du discours philosophique à de telles possibilités afin qu’il reste actif 

dans l’expérience humaine.

Mots-clés :

AssiaDjebar, philosophie, non-philosophie, écriture, corps, diљérence, ontolo-

gie, phénoménologie.  

ال تكتب املرأة نسائيتها بقدر ما تفضل كتابة أنوثتها، ففي البدء كان الالبدء، ال-بدء أنثى تتطابق 

هويتها مع هوية الكتابة فصارت الهوية عينها. طبعا لسنا بصدد التأسيس أو التأصيل لهوية أخرى، 

ذلك ألن الهوية ʯتنع عن  التأصيل، أو أننا بصدد السعي من أجل اإلقرار بوجود كتابة فائقة تتميز 

بها الكتابة اإلبداعية للمرأة الجزائرية. كتابة تستند إىل البالغة الشعرية، إذ ليس للمرأة املكان وال 

املكانة داخل ما يكتبه الرجل من أدب، فتاريخ األدب تاريخ ذكوري. ف̲ كان عليها إال البحث عن 

التأسيس لتاريخها الخاص خارج األدب.

هذا  مثل  ينجز  أن  بإمكانه  الذي  الوحيد  الهاجس  باعتبارها  الكتابة  نحو  توجهنا  يربر  ما  هذا 

التاريخ. وأي سعي منها إىل االنت̲ء إىل األدب أو املشاركة يف مواصلة إنجازه، هو نوع من التخيل عن 

ماهيتها. وعليه بدا لنا رضوريا أن نعيد تفك̺ األنوثة عرب الكتابة بدل األدب. ألن إنجاز إعادة-تفك̺ 

ما تكتبه األنوثة من أع̲ل رائعة بعيدا كل البعد عن تلك القراءات النقدية التي ̬ تنظر إليها إال 

كمجرد كائن مطلبي تحركه إيديولوجية بحركات ومنظ̲ت نسائية التي ارتبط وجودها ʪطالب 

تقليدية كمطلب رد حقو قها املهدورة من قبل مركزية مهيمنة.

نينا   «،A.Djebar جبار  آسيا  التالية:  األس̲ء  خاصة  الجزائرية  املرأة  تكتبه  ما  إىل  التفاتنا  إن 

 ...M.Moukadem A.Mostaghanemi ومليكه مقدم  بوراوي» N.Bouraoui، أحالم مستغا̷ي 

ما يشقه فعل  إىل  االنتباه  أس̲ء مكنتنا من  اثنت̼.  واحدة أو  بعد أن كن  لقد أصبحن بالعرشات 

الكتابة لديهن من دروب معرفية يʳي الثقافة الجزائرية عموما من حيث انفتاحها و عمق مضمونها 

عىل العديد من النواحي األدبية الشعرية منها والفلسفية و حتى اإلنسانية. فأصبحن وعرب الكتابة 

يثبʰ وجودهن بعيدا عن مواقع الرصاع واملواجهة مع كتابة أخرى ال ينظرن إليها من موقع الند وال 

الضد. إن املرأة الجزائرية ̬ تعد تكتب أدبا، وإ̷ا أصبحت تكتب الكتابة عينها كتابة حول الكتابة. 

هذا ما صار ̻يز قلم األنوثة الجزائرية. كتابة تنفتح عىل الجسد، اللغة، الذاكرة، الجرح. وʯّكنت من 

منح هذه التي̲ت أبعادا استطيقية وايتيقية و حتى ميتافيزيقية.

سنكون من هذا املنطلق أمام التفك̺ يف تاريخ مغاير تسعى حاليا الكاتبة الجزائرية تأسيسه من 

بأيديهن، تاريخ يشهد عىل  تاريخ مكتوب  منها. فتاريخهن  الروائية  أع̲لها اإلبداعية خاصة  خالل 
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القلم  أخذها  تحديدا  بذلك  ونقصد  كيانها،  إلثبات  الجزائرية  املرأة  اتخذته  الذي  الصمت  صمت 

وبدئها الكتابة. صمت مضاعف هو نقيض الصمت السلبي الذي قد يتخذه الكاتب هروبا من واقع 

محمول باملزالق واملخاطر. لقد فضلت املرأة الجزائرية املخاطرة واللعب يف آن معا، وهذا ما ̻يز 

فعل الكتابة لديها. إن تاريخ األنوثة هو تاريخ الكتابة ومنه ̻كن القول: إنُّه إذا كانت الكتابة عند 

الرجل تت̲ثل مع تاريخ األدب، فإن كتابة األنوثة تت̲ثل مع تاريخ الكتابة نفسها، والكتابة سابقة 

عن األدب.

الجنيس  كتابت̼ من منطلق االختالف  ب̼  أرتوذكيس مغلق  بتفريق مؤدلج أو  يتعلق  األمر ال 

Diљérence ontolo- ا عىل االختالف األنطولوجيʥوإ̷ا سيكون تفريقا قا Diљérence sexuelle

gique. ألن العبور املنجز من قبل دراستنا ال يقف عند حدود مرسومة وال عىل عتبات معلومة، 

أسبقية  عىل  تنهض  مركزية  ذكورية  فلسفات  قبل  من  املؤسس  الجدل  منطق  من  الجعل  رافضة 

اللوغوس منطلقها إقامة رصاع هوياʲ سلبي، والذي ال يزال يعرف إىل اللحظة توزيعه الهست̺ي 

داخل العديد من املنابر الثقافية والفكرية ببالدنا وأحيانا بالتواطؤ مع املرأة نفسها. إذ الكث̺ منهن 

يتورطن يف االختزال املنجز يف حق ما يكتʫ من قبل خطاب ذكوري مركزي إىل درجة التشكيك يف 

هو   ʳأك شد̹  وما  الج̲ل.  فائقة  أدبيه  كتابة  نسج  عىل  قادرات  كنساء  البعض،  بعضهن  قدرات 

تحفظات بعضهن عىل بعض الناقدات املتمرسات عىل قراءة األع̲ل األدبية خاصة الروائية منها، 

اللواʲ رحن يؤسسن رؤية ارتكاسية إذ بدل من أن يجدرن فعل الكتابة عند املرأة، خاصة املرأة 

العربية .وجدنا أنهن يقدمن عىل تفعيل الرصاع و املواجهة الغ̺ متكافئة من حيث التأسيس املعريف 

والفكري لها. فأنجزن بذلك اجتثاتا جذريا لخصوصيتهن  املؤسسة ملاهيتهن .

 ʭالعر ʨيف عمل نقدي أكاد̻ي أنجزته الناقدة املغربية «زهور كرام»  املعنون  ب:» الرسد النسا

«مقارنة يف املفهوم والخطاب « وجدنا أنها ال تقر بإمكانية املرأة يف أن تكتب كتابة محمولة باألبعاد 

عىل حساب  مجانيا  اختزاال  بذلك  منجزة  قدرتها  خاللها  من  تعكس  التي  واألنطولوجية  املعرفية 

كينونتها وما تبدعه من شق لطرق املغايرة واالختالف بحرية وابتكار فائق̼. بحيث حارصت كتابتها 

ناظرت إليها باعتبارها مجرد إبداع نساʨ يكتفي بالتعب̺ عن مشاعرهن وعن واقعهن االجت̲عي 

املرتدي. فهي وإن كانت ال تقر بأهمية الوقوف عند عتبات النص املكتوب، من قبل املرأة وبأنه ليس 

بالرضورة حين̲ نتحدث عن إبداع نساʨ أو كتابة نسائية تقول:»نكون أمام مواجهة أو عرضا للطرح 

املقابل املتمثل يف الكتابة الرجالية. دلك الن الكتابة النسائية أصبحت وأمام التحوالت العديدة التي 

شهدنها بحكم اختالف أدوات الرؤية وتجددها أصبحت تفرتض إمكانات عديدة يف مقاربة النص 

النساʨ، مع تسجيل بعض خصوصياته. إال إنها( وهدا مهم بالنسبة إىل قراءتنا النقدية ) عىل الرغم 

من ذلك فإنها ال ترى يف املرأة كائن قادر عىل إن يكتب معرفة أو عل̲، بكل موضوعية. مفضلة بدلك 
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:»تظل  الخميس»القائلة  «اميمة  السعودية  األديبة  الحكيم»و  «سمر  اللبنانية  الناقدة  رؤية  تبني 

الكاتبة أنثى تعرب عن تجربتها الخاصة، السي̲ عندما تكون الكاتبة عىل الصعيد اإلبداعي أو الجانب 

العاطفي الوجدا̹. بين̲ قد يختفي هذا الجانب أو يتوارى نوعا ماعندما تكون الكتابة موضوعية أو 

.1 علمية أو صحفية ّ

وعليه فإننا نجدها تقرتح نعت ما تكتبه املرأة ب»اإلبداع النساʨ» ال غ̺:» ح̼ نتحدث عن 

اإلبداع النساʨ فليس معناه أن املرأة تدخل يف رصاع مع الرجل من أجل إلغاء موقعه، أو تستثمر 

منطق الثقافة السائدة يف أسلوب التهميش والتغييب وإ̷ا بهدف الدعوة إىل إعادة النظر يف الال-

توازن اإلنسا̹. ومنه نجد اإلبداع النساʨ كفكرة تأخذ مصداقيتها العلمية من خالل إعادة إنتاجها 

عرب النصوص وليس الجري وراء تطبيقها ألنها –أصال- غ̺ محددة نظريا خارج التجربة النصية.

طبعا ال نود الدخول يف نقاش مع األطروحات النقدية املتناولة من طرف  الباحثة، لكن ما يعاب 

عىل عملها أنها ̬ تحاول االلتفات إىل األع̲ل األدبية املنجزة من قبل كاتبات جزائريات وكأنها بهذا 

التنايس إرادة الس̺ نحو ما يربر عملها نازعة عنه الجدية. خاصة ونحن ندرك جيدا انه ʴة كاتبات 

وصلن من خالل أع̲لهن إىل نضج فكري ومعريف فائق يف تناولهن لخصوصية كتابتهن، ويربز ذلك 

ينجزن  ورحن  راهنتيهن.  واقع  ذاتها  يف  تتجاوز  قضايا  تناول  يف  طرفهن  من  املبتكرة  الطرق  عرب 

كتابات «بعدية» ʯ posthumesكن من خاللها مالمسة العاملية.هذا ما أكد عليه رʪا عمل الباحث 

بعض  إثارة  من  ʯكن  والرسد»إذ  املوسوم ب»املرأة  عمله  يف  املعتصم»  «محمد   ʭاملغر الناقد  و 

فهم  وصعوبة  لتعقيد  التباسات  من  لحقها  وما  النسائية  الكتابة  داخل  واملقيمة  املنسية  الجوانب 

أحيانا ما تود املرأة إثارته من قضايا ملا تحمله من تعدد يف أفق الطرح وهذا ما جعله يؤكد :»عىل 

أن املرأة قد أسهمت عموما يف بلورة الفكر اإلنسا̹ بطرحها موضوعات جديدة عىل اإلنسان سواء 

يف مجاالت الفكر السيايس أو القضايا الحقوقية أو القضايا االجت̲عية. خصوصا تلك املرتبطة بالتفك̺ 

منا  محاولة  إال  النسائية  للكتابة  املوضوعاتية  العامة  التوجهات  فحرصنا  والنقدي.   ʭاألد واإلبداع 

لتلمس الجرح الذي ينزف عند هذا الكائن الجميل الصامد كذلك رصد مقارباته لقضاياه الجوهرية 

والوقوف عند الزوايا املختلة و املتعددة التي ʯوضع املرأة نفسها فيها خالل رصاعها األبدي من اجل 

تحقيقها لكينونتها الحقة.»(2) 

عىل الرغم ما تظهره أطروحة الباحث من جدية يف تناوله ورصده ملاهية ما تكتبه املرأة، خاصة 

عندما ألحقها ببعدها امليتافيزيقي املؤسس فعليا لكينونة املرأة ذاتها والتي ال ̻كنها أن تتحقق إال 

زهور كرام: الرسد النساʨ العرʭ، مقاربة يف املفهوم و الخطاب، رشكة النرش و التوزيع، املدارس، الدار البيضاء، الطبعة األوىل،   1
2004، ص 19.

2  محمد املعتصم: املرأة و الرسد، دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة األوىل، 2005، ص 29. 
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بفضل الكتابة نفسها. لكن حدة دفاعه عن الكتابة جعلته يتغافل عن أمر الكتابة باعتبارها امل̲رسة 

الوحيدة البعيدة عن كل تعي̼ أي عن كل تجنيس. الكتابة ال هوية لها هويتها الوحيدة هي الالهوية. 

هنا بالذات سيعرف بالنسبة إلينا السؤال ميالده الحقيقي واملرتبط ʪاهية وحقيقة الكتابة املنجزة 

من قبل املرأة. محاول̼ انجاز قراءة جذرية ومغايرة نهائيا عن كل قراءة نقدية اختزالية وتبسيطية. 

مقرتح̼ بدلك تقديم رؤية مختلفة ملفهوم الكتابة .

الفرنيس»  الفيلسوف  بتعب̺  كتابة  األنوثة،  كتابة  هي  فيها  التفك̺  إىل  ندعو  التي  الكتابة  إن 

 L’autre«تجسد»الغ̺ية الجذرية» باعتبار املرأة هي دوما هذا «اآلخر املطلق Levinas«ليفيناص

وتزعج  تربك  كتابة  أنها  أي    In-décisionnelle«قرار «ال-  بأنها  األنوثة  كتابة  وتتميز   (1)  absolue

وتشوش عىل  املركز. لهذا فضلنا لعب لعبة «نيتشه» Nietzsche القاʥة عىل الحيلة و املكر، فهو 

(أي نيتشه) يف الوقت الذي يبدو فيه عدوا لكل ما ̻ت بصلة إىل املرأة معلنا عداءه واحتقاره لألنوثة 
يجعل منها مبدأه لتأسيس فلسفة جذرية تقوم عىل نقد عنيف للفلسفات النسقية الذكورية(2).

فأن نكون مع األنوثة يعني أنه يجب علينا إقامة خطابا يكون بدوره ضد األنوثة. هذا ما يعلمنا 

املخاطرة  أي فعل  الكتابة،  نحسن فعل  أن  علينا  املرأة  إىل  نتوجه  عندما  الدرس»النيتشوي»،  إياه 

واللعب معهن. فإلدراك ما ʯارسه علينا من سحر علينا باملسافات. و حتى نتكلم لغة الفالسفة إنه 

التأث̺ عن بعد. ففي̲ ب̼ النساء ال توجد الحقيقة ألن مجرد التعرف عليها انتهاك لكل أعراضهن(3) 

املرأة ليست حتى مسطحة ألننا ال نالمس فيها أبدا ما هو أعمق(4) وإذا كانت املرأة التي تتهرب 

 » «نيتشه  ما أس̲ه  البعد يضاعف  تخفي فإن  التي  التي ال فضائل ذكورية لها «هي  وتبتعد هي 

ب»الفعل» يص̺ بتعب̺ «هيدغر» Heidegger البعد مبتعدا أو بتباعد البعد ينفتح يف االنزياح يفسح 

املجال للحقيقة، وʪا أن األمر كذلك فإنه ال حقيقة للمرأة. لكونها تبتعد عن نفسها.  املرأة اسم لال-
حقيقة الحقيقة هذه(5).

امل̲رس عىل  نقده  لجذرية  مبدأ  األنوثة  من خطاب  قد جعل  نيتشه  يكون  املنطلق  من هذا 

الفلسفة الذكورية بدءا من أفالطون إىل غاية «هيغل» ويضيف «جاك دريدا.Derrida  إىل القاʥة 

من  صار  باملرأة  والشعرية  املجازية  «نيتشه»بربط  يقوم  وعندما  و»هيدغر»  «هورسل»  من  كل 

1   E. Levinas : Totalité et infini, essai sur l’extériorité, édition martinus Nijhoљ, 1971, P 167. 
2  Voir : J. Derrida, Eperon les styles   de Nietzsche, Paris, Edition Flammarion, 1979.  
3  F. Nietzsche: Crépuscule des idoles, édition Gallimard,  1974, P15.
4  E. Levinas : Totalité et infini, La question de style, in : Nietzsche aujourd’hui, 1-intensité  colloque de 
cerisy, Paris, édition 10/18, 1973, P238.

5  يف هذا الصدد، انظر: فريديريك نيتشه: العلم املرح، ترجمة و تقديم: حسن بورقية و محمد الناجي، إفريقيا الرشق، املغرب، 
الطبعة األوىل، 1993، ص ص 10، 11.     
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املستحيل تفريق أو فصل أسئلة الفن واألسلوب والحقيقة عن املرأة. «إن سؤال املرأة، يقول دريدا:» 

ليس بأية حال سؤاال خاصا ʪنطقة من مناطق الجسم يف نظام أكرب. سيخضعه أوال لحقل انطولوجيا 

جذرية ثم مليدان انطولوجيا املاهوية ويف  النهاية لحقيقة سؤال الوجود ذاته»(1). لقد تجاهل العديد 

الجنيس لكن وحده «نيتشه» تنبه إليه محاوال الجعل منه  من الكتاب والفالسفة بالغة االختالف 

مبدءا كليا لفلسفته. مقدما إياها يف صورة مغايرة عن تلك املقدمة من قبل السياسات الجنسية التي 

ال ترى يف املرأة إال جس̲ خاضعا ملركزية اللوغوس وملركزية القضيب .

وقوتها  املرأة مربزة باطمئنان مواهبها  مع «نيتشه»، «ليفيناص»، «هيدغر» و»دريدا» ستظهر 

اإلغوائية، التي تسيطر بها عىل الخطابات األرثوذوكسية األصولية املغلقة. فجذرية األنوثة تؤكد عىل 

أن كل امرأة هي ع̼ الحقيقة لكونها الحياة ذاتها. إن تطابق الحياة مع املرأة يدعونا إىل التفك̺ 

اهت̲ما  تبدي  ما  قليال  الرجل فهي  غ̺  املرأة   .L’essence du féminin األنوثة  ماهية  يف  بعمق 

بالحقيقة، ترى أن الحقيقة ال تعنيها. إذ ال عالقة لها بذاتها. وحده الرجل يعتقد أن خطابه حول 

املرأة أو حول الحقيقة يهم املرأة، وبتأسيسها. وهو بذلك يعتقد بحقيقة املرأة، الحقيقة كامرأة. 

. femme-vérité املرأة الحقيقة

يقف «نيتشه» ضد األنثوية (النسائية)، ألنه يرى يف مثل هذه الحركة محاولة املرأة من تص̺ 

مت̲ثلة مع الرجل، هنا موضع الخطورة واملأزق الذي كث̺ا ما تتورط فيه املرأة. فهي عندما تطالب 

أبدا لن تكون  بأن تكون متساوية مع الرجل، فإن هذا املطلب يبعدها عن حقيقتها كامرأة، ألنه 

هو  وإ̷ا  الجنيس،  االختالف  القائم عىل  التفريق  إظهار  يتوقف عىل  ال  األمر  بأن  هنا  نش̺  رجال. 

الرتكيز عىل اختالف أخر مغاير ̬ يتم إىل اللحظة تناوله بالقراءة النقدية الجذرية والجادة من قبل 

الجزائرية.وإذا  املرأة  املرأة خاصة  تكتبه  ما  تبسيطية حول  قراءات  أنجزوا  ما  كث̺ا  الذين  نقادنا، 

افرتضنا مع نيتشه بإن الحقيقة إمرأة أ̬ نكن لنشك يقول  دريدا»: « يف أن كل الفالسفة و املفكرين 

واألدباء أنفسهم يف نطاق كونهم دوغ̲ئي̼. قد أساءوا فهم النساء ؟ وأن الجدية املرعبة، الفضول 

األخرق الذي تابعوا به الحقيقة حتى اآلن ̬ تكن سوى أدوات غ̺ موفقة و غ̺ الئقة. ليزوج بنتا، 
عبارة حق̺ة بنت سهلة «(2).

كث̺ا ما احتفى وال يزال النص الصويف والنص الفلسفي باألنوثة إذ خصا لها فضاء مه̲ بداخل 

أع̲ل املتصوفة والفالسفة. فابن عرʭ مثال ينظر إليها بأنها الرس والحجاب وموضع الكشف. وهي 

الحداثة بدون طبعا محاولة إحداث املطابقة ب̼  تبتعد جذريا عن رؤية فالسفة ما بعد  نظرة ال 

1  J. Derrida Eperon, ibid, p109.
2  J. Derrida : La question de style, op.cit, P249.
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Inté- هي السكينة السكنى و ماهيتها األرسار كلها. أقوال جوانية ʭالرؤى. إن األنوثة عند ابن عر

riorité تنفتح عىل ما هو برا̹ Extériorité عىل اآلخر املتعذر عن النظر. انفتاح الكتابة هو ʪثابة 

ص̺ورة  عىل»  أو   Féminin à-venir قادمة»  «أنوثة-  أنوثة  عىل  أو  مستقبال  أنوثة  عىل  انفتاح 

األنوثة» Devenir féminin فمن عرف قدر النساء، يقول ابن عرʭ و رسهن، ̬ يزهد يف حبهن، بل 

هو  من ك̲ل حبهن. فمن م̺اث نبوي و حب إلهي إنه قال: « حبب إيل (اإلشارة هنا إىل الرسول 

محمد سالم الله عليه ) و ̬ ينسب حبه فيه إال إىل الله تعاىل، األمر ال يتعلق أبدا بالبحث عن إبراز 

مكانة املرأة أو بإيجاد موقع ألنوثتها مثل̲ تحاول بعض الكاتبات التأكيد عليه و املطالبة به عن غ̺ 

وعي ʪاهيتهن الحقيقية بل هو ʪثابة الدعوة بانخراط حميمي فيه، أي بالسكن فيه(1) لهذا سبقت 

الكتابة الرمزية، الشعرية املنجزة من قبل األنوثة الكتابة األدبية املنجزة من طرف الذكورة.

 فاألنوثة املغاربية تقول آسيا جبار:» حين̲ كانت تضع الحجاب عىل جسدها كانت يف آن معا 

تنسج صوتا يتكلم عرب الرمز و تكمن رمزية الصوت يف كيفية اإلنكتاب امل̲رس من قبلها، فلقد كانت 

تضع الحجاب بكيفيات عديدة و بصور مغاير و هذا ما ̻يز يف البدء كتابة الالبدء، كتابة األنوثة. ففي 

اللحظة التي تعلن إنكشافها تعلن يف آن معا عن تسرتها. إنها أي كتابة األنوثة حجب الالحجب. ف 

«آسيا جبار» تؤكد وهي تتذكر طفولتها أن كتابة األنوثة بدأت يف هذه اللحظة بالذات، أي اللحظة 

 Ecriture comme voileالتي أعلنت عن نفسها باعتبارها حجابا. الكتابة حجاب لدى آسيا جبار

«فعندها نكتشف الجسد من خالل املرأة ثم نكتشف بعد ذلك الزوج أو حجب الذات...باختصار 

املرأة حين̲ أعلنت عن مجيئها إىل العا̬ إ̷ا لتؤكد ذاتها بذاتها لكن هذا ال يعني أبدا أنه يحصل 

بعيدا عن الرجل»(2). ك̲ نجدها تؤكد يف عملها املوسوم «األصوات التي تأرس̹» عىل ما ييل:» لقد 

استعملت إىل غاية اللحظة اللغة الفرنسية كحجاب، حجاب عىل شخيص، حجاب عىل جسمي كامرأة 

وبإمكا̹ الذهاب إىل القول حجاب عىل صوʲ الخاص»(3) .

لنفسها  الخصوص  والجزائرية عىل وجه  املغاربية  املرأة  عندما شقت  األنوثة  كتابة  بدأت  لقد 

طرقا عديدة يف وضع الحجاب أي يف الكتابة، وتش̺ إىل ذلك بوضوح يف فقرة أوردتها يف روايتها 

املوسومة «الحب الفنتازيا»L’amour la fantasia:» حين̲ كنت أخرج وأنا طفلة مع أمي أو عمتي 

أو مع إحدى قريباʲ وقبل ولوجها إىل الشارع كانت هناك لحظة تقف عندها املرأة عند بهو املنزل 

تتأهب للخروج قصد وضعها للحجاب تستعد بهدوء ورزانة تنجز ثنيا لحجابها ʯارس املرأة تطويعا 

10 محي الدين ابن عرʭ: فصوص الحكم، تقديم و تعليق: أبو العالء عفيفي، دار الكتاب العرʭ، ب̺وت، الطبعة الثانية، 1980،   1
أنظر تحديدا: فص حكمة فردية يف كلمة محمدية، من 214 ص إىل ص 226.

2  Laurence Huughe : Ecrit sous le voile, romancière algérienne francophones, Ecriture et identité, essai, 
Paris, édition pub sud, 2001, P27.
3  A. Djebar : ces voix qui m’assiègent, essai, Paris, édition Albin Michel, 1999, P43.
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استع̲لها  يف  املختلفة  الطريقة  ولديها  إال  امرأة  كل  ألن  ذلك  إليها،  بالنسبة  رضورية  عملية  له، 
الحجاب، كيفية شده وثنيه عند مستوى القدم̼ ها هي إذا تكتب كتابة ʯيزها بصورة فعلية(1).

 إن األنوثة حين̲ تحجب عنا جسدها تص̺ الراʨ واملرʨ يف آن معا وال ̻كن اكتشاف جسدها 

إال عرب الكيفية التي تكتب من خاللها حجبها. و وحدها األنوثة بإمكانها عن وعي منحنا فرصة رؤية 

جسدها و ʯنعنا عنه يف آن معا . إن جسد األنوثة رمز فائق، إذ ʴة ألف وألف كيفية لالحتجاب. 

ومنه ʴة ألف وألف طريقة للكتابة. إن تجيل جسد املرأة ينبثق من خالل التجليه. منذ البداية تعلن 

املرأة عن نفسها ككاتبة متميزة كتابتها كتابة املغايرة واالختالف وليست كتابة املطابقة والهوية، 

بخيوطها تنسج ممرات س̺ها املحايث ملا هو ترانسندنتايل من خالل عنارص الواعية وال واقعية. 

منفتح عىل  الكتابة معها معنى رمزي  تأخذ  استعاري أي  الكتابة من موقع  تنتسب إىل  أوال  فهي 

جذرية  غ̺ية   L’altérité du féminin األنوثة  غ̺ية  نسج  إىل  أهلها  ما  وهذا  التأملية.  امل̲رسة 

تتكلم، وكالمها لغة إنسانية صوت ينكتب ال يحمل أي عنف وال أي توحش لكونه  ̻ثل التوحش 

نفسه.

 العنف والتوحش ه̲ الصوت الذي تكتب من خالله املرأة أنوثتها، طبعا لسنا بصدد إدراج هذه 

اإلشارة ضمن ثنائية ضدية، يراد من خاللها التوسيع من هوة الصدام القائم يف النقاشات التي تتخذ 

من االختالف الجنيس ذريعة لإلعالء من شأن جنس عىل حساب اآلخر. ولسنا يف موقع أي أحد منه̲ 

ذلك أن الغ̺ية األنوثة املؤسس أدبيا من قبل آسيا جبار ال تتموقع داخل مركزية نسائية وال تحاول 

إقصاء الكتابة الذكورية، إنها غ̺ية صامتة، هذا امتيازها، وإذا حدث وأن ʯت ضيافتها املالذ أو أرض 

تعمل  اإلقامة والسكنى فإنها  لها  وإن حصل  Terre de l’asile et terre de l’exil وحتى  املنفى 

لوحدها عىل تجاوز وحشيتها وعنفوانها. هذا ما ينعته» دريدا « ب «نسانية» غ̺ية األنوثة، نسائية 

Femme autre إذا كانت املرأة يف صمتها األنثوي  باعتباره امرأة، آخر-امرأة  املرأة-اآلخر، اآلخر 

إنها طاقة عربه   La séparation فإنها تسكن اإلنسانية وتقارب املسكن يضع حدا نهائيا للتفريق 

.Habitable وسكنى Maison «يتأسس االنفصال ك»سكن

 لحظتها يص̺ الوجود يحمل داللة املسكن Demeure، فاملسكن ليس ذلك املجهول املقذوف به 

Ac- عبثا إىل الوجود، يقول ليفيناص، وكأنه صخرة تم رميها، أو يشء قابل للرمي، وإ̷ا هو ترحيب

cueil بالقدوم إىل مسكنه Chez-soi. هنا سنكون أمام مسكن يسكن السكنى ذاته، إننا ال نسكن إال 

الوافد  هذا  باعتبارنا  لنا،  الالمرشوطة  بضيافته  بنا،  باحتفائه  نستجيب  لندائه،  نستجيب  سكنانا. 

حيث تصادف  اإلنسا̹،  االستقبال  والنفي،  املنفى  أرض  إىل   Etrangé-étrangère غريب-غريبة   

1  A. Djebar : L’amour, La fantasia (roman), édition Eddif, Maroc, 1992.
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اللغة الصامتة، أي غ̺ية األنوثة إمكانها الجوهري. إنه الذهاب واإلياب يف صمت الوجود األنثوي، 

هذا ما ̻نح للوجود رنة وصدى يحمل كثافة أرساره(1) األمر ال يتعلق أبدا بأنوثة مزعجة وال بأنوثة 

مقلقة.

وعليه أال ̻كن أن نعترب سلفا أن حضور الغ̺ هو لغة وتراسندنتالية؟ إن حضور الغ̺ ال يظهر 

يف  الحضور  هذا  مع  باستمرار  يظهر  وإ̷ا  فقط،  املرنة  الشكالنية  صورته  ينحت  الذي  الوجه  يف 

انسحابه وغيابه. استمرارية يقول عنها ليفيناص:»ليست أبدا بناءا مجردا للجدل وإ̷ا هي املاهية 

عينها للتخفي، واآلخر حيث الحضور هو الكت̲ن. وانطالقا من الغ̺ يكتمل بامتياز الرتحاب املضيف 

والذي يصف حقل املودة هي املرأة، املرأة هي رشط الرتحاب داخل املنزل والسكنى فالغ̺ مرحب 

به ʪودة ليس أبدا «وجه أنتم» Le vous de visage الذي يظهر يف بعد السمو والتعايل وإ̷ا تحديدا 

هو الـ أنا أي األلفة Familiarité لغة دون تعلم، لغة صامتة، سمع دون كل̲ت تعب̺ داخل الصمت. 

الـ أنا- أنت Je-tu  أين اكتشف «بوب̺»Buber مقولة العالقة ال»ب̼- إنسية» ليست هي العالقة 

مع ال»ب̼ -املتخاطب̼ Inter-locuteurs وإ̷ا هي عالقة مع غ̺ية األنوثة وليست مع الرجل –

امرأة. إنها عالقة غ̺ية ملمحها أنثوي جذري. ذلك ألن الحوار املولد عنه التقارب واأللفة يف جوانية 

منجزة  السطح  عىل مستوى  تتموقع  الغ̺ية  هذه  ذلك ألن  الكالم.  برانية  يف  أبدا  وليس  الصمت 
.(2)Balbutiement و متلعثمة Tronquée ثال مع  لغة مبتورةʯ  اختالفا عن اللغة وليس أبدا

 إن الغياب التجريبي للكائن البرشي أي للجنس األنثوي يف سكنى ما،ال يغ̺ أي يشء من البعد 

L’autre- األنثوي الذي يفضل أن يبقى مفتوحا ومرحبا بنفسه. أنا-أنت يعني املرأة باعتبارها اآلخر

moi صارت العنرص الذي يظهر، أو لنقل الذي يجيل حقيقة األنا (الرجل). هكذا تغدو األنوثة رس 

 ʭالرجولة، ذلك ألن كل امرأة تحمل رسا وجوديا و روحيا غامضا بحكم ارتباطها ك̲ يقول ابن عر

بثالثة أمور عزيزة عىل اإلنسان:»‘ النعيم، الفتنة، وخفاء ذاتنا عنا، أو ʪا خفي عنا فينا. لهذا رصنا 

ومنه   ، املرأة  فيه  الذي تسكن  املسكن  األنوثة هي مسكن  بداخله وصارت  نسكن  الذي  املسكن 

الوجود كله يقيم حيث غ̺ية األنوثة. 

من ينظر إىل املرأة باعتبارها موضوعا للمتعة الحيوانية، و حسب، لن يظفر برشف اإلنسانية. 

هكذا تصبح إنسانية الرجل مت̲ثلة مع طبيعة رؤيته إىل املرأة، فإليهن يحن الكل إىل جزئه كاستيحاش 

َرُه الله بامليل إليها، فحنينه إىل املرأة  (املساكن لساكنها) و ألن املكان الذي استخرج منه املرأة َعمَّ

وكأنه يؤسس لخرائطية  األنوثة  لغ̺ية  الصويف  التصور  يبدو هذا  حن̼ كب̺ كحنوه عىل الصغ̺(3) 

1  E. Levinas : Totalité et infini, op.cit, P167.
2  ibid. P166. 

3 16  فتنة األنثوي: مجلة نِزوى، العدد13. 
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جسدية تؤكد عىل رضورة إدارة النظر عن االختالف الجنيس القائم ب̼ العنرصين وااللتفات إىل ما 

ينعته هيدغر ب «االختالف األنطولوجي» . االختالف الذي برر دريدا من خالله صمت هيدغر عن 

الحديث عن االختالف الجنيس الذي شغل العديد من الفالسفة وباألخص فالسفة الحضور(1). فالرجل 

مدرج ب̼ ذات ظهر عنها وب̼ امرأة ظهرت عنه يقول ابن عرʭ يف «فصوص الحكم» فهو ب̼ مؤنث̼: 

«تأنيث ذات، وتأنيث حقيقي(...)كآدم مذكرين: الذات املوجودة عنها وب̼ حواء املوجودة عنه(...) 

فكن عىل أي مذهب شئت فإنك ال تجد إال التأنيث يتقدم حتى عند أصحاب العلة الذين جعلوا 

الحق علة يف وجود العا̬ و العلة مؤنثة»(2) وما ينطبق3 بالنسبة إلينا عىل العلة ينطبق أيضا عىل 

الحقيقة ومنه كانت املرأة علة الوجود وحقيقته يف آن معا.

 سواء تناولناها يف سياق صويف (ابن عرʭ) أو بداخل سياق فلسفي (نيتشه) فإنه يوجد بداخل 

السياق̼ احتفاء عظيم باألنوثة، هذا ما سيقلل يف اعتقادنا من حدة الرصاع املوجود يف األدبيات التي 

ألفناها خاصة لدى املرأة الكاتبة أو املبدعة التي كث̺ا ما تجعل من مسألة الكتابة قضية امرأة. إن 

إن ص̺ورة األنوثة برزخية  وقبل كل يشء،  بالطبع أفقها ككاتبة، أوال  االختزال الرهيب ال يخدم 

املاهية، أي تتموقع يف الالقرار L’indécidabilité . وبتعب̺ جاك دريدا «ب̼-ب̼» ووحدها «آسيا 

جبار»، الكاتبة املبدعة ʯكنت من إدراك غ̺يتها الجذرية وهي تنسج ذاتها املطلقة. و̬ تنجز ذلك 

عرب التجائها إىل اللغة وإ̷ا إىل الكتابة باعتبار هذه األخ̺ة امتناعا عن الصمت ويف اآلن معا اخرتاقا 

وتحويال ملركزية لغوية مهيمنة.

للمجتمع  املميزة  اللسانية  البلبلة  و  اللغوي،  الشتات  حقيقة  جيدا  أدركت  قد  بذلك  لتكون   

لن  األفق  هذا  أن مثل  الالنهاʨ مؤكدة  األفق  للذهاب عىل  الوحيد  املنفذ  منها  جاعلة  الجزائري. 

يحصل له التحقق إال عرب االخرتاق وتحويل شمولية اللغة ومنه تكون «آسيا جبار» أحسن ̷وذج 

لذلك الذي ال يفر من املخاطر معلنة من بعيد رفضها وإ̷ا تنجز تفكيكا داخل املركزية عينها إذ وعرب 

 Transformation تحقق عملية التحول Immanence transcendantale محايثة ترانسندانتالية 

لتكون قد عالجت معضلة اللغة من داخل اللغة ذاتها وليس من الخارج وهذا ما حقق لها اكتشافا 

للغتها املوعودة وهي لغة الجسد La langue du corps والتي نفضل نعتها باللغة الكوريغرافية 

Chorégraphie عندما اكتب تقول «آسيا جبار» وأقرأ اللغة األجنبية:» يسافر جسدي ذهابا وإيابا 

داخل فضاء مدمر عىل الرغم من وجود الجوارات و السيدات املرتابات». (4) 

1  انظر: ابن عرʭ: فصوص الحكم، سبق ذكره، ص 226. 
2  Voir : A. Djebar : ces voix qui m’assiègent, op.cit , P208.
3  J. Derrida, A dieu à Emmanuel Levinas, Paris édition Galilée, 1996, P 211.
4  Assia Djebar : ibid. p 64
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إن إشارة آسيا جبار تلزمنا برضورة إعادة تفك̺ الكتابة القادمة من اآلخر املطلق (املرأة) ومنه 

التفك̺ يف إيجاد هذا النوع من الكتابة. تعدد مكا̹ بدل اإلبقاء عىل السؤال التقليدي الجاعل من 

املرأة (داخل املفرد) ليس ʴة مكانة باملرة، هذا ما يؤكد عليه «جاك دريدا» يف ملتقى حول «نيتشه» 

سنة 1972 طارحا ال سؤال التايل: «هل ينبغي أن نفكر االختالف األنطولوجي قبل االختالف الجنيس 

أو انطالقا منه؟ كيف نتمكن من تغي̺ التمثل التقليدي اللصيق باملرأة (الزوجة) ˔ تص̺ الزوجة 

امرأة وكأن التسمية (املرأة) ارتبطت باألخذ، أخذها من قبل الرجل والرجل ولد املرأة؟ إن معنى 

األنوثة يقول «دريدا» يف كتابه املوسوم ب «وداعا ليفيناس» :»يتواجد موضحا انطالقا من ماهية 

اإلنسا̹،  الـIschia (املرأة) انطالقا من أل Isch و ليس أبدا األنثى انطالقا من املذكر»1 .

إن الطريق الذي شقته آسيا جبار لذاتها بذاتها هو الطريق الذي ̻كنها من االطالع عىل ماهيتها 

واكتشافها باستمرار إذ ب̼ اكتشاف اللغة وإعادة اكتشافها تكون «آسيا جبار» قد مارست إسرتاتيجية 

التفكيك املنجزة داخل املركزية عرب الهدم والبناء يف آن معا Dé-construction والتفكيك لن يتم 

إال عن محبة2 وهي أحبت الحياة، لهذا صارت مفككة لحقيقتها. من محبتها يف أن تكون داʥا سعيدة 

فرحة بقدر اإلمكان راحت تلون تراجيديا بلدها بلغة موعودة، لغة راقصة. ̬ يرتبط األمر بالنسبة 

إليها بإدراك ماهيتها عرب مؤسسات و منظ̲ت الدفاع عن حقوق املرأة التي تصورها لنا. إن آسيا 

جبار ترفض أن تكون املرأة موضوعا لرشكات اإلعالم العاملية الكربى و أن تص̺ قضايا معلبة جاهزة 

للتصدير و منه تكون قد وعت بصورة قصديه وجودها يف هذا العا̬ . عىل خالف بعض الكاتبات 

املتورطات يف املأزق الذي جعل منها قضية للرصاع و النزاع الحزʭ والسيايس واالقتصادي.

1  Jacques Derrida : Adieu Levinas ibid. p 185
2  Jacques Derrida : Moscou aller-retour Paris éditions de l’aube 1995 p 130



.
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د. بن تامي رضا: جامعة تلمسان

ملخص:

قامت العديد من الدول بتبني وتشجيع الفكر املقاوالʲ وبالتايل تقديم ̷اذج ناجحة ورائدة ، 

والجزائر واحدة منها اعتمدت يف البدايات األوىل إىل تبني الفكر الصناعي الثقيل بالرغم من أنها 

كونت  أنها  أي   ، الزراعية  الثورة  تجربة  وهي  الخط  طول  عىل  فاشلة  تجربة  من  خارجة  كانت 

وصنعت مجتمع زراعي بامتياز ثم اتجهت بعد ذلك اىل تجربة الصناعات الثقيلة وكان مآلها الفشل 

التجارب  هذه  عىل  بالتغطية  داʥا  تقوم  البرتول  وعائدات  البرتويل  الريع  داʥا  وكان  أخرى،  مرة 

الفاشلة ، لكن مع الحديث يف اآلونة األخ̺ة عىل تدهور أسعار البرتول اتجهت الدولة مرة أخرى 

إىل تجربة جديدة وهي تشجيع الفكر املقاوالʲ كخيار بديل ، فأنشأت الجزائر مرة أخرى أجهزة  

ملرافقة املؤسسات الصغ̺ة و املتوسطة باالعت̲د داʥا عىل املرافقة املادية او املالية ملساعدة الشباب 

من دون تشجيع الفكر ونرش ثقافة املقاوالتية.....

Abstract :

Many countries adopt and encourage thought Entrepreneurial and thus provide 

a successful and pioneering models, Algeria, one of which was adopted in the very 

beginning to adopt industrial thought heavy even though she was out of the failed 

experiment along the line which is the experience of the agricultural revolution, 

that is, they formed and built community agricultural lien then headed aѤerwards 

to heavy industry experience and was doomed to failure again, and he always rents 

petroleum and oil revenue are always cozying up to the failed experiments, but with 

a talk recently at the deterioration of oil prices headed the state back to a new ex-

perience and is encouraging thought entrepreneurial Alternatively, creating Algeria 

again devices to accompany SMEs always relying on physical or financial accompa-

niment to help young people without a thought to encourage and disseminate en-

trepreneurial culture .....

واجهت الجزائر يف سنوات الث̲نينيات اضطرابات اقتصادية كث̺ة بسبب األزمة البرتولية التي 

نتيجة لترسيحها  البطالة  ارتفاع محسوس معدالت  إىل  وأدت  الكب̺ة،  املؤسسات  أثرت سلبا عىل 

ألعداد هائلة من الع̲ل ، فحدثت تغ̺ات عىل مستوى البناء االجت̲عي واالقتصادي للمجتمع م̲ 
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دفع إىل البحث عن البدائل الكفيلة بالخروج من تبعات هذه األزمة والتي ال ̻كن لها أن تتأʱ إال 

من خالل العمل عىل الرفع من درجة مرونة هذه املؤسسات.

فجراء اإلصالحات و التعديالت الهيكلية مع مطلع التسعينيات التي حولت السياسة االقتصادية 

يف الجزائر من اقتصاد مخطط إىل اقتصاد السوق فتحت مجال لالستث̲رات الخاّصة مشجعة بذلك 

كل أشكال املبادرة والعمل اإلبداعي خصوصا لدى فئة الشباب التي تعترب األكʳ قدرة هي املبادرة 

واإلنشاء واتخذت الدولة عّدة سياسات وإجراءات من خالل مجموعة من األجهزة تعمل عىل دعم 

صغ̺ة و متوسطة  التي تعترب  طريق إنشاء مؤسسات  عن  و تشجيع املقاوالت الخاّصة  و مرافقة 

الدعامة األساسية لدفع عجلة التنمية االقتصادية و االجت̲عية1.  

وإن هذا التوجه الجديد للسياسة االقتصادية أفرز فئة جديدة من الفاعل̼ االقتصادي̼ أال وهم 

الربح االقتصادي واكتساب  اجت̲عيا من أجل تحقيق  املقاولون الذين يخاطرون ماليا و نفسيا و 

مكانه اجت̲عية مرموقة فبعدما كانت الدولة من املقاول الكب̺ أصبح الفرد هو املقاول. تربز مكانة 

املقاول و دور املقاولة كون أن هذه األخ̺ة موضوع متعدد املداخل واملقاربات ، وسنحاول التعرض 

إىل املوضوع كظاهرة سوسيواقتصادية، حيث أن املقاولة عملية معقدة تتأثر بعدة عوامل خاصة 

مناخ  و  معينة  اجت̲عية  بيئة  يف  ولد  املقاول  أن  كون   ، والثقافة  بالتقاليد  باملخيال  املرتبطة  تلك 

األع̲ل مطبوع بخصوصياتها االجت̲عية و الثقافية2 

لقد زاد مؤخرا اهت̲م الباحث̼ ʪجال املقاولة ، وتحول إىل موضوع محوري للنقاش يف عدد كب̺ 

من بلدان العا̬ نظرا لألهمية الكب̺ة التي تدرها عىل اقتصاديات البلدان يف مختلف الجوانب ، ألنها 

الس̺ورة التي تبدأ بفكرة وتنتهي بعرض منتوج جديد ذو قيمة و تقوم عىل خوض كافة املخاطر 

املرتتبة عن هذه العملية ، ك̲ أنها تنطوي عىل مبدأ اإلبداع ويعترب املقاول عنرصا أساسيا ومحركا 

يف هذه العملية.

املقاولة  ظاهرة  تفس̺  حاولت  ومقاربات  دراسات  عّدة  نجد  النظرية  األدبيات  مستوى  فعىل 

ولكنها ̬ تتفق عىل تعريف واحد مشرتك لها فهناك مقاربات يف علم النفس ركزت يف ذلك عىل 

ميزات الشخص و دوافع وإمكانيات املقاول ، واملقاربة االجت̲عية ركزت عىل خلفية املقاول طبقا 

لنظرية Marginassions، أما املقاربات االقتصادية فركزت عىل تأث̺ املناخ االقتصادي ʪا يف ذلك 

1  نيار نعيمة ، الخلفية املهنية واالجت̲عية للشباب املنشئ للمؤسسة املصغرة ، دراسة ميدانية لعينة من الشباب املستثمر يف 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، رسالة ماجست̺ ، تخصص علم االجت̲ع تنظيم و عمل ، تحت ارشاف د.بومخلوف، 

̲ع ، جامعة الجزائر ، 2008/2007، ص4. قسم علم اإلجت
̲ع , التنمية البرشية ,  2  بدراوي سفيان , ثقافة املقاولة لدى الشباب الجزائري املقاول , مذكرة دكتوراه , تخصص علم االجت
قسم العلوم االجت̲عية , كلية العلوم االنسانية و االجت̲عية , تحت ارشاف  د.بش̺ محمد , جامعة تلمسان , 2014/2015, 

ص 5 . 



245

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

الندرة وتكاليف والربح ، فاملقاولة ظاهرة متعددة األبعاد حيث تم الرتكيز حسب كل مقاربة عىل 

جانب مع̼ التي لها إفرازاتها املختلفة عىل جميع امليادين متعدية الطابع االقتصادي و االجت̲عي 

إىل الجانب النفيس وحتى الثقايف.

-1 واقع املقاولة :

1--1 تعريف املقاولة :

املقاولة  كل من  تعرف  كب̺ة وهي  دراسته عقبة  الباحث يف  يواجه  املقاولة  موضوع  لتحديد 

واملقاول ألته ليس هناك إطار نظري واضح ودقيق يتفق عليه جميع الباحث̼ يف هذا املجال ، وهذا 

ما أدى إىل التباين واالختالف الكب̺ين يف التعاريف ، ومن أهم  التعاريف التي توّصل إليها الباحثون 

يف هذا املجال : 

املقاولة ’‘Entrepreneurship ‘‘ هي كلمة انجليزية األصل تم اشتقاقها من الكلمة الفرنسية 

.1‘‘Entrepreneuriat‘‘

وحسب Robert Hisrich روبرت هيرسيش فيعرف املقاولة عىل أنها ‹› الس̺ورة التي تهدف 

إىل إنتاج منتج جديدة ذو قيمة وذلك بإعطاء الوقت والجهد الالزم̼ ، مع تحمل املخاطر الناجمة 

عن ذلك ʪختلف أنواعها )مالية ، نفسية ، اجت̲عية( وʪقابل ذلك يتم الحصول عىل إشباع مادي 
ومعنوي››2

‹›واملقاولة هي الحقل الذي بعني بدراسة واقع املقاول و تطبيقاته من حيث نشاطاته وخصائصه 

النشاط  وح̲ية  ودعم  دفع  أساليب  يدرس  وكذلك   ، لسلوكاته  واالجت̲عية  االقتصادية  واآلثار 

.3‹‹ʲاملقاوال

و̻كن تعريفها عىل أنها ‹›الفعل الذي يقوم به املقاول والذي ينفذ يف سياقات مختلفة وبأشكال 

متنوعة ، فيمكن أن يكون عبارة عن إنشاء مؤسسة جديدة بشكل قانو̹ ، ك̲ ̻كن أن يكون عبارة 

-Marcel Mauss)1923 ة بذاتها ، إذ أنه عمل اجت̲عي بحث عىل حد قولʥعن تطوير مؤسسة قا
4‹›)1924

1 3Pierre André Julien et Michel Marchesnay , L’entreprenariat, édition économica, paris, 1996, P08.
2 4Robert D.Hisrich et Michael P. Peters, Entrepreneurship : Lancer, élaborer et gérer une entreprise, 
édition de nouveau horizons France, 1991, P07
3 5Azzedine Tounés, évolution de la recherche dans le champ de l’entreprenariat, revue algérienne de 
management , Ram n°01, P79.
4  Hernndez (E.M), l’entreprenariat: Approche théorique, éditions l’harmattan, paris 2001,P13.
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أبعاد املقاولة :

الباحث̼  حث  ما   ، واالجت̲عي  االقتصادي  الوسط  يف  كب̺ة  باهت̲م  حظيت  املقاولة  ظاهرة 

موجه  الوقت  نفس  ويف  اقتصادي  ممثل  يعترب  فاملقاول   ، الظاهرة  هذه  حقيقة  معرفة  ملحاولة 

اجت̲عي ويف أغلب األحيان هو فرد متحرر من القيم ، باإلضافة إىل ذلك يعترب منطقي يف إمساكه 

كل جانب من هذه الجوانب، الشكل التايل يبسط هذه األبعاد والتي يف الحقيقة ليست منفصلة 

ولكن هي يف تداخل ضيق. 

Sources : Mouhamadou Wague ; Entreprenariat ineѝcience des comportements 

financières dans les PME et PMI Afrique Subsaharienne université de Nouakchott, 

P5.

أهمية هذا املخطط تكمن يف وصف تفاعالت العوامل التي تظم الحوافز ،القيم وأهداف املقاول 

األبعاد تش̺ إىل أنها تحرك عمل املقاولة ، وتبعا الختالف الحاالت سيكون  التفاعالت ب̼  ، هذه 

هناك سيطرة ألحد األبعاد بقدر استبعاد األبعاد األخرى.

1--2 تعريف املقاول :

Entre-‘‘ ̼نرشه سنة 1723 بباريس كال من املصطلح تّم  للتجارة الذي  عرف القاموس العام 

prendre ‘‘و ‘‘ Entrepreneur‘‘بالشكل التايل1 

Entreprendre : تحمل مسؤولية عمل ما أو مرشوع أصناعة ... إلخ.• 

Entrepreneur : الشخص الذي يبارش عمال أو مرشوعا ما ، حيث مثال بدل أن نقول صاحب • 

مصنع نقول مقاول صناعي.

الذي يس̺ مؤسسة...وهو •  أنه›› الشخص  املؤسسة حيث  بأنشطة متعددة يف  املقاول  يقوم  و 

الذي يطور مؤسسة ‹›2.

أن  اعتبار  عىل  للمقاول  مواصفات  وضعوا  الذي  الباحث̼  من  ب̺ج̺  بريجيت  كانت  لقد  و 

لتحمل  واالستعداد  املتفتح  والذهن  للشك  والنزوع  للربح  القوي  الدافع  له  ‹›صفات مميزة مثل 

املخاطر والقدرة عىل االبتكار...واتخاذ قرارات هادفة ، واملثابرة يف وجه املحن باعتبار ذلك رضوري 

لتنظيم العمل ‹›3.

1 7Sophie Boutillier et Dimitri uzunidis ; L’entrepreneur : Une analyse socio-économique édition 
d’économica, paris, 1995, P8. 
2 8AkoumAndré ,Ansart pierre : Dictionnaire de sociologie , Le robert seuil, 1993, P188.

̺ج̺ ، ترجمة : محمد  3  جودسل جيليان : ’‘منظمواالعمل يستعدون للمعركة’’ يف ثقافة تنظيم العمل ، تحرير ، بريجيت ب
مصطفى غنيم ، الدار الدولية للنرش والتوزيع ، مرص 1995 ، ص 17. 
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فيه  تتوفر  الذي  الشخص  اعترب ‹› أنه  حيث  املقاول  هذا  مواصفات  ليحدد  ذهب  من  وهناك 
الصفات التالية:املخاطرة،التجديد، اإلبداع و االبتكار وحب املبادرة ‹› 1

واعترب جوزيف شمبيرت املقاول أنه »  املنشئ الذي يحدث اإلبداع التكنولوجي ، ويحرك رؤوس 

األموال ، وينظم قوى العمل يف منظور املرشوع الصناعي أو التجاري موجه لتحقيق الربح 2 «

ك̲ عّرف جياليل ليابس املقاول عىل أنه ‹› الشخص الذي تتمثل وظيفته األساسية يف تجميع ، ثم 
تسي̺ وأخ̺ا إعادة إنتاج العوامل املكونة للعملية اإلنتاجية ‹›3

لقد اعتمدت أغلب الدراسات التي تطرقت إىل موضوع املقاول إىل عدة مقاربات التي تناولت • 

املقاول من عدة جوانب وهي :

املقاربة الوظيفية : وهي ترتكز عىل أع̲ل املقاول و سلوكاته و وظائفه ، وهذه الطريقة تعرف 

املقاول عىل حسب سلوكاته وأفعاله ، حيث أنها تصف وظائف املقاول التي عىل أساسها يتم تحديد 
املقاول من غ̺ه 4

نظريته  من خالل    ʲاملقاوال للحقل  الحقيقي  األب  Schumpeter وهو  ̻ثلها  املقاربة  وهذه 

يتحمل   ، االقتصادية  التنمية  يف  محورية  املقاول شخصية  اعترب  األخ̺  هذا  االقتصادي‘‘،  ’‘التطور 

املخاطر من أجل اإلبداع ، وخاصة خلق طرق إنتاج جديدة.

املقاربة السلوكية : سعت لتفس̺ نشاطات و سلوكات املقاول̼ وفق ظروفهم الخاصة ، ترتكز 

والسلوك  والدوافع  الشخصية  الصفات  مثل  للمقاول  البسيكولوجية  الخصائص  عىل  املقاربة  هذه 

القيم  لنظام  أهمية  أعطى  فيرب  ماكس  أن  نرى  لذا  االجت̲عية  ومساراتهم  أصولهم  إىل  باإلضافة 

ودورها يف إطفاء الرشعية ،وتشجيع أنشطة املقاوالتية كرشط ال غنى عنه للتطور الرأس̲يل5 وإنها 

تركز عىل الفرد الهادف إىل إنتاج املعرفة ، التي تكون نتاج للبيئة واملجتمع الذي يعيش فيه املقاول.

* نظرية السلوك املخطط Ajzen : تنص هذه النظرية عىل أن توجهات الفرد هي التي تحدد 
سلوكه وذلك من خالل ثالث مجموعات من املتغ̺ات6

1 Hisrich Robert et Peters Michael : Entrepreneurship ,opcit, P24110 
2 11 Liabes Djilali : Entreprise entrepreneurs et bourgeoise d’industrie, sociologie de l’entreprendre, DEA 
, 1988, Tom 1, P144.
3 12   Gresle François& AL : Dictionnaire des sciences humaines, sociologie, psychologie social, 
Anthropologie, Nathan, 1990,P105.
4 13 Mark casson , l’entrepreneur, édition d’économica, Paris, 1991, P21. 
5 14 Fillion (L.J) : ‘’Le champ de l’entreprenariat : Historique, Evolution , tendance’’, cahier de recherche 
n°97, 01, HEC , Montréal, 1997, P04.  
6 15 Tounés Azzedine , l’intention entrepreneuriale ; une recherche comparative entre des étudiants 
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املواقف املرافقة للسلوك : وهي تتضمن التقييم الذي يقوم به الفرد للسلوك الراغب يف القيام أ- 

به وهي تعتمد عىل النتائج املحتملة التي ينتظرها الفرد من هذا السلوك.

املعاي̺ الذاتية : وهي تنتج من الضغط االجت̲عي الذي يتعرض له الفرد من عائلته وأبويه ب- 

وكذلك أصدقائه ، في̲ يخص رأيهم يف املرشوع الذي يريد إنجازه ، ك̲ ̻كن أن تؤثر السياسات 

الحكومية التي تشجع مثال عىل إنشاء مؤسسات كثيفة التكنولوجيا عىل رفع توجهات األفراد 

نوع هذا النوع من املؤسسات الحكومية ، باإلضافة لتأث̺ العوامل الثقافية مثل وجود ̷وذج 

مقاول يف محيط املقاول باإلضافة ملحفزات نفسية أخرى مثل الحاجة لتحقيق الذات والبحث 

عن االستقاللية.

إدراك الرقابة عىل السلوك : وتتضمن هذه املتغ̺ة األخذ بع̼ االعتبار درجة املعارف التي ج- 

̻تلكها الفرد ومؤهالته الخاصة ، وكذلك املوارد والفرض الرضورية الالزمة لتحقيق السلوك 

املرغوب1.

املراقبة العملياتية: لقد أظهرت القيود املفروضة عىل املراقبة السابقة ، واقرتحت عىل الباحث̼ 

االهت̲م ʪا يفعل املقاول وليس شخصه.››و املسار املقاوالʲ يتضمن جميع الوظائف والنشاطات 

واألفعال املتضمنة إلدراك الفرص وإنشاء املؤسسةالتي تلحق بها ‹›2، حيث يوفر لهم إنشاء املؤسسات 

م̲  لديهم  العامل̼  شؤون  التحكم يف  جانب  إىل  الʳاء،  وتحقيق  للمعيشة  الكايف  الدخل  الخاصة 
ه (Schumpeter)  باململكة الصغ̺ة 3 ّ̲ يعطيهم استقاللية يف العمل وهذا ما س

باإلضافة إىل ذلك ال يوجد حدود معينة لسلوك أخذ املخاطرة(Bostjan2003)  سواء لألفراد أو 

درجتها يصبح  زادت  ، وكل̲  عامل  عبارة عن  الفرد  يكون  أقل  املخاطرة  كانت  املؤسسات فكل̲ 
مقاوال 4

-2 العوامل املؤثرة عىل املقاول:

يتأثر املقاول بالعديد من العوامل املختلفة نذكر من بينها :

أوال : خصائص املقاول النفسية: 

suivants des formations en entreprenariat (Bac+5) et des étudiants en DESS CAAE , thèse de doctorat en 
science de gestion université de Rouen, France, 2003, P167-169  
1 16 Tounés Azzedine, Opcit ,P 167-169.  

2  بدراوي سفيان ، ثقافة املقاولة لدى الشباب الجزائري املقاول , مرجع سبق ذكره , ص 32. 
3 18 Michel Adam, Réinventer l’entreprenariat : Pour soi, pour nous, pour eux, édition l’harmattan, paris, 
2009, P21, 22.

̺ة للنرش و التوزيع والطباعة ، ع̲ن ، الطبعة  4  الدكتور بالل خلف السكارنة ، الريادة ، وإدارة منظ̲ت األع̲ل ، دار املس
األوىل ، 1428/2008 ، ص66.
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يتفق أصحاب االتجاه النفيس عىل أن املقاول يتحىل ʪجموعة من الصفات الخاصة به والتي تؤثر 

عليه بشكل كب̺ ، ولهذا حاول العديد منهم تحديد هذه الخصائص عن طريق إجراء العديد من 

األبحاث التي خلصت بتقديم نتائج كث̺ة، نذكر من أهمها مجموعة الخصائص التالية :

الحاجة لتحقيق انجاز شخيص.• 

القدرة عىل اإلبداع واملبادرة.• 

الثقة يف النفس.• 

الرغبة يف االستقالل.• 

االهت̲م باكتشاف تحديات جديدة فعادة ما يكون املقاول ذو فضول كب̺ة ، ̻تلك البديهة و • 

شجاع بالقدر الكايف للمجازفة والبحث عن كل الفرص املمكنة.

القدرة عىل تحمل األمور غ̺ االعتيادية خاصة أنه يف مواجهة داʥة مع مشاكل جديدة.• 

الح̲س الشديد واإلرصار عىل الوصول إىل الهدف.• 

التحيل بروح املسؤولية.• 

ك̲ أن املقاول ̻يل يف العادة للمجازفة وتحمل املخاطر التي غالبا ما تكون محسوبة، حيث • 

يتفادى  باملقابل  ولكنه  التحدي،  لرفع  تدفعه  ال  التي  الخطرة  الغ̺  املواقف  املقاول  يتجنب 

املواقف عالية الخطورة ألنه يرغب يف النجاح بأي ʴن.

الكفاءة يف االتصال.• 

و تجدر اإلشارة إىل صعوبة توفر كل هذه الخصائص يف شخص واحد ، باإلضافة إىل أن بعض هذه 

الخصائص تولد مع الشخص يف ح̼ أن البعض اآلخر منها ̻كن تعلمها وتحسينها ، ونظرا ألهمية 

كل منها يستحسن للمقاول أن ̻تلك قدرا متوسطا من مجموع مختلف هذه الصفات. 

ثانيا : دوافع املقاول اإليجابية والسلبية منها: 

دوافع  مجموعت̼  إىل  الخاصة  مؤسسة  إنشاء  إىل  باملقاول  تدفع  التي  األسباب  تقسيم  ̻كن 
إيجابية وأخرى سلبية 1

فالدوافع اإليجابية تتمثل يف :

دوافع اقتصادي كالرغبة مثال يف تحقيق ربح مادي، التشجيع املقدم من طرف البنوك، استغالل • 

فكرة أو فرصة يف السوق أو استخدامات جديدة ملنتج موجود، استغالل فكرة جديدة تسمح 

بتقديم منتجات أو خدمات جديدة...إلخ.

دوافع اجت̲عية كرضورة إتباع عادات وتقاليد عائلية، أو الرغبة يف تحقيق مكانة اجت̲عيةإلخ.• 

1 20 R.Wtterwulghe, la P.M.E une entreprise humaine, De Boeck université paris, 1998, P47
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الصعيد •  العمل لحسابه الخاص، االستقاللية، االستفادة عىل  دوافع شخصية كرغبة املقاول يف 

املقدم من  الشخيص من الخربة املهنية املكتسبة سابقا، تشجيع األهل أو األصدقاء، التشجيع 

الزبائن أو املوردين املستقبلي̼...إلخ.

أما الدوافع السلبية فتشمل:

عدم الرضا يف العمل.• 

عدم القدرة عىل تحمل وجود رئيس يف العمل.• 

الرغبة يف إيجاد عمل بعد الترسيح من الشغل.• 

وجود جو غ̺ مناسب يف املؤسسة السابقة.• 

عدم امتالك مؤهالت علمية معتربة.• 

و تجدر اإلشارة أنه ال يجب إه̲ل دور الدوافع السلبية فاللجوء إىل هذا املجال ̻كن أن يكون 

كفرصة أخ̺ة يضع فيها املقاول كل طاقته من أجل تحقيق النجاح.

ثالثا : تأث̺ املحيط عىل املقاول: 

يعترب املقاول نتاج الوسط الذي ينتمي إليه ، حيث ̻كن للعوامل الخارجية أن تشجع عىل ظهور 

الخصائص املقاوالتية عنده ك̲ تساهم أيضا يف تطويرها و تنميتها.

و نذكر من ب̼ هذه العوامل النقاط التالية 1

املحيط الثقايف واالجت̲عي الذي يلعب دورا مه̲ يف تحفيز الفرد ودفعه ألن يصبح مقاوال ، • 

املعتقدات   ، االجت̲عية  العالقات   ، املجتمع  تحكم  التي  القيم  مجموعة  اعتبار  ̻كن  حيث 

الدينية ، التطورات السياسية إضافة إىل الترشيعات املطبقة كعوامل مؤثرة يف العملية املقاوالتية 

، وانطالقا من هذه العوامل ̻كن تفس̺ تطور النشاط املقاوالʲ يف مناطق و بلدان معينة دون 

غ̺ها.

إىل •  ينتمون  املقاول̼  من  الكث̺  أن  نجد  حيث  املقاوالتية  القدرات  تنمية  عىل  العائلة  تأث̺ 

عائالت بعض أفرادها مقاول̼ ، وغالبا ما يكون األب هو الذي ̻ارس أو مارس نشاطا مستقال 

وهذا ما يعزز الثقافة املقاوالتية عند الشخص منذ الصغر ، ك̲ ̻كن أن يكون للصديق املقاول 

تأث̺ كب̺ عىل الفرد يؤدي إىل تحفيزه و دفعه إلنشاء مؤسسته الخاصة.

و̻كن أيضا للنظام املدريس أو التعليمي املساعدة يف خلق و تطوير الخصائص املقاوالتية عند • 

يف  كإمكانية  خاّصة  مؤسسة  بإنشاء  املبادرة  تقديم  و  باملقاول  بتعريفهم  ذلك  ويتم   ، الطلبة 

املستقبل ̻كنهم اللجوء إليها ، و̻كن االعت̲د أيضا عىل عرض ̷اذج ناجحة للمقاول̼ والتي 

1 21 M.Marchesnay et C Fourcad , Gestion de la P.M.E/P.M.I, Nathan, France, 1997, PP20-21.
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̻كنهم تقليدها ، باإلضافة إىل الحرص عىل تزويدهم باملعارف التي يحتاجون إليها خالل فرتة 

بالغ األهمية يف تعزيز الثقافة املقاوالتية بالنظر إىل أن  االنطالق ، و يعترب هذا العامل عامال 

الكث̺ من الخصائص الرضورية للمقاول ال تولد بالرضورة مع الفرد بل ̻كنه تعلمها.

ك̲ لوحظ أيضا أن الهجرة تدفع بالكث̺ من املغرتب̼ إىل املبادرة إلنشاء مؤسساتهم الخاصة، • 

وهذا ما يساعدهم عىل االندماج الرسيع والتأقلم مع البلد الذي استقروا فيه.

توجد أيضا عنارص أخرى قادرة عىل التأث̺ إيجابيا أو سلبيا عىل املقاوالتية ، ففي حالة تدخل • 

الدولة ، أو تطبيق نظام رضيبي مثقل ، أو ترشيعات معقدة ، باإلضافة إىل مشاكل اإلدارة ̻كن 

لهذه العنارص أن تحد من النشاط املقاوالʲ ، وكل هذا يدخل ضمن النظام االقتصادي املطبق 

والذي ̻كنه تشجيع ديناميكية إنشاء مؤسسات جديدة أو الحد منها.

رابعا : الخربة املهنية: 

إن تحكم املقاول يف تقنية ما أو اطالعه عىل خبايا س̺ قطاع عمل مع̼ تلعب دورا مه̲ يف 

تشجيعه إلنشاء مؤسسة جديدة وكذلك يف ̷و و نجاح املؤسسة املستحدثة ، و لذلك يعترب عامل 

امتالك خربة يف بعض املجاالت مثال : كيف تتحصل عىل ʯويل من البنوك أو من مؤسسات اإلقراض 

إنشاء منشآت   ، منتجات أو خدمات مكيفة بشكل جيد مع السوق  القدرة عىل تقديم   ، األخرى 

صناعية ، تشكيل وإيجاد شبكات للتوزيع عامال ذو أهمية كب̺ة تساعد عىل نجاح املقاول يف نشاطه 

املستقبل.

و ʯاشيا مع نجاح املؤسسة و ̷وها تزداد أهمية امتالك خربة يف مجال التسي̺ ، ففي بداية 

املؤسسة يقترص دور املقاول عىل تسي̺ نشاطاته الخاصة و نشاطات بعض املوظف̼ ولكن مع ازدياد 

حجم مؤسسة وارتفاع عدد ع̲لها وارتفاع درجة التعقيد فيها تزداد حاجته المتالك مهارات يف 
مجال التسي1̺

خامسا : دور التكوين: 

يلعب التكوين دورا مه̲ جدا يف عملية التحض̺ إلنشاء مؤسسة جديدة ، إذ أنه يسمح للمقاول 

بامتالك معارف نظرية ، تقنية و مهنية ʯكنه من لعب دور القيادي عىل مستوىل مؤسسته و تسهل 

متعددة  مجاالت  يف  التكوين  يكون  أن  يجب  لذلك   ، املسيطرة  األهداف  تحقيق  إىل  الوصول  له 

فباإلضافة إىل رضورة التحكم يف التقنية املقدمة ، عليه أيضا السعي المتالك مهارات ʯكنه من قيادة 

و تسي̺ مؤسسته ، ك̲ ال يجب إه̲ل الوظيفة التجارية ومن املهم جدا أيضا تلقي تكوين يف املجال 

االسرتاتيجي نظرا لدوره الكب̺  يف تطور املؤسسة و يف بعض األحيان حتى لض̲ن بقائها واستمرارها 

1  22 R.Wtterwulghe, Opcit, PP 52-53.
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يف السوق1.

إن درجة االلتزام بتلقي تكوين يف مختلف هذه املجاالت مرتبط بشخصية املقاول و ʪتطلبات 

النشاط، حيث ̻كن االستغناء عن بعضها إذا كان للمقاول رشكاء ، ولكن يف بعض األحيان يقون 

املقاول وجيدا و معزوال خالل فرتة انطالق املرشوع ، لذلك فهو يحتاج إىل حد أد̸ من التكوين يف 

مختلف هذه املجاالت.

-3خصائص املقاول و أدواره : 

إن املقاولة تتطلب روحا و ذهنية خاصة قبل كل يشء فاملقاول هو شخص مبادر جرئ يريد أن 

بالرغم من وجود مخاطر قد  يأخذ مص̺ه بيده و هو متفائل بطبيعته ، و مؤمن بحتمية النجاح 

تؤدي إىل الفشل ، لذا فإن املقاول̼ ̻تلكون خصائص قد تكون فريدة ولهم أدوار مهمة ، وسيتم 

تناول أهم الخصائص واألدوار التي يقوم بها املقاول و عىل النحو التايل :    

3-1 خصائص املقاول : 

لقد أثارت نتائج أع̲ل املقاول̼ اهت̲م الكث̺ من عل̲ء اإلدارة و االجت̲ع  و االقتصاد و غ̺هم 

و لذلك قام العديد منهم بإجراء دراسات وأبحاث ، فقد بينت هذه األخ̺ة أن املقاول̼ يتمتعون 

بخصائص و قدرات عالية ، وهذه الخصائص ال يجب أن تتوفر جميعها يف شخص واحد و لكن قد 

هذه  و  امل̲رسة  و  بالتدريب  تطويرها  ̻كن  أنه  و  منها  بالعديد  املقاول̼  بتمتع  األبحاث  دلت 
الخصائص هي : 2

القدرة عىل تحمل املخاطر املدروسة.• 

املبادرة.• 

االنتباه للفرص واقتناصها.• 

اإلرصار واملثابرة.• 

البحث عن املعلومات الالزمة للعمل.• 

االهت̲م بالجودة والتميز.• 

االلتزام بالعمل واملتابعة.• 

الفعالية.• 

التخطيط املنظم.• 

حل املشكالت.• 

1 23 R.D Hisrich et M.P. peters, Entrepreneurship, Opcit, P64
2 24  R.D Hisrich et M.P. peters, Entrepreneurship, Opcit, P64
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الثقة بالنفس.• 

الحزم.• 

اإلٌقناع واستخدام اسرتاتيجيات التأث̺.• 

االهت̲م بتوف̺ بيئة عمل مالʥة.   • 

يحتاجها إلدارة  املقاول و  التي ̻تلكها  والس̲ت الشخصية  القدرات  املقاولة هي  والخصائص 

املرشوع بنجاح، وهي املهارات السلوكية واإلدارية التي ʯكنهمن النجاح يف مرشوعه ووفق عىل 
التصور ̻كن تصنيف خصائص املقاول عىل النحو   التايل: 1

الخصائص الشخصية : وتشمل : أ- 

االستعداد وامليل نحو املخاطرة: إن املقاول هو الشخص املخاطر لذلك فإن أهم ميزة يف املقاولة  -1

هو امليل نحو املخاطرة، لذلك نجد أن الرشكات الصغ̺ة التي ̻تلكها شخص واحد هي أكʳ ميال 

للمخاطرة من الرشكات الكب̺ة.

الثقة بالنفس : إن األشخاص الذين ̻تلكون الثقة بالنفس و يشعرون أنهم ̻كن أن يقابلون  -2

التحديات ، بالثقة بالنفس يستطيع املقاول من خاللها أن يجعل من عمله عمال ناجحا حيث أنه 

ترتيب هذه  والقدرة  أعىل  املشاكل املختلفة بدرجات  بأنواع  ̻تلك شعورا متفوقا وإحساسا 

املشاكل والتعامل معها بطريقة أفضل من اآلخرين.

االندفاع للعمل: يظهر املقاول مستوى من االندفاع نحو العمل أعىل من اآلخرين حتى أن هذا  -3

االندفاع والح̲س يأخذ شكل العناد والرغبة يف العمل الصعب والشاق.

االلتزام : البد من الريادي من استمرار تركيزه عىل أهدافه و عدم تخليه عن تخطيط أنشطة ،  -4

ك̲ أن رس نجاح املقاول هو التزامه بواجباته التي رسمها لنفسه.

التفاؤل: يتميز املقاول بأنه متفائل أكʳ من غ̺ه مع العلم أن األشخاص قد يفشلون يف تحقيق  -5

يشء ما يف مراحل الحياة وهذا أمر ال ̻كن تفاديه و لكن يجب التعلم من ذلك الفشل الستمرار 

النجاح.  

الخصائص السلوكية : وتشملب- 

املهارات التفاعلية : وهي املهارات اإلنسانية من حيث بناء و تكون عالقات إنسانية ب̼  -1

العامل̼ واإلدارة و املرشف̼ عىل األنشطة والعملية اإلنتاجية و السعي إليجاد بيئة عمل تفاعلية 

تستند إىل التقدير واالحرتام و املشاركة يف حل املشكالت و تنمية اإلبداع وإقامة قنوات اتصاالت 

فّعالة و هذه املهارات توفر األجواء لتحس̼ األداء.

1 25 Pendeliau.G, Le profil du créateur d’entreprise, édition L’harmattan, Canada, 1997, P91. 
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املهارات التكاملية: وهي تنمية املهارات التكاملية ب̼ العامل̼ و إذ تصبح الرشكة و كأنها  -2

خلية عمل متكاملة و تضمن إنسانية األع̲ل ب̼ الفعاليات و ب̼ األقسام.

الخصائص اإلدارية :وتشمل : 1 

ج - املهارات اإلنسانية : وʯثل املهارات الخاصة بالتعامل اإلنسا̹ والرتكيز عىل إنسانية العامل̼ 

و ظروفهم اإلنسانية و االجت̲عية و تهيئة األجواء الخاصة بتقدير واحرتام الذات فضال عن احرتام 

بناء بيئة عمل تركز عل الجانب  الطاقات خالل  استث̲ر  املشاعر اإلنسانية و الكيفية التي يتم يف 

السلو˔ واإلنسا̹ وانعكاس ذلك عىل األداء والتميز.

املهارات الفكرية : يتطلب من املقاول امتالك مجموعة من املهارات الفكرية الخاصة وامتالك  -1

املعارف والجوانب العلمية والتخطيطية والرؤيا إلدارة املرشوع الصغ̺ وكيفية ارتكازه عىل 

األطر واملفاهيم العلمية واملعرفية و القدرة عىل تحديد السياقات والنظم وصياغة األهداف 

عىل أساس العقالنية.

املهارات التحليلية : ترتبط املهارات التحليلية مع املهارات الفكرية و تهتم املهارات التحليلية  -2

املهارات  هذه  تهتم  و  املرشوع  أداة  عىل  املؤثرة  واملتغ̺ات  العوامل  ب̼  العالقات  بتفس̺ 

بتحليل األسباب وتحديد عنارص القوة والضعف للبيئة الداخلية والفرص والتهديدات يف البيئة 

باملنافس̼ و تصوراتهم  السلوكيات الخاصة  املهارات عىل تحديد  الخارجية ، ك̲ ترتكز هذه 

املستقبلية.

املهارات الفنية : و تتمثل باملهارات األدائية و معرفة طبيعة العالقات ب̼ املراحل اإلنتاجية  -3

بتصميم  يتعلق  في̲  خاصة  الفنية  األع̲ل  أداء  كيفية  ومعرفة  للسلع  التصميمية  واملهارات 

املنتج و كيفية تحس̼ أداءه وكل ما يرتبط بالجوانب الفنية والتشغيلية و معرفة كيفية تركيب 

األجزاء و صيانة بعض املعدات ، وهذه املهارات تكون ذات تأث̺ كب̺ يف بعض املشاريع ذات 

الطابع الفني كالنجارة وصناعة األثاث و غ̺ها.

واملبادرة -  العمل  املقاول̼ هي حب  أبرز خصائص  أن من  القول  تقدم ̻كن  ما  تأسيسا عىل 

التنفيذ  وحب  والتصميم  الكاملة  والثقة  املخاطر  رغم  النجاح  عىل  واإلرصار  به̲  والتعلق 

واملهارة يف إدارة املخاطر و رؤية املتغ̺ات كفرص يتحتم اقتناصها واالستقاللية يف العمل و 

مجابهة التحديات والشعور باإلنجاز و تحقيق السيطرة املالية واالستقالل املايل ك̲ أن العمليات 

املقاوالتية تتضمن أبعاد مختلفة من الخصائص واملهارات التي ينبغي أن يضطلع بها املقاول يف 

لدعم القدرات يف مجال إنشاء و تطوير   ʭالعر البرشية ، املرشوع  املوارد  لتنمية   ʭالعر املركز   ، العربية  1   منظمة العمل 
الكتب الوطنية ،  الليبية للرتقيم الدويل املوحد للكتاب ، دار  الوكالة  الطبعة األوىل ، 2006 ،   ، ̺ة واملتوسطة  املنشآت الصغ

 .ISBN 9959-40-010-7 ، بنغازي ليبيا
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مختلف جوانب النشاطات التي يقوم بها.

3-2أدوار املقاول : 

إن األفراد الذين ينشؤون أع̲ل جديدة يؤدون خدمة ذات قيمة كب̺ة لبقية أفراد املجتمع ، 
وتلعب األع̲ل الصغ̺ة عددا من األدوار الهامة يف االقتصاد وهي :1

توف̺ الوظائف الجديدة : إن الوظائف التي توفرها املشاريع الصغ̺ة تختلف عن تلك التي  -1

توفرها الرشكات الكربى يف النواحي رئيسية عديدة فاملشاريع الصغ̺ة عادة ما تدفع أجورا 

الوظائف يف تلك  %25 من   ، ألن  الكربى  الرشكات  تقدمه  إليها أقل م̲  تقاعد وما  و  نقدية 

املشاريع هي وظائف مؤقتة ، ك̲ أن العامل̼ يف املشاريع الصغ̺ة حاصل̼ عىل مؤهالت علمية 

املشاريع  فإن  وهكذا   ، الكربى  الرشكات  يف  يعملون  الذين  عليها  حصل  التي  تلك  من  أد̸ 

الصغ̺ة باستخدامها العامل̼ الذين ال يلبون احتياجات الرشكات الكربى إ̷ا تكون ʪثابة توف̺ 

فرص وظيفية جديدة تقلل من البطالة.

تقديم منتجات وخدمات جديدة : إن تبني املشاريع الصغ̺ة و تشجيعها لالخرتاعات يساهم  -2

أن  الدراسات  ، إذ تش̺  املشاريع الصغ̺ة   ، التنافس للرشكات  بشكل كب̺ يف تحس̼ موقف 

املشاريع الصغ̺ة وهذه  انطلقت من  الجديدة  الجوهري للمنتجات  التطور  %98 من  حوايل 

النسبة تظهر حقيقة أن املشاريع الصغ̺ة تتفق بنسبة ال تقل عن %95  من تكاليف البحث 

والتطوير يف أمريكا.

فإن  -3 الجديدة  واملنتجات  للوظائف  توف̺ها  إىل  باإلضافة   : الكربى  الرشكات  احتياجات  توف̺ 

املشاريع الصغ̺ة تلعب دورا هاما يف نشاط الرشكات الكربى ، فهي تقوم بدور املوزع وكذلك 

وكالء خدمة الزبائن باإلضافة إىل دورها كمورد.

تقييم املنتجات والخدمات الخاصة : إن العديد من املشاريع الصغ̺ة إ̷ا وجدت و بقيت ألنها  -4

تتمكن من تلبية حاجات و متطلبات الزبائن الخاّصة ، كون أن نظام اإلنتاج فيها يعتمد يف أغلب 

األحيان عىل التنوع و ليس عىل اإلنتاج الواسع وهذا قد ال يت̲ىش مع نظم اإلنتاج يف الرشكات 

الكربى التي ترتكز عىل الوفرة يف اإلنتاج.

-4 املقاول يف الدراسات الجزائرية : 

املقاولة عند أحمد هني :  -1

و من ب̼ الدراسات التي ذهبت إىل دراسة املقاول̼ دراسة ’‘أحمد هني’‘ حول الشيخ و رب 

الصناعات  غرفة  املعتمد يف   Cree Germe برنامج  حالة  دراسة   ، املقاولة  لدعم  التكوينية  الربامج  تقييم   ، لفق̺  1  حمزة 
التقليدية والحرف ، رسالة ماجست̺، جامعة بوقرة بومرداس كلية العلوم االقتصادية و علوم التسي̺ و العلوم التجارية، 2009، 

الجزائر، ص24. 
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العمل ، والذي أنشار فيها أن الرتكيب املزدوج للفاعل̼ االجت̲ع̼ ، أي رؤساء املؤسسات والع̲ل 

ينتج عنه ، س̺ اإلنتاج فقوى العمل هي قوى اجت̲عية و عالقة اإلنتاج لديها بعدين األول هو إنتاج 

مادي و ثا̹ هو إنتاج مراكز اجت̲عية فكل من املقاول والعامل لديها مركز اجت̲عي و تقوم عملية 

اإلنتاج بإعادة أنتاج هذا املركز.

و يرى أحمد هّني أن املقاول هو الشيخ يف طبيعة تسي̺ه و مظهره ، يجب أن يحرتم و يخاف 

من طرف ع̲له أن تكون لديه هيبة ، و يجب عليهم››... أن يظهروا إخالصهم ل˕ ال يوقفوا عن 
العمل... ال يرسبون رس اإلنتاج ال يكّرسونآالت ... ال يبذرون املواد ، ال يكبحون و ال يرسقون ‹›1

فاملقاول يعمل وفق البيئة املجتمعية و تقاليدها ، حيث رعاية املقاول لع̲له عىل شكل الرعاية 

انت̲ئه  يشبه  ملؤسسة  عامل  انت̲ء  يصبح  أي  اليابا̹  املجتمع  يف  معروف  النمط  وهذا   ، األرسية 

لعائلته.

يساهم يف مصاريف  فيها و  التي يعيش  املنطقة  أو   ، القبيلة  املقاول من العش̺ة أو  ويوظف 

يف  يطغى  له ،  ّ̲ ع حل مشاكل  يتدخل يف  مظهر الشيخ الجليل ،  ع̲له ، لديه  حج أحد  أو  الزواج 

ل هم الزبائن››2  ّ̲ مصنعه جو العمل األخوي ‹› رب العمل هو الشيخ والع

نالحظ من خالل التحليالت التي قّدمها أحمد هنّي أنه يركز عىل مسألة املوروث الثقايف التقليدي 

حيث أن الحداʷ يعيد إنتاج ما هو تقليدي ، فكرة استمرارية القيم األصلية يف العملية التسي̺ية.

املقاول عند جياليل اليابس :  -2

الطبقة  الصناعي من خالل  العمل  ، يف م̲رسة  الجزائري  املقاول  اليابس درس ذهنية  جياليل 

الربجوازية الصناعية و تشكيل هذه الطبقة يعود إىل التسهيالت التي قدمتها الدولة يف مجال الصناعة 

، و يعرف املقاول بأنه››الشخص الذي  تتمثل وظيفته األساسية يف تجميع ، ثم تسي̺ و أخ̺ا إعادة 

إنتاج العوامل املكونة للعملية اإلنتاجية›› 3و يش̺ إىل أن تجمع رأس املال هو رشط مادي لوجود 

الربجوازية الصناعية حيث تحقق بوجودها ̷وذج و مرشوع اجت̲عي برجوازي ممثل يف حرية أخذ 

املبادرة.

و املقاولون هم يف عالقة خضوع استقاللية مع الدولة من جهة يطالبونها بح̲ية الصناعة و التجارة 

ينشئ  حيث  للعائلة  قوي  وزن  هناك  أن  إىل  توصل  و   ، للمبادرة  الحريّة  كامل  بإعطائهم  ذلك  و 

1  حمزة لفق̺ ، تقييم الربامج التكوينية لدعم املقاولة ، مرجع سابق , ص 24. 
2  الرفاعي ، رفاعي محمد ، أحمد محمد سيد ، اإلدارة املعارصة ، دار املريخ للنرش ، الرياض ، اململكة العربية السعودية ، 2001 

، ص 146 
3 30 Henni Ahmed : Le Cheikh et le patron ; usage de modernité dans la reproduction de la transition , 
oѝce des publications, Alger, 1993, P24. 
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ل للحصول عىل فائض القيمة  ّ̲ املقاولون مؤسسات عائلية و يشرتكون يف املؤسسة و يستغلون الع

بين̲  حديثة  التكنولوجيا  تقليدي  ما هو  مع  حديث  ما هو  ̻زحون  ملؤسساتهم  تسي̺هم   و يف 

عالقات العمل تقليدية كالعالقات القبلية و الجهوية خصوصا يف عمليتي التكوين و التوظيف.  

-5 تصنيف املقاول و املقاول̼ يف الجزائر: 

5-1 تصنيف املقاول :

 Selon des conditions de: هناك تصنيفات عديدة للمقاول ومن بينها 1طبقا لرشوط اإلنشاء

la création

يف الستينات ، قسم Norman Smith املقاول تبعا لن̲ذج تنظيم املؤسسات إىل نوع̼ ، وذلك 

يف دراسته لسكان منشئ̼ للمؤسسات يف منطقة النشاط يف الو.م. األ :

املقاول الحريفArtisan: هذا النوع من املقاول̼ يعتمد عىل خربته التقنية و العملية يف إنشاء • 

مؤسسة وهو يف العادة يفضل املؤسسة الصغ̺ة و ̻يل لألنشطة يف القطاعات ضعيفة التطور ، 

ك̲ أنه ال يحب الرقابة الخارجية عىل مؤسسته ، مجال عملية ال ̻ثل ابتكارا بذاته و لكنه تقليد 

لنموذج موجود مسبقا ، منطقه يف إنشاء مرشوعه ال يعتمد عىل مبدأ الكفاءة التسي̺ية و لكن 

من منطق االقتناع بطريقة العمل التي يتحكم بها.

املقاول منتهز الفرص Opportuniste :هو يتميز ʪعرفة أكʳ عن سابقه )النوع األول( يف عمل • 

وأكʳ خربة قد يكون إطار جامعي ، يسمى هكذا لدراسة الوافية ملرشوعه والتي تكون متصلة 

بفرصة اإلبداع واالبتكار ، يفضل االنطالق برأس مال شخيص مهم )ʯويل ذاʲ يكون كب̺(.

طبقا للربح :هناك تصنيف آخر يشبه النوع̼ السابق̼ ، تبعا لنشاط إدارة األع̲ل.• 

كفاءة •  يعلم كيف يضع  و  اإلنتاج،  قبل كل يشء برشوط  يهتم   :Technicien التقني  املقاول 

 ʳلكنه أك  Smith الحريف  املقاول  يشبه  النواحي  القيمة، وهو يف بعض  الخاصة يف  العملية و 

تأهيال.

املقاولManageur:  يركز عىل مشاكل تسي̺ املوارد، حسب تكوينه أو خربته العملية، اهت̲مه • 

يهدف إىل تقليل التكاليف و أيضا االستث̲ر خارج اإلنتاج، أي أنه يتوجه نحو القطاعات التي ال 

تتطلب عملية اإلنتاج.

طبقا ملنطقة السلوك: هناك نوعان من املقاول طبقا لـ 2• 

Pierre André Julien et Michel Marchesnay (1988) :  ه̲ : 

(PIC:(Pérennité-Indépendance-croissance سلوك املقاول -)1

1 31 Ibid, P24 
2 32 LiabesDjilali : Entreprises entrepreneurs et bourgeoisie d’industrie, Opcit, P144.  
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 اهت̲م هذا املقاول تكون مرتبة حسب األولوية عىل الشكل التايل :
ض̲ن بقاء نشاطه، من خالل املحافظة و تراكم ممتلكاته.• 
من •  باملساه̲ت  ملؤسسته  االجت̲عي  الرأس̲يل  رفع  رفضه  من خالل  االستقاللية  يف  الرغبة 

املشارك̼.
ويف األخ̺ النمو كنتيجة حتمية لرتاكم ممتلكاته و ليس كهدف يف حد ذاته.• 

الخارجية محدودة و نشاطه  يتميز هذا النوع من املقاول̼ باهت̲مه باإلنتاج ، ك̲ أن رؤيته 
التجاري لدراسة السوق محدود و فردي ال يعطيه أهمية كب̺ة فهو يفضل العمل عىل أساس وفاء 
شبكة العالقات عىل الزبائن و املوردين ليصبح سلوكه االسرتاتيجي ذو طابع أبوي و شخيص و تتم 
صياغة الس̺ورة اإلسرتاتيجية خارج أي إجراءات ، ك̲ يتميز هذا النوع بإسرتاتيجية استكشافية يتم 
إعدادها بالتدرج للوصول التخاذ القرارات كنتيجة للوعي باملشكلة و بذلك يكون تفاعيل يف الفعل 

، ك̲ يغلب عليه املركزية يف عملية اتخاذ القرار.

(CAP:(Croissance-Autonomie-Pérennisation سلوك املقاول -)2
أول اهت̲مات هذا النوع نشاطات النمو أكʳ من ̷و النشاطات ، فهو يسعى  إىل تحقيق أكرب 
ربح و لو بدرجة كب̺ة من املخاطر ، فهذا املقاول أكʳ حيوية ال يرتدد يف التنازل عن نشاطه لو ̬ 
يبلغ مرحلة االستغالل لدى قد يلجأ إىل التمويل الخارجي و فتح رأس̲له برشط ض̲ن استقاللية 
التسي̺ حيث يفضل االستقاللية يف اتخاذ القرارات ، ك̲ ينصب اهت̲مه عىل الحرص عىل البقاء و 
الذي يكون مرتبط ʪدى تحقيق مستوى جيد من األرباح ، و̷ط تسي̺ه يتجه لالندماج أكʳ من 

التميز فهو يفضل مشاركة أعضاء املؤسسة.

5-2 تصنيف املقاول̼ يف الجزائر : 
هناك العديد من التصنيفات للمقاول̼ وكل منها تأخذ معاي̺ معينة ووجهات نظر مختلفة تعرب 

عن املقاول و أفعاله املقاوالتية التي يقوم بها وهي كالتايل 1

املقاول الحريف مقابل املقاول االنتهازي :أ- 
تم وضع هذا التصنيف عام 1967 و يعني :

  املقاول الحريف : يتميز بأن لديه القليل من التعلم لكن لديه الكث̺ من الخرب و الكفاءة
التقنية العالية ، حيث يحب م̲رسة النشاط الذي تقبل أن يرثه من آباءه و أن يورثه ألبنائه ، فهذا 

النوع من املقاول̼ يخىش خروج املهمة من األرسة ، ك̲ يرفض بصفة عامة ̷و املؤسسة.

  ستوى تعليميʪ املقاول االنتهازي : يعرب عن نوع مناقض للنوع السابق الذكر حيث يتميز

مرتفع عندما نقارنه باألول ، أرسته يف األع̲ل متنوعة و كث̺ة ، وهو يعرف اإلدارة و العمليات 
فهو يحب  العكس  ، عىل  آبائه  الحرفة عن  وراثة  يتقبل  ال  و  ̷طية  ذو شخصية غ̺  بها  املتعلقة 

املخاطرة و يهوى النمو و التطور.

1 33 Alain Fayolle : Entreprenariat apprendre à entreprendre, Ed, Dunod, Paris, 2000, P62. 
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تصنيف جاكل̼ لوفر :ب- 
60 حالة إلنشاء  قامت بهذه التصنيفات بناءا عىل دراسة دامت 20 سنة )1950-1970(مست 

مؤسسات، وهي كالتايل 
املقاول املدير أو املبدع : هذا النوع من املقاول̼ تخّرج من جامعة أو مدرسة كب̺ة ، حظى - 

ʪسار مهني بارز يف مؤسسة كب̺ة ، تحركه حاجاته الخاصة مثل : الرغبة يف اإلنجاز و تحقيق 
مرشوع ، والتمتع بالسلطة ، وتتمحور هذه األهداف حول التطوير واإلبداع.

املقاول املالك و املتوجه نحو النمو: له رغبة ملحة و داʥة يف النمو و التطور ، غ̺ أن هذه - 
املسألة طرحة إشكالية االستغاللية املالية عند محاولة إيجاد التوازن ب̼ هذا النمو و امللكية ، 

.ʳيتجه نفس رغبات سابقة مع الرتكيز عىل حاجات السلطة أك
فهو -  االستقاللية،وعليه  وهو  أال  أولوية  ذو  عن هدف  يبحث   : الفعالية  عن  الباحث  املقاول 

يرفض النمو الذي قد يؤثر عىل هذا الهدف ، وترتكز حاجاته هو اآلخر عىل السلطة.
املقاول الحريف : هذا املقاول كنظ̺ه السابق يسعى إىل االستقاللية، فهي طموحه األسايس من - 

خالل إنشاء مؤسسة، التي يفضلها عىل النجاعة االقتصادية، أما أهدافه فهي : البقاء و اٌستمرار.

للمقاول،فجاء  االجت̲عي  واملوقع  االقتصادية  الوظائف  عىل  شومبيرت  ركّز  شومبيرت:  –مقاربة  ج 
تصنيفه سنة 1935 كالتايل 1

املنتج املسوق: ̻ارس وظائف متنوعة، فهو بصدد تقديم مرشوع رأس̲يل.• 
قبطان الصناعة : يعتربه قبطانا إما من خالل شخصيته و تأث̺ها ، أو من خالل مكتسباته أو • 

مراقبة أغلب اإلجراءات.
املدير املوظف: يتسم بأع̲ل غ̺ رأس̲لية، و قد ال يهتم بالنتائج التي تحققها املؤسسة و هو • 

مقاول ̻تلك قانون خاصا به.
املؤسس املشارك: يقوم ببعث نشاط قوي يف بداية املرشوع أو نشاط املؤسسة لكن رسعان ما • 

ينسحب.

فمنذ االستقالل و إىل غاية دخول مرحلة التسعينات من القرن املايض كانت الدولة تسيطر عىل 
االقتصاد و التجارة ، ومركزة عىل القطاع العمومي و إه̲ل القطاع الخاص الذي اقترص نشاطه عىل 

بعض الصناعات التحويلية التقليدية ذات الطابع العائيل املحدودة و تجارة التجزئة.

غ̺ أنه بعد مرور تلك الفرتة واستحداث الدولة ملجموعة من الترشيعات التي سمحت بإنشاء 
مؤسسات لدعم و تشجيع الشباب عىل االستث̲ر وإنشاء مؤسسات خاصة ، برزت مشاكل أخرى 
ʯثلت يف األساس بعدم الثقة ʪنتجات القطاع الخاص ، حيث اعترب املقاول شخص انتهازي غرضه 

الربح و لو عىل حساب الغ̺.

1  لونييس ريم ، املعوقات االجت̲عية للم̲رسة املقاوالتية يف الجزائر ، رسالة ماجست̺ ، قسم علم االجت̲ع ، جامعة سطيف ، 
الجزائر ، إرشاف د. ك̲ل بلخ̺ي ، 2014-2015 ، ص.ص226(-)227. 
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إن هذه املراحل التي مّر بها املقاول الجزائري والصعوبات التي واجهها أدت إىل بلورت صفات 
و اتجاهات ، هذا املقاول والتي عكست املسارات التي اتخذها ، فيمكن تصنيفها عىل األساس التايل: 

1(- املسار العائيل : وهو عملية إنشاء تطوير أو اإلرشاف عىل مؤسسة بتفويض عائيل باالستعانة 
ʪدخراتها و عالقاتها ، زيادة عىل استع̲له للتكنولوجيا.

بإنشاء  يقوم  أن  قبل  التحريرية  الثورة  مناضيل  من  الذي  املقاول  وهو   : السيايس  املسار   -)2
مؤسسته.

فينشئ مؤسسة أو  الجامعة  عليا من  له شهادة  املقاول بأن  الجامعي : يتميز هذا  املسار   -)3
يطورها من خالل مكتسباته املعرفية.

4(- املسار املهاجر : هذا النوع من املقاول̼ أنشأ مؤسسة بالخارج باعتباره مهاجرا سابقا و يقوم 
بتحويل نشاطه إىل أرض الوطن ، أو ينشئ فرعا له يف الوطن.

5(- مسار القطاع العام: ̻ثله املوظفون السابقون أو اإلطارات الذي شغلوا مناصب سابقة يف 
القطاع العام ساعدته عىل إنشاء املؤسسة.

6(- مسار االنفتاح: هذا النوع عمل يف مجال التجارة ومع االنفتاح عىل التجارة الخارجية قرر 
دخول املنافسة وإنتاج السلع و الخدمات.

7(- مسار املخاطر و املغامر: يسعى هذا النوع من املقاول̼ إىل تحقيق الربح و تكوين الʳوة أيا 
كانت مصادرها حيث يقوم بغش مختلف األطراف كالبنوك،الرضائب، القوان̼...ك̲ ̻كن تقديم 
تصنيف الذي تطرق له(Abderrahmane Abdou – Kamel Boucharf) و الذي ʯثل يف املقاول 
: اإلطار ، التقليدي، الوريث ، املنفتح ، فاملقاول التقليدي قد يتقاطع مع مسار أو أكʳ من املرسات 
السابقة فهو محدود الشهادات )مستوى ابتداʨ أو متوسط( قام بإنشاء مؤسسة يف مرحلة شبابه 
واملؤسسة التي يقودها ليست بالرضورة هي نفسها التي امتلكها عند نشاطه ، اكتسب خربة طويلة 
ال   ˔، األبناء  أو  األرسة  نحو  موجهة  مؤسسة  تحقيق  هي  دوافعه  تجارية  عائالت  من  ينحدر  و 
يحتاجوا إىل العمل لدى الغ̺، يقوم يف بعض األحيان باستث̲رات اجت̲عية يف مدينته أو قريته )ينفق 

األموال ، يبني...( هذا ما يربزه بوضوح دوره االجت̲عي 
و الجدول التايل يب̼ لنا أربع أصناف من املقاول̼ الجزائري̼

الجدول رقم 01 : يوضح أصناف املقاول̼ يف الجزائر

املقاول املتفتحاملقاول التقليدياملقاول الوريثاملقاول اإلطارنوع املقاول

42231106نسبة من املقاول̼

مقاولوا السبعينات : لقد قام جان بيناف بدراسة حول مقاويل السبعينات أين كان نظام الدولة 
الجزائرية حينها نظاما اشرتاكيا ، لذا كان عدد املؤسسات الخاصة مقارنة باملؤسسات العمومية ضئيال 
فأجرى دراسته عىل 250 مقاول من العاصمة درس فيهم أصولهم الجغرافية و االجت̲عية فتوصل 

إىل أن هناك ثالثة أنواع للمقاول̼ يف تلك الفرتة هم كالتايل : 
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املقاولون التّجار :- 

األصول الجغرافية لهؤالء من الرشق و جنوب الجزائر حيث جاؤوا من واليات مثل : قسنطينة 
، واد سوف ، مسيلة ، بسكرة ، أما أصولهم االجت̲عية فهم ينتمون إىل عائالت نبيلة متدينة غرست 
يف أبنائها حب الوطن و التضحية من أجله ، كانوا مالكا يف الفرتة االستع̲رية وإثر مشاركتهم يف 
ثورة املقرا̹ ثم نزع ملكيتهم فأصبحوا تّجارا ، و تركز نشاطهم يف اإلسرتاد و التصدير فكّونوا رأس 
مال خارج البالد ، وقد قّدموا مساعدات مالية لجبهة التحرير الوطني ك̲ قّدموا لهم كل املعلومات 
التي تحتاجها و الخاصة بالتجارة و التّجار الكبار ليتحصلوا عىل السالح و قد تحولت محالتهم هذه 

إىل مصانع بعد االستقالل 

أرباح  عىل  تحصل  قطاعات  يف  يستثمرون  صناعي̼،  منهم   ʳأك تّجار  املقاول̼  من  النوع  هذا 
رسيعة باستخدام تكنولوجيا بسيطة. 

ل :•  ّ̲ املقاولون الع
 ، تجارية  أو  فالحية  فق̺ة  عائالت  من  ينحدرون   ، موسمية  حرفية  صناعة  مارسوا  ل  ّ̲ ع هم 
مستواهم التعليمي ابتداʨ ،  يتمركزون يف املدن الكربى وأغلبهم كانوا مهاجرين أو كانوا إطارات 
سابق̼ يف التسي̺ الذاʲ الصناعي أو أعضاء ومناضل̼ يف جبهة التحرير الوطني أو ع̲ل يف القطاع 
و  املستعملة  اآلالت  برشاء  يقومون  حيث   ، معيشتهم  مستوى  من  الرفع  إىل  يعملوا   ، العمومي 

ينتجون بها سلعا رخيصة الثمن و بسيطة ، توجه يف الغالب إىل الفقراء1. 

املقاولون غ̺ املس̺ين  :يوظف هذا النوع من املقاول̼ تقني̼ سام̼ و إطارات أجنبية لتسي̺ 
مؤسساتهم فهم يهتمون بأمور أخرى كامتالك العقارات ، و اإلسرتاد  و التصدير.

مقاولوا التسعينات :أ- 
إن التطور الذي طرا عىل األوضاع االجت̲عية و االقتصادية للبالد و التحول نحو االقتصاد السوق 
الخصوص ما تعلق باملستوى التعليمي و التجربة و السن ،  جعل لهذه املرحلة خصوصيتها وعىل 
فتشكلت لدينا خمس أصناف من املقاول̼ ، مثّل فيها املقاول اإلطار نسبة %42 ، املقاول املهاجر18%، 

املقاول بالوراثة %23 ، واملقاول الذي لديه تقاليد املقاولة %11، أما الذي كان عامال ̻ثل 06%. 

املقاولون اإلطارات :• 
قيامهم  من خالل  اكتسبوها  خربة  ̻تلكون   ، الخمس̼  أع̲رهم  تتجاوز  الذين  املقاولون  هم 
إنشاء  لهم  خولت  مهنية  خربة  ذوي   ، بالتسي̺  منها  تعلق  ما  خاّصة  العمومي  القطاع  يف  بوظيفة 
مؤسسات بعد تقاعدهم من العمل ، وذلك للرفع من مستواهم املعييش ، نظرا لدخلهم الضعيف 
كرغبة منهم يف تأم̼ حياة أبنائهم و تطبيق ما اكتسبوه من مهارات يف تسي̺ املوارد البرشية والخربة 

اإلدارية.

1 35 J.Peneљ : Les industriels Algériens : Trajectoires sociales et carrières des patrons algériens, édition du 
CNRS, 1981,P63  
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املقاولون املهاجرون:• 
سمح لهم ادخارهم املال الذي اكتسبوه يف املهجر بإنشاء مؤسسات يف الوطن أغلبهم من منطقة 
القبائل ، ʯيزوا بحب املغامرة عىل اعتبار أن ̷ط حياتهم السابق ʯيز باملغامرة و املخاطرة ، أما عن 
التي  املهنية  التجربة  من  جاء  فقد  السوق  احتياجات  كذا  و  إلمكانياتهم  املالئم  للنشاط  قيامهم 

اكتسبوها يف مختلف النشاطات.

املقاولون بالوراثة :- 
هم مقاولون عقالنيون ، يقومون بتسي̺ املؤسسة املوروثة ، يقومون بتوظيف الع̲ل حسب 
الكفاءة و يس̺ون أع̲لهم بتقنيات حديثة ، وملواكبة السوق و تغ̺اتها فإنهم يسعون داʥا نحو 

تحس̼ نوعية منتجاتهم ، وعليه فإن يسعون وراء إك̲ل نشاط أوليائهم مع تطويره و تحسينه 1.

املقاولون و تقاليد املقاولة :
ينتمي هذا النوع من املقاول̼ إىل عائلة ʯارس التجارة أو املقاولة ، و يبدؤون العمل يف سن 
مبكرة ، ̻يلون إلنشاء مؤسسات عائلية ومن خالل التجربة الطويلة يف املقاولة باعتبارهم أنهم من 
عائالت ذات تقاليد مقاوالتية فإنهم يستطيعون تغي̺ النشاط الذي بدأوا منه فهم يعرفون السوق 

حق املعرفة.

ل :-  ّ̲ املقاولون الع
ل وإطارات متوسطة سابق̼ يهدفون  ّ̲ هم أفراد إما عانوا من الترسيح و البطالة أم أنهم كانوا ع
وراء املقاولة إىل تحس̼ مستواهم املايل نظرا لضعف أجورهم، يقومون بالعمل غالبا يف قطاع نشاط 

الذي عملوا به سابقا. 2

وعليه ̻كن القول أن املقاول يسعى  بالدرجة األوىل  إىل تحقيق الربح الرسيع وبأبسط الوسائل 
م̲ يجعله يتوجه لنشاط البناء والتهيئة العمرانية إن بعد تحليل لهذه املعطيات ، وما استخلص يف 
الواقع امليدا̹ و كيف يس̺ املقاول مؤسسته ، حيث تب̼ لنا أنه ما زال هناك إعادة إنتاج للنشاطات 
العائلية وأن املقاول ما زال كطفل يعيش يف أحضان عائلته و يعتمد عىل مساعدتها سواء املعنوية 
أو املادية ، ولكنه يف نفس الوقت يعترب شخص منتهز للفرص وله إسرتاتيجية عقالنية يف توجهاته 
واستث̲ره ، يسعى بشتى الطرق من أجل الحصول عىل األهداف املسطرة سواء كانت فردية أو 

ج̲عية ومع ذلك فإنه يتميز بعدم املخاطرة واإلبداع واالبتكار يف العمل أي أن املقاولة اآلنية يف 

الجزائر سيكون مآلها الفشل الن املنطلقات خاطئة فستبقى تس̺ ʪا يسمى باملقاوالت الشبيهة.                  

1 36 Ibid, P63. 
37عدمان رقية ، املرأة املقاولة و تحديات النسق االجت̲عي، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجست̺ يف علم االجت̲ع ، تخصص   2

تنظيم و عمل ، جامعة الجزائر ، إرشاف بومخلوف محمد، 2007-2008،ص.ص 100(-).103 
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اب: جامعة تلمسان د. صو عبد الو

ملخص الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إىل كشف االتجاهات املهنية لتالميذ مستوى السنة الثالثة ثانوي وذلك عن 

طريق قياس مستوى النضج املهني لثالث شعب فكانت العينة موزعة عىل شعبة الرياضيات والعلوم 

التجريبية واآلداب والفلسفة وتم طرح اإلشكالية والفرضيات عىل النحو التايل :

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى النضج املهني باختالف الجنس والتخصص لدى - 

تالميذ السنة الثالثة ثانوي ؟

ولإلجابة عىل هذه اإلشكالية وجدنا أنفسنا بحاجة إىل طرح التساؤالت الجزئية التالية:

ما هو مستوى النضج املهني بأبعاده التي تتضمن التعرف عىل امليل والقدرات واالستقاللية - 

واالهت̲م واملرونة واالتجاه نحو العمل السنة الثالثة ثانوي؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا ب̼ الذكور واإلناث يف مستوى النضج املهني لدى تالميذ السنة - 

الثالثة ثانوي؟

هل يوجد تباين يف مستوى النضج املهني حسب التخصص الدرايس لدى تالميذ السنة الثالثة - 

ثانوي؟

والفرضية العامة: توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى النضج املهني لدى تالميذ السنة الثالثة 

ثانوي 

وبناء عىل اإلشكالية املطروحة واإلشكاليات الجزئية صغنا فروض البحث كالتايل:

يوجد مستوى عال من النضج املهني لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي .- 

مرحلة -  تالميذ  واإلناث لدى  الذكور  ب̼  املهني  النضج  إحصائيا يف مستوى  توجد فروق دالة 

التعليم الثانوي.

والعلوم -  والفلسفة  واآلداب  الرياضيات  شعب  لدى  املهني  النضج  مستوى  يف  تباين  يوجد 

التجريبية لتالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي.

الثالثة  السنة  تالميذ  املهني لدى  النضج  مستوى متوسط من  إىل وجود  الدراسة  وقد خلصت 

ثانوي يختلف هذا املستوى حسب أبعاده الخمسة حيث سجلنا وجود مستوى متد̹ من االستقاللية 

وعال نسبيا يف بعد االتجاه نحو العمل.
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ʪختلف  املهني  النضج  مستوى  الجنس̼ يف  ب̼  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  ك̲ سجلنا 

أبعاده ما عدا بعدة املرونة لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي، ك̲ سجلنا وجود تباين دال إحصائيا ب̼ 

الشعب الثالث يف مستوى النضج املهني بأبعاده املمثلة يف فهم القدرات وامليول واالهت̲م واالتجاه 

نحو العمل و̬ نسجل هذا التباين يف بعدا االستقاللية واملرونة.

Résumé de l’étude:

Cette Etude à pour but d’explorer les attitudes professionnelles des élèves ins-
crits en 3éme année secondaire  et cela à partir de la mesure de la « maturité pro-
fessionnelle » au sein de trois filières. L’échantillon a été distribué sur les filières 
« mathématiques », « sciences » et « lettres et philosophie ».   Nous avons retenu 
pour cette étude le questionnement suivant :

-Existe-t-il une diљérence statistiquement significative entre « la maturité pro-
fessionnelle » et cela quelque soit le sexe et l’appartenance à une filière chez les 
élèves de 3éme année secondaire.

Afin de répondre à ce questionnement, nous avons été amenés à nous posés des 
questionnements secondaires :

-Quel est le niveau de la « maturité professionnel »  qui comprend intrinsèque-
ment les dimensions de : l’attirance, des capacités, de l’indépendance, de l’intérêt 
ainsi que de la souplesse et la tendance à aller vers un travail chez les 3éme année 
secondaires ?

- Existe-t-il une diљérence statistiquement significative entre les élèves de sexe 
masculin  et ceux du sexe féminin en ce qui concerne « la maturité professionnelle » 
chez les élèves de la 3éme année secondaire. 

-Existe-t-il un écart en ce qui concerne « la maturité professionnelle » entre les 
élèves de la 3éme année secondaire en fonction de leur appartenance à une filière ?.

Pour répondre à toutes ses questions, nous avons retenu l’hypothèse générale 
suivante :

Il existe des diљérences statistiquement significatives  en ce qui concerne « la 
maturité professionnelle » chez les élèves de 3éme année secondaire.

A partir de la problématique posée et des questionnements précédents, nous 
avons retenu les hypothèses suivantes :
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-La maturité professionnelle est très élevée chez les élèves de 3éme année secon-
daires.

- Il n’existe aucune diљérence en ce qui concerne « la maturité professionnelle » 
statistiquement significative entre les filles et les garçons du secondaire.

-Il existe une diљérence en ce qui concerne « la maturité professionnelle » chez 
les élèves de 3éme année en fonction de leur filière d’appartenance : (mathéma-
tiques, littératures et philosophie, sciences).

L’étude à permis de dégager ce qui suit :

-Il existe un degré moyen de la « maturité professionnelle » chez les élèves de 
troisième année secondaire, ce degré est nuancé en fonction des cinq dimensions 
étudiées de cette variable. On a pu enregistré ici un niveau relativement inférieur de 
l’indépendance des élèves, alors qu’il est relativement haut en ce qui concerne « la 
tendance à aller vers le travail » .

Il nous a été permis de constater également une diљérence  significativement 
statistique entre les filles et les garçons en ce qui concerne « la maturité profession-
nelle » en cela en incluant toutes les dimensions de cette variable. A l’exception de 
la dimension  «souplesse » chez les élèves de 3éme année secondaire. 

Il nous a été également permis de constater une diљérence statistiquement signi-
ficative entre les diљérentes filières en ce qui concerne « la maturité profession-
nelle ». Cette diљérence concernait  les dimensions de : l’attirance, des capacités, de, 
de l’intérêt ainsi que de la tendance à aller vers un travail, cependant les diљérences 

en ce qui concernait l’indépendance et la souplesse n’ont pas été observées.  

مقدمة:

الشك أن لعملية اإلرشاد املهني أثر بعيد يف شخصية الفرد يف حياته الحارضة واملقبلة ، فهي 

،أو  البؤس  أو  والسعادة   ، الفشل  أو  النجاح  معا̬  له  وترسم  مستقبله  تحديد  عىل  تعينه  عملية 

االعتدال أو االنحراف ،والعمل أو البطالة،واإلنتاج أو االستهالك.فهي العملية التي تحيل الشباب إىل 

طاقات خالقة ومنتجة.

استعداداته  مع  يتالءم  مهنته،ʪا  اختيار  يف  الفرد  مساعدة  عملية  املهني  واإلرشاد 

وقدراته،وميوله،ومطامحه،وظروفه االجت̲عية ،وجنسه،واإلعداد والتأهيل لها،والدخول يف
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املهني  فاإلرشاد  املهني،  التوافق  من  ممكن  مستوى  أفضل  وتحقيق  والرتقية،  والتقدم  العمل 

يعمل

عىل مساعدة الفرد يف أن يقرر مص̺ه املهني بنفسه )وال يقرره أو يحدده له أحد( .

وعملية اإلرشاد تتضمن عدة إجراءات لالختيار واإلعداد والدخول والتقدم يف املهنة وهي بدلك 

عملية ̷و طويلة وليست مجرد إجراء محدد رسيع .ويهدف اإلرشاد املهني أساساً إىل وضع الشخص 

املناسب يف املكان املناسب،ʪا يحقق التوافق املهني ويعود عىل الفرد واملجتمع بالخ̺.

و يف دراستنا  تم اختيار املرحلة الثانوية وهي  من املراحل التعليمية الهامة يف حياة التالميذ، 

حيث يطلب منهم بعد اجتياز السنة أوىل ثانوي تحديد نوع الدراسة التي يرغبون االلتحاق بها والتي 

يف مختلف مجاالت  الرسيع  للتطور  املستقبل.ونظراً  مهنة   اختيار  نحو  حجر األساس  ʪثابة  تكون 

الذي  والتغ̺  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  الكب̺ يف  والنمو  واالجت̲عية  والعملية  العلمية  الحياة 

يشهده سوق العمل وعا̬ املهن،فإن التالميذ يف مدارسنا يعانون من عدم القدرة عىل اتخاذ القرارات 

في̲ يتعلق باختيار نوع الدراسة أو املهنة  التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم،ويعود ذلك لعدد من 

األسباب التي تؤثر يف مستوى النضج املهني لديهم،م̲ ينتج عنه عدم ʯكنهم من اتخاذ القرارات 

وقدراتهم  ذاتهم  عن  واملعرفة  للمعلومات  افتقارهم  األسباب   هده  ومن  املناسبة،  املهنية 

ويعطل  لديهم  املهني  النضج  يعيق  م̲  الدراسة،  ونوع  العمل،  سوق  وميولهم،واملهن،ومتطلبات 

اتخاذ القرار املهني املالئم، وبالتايل تكوين صورة متكاملة عن أنفسهم وعن عا̬ العمل،وال يتحقق 

ذلك إال من خالل توجيههم توجيهاً صحيحاً من خالل الربامج التدريبية املخططة والهادفة يف اإلرشاد 

والتوجيه الرتبوي واملهني.

اإلشكالية: 

يويل الباحثون يف مجال علم النفس اإلرشادي وكذا علم النفس التنظيم والعمل اهت̲ما بالغا 

لطريقة اختيار األفراد ملهنهم ومدى مالمة هذه املهن لهم ، فقد أصبحت مسألة االختيار مسألة 

مص̺ية تأخذ جهدا ووقتا كب̺ين وتبدأ بوادرها منذ الطفولة األوىل وتنتهي ʪ̲رسة الوظيفة يف 

مرحلة الرشد، ك̲ أن للوظيفة دور رئيسي يف استقرار حياة الفرد وانسجامه مع املجتمع واندماجه 

يف الحياة، فقد أصبح النضج املهني موضوع يطرح بقوة ضمن مباحث علم النفس وعلم االجت̲ع 

كونه مبحث له عالقة النمو السليم للفرد ضمن النسيج االجت̲عي وأيضا يهم الهيئات واملنظ̲ت 

ولعل  يساير قدراتهم وميوالتهم،  املراكز ʪا يتناسب ورضاهم وما  أفضل  األفراد يف  الختيار أبرع 

املرحلة املثىل التي تطرح فيها مسألة االختيار املهني ʪوضوعاته املتعددة هي مرحلة التعليم الثانوي 

والسي̲ مرحلة النهاʨ كونها تتوج بشهادة يستطيع الحائز عليها أن يلج مرحلة التخصص الذي يحدد 
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املسار املهني في̲ بعد، ولهذا فإن النضج املهني يطرح بقوة يف هذه املرحلة، ويكون له دورا رئيسا 

يف ʯييز فاعلية الوعي املرتبط باملهن املستقبلية للفرد بعد اختياره لشعبة من الشعب املتاحة يف 

التعليم الثانوي العام.

وعليه ارتأينا أن نطرح التساؤالت التالية:

ما هو مستوى النضج املهني عند تالميذ السنة الثالثة ثانوي؟- 

هل توجد فروق دالة إحصائيا ب̼ الذكور واإلناث يف مستوى النضج املهني لدى تالميذ السنة - 

الثالثة ثانوي؟

هل يوجد تباين يف مستوى النضج املهني حسب التخصص الدرايس لدى تالميذ السنة الثالثة - 

ثانوي؟

فرضيات الدراسة:

بناء عىل التساؤالت املطروحة كانت فرضيات البحث كالتايل:

يوجد مستوى عال من النضج املهني لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي.- 

توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى النضج املهني عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي - 

ب̼ الذكور واإلناث.

والعلوم -  والفلسفة  واآلداب  الرياضيات  شعب  لدى  املهني  النضج  مستوى  يف  تباين  يوجد 

التجريبية لتالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي.

التعريف اإلجراʨ للمصطلحات الواردة يف البحث:

النضج املهني: ̻كننا تعريف النضج املهني بأنه مدى وعي الفرد ʪساره املهني وتصوره ملهنة - 

املستقبل ʪا يتوافق مع ميوله وقدراته واهت̲ماته وإدراكه لواقعه ʪعزل عن تأث̺ خارجي أو 

إكراه والعمل عىل تحقيق هذا املسار.

وإجرائيا يحدد مستوى النضج املهني بالدرجة التي يتحصل عليها التلميذ بعد إجابته عىل استبانه 

النضج املهني املستعملة يف البحث .

ويتحدد مستوى كل بعد من األبعاد الخمسة بالدرجة التي يحصل عليها كل تلميذ بعد احتساب 

إجاباته عىل بنود االستبانة املقسمة حسب األبعاد الخمسة.

االتجاه املهني: هو موقف ثابت نسبيا نحو مهنة أو مجال مهني متأثر ʪستوى النضج املهني، 

ولهذا ̻كننا تحديد االتجاه املهني ʪعرفة مستوى النضج املهني للفرد. 

-1 ماهية االتجاه املهني:

1-2 :مفهوم االتجاه: «Attitude»:  تناول العديد من الباحث̼ االتجاه بتعريفات مختلفة ̻كن 
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إيراد بعضها :

-  يعرف خليفة االتجاه: بأنه الحالة الوجدانية للفرد التي تتكون بناء عىل ما يوجد لديه من  

املعتقدات أو التصورات في̲ يتعلق ʪوضوع ما أو أشخاص معين̼، تدفعه هذه الحالة يف معظم 

األحيان إىل القيام بعدد من االستجابات أو السلوكيات، ويتحدد من خالل هذه االستجابات مدى 

رفض الفرد أو قبوله لهدا املوضوع. )خليفة ،1990 :130(

 - بين̲ يعرفه زهران بأنه تكوين فرض أو تغ̺ كامن أو متوسط يقع في̲ ب̼ املث̺ات واالستجابة 

وهو عبارة عن استعداد نفيس أو تهيؤ عقيل متعلم لالستجابة املوجبة أو السالبة نحو األشخاص 

واألشياء أو املوضوعات أو مواقف أو رموز يف البيئة التي تث̺ هذه االستجابة. )زهران، 1997 : 90(.

 - سويف يف تعريفه لالتجاه قال بأنه «الحالة الوجدانية القاʥة وراء رأي الشخص أو اعتقاده 

في̲  يتعلق ʪوضوع مع̼، من حيث رفضه لهذا املوضوع أو قبوله ودرجة هذا الرفض أو القبول 

.) سويف ، 1975 : 34(.

ليستجيبوا  متفاوتة  بدرجات  األشخاص  يكتسبه  عام  خاص  استعداد  أنه:  كليفورد  يعرفه    -

للمواقف التي تعرتضهم بأساليب معينة قد تكون مؤيدة أو معارضة لتلك املواقف. )الداهري، صالح 

والكبييس، وهيب، 1999 (.

-2عنارص االتجاه:

يرتكب االتجاه من 3 عنارص وهي:

- العنرص األول: تتكون االتجاهات من شعور ايجاʭ أو سلبي اتجاه يشء ما.

-العنرص الثا̹: االتجاه هو حالة استعداد عقلية توجه تقييم أو استجابة الشخص نحو األشياء.

-العنرص الثالث :االتجاهات تتضمن املشاعر )الوجدان( والسلوك)األفعال( واإلدراك )التفك̺). )

إبراهيم، طارق صالح،  1978.(

-3مكونات االتجاه:

من خالل العرض السابق تب̼ أن لالتجاه مكونات ثالثة وهي ما اتفق عليها اغلب الذين ساهموا 

يف دراسة االتجاهات وهي:

 - )   COGNITIVE COMPONENT (                         :  املكون املعريف

 - (AFFECTIVE COMPONENT                :  املكون الوجدا̹ االنفعايل

 -BEHAVIORAL COMPONENT (                        :  ˔املكون السلو
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3-1:املكون املعريف :

يتضمن األفكار واملعلومات والخربات واملواقف التي يتعرض لها التلميذ خالل دراسته يف الثانوية 

والتي تؤثر يف وجهة نظره نحو مهنة التدريس والتي بدورها تؤدي إىل تكوين املركب الوجدا̹. 

3-2:املكون الوجدا̹ :

أو  الشعورية  النواحي  إىل  يش̺  وهو  املعرفية،  اإلدراكية  العمليات  تلك  عىل  يستند  والذي 

لألفضلية،  تقد̻اً  تتضمن  أنها  أي  تعلق التلميذ ʪهنة التدريس  نوع  وتحدد  تساعد  التي  العاطفية 

حيث يعترب(VACHON) نوع العالقة ب̼ املركب املعريف والوجدا̹ عالقة سببية، أي أنه من غ̺ 

املمكن الفصل بينه̲ يف أي نشاط ، فاألمر املهم هو أن يوجد مكون معريف لكل جانب وجدا̹، 

ويوجد مكون وجدا̹ لكل جانب معريف.)الطاهر،1991 :31(

3-3: املكون السلو˔ :

هو نزعة التلميذ أو ميله إىل مهنة التدريس وان هذا امليل السلو˔  يتسق أو من املفروض أن 

يتسق مع شعور التلميذ وانفعاالته ومعارفه املتعلقة باملهنة وما تتضمنه تلك املعارف عن املشكالت 

املهنية واالجت̲عية واملميزات والنظرة إىل مستقبل املهنة وغ̺ها.

أي أن هذا املكون يتضمن جميع االستعدادات السلوكية املرتبطة باالتجاه واملتمثلة باالستجابات 

وعبد  )السيد  من  كل  إليه  يش̺  ما  وهو  والوجدا̹  املعريف  املركبت̼  تبلور  من  الناتجة 

واالستجابات  التعب̺ات  مجموعة  عن  عبارة  هو   « : السلو˔  املكون  بان  الرحمن،1999 :254(. 

الواضحة التي يقدمها الفرد يف موقف ما بعد إدراكه ومعرفته وانفعاله يف هذا املوقف « 

-4 طريقة ليكرت يف قياس االتجاهات:

تعد من أكʳ الطرق شيوعا كونها تستخدم يف قياس االتجاهات و هي أكʳها شموال و دقة و 

أيرسها صنعا و أسهلها تطبيقا و قد أعتمد ليكرت للتعرف عىل االتجاه نحو موضوع مع̼ عىل وضع 

سلم يتكون من خمس درجات ك̲ يب̼ ذلك الشكل التايل : موافق جدا موافق غ̺ متأكد غرب موافق 

(5-4-3-2-1),أما إذا  التايل  الرتتيب  تعطي  فإنها  اإلجابات موجبة  إذا كانت  معارض ففي حالة ما 

االتجاه  الفرد يف  درجات  (5/4 /3/2/1)وتجمع  التايل  بالرتتيب  تعطي  فهي  اإلجابات سالبة  كانت 

الواحد حيث تدل الدرجة التي يحصل عليها الفرد عىل اتجاهه العام .وهذه الدرجة ̻كن تفس̺ها 

فقط يف ضوء توزيع درجات األشخاص األخري̼ ك̲ يحدث يف االختبارات النفسية األخرى) . أحمد 

محمد الطيب، 1999 : 98-99(.

وظائف االتجاه: -5

̻كن إج̲ل أهم وظائف االتجاهات النفسية ك̲ييل :
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االتجاهات تحدد استجابة الفرد نحو األشياء واملوضوعات واألشخاص.- 

االتجاهات تعرب عن امتثال الفرد لعادات وقيم وثقافة مجتمعه.- 

االتجاهات تؤدي إىل تفاعل الفرد مع مجتمعه ومع الج̲عات التي ينتمي إليها.- 

االتجاهات تزود الفرد بصورة من عالقته باملجتمع املحيط به.- 

االتجاهات تؤدي إىل تنظيم دوافع الفرد حول بعض النواحي املوجودة يف مجاله.- 

االتجاهات تيرس للفرد اتخاذ القرارات يف املواقف املختلفة التي يواجهها بطريقة ثابتة دون - 

تردد. )يوسف قطامي ونايف قطامي،1998 : 165(

خصائص االتجاه: -6

وتتلخص أهم الخصائص النفسية و االجت̲عية في̲ ييل:

 /1االتجاه عالقة ب̼ الفرد وموضوع ما من موضوعات البيئة قد يكون هذا املوضوع شخصيا أو 

فكرة أو حادة أو وضع أو شئ . 

/2 االتجاهات تكوينات فرضية يستدل عليها من السلوك الظاهري للفرد، فالتلميذ الذي ̻لك 

اتجاهات إيجابية نحو مادة دراسية معينة يبذل املزيد من الجهد والوقت لدراستها . .

/3 االتجاهات املتعلمة يكتسبها الفرد عرب عملية التنشئة وقد يتم تعلم بعض االتجاهات عىل 

نحو الشعوري أو غ̺ قصدي .

/4 االتجاهات تتعدد وتختلف حسب املث̺ات التي ترتبط بها .

/5 االتجاهات تعترب نتائج للخربة السابقة وترتبط بالسلوك الحارض ويش̺ إىل السلوك يف 

املستقبل .

/6 االتجاه تغلب عليه الذاتية أكʳ من املوضوعية من حيث محتواه .

/7 االتجاهات قابلة للقياس بأساليب وأدوات مختلفة و̻كن مالحظتها .

/8  االتجاهات قابلة ألن تكون سلبية أإيجابية أو ب̼ هذين الطرف̼ . 

/9  االتجاهات ثالثية اإلبعاد أي لها أبعاد معرفية وجدانية وسلوكية حركية .

 /10االتجاهات قابلة للتغي̺ والتطوير تحت ظروف معينة. )الطواب ،1990 : 09( 

مفهوم النضج املهني : -7

غ̺ واضح ويختلف باختالف  ويش̺ الرشعة ) 1998، 52) إىل أن مفهوم النضج املهني مفهوماً 

الخلفية النظرية لعل̲ء اإلرشاد والتوجيه املهني ورواده ورʪا يعود عدم الوضوح هذا إىل أنه مفهوم 

افرتايض يستدل عليه من مظاهره ونتائجه،ويعترب أصحاب االتجاه التطوري

يف اإلرشاد املهني من أبرز الرواد الذين أعطوا تصوراً واضحاً للنضج املهني .
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ويؤكد Savickas , et.all ,2002  ,31 «  « عىل أن مفهوم النضج املهني :

super) ،(1955 وهو اليزال  االرتقاء املهني لسوبر  نظرية  من  ومستمداً  نسبياً  حديثاً  مفهوماً 

.ʨجال علم النفس االرتقاʪ مفهوماً غامضاً ألسباب منها عدم االهت̲م بربط نتائج هذا املفهوم

ومن أهم التعريفات التي قدمت لهذا املفهوم تعريف « سوبر» بأنه رصيد الفرد من السلوكيات

مستوى  يف  يكون  معينة،وأن  أهداف  وتحقيق  وتخطيط  واختيار  استكشاف  من  ʯكنه  التي 

متوسط من االرتقاء املهني مقارنة بأقرانه.

ويف تعريف آخر قدمه سوبر الحقاً  (Super,  1996) يعرب فيه عن النضج املهني بأنه

استعداد وقدرة الفرد عىل القيام ʪهام مرتبطة بحياته املهنية واتخاذ قرارات مهنية مدروسة  

ومالʥة لعمره.) املطارنة، 1995 : 13(

ويرى هوال ند  ( Holland )  وهو من أصحاب االتجاه الشخيص أن النضج املهني يش̺ إىل 

مدى قدرة الفرد عىل معرفة ذاته، وتوفر املعلومات الصحيحة عن عا̬ املهن وسوق العمل 

وأنه امتداد شخصية الفرد إىل عا̬ العمل يتبعه تطابق الحق مع أ̷اط مهنية،وأهم محددات 

االختيار املهني هي مقارنة الذات مع إدراك الفرد للمهنة،وهذا بالتايل يقود إىل اتخاذ القراراملهني 

.,Osipow & Samula) 1983:42(. السليم

-8مراحل النضج املهني:

8-1:معرفة الذات: وتتضمن من الفرد توضيح القيم وامليول والقدرات واالستعدادات و القيم 

املرتبطة بالعمل الذي يفضله.

8-2: معرفة املهن : أي محاولة جمع املعلومات حول املهنة التي يرغب الطالب االختصاص بها.

بديل.) من   ʳأك لديه  يتوفر  عندما  باالختيار  الفرد  قيام  أي   : املهني  القرار  اتخاذ   :3-8

العيسوي،1985(

̺ات التي ترتبط بالنضج املهني: -09املتغ

العوامل البيولوجية واالجت̲عية:(الذكاء – العمر).- 

العوامل البيئية: ( األرسة – العوامل الثقافية – العوامل االقتصادية)- 

العوامل املهنية: ( اآلمال املهنية – درجة االتفاق ب̼ اآلمال والتوقعات).- 

تحصيل املراهق̼: كل̲ زاد النضج املهني زاد التحصيل.- 

مفهوم الذات: عندما يتناسب مفهوم الذات مع مفهوم الذات املهنية ̻يل الناس ألن يكونوا - 

أفضل بأع̲لهم.  
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  -10نظريات النضج املهني:

نظرية جينزبارغ :) 1

يرجع الفضل إىل جينزبارغ وفريق عمله الرئييس يف تقديم تفاصيل دقيقة وذات أهمية حول 

موضوع االختيار املهني والتوجيه املهني، وقد تم عرض أهم عنارص مساهمتهم يف كتابهم املشرتك" 

االختيار املهني- نحو نظرية عامة" وكان هدفهم إعطاء صورة عن املراحل املتتالية التي تنتهي بالفرد 

إىل اختيار مهنة ومبارشتها، وجينزبارغ رجل إقتصاد بخربة واسعة أتيحت له فرص القيام ببحث 

استطالعي يف جامعة كلومبيا، استعان يف إنجازه بخرباء يف ميادين علم النفس وعلم االجت̲ع والطب 

النفيس ، وأجرى لقاءات مع 810 طالبا و10 طالبات يدرسن بكلية باتارد التابعة لجامعة كلومبيا وقد 

. االختيار  حرية  من  درجة  بأعىل  تتمتع  عالية  مواهب  ذات  أنها  العينة  جينزبارغ  وصف 

(منصوري،2010 :104)

والنموذج الذي قدمته هذه النخبة مبني عىل ثالث أسس رئيسة وهي:

اختيار املهنة عملية تطورية ʯر بثالث مراحل تستغرق يف مجموعها الخمسة عرش سنة األوىل 

تقريبا من حياة الفرد.

اختيار املهنة عملية غ̺ قابلة لعكس االتجاه.

التوافق والحل الوسط هو صفة أساسية يف كل اختيار.

وعملية االختيار املهني تبدأ عند جينزبارغ من سن الرابعة أو الخامسة وتبدأ يف التطور إىل غاية 

بداية سن الرشد .وتنتظم هذه الفرتة الزمنية يف ثالث مراحل متعاقبة:

مرحلة االختيار الخيايل (من 6 إىل 11سنة): وتظهر يف مرحلة الطفولة املتأخرة ب̼ سن السادسة - 

والحادية عرش تقريبا وقد يبدأ يف معايشتها يف سن السادسة، ترتكز عملية االختيار عىل أرضية 

خيالية وليس إىل حقائق متعلقة بالقدرة والظروف ومقابل وفوائد وامتيازات، فالطفل يختار 

frank-) فرانك وهتزار  ويقسم  يريد م̲رسته،  الذي  النشاط  ونوع  اللعب  يختار  ك̲  املهنة 

Hetzer) هذه املرحلة إىل : 

مرحلة فرعية أوىل ̻يل الطفل إىل املهنة التي تسمح مزاولتها بتحقيق بعض املتعة من خالل - 

مالحظات سطحية لتلك املهنة.

مرحلة فرعية ثانية تقف وراء االختيار عوامل ذات طابع اجت̲عي يحقق التجاوب معها الرضا - 

النفيس املنطلق عادة من إرضاء اآلخرين.

 -
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املرحلة التجريبية (من 11 إىل 17 سنة):

لنفسه  الشخص  تحليل  ومحاولة  والتجريب،  البحث  يف  والرغبة  بالرتدد  املرحلة  هذه  تتميز 

شعوريا، أثناءها ال يسجل املراهق الصغ̺ سوى القليل من التعهدات حول موضوع اإلختيار املهني 

ك̲ تتميز هذه املرحلة بالوعي التدريجي، ويبدأ الفرد يدرك شيئا فشيئا الحاجة إىل التقدير الدقيق 

والقياس املوضوعي الذي يستطيع بواسطته اإلنتهاء إىل إختيارات منطقية واقعية وتعترب من أصعب 

املراحل التي ʯر عليها عملية اإلختيار املهني .

ويقسم جينزبارغ املرحلة التجريبية إىل أربعة مراحل فرعية:

 يتحدد قرار  اتخاذ  مقبلون عىل  أنهم  األطفال  يدرك  12 سنة  11 أو  مرحلة االهت̲م: حوايل 

ʪوجبه مجال مهنة املستقبل، وأي فكرة عن هذا املوضوع قد يؤثر عىل اهت̲مه العام وتكون 

مهنة األب حارضة ضمن املخزون من هذه األفكار.

 مرحلة القدرة :بعد أيام أو أسابيع أو شهور يشعر املراهق أن اإلهت̲م وحده ال يكفي لتقرير

مص̺ه املهني، إذ ما يالحظه من كفاءات واملهارات املطلوبة يف مزاولة مهنة تجعله يلتفت إىل 

نفسه يف محاولة لتقو̻ها وتقدير ما ̻لك من هذه املؤهالت.

 مرحلة القيم: ب̼ 15 و16 سنة يدخل املراهق يف مرحلة يربط فيها قدراته بنوع من اإلشباع

والرضا الذي يحققه ʪبارشة مجموعة مهنية تناسبه وتناسب املهارات التي يتوفر عليها، تساعد 

منظومة القيم التي تكونت لدى الفرد يف مرحلتي الطفولة واملراهقة نتيجة التأث̺ات اإلجت̲عية 

والشخصية يف توجيهه يف اختيار املهارات والقدرات التي ̻كن استغاللها حسب رغبته.

 مرحلة االنتقال: واملراهقون يف هذه املرحلة يعيشون حسب جينزبارغ حالة من الرتقب القلق

للمستقبل.

ويقسم -   ، الرشد  لفرتة  املبكرة  البداية  مع  فيها  الفرد  يدخل  الواقعية:  االختيارات  مرحلة 

جينزبارغ هذه املرحلة إىل ثالث مراحل فرعية : االستكشاف، البلورة ، التخصيص أو التعي̼.

العقلية  املتطلبات  يف  القريب  التأمل  طريق  عن  تجربة  الفرد  يكتسب  االستكشاف  يف مرحلة 

والجسمية للمهن املوجودة يف بيئته، وبطبيعة الحال يضيق مجال الرتكيز ألن الفرد يكون قد اختيار 

مهنة أو حدد ميدان التخصص العلمي مع الوقوف عىل املطالب املحددة املرتبطة به، لكنه ال يزال 

يبحث ويتحرى ضمن الدائرة الضيقة املتبقية من الفرص والبدائل املتاحة أمامه حول تلك األوجه 

املهنية التي يتوقع ألن يحقق من خاللها الرضا النفيس والتقدم والرفاهية.

معينة،  دراسات  أو  أوجه  نحو  بانجذابه  وعيا   ʳأك يكون  عندما  البلورة  مرحلة  الفرد  يدخل 
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وحسب جينزبارغ فإن الطالب يدركونها مع 20إىل 22 سنة من العمر .

ثم يختار األفراد عقب عدد من التوافقات إختيارا نهائيا ال رجعة فيه .

يؤخذ عىل نظرية جينزبارغ عدة نقاط تث̺ التساؤل واالستفهام منها أن االختيار املهني عملية 
غ̺ عكسية وهذا ما ينايف الواقع يف كث̺ من الحاالت وهو مبدأ يحتاج إىل براه̼ قوية إلثباته، وكلك 
اعتبار جينزبارغ العملية االختيارية توافقية يف طبيعتها يتناقض من املنطلق الذي يصفها بالنهائية 

ذلك أن التوافق عادة ال تجسده صورة واحدة. (منصوري ، 2010: 116).

2 (:Super نظرية سوبر
دونالد سوبر ( Donlad Super) واحد من كبار عل̲ء النفس املهني والقيايس، نرش نظريته يف 
)  لقد جاءت نظرية   2003 (الخطيب  1935م   (Vocational Development) عام  املهني  النمو 
سوبر لتؤكد ما جاءت به نظرية جينزب̺غ حول النمو املهني للفرد فقد تأثرت نظرية سوبر بنظرية 
مفهوم الذات التي تقول بأّن الفرد يعكس اهت̲ماته عن طريق وصف ذاته وتقييم فكرته عن ذاته.

ومن النظريات التي ساهمت يف التأث̺ بأفكار سوبر ما جاء به كارل روجرز 1942  وكاتر 1940 
وبوردن 1942. الذين ركزوا عىل أن سلوك الفرد ما هو إالّ انعكاس يبحث الفرد من خالله تحقيق 
امليول  قوائم  عىل  االستجابات  أّن  من  بوردن  أشار  ك̲  وتقييمها.  الذات  بوصف  املتعلقة  أفكاره 
بها. (  يؤمن  التي  الجامدة  املهنية  األ̷اط  الفرد عن نفسه من خالل  ملفهوم  انعكاس  ʯثل  املهنية 

الداهري، 2005 ).

3 (: Roe نظرية آن رو
هي أحدى نظريات التحليل النفيس التي تبحث يف أساليب الرعاية الوالدية يف مرحلة الطفولة 
املبكرة وتأث̺ ذلك عىل امليول املهنية والسلوك املهني واتخاذ القرارات يف املراحل العمرية الالحقة.

الطاقة  لتقنية  استخدامها  يف  م̺يف  بجاردنر  املهني  الخيار  يف  نظريتها  يف  رو  آن  تأثرت  ولقد 
التي  الوراثية  والعوامل  الحاجات  يف  ماسلو  بنظرية  وتأثرت  العمل)  نحو  األطفال  (طاقة  النفسية 
تحدث عنها فرويد، ك̲ رأت بأن التنشئة األرسية للطفل  دوراً أخر يف عملية اختياره ملهنته  (منصوري 

.(134 :2010 ،

4 (Holland نظرية هوالند
هوالند، جون فيليب (1841-1914م).مخرتع أمري˕ ـ أيرلندي ولد يف مقاطعة كل̺ بأيرلندا قام 
بالتدريس يف أيرلندا ب̼ عامي 1858م و1872م. وانتقل هوالند عام 1873م إىل الواليات املتحدة 

حيث استقر  يف باترسون بوالية نيوج̺يس واشتغل بالتدريس، وأسند إليه كأول من اخرتع الغواصات 

تلق  أنها ̬  1875م، إال  الواليات املتحدة عام  بحرية  إىل  الغواصة  األوىل إلنتاج  حيث قدم خططه 

الوطني̼ األيرلندي̼ يف الواليات  التي كانت تضم مجموعة من  بالتي  قبوالً، ولكن جمعية فينيان 

املتحدة أبدت اهت̲مها باالخرتاع وساندت تجارب هوالند وأمدته باملال، ك̲ يعترب صاحب النظرية 
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التي تؤكد عىل أهمية التوافق ما ب̼ الس̲ت الشخصية وامليول املهنية.

نظرية األ̷اط أو الس̲ت املهنية لجون هوالند:- 

 إن نظرية هوالند تفرتض أن اختيار اإلنسان ملهنة يكون نتاج الوراثة وعدد غ̺ قليل من عوامل - 

البيئة والثقافة والقوى الشخصية ʪا يف ذلك الزمالء والوالدين و الطبقة االجت̲عية و الثقافية 

والبيئة الطبيعية.

 يفرتض هوالند إىل أنه ̻كن تصنيف األشخاص عىل أساس مقدار تشابه س̲تهم الشخصية إىل - 

عدة أ̷اط ك̲ أنه ̻كن تصنيف البيئات التي يعيشون فيها إىل عدة أصناف عىل أساس تشابه 

هذه البيئات بعضها مع بعض ،وأن املزاوجة ب̼ أ̷اط الشخصية مع أ̷اط البيئة التي تشبهها 

يؤدي إىل االستقرار املهني والنفيس والتحصيل واالنجاز واإلبداع . ومن هنا أقرتح هوالند ستة 

 :2010  ، إليها. (منصوري  الفرد و̻يل  فيها  تقابلها ستة بيئات مهنية يتكيف  س̲ت شخصية 

(140

النظرية االجت̲عية لالختيار املهني:

العوامل االجت̲عية والثقافية  النظرية االجت̲عية بهذا االسم ألنها تضع تركيزها عىل  سميت 

نذكر:  النظرية  هذه  أصحاب  العوامل، من  تلك  ب̼  التفاعل  نتاج  انه  عىل  للفرد  النظر  إىل  وʯيل 

كورمبولتز – ميشيل – جيالت.

اتجاه النظرية :

هناك العديد من العنارص خارج قدرة الفرد (العوامل االجت̲عية والثقافية واالقتصادية ) تلعب 

دورا هاما يف مجرى حياته كلها ʪا يف ذلك قراراته واختياراته   .املهنية والرتبوية.

افرتاضات النظرية :

-  درجة حرية الفرد يف اختياره املهني هي أقل بكث̺ م̲ يعتقد الفرد وأن توقعات الفرد الذاتية 

ليست مستقلة عن توقعات املجتمع منه.

-  املجتمع يقدم فرصا مهنية ترتبط بالطبقة االجت̲عية التي ينتمي إليها األفراد.

-  تأث̺ األرسة عامل مهم يساعد عىل التنبؤ باختيار املهنة والتكيف معها .

-  األحداث الواقعة بالصدفة تلعب دورا هاما يف التأث̺ عىل حياة اإلنسان.

-  الظروف االجت̲عية والصدف ال تعمل يف معزل عن الخصائص الفردية بل تتفاعل معا لتقرر 

أثر الصدفة عىل حياة اإلنسان.

-  تؤكد النظرية عىل العوامل االجت̲عية باعتبارها املسئول عن اختيار الفرد ملهنته واالستمرار 
بها ورفضت كل من: خربات الطفولة – عالقة الفرد بوالديه – تحقيق الذات – سعي الفرد لتحقيق 
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صورته عن نفسه – طبيعة ̷ط الشخصية. 

-11 طريقة إجراء البحث:
التي -  الدراسات  هذه  مثل  املتبع يف  املنهج  وهو   ʨاإلحصا الوصفي  املنهج  :هو  البحث  منهج 

تدرس الفروق والعالقات ب̼ املتغ̺ات مختلفة والتي تهدف إىل الكشف عن هذه العالقات يف 
محيطها الطبيعي.

حدود الدراسة: 
دامت الدراسة ما ب̼ 06 /2013/04 إىل غاية 06/07/ 2013 ، وقد تم اختيار أقسام السنة الثالثة 
17-20  مقسم̼ عىل  ثانوي كمجتمع للبحث ، وقد أخذنا 30 تلميذا كعينة ترتاوح أع̲رهم ب̼ 

ثالث شعب.

 والجدول رقم (01): يوضح خصائص عينة الدراسة:

املجموعآداب وفلسفةعلوم تجريبيةرياضيات
55616ذكور
55414إناث

10101030املجموع

أدوات ووسائل الدراسة:
بعد االطالع عىل أدبيات الدراسة وبعض الدراسات السابقة فقد ارتأينا ان نستعمل » استبانة 
االتجاه املهني لقياس مستوى النضج املهني » ببنودها الخمسة والستون ، ويهدف هذا املقياس إىل 
التعرف عىل مستوى الوعي املهني لدى الطلبة، وقد تم االعت̲د يف إعداد املقياس عىل دليل تطوير 
مرشوع  خالل  من  األردن  يف  البرشية  املوارد  لتنمية   الوطني  املركز  نرشه  الذي  املهني  الوعي 

املنار(مزيان،2005: 09).

-صدق املقياس:
 ، تلمسان  جامعة  من  املحكم̼  من  مجموعة  عىل  عرضه  بعد  املقياس  صدق  من  التأكد  تم 
مختص̼ يف علم النفس العمل والتنظيم واإلرشاد املهني ، وقد بقي عدد فقرات املقياس ثابتًا ( 65 

) فقرة ك̲ تم توضيحه سابًقا.

-ثبات املقياس:
الثبات  بلغ معامل  وقد  املقياس،  ثبات  النصفية  لحساب معامل  التجزئة  استخدام طريقة  تم 
النصفي 0.66 وبعد تصحيح معامل الثبات النصفي أصبح يساوي معامل الثبات الكيل 0.78  وهي 

قيمة ثبات مرتفعة.

األساليب اإلحصائية املستعملة : 
استخدم الباحث يف تحليل البيانات وتفس̺ها األساليب التالية: 

واملنوال  -1 والوسيط   ʭالحسا املتوسط  املئوية،  والنسب  والتكرارات  للفقرات  النسبية  األوزان 
والتباين واالنحراف املعياري، ومعامالت االلتواء والتفرطح.
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اختبار «Independent t test لدراسة الفروق ب̼ مجموعت̼.  -2

One Way ANOVA لحساب  -3 اختبار معامل فيرش عن طريق دالة تحليل التباين األحادي 
معامل التباين يف مستوى النضج املهني لدى تالميذ حسب الشعب الثالثة. 

-عرض وتحليل نتائج الدراسة : 

بعد تفريغ االست̲رات ألفراد العينة ، تحصلنا عىل النتائج املوضحة كالتايل:

نتائج الدراسة املتعلقة بالتساؤل األول : - 
ما هو مستوى النضج املهني عند تالميذ السنة الثالثة ثانوي؟- 

ولإلجابة عىل هذا السؤال استخدمنا اإلحصاءات الوصفية حول نتائج البيانات الكلية للفقرات، 

ثم دراسة اإلحصاءات الوصفية للنتائج الكلية لدرجات التالميذ ثم حسب األبعاد الخمسة املكونة 

للنضج املهني.
جدول رقم (02): اإلحصاءات الوصفية ملستوى النضج املهني بأبعاده الخمسة لتالميذ السنة الثالثة ثانوي:

النقطة 

الكلية

التعرف عىل 

امليول والقدرات
االستقاللية االهت̲م املرونة

التوجه نحو 

العمل
N العينة 30 30 30 30 30 30

ʭاملتوسط الحسا 180,00 28,73 17,47 38,03 36,00 59,77
الوسيط 179,50a 29,33a 18,08a 37,33a 36,33a 61,00a

املنوال 161b 26b 18 36b 35 61b

االنحراف املعياري 15,532 4,339 2,501 4,499 4,828 6,004
التباين 241,241 18,823 6,257 20,240 23,310 36,047

عدم الت̲ثل -0,002 -0,237 -0,687 0,347 -1,162 -0,332
الخطأ يف عدم الت̲ثل 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427

التفرطح -0,575 -0,733 -0,749 -1,186 1,954 -0,245
الخطأ يف التفرطح 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833

املدى 59 15 8 14 22 26
أد̸ درجة 150 21 13 32 21 46
أعىل درجة 209 36 21 46 43 72

املجموع 5400 862 524 1141 1080 1793

الربيعات
25 169,00c 25,60c 15,67c 34,00c 33,80c 55,00c

50 179,50 29,33 18,08 37,33 36,33 61,00
75 189,00 31,71 19,40 42,67 39,67 63,86

مالحظة : يوجد أكʳ من منوال 

التعليق:من الجدول نجد أن املتوسط الحساʭ للدرجات الكلية يساوي 180 وهي درجة تقابل 

نضج مهني عال قريب من املتوسط حسب التدرج الذي أقررناه يف تصحيح املقياس، غ̺ أن الوسيط 

يساوي 179.50 واملنوال 161 ومع وجود أكʳ من منوال فإن توزيع البيانات ليس معتدال وملتو نحو 

اليسار، وسجلنا عدم الت̲ثل وااللتواء نحو اليسار يف جميع أبعاد النضج املهني ما عدا بعد االهت̲م 

(ينظر يف الجدول رقم (03) معامالت عدم الت̲ثل)، ك̲ انه كان أكʳ تسطحا ووجود قيم أعىل من 

املستوى الطبيعي لتوزيع البيانات العامة، وكان االنحراف املعياري 15.83 .

-تحليل النتائج:

نستنتج أن توزيع البيانات ̬ يكن إعتداليا ومت̲ثال و̬ يكن هناك تجانس يف توزيع البيانات ك̲ 
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كانت البيانات مشتتة، ودرجة النضج املتوسطة للعينة ال ̻كن الحكم عليها أنها عالية فهي قريبة 

من املتوسط ك̲ أنها مقارنة باملنوال والوسيط فهي يف حدود املتوسط حيث أن التوزيع ملتو نحو 

اليسار،أما يف ما يخص األبعاد فقد سجلنا درجة متدنية من االستقاللية مقارنة بدرجة كب̺ة نحو 

التوجه للعمل  وتأʲ بينه̲ درجات االهت̲م واملرونة وفهم القدرات بشكل أقل، واستنادا إىل ما 

التي  الفقرات  الخيار موافق ك̲ أن  كانت يف  استجابة   ʳأك أن  الفقرات  أوزان  سجلناه يف جدول 

اتخاذ  يف  التالميذ  استقاللية  تد̹  نسجل  فهنا  باالستقاللية،  املتعلقة  تلك  كانت  الرتتيب  تصدرت 

قراراتهم املهنية.

يف -  املتدخلة  العوامل  تعدد  إىل  املهني  النضج  تذبذب درجات  نرجع  أن  النتائج: ̻كن  تفس̺ 

تحديد هذا النضج كعامل الثقافة واملستوى املعييش ودخل األرسة ومستوى الطموح، وكذلك 

عدم وجود برنامج موجه للرتبية املهنية داخل املقررات الرتبوية وضعف التوجيه املهني داخل 

الثانويات،ك̲ ̻كن إرجاع تد̹ متوسط بعد االستقاللية لدى التالميذ إىل تدخل األولياء املستمر 

يف توجيههم املهني م̲ يؤثر عىل نضجهم املهني رغم أن لهم استعداد عام للتوجه املهني إال أن 

استقاللهم يف قراراتهم املهنية كان محدودا وهذا راجع لأل̷اط الرتبوية يف األرسة التي تعتمد 

عىل القرس واإلكراه ال عىل الحوار والتفهم.

اإلجابة عىل الفرضية األوىل:- 

السنة الثالثة من التعليم الثانوي، وهذا  يوجد مستوى متوسط من النضج املهني لدى تالميذ 

االستقاللية،  يخص  ما  يف  متد̹  هو  بين̲  العمل  نحو  العام  بالتوجه  يتعلق  ما  يف  عال  هو  النضج 

وجود  عدم  نتيجة  متذبذب  وهو  وامليول،  القدرات  والفهم  واملرونة  االهت̲م  بعد  يف  ومتوسط 

بيداغوجيا موحدة وواضحة للرتبية والتوجيه املهني. 

مناقشة فرضية البحث يف ضوء النتائج املحصل عليها:- 

لقد ʯت صياغة فرضيات البحث الخاصة ʪستوى النضج املهني لدى التالميذ عىل النحو التايل:

يوجد مستوى عال من النضج املهني لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي .- 

فإننا نرفض  نتائج ومتوسطات حسابية وإحصاءات وصفية  أوردناه من  تقدم م̲  ما  وحسب 

النضج  من  متوسط  مستوى  سجلنا  حيث  املهني  النضج  من  عال  مستوى  بوجود  األوىل  الفرضية 

املهني.

نتائج الدراسة املتعلقة بالفرضية الثانية: . 1

توجد فروق دالة إحصائيا ب̼ الذكور واإلناث يف مستوى النضج املهني لدى تالميذ السنة - 

الثالثة ثانوي؟
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الجدول رقم (03): يوضح قيمة (ت) لدرجات مستوى النضج املهني ʪختلف أبعاد للعينة:

3النوع
عدد 

الحاالت
املتوسط

االنحراف 

املعياري

درجة 

الحرية

قيمة 

(ت)

القيمة 

الجدولية
االستنتاج

16176,5012,832ذكر
281.3370.192

قيمة (ت) 

املحسوبة أكرب 

من القيمة 

الجدولية

الدرجة الكلية

14184,0017,772أنثى

1627,694,332ذكر
281.4370.162

قيمة (ت) 

املحسوبة أكرب 

من القيمة 

الجدولية

فهم القدرات

1429,934,178أنثى

1616,752,646ذكر
281.7350.094

قيمة (ت) 

املحسوبة أكرب 

من القيمة 

الجدولية

االستقاللية
1418,292,128أنثى

1637,194,460ذكر
281.1050.279

قيمة (ت) 

املحسوبة أكرب 

من القيمة 

الجدولية

االهت̲م

1439,004,506أنثى

1635,944,123ذكر

280.0740.941

قيمة (ت) 

املحسوبة 

أصغر من 

القيمة 

الجدولية

املرونة

1436,075,690أنثى

1658,945,938ذكر

280.8040.428

قيمة (ت) 

املحسوبة أكرب 

من القيمة 

الجدولية

التوجه نحو 

العمل
1460,716,157أنثى

مناقشة النتائج:

حسب الجدول الخاص بحساب (ت) للفرق ب̼ الذكور واإلناث يف مستوى النضج املهني بأبعاده 

املختلفة فإننا سجلنا النتائج التالية:

الفروق ب̼ الذكور واإلناث يف مستوى النضج املهني:) 1

(ت) املحسوبة أكرب من (ت) الجدولية عند مستوى الداللة 0.05 ودرجة الحرية 28 ، وعليه نقبل 

الفرض  ونرفض  املهني  النضج  مستوى  واإلناث يف  الذكور  ب̼  إحصائية  داللة  ذات  فروق  بوجود 

الصفري.

الفروق ب̼ الذكور واإلناث يف مستوى النضج املهني الخاص ببعد فهم القدرات وامليول:) 2

(ت) املحسوبة أكرب من (ت) الجدولية عند مستوى الداللة 0.05 ودرجة الحرية 28 ، وعليه نقبل 

بوجود فروق ذات داللة إحصائية ب̼ الذكور واإلناث يف مستوى النضج املهني بعد امليول والقدرات 
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ونرفض الفرض الصفري.

الفروق ب̼ الذكور واإلناث يف مستوى النضج املهني الخاص ببعد االستقاللية:) 3
(ت) املحسوبة أكرب من (ت) الجدولية عند مستوى الداللة 0.05 ودرجة الحرية 28 ، وعليه نقبل 
االستقاللية  بعد  املهني  النضج  واإلناث يف مستوى  الذكور  ب̼  داللة إحصائية  ذات  فروق  بوجود 

ونرفض الفرض الصفري.

الفروق ب̼ الذكور واإلناث يف مستوى النضج املهني الخاص ببعد االهت̲م: ) 4
(ت) املحسوبة أكرب من (ت) الجدولية عند مستوى الداللة 0.05 ودرجة الحرية 28 ، وعليه نقبل 
االهت̲م  ببعد  املهني  النضج  مستوى  يف  واإلناث  الذكور  ب̼  إحصائية  داللة  ذات  فروق  بوجود 

ونرفض الفرض الصفري.

الفروق ب̼ الذكور واإلناث يف مستوى النضج املهني الخاص ببعد املرونة:) 5
(ت) املحسوبة أصغر من (ت) الجدولية عند مستوى الداللة 0.05 ودرجة الحرية 28 ، وعليه 
نقبل الفرض الصفري الذي ينص عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب̼ الذكور واإلناث يف 

مستوى النضج املهني بعد املرونة ونرفض الفرض البديل.

الفروق ب̼ الذكور واإلناث يف مستوى النضج املهني الخاص بعد االتجاه نحو العمل:) 6
(ت) املحسوبة أكرب من (ت) الجدولية عند مستوى الداللة 0.05 ودرجة الحرية 28 ، وعليه نقبل 
االتجاه نحو  بوجود فروق ذات داللة إحصائية ب̼ الذكور واإلناث يف مستوى النضج املهني بعد 

العمل ونرفض الفرض الصفري.

- تعقيب عىل نتائج البحث:
نالحظ وجود فروق ب̼ الذكور واإلناث يف املستوى املهني ʪعظم أبعاده باستثناء بعد املرونة 

الذي ̬ نسجل فروقا دالة إحصائيا ب̼ الذكور واإلناث.

تفس̺ نتائج البحث:

يختلف الذكور واإلناث يف توجهاتهم املهنية وذلك نظرا الختالف التنشئة االجت̲عية التي تهيئ 

األنثى مسبقا إىل الحياة الزوجية والعائلية وال تنظر إىل املهنة إال يف هذا السياق بين̲ يتلقى الذكور 

ضغوطا خاصة من اآلباء م̲ يؤثر عىل استقاللهم املهني وأيضا يف طريقة نظرهم إىل مهنة املستقبل، 

وقد ال نأخذ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعد املرونة محمال علميا دقيقا، كونه أقل 

األبعاد من حيث عدد الفقرات، لكننا ̻كن أن نعزى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعد 

املرونة إىل أن كال الجنس̼ ̻لكون املرونة بدرجة مت̲ثلة ملواجهة تغ̺ التصور نحو مهنة املستقل 

كونه عامل خاضع لألفكار وليس للواقع ، هذه األفكار التي تبدو مت̲ثلة لدى الجنس̼ حول املهن 

املتاحة.
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مناقشة فرضية البحث يف ضوء النتائج املحصل عليها:

لقد كانت الفرضية الخاصة بالفروق ب̼ الجنس̼ كالتايل :

توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى النضج املهني ب̼ الذكور واإلناث لدى تالميذ السنة الثالثة من 

التعليم الثانوي.

 T Test وعليه وحسب ما تقدم من نتائج توصلنا إليها بعد حساب قيمة (ت) باستع̲ل اختبار

لعينيʰ مستقلت̼ متساويʰ فإننا نقبل الفرضية، ونستنتج أنه توجد فروق دالة إحصائيا ب̼ الذكور 

واإلناث يف مستوى النضج املهني لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي، وتوجد فروق دالة 

إحصائيا ب̼ الجنس̼ يف بعد فهم القدرات وامليول وبعد االستقاللية وبعد االهت̲م وبعد االتجاه 

نحو العمل غ̺ أننا ̬ نلحظ وجود فرق دال إحصائيا يف بعد املرونة.

نتائج الدراسة املتعلقة بالفرضية الثالثة:- 

-يوجد تباين يف مستوى النضج املهني حسب التخصص الدرايس لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي؟

التباين يف مستوى النضج املهني ب̼ الشعب الثالث لتالميذ السنة الثالثة ثانوي:) 1

املحسوبة  (ف)  وقيمة  املجموعات  وداخل  املجموعات  ب̼  املربعات   :  (04) رقم  الجدول 

والجدولية لتباين النضج املهني ب̼ شعب الرياضيات والعلوم التجريبية واآلداب والفلسفة.

مصدر التباين
مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
(ف)

القيمة 
الجدولية

االستنتاج

الدرجة 
الكلية

601,4002300,700ب̼ املجموعات

1,2702970,

قيمة (ف) 
املحسوبة 
أقل من 
القيمة 
الجدولية

6394,60027236,837داخل املجموعات

6996,00029الكيل

مستوى  عند  الجدولية  (ف)  من  أكرب  املحسوبة  (ف)  أن  الجدول  من خالل  نالحظ  التعليق: 

الداللة 0.05 ودرجة الحرية 2 ب̼ املجموعات و27 داخل املجموعات، وعليه نقبل بوجود تباين يف 

مستوى النضج املهني ب̼ شعب الرياضيات والعلوم التجريبية واآلداب والفلسفة لدى تالميذ السنة 

الثالثة ثانوي ونرفض الفرض الصفري.

ونظرا لوجود فروق معنوية ب̼ متوسطات الشعب الثالثة فهذا يعني عدم تساوي متوسطي 

شعبت̼ أو مجموعت̼ عىل األقل والختبار معنوية الفروق لكل زوج من املعالجات نلجأ إىل املقارنات 

:ʲاملتعددة باستخدام قانون شيفه ك̲ يوضحه الجدول األ
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الجدول رقم (05): يوضح املعلومات الوصفية للعينة:

العينةاملتوسط الحساʭاالنحراف املعياريالخطا املعياري

الرياضيات4.9615.69174.210
الفلسفة3.6411.53185.210
العلوم التجريبية5.7518.20180.710
املجموع2.8315.54180.0330

levene الجدول رقم (06) :يوضح مدى تجانس املجوعات : اختبار ليفن

 significationالداللة
درجة الحرية داخل 

املجموعات

درجة الحرية ب̼ 

املجموعات 

 test de اختبار ليفن

levene

0.1722721.878

فيه  أي  املجموعات  ب̼  كب̺  انحراف  يوجد  ال  أي   5% <  17% أن  الجدول  خالل  من  نالحظ 

تجانس ب̼ املجموعات .

االختبارات البعدية:

: chiљe الجدول رقم (07) :اختبار شيفه

 Intervalle de
borne inferieur

(sig) الخطأ املعياريالداللة
متوسط 
الفارق

مج1مج2

28.8294-
24.3294-

0.295
0.645

6.88385
6.88385

-11
-6.88

الفلسفة
العلوم

الرياضيات

6.8294-
13.3294-

0.295
0.809

6.88385
6.88385

11
4.50

الرياضيات
العلوم

الفلسفة

11.3294-
22.3294-

0.645
0.809

6.88385
6.88385

6.5
-4.5

الرياضيات
الفلسفة

العلوم

من خالل الجدول وباستع̲ل قانون شيفه chiљe »     فقد تب̼ أنه توجد فروق معنوية ʪستوى 

P-Va-) او(sig) معنوية 0.05 ب̼ متوسطات املعالجات)  1و2( حيث كانت قيم الداللة املعنوية

lue)) أكرب من مستوى الداللة 0.05 

اتجاه الفرق ب̼ املجموعات الثالثة:

الجدول رقم(08): جدول يوضح اتجاه الفرق ب̼ املجموعات .
 Intervalle de

Borne superieur

مج1مج2

6.8294

11.3294

الفلسفة

العلوم

الرياضيات
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28.8294

22.3294

الرياضيات

العلوم

الفلسفة

24.3294

13.3294

الرياضيات

الفلسفة

العلوم

من خالل درجات املتوسطات الحسابية للمجموعات الثالثة نالحظ أن املتوسط الحساʭ ملجموعة 

شعبة الرياضيات يساوي 174.2 واملتوسط الحساʭ ملجموعة شعبة الفلسفة يساوي 185.2 واملتوسط 

الحساʭ ملجموعة شعبة العلوم التجريبية يساوي 180.7 .

وهذا يدل عىل أن اتجاه الفرق لصالح مجموعة شعبة الفلسفة وهو ما يوضحه املنحنى البيا̹ 

التايل:

مصدر التباين
مجموع 

املربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات

قيمة 

(ف)

القيمة 

الجدولية
االستنتاج

فهم 

القدرات 

وامليول

ب̼ 

املجموعات
31,267215,633

820٠,451٠,

قيمة (ف) 

املحسوبة 

أكرب من 

القيمة 

الجدولية

داخل 

املجموعات
514,6002719,059

545,86729الكيل

التباين يف مستوى النضج املهني بعد فهم القدرات وامليول  ب̼ الشعب الثالث لتالميذ - 

السنة الثالثة ثانوي:

املحسوبة  (ف)  وقيمة  املجموعات  وداخل  املجموعات  ب̼  املربعات   :  (09) رقم  الجدول 

والجدولية لتباين النضج املهني بعد: فهم القدرات ب̼ شعب الرياضيات والعلوم التجريبية واآلداب 

والفلسفة.



284

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

التعليق : نالحظ من خالل الجدول أن قيمة(ف) املحسوبة أكرب من (ف) الجدولية عند مستوى 

الداللة 0.05 ودرجة الحرية 2 ب̼ املجموعات و27 داخل املجموعات ، وعليه نقبل بوجود تباين يف 

مستوى النضج املهني بعد فهم القدرات وامليول ب̼ شعب الرياضيات والعلوم التجريبية واآلداب 

والفلسفة لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي ونرفض الفرض الصفري.

الثالثة ) 2 السنة  لتالميذ  الشعب الثالث  ب̼  املهني بعد االستقاللية   النضج  التباين يف مستوى 

ثانوي:

مصدر التباين
مجموع 

املربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات

قيمة 

(ف)

القيمة 

الجدولية
االستنتاج

االستقاللية

5,06722,533ب̼ املجموعات

388٠,682٠,

قيمة (ف) 

املحسوبة 

أقل من 

القيمة 

الجدولية

176,400276,533داخل املجموعات

181,46729الكيل

املحسوبة  (ف)  وقيمة  املجموعات  وداخل  املجموعات  ب̼  املربعات   :  (10) رقم  الجدول 

والجدولية لتباين النضج املهني بعد االستقاللية ب̼ شعب الرياضيات والعلوم التجريبية واآلداب 

والفلسفة.

التعليق: (ف) املحسوبة أقل من (ف) الجدولية عند مستوى الداللة 0.05 ودرجة الحرية 2 ب̼ 

املجموعات و27 داخل املجموعات ، وعليه نقبل الفرض الصفري الذي ينص عىل عدم وجود تباين 

يف مستوى النضج املهني بعد االستقاللية ب̼ شعب الرياضيات والعلوم التجريبية واآلداب والفلسفة 

لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي ونرفض الفرض البديل.

التباين يف مستوى النضج املهني بعد االهت̲م ب̼ الشعب الثالث لتالميذ السنة الثالثة ثانوي:) 3

املحسوبة  (ف)  وقيمة  املجموعات  وداخل  املجموعات  ب̼  املربعات   :  (11) رقم  الجدول 

واآلداب  التجريبية  والعلوم  الرياضيات  ب̼ شعب  :االهت̲م  بعد  املهني  النضج  لتباين  والجدولية 

والفلسفة.

مصدر التباين
مجموع 

املربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات

قيمة 

(ف)

القيمة 

الجدولية
اإلستنتاج

االهت̲م

44,067222,033ب̼ املجموعات

1,096349٠,

قيمة (ف) 

املحسوبة أكرب 

من القيمة 

الجدولية

542,9002720,107داخل املجموعات

586,96729الكيل

التعليق:  نالحظ من خالل الجدول ان قيمة(ف) املحسوبة أكرب من (ف) الجدولية عند مستوى 

الداللة 0.05 ودرجة الحرية 2 ب̼ املجموعات و27 داخل املجموعات ، وعليه نقبل بوجود تباين يف 
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مستوى النضج املهني بعد االهت̲م ب̼ شعب الرياضيات والعلوم التجريبية واآلداب والفلسفة لدى 

تالميذ السنة الثالثة ثانوي ونرفض الفرض الصفري.

التباين يف مستوى النضج املهني بعد املرونة  ب̼ الشعب الثالث لتالميذ السنة الثالثة ثانوي:) 4

املحسوبة  (ف)  وقيمة  املجموعات  وداخل  املجموعات  ب̼  املربعات   :  (12) رقم  الجدول 

واآلداب  التجريبية  والعلوم  الرياضيات  شعب  ب̼  املرونة  بعد  املهني  النضج  لتباين  والجدولية 

والفلسفة.

مصدر التباين
مجموع 

املربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات

قيمة 

(ف)

القيمة 

الجدولية
اإلستنتاج

املرونة

8,60024,300ب̼ املجموعات

174.08410,

قيمة (ف) 

املحسوبة 

أقل من 

القيمة 

الجدولية

داخل 

املجموعات
667,4002724,719

676,00029الكيل

التعليق:  (ف) املحسوبة أقل من (ف) الجدولية عند مستوى الداللة 0.05 ودرجة الحرية 2 ب̼ 

املجموعات و27 داخل املجموعات ، وعليه نقبل الفرض الصفري الذي ينص عىل عدم وجود تباين 

يف مستوى النضج املهني بعد املرونة ب̼ شعب الرياضيات والعلوم التجريبية واآلداب والفلسفة 

لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي ونرفض الفرض البديل.

التباين يف مستوى النضج املهني بعد االتجاه نحو العمل  ب̼ الشعب الثالث لتالميذ السنة - 

الثالثة ثانوي:

املحسوبة -  (ف)  وقيمة  املجموعات  وداخل  املجموعات  ب̼  املربعات   :  (13) رقم  الجدول 

والجدولية لتباين النضج املهني بعد  االتجاه نحو العمل ب̼ شعب الرياضيات والعلوم التجريبية 

واآلداب والفلسفة.

مصدر التباين
مجموع 

املربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات

قيمة 

(ف)

القيمة 

الجدولية
اإلستنتاج

االتجاه 

نحو 

العمل

ب̼ 

املجموعات
304,4672152,233

5,548010٠,

قيمة (ف) 

املحسوبة أكرب 

من القيمة 

الجدولية

داخل 

املجموعات
740,9002727,441

1045,36729الكيل

التعليق: نالحظ من خالل الجدول أن قيمة(ف) املحسوبة أكرب من (ف) الجدولية عند مستوى 

الداللة 0.05 ودرجة الحرية 2 ب̼ املجموعات و27 داخل املجموعات ، وعليه نقبل بوجود تباين يف 

واآلداب  التجريبية  والعلوم  الرياضيات  ب̼ شعب  العمل  نحو  االتجاه  بعد  املهني  النضج  مستوى 

والفلسفة لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي ونرفض الفرض الصفري.
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تعقيب عىل نتائج البحث:

نالحظ وجود تباين يف مستوى النضج املهني ب̼ شعب الرياضيات والعلوم التجريبية واآلداب 

والفلسفة لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي غ̺ أن هذا التباين بقي موجودا لدى أبعاد النضج النفيس 

الخاصة باالهت̲م وفهم القدرات وامليول واالتجاه نحو العمل غ̺ أننا ̬ نسجل وجود تباين دال 

إحصائيا يف أبعاد االستقاللية وكذا بعد املرونة .

تفس̺ نتائج البحث:

شعبة  وهي  البحث  شملها  التي  الثالث  الشعب  ب̼  املهني  النضج  مستوى  يف  تباينا  سجلنا 

التوجهات  إىل اختالف  اآلداب والفلسفة وهذا راجع  التجريبية وشعبة  العلوم  الرياضيات وشعبة 

النتائج عدم  هذه  وتدعم  التخصص،  تختلف بحسب  التي  املهني  الوعي  إىل درجات  املهنية وكذا 

وجود تجانس يف التوجيه إىل مختلف الشعب فعادة ما تشغل شعب الرياضيات وبدرجة أقل شعب 

العلوم التجريبية تالميذ عىل درجة من الوعي والنضج واملستوى الطموح الذي يحفر هذا الوعي 

بعكس الشعب األدبية، ك̲ اننا ̬ نسجل تباينا يف بعدا االستقاللية واملرونة بعكس بقية األبعاد ورما 

يرجع هذا إىل تشابه التنشئة االجت̲عية واملعاملة التي يتلقاها التالميذ داخل أرسهم كونهم ينتمون 

إىل نفس املنطقة الحرضية.

مناقشة فرضية البحث يف ضوء النتائج املحصل عليها:

لقد كانت الفرضية الخاصة بالتباين ب̼ الشعب مصاغة عىل النحو التايل:

يوجد تباين يف مستوى النضج املهني لدى شعب الرياضيات واآلداب والفلسفة والعلوم - 

التجريبية لتالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي.

وعليه وحسب ما تقدم من نتائج توصلنا إليها بعد حساب قيمة (ف) باستع̲ل اختبار فيرش 

الرياضيات  شعب  ب̼  تباين  يوجد  أنه  ونستنتج  الفرضية،  نقبل  فإننا  متساوية  مجموعات  لثالث 

والعلوم التجريبية واآلداب والفلسفة يف مستوى النضج املهني لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم 

الثانوي، وتوجد يوجد تباين ب̼ هذه الشعب يف بعد فهم القدرات وامليول وبعد االهت̲م وبعد 

االتجاه نحو العمل غ̺ أننا ̬ نلحظ وجود تباين  دال إحصائيا يف بعدا االستقاللية واملرونة.

خاʯة :

ح̼ يكون موضوع االختيار املهني حارضا، فإن مشكلة االختيار تأخذ أبعاد متعددة بدء من الجو 

األرسي السائد إىل درجة الوعي املهني إىل الفرص املتاحة وكذلك مستوى الطموح والدافعية للعمل، 

املهنية كونها  بتوجهاته  وواع  ناضج  فرد  لبناء  صالحة  تعد  اليوم ̬  املهني  التوجيه  فعالية  غ̺ أن 

تعتمد عىل أسس بيداغوجية بحتة واقتصارها عىل خطاب موجه لجوانب معينة من التوجه املهني 
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لألفراد، ولهذا البد من تطوير هذا الخطاب وجعله تفاعليا وناجعا ومسايرا لآلمال ومتطلعا لعامل 

اليوم  التي أصبحت  للمشاكل  بيئته املعملية وراض عن أدائه ومبدع يف عطائه تجنبا  منسجم مع 

لكʳتها تجعل الفرد واملجتمع يف حالة ال استقرار ، وال يتأʱ هذا إال بدراسات علمية دقيقة وأبحاث 

ميدانية واسعة تكشف عن طبيعة العالقة ب̼ متغ̺ات متعددة والنضج املهني لألفراد.
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ائر ز أ.د.شعـيـب مـڤـنونـيـف - جامعة تلمسان / ا

امللخص 

بحثي الذي أنوي املساهمة به يختص باملجتمع األندليس الذي ُعرف بالتّعّدد واالختالف والتّنوع؛ 

إْن عىل مستوى األجناس املتساكنة فيه من العرب والرببر، الفاتح̼ والوافدين، والروم واملّولدين و 

الصقالبة والزنوج والقوط، وإْن عىل مستوى األديان والعقائد، مثل اإلسالم واليهودية واملسيحية، 

وإْن عىل مستوى اللّغة كالعربية الفصحى منها والعامية، والعربية، والالتينية و األمازيغية.

االجت̲عي  والتعايش  الّديني  التسامح  عىل  وقامت  جميعها،  العنارص،  هذه  حياة  فتأّسست 

الفتح عىل  منذ  الخالفة اإلسالمية  بفضل حرص  وتآزر،  وتآلف  الثقايف يف سالم وط̴نينة  والتفتح 

اإلسالم  مبادئ  من  مقتبس   كلّه  هذا  ألن  وذلك  والتنّوع،  االختالف  وهذا  التعّددية  هذه  احرتام 

السمحة الداعية إىل الحق والعدل واملساواة والوئام والسالم.

إىل قيام  العنارص  املعارف الفنية، واملوسيقية ب̼ هذه  والتقاء  وتش̺ حركية تواصل الثقافات 

مجتمع، كان، وال يزال حتى اليوم، يف نظر العديد من الدارس̼، يشكل األ̷وذج األمثل للمجتمع 

املشبع بروح التسامح والتعايش، ضف إىل ذلك أن عوامل أخرى ساعدت عىل ظهور وازدهار مدنِيَة 

ميادين  يف كل  املتميّزة  بعطاءاتها  اإلنسا̹  الحضاري  الرتاث  يف إغناء  وافر  بنصيب  أسهمت  المعة 

العلم والفكر واألدب والفن والع̲رة.

املجتمع  بها  ولع   املدنية إْذ  هذه  يف  بارزة  فن̼، مكانة  بوصفه̲  والغناء،  املوسيقا  نالت  وقد 

األندليس، بكل أطيافه، ك̲ ̬ يولع بها مجتمع آخر، فكانت ʪثابة اللغة املشرتكة التي يفهمها كافة 

عنارصه وافراده، ويعربون بوساطتها عن مشاعرهم وأحالمهم..، لغة يُسهم الجميع، دو̷ا ʯييز يف 

الجنس أو املعتقد، يف إبداع كل̲تها وألحانها، ويف م̲رستها أو االست̲ع إليها، لغة تقّرب وتؤلّف ب̼ 

الجميع، فجاءت ألحانها مرآة عاكسة للميول املوسيقية لكل األجناس املكونة لهذا املجتمع، وشاهدة 

عىل مدى ما كان من ترابط وʯازج وتعايش وتعاون وتسامح يف ظل الحضارة العربية اإلسالمية.

وملّا ʯيّز الحكم اإلسالمي يف األندلس، عرب مختلف مراحله وأطواره، بتوخي التسامح والتساهل 

والتعايش وإشاعة الخ̺ والّرب بالشعوب من نصارى ويهود البالد، أو ما يعّرب عنه باآلخر، فرتك لهم 

كامل الحرية يف أن يبقوا عىل دينهم طاملا آثروه عىل غ̺ه من األديان وشملهم برعايته وح̲يته، ك̲ 

سّوى بينهم يف الحقوق والواجبات عىل اختالف طبقاتهم وتباين مذاهبهم، تجلّت صور هذا التسامح 

في̲ يختزنه الرتاث املوسيقي األندليس من معطيات ومقومات فنيّة ʯّت إىل أصول متعّددة، وتؤكد 
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املنطقة التي ترعرع وأينع فيها إىل آفاق  الرتاث الذي يتجاوز  لهذا  الوقت نفسه، البعد الكو̹  يف 

إنسانية رحبة مثلتها مكونات املجتمع األندليس ذات األصول املختلفة.

يف  والتعايش  التسامح  ثقافة   " بـ:  املوسومة  العلمية  ورقتي  تسعى  الفرضية،  هذه  ولتأكيد 

والتعايش  التسامح  إلعطاء صور عن   ،" باألندلس أ̷وذج̼  والغناء  املوسيقا  اإلسالمية:  الحضارة 

اللذين سادا ب̼ مختلف األعراق والديانات املتنّوعة، ك̲ ʯثلتها املوسيقا والغناء باألندلس وذلك يف 

مستويات ثالثة هي: 

 -1 مستوى النص الشعري، -2 مستوى اللحن، -3 مستوى األداء. مستهل̼ الحديث عن ولع أهل 

األندلس باملوسيقا والغناء، ومختتم̼ البحث بتظه̺ إشعاع املوسيقا األندلسية.

الكل̲ت املفتاحية: ثقافة التسامح /التعايش  / الحضارة اإلسالمية/ املوسيقا/ الغناء/ األندلس

Key words :Culture of Tolerance / Coexistence / Islamic Civilization / Music / 

Singing / 

Al-Andalus

Abstract :іis research paper shed light on the social diversity of the ‘Al-Anda-

lus’ civilization and the main tenets of its development and prosperity for over 

eight centuries throughout two main and related examples: the singing and music.

One of the main criteria on the Andalusian society was its plurality, diљerence 

and diversity; a mixture between diљerent people and races:Arabs and Berbers, 

conquerors and expatriates, Romans and Mestizo,Slavs, Negroes andGoths; con-

verted to diљerent religions and faiths, such as Islam, Judaism and Christianity, 

speaking diљerent languages such as Arabic, including classical and vernacular, 

Hebrew, Latin and Berber. Under the flag of the Islamic principles based on toler-

ance, justice, equality , harmony and peace, the Andalusian society became a mod-

el based on the religious tolerance, social coexistence, cultural openness and syner-

gy of the nation.

In such environmentrich of tolerance and coexistence, a multicultural and 

cross-cultural atmosphere had been established and thus was clearly reflected in all 

fields including literature, art and architecture.
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Music and singing gained a prominent position in this area asapart of the An-

dalusian society. It was considered as a common language that is understood by all 

of its elements and  members,  the way to express their feelings and dreams, without 

distinction of sex or belief, in the creativity of lyrics and melodies, and in practice 

or listen to, the melodiesreflected musical inclinations each component of this so-

ciety, and witnessed the extent of what was the core of the blending and coexis-

tence, cooperation and tolerance in light of Arab-Islamic civilization.

In fact Music and singing become the mirror of a society where Jewish and 

Christians had the same equal rights and duties as Muslims with no distinction and 

no segregation .A nation where tolerance and freedom can be considered as a mod-

el for other societies a long time and space.

To confirm this hypothesis, this scientific papers entitled “a culture of tolerance 

and coexistence in the Islamic civilization: music and singing in’Al-Andalus’ “, has 

been elaborated in order to depict the images of tolerance and coexistence that are 

prevailed among the various races and various religions in music and singing 

throughout three levels are: 1 levels poetic text level, 2. the level of melody, 3. per-

formance.by describing the passion of the people of Andalusia in music and singing  

oљ, and find endorsement radiation Andalusian music

ʯهيد : حول النزعة اإلنسانية من خصائص الحضارة العربية اإلسالمية

إّن الحضارة اإلنسانية أخٌذ وعطاٌء أو َديٌْن ووفاٌء، وقيمة كل أّمة هو قسطها الذي قامت به يف 

الحضارة العربية  به  قامت  الذي  بالّدور الطليعي  األفيد، التذك̺  من  ولعلّه  هذه الحضارة،   إغناء 

اإلسالمية، ممثّلة يف الثقافة، خ̺ قيام يف تشييد النهضة العلمية العاملية، حيث نقل العل̲ء العرب 

واملسلمون الرتاث اإلغريقي واليونا̹ والفاريس وما إليه من ألوان الرتاث العلمي الذي سبقهم يف 

التواجد، نقلوه إىل اللغة العربية، التّي كانت لغة علم وثقافة وتواصل وتخاطب، وأثّر العل̲ء العرب 

واملسلمون يف النهضة األوربية، فهذا الكاتب الفرنيس « روب̺ بريفو « يّرصح ʪوضوعية يف هذا األمر، 

والفضل ما شهدت به األعداء، قائال: << بين̲ بدأت قصص الفروسية األجنبية، املث̺ة للمشاعر، تلوح 

يف أوروبا خالل القرون الوسطى، وأخذت األساط̺ السلتية امللهبة للخيال تستنشق أوىل أنفاسها، 

ازدهر يف جنوب فرنسا شكل أدʭّ، أجنبّي هو أيضاً عن األدب األوروʭ التقليدّي، وهبّت يف كل مكان 
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نفحات إلهام غناʨ جديد، فنقلت الخصب إىل اللغات املحلية العامية التي  كانت وقتذاك يف بدء 

تكّومها. وانترشت يف إقليم «بروفانس» أشعار عاطفية ذات معان منتقاة، وصياغة مدروسة متقنة، 

فتجاوبت مع الحالة الفكرية ملجتمع إقطاعي بدأ ينشد متعة فراغ مزدان بالظرف والبهجة بعدما 

استشف أبهة الرشقي̼ يف إسبانيا، وتأثر بسمو مشاعرهم؛ وفطن عندئذ لخشونته الرببرية >>1.

وكانت خصائص الثقافة العربية اإلسالمية غالبة وواضحة ومؤثّرة يف العديد من املجاالت العلمية 

والفكرية واألدبية والثقافية واالجت̲عية، مثل ابتكار نظام الرتقيم والصفر والنظام العرشي، ونظام 

االنعكاس واالنكسار، وتقدير محيط  الضوء وتقدير زوايا  الدموية الصغرى، وقياس رسعة  الدورة 

األرض، وتحديد أبعاد األجرام الس̲وية، وابتكار اآلالت الفلكية، واكتشاف أعايل البحار2،

1  الرتوبادور والعاطفة الرومانسية، ترجمة د.أحمد رضا املحمودي، دار الثقافة العربية: الدار البيضاء/ طرابلس، د.ت، ص 9.
2   ينظر:- ناجي معروف ود.عبد العزيز الدوري، املوجز يف تاريخ الحضارة العربية، مطبعة النجاح: بغداد، 1949، ص ص 159 

̺اتها ينظر:  -161. وملزيد من التوسع يف هذه الخصائص وتأث
 - عمر فروخ:* الحضارة اإلنسانية وقسط العرب فيها، دار لبنان للطباعة والنرش: ب̺وت، ط 03، 1983، ص ص 29- 37.

           * تاريخ العلوم عند العرب، دار العلم للمالي̼: ب̺وت، ط 03، 1980.  
           *العرب يف حضارتهم وثقافتهم، دار العلم للمالي̼، ط 08، 1981.

           *عبقرية العرب يف العلم والفلسفة، منشورات املكتبة العلمية ومطبعتها: ب̺وت،         
   ط 02، 1952.

آدم متز، الحضارة اإلسالمية يف القرن الرابع الهجري أو عرص النهضة يف اإلسالم، ج1 وج2، نقله إىل العربية: محمد عبد الهادي 
أبو ريده، أعّد فهارسه: رفعت البدراوي، دار الكتاب العرʭ: ب̺وت، ومكتبة الخانجي: القاهرة، ط 04، 1967.

زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع عىل الغرب أو أثر الحضارة العربية يف أوروبا، نقله عن األملانية: فاروق بيضون وك̲ل 
دسوقي، راجعه ووضع حواشيه: مارون عيىس الخوري، دار األفاق الحديدة: ب̺وت، ط05، 1981.

د. مصطفى صادق الرافعي، حضارة العرب، دار الكتاب اللبنا̹: ب̺وت، ط 03، 1981.
  - عباس محمود العقاد، أثر العب يف الحضارة األوربيّة، دار املعارف ʪرص: القاهرة، ط 02، 1973.

̺ه يف مدنيّة أوروبا، مطبعة دار الكتب: القاهرة،1931. ز˔ عيل، رسالة الطب العرʭّ وتأث
الحضارة اإلسالمية  تاريخ  دراسات يف  العبادي،  أ.د.أحمد مختار  الحميد،  أ.د.سعد زغلول عبد  الفتاح عاشور،  عبد  أ.د.سعيد 

العربية، منشورات ذات السالسل للطبع والنرش والتوزيع: الكويت، ط 02، 1986.
د.محمد عبد السالم كفايف، الحضارة العربية طابعها ومقّوماتها العاّمة، دار النهضة العربية للطباعة والنرش: ب̺وت، د.ت، د.ط، 

ص ص 52- 66.
أحمد عيل املالّ، أثر العل̲ء املسلم̼ يف الحضارة األوربية، دار الفكر:دكشق، ط 02/ 1981، ص ص 115 – 118.

زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع عىل الغرب أو أثر الحضارة العربية يف أروبا، نقلع عن األملانية: فاروق بيضون، وك̲ل 
دسوقي، راجعه ووضع حواشيه: مارون عيىس الخوري، دار اآلفاق الجديدة: ب̺وت، ط 05، 1981.

الحضارة اإلسالمية يف القرن الرابع الهجري أو عرص النهضة يف اإلسالم، ج1 و2،  نقله إىل العربية: محمد عبد الهادي أبو ريده، 
أعّد فهارسه: رفعت البدراوي، مكتبة الخانجي: القاهرة، و دار الكتاب العرʭ: ب̺وت، ط 04، 1967.  
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 ونرش ثقافة التّسامح1 القاʥة عىل االختالف والتّنوع،  والتعايش االجت̲عي، وحرية املعتقد 2، 

وإن كانت أحكام أهل الّذمة املبثوثة يف كتب الفقه القديم هي من مفهوم وتأويل بعض الفقهاء 

بحسب أوضاع ظرفية، وليس من صلب الّدين نفسه. وما عرفته بعض األصقاع اإلسالمية يف بعض 

̬ يكن سوى شذوذا عن  الفرتات املظلمة من اضطهاد لألقليات الّدينية مثل اليهودية واملسيحية، 

القاعدة األصلية، وهو عىل العموم يُفّرس بطغيان الحكام واستبدادهم الذي طال مختلف الرعية؛ ʪا 

يف ذلك املسلم̼. فتعايش اإلسالم وتحاوره مع الديانت̼ اليهودية واملسيحية ك̲ أقّره الرسول، صىل 

الله عليه وسلّم، سلوكًا وم̲رسًة، ووضع أصوله، ثم سار عىل هديه الكريم خلفاؤه الراشدون، وِمن 

بعدهم بعض األمراء والخلفاء يف رشق البالد اإلسالمية وغربها، يرتكز، يف اعتقادنا، عىل أربعة مبادئ 

أساسية هي:  قَبُول االختالف والتنّوع، وعدم اإلكراه عىل الّدين، والتعاون عىل الّرب والتقوى، وتحريم 

العدوان وتقييد الحرب ʪواثيق أخالقية وتربوية. 

ينة وصالحة لحوار مستقبيل ناجع ومنفتح ب̼ الديانات   ɹو لعمري أن هذه املبادئ تشكل خلفية

وكذا الحضارات والثقافات. ال سي̲ ح̼ نقرأ عن بالد األندلس بأنّه <<̬  تكن هناك وقتذاك حواجز 

من الكراهية والعداء ب̼ األجناس واألديان عىل نحو ما  نتصوره يف الوقت الحارض. وقد نشأت فكرة 

ّ̲ جاء يف بعض املرجعيات الفقهية التي  1   تجدر اإلشارة إىل أن دراسة التسامح ب̼ الشعوب واألديان، تستدعي التّحفظ م
تلون خطابها بنربة من التّعصب والتّشّدد تجاه بعض الطوائف الّدينية، وتستلزم مقابل ذلك االحتكام إىل الواقع التاريخي الذي 

يثبت أّن املجتمع األندليس تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها الفقهاء، 
والتميّز.  االستعالء  أشكال  كل  عن  بعيدا  اآلخر،  عىل  االنفتاح  مبدأ  أساس  عىل  األخرى  الطوائف  كل  مع  املسلمون  وتعامل 

واالنفتاح عىل اآلخر يف الحضارة العربية اإلسالمية هو أحد الجوانب البارزة فيها،  
دون شك. و لذلك كانت مسألة العقالنية املتمثلة يف االتّصال واالحتكاك بالحضارات األخرى ʯثل منطلقا شديد الوضوح لدى 

فالسفة العرب واملسلم̼، سواء يف املرشق أم املغرب واألندلس.
̺ات  2   من الواضح أن القرآن الكريم عندما يتحّدث عن اليهودية واملسيحية ال يتحدث عن ديانات غريـبة، بل يعّدها تعب
مختلفة عن الّدين اإللهي نفسه، الذي هو اإلسالم من حيث هو تسليم للّه وتوحيد له، ولذا أطلق صفة املسلم عىل النبي 
إبراهيم، عليه السالم، يف قوله تقّدست أس̲ؤه{ َما كَاَن إِبْرَاِهيُم يَهُوِدياً َوال نَْرصَانِياً َولَِكْن كَاَن َحِنيًفا مسلً̲  }( من سورة آل 
عمران( 03)/ اآلية/ 67)، وعّد مختلف أنبياء التوحيد مسلم̼. ومن ثّم فالفرق ب̼ اإلسالم والديانت̼ اإلبراهيميت̼ األخري̼ ال 
يتعلق بطبيعة العقيدة أو القيم أو الرؤية، بل يف بعض الجزئيات التي اقتضتها تحّوالت الزمن واعتبارات التاريخ. فاإلسالم هو 
دين اكت̲ل املسار اإلبراهيمي، ولذا كان لزاما أن يتّسم باملرونة واالنفتاح واليرس ليستوعب اختالف السياقات الزمكانية. فهو، 
لهذا السبب، دين يقوم عىل احرتام االختالف والتعددية وقبول حرية الرأي والعقيدة. فالتّنوع مطلوب بنّص القرآن الكريم، بل 
هو من آيات الخلق السامية، ك̲ يف قوله تبارك وتعاىل:{ ومن آياته خلُق الس̲واِت واألرِض واختِالُف ألِسنَتِكُم وألَوانِكُم إْنَّ يف 
عقيدة  أو  فليس من هدف اإلسالم حمل الناس عىل ملّة واحدة  الروم (30)/ اآلية/22)،  }  ( من سورة   َ̼ ذلك آلياٍت للعاملِ
َّ َمْن  َ̼ إِالْ ْف ًة واحدًة وال يَزَالُوَن ُمْختَلِ مشرتكة، بل إن اختالفهم مطلوب مقصود، لقول رّب العزّة :{ َولَْو َشاَء َربَُّك لََجَعَل الّناَس أُمَّ
رَِّحَم َربَُّك َولَِذلَِك َخلََقهُْم} (من سورة ود(11)/اآليتان117، 118)، والحكمة من هذا االختالف ضمن السياق القر̹آ هي التعارف 
َواِحَدًة َولَِكن  ًة  ّ ʘأُم لََجَعلَُكْم  اللُه  ِرشَْعًة َوِمنْهَاًجا َولَْو َشاَء  ِمنْكم  َجعلنا   ٍ لِكُلُّ الخ̺:{  والتّسابق إىل  الّرب والتقوى  عىل  والتعاون 
فَيًنَبِّئُكُْم ʪَِا كُنْتُْم ِفيِه تَْختَلُِفوَن}(من سورة املائدة (5)/ من  َاِت إَِىل اللِه َمْرِجُعُكْم َجِميعاً  ْ̺ اَلَْخ فَاْستَبُْقوا  لِّيَبْلُوَكُِم ِيف َما أتاكُْم 

اآلية/47).
ونعتقد، لهذا السبب، أقّر اإلسالم حرية العقيدة ونبذ اإلكراه يف الّدين وقيّد ضوابط دقيقة لتعميق خط التفاعل والتعارف ب̼ 

بني اإلنسان الذين يتّفقون يف أصولهم وعمود نسبهم؛ اآلدمية والرتابية. 
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إىل  الفكرة  هذه  ومرجع  اإلسبانية،  الجزيرة  شبه  يف  والعرب  املسيحي̼  ب̼  العالقة  عن  خاطئة 

حكايات وهمية عن تلك الحقبة لّفقها امللّفقون بعد انقضائها ʪّدة من الزمن>>1، ك̲ أنّه̬  << تكن 

يحتلها  التي  والبالد  العرب،  يحتلها  التي  البالد  ب̼  اليوم،  نفهمه  الذي  باملعنى  حدود،  إسبانيا  يف 

األوروبيون، وإ̷ا قامت بينها سهول شاسعة اعتاد املسلمون واملسيحيون أن يتالقوا فيها ويخالط 

فرانشسكو  اإليطايل»  املسترشق  عند  نقرأه  ما  الرأي̼  هذين  من  قريب  و  بعضاً>>2،  بعضهم 

تكن قرطبة   ̬ يقول:<<  العربية اإلسالمية،  الحضارة  منزلة  عن  الحديث  بصدد  وهو  جابريييل»، 

وحدها، خالل أيامها الزاهرة يف القرن العارش، مركزا هاماّ للثقافة العربية األندلسية، ولكن طليطلة 

وإشبيليا وغرناطة، وبلداناً ريفيًة أخرى، كانت كذلك مراكز كربى لهذه الثقافة، بل لقد ظل بعضها 

عىل تلك الحال حتّى بعد أن اسرتدها املسيحيون... و̬ يكن النشاط الفكري والروحي يعرف يف تلك 

فخراً  ظل  بل  دينية،  أو  سياسية  أية حدود  عرش  الثالث  القرن  حتى  امتّدت  التي  الخصبة  اآلونة 

للحضارة العربية، وما ̷ا من قبساتها يف الرتبة األوروبية>>3.

لذا ̻كننا القول إن الحضارة العربية اإلسالمية كانت واسطة العقد ب̼ العلوم والثقافات القد̻ة 

متّصلة  سلسلة  اإلسالمية،  العربية  والثقافة  اإلسالمي،   ʭالعر الفكر  إْذ  األوروبية،  النهضة  وب̼ 

حضارة  إىل  وصينية،  وبابلية،  وآشورية،  مرصية،  من  القد̻ة؛  الحضارات  من  امتّدت  الحلقات4، 

لِحَقهم من  من  يف  بدورهم  وأثروا  تقّدمهم،  عل̲ؤه ʪن  تأثر  الذي  اإلسالمي  العرص  إىل  اإلغريق، 

عل̲ء النهضة األوروبية الذين تتلمذوا للعل̲ء العرب من طريق مؤلّفاتهم املنقولة واملرتجمة إىل 

الثقايف  يَْن  الدَّ إّن   >> يونغ:  ت.كولر  املؤّرخ   يقول  وك̲  لذلك،  األوروبية  واللّغات  الالتينية  اللغة 

العظيم الذي ندين به لإلسالم منذ أن كنا نحن املسيحي̼، خالل هذه األلف سنة، نسافر إىل العواصم 

الحياة  وفلسفة  والعلوم  الفنون  عليهم  ندرس  املسلم̼  املعلم̼  وإىل  ومغربا،  مرشقا  اإلسالمية، 

اإلنسانية، يجُب التذك̺ به داʥاً>>5 ، بل ينبغي أن نُعجب أّشد العجب، بهذه الحضارة، ألنّها ̬ تكن 

امتداداً حضارياً لبقايا حضارات غابرة، أو لهياكل حضارية محلية عىل قدر من األهمية، ك̲ ̬ تكن 

أخذاً لنمط حضاري موجود، أو تقليداً بُنسج عىل منواله املعهود، ك̲ هو شائع يف األمم األخرى مهد 

الحضارات يف الرشق، إّن العرب بثقافتهم هم الذين أبدعوا هذه الروعة الحضارية إبداعاً.

ازدهار  فرتة  مبارشة  سبقت  قد  العربية  الحضارة  ازدهار  فرتة  بأّن  التذك̺،  القول  نافلة  ومن 

1  الرتوبادور والعاطفة الرومانسية..، ص 50.
2  Dosy, Reinhart P.A: la literature espagnole au moyenne age. Paris, 1950, p 99.

3  نقالً عن مفيد الشوبايش، رحلة األدب العرʭ إىل أوربا، دار املعارف: القاهرة، 1968، ص 109.
األوروبية، منشورات دار  العلمية  الحياة  وتأث̺ها يف مناحي  العربية اإلسالمية  الحضارة  العرباوي، فلسفة  4  ينظر: د.طارق 

الحوار، د. ط، د. ت، ص 66 وما بعدها.
5   نقال عن د.عّ̲ر مطلبي، التقارب الحضاري اإلسالمي األوروʭ، مطبعة الزمان: بغداد، ط02، 1976، ص 56. 
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الحضارة األوروبية الحديثة، وʪا أّن الحضارات تأخذ عن بعضها بقدر ما تتقارب يف الزمن، فلقد كان 

لعملية اإلحراز عىل قصب الّسبق يف ميدان النشاط الحضاري العاملي ب̼ العرب واألوروبي̼ عند 

نهاية العرص الوسيط تفاعل أو ʯاس واضح، أّدى يف النهاية إىل استالم أوروبا للمشعل من العرب 

والس̺ به قُدما وبخطوات جبّارة1.

 ولنا أن نتساءل عن مصدر هذه الخصائص واملميّزات والقيّم التي تفّردت بها الحضارة العربية 

اإلسالمية ؟؟! 

ّ̲ ال ّشك فيه أّن من أهم ما ̻يّز الحضارة العربية اإلسالمية أّن رسالة اإلسالم تهدف إىل احرتام  م

اإلنسان يف العا̬، ألن رسالة اإلسالم التي بّرش بها الرسول، صىل الله عليه وسلّم، وحملها العرب إىل 

الّناس كافّة والعا̬ أجمع تتجىل فيها النّزعة اإلنسانية القاʥة عىل احرتام اآلخرين، ونقلهم<< من 

أجواء الحقد والكراهية والتفرقة والعصبية إىل أجواء الحب والتسامح والتعاون والتساوي أما الله، 

ولدى القانون، ويف كيان املجتمع تساويا ال أثر فيه الستعالء عرق عىل عرق، أو فئة عىل فئة، أو أّمة 

عىل أّمة>>2، والتي أثبتتها، أعني النزعة اإلنسانية، بوضوح تّام، نصوص القرآن الكريم3.

1  ينظر: د.عبد القادر زبادية، « الحضارة العربية يف عاملنا املعارص: األبعاد الداخلية والخارجية ملرحلة انتقالية وداللتها يف إطار 
مستقبل الحوار العرʭ األوروʭ»، ضمن فعاليات ندوة همبورغ 11- 16أفريل 1983، ص 160. 

2  د.مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، دار السالم: دمشق، د.ت، ص 5.
̺اً  َ̲ رِجاالً كث ْن نَّْفٍس َواِحَدٍة وخلََق منها زَْوَجهَا َوبَثَّ منهُ 3  من ذلك قوله تعاىل:{ يَا أيُّهَا النَّاُس اتَُّقوا ربُّكُم الَِّذي َخلََقكُْم مِّ
ْن ذَكٍَر َوأُنْثَى وجعلناكُم  َشعوبًا  ونساًء}( من سورة النساء (4)/ من اآلية01)، وقوله سبحانه وتبارك{ يَا أيʘها الّناُس إنّا خلقناكُْم مِّ
َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا}( من سورة الحجرات(49)/ من اآلية/13)، وقوله كذلك، تقّدست أس̲ؤه:{ ولََقْد كَرَّْمَنا بَنِي آَدَم َوَحَملْنَاُهْم ِيف 

ْن َخلَْقنَا تَْفِضيًال}( من سورة اإلرساء( 17)/ اآلية/ 70).. مَّ لْنَاُهْم عىل كَثٍِ̺ مِّ َن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ الَربِّ َواَلْبَْحِر َوَرزَقِْنَاُهْم مِّ



296

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

 والسنّة النبوية املطّهرة1، وأع̲ل الصحابة 2، رضوان الله تعاىل عليهم، والتابع̼، والخلفاء، وأويل 

األمر من املسلم̼، والشعوب اإلسالمية جمعاء.

أوال- ولع أهل األندلس باملوسيقا والغناء

إّن املجتمع األندليس الذي ُعرف بالتّعّدد واالختالف والتّنوع؛ إْن عىل مستوى األجناس املتساكنة 

فيه من العرب والرببر (األمازيغ)، الفاتح̼ والوافدين، والروم واملولّدين والصقالبة والزنوج والقوط، 

اللّغة  مستوى  عىل  وإْن  واملسيحية،  واليهودية  اإلسالم  مثل  والعقائد،  األديان  مستوى  عىل  وإْن 

العنارص،  هذه  حياة  فتأّسست  واألمازيغية.  والالتينية  والعربية،  والعامية،  منها  الفصحى  كالعربية 

جميعها، وقامت عىل التسامح الّديني والتعايش االجت̲عي والتفتح الثقايف يف سالم وط̴نينة وتآلف 

والتنّوع،  االختالف  وهذا  التعّددية  هذه  احرتام  عىل  الفتح  منذ  الحكم  نظام  حرص  بفضل  وتآزر، 

وذلك ألن هذا كلّه مقتبس من مبادئ اإلسالم السمحة الداعية إىل الحق والعدل واملساواة والوئام 

والسالم. وتش̺ حركية تواصل الثقافات والتقاء املعارف الفنيّة، واملوسيقية، ب̼ هذه العنارص إىل 

̺ة هي أحاديثه، صىل الله عليه وسلّم، التي تفيض حناناً ورحمًة وحباً لإلنسان كل اإلنسان وتندفع وراء مصالحه، كقوله  1  كث
عليه الصالة والسالم: << ال يستكمل العبد اإل̻ان حتى يكون فيه ثالث خصال: اإلنفاق من اإلقتار، واإلنصاف من نفسه، وبذل 

السالم>> (أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الّدين، ج2، مطبعة الباʭ الحلبي: القاهرة، 1934، ص 196).
وقوله، أيضاً: << الخلْق كلهم عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله>>، وقوله، كذلك: << رأس العقل  بعد الّدين: التّودد إىل 
النّاس، واصطناع املعروف إىل كل برٍّ وفاجر>>( نفسه: ص 199)، وقوله، أيضاً:<< أفضل الفضائل أن تصل َمن قطعك، وتعطي 

َمن حرمك، وتصفح عمَّن ظلمك>>( نفسه: ص 198).
 من أهم الوثائق املرجعية التي تحّدد إطار عالقة املسلم̼ بالّديانات األخرى وصية الخليفة الراشد األّول أبو بكر الصّديق 
ليزيد بن أʭ سفيان؛ أم̺ جنده املتوّجه صوب الشام، وهي وثيقة هاّمة تحّدد قانون وأخالقيات الحرب يف اإلسالم:<< إنّك 
ّ̹ أوصيك بعرش: ال تقتل امرأة وال  ستجد قوماً زعموا أنّهم حبسوا أنفسهم للّه، فذرهم وما زعموا أنّهم حبسوا أنفسهم له ..وإ
̺ا إال املأكلة، وال تحرقن نخالً وال تغرقنه،  ̺ا هرما، وال تقطعن شجرا مثمرا، وال تخربن عامرا، وال تعقرن شاًة وال بع صبيا، و ال كب
وال تغلل وال تجʫ>> ( الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة، جمعها وحققها: حميد الله الحيدر أبادي، طبعة 

القاهرة، 1956، ص 143).
̺اً يسأل الصدقة فقال له: ما أنت يا شيخ؟ قال: أنا شيخ كب̺ أسأل الجزية  ورأى سيدنا عمر بن الخطاب، مرّة يف السوق شيخاً كب
والنفقة، وكان يهوديا من سكان املدينة، فإذا بعمر يقول له: ما أنصفناك يا شيخ. أخذنا منك الجزية شابا ثم ضيّعناك شيخا. 
وأخذ بيده إىل بيته فرضخ له ما كان   = = من طعامه. ثم أرسل إىل خازن بيت املال قائال: افرض لهذا وأمثاله ما يُغنيه ويغني 

عياله>> ( من روائع حضارتنا..، ص 57، وما بعدها).
2  من أهم الوثائق املرجعية التي تحّدد إطار عالقة املسلم̼ بالّديانات األخرى وصية الخليفة الراشد األّول أبو بكر الصّديق 
ليزيد بن أʭ سفيان؛ أم̺ جنده املتوّجه صوب الشام، وهي وثيقة هاّمة تحّدد قانون وأخالقيات الحرب يف اإلسالم:<< إنّك 
ّ̹ أوصيك بعرش: ال تقتل امرأة وال  ستجد قوماً زعموا أنّهم حبسوا أنفسهم للّه، فذرهم وما زعموا أنّهم حبسوا أنفسهم له ..وإ
̺ا إال املأكلة، وال تحرقن نخالً وال تغرقنه،  ̺ا هرما، وال تقطعن شجرا مثمرا، وال تخربن عامرا، وال تعقرن شاًة وال بع صبيا، و ال كب
وال تغلل وال تجʫ>> ( الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة، جمعها وحققها: حميد الله الحيدر أبادي، طبعة 

القاهرة، 1956، ص 143).
̺اً يسأل الصدقة فقال له: ما أنت يا شيخ؟ قال: أنا شيخ كب̺ أسأل    ورأى سيدنا عمر بن الخطاب، مرّة يف السوق شيخاً كب
الجزية والنفقة، وكان يهوديا من سكان املدينة، فإذا بعمر يقول له: ما أنصفناك يا شيخ. أخذنا منك الجزية شابا ثم ضيّعناك 
شيخا. وأخذ بيده إىل بيته فرضخ له ما كان   = = من طعامه. ثم أرسل إىل خازن بيت املال قائال: افرض لهذا وأمثاله ما يُغنيه 

ويغني عياله>> ( من روائع حضارتنا..، ص 57، وما بعدها).
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قيام مجتمع، كان، وال يزال حتى اليوم، يف نظر العديد من الدارس̼، يشكل األ̷وذج األمثل للمجتمع 

املشبع بروح التسامح والتعايش، ضف إىل ذلك أن عوامل أخراة ساعدت عىل ظهور وازدهار مدنية 

ميادين  يف كل  املتميّزة  بعطاءاتها  اإلنسا̹  الحضاري  الرتاث  يف إغناء  وافر  بنصيب  أسهمت  المعة 

العلم والفكر واألدب والفن والع̲رة.. 

املجتمع  بها  ولع   املدنية إْذ  هذه  يف  بارزة  فن̼، مكانة  بوصفه̲  والغناء،  املوسيقا  نالت  وقد 

األندليس، بكل أطيافه، ك̲ ̬ يولع بها مجتمع آخر، فكانت ʪثابة اللغة املشرتكة التي يفهمها كافة 

عنارصه، ويعربون بوساطتها عن مشاعرهم وأحالمهم..، لغة يُسهم الجميع، دون ʯييز يف الجنس أو 

املعتقد، يف إبداع كل̲تها وألحانها، ويف م̲رستها أو االست̲ع إليها، لغة تقّرب وتؤلّف ب̼ الجميع، 

املكونة لهذا املجتمع، وشاهدة عىل  املوسيقية لكل األجناس  فجاءت ألحانها مرآة عاكسة للميول 

مدى ما كان من ترابط وʯازج وتعايش وتعاون وتسامح يف ظل الحضارة العربية اإلسالمية.

وملّا ʯيّز الحكم اإلسالمي يف األندلس، عرب مختلف مراحله وأطواره، بتّوخي التسامح والتساهل 

والتعايش وإشاعة الخ̺ والّرب بالشعوب من نصارى ويهود البالد، أو ما يعّرب عنه باآلخر، فرتك لهم 

كامل الحرية يف أن يبقوا عىل دينهم طاملا آثروه عىل غ̺ه من األديان وشملهم برعايته وح̲يته، ك̲ 

في̲  التسامح  هذا  صور  تجلّت  مذاهبهم،  وتباين  طبقاتهم  اختالف  عىل  الحقوق  يف  بينهم  سّوى 

يختزنه الرتاث املوسيقي األندليس من معطيات ومقومات فنيّة ʯّت إىل أصول متعّددة، وتؤكد يف 

الوقت نفسه، البعد الكو̹ لهذا الرتاث الذي يتجاوز املنطقة التي ترعرع وأينع فيها إىل آفاق إنسانية 

رحبة مثلتها مكونات املجتمع األندليس ذات األصول املختلفة. 

الحكم  طيلة  األندلس  يف  واسعا  انتشارا  وانترشا  كب̺ة  بعناية  والغناء  املوسيقى  حظيت  لقد 

اإلسالمي، وتعّددت مظاهر الحفاوة والتكريم والتقدير التي أحيط به̲ رجاالتها، وهكذا نجد عىل 

سبيل املثال أن الخليفة عبد الرحمن الداخل يبذل األموال الكث̺ة يف رشاء املغنيات من املرشق، 

الخليفة  أّما  املدينة1.  مغنيات  وإحدى  زهرة  بني  موايل  أحد  جارية  العجفاء،  الجارية  منهّن  نذكر 

الحكم األّول ( -796 822 م) فقد كان أكʳ أمراء بني أمية عناية بالغناء واملوسيقا، حيث ّضم إىل 

قرصه عددا كب̺ا من الجواري املغنيات، فضال عن استقدامه ملغن̼ ومغنيات من املرشق مثل علون 

و زرقون، وسمع بزرياب يف العراق، فأرس يف طلبه، إالّ أنّه تويف قبل وصول زرياب2. وملّا توىل ابنه 

عبد الرحمن الثا̹(822-852م) الخالفة جّدد الدعوة إىل زرياب يحثّه عىل املجيء.. ويخرج بنفسه 

الستقبال زرياب عند مقدمه إىل قرطبة سنة 822 م..  ودخل زرياب األندلس وأحدث ثورة عارمة 

1  ينظر: املقري(أحمد بن محمد)، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، ج 3، تحقيق: د.إحسان عباس، دار الثقافة: ب̺وت، 
1968، ص141.

2  نفسه: ص 140.
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عّفت عىل آثار من سبقه بتجديداته وبدعه، حيث أضاف << إىل أوتار العود وترا خامساً واخرتع له 

مرضاباً من قوادم النرس بدال من مرهف الخشب، ك̲ وضع للغناء مراسيم تنظمه>>1، وجاء<< ʪا 

̬ تعهده األس̲ع عندما أرىس القواعد األوىل لنظام النوبة؛ فوضع مراسيم جديدة للغناء تقوم عىل 

بالتعليم  افتتاحه بالنشيد ثم االنتقال إىل البسيط، والختم باملحركات و األهزاج >>2، ك̲ اضطلع 

املوسيقي  << وفق الطريقة التي أقّرها التداول الشائع باملرشق العرʭ ب̼ «أصحاب املوسيقى»، 

عىل حد تعب̺ «ابن املنجم» يف « رسالة النغم» ورأسهم يومئذ إسحاق املوصيل>>3. وبذلك يكون 

قد أورث يف بالد األندلس، عىل حّد تعب̺ عبد الرحمن بن خلدون: << صناعة الغناء ما تناقلوه إىل 

أزمان الطوائف،   و ط̲ منها بإشبيليا بحر زاخر، وتناقل منها بعد ذهاب غضارتها إىل بالد العدوة 

وتناقص  عمرانها  تراجع  عىل  صبابة  منها  اآلن  بها  و  أمصارها،  عىل  وانقسم  واملغرب،  بإفريقية 

دولها>>4. 

وازداد تعاظم االهت̲م بشأن املوسيقي̼ واملغني̼ من لدن الخليفة عبد الرحمن الثا̹ أن خّصص 

يف قرصه جناحا للمغنيات « قلم» و»علم» و» فضل». واقتدى به يف ذلك كث̺ من األمراء واألغنياء 

وعلية القوم يف توف̺ « ّستارة الغناء»، أي الجوق النسوي، و» نوبة املغن̼»، أي الجوق الرجايل، يف 

كانت  التي   ʰوالف واملحن،  اإلحن  أيّام  يف  حتى  االجت̲عية،  املوسيقي̼  منزلة  عّزز   ّ̲ م قصورهم. 

تعصف بالبالد من ح̼ آلخر؛ ففي عهد ملوك الطوائف، مثال، كان كل ملك يحرص عىل أن يحيط 

جانب  إىل  وجودهم  معتقدا  الطرب،  وأرباب  واملغن̼،  املوسيقي̼  من  به  يُستهان  ال  بعدد  نفسه 

لبالطه،  الثقايف والفني  اإلشعاع  تقوية  يف  والشعراء يساهم  واألدباء  العل̲ء  و  النخب  غ̺هم من 

وإضفاء مظاهر البذخ والرتف عليه وتلميع صورته5. 

و̬ يكن هذا االهت̲م باملوسيقا و أصحابها حكراً عىل الطبقة الحاكمة وأبناء النخبة فقط، بل إّن 

وإرثا  شائعة  عادة  والغناء  املوسيقى  م̲رسة  وكانت  ذلك؛  تقاسمها  كانت  أيضا  الشعبية  الطبقة 

مشاعا ب̼ عاّمة النّاس، والنّص التايل بوضح ما ذهبنا إليه وهو لصاحبه التجيبي6 ، حيث يصف ليايل 

1  د.جودت ُمدلج، الحب يف األندلس، دار لسلن العرب: ب̺وت، ط01، 1985، ص125.
بن الوليد للنرش والتوزيع:دمشق، ط02،  خالد  املوسيقى األندلسية، دار  تاريخ  الخياط، فصول يف  الرزّاق إس̲عيل  2  د.عبد 

2002، ص158. 
3  د.عبد الرحمن عيل الحجي، تاريخ املوسيقى األندلسية، دار اإلرشاد للطباعة والنرش والتوزيع: ب̺وت، طذ01، 1969، ص 86.

4  املقدمة، مطبعة دار القلم: ب̺وت، 1981، ص 428.
5  Voir:  - Mahmoud guettat, La musique classique du Maghreb, Edition. Sindbad.Paris. 1980, p.172.

- Vernet (j),    La culture hispano-arabe en orient et en occident, Barcelonne, 1978. p.93. 
6  هو العالّمة << أبو الحسن عيل بن محمد بن أʭ القاسم محمد بن أʭ بكر بن رزين التجيبي األندليس البلنيس، فقيه أديب 
فّن  صورة من  الطعام واأللوان:  طيّبات  الخوان يف  ʪدريد>> (فضالة  األكاد̻ية امللكية للتاريخ  يف مخطوطة  ك̲ ورد  كاتب 
الطّبخ يف األندلس واملغرب يف بداية عرص بني مرين البن رزين التجيبي، حّققه وقّدم له محمد بن شقرون، أرشف عىل إعداده: 

د.إحسان عبّاس، دار الغرب اإلسالمي: ب̺وت، ط 02، 1984،ص 14).



299

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

قضاها ʪالقا عام 1015م وهو مريض يقول:<< ... كنت إذا جنني الليل اشتّد سهري وخفقت حويل 

أوتار العيدان والطناب̺ واملعازف من كل ناحية، واختلطت األصوات بالغناء، فكان ذلك شديداً عّيل 

وزائداً يف قلقي وتأملي، فكانت نفيس تعاف تلك الرضوب طبعا وتكره تلك األصوات جبّلًة، وأوّد لو 

الناجية  تلك  عىل  الشأن  ذلك  لغلبة  وجوده  عّيل  ويتعذر  ذلك  من  شيئا  فيه  أسمع  ال  مسكنا  أجد 

وكʳته عندهم>>1. 

وقد عال شأن املوسيقى إىل درجة أن بعضا من الفقهاء انتدب نفسه للّدفاع عنها؛ من ذلك ما 

قاله ابن عرʭ: << ..وليس الغناء بحرام، فإّن النبي، صىل الله عليه وسلّم، قد سمعه يف بيته وبيت 

غ̺ه، وقد وقف عليه يف حياته>>2 ، وما قاله، أيضاً، الفقيه ابن عبد ربّه:<< وقد يتوصل باأللحان 

املعروف  من اصطناع  األخالق  مكارم  عىل  تبعث  أنّها  ذلك  فمن  واآلخرة،  خ̺ الّدنيا  إىل  الحسان 

يف  برسي  الحسن <<  الصوت  ألّن  الذنوب>>3،  عن  والتجاوز  األعراض  عن  والّذب  األرحام  وصلة 

الجوارح  وتهتّز  الّنفس  له  وتهش  القلب،  له  ويرتاح  الّدم،  له  فيصفو  العروق،  يف  ويجري  الجسم 

وتّخف الحركات>>4.

ما  مشكلة  ونحلها،  مللها  اختالف  عىل  األندلس  ساكنة  مختلف  ب̼  والتسامح  التعايش  وقّمة   

يعرف اليوم بـ « الحوار ب̼ الثقافات واألديان والحضارات»، نلمسه يف تلك الصورة التي تشكلّت 

كذلك  تدخل  بل   وحدهم،   ʫاملسلم العرب  عىل  وقفا  تبقى  ال  ألن  أّهلها  حيث  املوسيقى؛  برقي 

بالطات امل̲لك املسيحية؛ كمملكة قشتالة وآراغون فكانت ال تخلو من عازف̼ ومغن̼ وموسيقي̼ 

مسلم̼، وكذلك قصور األمراء والنبالء املسيحي̼، وقد ظل األمر عىل هذه الحال حتى بعد سقوط 

مملكة غرناطة، يذكر صاحب « الذخ̺ة «، أّن << ابن الكنان املتطّبب قال واصفا مجلس غناء يف 

أحد قصور النصارى فقال: « شهدت يوما مجلس العلجة بنت شنجة ملكة البشكوش زوج الطاغية 

شنجة بن غارسيه بن فردناند، ويف املجلس عّدة قينات مسل̲ت من اللواʲ وهبهن له سلي̲ن بن 

وغنّت..فأحسنت  العود  فأخذت  فيهن  جارية  إىل  العلجة  فأومأت  بقرطبة،  إمارته  أيام  الحكم 

 واشتهر التجيبي ʪؤَّلَّفه « فضالة الخوان يف طيّبات الطعام واأللوان»، الذي كتبه ما ب̼ سنة 636هـ/ 1238م ، وهي السنة التي 
سقطت فيها مدينة بلنسية، يف يد ملك أراجون األّول(   Jaques 1er )، وسنة 640 هـ/ 1266م التي تغلب فيها النصارى كذلك 

عىل مرسية (ينظر: الحم̺ي، الروض املعطار، تحقيق: د.إحسان عبّاس، دار ب̺وت للطباعة والنرش: ب̺وت، 1975، ص95.
والرتجمة  للنرش  الحوار  دار  واملغربية،  األندلسية  املوسيقى  تاريخ  من  ناصعة  الحسني، صور  داود  د.مصطفى  عن  نقال:    1

والتوزيع: ب̺وت، طرابلس، ط02 ، د.ت، ص122.
2  األحوذي: عارضة األحوذي برشح صحيح الرتميذي، ج 5، مكتبة املعارف: ب̺وت، ص 281.

3  ابن عبد ربّه األندليس، العقد الفريد، ج6، رشحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتّب فهارسه، أحمد أم̼ وإبراهيم 
األبياري وعبد السالم هارون، دار الكتاب العرʭ: ب̺وت، ط 03، 1965، ص 08..

4  نفسه، ص04.
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وأجادت، وعىل رأس العلجة جاريات من القوامات أس̺ات كأنّهن فلقات قمر>>1. 

والحديث عن املوسيقا يقودنا، ال محالة، للحديث عن املوسيقي̼، ولكن ندرة الوثائق الخاصة 

بعد  خاصة  التّفتيش،  ومحاكم  الكنيسة  من  بأمر  واإلحراق  للتّلف  تعرضها  أو  ضياعها  بسبب  بها، 

سقوط غرناطة، حيث << أمكن للمتحمس̼ من أتباع الكاردينال خيمينيس أن يفخروا بتمّكنهم من 

إتالف مليون وخمس̲ئة ألف مجلد >>2، فضال عن ّشح الوثائق التي سلِّمت من هذه اآلفة، حاال 

دون الوصل للتعّرف عىل أّدق التفاصيل الخاصة بهم، إال أنّه أمكننا إحصاء عدد غ̺ قليل من األس̲ء 

التي ملعت يف دنيا املوسيقى والغناء باألندلس نتيجة البحث عن بعض املعلومات املبثوثة يف كتب 

للمجتمع  املشكّلة  والساكنة  األقوام  مختلف  إىل  تنتمي  األس̲ء  هذه  ووجدنا  والتاريخ.  األدب 

األندليس من عرب وبربر وأمازيغ ومولّدين ويهود وصقالبة وغ̺هم مّمن صهرتهم الحضارة العربية 

اإلسالمية يف بوتقة واحدة. نذكر منهم، عىل سبيل املثال، ال الحرص؛» حمدونة « و» علية «، بنتي 

زرياب، و»هنيدة «       و» متعة « و» مصابيح» و «غزالن»، تلميذاته، زيادة عىل « قلم» و»علم» 

غنائهّن.  يف  املدينة  أهل  أساليب  التّباعهن  باملدنيات  معروفات  كن  األخ̺ات  والثالث  فضل»  و» 

وكلهن عشن يف القرن التاسع للميالد. ومن الرجل نذكر: « أبو القاسم بن الفرناس « (ت 888م)، 

يهود  « من  بن جربول  « شلومون  «زرياب»، و  بنت   » العزيز» زوج «حمدونة  عبد  بن  و»أسلم 

األندلس عاش يف القرن11للميالد، و « يحيى الخدج املريس «، من أعيان القرن 12للميالد، و» أبو 

بكر بن يحيى الصائغ « املعروف « بابن باجة «(-1070 1138م) الفيلسوف املشهور الذي أطبقت 

والهندسة واملوسيقى، وقد أشاد كث̺ من  شهرته اآلفاق يف دنيا العلوم واملعارف، كالطّب والفلك 

الكتاب بنبوغه املوسيقي فهو << يف املغرب ʪنزلة أʭ نرص الفاراʭ باملرشق، وإليه تنسب األلحان 

األلحان>>4.  يف  وإمامها  األندلس  فيلسوف   >> بل هو  االعت̲د>>3،  عليها  التي  باألندلس  املطربة 

املوسيقي وأغنوه بعطاءاتهم  الدين حافظوا عىل  تراثه  وتتلمذ عليه عدد ال بأس به من التالميذ 

الفردية، من أمثال؛ « أʭ عامر بن الح̲رة الغرناطي»، الذي برع يف صناعة العيدان ونظم الشعر، و 

« أʭ الحسن بن الحاسب املريس»، الذي قيل عنه: << وكل تلح̼ يسمع باألندلس واملغرب من شعر 

متأخر فهو من صنعته>>5.

̺ة يف محاسن أهل الجزيرة، القسم الثا̹، مجلد 3، تحقيق د. إحسان عبّاس،  1  ابن بّسام الشنرتيني (أبو الحسن عيل)، الذخ
الدار العربية للكتاب: ليبيا، تونس، د.ط، 1981، ص ص 318، 319.

2  Sigrid hunke, Le soleil d’Allah brille sur l’occident : notre héritage arabe. Ed : Albin Michel Paris, 1963. 
p381.  

3  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب..، ج 03، ص 185.
4  ابن سعيد املغرʭ، املغرب يف حىل املغرب، ج 02، تحقيق: د.شوقي ضيف، مطبعة دار املعارف: القاهرة، 1953، ص 119.

5  أحمد التيفايش، رسالة متعة األس̲ع يف علم الس̲ع، تحقيق محمد بن عبد السالم الصاغي، منشورات دار الثقافة العربية، 
د.ط، د.ت، ص ص 36،37.
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واستتبع االهت̲م باملوسيقي̼ واملغن̼ يف األندلس، ازدهار صناعة اآلالت املوسيقية التي واكبت 

عرفته املوسيقى من انتشار وذيوع، وما حظيت به من  وتعّددت أنواعها نتيجة ملا  هذا االهت̲م، 

رعاية وتشجيع من لدن الحكام، وقد ازدهرت هذه الصناعة يف كث̺ من املدن، وبخاصة منها إشبيلية 

التي قال عنها أبو الوليد الشقندي (ت 1231م)، يف رسالته يف فضل األندلس إنّها << قاعدة صناعة 

املالهي وآالت الطرب، وليس يف بر العدوة من هذا يشء إال جلب إليه من األندلس>>1. وكل ما هو 

اليوم، إ̷ا يعود يف أصوله إىل إشبيلية، لكن   ʭمتوارث من موسيقى أندلسية ببلدان املغرب العر

جعلوا الطرب الغرناطي مرادفا للموسيقى الكالسيكية أي األندلسية  حتى  بغرناطة  الّناس تعلّقوا 

تعاطفا معها وشوقا إليها بعد محنتها وسقوطها وهجرة وترشيد أهلها وسكانها، ولكن ملاذا ارتبطت 

اشتهارها  قدر  باملوسيقا  تشتهر   ̬ غرناطة  مدينة  أن  العلم  مع  بغرناطة؟؟  أساسا  املوسيقى  هذه 

التي  املناظرة  تلك  هو  املوسيقية،  والشهرة  الّسبق  قصب  إشبيلية  حيازة  عىل  دليل  وخ̺  بالعلم2. 

جرت ب̼ يدي ملك املغرب املنصور يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن، ب̼ الفقيه أʭ الوليد بن 

رشد، والرئيس أʭ بكر بن زهر، فقال ابن رشد البن زهر يف تفضيل قرطبة: << ما أدري ما تقول 

غ̺ أنّه إذا مات عا̬ بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إىل قرطبة، حتى تباع فيها. وإن مات مطرب 

بقرطبة فأريد بيع آالته حملت إىل إشبيلية. قال: و قرطبة أكʳ بالد الله كتبا >>3. و يف قرطبة قال 

بعض عل̲ء األندلس شعرا4 :

                      بأربع فاقت األمصار قرطبة        منهن قنطرة الوادي وجامعها

والعلم أعظم يشء وهو رابعها                     هاتان اثنتان والزهراء ثالثة  

بقدر عددها  العامة،  واملصادر  الخاصة،  األندلسية  املوسيقى  الوارد ذكرها يف مصادر  واآلالت 

بأكʳ من سبع̼ آلة، ماب̼ وترية وهوائية وإيقاعية ن بعضها معروف وما زال متداوال، ومعظمها 

وألربابها  لها  كان  حيث  النفخ،  ت  آال  من  وهي  البوق،  آلة  لألندلسي̼  وأحبها  آلة  وأشهر  ضاع، 

حضوري قوي يف أوساط م̲ريس املوسيقى باألندلس، وهو حضور حمل أحمد التيفايش عىل التنويه 

بها، فأسهب يف وصفها، ونعتها بأنّها << أرشف آلة عندهم وأكملها لّذة يف الّرقص والغناء، يخرج عند 

العمل بها، أصوات غريبة عظيمة يف غاية اإلطراب واإلعجاب، وهذا عندهم من أعظم احتفال آلة 

1  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب..، ج 03، ص 213.
2  عىل أن غرناطة قد << استأثرت بالغناء واملغن̼ يف أّول عهد األندلس بهذا الفن، فإنّه بتقادم الزّمن انتقل مركز الغناء إىل 
عىل عهدها وعاصمة الثقافة 

 
النور بالعلم وصارت مدينة  قرطبة فتفرّدت  عاصمة لهذا الفن، وأّما  إشبيلية حتى صارت شبه 

ومحتضنة العلوم>>( د.مصطفى الشكعة، األدب األندليس: موضوعاته، وفنونه، دار العلم للمالي̼: ب̺وت،، ط 04، 1979، ص 
.89

3  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب..، ج01، ص 214.
4  نفسه.
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الغناء والرقص>>1. وقد كان عازفو املزام̺ والنايات واألبواق والطبول خليطا من العرب واملستعرب̼، 

ومّمن اشتهر من هؤالء «زربوط الطنبوري»، و»ابن مقيم الزامر «، أحد املطرب̼ املله̼ يف األندلس 

علىعىل عهد الحكم املستنرص، و» بشارة الزامر»، و « النكوري الزامر»، وغ̺ هؤالء كث̺ مّمن شغلوا 

الّناس وفتنوهم.

ثانيا- النصوص الشعرية مادة للموسيقا األندلسية

تأʲ النصوص الشعرية يف هرم مكونات املوسيقى األندلسية بوصفها مطية أللحان هذه املوسيقى، 

ونقصد هنا الحديث عن ̷ط̼ من الشعر اختّص بإبداعه̲ شعراء األندلس ه̲ التوشيح والزجل.

يف  املوسيقا  بتطور  النمط̼  هذين  ظهور  بارتباط  القول  عىل  األندلسية  اآلداب  دارسو  دأب 

ب̼ املتساكن̼ العرب  بعض هؤالء ذلك بانتشار األغنية الشعبية املحليّة  ويعلّل  األندلس املسلمة. 

واملستعرب̼، والتي كانت مصوغة من لغة هي مزيج من العربية العامية واللهجة الرومانسية، وهي 

ذاتها التي كانت غالبية النّاس يتحّدثون بها، وهذا دليل عىل التأث̺ االجت̲عي واللغوي ب̼ املسلم̼ 

وغ̺هم. وال ض̺ فقد جاء حافال بصور الحياة اليومية ملسلمي األندلس إىل جانب عادات النصارى 

فيها العامية األندلسية بالالتينية. ك̲ أّن أزجال ابن قزمان تنهض دليال  وتقاليدهم بلغة امتزجت 

عىل التأث̺ات اللغوية واالجت̲عية يف مجال األزياء والطعام و االحتفاالت2. هذا من جهة، ومن جهة 

يف  شاعت  اللطينية  أو  الرومانسية  أو   ،" العجمية   " باسم  املعروفة  األندلسية  العامية  فإّن  أخرى 

األندلس، وهي لغة تختلط فيها األلفاظ العربية والالتينية. والراجح أنها كانت شائعة لدرجة كب̺ة 

حتى إن ابن حزم يبدي استغرابه من كون إحدى العائالت األندلسية املشهورة وهي "دار بيل" ال 

يحسن أهلها التّحدث بالالتينية3.

وقد حاول املسترشق اإلسبا̹ " آنخل جنثالث بالنثبا "، اعت̲دا عل األبحاث التي قام بها "ريب̺ا"، 

العرب  عدد  قلّة  إىل  الشعبية  األوساط  يف  األندلس  يف  الرومانسية  اللغة  انتشار  أسباب  يفّرس  أن 

ا جاء نتيجة التسامح ذي النزعة  ̷ّ األقحاح الذين دخلوا األندلس4. غ̺ أنّه يبدو أن انتشار هذه اللغة إ

اإلنسانية، الذي سار عىل هديه الفاتحون، بحيث ̬ يفرضوا اللغة العربية ك̲ تفعل بعض الشعوب 

الغالبة، بل تركوا الحية لجميع الطوائف واإلثنيات واألعراق لتتعامل بلغاتها املتداولة، فكان من 

نتيجة هذا التسامح ظهور هذا الخليط من اللغات التي أنتجت اللغة الرومانسية.لكن "بالنثيا" يعود 

يف موضع آخر ليعطي تربيرا معقوال مقنعا مفاُده أن فكرة التسامح كانت وراء ظهور هذه اللغة، 

̲ع يف علم الس̲ع..، ص 45. 1  رسالة متعة األس
2  ينظر: د.إبراهيم القادري بوتشيش، املغرب واألندلس يف عرص املرابط̼، دار الطليعة: ب̺وت، 1993، ص 72.

3  ينظر: جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السالم محمد هارون،، طبعة القاهرة، ط 04، د.ت،  ص 443.
4  ينظر: تاريخ الفكر األندليس، ترجمة: حس̼ مؤنس، مكتبة النهضة املرصية: القاهرة، 1955، ط01، ص 158
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زيادة عىل أن استع̲ل املصطلحات اللطينية يف الزجل عىل سبيل املثال، راجع لكونه يحتاج إىل بعض 

العبارات الجارية عىل ألسنة النّاس يف قرطبة، وعاّمة النّاس من الّسوقة، فضال عن حاجته إىل بعض 

العبارات االصطالحية التي تنترش بصفة خاصة ب̼ أهل كل حرفة1.

 هذا عن لغة التوشيح والزجل، أّما عن " أدائه̲ وألحانه̲ "، فإن هنالك عوامل فنيّة بحتة ال 

ّشك أنها ساهمت يف نحت وصياغة التوشيح والزجل، فجاء عىل نحو ينسجم مع رضورات الغناء، 

ويستجيب لنسق التلح̼ الذي ابتكره األندلسيون وارتضوه ̷طا سائرا بينهم، يستأثرون به دون 

ا كانت البحور الخليلية تحد  ̷ّ سواهم من األمصار اإلسالمية، وال يقبلون بغ̺ه أسلوبا لإلنشاد. لكأ

من إلبداع امللحن األندليس م̲ تفرضه من قيود تتمثل يف هيمنة الوزن الواحد، والقافية املتكررة 

عىل امتداد أبيات القصيدة من جهة، ثم ʪا بفرضه البيت الشعري من رتابة لحنية وإيقاعية يقتضيها 

النسق املتكرر لثنائية األشطر من جهة أخرى.

وال نريد الخوض يف أصول ونشأة التوشيح والزجل من الوجهة األدبية الرصفة، و عىل الّرغم من 

تضارب اآلراء حوله̲، فإنّه ال مناص من االعرتاف بوجود آثار لتقاليد موسيقية محلية أسهمت إىل 

كان عليه أسلوب  نحو مغاير ملا  التوشيح وصاغته عىل  املوسيقى املرشقية يف تشكيل ̷ط  جانب 

التلح̼.

وتشغل التوشيحات واألزجال من ديوان " اآللة األندلسية "، أو "الغرناطي"، يف اململكة املغربية، 

وموسيقى " الّصنعة " أو" املوسيقى الكالسيكية " يف الجزائر، و" موسيقى املالوف"، يف رشق الجزائر 

وتونس وليبيا، حيّزا كب̺ا يدل عىل مدى سعة اإلقبال علة نظمها، وخاصة يف مواقع التصدرة، والقفل 

يف امليازين األربعة األصلية ( البسيط، القائم ونصف، البطايحي، القدام) ويف غالبية الصنعات املوسعة 

واملشغولة بالرتات̼.

مقاطع  ابتكار  إىل  أفضت  فكذلك  والزجل،  املوشح  ابتكار  إىل  الغناء  أفضت رضورات  ومثل̲   

لفظية ال يستقيم التلح̼ إال بها، وذلك ما يعرف يف املعجم املوسيقي بالرتات̼، من قبيل( آنانا، هانانا، 

ط̺ي طان، يا لالن...).

املنظومة  الكل̲ت  فتصبح  وتطول  ʯتد  عندما  اللحنية  الجملة  إشباع  األلفاظ  هذه  ووظيفة   

قارصة عن اإليفاء بها واستيعاب فقراتها. ويف هذه الحالة تدعى الصنعة املغناة عىل هذا النحو " 

صنعة مشغولة"2.

ومه̲ يكن من أمر، فإن لغة أهل األندلس، املعروفة " بالعجمية "، ̬ تقترص عىل كونها  << 

1   نفسه: ص 160.
2   ينظر: د.عبد العزيز بن عبد الجليل، املوسيقى األندلسية املغربية: فنون األداء، سلسلة عا̬ املعرفة، ع 1988، ص 110.
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وسيلة للتداول يف املنازل والشوارع >>1، بل غزت أجناسا أدبية أخرى يف اللغة العربية الفصحى مثل 

اإلسالمية  العربية  الحضارت̼  تفاعل  عن  يعرب  اللغوي  االمتزاج  هذا  ولعل  واملوشحات.  األزجال 

ّ̲ يجعلها، بحق لغة الحوار الحضاري األندليس وقتذاك.  واإلسبانية الالتينية، م

ثالثا- إشعاع املوسيقا األندلسية

بلغت الحضارة العربية اإلسالمية درجة من التطور والرقي جعلتها تؤثر تأث̺ا قويا يف  مختلف 

مناحي الحياة يف أوروبا، وʯهد الطريق لقيام " النهضة" بها. وكانت األندلس أحد املعابر األساسية 

لدخول املؤثرات الحضارية العربية إىل أوروبا، واملوسيقا، بوصفها لغة رسيعة االنتقال،   ال تعرف 

الحدود وال تحتاج إىل ترجمة لفهمها والتخاطب بها، كانت من امليادين األوىل التي ظهرت عليها آثار 

الحضارة العربية اإلسالمية، سواء عىل مستوى األلحان أم الكل̲ت واآلالت.

فعىل مستوى األلحان نجد أن املوسيقى العربية أثرت عىل ألوان مختلفة من املوسيقى يف جنوب 

غرب أوروبا، ʪا فيها الدينية، فنجد أن الرتتيل الكنيس اإلسبا̹ املعروف باإليزيدوري

 » القديسان  واضعيه:  إىل  نسبة   (plain chant isidorien ou eugénien  ( األوجيني  أو 

املميّزة  املوسيقية  الزخارف  من  بكث̺  وزين  رشقية،  بصبغة  اصطبغ  قد   ،» أوج̼  و»  إيزيدور» 

للموسيقا العربية، فأصبح معروفا بالرتتيل الكنيس املستعرب (Mozarabe). وغ̺ خاف أن الدولة 

اإلسالمية يف األندلس قد ضمنت ألتباع كافّة الّديانات الس̲وية حرية العبادة وسمحت لهم بالحفاظ 

عىل تقاليدهم وعاداتهم وشعائرهم، وإذا كان الغناء الديني نفسه قد تأثر باملوسيقى العربية عىل 

الّنحو الذي بيّنا فإّن الغناء الدنيوي قد تأثر بها عىل نحو أعمق بخاصة يف إسبانيا والربتغال، ومنها:

و  Las hudasأي أغا̹ السمر، والحداة، واألغا̹ العربية،   Las aravias و Las zambras   

زيادة عىل أغا̹ الفالمنگو الشبيهة جدا باملواويل العربية.

 » Suite » املعروف  بـ ʭومن مظاهر هدا التأث̺ كذلك اتّباع قالب النوبة يف التأليف اآليل الغر

أي « الوصلة «، وهي مجموعة من القطع اآللية تتبع يف أدائها حركات مختلفة تبدأ عموما بافتتاحية 

غ̺ موزونة تعقبها حركات تتدرج رسعتها من الثقيلة إىل الخفيفة الرسيعة، وهذا هو النظام املتّبع 

الطبع  أو  املقام،  أخرى، وهي وحدة  النوبة يف خاصية  الوصلة مع  النوبة. وتشرتك  ميزان  أداء  يف 

(Tonalité)، الذي تلحن عليه قطعها. ويالحظ أن كلمة Suite ليست سوى ترجمة لكلمة نوبة وأن 

للفظت̼ مدلوال واحدا 2.

1  ليفي بروفنسال، حضارة العرب يف األندلس، ترجمة: ذوقان قرقوط، دار ب̺وت للطباعة والنرش: ب̺وت، د.ت، ص 79.
2  Voire : - Michel gérard ( j ) , La musique arabe en Andalousie .paris.1948. pp- 115- 125.
Alain Daniélou, Traité de musicologie comparée. paris. 1959. pp- 8590-.
Mahmoud guettat,  , La musique arabo-andalouse, paris, 2001. pp- 36-39.
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وأثرت املوسيقا األندلسية كذلك عىل نظ̺تها األوروبية بشعرها الغناʨ، فأشعار « «الرتوبادور»، 

بجنوب فرنسا، و « الطروف̺ «، يف ش̲لها، و « املينيسانجر»، يف أملانيا، مستوحاة من املوشح والزجل 

شكال ومضمونا.

للبرشية  ضخ̲  ثقافيا  إرثا  والفنيّة،  األدبية  بقيمتها  تعّد،  األندلسية  املوسيقى  فإن  الختام  ويف 

ّ̼ الحفاظ عليه وصيانته، وستظل عرب التاريخ مرآًة لحضارة مرشقة وّضاءة ʯكن بُناتها  جمعاء يتع

رخاًء  عهود التاريخ   ʳأك واحدا من  عهدها  يجعلوا من  أن  من  وتسامحهم الواسع  تكافلهم  بفضل 

وعطاًء وإبداعاً سواء بالنسبة لإلسالم أم املسيحية أم اليهودية.

صادقا لقرون من نرش ثقافة التعايش  عطاء  فإن األندلس كانت  تقّدم  خالل ما  ومن  وبكلمة، 

والتسامح ضمن مستويات ثالث؛ هي التسامح والتعايش االجت̲عي املشرتك بوصفه محّصلة للنزعة 

اإلنسانية التي ميّزت الحضارة العربية اإلسالمية، وحرية املعتقد املبني عىل « ال إكراه يف الّدين»، 

ّ̲ جعل األندلس أ̷وذجا لحوار الحضارات و األديان والثقافات  وسيادة ثقافة االختالف والتّنوع، م

وتعايشها.

قاʥة املصادر واملراجع
القرآن الكريم برواية: حفص بن سلي̲ن.- 

أوال – املصادر
أحمد التيفايش:

1.رسالة متعة األس̲ع يف علم الس̲ع، تحقيق محمد بن عبد السالم الصاغي، منشورات دار الثقافة 
العربية، د.ط، د.ت. 

األحوذي: 
2.عارضة األحوذي برشح صحيح الرتميذي، ج 5، مكتبة املعارف: ب̺وت.

أبو حامد الغزايل:
3.إحياء علوم الّدين، ج2، مطبعة الباʭ الحلبي: القاهرة، 1934.

 ابن حزم الظاهري:
 4.جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السالم محمد هارون، طبعة القاهرة، ط 04، د.ت.

بن بّسام الشنرتيني (أبو الحسن عيل):
 5.الذخ̺ة يف محاسن أهل الجزيرة، القسم الثا̹، مجلد 3، تحقيق د. إحسان عبّاس، الدار العربية 

للكتاب: ليبيا، تونس، د.ط، 1981.
:ʭابن سعيد املغر

 6.املغرب يف حىل املغرب، ج 02، تحقيق: د.شوقي ضيف، مطبعة دار املعارف: القاهرة، 1953.
ابن عبد ربّه األندليس:
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أم̼  أحمد  فهارسه،  ورتّب  موضوعاته  وعنون  وصححه  وضبطه  رشحه  ج6،  الفريد،  7.العقد   
وإبراهيم األبياري وعبد السالم هارون، دار الكتاب العرʭ: ب̺وت، ط 03، 1965.

ابن رزين التجيبي: 
8. فضالة الخوان يف طيّبات الطعام واأللوان: صورة من فّن الطّبخ يف األندلس واملغرب يف بداية عرص 
الغرب  دار  عبّاس،  د.إحسان  عىل إعداده:  أرشف  شقرون،  بن  له محمد  وقّدم  حّققه   ، بني مرين 

اإلسالمي: ب̺وت، ط 02، 1984.
 حميد الله الحيدر أبادي:

9.الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة، جمعها وحققها: ، طبعة القاهرة، 1956.
الحم̺ي:

 10.الروض املعطار، تحقيق: د.إحسان عبّاس، دار ب̺وت للطباعة والنرش: ب̺وت، 1975.
عبد الرحمن بن خلدون :

 11.املقدمة، مطبعة دار القلم: ب̺وت، 1981
املقري(أحمد بن محمد) :

الطيب من غصن األندلس الرطيب، ج 3، تحقيق: د.إحسان عباس، دار الثقافة: ب̺وت،   12.نفح 
1968

ثانيا – املراجع
I- العربية

ناجي معروف ود.عبد العزيز الدوري:
 -13 املوجز يف تاريخ الحضارة العربية، مطبعة النجاح: بغداد، 1949.

عمر فروخ:
-14 الحضارة اإلنسانية وقسط العرب فيها، دار لبنان للطباعة والنرش: ب̺وت، ط 03، 1983.

-15 تاريخ العلوم عند العرب، دار العلم للمالي̼: ب̺وت، ط 03، 1980.  
-16 العرب يف حضارتهم وثقافتهم، دار العلم للمالي̼، ط 08، 1981.

-17 عبقرية العرب يف العلم والفلسفة، منشورات املكتبة العلمية ومطبعتها: ب̺وت، ط 02، 1952
عباس محمود العقاد:

-18 أثر العب يف الحضارة األوربيّة، دار املعارف ʪرص: القاهرة، ط 02، 1973.
ز˔ عيل:

 -19 رسالة الطب العرʭّ وتأث̺ه يف مدنيّة أوروبا، مطبعة دار الكتب: القاهرة،1931
د.مصطفى صادق الرافعي:

-20 حضارة العرب، دار الكتاب اللبنا̹: ب̺وت، ط 03، 1981.
أ.د.سعيد عبد الفتاح عاشور، أ.د.سعد زغلول عبد الحميد، أ.د.أحمد مختار العبادي:

-21 دراسات يف تاريخ الحضارة اإلسالمية العربية، منشورات ذات السالسل للطبع و النرش والتوزيع: 
الكويت، ط 02، 1986.



307

مجلة اإلنسان واملجتمع                                                                                                      العدد 14 / جوان 2018

د.محمد عبد السالم كفايف :
-22 الحضارة العربية طابعها ومقّوماتها العاّمة، دارالنهضة العربية للطباعة والنش: ب̺وت، د.ت، 

د.ط. 
: أحمد عيل املالّ

-23 أثر العل̲ء املسلم̼ يف الحضارة األوربية، دار الفكر: دمشق، ط 02، 1981، 
د.مصطفى السباعي:

-24 من روائع حضارتنا، دار السالم: دمشق، د.ت.
مفيد الشوبايش:

-25 رحلة األدب العرʭ إىل أوربا، دار املعارف: القاهرة، 1968، ص 109.
د.طارق العرباوي:

-26 فلسفة الحضارة العربية اإلسالمية وتأث̺ها يف مناحي الحياة العلمية األوروبية، منشورات دار 
الحوار، د. ط، د. ت.

د.عّ̲ر مطلبي:
-27 التقارب الحضاري اإلسالمي األوروʭ، مطبعة الزمان: بغداد، ط02، 1976.

د.جودت ُمدلج:
-28 الحب يف األندلس، دار لسلن العرب: ب̺وت،، ط01، 1985.

د.عبد الرّزاق إس̲عيل الخياط :
-29 فصول يف تاريخ املوسيقى األندلسية، دار خالد بن الوليد للنرش والتوزيع: دمشق، ط02، 2002. 

د.عبد الرحمن عيل الحجي:
-30 تاريخ املوسيقى األندلسية، دار اإلرشاد للطباعة والنرش والتوزيع: ب̺وت، طذ01، 1969.

 د.مصطفى داود الحسني:
الحوار للنرش والرتجمة والتوزيع:  تاريخ املوسيقى األندلسية واملغربية، دار  -31 صور ناصعة من 

ب̺وت، طرابلس، ط02 ، د.ت.
 د.مصطفى الشكعة:

-32 األدب األندليس: موضوعاته، وفنونه، دار العلم للمالي̼: ب̺وت،، ط 04، 1979.
د.إبراهيم القادري بوتشيش:

-33 املغرب واألندلس يف عرص املرابط̼، دار الطليعة: ب̺وت، 1993.
عبد العزيز بن عبد الجليل:

-34  املوسيقى األندلسية املغربية: فنون األداء، سلسلة عا̬ املعرفة، ع 1988. 
عبد القادر زبادية:  

-35 الحضارة العربية يف عاملنا املعارص: األبعاد الداخلية والخارجية ملرحلة انتقالية وداللتها يف إطار 
مستقبل الحوار العرʭ األوروʭ“، ضمن فعاليات ندوة همبورغ -11 16 أفريل 1983.

II- املرتجمة
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روب̺ بريفو:
الدار  العربية:  الثقافة  املحمودي، دار  ترجمة د.أحمد رضا  الرومانسية،  الرتوبادور والعاطفة   36-

البيضاء/ طرابلس، د.ت
آدم متز:

إىل  نقله  اإلسالم، ج1 وج2،  يف  النهضة  أو عرص  الهجري  الرابع  القرن  يف  اإلسالمية  الحضارة   37-
ب̺وت،   :ʭالعر الكتاب  دار  البدراوي،  رفعت  فهارسه:  أعّد  ريده،  أبو  الهادي  عبد  العربية: محمد 

ومكتبة الخانجي: القاهرة، ط 04، 1967
زيغريد هونكه :

-38 شمس العرب تسطع عىل الغرب أو أثر الحضارة العربية يف أوروبا، نقله عن األملانية: فاروق 
بيضون وك̲ل دسوقي، راجعه ووضع حواشيه: مارون عيىس الخوري، دار األفاق الحديدة: ب̺وت، 

ط05، 1981.
آنخل جنثالث بالنثيا:

-39 تاريخ الفكر األندليس، ترجمة: حس̼ مؤنس، مكتبة النهضة املرصية: القاهرة، 1955، ط01.
ليفي بروفنسال: 

-40 حضارة العرب يف األندلس، ترجمة: ذوقان قرقوط، دار ب̺وت للطباعة والنرش: ب̺وت، د.ت
III- باللغة األجنبية

Dosy, Reinhart P.A:
41- la literature éspagnole au moyenne age. Paris, 1950.
  Mahmoud guettat :
42- La musique classique du Maghreb, Edition. Sindbad.Paris. 1980.
43 -La musique arabo-andalouse, paris, 2001 
Vernet (j) :
44- La culture hispano-arabe en orient et en occident, Barcelone, 1978. 
Sigrid hunke :
45-Le soleil d’Allah brille sur l’occident : notre héritage arabe. Ed : Albin Michel 
Paris, 1963.
Michel gérard ( j ) :
46- La musique arabe en Andalousie .paris.1948.
Alain Daniélou :
47- Traité de musicologie comparée. Paris. 1959. 
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2000
س سيدي بلعباس د. مختار مقسم: جامعة جيال ليا

Abstract:

іe objective of this present study is to calculate the metrological qualities of the 

Domino test (D2000) in the faculties of the city of Sidi Bel Abbes and also to the 

civil protection and paramedical agents.

For this purpose, the author chose a random sample of 916 participants, includ-

ing 594 male and 322 female, 491 students and 425 agents.

іe student concluded that:

• іere is no deference in the results with respect to age, gender and age. іe 

one of the parchment (student agent) deference was found to be between the levels 

of study.

• іe D2000 test has a fidelity by the test-retest method and the internal homo-

geneity.

• It has internal, external and discriminative validity.

• іe student finally arrives to find norms including: the 11 classes, percentiles, 

notes Z and T.

Keywords: test, fidelity, validity, norm, percentiles.

مقدمة:

ودراسة من ِقبل العل̲ء، وذلك  يعترب الذكاء أكʳ مجاالت الفروق الفردية التي لقيت اهت̲ماً 

ألهميته الكربى ودوره املركزي يف توجيه وكفاءة النشاط لدى األفراد، وبالتايل أصبح التعرف عىل 

الفروق الفردية يف الذكاء أمرا جوهرياً ومهً̲ لدى صناع القرار ومصممي الربامج ومنفذيها، وهو 

ما أدى إىل نشاط حركة قياس الذكاء وإنتاج أعداد كب̺ة من اختبارات الذكاء عىل مستوى العا̬ 

 .ʭالغر

وبتتبع حركة تقن̼ االختبارات العقلية عىل مستوى العا̬ العرʭ، نجد أن ما قُنن من اختبارات 

نفسية ال يتناسب أبداً مع الحاجة املاسة وامللحة لهذه االختبارات يف مختلف نواحي الحياة الرتبوية 

واملهنية. 
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ولعل هذا يعود لعدة أسباب من أهمها عدم وجود مؤسسات متخصصة يف تقن̼ االختبارات 

بعملية  ومروراً  للمجتمع،  والرضورية  املناسبة  االختبارات  انتقاء  من  ابتداًء  العملية،  هذه  تتبنى 

البيانات  تحليل  ً̺ا  وأخ التطبيق،  عىل  مدرب̼  متخصص̼  طريق  عن  التطبيق  ثم  الدقيقة  الرتجمة 

املؤسسات  هذه  وجود  وعدم  الحالية،  البيئة  يف  لالستخدام  الصالحة  واملعاي̺  النتائج  واستخراج 

املتخصصة يرجع إىل عدم اإلحساس بأهمية هذه االختبارات داخل مؤسساتنا التعليمية والرتبوية 

واملهنية، م̲ جعل الجهود التي بذلت جهوداً فردية يقوم بها بعض الباحث̼، وبالتايل قلة االختبارات 

التي قننت.

أما عىل املستوى الوطني، فقد بذلت جهود يف مجال القياس، منها إنشاء أول مخرب يف القياس سنة 

ورʪا  املرشوع،  أغلق  ما  ولكن رسعان  العاصمة،  بالجزائر  فوكراش  األستاذ  بقيادة  1982 ميالدية 
السبب يكمن يف الظروف التي كانت تعيشها الجزائر يف تلك الفرتة.(1)

ثم أنشئ مركز األبحاث ومنشورات علم النفس التطبيقي (CREAPSY) يف التسعينيات بدايل 

براهيم بالعاصمة، ولكنه يعترب امتداد ملركز منشورات علم النفس التطبيقي ( ECPA) من حيث 

االختبارات،  تطبيق  األصلية، وإطالق دورات تكونية يف مجال  بلغتها  النفسية  االختبارات  تسويق 

خاصة تلك التي تتعلق باملجال العيادي. وقد جاء يف دليل منشورات املركز املذكور، عبارة: تكييف 
لالختبار جاٍر.(2)

بالقياس  تُعنى  الجزائرية  الجامعات  مستوى  عىل  تخصصات  إنشاء  املجال،  هذا  يف  يُنىس  وال 

النفيس، وقد قننت كث̺ من الروائز النفسية يف إطار مذكرات تخرج، يُذكر يف هذا املجال، جامعة 

البليدة ووهران ومستغانيم وبلعباس، وغ̺ها. هذا باإلضافة إىل مخابر البحث. 

كل هذه اإلرهاصات تدل عىل أن هناك حركة قياس يف الجزائر، إن عىل مستوى املؤسسات، أو 

الجامعات. 

وʪا أنه ال بد من اللحوق بالركب الحضاري، وسبْق املرشق العرʭ، وخاصة جمهورية مرص، يف 

مجال التقن̼، فإنه ال بد من العناية بهذا املجال الحيوي.

وإسهاما من الباحث يف إثراء هذا املجال، فإنه قام ʪحاولة تقن̼ أحد الروائز النفسية املهمة 

 (Test Domino D2000) خاصة يف مجال التوظيف املهني، وهو رائز الدومينو يف طبعته األخ̺ة

األمن والكهرباء  التي تستعمل عىل نطاق واسع خاصة يف مجال توظيف أعوان  وهو من الروائز 

وغ̺ه̲. ولكن هذا الرائز يحتاج إىل تقن̼ عىل املستوى املحيل الجزائري، خاصة وأن البيئة التي 

أعد فيها تختلف عن البيئة املحلية. (3)  
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الخلفية النظرية للرائز:

إن رائز الدومينو 2000 (Test Domino D2000) هو أحد الروائز النفسية التي تقيس الذكاء 

.ʨالسائل وبصفة أدق االستدالل االستقرا

وقد أعد الرائز إدغار أنستاي  Edgar Ansteyعام 1943 م، وُجّرب عىل الجيش الربيطا̹. كان 

 ʳأنستاي يبحث عن رائز ينافس رائزا آخر تقدمه، هو مصفوفات رافن، وبذلك أعد أنستاي رائزا أك

تشبعا بالعامل العام  Facteur Gمن مصقوفات رافن املتقدمة.

ثم كيف الرائز عىل البيئة الفرنسية من قبل النفسا̹ بيشوا، وقام بإخراج طبعاته مركز علم 

النفس التطبيقي (ECPA) ضمن منشوراته وذلك عام 1948.(4)

إن رائز الدومينو رائز ج̲عي موقوت، من نوع ورقة قلم، تكوَّن يف البداية من 44 بندا، مرتبة 

تعديال  يتطلب  م̲  املهني،  التوظيف  مسابقات  يف  واستُعمل  الصعوبة،  مستوى  حسب  تصاعديا 

دوريا. 

هناك ثالث طبعات للرائز حسب سنوات اإلخراج وهي عىل التوايل: د48، ود70، وأخ̺ا د2000.

(5)

يتكون رائز د2000، والذي هو محل اهت̲م الدراسة الحالية، من 40 بندا، عىل شكل سلسلة من 

الدومينوا بها قيم مختلفة عىل شكل نقاط، وتنتهي بدومينوا فارغ، واملطلوب إيجاد القيم الناقصة 

يف حدود الـ: 20 دقيقة. وʪعنى آخر املطلوب هو: إيجاد العالقات واملتعلقات وهي مهمة ̷طية 

للروائز املشبعة بالعامل العام.(6)

يتطلب  مع̼  منطق  سلسلة  ويف كل  دومينو،  قالب  يف  ُوضع  أنه  رقمي إال  جوهره  يف  فالرائز 

  Dickes ومارتن  ديكس  من  كل  ميّز  فقد  الرائز،  أبعاد  يخص  وفي̲  املفحوص.  قبل  من  اكتشافه 

Martin عام 1998 أربعة أ̷اط من البنود، وهي:

البنود املكانية (9 بنود): وتتطلب اسرتاتيجية حل مكا̹  كالتناظر والتكرار والقلب.

البنود العددية (21 بندا): يتم تطبيق قواعد حسابية كاإلضافة والطرح. 

البنود املختلطة (5 بنود): تتطلب قاعدة مكانية عىل نصف الدومينو، وأخرى عددية عىل النصف 

اآلخر.

البنود الجربية (5 بنود): تتطلب قواعد جربية بسيطة من ̷ط (أ+ب = جـ).(7)
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(D2000: (8 الخصائص السيكومرتية األصلية لرائز

حسب االتساق الداخيل ألفا كرونباخ لألداة عىل الدرجات الخام والدرجات املعيارية. وكان ألفا 

لكل بند .89 بالنسبة للبنود من 1 إىل 38 و.88 بالنسبة للبندين 39 و40.

وتراوحت ألفا كرونباخ لكل بند ب̼ .10و .51  وبلغت ألفا كرونباخ اإلج̲لية .89 م̲ يدل عىل 

اتساق داخيل كاف لهذا النوع من الرائز.

ك̲ حسب الخطأ املعياري للرائز بواسطة ألفا فكان (2.02)، وقد قُّدر هامش الخطأ الدائر حول 

الدرجة الخام للفرد يف د 2000 عند مستوى داللة 0.01 و 0.05.

الدرجة  عندها  تقع  التي  للحدود  يش̺  املعياري  الخطأ  فإن  املختارة،  الداللة  مستوى  َحسب 

الحقيقية للفرد يف الواقع. ال بد من اعتبار هذا الهامش عند تفس̺ نتائج فرد ما.

الصدق الداخيل: 

نسبة  الكلية وكذا  الدرجة  بند مع  فاي) كل  (معامل  ارتباط  بواسطة  الداخيل  الصدق  حسب 

النجاح ومستوى الداللة لكل بند. ثم رتبت البنود تنازليا حسب البعد. وكانت معامالت االرتباط 

دالة عند مستوى .01 م̲ يظِهر صدقا تكوينيا للرائز الحايل.

الصدق الخارجي:

حسب الصدق الخارجي للرائز من خالل إيجاد معامالت ارتباط مع الرائز وكل من:

:(R2000 رائز االستدالل)الر 2000

حيث حسب معامل االرتباط ب̼ الرائز الحايل ورائز ر 2000 املعدل عىل عينة مقدارها: 398 

فردا ح̼ اجتيازهم مسابقة الدخول يف مراكز التكوين شبه الطبي، وقد بلغ معامل االرتباط لب̺سون 

ب̼ الرائزين: .57 عند مستوى داللة 0.001.

كال املقياس̼ يقيسان الذكاء السائل ولكن رائز ر 2000 يتميز بتقدير مرونة االستدالل أي قدرة 

الفرد عىل االنتقال من ̷ط استدالل إىل ̷ط آخر، وهذا ال ̻لكه رائز د 2000 م̲ يفرس ضعف 

االرتباط نسبيا ب̼ الرائزين.

( CISS استخبار كوبينغ للحاالت الضاغطة ) االرتباط مع رائز الضغط

ُحسب االرتباط ب̼ الرائزين: رائز د 2000 ورائز الضغط بأبعاده الخمسة عىل العينة السابقة 

(398) فرتاوحت معامالت االرتباط ب̼ (-.09 و.06 ). 
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االرتباط مع رائز د 48:

ثم قام واضعو رائز د 2000 يف األخ̺ بحساب معامل االرتباط ب̼ الرائز يف طبعته الحالية (د 

2000) والراائز يف طبعته القد̻ة ( د 48)، حيث طبق الرائزان عىل عينة مقدارها 96 فردا شكل 

العنرص األنثوي 75 % من مجموع العينة.

قسمت العينة إىل مجموعت̼ األوىل تحتوي عىل 27 فردا والثانية عىل 69 فردا طبق الرائزان 

بالتناوب حيث طبق عىل األوىل رائز د 48 بين̲ اجتازت األخرى رائز د 2000 ثم ُعكس األمر، وقد 

، ولكن  ʘ̲ بلغ معامل االرتباط ب̼ األدات̼ .69 دال عند مستوى .001 مش̺ا إىل درجة من العالقة مه

̻كن رؤية من قراءة الخصائص (املتوسط واالنحراف) بأن هذين الشكل̼ من رائز الدومينو غ̺ 

متكافئ̼ عىل هذه العينة.(9)

تساؤالت الدراسة:

ʪا أّن البحث الحايل يعّد ضمن الدراسات االستطالعية، فإنه ال يُحتاج إىل وضع فروض. وعليه 

كانت التساؤالت التالية:

ما هي دالالت ثبات رائز D2000 من حيث اإلعادة Test-Retest ؟. 1

ما هي دالالت ثبات رائز D2000 من حيث االتساق الداخيل؟. 2

ما هي دالالت صدق رائز D2000 من حيث الصدق الداخيل؟. 3

ما هي دالالت صدق رائز D2000 من حيث املحك الخارجي؟. 4

ما هي دالالت صدق رائز D2000 من حيث الصدق التمييزي؟. 5

ما هي معاي̺ األداء الختبار الدومينو (D2000) لدى أفراد العينة يف الدراسة الحالية؟. 6

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إىل توف̺ اختبار ذكاء جمعي ̻كن أن يستخدم لقياس القدرة العقلية 

العامة لطالب املرحلة الجامعية أو يف التوظيف ʪنطقة سيدي بلعباس ، وذلك بتقن̼ رائز الدومينو 

:ʲ(د 2000) ، ولتحقيق هذا الهدف العام ركزت الدراسة عىل اآل

التعرف عىل الخصائص السيكومرتية لرائز الدومينو (د 2000)  بعد تطبيقه عىل طالب . 1

املرحلة الجامعية ʪنطقة سيدي بلعباس، ومدى اتفاقها مع خصائص االختبار الجيد.

بناء معاي̺ لألداء ̻كن االعت̲د عليها يف تفس̺ الدرجات الخام التي يتم الحصول عليها . 2

من جراء تطبيق االختبار عىل طالب املرحلة الجامعية ʪنطقة سيدي بلعباس. 

أهمیة الدراسة:

ʯثلت أهمية الدراسة يف حاجة املؤسسات الجامعية واملهنية يف الجزائر إىل وجود أدوات علمية 
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دقيقة تتمثل يف اختبارات الذكاء العام والتي تستخدم يف عمليات التشخيص، واالختيار، والتصنيف 
وندرة  قلة  عن  والناتج  التوظيف،  أو  الرتبوية  بالعملية  املتعلقة  املهمة  القرارات  التخاذ  الالزمة 
اختبارات الذكاء العام املقننة عىل مستوى الجزائر أو أجزاء منها، وذلك بسبب عدم وجود مؤسسات 
متخصصة يف عملية القياس النفيس، إضافة إىل صعوبة عملية التقن̼ وتكلفتها املادية الكب̺ة، والتي 

جعلت الكث̺ من الباحث̼ يبتعدون عنها.

مصطلحات الدراسة:
الذكاء: ويعرف الذكاء يف هذه الدراسة هو ما يقيسه رائز الدومينو د 2000 ، عن طريق الدرجة 
الكلية التي يحصل عليها املفحوص من خالل إجابته الصحيحة عىل فقرات االختبار، والتي تفرس عن 

طريق الدرجات املعيارية والتائية.(10)

اختبار  وتصحيح  تطبيق  إجراءات  توحيد  عملية  الحالية  الدراسة  يف  بالتقن̼  ويقصد  التقنین: 
الدومينو د 2000 عىل عينة ممثلة من طالب املرحلة الجامعية ʪنطقة سيدي بلعباس، مع استخراج 

خصائصه السيكومرتية ومعاي̺ األداء.(11)

الثبات: يعرف الثبات بأنه مدى ʯاسك االختبار يف قياس ما يهدف إىل قياسه. وقد تم يف هذه 
طريقة  االختبار،  إعادة  طريقة  التالية:  الثبات  طرق  باستخدام  االختبار  ثبات  من  التأكد  الدراسة 

التجزئة النصفية، طريقة االتساق الداخيل.

الصدق: يعرف صدق االختبار بأنه أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه. وقد تم يف هذه الدراسة 
التأكد من صدق اختبار الدومينو د 2000 عن طريق صدق التكوين الفريض والصدق املحك التالزمي 

والصدق التمييزي.

التي  السمة  عىل  مؤًرشا  تكون  أن  يف  االختبار  درجة  قدرة  مدى  هو  الفريض:  التكوین  صدق 
يفرتض أن يقيسها االختبار. وقد استخدمت الدراسة الحالية كالً من االرتباطات ب̼ فقرات الرائز 

كدليل لصدق التكوين الفريض الختبار الدومينو د 2000.(12)

صدق املحك التالزمي: هو نوع من أنواع الصدق، يتم خالله جمع األدلة الالزمة إلثبات عالقة 
االختبار ʪحك خارجي ثبتت عالقته بالسمة املقيسة، وذلك يف نفس الفرتة الزمنية.

تطبيق  بعد  عليها  املتحصل  املفحوص̼  درجات  ب̼  االرتباط  أنه معامل  عىل  إجرائيا  ويعرف 
اختبار الدومينو د 2000 واختبار د48.

م إطاراً ومعنى لدرجة االختبار مبنياً عىل األداء الفعيل  الـمعاییر: هي إحصاءات (معدالت) تقدِّ

(االعتيادي ) للطالب يف مختلف الصفوف الدراسية، أو الفئات العمرية ملجموعة التقن̼، معربًا عنها 

يف الغالب عىل شكل معدالت.
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(Les 11 classes. (13 11 وقد تم يف الدراسة الحالية إيجاد الفئات ذات الـ

إجراءات البحث:

قسم البحث الحايل إىل قسم̼: الدراسة االستطالعية، والدراسة األساسية.

أوال: الدراسة االستطالعية

أهداف الدراسة: 

وكانت أهداف الدراسة االستطالعية ما ييل:

التعرف عىل مدى فهم واستيعاب املفحوص̼ لتعلي̲ت الرائز.. 1

التعرف عىل مدى إمكان تطبيق الرائز يف البيئة املحلية وفقا لإلمكانات املتاحة.. 2

عينة الدراسة االستطالعية:

قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية عىل عينة تكونت من ( 179 ) طالبا وطالبة من املرحلة 

الجامعية ʯتد أع̲رهم ب̼ ʴانية عرشة سنة من مستوى السنة الثالثة علم النفس جامعي مستوى 

ماسرت علم النفس قياس الشخصية تم اختيارهم من كلية ه̲  كلية العلوم االجت̲عية واإلنسانية. 

وفي̲ ييل توصيف للعينة االستطالعية حسب متغ̺ات: التخصص والجنس والسن.

جدول رقم (01) يوضح توزيع العينة االستطالعية حسب الجنس والسن.

الّسّن
مجموعإناثذكور

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

183519,5510759,7814279,33 – 24 سنة
25095,032413,413318,44 – 34 سنة
35021,12010,56031,68 – 44 سنة
450000010,56010,56 ف̲ فوق

13374,304625,70179100املجموع

يال حظ أن هنالك تفاوتاً يف النسب املئوية لدى الفئات العمرية األربعة، وهي مرتبة يف الجدول 

السابق، حيث كانت أعىل نسبة لدى الفئة (-18 24 سنة) بـ: (%79,33) تلتها فئة (25 – 34 سنة) 

(45 ف̲  الفئة  (35-44 سنة)، و(%0,56) يف  الفئة  (%1,68) يف  النسبة  تتعد  (18,44)، بين̲ ̬  بـ: 

فوق).

أدوات الدراسة 

تم استخدام  رائز د 2000 (وسيأʲ توصيفه بإسهاب عند التطرق للدراسة األساسية)

نتائج الدراسة االستطالعية:

وكانت نتائج الدراسة االستطالعية كالتايل:
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الحظ الباحث أن تعلي̲ت الرائز كانت واضحة بدرجة كب̺ة ساعدت عىل فهمها واستيعابها من 

قبل املفحوص̼، وقد تأكد ذلك أيضا من خالل أداءاتهم عىل الرائز. 

وفقا  ويرس  بسهولة  الدراسة  حجرات  داخل  املفحوص̼  عىل  الرائز  تطبيق  بإمكان  أنه  اتضح 

لإلمكانات املتاحة.

تم إيجاد معامالت ثبات باستخدام طريقة اإلعادة والذي بلغ (,639**) وهذا يعطي مؤرشا أوليا 

عىل أن الرائز يتمتع بثبات جيد يشجع عىل امليض نحو عملية التقن̼.

تراوح زمن األداء عىل الرائز ب̼ 20 إىل 25 دقيقة وʪتوسط بلغ ( 25 ) دقيقة.

التعديالت املقرتحة:

م̲ ينبغي اإلشارة إليه، وك̲ هو معلوم من كتب القياس، خاصة في̲ يتعلق بالروائز فإن لكل 

فرد إيقاع شخيص Rythme Personnel خاص به، فإن 20 دقيقة إلنهاء الرائز تكاد تكون مجحفة 

يف حق الفرد الجزائري، وعليه يقرتح مّد هذه الفرتة الزمنية إىل: 25 دقيقة كأد̸ حد. 

ثانيا: الدراسة األساسية:

مكان الدراسة األساسية:

كلية  من  كّال  شملت  حيث  وتخصصاتها.  كلياتها  بجّل  ليابس  جياليل  بجامعة  الدراسة  ʯت 

عىل بعض مراكز التكوين  طبّق الرائز  وعلم النفس. ك̲  واالقتصاد  والتسي̺  والهندسة  الرياضيات 

ʯثل يف مركز تكوين أعوان الح̲ية املدنية وأعوان الشبه طبي وذلك بوالية سيدي بلعباس.

منهج الدراسة: 

يف ضوء الطرح السابق ملشكلة البحث وأسئلته البحثية، ويف ضوء األهداف التي تسعى الدراسة 

إىل تحقيقها، اعتمد البحث الحايل املنهج الوصفي. وأقدم في̲ ييل وصفا لعينة الدراسة وأدواتها.

عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من (916) مشاركا ومشاركة، منهم ( 491) طالبا وطالبة من طالب املرحلة 

اختيار هم من مدينة سيدي  تم  الح̲ية املدنية وشبه طبي̼،  عونا من أعوان  الجامعية، و(425) 

بلعباس. تم اختيارهم باستخدام العينة العشوائية الطبقية. وفي̲ ييل توصيف للعينة:

جدول رقم (02) يوضح توزيع العينة حسب الكليات والتخصص واملستوى التعليمي و الجنس.
مجموعإناثذكوراملستوى التعليميالكليات

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
%363,93%121,31%242,62أوىل اقتصاد 1اقتصاد

%171,85%111,20%060,65أوىل اقتصاد 2
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%232,51%0000%232,51أوىل رياضيات 1رياضيات
%525,67%353,82%171,85أوىل رياضيات 2
%151,63%121,31%030,32أوىل رياضيات 3
%323,49%181,96%141,52ثانية رياضيات

%545,89%394,25%151,63ثالثة طاقويةهندسة
%333,60%111,20%222,40ثالثة تسي̺اقتصاد
علوم 

اجت̲عية

%616,65%454,91%161,74ماسرت علم النفس
%11812,88%889,60%303,27ثالثة علم النفس

%505,45%232,51%272,94ألكرتونيكألكرتونيك
%49153,60%29432,09%17919,54املجموع

5 % تقريبا،  1 %إىل  الطلبة حيث تراوحت ب̼  يالحظ تباين طفيف يف النسب الخاصة بفئة 

وسجلت أكرب نسبة لدى طلبة الثالثة علم النفس، وهي: (%12,88) بواقع (%9,60) ذكور، و(3,27%) 

إناث.

وقد تم اختيار عينة التقن̼ باستخدام العينة العشوائية الطبقية، وفيها تم االختيار عىل خطوت̼:

أواله̲: تم فيها تحليل املجتمع األصيل وهو يف الدراسة الحالية يتمثل يف مجموع طالب وطالبة 

املرحلة الجامعية ʪدينة سيدي بلعباس ترتاوح أع̲رهم الزمنية من ʴانية عرشة سنة إىل 50 سنة. 

والخطوة الثانية: تم فيها االختيار العشواʨ عىل أساس صفات املجتمع األصيل، وذلك بتقسيم 

هذا األخ̺ إىل فئات معينة، وهي تتمثل يف الدراسة الحالية يف فئات العمر الثالثة (من ʴانية عرشة 

سنة إىل خمس̼ سنة)، ومن كل فئة من هذه الفئات العمرية اخت̺ عدٌد من الوحدات ( أي الطالب 

والطالبات ) عشوائيا عىل أّال تقل الفئة العمرية عن (100) طالب وطالبة. 

وقد تم االختيار بعد تحديد كل من:

الكليات.. 1

األقسام. 2

الشعب. 3

ويرجع اختيار الباحث لهذه الكليات لسبب̼ تالي̼:

سهولة االتصال بهذه الكليات.. 1

كون هذه الكليات تضم أبناء من أرس ذات مستويات اقتصادية واجت̲عية وثقافية مختلفة.. 2

وتجدر اإلشارة إىل أن الخطوات السابقة قد أخذت يف االعتبار املتغ̺ات الرئيسة التي ̻كن أن 

تؤثر بطريقة مبارشة أو غ̺ مبارشة عىل نتائج عملية التقن̼، وأهم هذه املتغ̺ات هي:

السن: حيث انحرصت الفئات العمرية التي شملتها الدراسة ب̼ (18 ـ 50) سنة، وقد بلغ عدد - 

الفئات العمرية أربع فئات.

الجنس: روعي يف ذلك أخذ عينة من كل فئة عمرية تشمل الجنس̼ معا الذكور واإلناث.- 
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املستوى االقتصادي واالجت̲عي: وذلك باالعت̲د عىل البيانات التي تم جمعها من امللفات - 

ومستوى  واألم  األب  مهنة  من  كل  عن  الكليات  وإدارة  أساتذة  طريق  عن  واستك̲لها  املدرسية 

تعليمه̲ واملنطقة السكنية التابع̼ لها كمحك̲ت لتحديد املستوى االقتصادي واالجت̲عي. وقد 

راعى الباحث انت̲ء العينة إىل مستويات اقتصادية واجت̲عية متفاوتة باعتبار أن املدارس املختارة 

تشمل املستويات جميعها وتقع يف أحياء متباينة من املدينة.

ثانيا: توصيف عينة أعوان الح̲ية املدنية وشبه الطبي وطريقة اختيارهم:

بالنسبة إىل أعوان الح̲ية املدنية وشبه الطبي: قام الباحث بانتقاء عينة أعوان الح̲ية املدنية 

باتباع الخطوت̼ السابقت̼ ʪركز تكوين هؤالء األسالك مع مراعاة االختصاص والجنس. 

جدول رقم (04) توزيع عينة أعوان الح̲ية املدنية وشبه الطبي حسب االختصاص والجنس.

مجموعإناثذكوراالختصاص
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

39443,01000039443,01أعوان ح̲ية مدنية
030,32283,05313,38أعوان شبه طبي

39743,34283,0542546,39املجموع

يالحظ أن عينة أعوان الح̲ية املدنية قد حازت الحصة األوفر باملقارنة بعينة أعوان التكوين 

شبه الطبي، حيث بلغت نسبة (43,01 %) مقابل (3,38%).

ثانيا: أدوات الدراسة:

تم استخدام األدوات التالية يف الدراسة الحالية: 

رائز د 2000.. 1

رائز د 48. 2

وفي̲ ييل عرض موجز لألدوات:

رائز د 48. 1
وصف الرائز: (14)

هو رائز فيه مجموعة مصورة من الدومينو استُمد عام 1948 من رائز قام به العا̬ أنستاي عام 

التكييف  الباحث عىل  اعتمد  الثانية  العاملية  الحرب  الربيطا̹ يف نهاية  الجيش  1943 وجرب عىل 

الفرنيس الذي صدر عام 1948 . رائز من نوع ورقة قلم يتكون من 44 بندا مقدمة بشكل تدريجي 

من األسهل إىل األصعب. استعمل املقياس كث̺ا يف التوظيف. 

يُتم  الذي  الفارغ  الدومينو  وجه  قيمة   D48إيجاد  اختبار  انجازه يف  املطلوب  العمل  يتمثل  و 

سلسلة من وجوه الدومينو. 
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الخصائص السيكومرتية لرائز D48 يف الطبعة األصلية:

حسب ثبات الرائز بطريقة التجزئة النصفية حيث قسمت نتائج الرائز إىل فردي وزوجي، وبلغ 

ارتباط  معامل  وبلغ  التطبيق،  إعادة  وبطريقة   89. النصف̼  ب̼  براون  سب̺مان  االرتباط  معامل 

سب̺مان براون .69 

ك̲ حسب بثالث طرق هي: التحليل العاميل واملحك التالزمي مع روائز ذكاء أخرى والتنبؤي 

مع النجاح املدريس: ووجد أن له تشبع مرتفع بالعامل العام، وله معامل ارتباط مرتفع مع روائز 

ذكاء أخرى.

رائز د 2000:. 2

وصف الرائز: (15)

يُعترب الرائز D2000 النسخة الثالثة من الرائز D48 التي تلتها النسخة الثانية D70 و تحتوي 

نسخة D2000 عىل 40 فقرة عوض 44 فقرة يف النسخت̼ السابقت̼ مع تقليص مدة االختبار إىل 

20دقيقة عوض 25 دقيقة.

و يقيس هذا الرائز الذي أصدرته منشورات مركز علم النفس التطبيقي(ECPA) بفرنسا الذكاء 

(16).ʨالسائل من خالل قياس القدرة عىل االستدالل االستقرا

الخصائص السيكومرتية لرائز D2000 يف الطبعة األصلية:

حسب االتساق الداخيل ألفا كرونباخ لألداة عىل الدرجات الخام والدرجات املعيارية. وكان ألفا 

لكل بند .89 بالنسبة للبنود من 1 إىل 38 و.88 بالنسبة للبندين 39 و40.

وتراوحت ألفا كرونباخ لكل بند ب̼ .10و .51  وبلغت ألفا كرونباخ اإلج̲لية .89 م̲ يدل عىل 

اتساق داخيل كاف لهذا النوع من الرائز.(17)

الصدق الداخيل: 

نسبة  الكلية وكذا  الدرجة  بند مع  فاي) كل  (معامل  ارتباط  بواسطة  الداخيل  الصدق  حسب 

النجاح ومستوى الداللة لكل بند. ثم رتبت البنود تنازليا حسب البعد. وكانت معامالت االرتباط 

دالة عند مستوى .01 م̲ يظِهر صدقا تكوينيا للرائز الحايل.

الصدق الخارجي:

حسب الصدق الخارجي للرائز من خالل إيجاد معامالت ارتباط مع الرائز وكل من:

رائز االستدالل (R2000): وقد بلغ معامل االرتباط لب̺سون ب̼ الرائزين: .57 عند مستوى داللة 

.0.001
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استخبار كوبينغ للحاالت الضاغطة CISS) ) فرتاوحت معامالت االرتباط ب̼ (-.09 و.06 ). 

رائز الدومينو د 48: (D 48) حيث بلغ معامل االرتباط ب̼ األدات̼ .69 دال عند مستوى .001 

رابعا: األساليب اإلحصائية:

واملعروف  االجت̲عية  للعلوم  اإلحصائية  الحزمة  برنامج  إىل  عليها  املتحصل  النتائج  نقل  تم 

بـ(Spss)  النسخة 20 وذلك بعد ترميزها، حيث تم إجراء التحليالت اإلحصائية التالية: التكرارات، 

املتوسطات، واالنحرافات املعيارية، معامالت ارتباط ب̺سون، وكذا اختبار ت لداللة الفرووق ب̼ 

املتوسطات.

إجراءات التطبيق:

تطلب إعداد الصورة املعربة لرائز الدومينو يف طبعته األخ̺ة (د2000) املرور بعدد من املراحل 

بعد  العمل  تركز  وقد  السيكومرتية.  للدراسة  وتخضع   ،ʨالنها بشكلها  تخرج  أن  قبل  والخطوات 

الحصول عىل الرائز األصيل من بصورته الفرنسية عىل ترجمة تعليمة الرائز فقط؛ ألن بنود الرائز 

عبارة عن سلسلة من الدومينو بقيم مختلفة عىل شكل نقاط، وال يحتاج ذلك إىل ترجمة، فهو رائز 

أداʨ أكʳ منه لفظي.

وقد قام الباحث بتجربة استطالعية عىل عينة لها نفس خصائص العينة األساسية قصد التأكد من 

مدى وضوح عبارات الرائز، وفهم العينة املستهدفة لها، و̬ تجر أي تعديالت عىل البنود.

ثم قام الباحث بتطبيق الرائز عىل العينة األساسية قصد إيجاد الخصائص السيكومرتية للرائز، 

وكذا املعاي̺ املتمثلة يف الفئات  (Les 11 classes)  توخى الباحث الس̺ عىل نفس خطوات التكييف 

الفرنيس للرائز قدر الطاقة.(18)

نتائج الدراسة ومناقشتها:

أوال: ثبات الرائز:

ُدرس ثبات الصورة العربية لرائز الدومينو (D2000) بطريقت̼: طريقة اإلعادة، وطريقة االتساق 

الداخيل.

ثبات اإلعادة:. 1

ُحسب ثبات الصورة العربية لرائز الدومينو (د 2000) بطريقة اإلعادة حيث طُبق عىل عينة من 

ر عددهم بـ: (49) طالبا وطالبة ، ثم أعيد تطبيقه مرة ثانية عىل أولئك الطلبة  الطلبة الجامعي̼ قُدِّ

أنفسهم بعد مرور فرتة زمنية قدُرها أسبوعان، ثم ُحسب معامل االرتباط لب̺سون، وقد بلغ معامل 

من  شيئا  املعامل  هذا  وأظهر   (0.01) مستوى  عند  دال  وهو   ،(**639,) بـ:  الطريقة  بهذه  الثبات 
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قيمة مؤرش  تقلل من  تضعف من موثوقية هذا الّرائز أو  يصل إىل الّدرجة التي   ̬ ولكن  الهبوط، 

الثبات بهاته الطريقة.

وحيث ̬ يقم نارشو دليل رائز D2000 بحساب الثبات بطريقة اإلعادة – وهي الدراسة الفريدة 

الحديثة التي نرشت يف حدود بحث الطالب- وʪا أن سمة الذكاء – عىل خالف س̲ت الشخصية- 

تتميز بالثبات النسبي، وʪا أنه كل̲ اقرتبت قيمة معامل االرتباط من الواحد الصحيح دل ذلك عىل 

ثبات الرائز، فإن القيمة املحسوبة – وإن أظهرت شيئا من الهبوط- فهي مقبولة إىل حد ما.

االتّساق الّداخيل:. 2

(,877) ثم ʪعادلة  الطول بطريقة سب̺مان براون فبلغ:  الباحث بحساب معامل تصحيح  قام 

جت̲ن فبلغ : (.876) وه̲ معامالن مقبوالن عىل العموم.

ألفا  االرتباط:  معامالت  وكانت  ألفا كرونباخ،  بطريقة  الداخيل  االتساق  بحساب  أيضا  قام  ثم 

كرونباخ:(,781) معامل سب̺مان براون: (,877) ومعادلة جت̲ن: (,876)

حيث   (ECPA) التطبيقي  النفس  علم  مركز  نارشي  قِبل  من  املحسوب  املعامل  إىل  وبالنظر 

وجدوا معامل الثبات مقدرا بـ: (89.) فهو معامل معترب – وإن كان منخفضا باملقارنة بينه̲-. 

ثانيا: صدق الرائز:

الصدق  طريقة  طرق:  بثالثة   (2000 الدومينو(د  لرائز  املقرتحة  العربية  الصورة  صدق  ُدرس 

الداخيل (التكويني) صدق املحك التالزمي، والصدق التمييزي.

الصدق الداخيل: . 1

حسب الصدق الداخيل بواسطة معامالت االرتباط لب̺سون ب̼ البند مع البعد التي ينتمي إليه 

ثم ب̼ كل بند مع الدرجة الكلية. ثم رتبت البنود تنازليا حسب البعد. 

وقد أظهرت النتائج ارتباط البنود بالبعد األول عند مستوى داللة (0.01) ما عدا البندين: 32 و 

40، وارتباط البنود بالبعد الثا̹ عند مستوى داللة (0.01)، ولوحظ ارتباط ضعيف يف كل من البنود: 

28 و29 و31 و 34، وارتباط البنود بالبعد الثالث: عند مستوى داللة (0.01) ولوحظ ضعٌف نسبي 

يف ارتباط البند: 33 مع هذا البعد (,200**) ك̲ لوحظ ارتباط كل البنود بالبعد الرابع عند مستوى 

داللة (0.01)،  ويالحظ ضعف نسبي يف ارتباط البند: 36 مع البعد (,120**).

عند مستوى داللة  ارتباطها مع بعضها  األبعاد مع بعضها، لوحظ  ارتباط  يف ح̼ عند حساب 

(0.01)،  ولوحظ ضعٌف نسبي يف ارتباط البعد الثالث مع كل األبعاد األخرى والدرجة الكلية؛ حيث 

بلغ ارتباطه مع البعد األول (,089**)، و ارتباطه مع البعد الثا̹ (,185**)،  و ارتباطه مع البعد الرابع 
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(,165**)،  و ارتباطه مع الدرجة الكلية (,297**).

ك̲ ُحسب االرتباط ب̼ البنود والدرجة الكلية فُوجد أن كل البنود ترتبط بالدرجة الكلية للرائز 
بنسب متفاوتة عند مستوى داللة (0.01) ما عدا البنود: 32 و 33 و 40 فهو ارتباط غ̺ دال، ك̲ 
يالحظ وجود ارتباط ضعيف جدا بالنسبة للبنود (≥ ,180): 29، 30، 31، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 

.39

ووجد نارشو دليل الرائز أن كل البنود ترتبط مع الدرجة الكلية للرائز ولكن بنسب متفاوتة، 
وإن كانت القيم تختلف ب̼ الدراست̼.(19)

الصدق الخارجي:
استَهدفت أوىل الطريقت̼ التحقَق من الصدق التالزمي لهذه الصورة من خالل حساب الرتابط 

بينها وب̼ رائز الدومينو(48) األصيل.

حاول الباحث التحقق من درجة الربط ب̼ رائز (د 2000) والنسخة القد̻ة والتي هي (د48)، 
وبلغت العينة لهذا الغرض (61) متكونا ومتكونة من املتكون̼ يف التكوين شبه الطبي.

املقام  يف  (د48)  رائز  عليهم  طبق   (20 التالية: (ن:  بالطريقة  بالتناوب  اإلجراء  وكانت طريقة 
األول، ثم رائز (د 2000) يف املقام الثا̹، يف ح̼ أدى باقي املجموعة (ن: 41) رائَز (د 2000) يف 

املقام األول، ثم رائز (د48)، يف املقام الثا̹. 

وكانت النتائج كالتايل:   

يالَحظ أن املتوسط املحسوب يف رائَز (د 2000) أضعف من (د48). وقد بلغ معامل االرتباط 
املحسوب: (,572**) وهو دال عند مستوى(0.01).

وهو معامل أقل م̲ وجده مقننو منشورات مركز علم النفس التطبيقي (ECPA) حيث َوجدوا 
. D2000 معامل ارتباط يقدر بـ: (69.) انظر فصل التعريف برائز

و̻كن أن يفرس االنخفاض الطفيف بعدم ألفة العينة املختارة برائز D2000 باملقارنة بالعينة 
الفرنسية، وصعوبة هذا الرائز ʪقارنته برائز D48 حيث لوحظ ارتفاع املتوسط الحساʭ يف هذا 

الرائز األخ̺.

الصدق التمييزي:
قسم الباحث العينة الكلية إىل مجموعت̼: مجموعة عليا ومجموعة دنيا وذلك حسب معادلة 
كييل التي مفادها أخذ الـ27 % العليا و الـ27 % الدنيا بعد ترتيب أفراد العينة تنازليا حسب األبعاد 
األربعة لرائز D 2000، ثم عقد مقارنة ب̼ املجموعت̼ كان الهدف منها: هل البنود املنتمية لكل بُعد 

مميزة أم ال؟
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كانت  البنود  كل  أن  بند يالحظ  كل  ب̼ متوسطات  املقارنة  األول، ومن خالل  للبعد  بالنسبة 
مميزة ما عدا البندين: 32 و 40 . 

ومن خالل اختبار ت للفرق ب̼ املتوسطات: وجد الباحث أن كل البنود كانت مميزة ما عدا 
البندين السابق̼؛ حيث كانت داللة البند 32: (,254) وداللة البند 40 (1,000) وكاله̲ أكرب من 

(0.05) م̲ يعني عدم وجود فرق.

كانت  البنود  بند يالحظ أن كل  املقارنة ب̼ متوسطات كل  الثا̹، و من خالل  للبعد  بالنسبة 
مميزة ما عدا البندين: 31 و 34، وهذا ما سيظهر من خالل اختبار ت للفرق ب̼ املتوسطات: حيث 
كانت داللة البند 31: (,136) وداللة البند 34 (,155) وكاله̲ أكرب من (0.05) م̲ يعني عدم وجود 

فرق.

بالنسبة للبعد الثالث، من خالل املقارنة ب̼ متوسطات كل بند يالحظ أن كل البنود كانت مميزة 
ودالة عند مستوى (,000) وهو أقل من (,05).

بالنسبة للبعد الرابع من خالل املقارنة ب̼ متوسطات كل بند يالحظ أن كل البنود كانت مميزة 
ما عدا البند: 36، حيث كانت داللة هذا البند 31: (,101) وهي أكرب من (0.05).

بالنسبة لكل األبعاد مجتمعة، ومن خالل املقارنة ب̼ متوسطات كل بعد، يالحظ أن كل األبعاد 
كانت مميزة؛ حيث كانت متوسطات املجموعة العليا أعىل من املجموعة الدنيا. 

الـمعاييـــــر:
 ،  Les11 classesفئة فئة  املتكونة من إحدى عرشة  الفئات  اعتمدت  األصلية  الدراسة  ʪا أن 
ارتأى الباحث حساب هذه الفئات يف دراسته الحالية ومقارنتها بالعينة األصلية، ثم أتبعها بحساب 
با ألي مقارنة،  كل من املئينات والدرجات املعيارية والدرجات التائية ونسبة الذكاء االنحرافية تحسُّ

ك̲ ينصح باستع̲ل املعاي̺ فقط يف املواقف املشابهة.

جدول رقم (6) توزيع الفئات الـ11 لعينة الدراسة الحالية باملقارنة مع توزيعها للعينة األصلية.
املعاي̺ األصلية ن=682املعاي̺ املحلية ن=916

التكراراتفئات الدرجات الخامالتكراراتفئات الدرجات الخام
2 – 0336 - 024
4 – 3417 - 931

57112 - 1052
7 – 610615 - 1379
9 – 813418 - 1699

11 - 1014620 - 19109
14 - 1213423 - 2199
16 - 1510625 - 2479
18 - 17712652
20 - 194128 - 2731
33 - 213340 - 2924
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األصلية  للعينة  بالنسبة  الـ(11)  الفئات  كل من  (6) اختالف  رقم  الجدول  من خالل  ويالحظ 

والعينة الحالية حيث تراوح الوسيط (الفئة: 5) يف العينة الحالية ما ب̼ (10 و11) ويف العينة األصلية 

ما ب̼ (19 و20)، ونالحظ استغراق العينة األصلية جميع البنود الـ(40)، يف ح̼ ̬ تتجاوز يف العينة 

الحالية البند: (33).

ومن خالل النتائج املتوصل إليها لوحظ أن املتوسطات يف الدرجة الكلية للعينة الحالية متدن 

ʪقارنته بالعينة يف الدراسة األصلية بفارق ʴا̹ نقاط تقريبا؛ حيث كان متوسط العينة الحالية لكال 

الجنس̼: (10.64) وانحرافها املعياري: (5.16)، بين̲ بلغ متوسط العينة يف الدراسة األصلية (18.51) 

وانحرافها املعياري: (6.22).

و̻كن أن يعزى هذا الفارق إىل عدم ألفة املبحوث̼ الجزائري̼ بالوضعية االختبارية باملقارنة؛ 

املبحوثون كث̺ا من الروائز النفسية عرب مختلف  األصلية والتي يألف فيها  مع العينة يف الدراسة 

املراحل العمرية.

« وقد أظهرت البحوث التي أجريت يف هذا املجال أن األفراد الذين سبق أن تعرضوا ملواقف 

االختبار وما تتضمنه هذه املواقف عىل اختالفها من خربة يحصلون داʥا عىل ميزة بالنسبة لغ̺هم 

ممن ̬ تسبق لهم خربة التعرض الختبار نفيس.»(20)

وʪا أنه كان املتوسط الحساʭ للعينة يف الدراسة الحالية (10.64) فإن الوسيط يف حدود هذه 

القيمة أيضا؛ حيث لوحظ أن الفئة (la classe) السادسة احتوت عىل (-10 11)، وعىل أساس هذه 

الج̲عة  هي  الحالية  املعاي̺  أن  باعتبار  املحلية  البيئة  يف  فرد  أي  درجة  نقارن  أن  ̻كن  القيمة 

الرائز  دليل  مؤلفو  بإنشائها  قام  التي  املرجعية  الج̲عة  ال  الدرجات،  بها  تقارن  التي  املرجعية 

مسابقات  أو  والغاز  الكهرباء  رشكات  يف  التوظيف  مسابقات  من  كث̺ا  أن  نجد  حيث  (ECPA)؛ 

التوظيف يف سلك الرشطة – مثال- عىل مستوى والية سيدي بلعباس تقوم عىل أساس مقارنة النتائج 

باملعاي̺ الفرنسية بحجة أن  هذه الروائز محررة ثقافيا، وأن هناك تكافؤ ب̼ البيئت̼ الجوزائرية 

والفرنسية. 

وحيث إن فريق مركز البحث والنرش يف مجال علم النفس (CREAPSY) الكائن بدايل براهيم 

 ̬ (ECPA) بالجزائر العاصمة، وهو فريق يقوم بتسويق منتجات منشورات علم النفس التطبيقي

قة  يقم برتجمة وتكييف الرائز الحايل عىل البيئة الجزائرية، بالرغم من أننا نجد يف دليل الروائز املَسوَّ

 Traduction et Adaptation en » «أن « ترجمة وتقن̼ للرائز جاريان ( CREAPSY) من قبل

cours » (21) تبقى الدراسة الحالية الرائدة يف البيئة املحلية.

 Les) ة عىل الفئات اإلحدى عرشةʥباملعاي̺ القا (D2000 (ECPA وقد اكتفى نارشو دليل رائز
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classes 11) فقط. 

خاʯة:

انطلق البحث من عدة تساؤالت تنصب حول إمكان تطبيق رائز الدومينو (D2000) الفرنيس 

وانتهى  وبالخصوص مدينة سيدي بلعباس  الغربية  املنطقة  وباألخص  الجزائرية  البيئة  األصل عىل 

البحث إىل إمكان التطبيق مع اإلشادة بخصوصية كل مجتمع.

وحيث إن الباحث اتخذ من والية سيدي بلعباس كدراسة استطالعية ̻كن أن تعمم عرب القطر 

الراشد  ذكاء  قياس  يف   (D2000) الدومينو  رائز  استخدام  يف  لغ̺ه  الطريق  مهد  وبذلك  الجزائري 

الجزائرية  البيئة  يف  املختلفة  الروائز  استخدام  الباب حول  لفتح  أخرى  جهة  من  ومهد  الجزائري، 

خاصة وأن البحوث امليدانية ،كالتوظيف مثال، قد تلجأ إىل مثل هذه الروائز.

وينتهي البحث بعدة توصيات واقرتاحات أهمها اإلشارة إىل االهت̲م بتطبيق االختبارات النفسية 

املختلفة عىل املجتمع الجزائري تكييفا أو إنتاجا وهذا ك̲ قد سبقت اإلشارة إليه أمر تضطلع به 

الحكومات بإيعاز من الجامعات.  
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د.مسعودي محمد رضا: أستاذ محاضر ” أ ” (جامعة تلمسان)

(“ ة (ماس علم النفس ”إرشاد ومعالم املشروع  املدر و امل مزوار حور

ملخص :

يعالج هذا البحث موضوع دور الوسط األرسي يف تربية الطفل وتكوين شخصيته ، و لقد أعتمد 

الخطوات  البحث من خالل  ، و تم عرض محتويات هذا  التحلييل  املنهج الوصفي  البحث عىل  يف 

الجانب   ، الثقايف  و  االقتصادي  االجت̲عي  الجانب  دور  الرتبوي،  دورها  األرسة و  مفهوم  التالية: 

العالئقي ب̼ أفراد األرسة.

و لقد ظهر أن املستوى التعليمي و الثقايف للوالدين يؤثر عىل تربية األطفال  فمستوى التفك̺ 

و امليل للقراءة و البحث و االطالع ، و غ̺ ذلك من األنشطة الثقافية امل̲رسة يف إطار األرسة ، كل 

هذا ̻كن من خلق ̷طا تربويا معينا لدى القاʥ̼ بالرتبية يف األرسة . ك̲ ان عالقة الوالدين مع 

الطفل  توحي إىل  بينهم  في̲  أقارب  و  أخوات  و  أفراد األرسة من إخوة  تعامل  كيفيّة  و  بعضه̲، 

بنوعيّة السلوك الذي يسلكه يف الحارض         و املستقبل. إذن ̻كن القول أن الوسط األرسي ̻كن 

أن يتم تحليله ليس كمخطط CONFIGURATION)) محدد املعا̬ التي ʯيز محيط ̷و الطفل، 

لكن كنظام يف تطور أين تكون كل العوامل يف تفاعل وتحدد بعضها بعضا ، فاملهم هو التسجيل بأن 

الحالة الشخصية للطفل و كذلك بناء هويته مرتبطان بالوضعية التي يأخذها تدريجيا     يف التبادالت 

ب̼ أعضاء املجموعة األرسية. و يرى عل̲ء النفس إن سالمة الطفل تتميز بخصائص جسمية ، عقلية 

، انفعالية ، اجت̲عية و خلقية عىل األرسة أن تقوم بالعمل عىل تقويم سلوك األطفال و تعديله، و 

معرفة كيفية التعامل معهم، و توجيههم التوجيه السليم، ل˕ ترقى بشخصية الطفل وتسوية بناءه 

اإلنسا̹ .

  الكل̲ت املفتاحية: دور - الوسط األرسي - تربية - الطفل - تكوين – شخصية .

Abstract :

іis research deals with the subject of the role of the family environment in the 

child’s upbringing and the formation of his character, and I rely on the search on 

the descriptive and analytical approach , and It was presented the contents of this 

research through the following steps:  the concept of family and the role of educa-

tion, the role of the socio-economic aspect and the cultural aspect relational between 

family members . 
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It has emerged that the level of education and culture of the parents aљects the 

child-rearing level of thinking and the tendency to read and search and access, and 

other cultural activities practice in the family, all this can create a pattern educatio-

nally certain the existing education in the family .

Also, parental relationship with each other, and how the family members of the 

brothers and sisters and relatives among themselves, suggest to the child’s quality 

of behavior being followed in the present and the future. 

And see psychologists that child safety is characterized by the characteristics of 

physical, mental, emotional, social and moral of the family to do the work on eva-

luating children’s behavior and modify it, and know how to deal with them, and 

guide them proper guidance, in order to live up the personality of the child and the 

settlement of human construction. 

Keywords: the role - the family environment - farming - the child - formation 

- personal.  

مقدمة:

عندما يعرف علم النفس النمو باالستناد إىل التطور الفردي فإنه ال يعني بأي شكل أن التحليالت 

تصبح مرتكزة فقط عىل الفرد يف حالة النمو، و لكن هناك عملية تفاعل اجت̲عي تؤدي إىل إدماج 

خاص للفرد داخل املجموعة التي ينتمي إليها م̲ يؤدي إىل اكتساب املرجعيات الذاتية داخل محيط 

اجت̲عي له دور يف توجيه النمو. فيمكن القول أنه ال يوجد ب̼ الفردي  l’individuelواالجت̲عي 

social عالقات تكامل فقط، ولكن هذين القطب̼ ينشآن بالتبادل. فقد نبه عل̲ء النفس باستمرار 

إىل أهمية الجوانب االجت̲عية و عىل رأسها األرسة من أجل فهم التطور الفردي، إذ أن هناك العديد 

وذج النمو الليبيدي  من الباحث̼ الذي اهتموا بدور املحيط األرسي يف ̷و الطفل، فقد اقرتح فرويد̷ 

للطفل والذي يتميز ʪراحل مختلفة ويرتكز عىل الثالثية (أب –أم –طفل )، فطريقة إشباع الحاجات 

بناء  عىل  واضحة  أثارا  يرتكا  أن  ̻كن  السابقة  الرتبية  وطريقة  األوىل  السنوات  يف  للطفل  األولية 

الشخصية. فمنذ الوالدة يكتسب الطفل أوىل معارفه داخل األرسة، و التي يتم من خاللها بلورة أوىل 

مهاراته، بحيث سيكتشف محيطه و يتعلم كيفية الترصف مع األشياء بفضل مساعدة اآلخرين، و 

هذا يجعل من الوالدين يف نفس الوقت العنرص املفضل و الوسيط ب̼ الطفل و املحيط الفيزيقي و 

االجت̲عي. و من هنا جاء موضوع هذا البحث يف قلب التساؤالت املتعلقة باألبعاد االجت̲عية و 
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للطفل. وتظهر مشكلة  املحيط األرسي عىل سلوكيات  تأث̺  بفهم  التي تسمح  و  املعرفية لألرسة، 

الدراسة يف محاولة تسليط الضوء عىل دور املحيط األرسي وأثره عىل شخصية الطفل، أين سنحاول 

التطرق يف هذا البحث إىل دور الوسط األرسي يف تربية الطفل وتكوين شخصيته من خالل اآلثار 

التي ترتكها الجوانب االجت̲عية االقتصادية والثقافية والجانب العالئقي ب̼ أفراد األرسة عىل سلوك 

الطفل.

و من هنا كان السؤال املطروح ما هو دور الوسط األرسي يف تربية الطفل وتكوين شخصيته ؟  

وسوف يتم عرض محتويات هذا البحث من خالل ثالثة محاور. يتضمن املحور األول مفهوم 

األرسة و دورها الرتبوي ، يعقبه املحور الثا̹ والذي يتطرق إىل دور الجانب االجت̲عي االقتصادي 

والثقايف ، فاملحور الثالث والذي يتناول الجانب العالئقي ب̼ أفراد األرسة .

 مفهوم األرسة و دورها الرتبوي:. 1

إن البيئة التي يعيش فيها الطفل لها تأث̺ عميق وفّعال يف حياته وتكّون شخصيّته، فاإلنسان منذ 

نعومة أظفاره يتأثر وينفعل ʪا يجري حوله من م̲رسات. إنه يكتسب مزاجه وأخالقه وم̲رساته 

ّ̼ أّن للوالدين و سلوك العائلة  و طريقة تفك̺ه من املحيط       أو البيئة التي يعيش فيها. و قد تب

 ، معاملها  وتحديد  وبلورتها  وصقلها  شخصيّته  تحديد  يف  كب̺اً  دوراً  العائلة  يف  الطفل  وضعيّة  و 

فاملحيط األرسي هو ذلك الفضاء الذي يتحرك فيه الطفل و يتضمن الجوانب االجت̲عية االقتصادية 

تظم  اجت̲عية  مؤسسة  ʪثابة  تعترب  التي  األرسة  أفراد  جميع  ب̼  العالئق  الجانب  و  الثقافية  و 

الوالدين واألبناء الذين يعيشون يف منزل واحد وتربطهم مجموعة من املبادئ والقيم والعالقات 

اإلنسانية و املسؤوليات االجت̲عية (محمد عبد الرحيم عدس 1997- - ص8 2) ، و هي تتوىل رعاية 

الطفل و لها أثر أعمق يف بناء شخصيته و تكوين اتجاهاته و قيمه و أفكاره ، و بالتايل ̻كن القول 

أن و وظائف األرسة كث̺ة و متعددة بصورة يصعب حرصها، فإليها يعزو األمن و األمان يف حياة 

يعود صقل  إليها  و  البد̹،  ̷وه  تضمن  بصورة  الطفل  تغذية  مهمة  يرجع  األرسة  إىل  و   ، الطفل 

شخصية الطفل، ناهيك عن صحته العامة الجسدية         و النفسية، و كل هذا يسمح بظهور طفل 

سوي اجت̲عيا و نفسيا و خلقيا ...ك̲ يتضمن الشعور باألمن أيضاً معرفة قوة الفرد و معرفة كيفية 

العمل يف البيئة (روبرت ريزونر - ص ص -19 23) .

مفهوم األرسة:

عىل الرغم من اختالف وجهات النظر نحو تعريف األرسة إال أن هناك اتفاق حول أهمية األرسة 

كنظام اجت̲عي يؤدي إىل وظائف رضورية حيوية للمجتمعات اإلنسانية،"كل الرشائع التي أنزلها 

ونستطيع أن نقول: إن األرس ʪثابة الخاليا التي تكون جسم  كب̺اً  الباري اهتمت باألرسة اهت̲ماً 
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املجتمعات اإلنسانية ، و هي التي تقيم الروابط و العالئق ب̼ أبناء املجتمع الواحد "( عمر سلي̲ن 

عبد الله– -2002 ص 288) ، و يعد هذا تأكيدا لقوله تعاىل :{ و هو الذي خلق من املاء برشاً فجعله 

هيكل  عليها  يقوم  التي  األساسية  الوحدة  ʪثابة  األرسة هي  و   .  (54  : (الفرقان   { صهراَ  و  نسباً 

املجتمع. فاألرسة كأحد وسائل التنشئة االجت̲عية تعترب من أهم األنساق املسئولة عىل نقل ثقافة 

أهم  تعد األرسة من  و  القيم.  االتجاهات و  و  السلوك  أفرادها معاي̺  تلق̼  و  املجتمع ألعضائها 

و  األفراد  تأث̺ا يف حياة  أعظمها  و  املجتمع  ألفراد  التنشئة االجت̲عية  املؤسسات  التي تسهم يف 

الج̲عات ، و ملا كان جميع األطفال يف حاجة داʥة إىل رعاية األرسة إلشباع دوافعهم و حاجاتهم 

النفسية و العضوية ، فإن هذا اإلشباع يتم عىل أيدي أشخاص ه̲ الوالدان، و يف حضور أشخاص 

آخرين هم اإلخوة و األهل و األصدقاء ،   و بناًء عىل ذلك فإن الطفل يكتسب حبه للناس و ميله 

إىل الوجود معهم ، و بالتايل حاجته الداʥة إىل الحب  و التقدير و النجاح و الحرية و كذلك حاجته 

إىل األمن « (فؤاد البهي السيد 1994-) ، و قد ظلت قد̻ا و لقرون طويلة تضطلع برتبية الناشئة، و 

كان من غايتها أن يعلم الكبار الصغار سبل العيش و السلوك باإلضافة إىل توف̺ الحاجات الجسمية 

و النفسية الرضورية ألفرادها، و قد تقوم بوظائفها يف الحدود الذي يسمح به نطاقها و بالقدر الذي 

تقتضيه حاجاتها االقتصادية و الخلقية و الرتبوية، فكانت املركز األسايس يف حياة األفراد .

ك̲ أن األرسة هي املحيط االجت̲عّي األول الذي يفتح الطفل فيه عينيه عىل الحياة فينمو و 

يرتعرع يف وسطه،   و يتأثّر بأخالقه و سلوكيّاته و يكتسب من صفاته و عاداته و تقاليده، فالطفل 

يرى يف أبويه الصورة املثالّية لكّل يشء، و لذا تكون عالقته معه̲ عالقة تقدير و إعجاب و حّب و 

احرتام.

دور األرسة الرتبوي :

تربية األطفال تعد عنرصا أساسيا يف تنشئتهم و خاصة يف السنوات األوىل التي يقضيها الطفل يف 

منزله ، و هي من اكرب املؤثرات املسئولة عن تشكيل مستقبله فهي أول وسط ينمو فيه الطفل، و 

يترشب األحكام األخالقية و التقاليد و العادات و األعراف السليمة من خالل الجو العاطفي الذي 

يتفاعل معه يف األرسة ، فتفعيل الوظائف الرتبوية ال يتحقق إال بتكاتف جهود األرسة فتقوم بأدوار 

و واجبات عديدة أهمها إشباع حاجات الطفل النفسية و توسيع مداركه و زيادة معارفه، و حتى 

تتمكن األرسة من القيام بدورها الرتبوي ال بد من إعدادها بشكل سليم. ك̲ أن العمل الجاد و 

عند  األبناء  سلوك  و  األثر يف تكيف      بالغ  له  سيكون  الوالدين يف تربية األبناء  قبل  من  الواعي 

مع  االيجاʭ يف التكيف     االستعداد  هذا  سينشئ  و   ، أخرى يف حياتهم  إىل  مرحلة  من  انتقالهم 

املدرسة و املجتمع الذي يعيشون فيه. و باملحصلة فإن عملية تعديل السلوكيات التي قد تنشأ خالل 

املراحل العمرية املختلفة لدى األبناء تكون قابلة للتعديل بكل يرس. و ال شك أن بعض الترصفات 
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تقود األطفال إىل أ̷اط من السلوك العدوا̹، فاألم التي ال تعطي الطفل القدر الكايف من الحنان و 

الحب و الرعاية و االهت̲م     و لكن تسأله و بحدة ماذا فعل ؟ و هل نفذ واجبه أم ال ؟ و هل 

رشب الحليب أم ال ؟ … الخ و تدخل معه  يف دائرة من التحقيقات و عندما يقرتب منها بلهفة 

وشوق تصده أو تهمله و ال تع̺ه اهت̲م ف̲ذا يفعل ؟      انه يقف منـزويا  يف أحد جوانب الحجرة 

ال يبايل  لكنه  لينام  و  يغ̺ مالبسه  و   ʲيأ ثم ترصخ فيه ˔  يهمها ذلك  األم ال  الزمن و  فرتة من 

برصاخها تنفعل األم و تتقدم نحوه بوجه عابس و تشده بعنف بل قد ترضبه بقسوة ألنه ̬ يسمع 

كالمها و قد يتكلم بقية أفراد األرسة عن غبائه و عدم س̲عه لكالمها إن مثل هذه الترصفات   هي 

السبب الحقيقي وراء كل سلوكيات الطفل التي تشكو منها األم مثل العدوانية  و الشعور بالذنب  

Cathe-» و بالنقص و القلق النفيس  و الكذب و الرسقة  و غ̺ها من االضطرابات النفسية ، و ترى

rine Leivis» (محمد عبد الرحيم عدس- 1418هـ/1998م- ص45) من جامعة كاليفورنيا يف مدينة 

سان فرانسيسكو أنه يجب الرتكيز عىل استجابة الطفل إىل دفئ العاطفة التي يبديها اآلباء نحوهم 

تعاملهم مع أطفالهم بعيدا عن  بشكل معتدل و إىل املدى الذي يستخدم فيه اآلباء سلطاتهم يف 

التطرف أكʳ م̲ يجب الرتكيز عىل طلباتهم نحو أطفالهم     و ما ̻لونه عليهم من أوامر و نواه. 

فاألرسة إذا هي املسئولة بأكرب قدر من اإلرشاف عىل ̷و الطفل و تكوين شخصيته و توجيه سلوكه 

باعتبارها أوىل مؤسسات التنشئة االجت̲عية  التي ينشا الطفل يف كنفها و يكتسب الشعور بقيمته 

و  األمن  و  الح̲ية  و  بالحب  األوىل  خرباته  الجو  هذا  يف  تتكون  حيث  أرسته  أفراد   مع  بذاته  و 

الط̴نينة و يزداد وعيه بذاته و هكذا تتبلور شخصيته يف جو تسوده املحبة و األلفة و التعاون . فإذا 

سلك الفرد سلوك سيئا يتم نصحه بعقالنية و ذلك يكون بوضع الوالدان لقواعد سلوكية تساعد عىل 

Bonnie E.» حفظ نظام البيت      و إلزام كل فرد من أفراد األرسة بها ، و يف هذا الصدد كتب

بالربود  األطفال  عند  تبدو ظاهرة  للنظام  االفتقار  «إن  يقول:  (تورنتو)  Robertson» من جامعة 

العاطفي ب̼ األطفال و آبائهم، و لذا عىل هؤالء اآلباء أن يوفروا ألطفالهم و أن يزودوهم و بشكل 

فاعل و بنّاء بالروت̼ املتبع و النظام الذي تس̺ عليه العائلة،   و تقوم عليه العالقة ب̼ أفرادها من 

جهة و ب̼ األبوين و أوالده̲ من جهة أخرى» (نفس املرجع- ص41). فاألبوين يقناع الطفل ʪا له 

و ما عليه و ʪا هو جائز و ما هو ممنوع، فالحزم و الل̼ يضمنان إذن للوالدين تحقيق أهدافه̲ 

التي سطراها لرتبية أبنائهم «فمن حق كل أب أن يعلم ابنه ما يريد برشط أن يكون األب ذكيا و 

لينا   و مقنعا لالبن، و أن يتفادى إحراج ابنه أو دفعه إىل الخجل أمام اآلخرين» (من̺ عامر-1998- 

ص73) و بذلك يعاقبانه العقاب الرتبوي املناسب إذا صدر عن الطفل سلوك غ̺ مرغوب فيه، و أما 

إذا كان عفويا ينبهانه إىل مساوئ هذا السلوك و أرضاره.

و لقد أشارت «Diana Baumrin» يف أبحاثها عن تربية األطفال إىل أن الحزم املقرون باملودة 
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يف تنشئة هؤالء األطفال يؤدي إىل رفع قدراتهم ʪا يجعلهم قادرين عىل تحمل املسؤولية الذاتية و 

االجت̲عية (محمد عبد الرحيم عدس - بناء الثقة و تنمية القدرات يف تربية األطفال- مرجع سابق 

- ص45).

دور الجانب االجت̲عي االقتصادي والثقايف:. 2

إن املستوى االجت̲عي االقتصادي والثقايف لألرسة يؤثر يف تربية الطفل و يف تكوين شخصيته، و 

لقد ذهبت بعض البحوث إىل التأكيد عىل وجود اختالفات رئيسية يف أساليب الرتبية تبعا للمسؤوليات 

االجت̲عية  و االقتصادية و أيضا البعد الثقايف للوالدين و هي بذلك تؤثر عىل النمط الرتبوي الذي 

 C. Montondang &  J.Kellerhals»» تتبعه األرسة، و هذا ما ذهبت إليه دراسة قام بها كل من

املستويات االجت̲عية  األ̷اط الرتبوية األرسية و  іierry Bloss-1997 – p 85)) حول مختلف 

و  مرتبطة  تظل  الرتبوية  الص̺ورة  أن  تب̼  خالله̲  من  و  اإلطارات)   ، ،املوظفون  (الع̲ل  لآلباء 

بصورة كب̺ة بالوضع االجت̲عي الطبقي لآلباء ، و ه̲ ̬ ينفردا بهذه النتيجة بل تدعمه بعدد من 

البحوث التي أكدت عىل الوسط الطبقي و االجت̲عي لألرسة كعامل مهم    و فعال يجب أخذه بع̼ 

االعتبار عند محاولة فهم السلوكيات الرتبوية األرسية.

فالظروف الطبيعية التي تسود يف بيت ما هي إال مظهر من مظاهر البيئة، فهناك فرق كب̺ ب̼ 

الثياب  القذرة و  و الصحون  بالغبار و القاذورات  البيت نظيفا صحيا أو أن يكون مليئا  أن يكون 

من  الخامس  الصف  تالميذ  عىل  أجريت  دراسة  املالحظة واضحة يف  تبدو هذه  و  الرثة  املتسخة 

مناطق السود يف قلب (هارم) و هي منطقة تعا̹ من ضائقة اقتصادية يف قلب مدينة (نيويورك)، 

و تب̼ أن نصف األطفال يحصلون عىل درجات فوق املتوسط يف امتحانات القراءة و الرياضيات و 

املشتغلون يف الشؤون  يزور  ،     و  املتوسط  النصف اآلخر يحصلون عىل درجات أقل بكث̺ من 

االجت̲عية بيوت األطفال و يقومون بسؤال األهل فيكتشفون أن األوالد الناجح̼ بيتهم نظيفا و 

مرتبا و يعيشون بطريقة أكʳ نظاما من أولئك الذين ̬ يحققوا درجات كافية فهم مثال: يقومون 

بالنسبة لهم و ̬ تكن وجبة خفيفة أو  الوجبات  العشاء أهم  تعترب وجبة  ببعض شؤون املنزل و 

عابرة، و عادة يكون عدد أفراد األرسة أقل «Greenberg & Davidson, 197» (روبر واطسون– 

2004 – ص ص417،437). 

و لكن من جهة أخرى نجد أن حتى أطفال الطبقة الفق̺ة يتلقون كث̺ا من املث̺ات املشجعة، 

و هكذا ̻كنهم أن يكونوا مثقف̼ جيدا مثل أطفال الطبقة الوسطى، و لكن اإلجابة هي أن الحياة 

داخل املدن ʯيل إىل

أن تكون أقل استنباطية لألطفال، و قد سأل «Bresnaham & Blum, 1971» (حامد عبد القادر 
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- د.ت- ص54) ماذا يحدث إذا كان التشجيع فوضوي و غ̺ مالئم ألطفال الطبقة الوسطى مثل̲ هو 

بالنسبة للطبقة الدنيا؟ فأعطوا أطفال الصفوف األوىل من الطبقة الوسطى و كذلك أطفال الطبقة 

السفىل سلسلة من امله̲ت املعرفية و التي سبقتها فرتة تجريبية، بحيث أنه تم تعزيزهم بدرجات 

متفاوتة عند مستوى الصفر و مستوى معتدل ثم مستوى أعىل فاشتغل األطفال من الطبقة الوسطى 

امله̲ت تشجيع  الطبقة الفق̺ة عىل امله̲ت، و لكن عندما سبق هذه  بطريقة أفضل من أطفال 

عشواʨ قل اإلنجاز الخاص بأطفال الطبقة الوسطى حتى أصبح يف مستوى إنجاز الطبقة الفق̺ة، و 

استخالصا من ذلك أن أحد أسباب انخفاض مستوى اإلنجاز ألطفال الطبقة الفق̺ة أن لديهم مشاكل 

أكʳ يف الجوانب املعرفية نتيجة التوقيت الخاص بالتشجيع غ̺ املنتظم يف بيوتهم.

ك̲ أن أهم ما يؤثر يف تربية الطفل هو وضع أرسته الثقايف و التعليمي لدوره الكب̺ يف تنمية 

و فهمه  املنزلية  الدراسية  واجباته  أداء  الوالدين عىل  إرشاف  واألدائية من خالل  العقلية  قدراته 

للدروس، و التأكد من إجرائه لالمتحانات الفصلية واالطالع عىل نتائجه و بذلك فإن األرسة تساعد 

عىل تكيف طفلها مدرسيا و تحرص عىل نجاحه الدرايس بعد اهت̲مها برعايته التامة داخلها. و لقد 

ملعرفة  التالميذ  من  مجموعة  عىل  ص21)   – 1425هـ/2004م   - أحمد  (هاشمي  دراسة  أجريت 

العالقة ب̼ االهت̲م بالقراءة يف املنزل و القراءة الجيدة باملدرسة، و تب̼ أن عدد األطفال الذين 

يقرؤون قراءة جيدة يتزايد مع املستوى الثقايف للوالدين. 

و من جهتها الحظت سوزان ايزكس (أحمد محمد الطيب- د.ت- ص72) أن عامل األرسة هو 

ب̼  التباين  إىل  تؤدي  التي  املؤثرات  :»من  ذلك  يف  فتقول  الفردية  للفروق  املسببة  العوامل  أحد 

األطفال هو اختالف حاالت بيوتهم و أوساطهم االجت̲عية، فهذا طفل من بيت فيه كتب و حديث 

و إجازات و فيه يعتني الوالدان عناية كب̺ة ʪن يصادق الطفل و بتقدمه يف املدرسة، و ذلك من 

وسط عائيل يكون أميا، و الثالث يأʲ من مسكن مزدحم تهمل فيه حاجات الطفولة».

ك̲ انه يف اغلب األوقات يتم ربط املستوى الثقايف لألبوين باملستوى التعليمي لها ولكن رغم أن 

يتم   ̬ إذا  كافية  غ̺  أنها  إال  الثقايف  املستوى  مؤرشات  من  تعد  املدرسية  واملستويات  الشهادات 

تفعيلها عىل ارض الواقع . 

180) عىل انه كل̲ ارتفع املستوى الثقايف  1993 – ص  وتدل بعض الدراسات (مبارك ربيع – 

لألبوين من حيث هو مستوى تعليمي كل̲ أتيحت الفرصة أكʳ لالهت̲م بقضايا الطفل ومتطلبات 

̷وه . وتم التوصل يف دراسات أخرى (هاشمي أحمد - -1998 ص 138) إىل انه كل̲ كان املستوى 

التعليمي للوالدين مرتفعا زاد تقبله̲ للطفل وتعامله̲ معه ʪرونة أكرب. فهناك تأث̺ للجو الثقايف 

الطاهر  (بوغازي  بالتأث̺ السلبي ، إذ أجريت دراسة  بالتأث̺ اإليجاʭ أو  يف األرسة عىل الطفل إما 
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املنزل  يف  بالقراءة  االهت̲م  العالقة ب̼  ملعرفة  التالميذ  57) عىل مجموعة من  –1991،1992–ص 

والقراءة الجيدة يف املدرسة ، فتب̼ أن عدد األطفال الذين يقرؤون قراءة جيدة يتزايد مع املستوى 

الثقايف للوالدين ، وكذلك مع عدد الكتب لديهم يف املنزل .

األطفال   تربية  عىل  يؤثر  للوالدين  والثقايف  التعليمي  املستوى  أن  القول  ̻كن  سبق  م̲  إذن 

فمستوى التفك̺ وامليل للقراءة والبحث واالطالع ، وغ̺ ذلك من األنشطة الثقافية امل̲رسة يف إطار 

األرسة ، كل هذا ̻كن من خلق ̷طا تربويا معينا لدى القاʥ̼ بالرتبية يف األرسة .

الجانب العالئقي ب̼ أفراد األرسة:. 3

نحاول يف هذا الجانب الرتكيز عىل العالقة ب̼ اآلباء و األبناء التي تظهر يف شكل اتجاهات و 

سلوكيات والدية اتجاه أبنائهم ، و لقد أجريت بعض الدراسات عن اتجاهات الوالدين وسلوكهم 

التي اهتمت برشح التفاعل ب̼ األطفال وآبائهم وأمهاتهم ،وقد بينت الكث̺ من الدراسات أهمية 

تواجد األم و األب يف حياة الطفل  الن حرمان الطفل من أمه لفرتة طويلة قد يصاب الطفل جرائها 

باالكتئاب النفيس وإذا قدر له أن يعيش فانه يعيش يف حالة من املعاناة من املرض النفيس أو العقيل  

ك̲ أن حرمان الطفل من أبيه ال يقل خطورة  عن حرمانه من أمه فكث̺ من األطفال الذين حرموا  

واالكتئاب  االنطواء  وعانوا من  أنفسهم  السيطرة عىل  النفسية وفقدوا  حالتهم  آبائهم ساءت  من 

النفيس وانحرفوا وبعضهم  انجرف إىل عا̬ املخدرات وبدأ ̻ارس الجر̻ة كنوع من عقاب املجتمع 

وعقاب الذات  وأكدت بعض الدراسات عىل أن الحرمان من األب يؤدي إىل إصابة الطفل بتأخر يف 

̷وه العقيل واملعريف وبالتايل التأخر الدرايس واالنسحاب واالنطواء باإلضافة إىل بعض أنواع السلوك 

العدوا̹ والتبول الالإرادي مع صعوبات يف التفاعل االجت̲عي بسبب صعوبات اللغة والكالم وهذا 

يؤكد أهمية دور األرسة يف تربية الطفل يف جو اجت̲عي يساعد عىل النمو النفيس السليم وتسعى 

من خالله إىل تحقيق الط̴نينة ألفرادها وبعد هذا كيف نوفر الرعاية األرسية السليمة ألطفالنا. غ̺ 

أن اغلب هذه الدراسات تركزت عىل األم التي تعترب حلقة وصل حميمة مع الطفل . ومن ب̼ هذه 

الدراسات نذكر تلك التي قام بها كل من «SCHAEFER و BAYLER- 1964» (روبرت واطسون– 

خالل  من  املأخوذة  األم  لسلوك  أبعاد  عدة  مقارنة  فيها  تم  التي   (425  ،423 ص   – سابق  مرجع 

مالحظات عندما كان الطفل بعمر3 سنوات أو أصغر، ʪقاييس أخذت عندما أصبح أكرب أيضا،  و قد 

للصبيان أكʳ منه عىل  املعريف  النمو  األكرب –عىل املدى البعيد- عىل  التأث̺  لوحظ أن لسلوك األم 

البنات، و بشكل أسايس عىل الن̲ذج األكʳ سلبية لسلوك األم ، و تفرتض الدراسة أيضا أن الفتيات 

أكʳ مقاومة و أكʳ مرونة نفسيا من الصبيان يف كل الظروف و مع أن هناك حاالت شاذة عن هذه 

القاعدة، تظهر الفتيات استجابات مع تشجيع األم عىل االستقاللية أكʳ من الصبيان و يبدو أن ذلك 

أقل أهمية في̲ يختص بالنمو املعريف، و ال يهم يف هذا املجال إن كانت األم تعطيهن الحرية الكافية 
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أم ال، و ال أن يكون ملستوى الذكاء تأث̺. و من ناحية أخرى فيبدو أنهن قبالت للخضوع ملحاوالت 

األمهات أكʳ من الصبيان من أجل تقوية السلوك االعت̲دي و ألن تقحم األم نفسها يف حياتهن و 

خصوصياتهن.

أما في̲ يخص مفهوم التحليل النفيس، فالعالقة املفضلة للطفل مع األم تنشأ ثانويا أو فرعيا عند 

النزوات  بإشباع  املرتبطة  الحاجات  و  الغذائية  الحاجات  هي  التي  و  األساسية،  الحاجات  إشباع 

 «Prototype» املقتدى  األصيل  النموذج  تبنى  و  الحياة،  من  األوىل  السنة  خالل  للطفل  الجنسية 

للعالقات االجت̲عية الالحقة.

فسبيتز «Spitz» (Annick Cartron-1999-P10) مثال يفرس ظهور االبتسامة يف حضور وجه 

برشي يف سن الشهرين عىل أن هذا السلوك نسقي عند كل األطفال حتى سن ستة أشهر، فهو ̻ثل 

مرحلة أولية لتكوين املوضوع أي مرحلة سابقة للموضوع ، فالطفل يبتسم لكل وجه برشي الذي 

̻ثل ʯثيل للتشجيع الشفهي، و لكنه̬  ̻يّز بعد بشكل كامل صفات األمومة الخاصة، و يدمج الصور 

القبل موضوع ”Préobjets» الجيدة و السيئة من أجل تكوين صورة أمومة وحيدة. و يصل الطفل 

«Spitz»:»قلق  مجهول سلوكيات يسميها  أمام شخص  يظهر  عندما  الليبيدي  املوضوع  إىل مرحلة 

الشهر الثامن (Angoisse du huitième mois)، إذ ̻ثل وجه الشخص املجهول لدى الطفل غياب 

األم، التي له معها عالقة مفضلة بحكم أنها حسب نظره املوضوع الليبيدي. و لقد سمحت أع̲ل 

سبيتز بإظهار أن إنشاء هذه العالقة مع أحد األشخاص من الذين يحيطون بالطفل ، تظهر عىل أنها 

أحد رشوط النمو الحس-حر˔، املعريف، و االجت̲عي العادي.

أما كالين(فيصل عباس - -1997 ص ص 132، 133) فقد ركزت عىل الرصاعات التي تسبق األزمة 

األوديبية و التي تحدث يف العالقة مع األم. و قد وجدت كالين أن الكث̺ من أوجه القلق و طرق 

الدفاع الالشعورية عند األطفال تبدأ معهم يف سن مبكرة. يف ح̼ أن فرويد كان يقول إن عقدة 

أوديب ال تتكون عند الطفل إال يف نحو الثالثة أو الرابعة من العمر. و قد حددت كالين مرحلت̼ يف 

املوضوع» و تغطي املرحلة  العمر، تتميز كل منها بنمط خاص من «العالقة مع  األوىل من  السنة 

هذه  يف  و  الحياة،  من  األوىل  األربعة  أو  الثالثة  األشهر  السادي-الفمي»  «املوقف  املس̲ة  األوىل 

املرحلة يقيم الطفل الرضيع عالقات مع «موضوع جزʨ» و هو ثدي األم الذي يسقط عليه النزوات 

الليبيدية (غريزة الحياة) و النزوات العدوانية (السادية-الفمية). و بعد هذه املرحلة حوايل الشهر 

الرابع و حتى نهاية السنة األوىل، يسمح التنظيم األفضل إلدراك الطفل ʪوقعة نفسه عىل نحو أفضل 

و يدرك األم كشخص مت̲يز عنه و يقيم عالقات مع أفراد آخرين، و يربز يف هذه املرحلة «املوقف 

املهبط، املحزن» (Dépressif) الذي يبلغ ذروته يف الشهر السادس تقريبا. و من بعد ذلك سوف 
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توجه النزوات الليبيدية و العدوانية إىل «املوضوع الكيل» فيكون املوضوع نفسه «األم» محبوبا و 

مكروها يف نفس الوقت (Ambivalance). فهو يحب أمه التي يحتاج إليها و التي يكون تابعا لها، 

و لكن ʪا أن هذه األم ال تشبع رغباته داʥا، فهو ينمي تجاهها عداوة عنيفة تجعله يخىش فقدانها. 

ومن جهته إيريك أيركسون ”Erik Erikson“ (روبرت واطسون- مرجع سابق- ص162) واضع 

النفس  علم  التطور ʪصطلحات  مراحل  من  مرحلة  كل  يصف  و  فيحلل  االجت̲عي  النمو  نظرية 

االجت̲عي ، و هو يرى أنه يجب حلها برضا قبل أن ̻يض الفرد إىل املرحلة التالية ، واضعا بذالك 

النمو النفيس يف سياق اجت̲عي أكʳ اتساعا ضمن الرتاث الثقايف لألرسة،  ويرى أن الفرد قادر عىل 

املتالحقة وطيلة حياته، ك̲ يعتقد بوجود فرتات حرجة  النمو  تطوير شخصيته من خالل مراحل 

للنمو ويعتربها نقطة تحول حاسمة، وإذا ̬ تحل مشاكل هذه املرحلة فإنها ستظهر يف مراحل ̷ائية 

الحقة عند الطفل، ويعترب الطفل متكيفا إذا تجاوز املشكالت، وʯيز سلوكه بااليجابية خالل مروره 

ك̲ييل:  واالجت̲عي  النفيس  للنمو  مراحل  ʴانية  اريكسون  واقرتح  املتتابعة،  باملراحل 

- أوالً: مرحلة اإلحساس بالثقة مقابل اإلحساس بعدم الثقة وʯتد (من الوالدة – 8 أشهر). 

- ثانياً: مرحلة اإلحساس باالستقالل الذاʲ، مقابل اإلحساس بالخجل، وʯتد من (-1.5 3 سنوات). 

- ثالثاً: اإلحساس باملبادأة مقابل اإلحساس بالذنب وʯتد من سن (3 6- سنوات). 

- رابعاً: الجهد واملواظبة مقابل اإلحساس بالنقص(6 – 11سنة ) .

- خامساً: الهوية مقابل الغموض وʯتد من (-12 18سنة ) .

- سادساً: األلفة مقابل االنعزال وʯتد إىل (مرحلة الشباب) .

- سابعاً: اإلنتاج مقابل الركود وʯتد إىل (مرحلة الرشد). 

- ثامناً : التكامل مقابل اليأس وʯتد إىل (أواخر العمر) . 

فخالل سنوات الطفولة يكون الرصاع النفيس االجت̲عي واحدا أال و هو الثقة يف مقابل الشك، 

و يتمثل املوضوع االجت̲عي يف األم أو الشخص الذي يكون يف مقامها و يلعب دورها فيقدم العناية 

الكاملة للطفل. و الطريقة التي يوظفها الطفل هي األخذ و العطاء، فاألم تقدم الغذاء و الراحة و 

االنتباه و الحب و يستجيب الطفل مع كل ذلك بالفرح و الدفء و النمو الطبيعي والتطور، و إذا ما 

بيته، فإذا ̬  سار كل يشء عىل ما يرام، يتعلم الطفل بأن يضع ثقته بالنظام و بأقوال من هم يف 

تعلم  عىل  طفلها  تساعد  الواعية  فاالم   ، متوجسا  مرعوبا  خائفا  يصبح  ألن  ̻يل  ذلك،  له  يتحقق 

االعت̲د عىل النفس وتعلم االستقالل وتدربه عىل االتصال التدريجي  ليعتمد عىل نفسه وليستقل 

بذاته .

أما األب فيلعب دورا مه̲ و متميزا يف حياة االبن، فهو مصدر السلطة يف البيت، و التي تلعب 
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دورا بارزا يف تحديد معا̬ الشخصية املستقبلية للطفل، هذه السلطة ʯثل األرضية لسلطة املجتمع 

و احرتام القوان̼ بصفة عامة، إضافة إىل كونه مصدر إشباع الحاجات املادية، و مصدر الح̲ية و 

األمن، و هو عموما املثل األعىل لألبناء فيتقمصون قيمه و عاداته، خاصة يف السنوات األوىل أين نجد 

التأثر بكل ما يصدر عنهم، فهو يرى فيه  األطفال ̻يلون إىل تقليد آبائهم و تقمص شخصيتهم و 

القدوة الحسنة و املثال الطيب، فينبغي عليه أن يكون السلطة التي ال ينازعه فيها أحد يف البيت، و 

أن يكون سلطة عادلة و هادئة و تس̺ عىل الصواب، إضافة إىل سيطرته عىل نفسه  و عىل انفعاالته 

(عبد الرحمن العيسوي- -1995 ص132) ، ك̲ أن دور األب ال يقترص عىل جلب املال فحسب، و إ̷ا 

بناء اإلنسان هو املهمة األكʳ صعوبة و األخطر من حيث النتائج املرتتبة عىل التفريط بها.

ك̲ أنه كل̲ كان الوقت الذي يقضيه األب مع األبناء أحسن ك̲ و كيفا، كان أكʳ فائدة لرتبية 

األبناء بحيث تكون هناك محاكاة و تقليد، أي أن تكون عالقة األب مع طفله يجب أن تكون عالقة 

مميزة من حيث التسامح وأال يكون األب مخيفا أو متسلطا  وعليه أن يسمح ألطفاله باملشاركة 

اإليجابية حتى يتمكن الطفل من الوصول إىل درجة من النضج  عندها يستطيع تحقيق ما يسمى 

بالصحة النفسية للطفل. «و يذهب عل̲ء الرتبية إىل أن لغة املحاكاة و التقليد هي الرد الطبيعي و 

الترصف األكʳ صدقا و تعب̺ا عن إحساس األطفال تجاه سلوك اآلباء، و ʪا أن تأث̺ حاسة البرص عىل 

الدماغ يفوق تأث̺ حاسة السمع فإن اللغة البرصية يكون لها األثر األكرب يف رسعة املالحظة و من ثم 

يف توصيل ما تلتقطه الع̼ إىل العقل برسعة تفوق رسعة األذن، م̲ يؤكد قوة حاسة اإلبصار مقارنة 

بحاسة االست̲ع» (مريم عبد الله النعيمي –1426هـ / 2005م- ص 41).

ول˕ نحقق قدراً من الرتبية السليمة والناجحة  ال بد لآلباء واألمهات أن يعرفوا مقدماً ما هي 

النتائج التي ترتتب عىل ترصفاتهم مع أبنائهم ، ذلك أن العنف والقسوة واإله̲ل أو الح̲ية الزائدة 

الحرية  من  بدرجة  والس̲ح  األرسي   والدفء  الحنان  بين̲   . الطفل  اإلرضار بشخصية  إىل  تؤدي 

واالعت̲د عىل النفس مع يشء من التوجيه يساعد الطفل عىل اكتساب الصفات اإليجابية ويصقل 

واخوات  إخوة  من  األرسة،  أفراد  تعامل  وكيفيّة  بعضه̲،  مع  الوالدين  عالقة  ان  ك̲  شخصيته. 

وأقارب في̲ بينهم، توحي إىل الطفل بنوعيّة السلوك الذي يسلكه يف الحارض واملستقبل. فهو حين̲ 

يرى أن هذه العالقة قاʥة عىل الوّد والعطف والتقدير واالحرتام والتعاون، فإنه يألف هذا السلوك 

املنحى،  هذا  عىل  قاʥة  واآلخرين  أرسته  أفراد  وبقيّة  وإخوته  بوالديه  عالقته  فتكون  به،  ويتأثر 

متفّككة  أرسة  وسط  يف  يعيش  الطفل  كان  أّما إذا  املجتمع مستقبال.  تعامله مع  يف  ذلك  وينعكس 

منهارة، تقوم عالقاتها عىل الشجار والخالف وعدم االحرتام والتعاون، فإنّه يبني عالقته مع اآلخرين 

عىل هذا األساس.
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الخالصة :

CONFIGU- إذن م̲ سبق ̻كن القول أن الوسط األرسي ̻كن أن يتم تحليله ليس كمخطط

RATION)) محدد املعا̬ التي ʯيز محيط ̷و الطفل، لكن كنظام يف تطور أين تكون كل العوامل 

يف تفاعل وتحدد بعضها بعضا ، و هذا التصور النسقي حول األرسة ظهر منذ مدة وتطور إىل حد 

عند  النفسية  الصعوبات  تظهر  عندما  األرسي)  (العالج  األرسية  املجموعة  ʪجمل  التكفل  اقرتاح 

الطفل أو عند املراهق ، والنظرة النسقية تعني تطبيق أسس التحليل اإل̷اʨ عىل املجموعة األرسية 

الجانب  االنفصال عن  بدون  الفردي  للنمو  البعيد  املدى  عىل  والتطور  الوظيفة  يركز عىل  الذي   ،

االجت̲عي، فاملهم هو التسجيل بأن الحالة الشخصية للطفل و كذلك بناء هويته مرتبطان بالوضعية 

إن  النفس  عل̲ء  يرى  و  األرسية.  املجموعة  أعضاء  ب̼  التبادالت  يف  تدريجيا  يأخذها  التي 

سالمة الطفل تتميز بخصائص جسمية ، عقلية ، انفعالية ، اجت̲عية و خلقية عىل األرسة أن تقوم 

بالعمل عىل تقويم سلوك األطفال و تعديله، و معرفة كيفية التعامل معهم، و توجيههم التوجيه 

السليم، ل˕ ترقى بشخصية الطفل وتسوية بناءه اإلنسا̹ .

وختام الحديث نقول إذا كانت األرسة هي املؤسسة الرتبوية األوىل التي ينشأ فيها الطفل ويتعلم 

من خاللها القواعد واألصول الرتبوية األوىل فيجب تحايش امل̲رسات الالسوية يف تربية الطفل و منها 

النبذ والرفض، التذبذب، التفرقة، القسوة، التشدد، اإله̲ل، الح̲ية الزائدة، التبعية ملا لها من أثر 

ال  السلوك حتى  كوسيلة لضبط  البد̹  العقاب  استخدام  للطفل، وعدم  النفسية  الصحة  يسء عىل 

يؤدى إىل ظهور االضطرابات السلوكية و الرصاعات      و التوتر النفيس لدى الطفل، و أيضاً رضورة 

إشباع حاجات الطفل من الحب و الحنان و األمن و االستقالل    و التقدير حتى يتمتع بصحة نفسية 

سوية.
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امعية  لون ا لية  دكتور يوسف ضامن خطايبة: جامعة البلقاء التطبيقية/ 

(األردن) 

ان األردنية (عمان، األردن) خولة بدر صالحات: باحثة بمؤسسة اإلس

ملخص الدراسة:

األرسي  لألمن  املهددة  الزوجية  الحياة  مشكالت  أسباب  استكشاف  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 

(170) مفردة  قوامها  عينة قصدية  وأجريت عىل  االجت̲عية،  املتغ̺ات  ببعض  ذلك  عالقة  وبيان 

من األزواج العامل̼ يف الدوائر الحكومية ʪحافظة اربد، وقام الباحث بتصميم استبانه احتوت عىل 

(50) فقرة، لجمع البيانات امليدانية، وبعد االنتهاء من جمعها وتحليلها توصلت الدراسة إىل عدة 

نتائج  كان أبرزها:

  ترتيب املشكالت تنازلياً عىل النحو األʲ: املشكالت االجت̲عية جاءت يف املرتبة األوىل، ثم تلتها 

املشكالت األخالقية، ويليها االقتصادية، فالدينية، ويليها األسباب املتعلقة باألوالد، وأخ̺اً األسباب 

العاطفية. ودلت النتائج بخصوص عالقة أسباب املشكالت الزوجية ببعض املتغ̺ات االجت̲عية، إىل 

عدم وجود فروق تعزى لجنس يف معظم أسباب املشكالت الزوجية عدا األسباب العاطفية، وكانت 

ال  اإلقامة  ألثر مكان  بالنسبة  أما  بذلك،  األزواج  من  معاناة   ʳأك  ʲاللوا الزوجات  لصالح  الفروق 

توجد فروق ذات داللة حول معظم أسباب املشكالت الزوجية باستثناء األسباب االقتصادية، وتب̼ 

من األرس الريفية، ك̲ ال توجد فروق تعزى لعمر الحياة  أن األرس الحرضية أكʳ معاناة اقتصادياً 

أكʳ من عرش  الزوجية إال يف األسباب املتعلقة باألوالد ولصالح األرس التي مىض عىل حياتها عمراً 

والدالئل  يف أسباب املشكالت الزوجية تعزى لحجم األرسة،  فروقاً  وجدت الدراسة  سنوات. بين̲ 

تش̺ إىل أن األرس التي تتصف بكرب حجمها أكʳ معاناة يف أسباب املشكالت الزوجية خاصة األسباب 

االقتصادية والعاطفية مقارنة باألرس صغ̺ة الحجم األقل تأثراً بتلك األسباب.

الكل̲ت املفتاحية: الرصاع األرسي، األمن األرسي، املشكالت، األزواج.

Abstract: 

іis study aimed to explore the reasons for marital life-threatening domestic 

security problems, and exploring its relationship with some social variables, and 

conducted on intentional sample (170) Single couples working in the government 
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departments of Irbid governorate, the researcher designed questionnaire contained 

50 paragraphs, for data collection, aѤer the completion of the collection, analysis of 

the study reached several conclusions, most notably:

іe order of problems in descending order as follows: social problems came 

first, followed by ethical problems, followed by economic, then religious problems, 

followed by reasons related to the boys, and finally emotional reasons. іe results 

indicate about the relationship of the causes of marital problems with some social 

variables, to the absence of diљerences due to sex in most of the causes of marital 

problems except for emotional reasons where the diљerences in favor of wives who 

are suљering the most in the couples, but for the impact of the place of residence, 

there were no significant about most causes of diљerences in marital problems except 

for economic reasons, and it has found that urban households more economically 

suљering of rural households, And it has found that urban households more 

economically suљering of rural households As there are no diљerences due to the 

age of married life, but in the reasons for the boys and for the families that went 

on for her life lived more than ten years. While the study found diљerences in the 

causes of marital problems due to the size of the family, and the evidence suggests 

that families that are characterized as big in size over the suљering of the causes of 

marital problems, especially economic and emotional reasons compared to small-

sized families are less aљected by those reasons.

Keywords: family conflict, family security, problems, couples.

مقدمة 

باعتبارها  االجت̲عي̼؛  الباحث̼  عند  بالغٍ  اهتٍ̲م  محط  خاصة  واألردنية  العربية  األرسة  تبقى 

الكيان املجتمعي برمته، ولتزايد حجم التحديات والضغوطات التي  اللبنة األوىل التي يقوم عليها 

تعانيها األرسة يف هذا العرص برزت عدة مشكالت جعلتها يف مهب رياح الشقاق والنزاع والرصاع 

وبذلك  والطالق،  االنهيار والتفكك  إىل  أدى  م̲  والواجبات  الحقوق  وتغول عىل  االستقرار  وعدم 

أصبحت ظاهرة املشكالت الزوجية ظاهرة غ̺ حضارية وال صحية ومتنامية بشكل غ̺ مسبوق، 

وعليه فإن دراسة التحديات واملشكالت التي تواجه األرسة األردنية واملهددة ألمنها من املبادرات 
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املهمة للوقوف عىل الوقائع املعادية لسالمة العالقات الزوجية، ونوعيتها وأشكالها بغية معالجتها 

والحد من آثارها السلبية ˔ تظل األرسة مؤسسة صالحة قوية مت̲سكة وقادرة عىل القيام بوظائفها 

بيئة  وايجابية، وʯكينها من تأدية وظائفها االجت̲عية والتنموية؛ فتكون بذلك  وأدوارها بفاعلية 

تربوية صالحة تعمل عىل رفد املجتمع بأفراد يتمتعون بصحة جسمية ونفسية وعقلية واجت̲عية 

وانفعالية ʯكنهم من التكيف مع املجتمع ايجابياً. 

مشكلة الدراسة: 

أبرز املشكالت التي تعانيها الحياة الزوجية يف    تتحدد مشكلة هذه الدراسة يف الكشف عن 

األردن، وبيان عالقة تلك املشكالت ببعض املتغ̺ات االجت̲عية كالجنس واملؤهل التعليمي ومكان 

السكن ودخل األرسة الشهري وحجم األرسة وعمر الحياة الزوجية. بعد أن أصبحت األرسة األردنية 

املعارصة تعيش أزمات مختلفة وتعا̹ من ضغوطات متباينة تشكل تحدياً ومصدراً لحدوث الكث̺ 

من املشكالت والرصاعات الزوجية التي تشكل خطورة واضحة، وتهدد الروابط الزوجية، وتفتك 

والتعقيدات  املشاكل  اليوم وخلوها من  األرسة  مقدسة؛ فسالمة  تكون  أن  ينبغي  التي  بالعالقات 

التحوالت  من  العديد  يشهد  الذي  العرص  هذا  يف  لألرسة  امنياً  ومطلباً  ماسة  اجت̲عية  حاجة  تعد 

يف مختلف املجاالت ولها انعكاساتها عىل األرس واملجتمعات. فمشكلة الدراسة تعترب أن التوتر يف 

وكأنه ال ينتهي واستمراريته وانتشاره ليس له حدود وال قيود بدليل  العالقات الزوجية بات أمراً 

تزايد حجم انحالل الروابط الزواجية كالطالق، وشيوع مظاهر انعدام التوافق الزواجي يف كث̺ من 

مجاالت الحياة، سواء االجت̲عية أو االقتصادية، أو العاطفية، أو الفكرية وغ̺ها وهذا عائد لعدة 

عوامل والتي منها عدم القدرة عىل التكيف السليم يف الحياة الزوجية، وتد̹ مستوى الوعي، وعدم 

التكافؤ وسوء يف االختيار عند الزواج، أو لسوء الفهم املسبق عن الزواج، وتعارض التوقعات الحياتية 

عند كليه̲ وضعف الخربة يف التعامل مع األزمات والتحديات التي تنتج أخطر املشكالت املهددة 

لرابطة الحياة الزوجية واألرسية.

أهمية الدراسة: 

 تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية املوضوع الذي تتناوله، إذ تعد األرسة أحدى أهم املكونات 

األمم وحملها  اإلسالم من خ̺ة  أمة  الله  جعل  فقد  التنمية يف مختلف مجاالته،  الرئيسية ملنوال 

مسؤولية ع̲رة األرض، واألرسة تشكل ركنها األساس وقطبها الروحي واملادي؛ فالبد من رعايتها 

واملبادرة بدراسة كيانها وكل ما يؤثر عىل سالمتها يف كل زمان ومكان، وتعزيز أهمية أسس قيامها 

يرتتب  وما  الزواجية  الرابطة  من  الهدف االسمي  لتحقيق  والعدل  والتكافل  والرحمة  املودة  عىل 

عليها من إسهامات بناءة يف املجتمع.
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إن هذه الدراسة تسلط الضوء عىل أحد أهم العوامل املؤثرة يف بناء املجتمع اللبنة األوىل األرسة 

وسعادتها وتطورها التي بصالحها يزدهر املجتمع ويتقدم ويتطور. لذا فأهميتها تستوجب الكشف 

عن أبرز أسباب املشكالت الزوجية املتنوعة املسببة لتوتر العالقات املركزية ب̼ األزواج وتحولها إىل 

حالة رصاع مهددة ألمنها األرسي واملجتمعي. وهذا ال يفيد األفراد واألزواج فحسب بل واملؤسسات 

واملنظ̲ت القاʥة عىل االهت̲م بشؤون األرسة لتبسيط التعامل معها وصياغة اسرتاتيجيات العمل 

املناسب من اجل خدمتها. 

أهداف الدراسة: 

تقوم هذه الدراسة عىل الكشف عن األهداف اآلتية:

التعرف عىل التحوالت املؤثرة عىل األرسة األردنية. -1

البحث يف أهم املشكالت التي تعانيها الحياة الزوجية وأسبابها املهددة لألمن األرسي.  -2

الكشف عن عالقة مشكالت الحياة الزوجية ببعض متغ̺ات الجنس واملؤهل العلمي والدخل  -3

الشهري وحجم األرسة ومكان اإلقامة.

تساؤالت الدراسة:

ما املشكالت التي تعانيها الحياة الزوجية واملهددة لألمن األرسي يف األردن، وما األسباب التي  -1

تؤدي إليها؟

والدخل  -2 العلمي  واملؤهل  الجنس  ومتغ̺ات  الزوجية  الحياة  ب̼ مشكالت  هنالك عالقة  هل 

الشهري وحجم األرسة ومكان اإلقامة؟

مفاهيم الدراسة:

تعريف املشكالت: هي حالة من عدم رضا الفرد ناتجة عن إدراك وجود عوائق تعرتض الوصول 

إىل الهدف أو قصور يف الحصول عىل النتائج املتوقعة. أو موقف يتطلب معالجة إصالحية وينجم عن 

ظروف املجتمع أو البيئة االجت̲عية.

وتعرف املشكالت الزوجية: بأنها تضارب وجهات نظر الزوج̼ حيال بعض األمور التي تخص 

منه̲ أو كليه̲ بحيث تستث̺ انفعال الغضب أو السلوك االنتقامي أو التفك̺ فيه. ك̲ تعرف  أياً 

املشكالت األرسية: « كل خلل أو خالفات يصيب العالقة الزوجية أو يؤثر عليها وتهدد كيان األرسة 

وتنذر بالخطر وتتنوع هذه الخالفات ك̲ ًونوعاً باختالف األرسة والفرد زمانياً ومكانياً.
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الدراسات السابقة: 

تعد هذه الدراسة مختلفة عن غ̺ها من حيث األسلوب املتبع يف دراسة طبيعة العالقة الزواجية 

املركزية والرصاعات التي تعانيها وتنعكس عليها وعىل األرسة واملجتمع معاً، عل̲ بوجود عدد من 

الدراسات والنتائج التي تتصل يف بعض جوانب هذا املوضوع كدراسة الخطايبة (2015) التي توصل 

الزوجات  التوافق الزواجي عند الذكور أعىل من اإلناث، ويبدو ذلك يف رضا  إىل أن مستوى  فيها 

رضا  يتد̸  بين̲  الزواجي،  التوافق  ألبعاد  وم̲رستهم  ألدوارهم  األزواج  أداء  عن  كب̺ة  بدرجة 

املسائل  عىل  املحافظة  التوافق  مقومات  أهم  وكانت  التوافق.  ألبعاد  زوجاتهم  أداء  عن  األزواج 

وتفهم  باالحرتام  العالقات  أمن  عىل  املشرتك  والحرص  الديني،  وااللتزام  والج̲لية،  الرومانسية 

تدخل  املث̺ة ومنع  والتحديات  املواقف  الشكوى والضعف أمام  كل منهم لحاجات اآلخر، وعدم 

الزوج̼. و̬ تظهر النتائج أي فروقات  الفكري والعلمي ب̼  اآلخرين يف حلها إضافة إىل التوافق 

تعزى للجنس، وحجم األرسة، ومكان اإلقامة بين̲ وجدت فروق تعزى ملتغ̺ين فقط وكانت لصالح 

ذوي التعليم العايل من حملة درجة ماجست̺ فأعىل، وذوي فئة الدخل املرتفع. ويف دراسة الخطايبة 

املشكالت  من  األرس  معاناة  أبرز  كان  أردنية  أرسة   (380) من  مكونة  غرضية  عينة  عىل   (2011)

أعباء  وتزايد  الدخل  األسعار ومحدودية  وارتفاع  املعيشة  األوىل، ممثلة بغالء  االقتصادية باملرتبة 

الحياة، وباملرتبة الثانية كانت املشكالت االجت̲عية واألرسية ممثلة بضعف سبل التواصل والتفاعل 

ب̼ أعضاء األرسة، وأعباء تعليم األبناء يف املدارس والجامعات، وشيوع بعض مظاهر التفكك األرسي 

كالعنف، والخالفات الزوجية والجيلية. ويف املرتبة الثالثة كانت معاناة األرس من املشكالت الصحية، 

ممثلة بنقص الخدمات الصحية، وتفيش اإلصابة بأمراض مختلفة. وال توجد فروق دالة احصائياً ب̼ 

األرس يف نوعية املشكالت تعزى إىل الجنس أو تعليم األب، أو حجم األرسة. في̲ وجدت فروق دالة 

تعزى إىل دخل األرسة الشهري. 

الزوج̼  ب̼  التواصل  وأشكال  الزوجية  التعامل  أساليب  عن عالقة  العز(2007)  أبو  وبدراسة 

بالصحة النفسية والتوافق ألزواجي من وجهة نظر الزوجات يف األردن «عىل عينة عددها (136) 

سيدة متزوجة وكان من نتائجها الزوجات اللواʲ يتعامل أزواجهن معهن بود وتقبل ويستخدموا 

ʪن  مقارنة  النفسية  والصحة  ألزواجي  التوافق  من  أعىل  يتمتعن ʪستوى  فعالة  تواصل  أساليب 

يف  الزوجية»  «السعادة  عن  بدراسته   (2006) الحديني  وتوصل  بقسوة.  أزواجهن  معهن  يتعامل 

املجتمع املرصي إىل أن معاي̺ االستقرار النفيس واألرسي يستوجب أن يكون الزوجان عىل قدر عال 

من النضج العقيل، والخلو من األمراض، وتوافر عاطفة الحب بينهم، وعدم تدخل اآلخرين يف الحياة 

الزوجية. وكانت دراسة الش̲يس (2004) قد بينت أن نسبة الرضا ألزواجي بلغت %80 عند النساء 

ك̲ وثبت وجود عالقة دالة إحصائياً ب̼ متغ̺ات عمر الزوجة عند الزواج والعالقة بذوي الرشيك 
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والعالقة الجنسية ومعنى الزواج عند الزوجية وطبيعة التوقعات وب̼ الرضا ألزواجي، يف ح̼ ال 

توجد عالقة دالة ب̼ عمر الزوجة وفارق العمر ب̼ الزوج̼ وفارق املستوى التعليمي وعدد األبناء 

وطبيعة السكن وفرتة التعارف وب̼ الرضا ألزواجي .

بالحياة الزوجية  وكشفت دراسة ألغزوي (2004) عن وجود عالقة ب̼ تدخل األهل والجهل 

ووقوع الطالق، وعدم وجود عالقة ب̼ الزواج املبكر والفروق يف السن والدخل وحدوث الطالق. 

وبينت دراسة إبراهيم (2002) عىل عينة قوامها (510) امرأة متزوجة وعاملة يف محافظة اربد إن 

النساء العامالت يف القطاع الرتبوي غالبا ما ̻ارسن املهارات الزوجية التالية: االتصال الفعال وحل 

النفيس  املجال  يف  ألزواجي  التوافق  يف  عالية  بدرجة  يتمتعن  ولهذا  العاطفي  والتعب̺  املشكالت 

العاطفي يليه الفكري ثم االقتصادي ثم االجت̲عي وال يوجد فروق تعزى لعمر الزوجة والوضع 

الفرتة التي مضت عىل  االقتصادي لألرسة ولعدد األبناء بين̲ وجدت فروق دالة تعزى الختالف 

الزواج ولصالح من مىض عىل زواجهن مدة تراوحت من ست وعرش سنوات. ويف دراسة قام بها 

الشميس (2000) «حول ظاهرة الطالق األسباب واآلثار االجت̲عية يف اليمن» والتي أجراها عىل 

عينة مؤلفة من (220) فردا وتوصلت الدراسة إىل وجود مجموعة من العوامل واألسباب التي تؤدي 

إىل انهيار األرسة منها إقامة الزوج̼ يف كنف األرسة املمتدة يف خط األب والزواج املبكر وعمل املرأة 

يف نطاق الطبقة العليا والوسطى وانشغالها عن املنزل عىل عكس عمل املرأة يف الطبقة الدنيا وكذلك 

فقدان اإلشباع العاطفي يؤدي إىل سوء التوافق ألزواجي.

 Pruett ,Bracket and Harrison,2006) (2006) وأجرى مولينس وبروت وبراكت وهاريسون

Mullnis,) دراسة يف مدينة مونتغمري األمريكية بوالية االباما بعنوان: ”التوافق ألزواجي والتدين“ 

ترتبط  عىل عينة من (169) زوجاً، لذلك أظهرت النتائج أن زيادة العمر وارتفاع الدخل والتدين 

بالتوافق ألزواجي وأن التدين له دور كب̺ يف تحس̼ التواصل ب̼ األزواج وأن هناك  ارتباطاً كب̺اً 

عالقة ايجابية ب̼ زيادة العمر والتوافق ألزواجي فالذين تزيد أع̲رهم عن (60) سنة توافقهم أكرب، 

وكل̲ زاد عمر الزواج زاد التوافق ب̼ األزواج.

ومحددة،  معينة  مشكالت  تناول  عىل  ركزت  أغلبها  أن  السابقة  الدراسات  خالل  من  يتضح 

متنوعة،  مستقلة  متغ̺ات  متناولة  الزواجي،  التوافق  ومقومات  الزواجي،  الرضا  وعدم  كالطالق، 

بين̲  األردنية،  لألرسة  مجاورة  بلدان  يف  منها  والكث̺  ماضية  زمنية  فرتات  كانت يف  أنها  ناهيكم 

وهو لب املشكالت التي ʯس العالقة  وأساسياً  وحساساً  جوهرياً  دراستنا الحالية تناولت موضوعاً 

ب̼ الزوج̼ وما يرتتب عليها من الرصاع األرسي وهذا ̻س واقع املجتمع يف كافة محافظات اململكة 

وربط هذه الدراسة ʪتغ̺ات اجت̲عية مثل: الجنس، املؤهل العلمي، مكان السكن، الدخل األرسي 
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الشهري، حجم األرسة، عمر الحياة الزوجية، إضافة إىل تزامنها وسط مفارقات زمنية وتغ̺ات هائلة 

طرأت عىل املجتمع األرد̹ وغ̺ مسبوقة كالتحوالت االقتصادية واالجت̲عية والسياسية واألمنية 

بعد الثورات والحروب العربية املحيطة والهجرات التي شهدتها م̲ كان له انعكاسات عىل واقع 

األرسة. 

اإلطار النظري:

الحميمية  والعالقات  الروابط  أهم  من  واألرد̹،   ʭالعر املجتمع  يف  الزواجية  الرابطة  بقيت 

املقدسة تصاغ ب̼ األشخاص بعقد إطاره ديني-اجت̲عي معاً لتأليف عائلة مستمرة، قوامها التفاعل 

والتواصل وتبادل األدوار املقررة لهم وتحقيق أهداف وسط ثقافة عامة مشرتكة. وأرىس اإلسالم 

قواعد هذه العالقة عىل أسس ثابتة وواضحة توزع الحقوق والواجبات عىل طريف عقد الزوجية. 

املجتمعات  عن  مميز  بشكل  وقيمه  وقوانينه  وأحكامه  بنصوصه  االجت̲عي  النظام  هذا  واستمر 

األخرى، يقوم عىل اقرتان الرجل واملرأة معا بالزواج باعتبارها العالقة الرشعية الوحيدة الداʥة التي 

صاغها وباركها الله تعاىل وبات يقرها املجتمع، وفق ضوابط ومعاي̺ اجت̲عية منظمة، تتأثر بدورها 

بتيارات التطور االجت̲عي، فهي عالقة تقوم عىل تحقيق عدة اعتبارات هامة كاملكانة االجت̲عية، 

واإلشباع الجنيس، وحفظ النوع يف جو من السكينة واالستقرار والتكامل وتبادل الحقوق والواجبات 

(املعطي والدسوقي، 1993). 

 والجدير بالذكر معظم الكتابات السوسيولوجية املعارصة تقر أن األرسة كغ̺ها من األنساق 

قد تعرضت لجملة من التحوالت، طرأت عىل بنائها ووظائفها، ممثلة بالقيم واألدوار والعالقات، 

والعمليات االجت̲عية التي تحتوي عليها. ك̲ أثبتت أن مجمل هذه التحوالت تعود إىل مجموعة 

والسياسية،  واالقتصادية،  والثقافية،  االجت̲عية،  البنى  ملختلف  الشاملة  املجتمعية  التغ̺ات  من 

الحديثة وانتشار استخداماتها  واالتصال  كذلك الصناعية والتكنولوجية حيث تطور وسائل االعالم 

وتطبيق  النشطة،  املع̲رية  والحركة  املجتمع  يف  العايل  والتعليم  التعليم  نسب  وتزايد  الواسعة، 

مشاريع االصالح االقتصادية، والخصخصة، وحرية االستث̲ر كان لها األثر عىل واقع االرسة األردنية.

اىل مضاعفة حجم معاناتها  أدت  املحيطة م̲  التحوالت  تلك  مع  األردنية  األرسة  وتعايشت   

طوال فرتات تاريخها والزالت تعا̹ األزمات تلو األخرى جراء الهجرات املتتالية من فلسط̼ أعوام 

السكا̹ الذي جاء  1990، والحراك  العرʭ بعد عام  48 و67 وعودة من كانوا يعيشون يف الخليج 

العاملة  األيدي  من  األلوف  مئات  وجود  اىل  باالضافة  العراق،  من  اآلخ̺ة  والهجرات  لبنان،  من 

تدفق أعداد  االردن  بانفجار سكا̹ غ̺ مسبوق يف  التي تسببت  املرصية. وكانت االزمات الكربى 

هائلة من االرس النازحة من البالد العربية كسوريا وليبيا واليمن ودول أخرى إبان الثورات العربية 
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الحديثة، والرصاعات املشتعلة منذ مطلع 2011م وما ترتب عليها من نتائج غ̺ محمودة عىل األرسة 

واملجتمع معاً بسبب الزيادة السكانية التي أترت عىل الخدمات والواقع االقتصادية املتمثل بارتفاع 

األسعار وزيادة االقبال عىل املحروقات واملساكن والعقار وتاث̺ تلك االحداث عىل رشائح املجتمع 

بنمو الفكر املتطرف م̲ أثر عىل الواقع االمني ومحاولة زعزعت االستقرار وغ̺ه. 

وقد تعرضت األرسة األردنية لتغ̺ات، من وجوه عدة فاألرسة املمتدة ̬ تعد الشكل التقليدي 

املتغ̺ات  مع  لتتناسب  الزواجية  األرسة  ̷ط  إىل  تحولت  بل  الحارض  الوقت  يف  به  تتميز  الذي 

أدوار  عىل  طرأت  وتغ̺ات  ورسيعة،  ومتنوعة  جديدة  اجت̲عية  وأ̷اط  قيم  وتولدت  املذكورة، 

عنارص األرسة األردنية ومكانتهم، وتبدالت يف مواقع القوة وتقلصت سلطة األب بشكل متباين طبقاً 

لرشائح الواقع االجت̲عي واالقتصادي، و̷ط املعيشة السائدة، وكذلك تعليم وعمل املرأة. وتأثرت 

تنافس وباتجاه  إىل عالقات  أولية حميمة  العالقات األرسية الداخلية وأخذت تتحول من عالقات 

الطابع الرسمي وتحللت الروابط ب̼ األبناء واآلباء لدرجة ارتفاع نسبة األبناء ممن يرغبون السكن 

خارج نطاق أرسهم (الجوال̹, 2004) . 

املحيطة  التحوالت  وكذلك  األردنية,  لألرسية  والوظيفية  البنائية  التغ̺ات  تلك  انعكست  وقد 

سواء الداخلية أم الخارجية، والتحول نحو د̻قراطية الحياة االجت̲عية واملساواة والحرية، وحقوق 

الزوجية  العالقات  اضطراب  املصاحبة  أثارها  أخطر  األردنية ومن  األرسة  تزايد معاناة  إىل  املرأة، 

وظهور املشكالت الزوجية كاإلحساس السلبي باآلخر، وعدم االرتياح يف وجوده، وʯنى البعد عنه 

أشياء  النظر حول  واختالفات وجهات  واملستمرة،  املتكررة  والخالفات  واملشاحنات  اإلمكان.  قدر 

كث̺ة، وكأن كالً منه̲ يس̺ باتجاه مغاير لآلخر. سي̲ أن الخربة البحثية عن الواقع األرسي تؤكد 

السبب الرئيس للطالق وهو الخالفات العائلية. وتفيش الطــالق العاطفي أو الروحي الذي يطرق 

أبواب العالقات الزوجية بشكل غ̺ مسبوق، فكث̺ من األزواج يعيشان معاً تحت سقف واحد وهم 

يف حالة انفصال روحي تام دون أي تفاعل وتواصل بينه̲ لهو اليشء غ̺ املدروس علمياً واجت̲عياً 

واملعيشية  واالجت̲عية  البيولوجية  التكوينات  يف  الفروقات  دور  ناهيكم  به.  االهت̲م  ويجب 

والفكرية والثقافية وأسلوب التنشئة املتبع لكل من الرجل واملرأة، وكذلك الجهل والفهم الخاطئ 

للحقوق والواجبات لكل من الزوج̼ جميعها منتجة النبثاق الرصاعات واملشكالت الزوجية.

وتأسيساً عىل ما سبق، إن من أهم مقومات الحياة الزوجية التي ينبغي أن تٌدرك عند الرجال 

يحتاج الرجال يف  فريدة كلها مهمة بقدر متساو إذ  توافر ست حاجات حب  رضورة  والنساء معاً 

املقام األول إىل الثقة والتقبل والتقدير واإلعجاب واالستحسان والتشجيع. وتحتاج النساء يف املقام 

رجل  كل  أن  املؤكد  ومن  والط̴نينة  والتصديق  واإلخالص  واالحرتام  والتفهم  الرعاية  إىل  األول 
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وامرأة يحتاج بصورة جوهرية إىل كل تلك األ̷اط السلوكية والصفات. مع التسليم بأن تأسيس أي 

كيان أرسي متوازن يحتاج إىل مقومات فكرية واقتصادية واجت̲عية ومهارات واستعدادات روحية 

ونفسية مشرتكة ب̼ أطراف العالقة ووعي كاف يف إدارة شؤون الحياة ومتطلباتها.

منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات): 

أسلوب الدراسة: تقوم الدراسة عىل استخدام منهج املسح االجت̲عي بالعينة لدراسة املشكالت 

الزوجية من وجهة نظر العامل̼ يف الدوائر الحكومية يف ضوء بعض املتغ̺ات االجت̲عية يف محافظة 

اربد، وإذ يعد هذا املنهج من أفضل املناهج املتبعة يف العلوم اإلنسانية واالجت̲عية لغايات جمع 

البيانات امليدانية وتحليلها وعرض النتائج ملناقشتها يف ضوء األهداف والتساؤالت التي تقوم عليها 

الدراسة.

مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من األزواج العامل̼ بالقطاع العام يف عدد من الدوائر 

الحكومية الواقعة يف مدينة اربد التي بلغ تعدادها ما يقارب (16) دائرة حكومية، في̲ يبلغ عدد 

العامل̼ فيها ما يقارب (2500) موظف وموظفة واقترصت هذه الدراسة عىل الدوائر الحكومية 

والتعليم،  والرتبية  الزراعة،  دائرة  ومنها  اربد  محافظة  يف  الدراسة  مجتمع  لتكون  اخت̺ت  التي 

واالدعاء العام، واألحوال املدنية، واقترصت عىل بعض من األزواج والزوجات العامل̼ فيها.

الدوائر  يف  يعملون  ممن  وموظفة  موظف   (170) من  الدراسة  عينة  تكونت  الدراسة:  عينة 

الحكومية يف مدينة اربد، حيث تم اختيارهم بالطريقة القصدية من خالل اختيار (4) دائرة حكومية 

وأخذ  الدوائر  هذه  مقابلتهم يف  وتم  الدراسة  عينة  أفراد  املتزوج̼  وموظفاتها  واعتبار موظفيها 

املعلومات الالزمة واإلجابة عىل تساؤالت اإلستبانه.

أداة الدراسة: استخدمت الدراسة أداة االستبيان كوسيلة رئيسة لجمع البيانات، حيث اشتملت 

العاطفية  والعالقات  واألخالق،  بالدين،  تتعلق  محاور  عدة  عىل  موزعة  فقرة   (50) عىل  األداة 

الخصائص  بعض  عن  تساؤالت  عىل  احتوائها  إىل  باإلضافة  واالقتصادية  االجت̲عية،  والعالقات 

السكن،  ومكان  العلمي،  واملؤهل  الجنس،  كمتغ̺ات مستقلة وتشمل:  الدراسة  لعينة  االجت̲عية 

ودخل األرسة الشهري، وحجم األرسة، وعمر الحياة الزوجية.

تصنيف املتوسطات:

وقد تم يف هذه الدراسة اعت̲د تصنيف املتوسطات وفقاً للمعاي̺ اآلتية:

موافق بدرجة قليلة اقل من 1.66  

من -1.67 2.33        موافق بدرجة متوسطة
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موافق بدرجة كب̺ة أكʳ من2.33  

أ- صدق األداة: بعد االنتهاء من تصميم االستبانه بشكلها األسايس، وض̲ناً لصدق األداة، فقد تم 

عرضها عىل (8) من املحكم̼ املختص̼ يف علم االجت̲ع للتأكد من تغطيتها لجميع أبعاد الدراسة 

وللتأكد من صحة األسئلة ودقتها ويف ضوء االقرتاحات التي أوردها املحكمون عىل أداة الدراسة تم 

تعديل األداة، واستبعدت بعض األسئلة، وأضيفت أسئلة أخرى تخدم أهداف الدراسة وبعد ذلك 

صممت أإلستبانة بشكلها النهاʨ لتصبح موضع التنفيذ امليدا̹. 

ثبات األداة: للتأكد من ثبات األداة، تم حساب االتساق الداخيل حسب معادلة كرونباخ ألفا، إذ 

بلغ لألداة ككل 0.95، ك̲ تم حساب معامل االتساق الداخيل لكل بعد عىل حدا والجدول (1) يب̼ 

هذه املعامالت، واعتربت هذه النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة وإجراءاتها امليدانية.

الرقم رقم (1) ̻ثل معامل االتساق الداخيل كرونباخ الفا 

االتساق الداخيلاألبعاد

0.79األسباب االقتصادية للمشكالت يف حياتك الزوجية

0.89األسباب العاطفية للمشكالت يف حياتك الزوجية

0.80األسباب املتعلقة باألوالد

0.88األسباب االجت̲عية للمشكالت يف حياتك الزوجية

0.92األسباب الدينية للمشكالت يف حياتك الزوجية

0.94األسباب األخالقية للمشكالت يف الحياة الزوجية

0.95األسباب ككل

األسلوب اإلحصاʨ: لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام التكرارات والنسب املئوية لوصف 

السؤال  عن  لإلجابة  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخدام  تم  ك̲  الدراسة،  عينة 

األول واملتعلق ببيان أبرز املشكالت الزوجية حسب األهمية وكذلك أسبابها، أما بالنسبة لإلجابة 

عن السؤال الثا̹ واملتعلق ببيان العالقة ب̼ مشكالت الحياة الزوجية ومتغ̺ات الجنس واملؤهل 

تم  التباين، ك̲  تحليل  استخدام  تم  فقد  اإلقامة؛  األرسة ومكان  الشهري وحجم  والدخل  العلمي 

استخدام املقارنات البعديه بطريقة شفيه لبيان الفروق الزوجية.

الخصائص الد̻وغرافية لعينة الدراسة:

يف ضوء النتائج امليدانية بلغت نسبة الذكور (56.5) بين̲ بلغت نسبة اإلناث (43.5). وأن من 
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يحملون البكالوريوس كانوا أعىل نسبة مئوية (60.0) يليهم نسبة (20.0) ثانوية عامة ودراسات عليا 

ما يقارب (15.3) بين̲ حصل الدبلوم عىل أد̸ نسبة مئوية (4.7). وكان سكان الحرض حصلوا عىل 

أعىل نسبة (53.5)، بين̲ بلغت نسبة سكان الريف (46.5). وأن فئة الدخل 400  دينار فأقل حصلت 

(21) وبنسبة مئوية  تكرار  801فأكʳ عىل أد̸  (47.1) بين̲ حصلت فئة الدخل   عىل أعىل نسبة 

(12.4). ك̲ أن حجم األرسة يف الفئة من 4-7 أفراد حصلت عىل أعىل نسبة (56.5)، بين̲ حصلت 

الفئة12  فرد فأكʳ عىل أد̸ تكرار وبنسبة مئوية (7.6). وبخصوص عمر الحياة الزوجية تب̼ أن 

بين̲ حصلت   ،(41.2) مئوية  وبنسبة  تكرار  أعىل  عىل  فأكʳ حصلت  16 سنة  زواجهم  الفئة عمر 

الفئة5  سنوات فأقل عىل أد̸ تكرار وبنسبة مئوية (16.5).

عرض النتائج وتحليلها

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن ابرز املشكالت الزوجية من وجهة نظر العامل̼ يف الدوائر 

النتائج  عرض  وتالياً  االجت̲عية،  املتغ̺ات  ببعض  ذلك  عالقة  وبيان  اربد  محافظة  يف  الحكومية 

وتحليلها يف ضوء تساؤالت الدراسة:

الزوجية املهددة ألمن األرسة من وجهة نظر عينة  األول: ما أهم أسباب املشكالت  السؤال 

الدراسة؟

الجدول (2) املشكالت الزوجية يف محافظة إربد بنظر عينة الدراسة مرتبة تنازلياً حسب 

املتوسطات الحسابية

األبعادالرقمالرتبة
املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري
الدرجة

14
األسباب االجت̲عية للمشكالت يف حياتك 

الزوجية
متوسطة.2.1955

26
األسباب األخالقية للمشكالت يف الحياة 

الزوجية
متوسطة.2.1884

31
األسباب االقتصادية للمشكالت يف حياتك 

الزوجية
متوسطة.2.1254

35
األسباب الدينية للمشكالت يف حياتك 

الزوجية
متوسطة.2.1282

متوسطة.2.0863األسباب املتعلقة باألوالد53
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األبعادالرقمالرتبة
املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري
الدرجة

62
األسباب العاطفية للمشكالت يف حياتك 

الزوجية
متوسطة.2.0762

متوسطة.2.1350األسباب ككل

يب̼ الجدول (2) أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ماب̼ (2.07-2.19)، حيث جاءت األسباب 

االجت̲عية للمشكالت املهددة ألمن الحياة الزوجية باملرتبة األوىل بأعىل متوسط حساʭ بلغ (2.19). 

واألسباب األخالقية جاءت يف املرتبة الثانية ʪتوسط حساʭ (2.18)، وجاءت يف املرتبة الثالثة األسباب 

االقتصادية ʪتوسط حساʭ (2.12)، يليها األسباب الدينية ثم األسباب املتعلقة باألوالد، بين̲ جاءت 

األسباب العاطفية للمشكالت املهددة للحياة الزوجية يف املرتبة األخ̺ة ʪتوسط حساʭ بلغ (2.07) 

وبلغ املتوسط لألسباب ككل (2.13). وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات كل بعد عىل حدا، وكانت عىل النحو التايل:

األسباب االقتصادية للمشكالت املهددة ألمن األرسة:. 1

الجدول (3) فقرات األسباب االقتصادية للمشكالت يف حياتك الزوجية مرتبة تنازلياً حسب 

املتوسطات الحسابية

الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري
الدرجة

rة متطلبات الحياة االقتصادية16 ̺ة.2.6966ك كب

̺ة.2.3882تد̹ دخل أرستنا مصدراً لكث̺ من مشكالتنا28 كب

37
انشغال الزوج يف العمل الرسمي واإلضايف عىل 

حساب حقوق الزوجة
متوسطة.2.2689

41ʲتطلبات أرسʪ متوسطة.2.0592عدم مقدرة زوجي عىل الوفاء

متوسطة.2.0287اإلرساف املايل من قبل زوجي/ زوجتي52

69
عدم تفاهم الزوج̼ في̲ يتعلق ʪتطلبات 

األرسة
متوسطة.2.0292

متوسطة.1.8890تجاهل زوجي/ زوجتي متطلباʲ املادية73
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الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري
الدرجة

متوسطة.1.8889عدم توفر مسكن مناسب للزوج74̼

75
عدم تحمل املسؤولية سواء من الزوجة أو 

الزوج
متوسطة.1.8891

يب̼ الجدول (3) أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ماب̼ (1.88-2.69)، حيث جاءت الفقرة 

رقم (6) والتي تنص عىل «كʳة متطلبات الحياة االقتصادية» يف املرتبة األوىل وʪتوسط حساʭ بلغ 

(2.69)، ويعود ذلك إىل التغي̺ات املجتمعية ʪظاهرها املختلفة التي باتت تفرض ذاتها عىل األرسة 

(8) التي  الفقرة  ميزانيتها. وجاءت  االقتصادية التي تعدت قدرات  املتطلبات  املعارصة ʪزيد من 

 ،(2.38) ʭتوسط حساʪ تنص عىل «تد̹ دخل أرستنا مصدراً لكث̺ من مشكالتنا» يف املرتبة الثانية

جيدة  عمل  فرص  وجود  وندرة  االقتصادية  الحياة  متطلبات  ب̼  الكب̺  التعارض  إىل  ذلك  ويعود 

وتد̹ دخول األفراد وسلم الرواتب. وجاءت الفقرة (7) التي تنص عىل «انشغال الزوج يف العمل 

ويعود   ،(2.26)  ʭتوسط حساʪ الثالثة  املرتبة  يف  الزوجة»  حقوق  عىل حساب  واإلضايف  الرسمي 

ذلك إىل محاوالت األزواج الحصول عىل دخل أعىل من اجل تحس̼ ظروف املعيشة وتلبية حاجات 

األرسة من مأكل ومسكن ومرشب ونفقات أخرى، لكن ذلك كان له انعكاسات سلبية عىل العالقات 

الزوجية. بين̲ جاءت الفقرات رقم (3 و4 و5) ونصهم «تجاهل زوجي/ زوجتي متطلباʲ املادية» 

و»عدم توفر مسكن مناسب للزوج̼» و»عدم تحمل املسؤولية سواء من الزوجة أو الزوج» باملرتبة 

األخ̺ة وʪتوسط حساʭ بلغ (1.88).

2. األسباب العاطفية للمشكالت يف حياتك الزوجية املهددة ألمن األرسة:

رقم (4) فقرات األسباب العاطفية للمشكالت يف حياتك الزوجية مرتبة تنازلياً حسب 

املتوسطات الحسابية

الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري
الدرجة

rة املشاحنات االنفعالية119 ̺ة.2.3083ك كب

متوسطة.2.2290الحب العاطفي غ̺ كايف218

متوسطة.2.1491ضعف الحوار ب̼ الزوج315̼

.
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الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري
الدرجة

317
عدم مراعاة الزوج̼ لرغبات كل 

منه̲ اتجاه اآلخر
متوسطة.2.1488

510
̺ة من قبل زوجي/  الشك والغ

زوجتي
متوسطة.2.1091

612
صعوبة التوافق النفيس ب̼ 

الزوج̼
متوسطة.2.0890

متوسطة.1.9993كذب كل من الزوج̼ عىل اآلخر716

820
إفشاء أرسار الحياة الزوجية 

لألخري̼
متوسطة.1.9893

متوسطة.1.9489اهت̲م الزوجة باألوالد عن الزوج911

متوسطة.1.9490سوء املعارشة ب̼ الزوج1913̼

1114
عدم قناعة أحد الزوج̼ بأهمية 

تنظيم النسل
متوسطة.1.9184

يب̼ الجدول (4) أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ماب̼ (1.91-2.30)، حيث جاءت الفقرة 

األوىل وʪتوسط حساʭ بلغ (2.30)،  املرتبة  املشاحنات االنفعالية» يف  التي تنص عىل «كʳة   (19)

 ʭتوسط حساʪوجاءت الفقرة (18) التي تنص عىل «الحب العاطفي غ̺ كايف»  يف املرتبة الثانية و

بلغ (2.22)، وهذا رʪا يعود إىل ضعف اللقاءات الرومانسية بينهم وإىل الربود الجنيس من قبل احد 

الزوج̼ أو جهل احده̲ أهمية حضور الجوانب العاطفية واالهت̲م بها يف العالقة الزوجية. وجاءت 

 ʭتوسط حساʪب̼ الزوج̼» يف املرتبة الثالثة و ʭالفقرة (15) والتي تنص عىل «ضعف الحوار االيجا

بلغ (2.14)، ويعكس ذلك تد̹ مستوى مهارات التواصل ألزواجي واألرسي، ورʪا إىل انشغال الزوج 

يف العمل خارج البيت وعدم التفاهم وتنظيم الوقت بينه̲. بين̲ جاءت الفقرة رقم (14) ونصها 

«عدم قناعة أحد الزوج̼ بأهمية تنظيم النسل» باملرتبة األخ̺ة وʪتوسط حساʭ بلغ (1.91) ويقل 

أهمية هذا العامل كسبب عاطفي لحدوث املشكالت ب̼ األزواج يف األردن.

3. األسباب املتعلقة باألوالد املهددة ألمن األرسة:

الجدول (5) فقرات األسباب املتعلقة باألوالد مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات الحسابية
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الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري
الدرجة

متوسطة.2.1689ضعف الحوار ب̼ األب واألبناء125

متوسطة.2.1687اختالف ثقافة الوالدين عن ثقافة أبنائهم126

متوسطة.2.1488جهل الوالدين يف معرفة حاجات املراهق324̼

423
عدم االتفاق ب̼ الزوج̼ حول أسلوب تربية 

األبناء
2.0992.

متوسطة

متوسطة.2.0487عدم صرب الزوج عىل إزعاج األوالد522

متوسطة.1.9192التمييز يف معاملة األبناء621

جاءت  حيث   ،(2.16-1.91) ماب̼  تراوحت  قد  الحسابية  املتوسطات  أن   (5) الجدول  يب̼ 

الوالدين  ثقافة  و»اختالف  واألبناء»  األب  ب̼  الحوار  «ضعف  ونصه̲  و26)   25) رقم  الفقرات 

من  الزوجية  العالقات  معاناة  إىل  املظاهر  هذه  وتكشف  األوىل،  املرتبة  يف  أبنائهم»  ثقافة  عن 

ضعف عمليات التواصل مع األبناء ألسباب عديدة كانشغال اآلباء بالعمل ومتطلباته خارج البيت 

والضغوط االقتصادية واالجت̲عية الصعبة م̲ ينعكس عىل االهت̲م الكايف للعائلة وكذلك وجود 

الحوار املتواصل ومهارات االجت̲ع والنقاش ب̼ اآلباء واألبناء لالطالع عىل  ضعف وعي بأهمية 

النصح واإلرشاد والتوجيه  ناهيكم عن أهمية  شؤونهم وقضاياهم وس̲ع مشكالتهم ومتطلباتهم 

اليشء الذي يبدو ليس عىل ما يرام يف األرسة األردنية يف الوقت الراهن، األمر الذي أزم من املشكلة 

اآلباء  األبناء عن  غربة  تنامي  بعد  الطرف̼  ب̼  واملعرفية  الثقافية  الفجوة  تفاقم مساحة  األخرى 

وتقطع األوصال نتيجة ضعف الحوار وكذلك دخول التكنولوجيا الحديثة وانتشار وسائل التواصل 

االجت̲عي التي فجرت قضيت̼ هامت̼ ه̲: زيادة العزلة ب̼ عنارص األرسة وتباعد العالقات وكذلك 

والسلوك  واألهداف  والرغبات  واالتجاهات  األفكار  حيث  من  الجيل̼  ب̼  الثقافية  الفجوة  إبراز 

والقيم والعادات والتقاليد وس̲ت الثقافة الحديثة التي سهلت انتشارها تلك الوسائل املذكورة م̲ 

خلقت حالة االختالفات الثقافية الجيلية، فانعكس ذلك عىل توتر العالقات الزوجية محدثه شكل 

جديد من املشكالت الزوجية املهددة ألمن األرسة. وما يؤكد ما سبق الفقرة رقم (24) والتي تنص 

عىل «جهل الوالدين يف معرفة حاجات املراهق̼» يف املرتبة الثانية، وهذا عائد لضعف الوعي عند 

األزواج وإىل الزواج املبكر وضعف الحوار داخل األرسة وتباعد الجوانب العاطفية ما ب̼ الوالدين 

واألبناء فكانت أحدى أهم مسببات املشكالت الزوجية. وبين̲ جاءت الفقرة (21) ونصها «التمييز 

يف معاملة األبناء» باملرتبة األخ̺ة وʪتوسط حساʭ بلغ (1.91)، وهذا أصبح اليوم نادر الحدوث يف 
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املجتمع املعارص بسبب التحوالت نحو الحرية واملساواة وتنامي حقوق اإلنسان واملرأة.

4. األسباب االجت̲عية للمشكالت الزوجية املهددة ألمن األرسة:

الجدول (6) فقرات األسباب االجت̲عية للمشكالت يف حياتك الزوجية مرتبة تنازلياً حسب 

املتوسطات الحسابية

الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري
الدرجة

132
عدم اختيار الوقت املناسب ملناقشة املشكالت 

العائلية
̺ة.2.3984 كب

231
rة املهام واملسؤوليات البيتية امللقاة عىل  ك

كاهل الزوجة فقط
2.3282.

̺ة   كب

̺ة.2.3188االختالف يف العادات والتقاليد ب̼ الزوج330̼   كب

متوسطة.2.2886تدخل األهل يف الشؤون الحياة الزوجية434

متوسطة.2.2790اختالف املستوى الفكري ب̼ الزوج529̼

متوسطة.2.2183الخالفات حول زيارة األقارب637

متوسطة.2.1889الفارق العمري ب̼ الزوج728̼

836
غياب الزوج عن بيته مدة زمنية طويلة 

وتأخره يف العودة إىل البيت ليال
متوسطة.2.1788

938
قلة املعرفة بالتعامل مع املسؤوليات الجديدة 

ب̼ الزوج̼
متوسطة.2.1487

متوسطة.2.1290تغي̺ سلوك الزوج من قبل الزوجة1039

متوسطة.2.0994الزواج املبكر1127

1235
rة انشغال زوجي/ زوجتي بوسائل اإلعالم  ك

كالتلفاز والصحف
متوسطة.2.0886

متوسطة.2.0691زيادة أعداد أفراد األرسة1333

متوسطة.2.0290إدمان زوجي/ زوجتي عىل االنرتنت1440

يب̼ الجدول (6) أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ماب̼ (2.02-2.39)، وجاءت الفقرة رقم 
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األوىل  املرتبة  الوقت املناسب ملناقشة املشكالت العائلية» يف  والتي تنص عىل «عدم اختيار   (32)

ويعود ذلك إىل  الزوجية،  (2.39)، كأهم سبب اجت̲عي لحدوث املشكالت  وʪتوسط حساʭ بلغ 

انشغال احد الزوج̼ يف أمور خارجية عن املنزل وعدم إبداء الرأي وقلة املعرفة يف التعامل عند 

اختيار  عامل  الزوجة ألهمية  احده̲ خاصة  أو  األزواج  إدراك  بينه̲ وضعف  حدوث املشكالت 

الوقت املناسب عند فتح النقاش مع الزوج ملسائل األرسة وقضاياها. وجاءت الفقرة (31) وتنص 

عىل «كʳة املهام واملسؤوليات البيتية امللقاة عىل كاهل الزوجة فقط» يف املرتبة الثانية وʪتوسط 

حساʭ بلغ (2.32)، وهذا يعود إىل عدم تفهم الزوج لتعدد األدوار وتطورها التي باتت تفرض عىل 

الزوجة يف الوقت الراهن.

الثالثة  املرتبة  يف  الزوج̼»  والتقاليد ب̼  العادات  يف  «االختالف  (30) ونصها:  الفقرة  وجاءت 

أحد  وإجبار  للزوج̼  االجت̲عية  البيئة  اختالف  إىل  ذلك  ويعود   ،(2.31) بلغ   ʭحسا وʪتوسط 

مع  منه̲  لكل  السابقة  البيئية  التنشئة  ملؤثرات طبيعة  اإلدراك  وعدم  عاداته  تغ̺  عىل  الزوج̼ 

«تدخل األهل يف  (34) ومفادها:  الفقرة  التنازل لصالح اآلخر. وجاءت  االستعداد إلحداه̲  عدم 

ذلك  ويعود   ،(2.28) بلغ   ʭتوسط حساʪو الرابعة  املرتبة  يف  الزوجية»  للحياة  الداخلية  الشؤون 

برأي  األخذ  دون  األمور  معالجة  عىل  القدرة  وعدم  أحداه̲  أو  الزوج̼  من  اإلدارة  إىل ضعف 

ب̼  الفكري  املستوى  «اختالف  نصها:  والتي   (29) الفقرة  وجاءت  الزوجة.  أو  الزوج  سواء  األهل 

الزوج̼» يف املرتبة الخامسة وʪتوسط حساʭ بلغ (2.27)، وهذا عائد إىل الفجوة املعرفية واختالف 

املستويات التعليمية والثقافية وتباين أ̷اط معيشة كل منه̲ م̲ خلق تباين واضح ب̼ متطلبات 

الحياة الزوجية ووجهات نظرهم وتطلعاتهم ومواقفهم حيال أمور الحياة م̲ كان له كب̺ األثر يف 

زعزعة العالقة الزوجية وتهديد أمنها. ثم جاءت الفقرة (37) التي تنص عىل «الخالفات حول زيارة 

األقارب» يف املرتبة السادسة وʪتوسط حساʭ بلغ (2.21)، ويعود ذلك إىل عدم تقبل أحداه̲ ألهل 

األخر وكذلك بعد املسافة ألهل احد الزوج̼ واىل وجود بعض املشكالت وسوء الخالف ماب̼ الزوج 

وأهل الزوجة وضعف الرتابط األرسي بينهم أو سوء العالقة ما ب̼ الزوجة وأهل الزوج م̲ يعمل 

عىل تزايد حجم الرصاعات الزوجية املهددة ألمن األرسة.

يف ح̼ ̬ يكن أهمية ألثر االنرتنت عىل العالقة الزوجية؛ والدليل الفقرة (40) ونصها «إدمان 

زوجي/ زوجتي عىل االنرتنت» باملرتبة األخ̺ة وʪتوسط حساʭ بلغ (2.02).

5. األسباب الدينية للمشكالت الزوجية املهددة ألمن األرسة:
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الجدول (7) فقرات األسباب الدينية للمشكالت يف حياتك الزوجية مرتبة تنازلياً حسب 

املتوسطات الحسابية

الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري
الدرجة

141
قلة الوازع الديني من قبل زوجي/ 

زوجتي
2.2392.

متوسطة

242
عدم االحتكام عىل رشع الله تعاىل يف 

الخالفات الزوجية
     2.2291.

متوسطة

344
عدم أداء حقوق الله تعاىل كالصالة 

والصيام
2.1395.

متوسطة

متوسطة.2.0494ارتكاب املعايص والكبائر445

543
لجوء زوجي/ زوجتي إىل السحر 

والشعوذه
1.9796.

متوسطة

الفقرة  قد تراوحت ماب̼ (2.23-1.97)، وتصدرت  يب̼ الجدول (7) أن املتوسطات الحسابية 

 ʭتوسط حساʪرقم (41) ونصها: «قلة الوازع الديني من قبل زوجي/ زوجتي» يف املرتبة األوىل و

بلغ (2.23)، ويعود ذلك إىل ضعف انضباط الزوج̼ أو احده̲ لجوانب التدين وم̲رسة العبادات 

وفق ما رشع الله وأمرنا به من العبادات كالصالة والصيام وأداء الحقوق وكذلك البعد عن تقوى 

الله يف القول والفعل والسلوك. وجاءت الفقرة (42) والتي تنص عىل «عدم االحتكام عىل رشع الله 

تعاىل يف الخالفات الزوجية» يف املرتبة الثانية وʪتوسط حساʭ بلغ (2.22). بين̲ جاءت الفقرة (43) 

ونصها «لجوء زوجي/زوجتي إىل السحر» باملرتبة األخ̺ة وʪتوسط حساʭ بلغ (1.97) وهذا العامل 

يقل تواجده سبباً للمشكالت يف األرسة األردنية كون اإلسالم الدين الرسمي الذي يدين به الغالبية 

الساحقة واألكʳية يلتزمون بتطبيقاته. 

6. األسباب األخالقية للمشكالت الزوجية املهددة ألمن األرسة:
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الجدول (8) فقرات األسباب األخالقية للمشكالت يف حياتك الزوجية مرتبة تنازلياً حسب 

املتوسطات الحسابية 

الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري
الدرجة

148
rة الحديث زوجي/ زوجتي عن الجنس  ك

األخر وإعجابه به
2.2091.

متوسطة

246
الخيانة الزوجية من أحد الزوج̼ تجاه 

اآلخر 
2.1895.

متوسطة

متوسطة.2.1893إقامة عالقات عاطفية خارج نطاق الزوجية247

449
ترديد زوجي/ زوجتي عىل مسامع اآلخر 

إعجابه بشخص من الجنس اآلخر
2.1792.

متوسطة

متوسطة.2.1694تعاطي املرشوبات الروحية من أحد الزوج550̼

الفقرة  وكانت   (8) الجدول  يف  ك̲   ،(2.16-2.20) ماب̼  الحسابية  املتوسطات  تراوحت  وقد 

رقم (48) ونصها: «كʳة الحديث زوجي/ زوجتي عن الجنس األخر وإعجابه به» يف املرتبة األوىل 

وʪتوسط حساʭ بلغ (2.20)، ويعود هذا إىل تقص̺ أحد الزوج̼ عن قيامه بواجباته تجاه األخر 

وتزايد فرص االختالط م̲ يستث̺ شعور األخر خاصة الزوجة. وجاءت الفقرة (47) التي تنص عىل 

 ،(2.18) بلغ   ʭتوسط حساʪالثانية و املرتبة  اآلخر» يف  تجاه  الزوج̼  أحد  الزوجية من  «الخيانة 

وهذا أخطر ما يفتك بالعالقات الزوجية قيام أحدهم باملصاحبة وبناء عالقات غرامية خارج أسوار 

ثقافة  وسط  الحريات  عىل االختالط وم̲رسة  القائم  املعارص  املجتمع  يف  يتوافر  ما  األرسة وهذا 

االنفتاح وتكنولوجيا وسائل التواصل االجت̲عي الحديثة التي عصفت بكل املوازين السابقة وإتاحة 

بل يرست فرص الخيانة لكل من الرجل واملرأة بشكل غ̺ مسبوق لتصبح مشكلة املشكالت األرسية 

«تعاطي  ونصها   (50) الفقرة  جاءت  بين̲  املعارص.  املجتمع  يف  األرسي  لألمن  املهددة  والزوجية 

املرشوبات الروحية من أحد الزوج̼» باملرتبة األخ̺ة وʪتوسط حساʭ بلغ (2.16)، م̲ يعكس 

له  وجود  ال  وبالتايل  الزوجية  العالقة  لتوافق  املعادي  السلوك  هذا  ̻ارسون  الذين  األزواج  ندرة 

كسبب لحدوث الرصاعات األرسية. 

يف  الزوجية  للمشكالت   (� = 0.05) إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  «هل  الثا̹:  السؤال 

ومكان  العلمي،  واملؤهل  الجنس،  للمتغ̺ات  تعزى  الدراسة  عينة  نظر  وجهة  من  إربد  محافظة 
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السكن، ودخل األرسة الشهري، وحجم األرسة، وعمر الحياة الزوجية؟“ 

لإلجابة عن هذا السؤال ولبيان داللة الفروق اإلحصائية ب̼ املتوسطات الحسابية تم استخدام 

اختبار ”ت“ للجنس ومكان السكن وتحليل التباين األحادي لكل من متغ̺ات حجم األرسة، وعمر 

الحياة الزوجية والجدول أدناه يوضح ذلك.

الجنس:. 1

جدول (9) اختبار ”ت“ للمشكالت الزوجية يف محافظة إربد بنظر عينة الدراسة تبعا ملتغ̺ 

الجنس

املشكالت

أنثىذكر
قيمة

ت

الداللة 

اإلحصائية
املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري

املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري

األسباب االقتصادية 

للمشكالت يف حياتك 

الزوجية

2.07558.2.18506.-1.399164.

األسباب العاطفية 

للمشكالت يف حياتك 

الزوجية

1.99605.2.17631.-1.907058.

.490-.2.05625.2.12643.692األسباب املتعلقة باألوالد

األسباب االجت̲عية 

للمشكالت يف حياتك 

الزوجية

2.18564.2.20540.310.-757.

األسباب الدينية 

للمشكالت يف حياتك 

الزوجية

2.14805.2.09834.436.663.

األسباب األخالقية 

للمشكالت يف الحياة 

الزوجية

2.11854.2.26817.-1.191235.

.1.113267-.1.96279.1.98291األسباب ككل
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يتب̼ من معطيات الجدول رقم (9) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية (0.05 = �) تعزى 

االجت̲عية،  واألسباب  باألوالد،  املتعلق  واألسباب  االقتصادية،  األسباب  من  كل  يف  الجنس  ألثر 

واألسباب الدينية، يف األسباب األخالقية. بين̲ توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس 

يف األسباب العاطفية عند مستوى داللة (.058)، والفروق لصالح اإلناث ʪتوسط بلغ (2.17). وهي 

نتيجة طبيعية تعود للفروق يف التكوينات النفسية والبيولوجية ب̼ الرجل واملرأة؛ فهي أكʳ عاطفة 

وأحاسيس ومشاعر وبالتايل املرأة تعد األسباب العاطفية وكل ما من شانه التأث̺ عىل هذه الجوانب 

مصدر وأساس لحصول املشكالت الزوجية. وبالنسبة ألسباب املشكالت ككل يب̼ لنا مستوى الداللة 

الكلية البالغ (267.) عدم وجود فروق حول األسباب تعزى إىل متغ̺ الجنس.

2. مكان السكن:

جدول (10) اختبار «ت» للمشكالت الزوجية يف محافظة إربد بنظر عينة الدراسة تبعا ملتغ̺ 

مكان السكن

ريفحرضاملشكالت
قيمة

ت

الداللة 

اإلحصائية
املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري

املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري

األسباب االقتصادية 

للمشكالت يف حياتك 

الزوجية

2.20521.2.02545.2.172031.

األسباب العاطفية 

للمشكالت يف حياتك 

الزوجية

2.12666.2.01564.1.128261.

.2.10660.2.06602.384.701األسباب املتعلقة باألوالد

األسباب االجت̲عية 

للمشكالت يف حياتك 

الزوجية

2.20537.2.17573.310.757.

األسباب الدينية للمشكالت 

يف حياتك الزوجية
2.13807.2.10830.243.808.
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األسباب األخالقية 

للمشكالت يف الحياة 

الزوجية

2.20812.2.15874.372.711.

.2.16510.2.09492.977.330األسباب ككل

عينة  أفراد  ب̼   (� = 0.05) داللة إحصائية  ذات  (10) عدم وجود فروق  الجدول  يتب̼ من 

الدراسة األزواج تعزى ألثر مكان السكن يف األسباب العاطفية، ويف األسباب املتعلقة باألوالد، ويف 

االقتصادية  األسباب  باستثناء  األخالقية،  األسباب  ويف  الدينية،  األسباب  ويف  االجت̲عية،  األسباب 

للمشكالت الزوجية، إذ تب̼ قيمة مستوى الداللة البالغة (.031) وجود فروق تعزى ملتغ̺ مكان 

اإلقامة، وكانت الفروق لصالح سكان الحرض ʪتوسط حساʭ (2.20)، وهذا يعود إىل ارتفاع مستوى 

املعيشة وضغوطات الحياة املادية وتزايد نفقات األرس التي تقطن املدن أكʳ من األرس التي تقطن 

يف املجتمع الريفي؛ فكان اإلحساس بالوضع االقتصادي سلباً عىل سوء العالقات الزوجية عند الحرض 

أكʳ ظهوراً. وبالنسبة ملستوى الداللة اإلحصائية الكلية البالغ (.330)، يثبت عدم وجود فروق ب̼ 

األزواج حول أسباب املشكالت الزوجية ككل تعزى ملتغ̺ مكان اإلقامة.

3. حجم األرسة:

جدول (11) تحليل التباين األحادي للمشكالت الزوجية يف محافظة إربد بنظر عينة الدراسة 

تبعا ملتغ̺ حجم األرسة 

املشكالت
12 فرد فأكʳ-8 11  فردمن 4-7 أفراد3 أفراد فأقل

قيمة ف
الداللة 

اإلحصائية
املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري

املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري

املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري

املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري

األسباب 

االقتصادية 

للمشكالت 

يف حياتك 

الزوجية

2.01559.2.06518.2.42533.2.28441.4.011009.

األسباب 

العاطفية 

للمشكالت 

يف حياتك 

الزوجية

2.01726.2.00590.2.37548.2.16530.2.566056.
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األسباب 

املتعلقة 

باألوالد

1.90692.2.12601.2.25604.2.05675.1.767156.

األسباب 

االجت̲عية 

للمشكالت 

يف حياتك 

الزوجية

2.09636.2.17540.2.29487.2.38478.1.161326.

األسباب 

الدينية 

للمشكالت 

يف حياتك 

الزوجية

1.98836.2.05824.2.43777.2.40594.2.310078.

األسباب 

األخالقية 

للمشكالت يف 

الحياة الزوجية

2.03850.2.13865.2.39752.2.57637.2.002116.

.2.02580.2.09475.2.35484.2.30366.2.894037األسباب ككل

وجود   ،(037.) البالغ  الكلية  اإلحصائية  الداللة  يتعلق ʪستوى  في̲   (11) الجدول  من  يتضح 

فروق يف أسباب املشكالت الزوجية تعزى ملتغ̺ حجم األرسة. ك̲ تش̺ معطيات الجدول وجود 

فروق ذات داللة إحصائية (0.05 = �) تعزى ألثر حجم األرسة يف األسباب االقتصادية ʪستوى داللة 

(.009)، وكذلك يف األسباب العاطفية ʪستوى داللة (.056). وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

الدينية، ويف األسباب األخالقية،  واألسباب  األسباب االجت̲عية،  املتعلقة باألوالد، ويف  األسباب  يف 

للمشكالت  العاطفية  واألسباب  االقتصادية  األسباب  يف  أثره  ثبت  الذي  األرسة،  ألثر حجم  تعزى 

استخدام  الحسابية تم  الدالة إحصائيا ب̼ املتوسطات  الفروق الزوجية  الحياة الزوجية، ولبيان  يف 

املقارنات البعدية بطريقة شفيه وكانت النتيجة وجود فروق ذات داللة إحصائية (0.05 = �) ب̼ 

-8 11 فرد من جهة وكل من 3 إفراد فأقل ʪتوسط حساʭ (2.02)، ومن 4-7 أفراد من جهة أخرى 

األسباب  يف   ،(2.35)  ʭتوسط حساʪ فرد   11  8- لصالح  الفروق  (2.09)، وجاءت   ʭتوسط حساʪ

االقتصادية للمشكالت يف حياتك الزوجية ويف األسباب ككل.

 ʳأك حجمها  بكرب  ʯتاز  التي  األردن  يف ش̲ل  األردنية  األرسة  أن  املعطيات  تلك  من  نستنتج 

إحساساً باملشكالت املذكورة كأسباب مؤثرة عىل العالقات الزوجية، وبالتايل كل̲ زاد حجم األرسة 

كل̲ انعكس سلباً عىل توازن واستقرار العالقة الزوجية وأمنها والعكس صحيح فاألرس صغ̺ة الحجم 
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تسببت  التي  املشكالت  تلك  أقل معاناة من  لكونها  واملتوازنة  املستقرة  الزوجية  بالعالقات  ʯتاز 

االقتصادية  واألعباء  الحاجات  تزايد  يفرس  وهذا  الحجم.  الكب̺ة  األرس  يف  العالقات  اضطراب  يف 

والصحية وغ̺ها مع تزايد حجم األرسة وكʳة عدد أعضائها م̲  واملعنوية والرعائية والتعليمية 

بعكس  لألمن األرسي  توتر العالقات الزواجية املهددة  عىل  لنمو املشكالت املؤثرة  جعلها مرسحاً 

غ̺ها الصغ̺ة التي تقل معاناتها نتيجة لألسباب االقتصادية والعاطفية.

4. عمر الحياة الزوجية:

جدول (12) تحليل التباين األحادي للمشكالت الزوجية بنظر عينة الدراسة تبعا ملتغ̺ عمر 

الحياة الزوجية 

األسباب

16 سنة فأكʳمن 11- 15 سنةمن 6-10 سنوات5 سنوات فأقل

قيمة ف
الداللة 

اإلحصائية
املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري

املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري

املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري

املتوسط 

ʭالحسا

االنحراف 

املعياري

األسباب 

االقتصادية 

للمشكالت 

يف حياتك 

الزوجية

2.02455.2.03558.2.30527.2.12550.1.970121.

األسباب 

العاطفية 

للمشكالت 

يف حياتك 

الزوجية

2.00638.1.97640.2.21586.2.09619.1.008391.

األسباب 

املتعلقة 

باألوالد

2.01686.1.98527.2.35603.2.05656.2.585055.

األسباب 

االجت̲عية 

للمشكالت 

يف حياتك 

الزوجية

2.09599.2.14549.2.28534.2.21546.722.540.

األسباب 

الدينية 

للمشكالت 

يف حياتك 

الزوجية

1.93868.2.12788.2.35753.2.09829.1.408242.
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األسباب 

األخالقية 

للمشكالت 

يف الحياة 

الزوجية

1.94861.2.17839.2.31839.2.22829.1.088356.

األسباب 

ككل
2.02548.2.06480.2.29472.2.14501.1.773154.

(0.05 = �) تعزى ألثر عمر  (12) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  يظهر من الجدول 

وجود  عدم  ويتب̼   ،(154.) الكلية  اإلحصائية  الداللة  مستوى  قيمة  بلغت  فقد  الزوجية؛  العالقة 

فروق ب̼ األزواج عينة الدراسة يف األسباب االقتصادية، ويف األسباب االجت̲عية، واألسباب الدينية، 

ويف األسباب األخالقية، تعزى لعمر الحياة الزوجية، ك̲ دلت عليه قيم مستويات الداللة الواضحة 

بالجدول أعاله. يف ح̼ وجدت فروق ذات داللة إحصائية يف األسباب املتعلقة باألوالد ʪستوى داللة 

تجاوز  التي عمرها  والفروق لصالح األرسة  الزوجية،  الحياة  لعمر  تعزى   ،(055.) إحصائية بلغت 

10 سنوات فأكʳ، م̲ يعني كل̲ طال عمر األرسة كل̲ أصبحت تعا̹ من مشكالت تعود لألبناء 

حيث تزداد األرسة حجً̲ وعدداً الوضع الذي يرتب ضغوطاً عليها بتزايد حاجات األبناء ونفقاتهم 

ومتطلبات رعايتهم م̲ ينعكس سلباً عىل توتر العالقة الزوجية.

خالصة النتائج ومناقشتها

أثبتت نتائج الدراسة أن أبرز أسباب مشكالت العالقة الزوجية املهددة لألمن األرسي ترجع إىل 

عدة عوامل وحسب األهمية جاءت يف املرتبة األوىل األسباب االجت̲عية وتتبعها األسباب األخالقية، 

املرتبة األخ̺ة  املتعلقة باألوالد، ويف  ثم األسباب  الدينية،  لتليها األسباب  االقتصادية،  ثم األسباب 

اختيار  كان أهم أسبابها، سوء  ما يتعلق بالجوانب االجت̲عية؛ فقد  جاءت األسباب العاطفية. أما 

الوقت املناسب ملناقشة املشكالت العائلية، يتبعها كʳة املهام واملسؤوليات البيتية امللقاة عىل كاهل 

الزوجة، هذا ما كان أهم األسباب االجت̲عية التي تؤدي إىل حدوث املشكالت الزوجية، وهذا يفرس 

ضعف وعي الزوج̼ وقلة املعرفة لديهم يف كيفية إدارة شؤون األرسة والتعامل مع قضاياها وفق 

طريقة حوارية ونقاٍش بناء يراعي األوقات املناسبة لحل املشكالت الحاصلة وتالفيها، باإلضافة إىل 

أن الكث̺ من الزوجات ال يدركن ال يدركن أهمية عامل اختيار الوقت املناسب عند فتح النقاش مع 

الزوج أو عند طلب أمر أو حاجة ما. واملسألة األخرى الهامة اضطراب العالقات الزوجية جراء تعدد 

أدوار املرأة بعد تعليمها وعملها خارج املنزل السي̲ وأنها تؤدي أدوارها التقليدية جعلها تصاب 

عليه  وانعكاساته عىل الزوجة م̲ ترتب  لذلك  الزوج  بله عدم تفهم  الط̼  األدوار ويزيد  برصاع 

ضغوطات نفسية وانفعالية خارجة عن إرادتها يف الوقت الذي ̬ يرافق ذلك تغ̺ يف عقلية الرجل 

للتعامل مع املرأة بأدوارها الجديدة واإلضافية، وإعادة النظر بطبيعة األدوار التقليدية ʪا يتناسب 
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واألوضاع الجديدة.

ومن أبرز األسباب االجت̲عية املهددة لألمن األرسي واملؤججة للرصاعات يف العالقة الزوجية، 

االختالف يف العادات والتقاليد لكل من الزوج̼، ويعود ذلك إىل االختالفات يف البيئة االجت̲عية 

العيش  بعد  لتظهر  السابقة،  األرسية  التنشئة  طبيعة  ومؤثرات  املتباينة-  الزوج̼  حياة  -منشأ 

املشرتك يف بيت الزوجية الجديد فيصبح كل منه̲ يحاول إجبار اآلخر عىل تغي̺ عاداته وتفك̺ه 

وسلوكه ʪا يتناسب معه، يف ظل عدم استعداد أي منه̲ التنازل لصالح األخر. ناهيكم عن تدخل 

الزوجة، وهذا مرده  الزوج أو  الداخلية للحياة الزوجية، سواء من جانب أهل  األهل يف الشؤون 

لطبيعة الروابط العائلية والقرابية والنظرة الثقافية عىل أن الزواج اقرتان عائالت بروابط النسب 

واملصاهرة، إضافة إىل ضعف وعي الزوج̼ بأهمية وضع سياج خاص بكيانهم األرسي الجديد ʪا 

يتناسب وتطلعاتهم واهت̲ماتهم وخططهم وأهدافهم املشرتكة بعيداً عن تدخالت اآلخرين كاألهل 

باختالف  تتعلق  واضح  أثر  لها  كان  أخرى  اجت̲عية  يقودنا ألسباب  ما  بحدود معقولة، وهذا  إال 

وتباين  والثقافية  التعليمية  املستويات  يف  الكب̺  التفاوت  وكذلك  الزوج̼،  ب̼  الفكري  املستوى 

ب̼ الزوج̼ يف مس̺ة حياتهم ووجهات نظرهم  واضحاً  أ̷اط معيشة كل منه̲ م̲ خلقت تبايناً 

وتطلعاتهم ومواقفهم حيال أمور الحياة من حولهم فشكلت تلك التباينات -التي مردها إىل حياة ما 

قبل الزواج- أسباباً معيقة للتوافق الزاوجي ك̲ أكدته ʯاماً دراسة الخطايبة (2015) والذي اعتربه 

تهديداً لألمن األرسي والعالقة الزوجية. 

ومن أسباب املشكالت االجت̲عية املهددة ألمن العالقة األرسية، تثبت الدراسة تفيش الخالفات 

ب̼ الزوج̼ حول العالقات وزيارة األقارب، وسوء الخالف الذي ينشب ماب̼ الزوج وأهل الزوجة 

أو سوء العالقة ما ب̼ الزوجة وأهل الزوج م̲ يعمل عىل تزايد حجم الرصاعات الزوجية واحتدامها، 

(2000) وما يزيد األمر خطورة أقران  نتائج دراسة الغزوي (2004) والشميس  وهذا ينسجم مع 

الرصاع  يضاعف حجم  الذي  األمر  أهلها  تجاه  زوجها  من  يظهر  ʪا  الزوج  بأهل  عالقتها  الزوجة 

العالئقي بينهم.

وتصدرت يف املرتبة الثانية األسباب األخالقية املولدة للمشكالت الزوجية ممثلة بتكرار -خاصة 

الزوج- الحديث عن الجنس األخر وأخريات أمام زوجته، األمر املث̺ للغاية ملشاعرها وغضبها دون 

اآلخر.  تجاه  الزوج̼  أحد  من  الزوجية  الخيانة  تفيش  واألخطر  الرجل،  قوامة  لقواعد  اعتبار  أي 

وهذا ما يتفق مع سياق نتائج دراسات أبو العز (2007) والحديني (2006) اللواʲ ربطن التوافق 

الزواجي باإلشباع والتعب̺ العاطفي. ويبدو هذا أخطر ما يفتك بأمن الروابط والعالقات الزوجية، 

ويهدد األمن األرسي نحو الضياع يف املجتمع املعارص ومرده إىل سياسات االنفتاح املجتمعي الكب̺ 
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والتحول نحو مزيد من الحريات الفردية واملجتمعية، ودمقرطة الحياة االجت̲عية، التي صاحبها 

القيمية واألخالقية وسيادة الفوضوية واالنفالت االجت̲عي، املدعومة بتطورات  تدهور املنظومة 

بقوالب  البرش  عالقات  لتصهر  الحديثة  االجت̲عي  والتواصل  االتصال  ووسائل  العرص  تكنولوجيا 

بتبسيط  الزوجية  الخيانة  قنوات  الوسائل  تلك  ويرست  سهلت  بل  مهدت  فقد  جديدة؛  وأشكال 

واخرتاق القيم والضوابط التي كانت مهذبة للسلوكيات الزواجية وتشكل الحفيظ والسياج املت̼ 

ألركان العالقة الزوجية، والحافظة والداعمة لتوطيد وشائج تلك العالقة املقدسة بكل املعاي̺.

السيئ،  االقتصادي  الوضع  إىل  مردها  مشكالت  وجود  إىل  الثالثة  وباملرتبة  الدراسة  وتوصلت 

مع  األرسة  دخل  تد̹  يتبعها  االقتصادية،  الحياة  متطلبات  كʳة  من  األرس  معاناة  أبرزها  وكان 

كافة النفقات واملستلزمات املطلوبة، كمصدر لحدوث  املقدرة عىل تام̼  تزايد الحاجيات، وعدم 

أو  تكشف   ̬ السابقة  الدراسات  معظم  أن  والغريب  األرسي.  لألمن  املهددة  الزوجية  املشكالت 

(2011) حيث  إال ما جاء يف دراسة الخطايبة  الزواجي  االقتصادي باالنسجام  الوضع  توضح عالقة 

تتعلق  أسباباً  ذلك  وتبع  واألهمية.  الرتبة  يف  والفرق  األوىل  املرتبة  االقتصادية  املشكالت  تصدرت 

الديني عامل قوي يف  إذ شكل االلتزام   (green,1991) بالجوانب الدينية، وهذا ما تدعمه دراسة 

الت̲سك الزواجي واألرسي واقل أهمية كان لألسباب املتعلقة باألوالد وكذلك العاطفية، ويتفق مع 

دراسة (إبراهيم،2002 والشميس،2000) إىل حد ماء. 

نتائج  تثبت  االجت̲عية،  املتغ̺ات  ببعض  الزوجية  املشكالت  أسباب  بعالقة  يتعلق  وفي̲ 

عدا  الزوجية  املشكالت  أسباب  معظم  يف  فروق  وجود  عدم  للجنس  بالنسبة  الدراسة  اختبارات 

األسباب العاطفية والزوجات أكʳ معاناة من األزواج بذلك، وبالنسبة ألثر مكان اإلقامة ال توجد 

 ʳالحرضية أك فروق حول معظم أسباب املشكالت الزوجية باستثناء األسباب االقتصادية، واألرس 

توجد فروق تعزى لعمر الحياة الزوجية إال يف األسباب  من األرس الريفية، ك̲ ال  معاناة اقتصادياً 

أطول من عرش سنوات. بين̲ وجدت  عمراً  حياتها  باألوالد ولصالح األرس التي مىض عىل  املتعلقة 

الدراسة فروق يف أسباب املشكالت الزوجية تعزى لحجم األرسة، والدالئل تش̺ إىل أن األرس التي 

تتصف بكرب حجمها أكʳ معاناة يف أسباب املشكالت الزوجية خاصة (األسباب االقتصادية والعاطفية) 

بذلك، ويف نهاية سطور هذا البحث أملنا البقاء والسالمة  مقارنة باألرس صغ̺ة الحجم األقل تأثراً 

والسعادة والقوة لألرسة األردنية والعربية شمس البرشية.  

التوصيات : 

بناء عىل ما سبق من نتائج نويص يف هذه الدراسة ما ييل:

التنشئة  يف  تسهم  والتي  واالستقرار  األمان  لألرسة  تضمن  التي  واألنظمة  القوان̼  سن   1-
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االجت̲عية السليمة. 

-2 عقد برامج تأهيلية وندوات ومحارضات لألزواج ل˕ تساعدهم عىل تجاوز األزمات التي 

̻رون بها.

-3 تسهيل سبل الحياة ومراعاة متطلبات األرسة التي تعا̹ من دخل متد̹ وتقديم مساعدات 

مالية لهم. 

-4 اتخاذ منهج القرآن الكريم والسنة النبوية كأساس لحل املشكالت الزوجية التي تحصل يف 

األرس التي تعا̹ الرصاع الزواجي.

-5 تفعيل مهنة اإلرشاد الزواجي واألرسي بإدارة مختص̼ تتوىل مهام هذا الحقل الهام.

-5 إجراء مزيد من البحوث والدراسات حول املشكالت الزوجية يف املجتمع األرد̹. 
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Dieu la contemplation, la sagesse. 

7- L’arbre de la « Bayâ » : les arbres sont supposés se prosterner devant Dieu, 
se remémorer Dieu et proclamer sa gloire. Ils ont parfois été utilisés par le Prophète 
comme métaphores pour décrire les hommes. Les traditions rapportent plusieurs 
cas où Mahomet aurait interdit de couper les arbres de certaines zones considérées 
sacrées à Médine et à La Mecque dont l’arbre de la « Bayâ » faisait parti.

8-Le burâq ou bouraq est, selon la tradition islamique un cheval fantastique 
venu du paradis, dont la fonction est d’être la monture des prophètes, le Bouraq fut 
amené par l’archange Gabriel pour porter le prophète Mahomet, de La Mecque à 
Jérusalem, puis de Jérusalem au ciel avant de lui faire effectuer le voyage de retour 
au cours de l’épisode dit Isra et Miraj

9-El khadir : L’histoire d’El-khadir avec Moïse est relatée dans le Coran, ainsi 
que dans des Hadîths. El-Khadir (le verdoyant) fut surnommé ainsi car quand il 
priait tout devenait vert autour de lui, Dieu lui a donné une science venant de Lui 
et qu’Il n’avait pas donné à Sidna Moussa (Moïse) que la paix soit sur lui.
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cette certitude sur laquelle se fonde la foi coranique comme un prétexte qui 
contribue à la passivité des croyants. Au contraire, c’est la conviction de la présence 
divine qui pousse l’être humain à se surpasser en lui donnant la patience, la 
modestie, l’endurance, le risque pour la cause de Dieu et pour l’accomplissement 
de bonnes œuvres. Ainsi le conte ouvre un espace de jeu où la réalité psychique est 
mise en scène, il donne à voir le monde des symboles, des images propres à une 
culture donnée et devient l’objet de transmission de cette culture.      

Notes

1-Ces concepts désignent la capacité d’un individu ou d’un groupe à se 
représenter le monde en faisant appel aux images fixées dans sa mémoire ou à 
concevoir d’autres images dans son esprit pour lui donner un sens. L’imaginaire 
est l’espace de la création libre, c’est un plan de conscience complexe dans lequel 
l’esprit se donne à lui-même de l’irréel.

2-  « Sidrat el mountaha, le jujubier de la limite » est le nom donné à l’espace 
divin où se trouve le trône de Dieu, au septième ciel : un lieu impénétrable, interdit 
même aux âmes les plus rapprochées de Dieu.

3-Djnouns : sont des créatures dotées de pouvoirs surnaturels, ils ont été créés 
à partir d un d’un entremêlement d une lumière d’un feu sans fumée, à 
l encontre de l’être humain qui a été crée à partir d’argile, ils sont appelés à croire 
et subiront le Jugement Dernier.

4- La notion d’animus et d’anima se trouve compliquée, car y intervient 
également l’inconscient collectif. A travers les premières représentations de la 
mère et du père font parfois irruption, emmêlées et floues, les images masculines 
et féminines des ascendants relevant des deux lignée: parentales. (C.-G. Jung : 
«Dialectique du moi et de l’inconscient», Paris, Gallimard, 1964, pp. 137 à 191; 
«L’homme à la découverte de son âme», Payot, 1962, pp. 43 à 169; «Essai 
d’exploration de l’inconscient», Gonthier, 1964, p. 36.

5-Mystique : qui a trait au mystère, à une croyance surnaturelle, sans support 
rationnel. Le terme relève principalement du domaine religieux. Il désigne des 
expériences spirituelles émanant du contact ou de la communication avec une 
réalité transcendante non identifiable par le sens commun

6-Soufi désigne un individu parvenu à la réalisation spirituelle totale. Les 
musulmans soufis sont des personnes qui recherchent l’intériorisation, l’amour de 
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Dans le conte maghrébin, l’arbre damné est un saule-pleureur, en arabe il porte le 
nom de «  Salf al’âdra,  (la Chevelure de la Vierge) », un arbre béni qui représente 
l’innocence, la grandeur de l’âme et la résistance de la foi, par analogie à un autre 
arbre cité dans le Coran,  un olivier dont l’huile entretient la lumière d’une lampe 
(Dieu lui-même) : « Cette lampe est allumée à un arbre béni ; l’olivier qui ne 
provient ni de l’orient ni de l’occident est dont l’huile est prés d’éclairer sans 
que le feu la touche » (« Essai d’interprétation du Coran »,  p.464). De ce fait, 
l’image de l’arbre n’est plus l’image d’une chose que l’imagination a pu former à 
partir de la réalité, mais elle a plus de valeur et devient conscience d’une chose. 

Dans nos contes, l’arbre béni symbolise la quiétude et la soumission au créateur. 
En effet, « Yamina » qui se trouvait : «  au cœur du paradis terrestre […] flâna 
à l’ombre des palmes, et finit par s’endormir sous un gros arbre dans l’herbe 
épaisse » (T. Amrouche, p.225.). Aussi dans le conte fasi, l’arbre est représenté 
comme un objet spirituel qui invite à la contemplation et àl’adoration du Créateur : 
« Un vieillard vénérable dont la blanche chevelure et la barbe descendaient 
jusqu’aux genoux et qui était assis au pied d’un arbre paraissait plongé dans 
une profonde méditation » (Contes Fasis, p. 226). Donc, nous pouvons dire que 
l’arbre dans ces deux récits est considéré comme un hypnotique qui apaise les 
âmes et les placent dans un espace autre tout en dépassant la condition humaine. 
En effet, l’aventure naissante entre « Yamina » et l’oiseau, entre Si Ali et Caftan 
d’amour symbolise l’immortalité, tout semble  recommencer dans l’autre monde, 
tel le monde d’ici-bas. Dans cette perspective l’imaginaire s’impose comme un 
fondement des croyances sur l’eternel retour, il devient inhérent à l’individu et 
constitue une partie de sa psyché. 

Conclusion

C’est grâce à l’imaginaire que l’être humain arrive à accepter la réalité, cette 
représentation de l’autre monde, ainsi que le désir de la continuité dans un espace 
lumineux  donne de l’espoir à tout croyant qui envisage une vie meilleure dans un 
monde inconnu par apport à la vie de ce bas-monde. Pour en revenir à nos contes, 
le résultat, loin d’être négligeable, est de s’apercevoir que l’âme humaine, pour 
atteindre sa véritable dimension, a besoin de chasser les visions nées de sa propre 
imagination, tout en ayant la conviction que tout ce qui lui est donné vient de Dieu. 
Il suffit de contempler les prodiges de la création, les manifestations atmosphériques, 
les énigmes de la vie pour en prendre conscience. Mais, il ne faut pas considérer 
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ciel représente la limite entre l’ici et l’ailleurs.  D’après Mircea Eliade : «  l’homme 
ne serait lui-même que l’apparition éphémère d’une nouvelle modalité 
végétale. » (M. Eliade,  1964, p. 258). Jean Biès constate aussi que l’homme 
représente la même structure que l’arbre : «  tous deux étant construits en trois 
parties superposées : le monde chtonien où s’enfoncent les racines (de 
l’imaginaire et de l’inconscient), le monde célestiel où s’élancent les frondaisons 
de l’imaginal et du supraconscient), le monde intermédiaire le fût (du mental 
et du conscient). » (J. Biés, p.40).  Dans la mystique musulmane l’image 
symbolique de l’arbre occupe une grande place dans la vie mentale et sociale, 
l’arbre se manifeste dans l’imaginaire comme un maître spirituel par sa beauté qui 
relève de l’extase, par son altitude qui inspire l’honnêteté et la spontanéité. Il est 
aussi un maître de la nature par sa verdure, car toute personne qui s’installait à son 
ombre son cœur devient heureux et vert et aura une âme paisible. Exemple l’arbre 
de la « Bayâ »8 sous lequel le Prophète et ses compagnons ont signé leur pacte de 
soumission, un autre arbre spirituel : le palmier sous lequel le prophète « Aïssa, 
Jésus » naquit et de ses fruits sa mère Marie se nourrissait : « secoue vers toi le 
tronc du palmier ; il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » (« Essai 
d’interprétation du Coran », p.399). La tradition islamique considère l’arbre 
comme symbole de l’homme, symbole de l’éternité, il est identifié au « Verdoyant » 
(Ibid, p. 391. Verset, 6285-)  de la tradition coranique. 

En effet, l’éternité étant symbolisée par la couleur verte source de vie, elle est 
par analogie le vert du personnage mystérieux El-Khadir9, le verdoyant, le maître 
des jardiniers spirituels situé hors du temps sur une île verte.  Il existe aussi un 
autre arbre, l’arbre de la dualité que Dieu a interdit à Adam d’approcher : « ô 
Adam, habite avec ton épouse dans le jardin, mangez de ses fruits comme 
vous le voudrez, mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez au 
nombre des injustes » (Ibid, p.9). Aussi longtemps qu’Adam et Eve se nourrissaient 
des fruits des autres arbres, ils étaient sous la protection de Dieu, et vivaient dans 
une jouissance éphémère. Mais, dès qu’ils ont goûté au fruit de l’arbre interdit, ils 
sont chassés du paradis d’où rupture avec l’Unité et chute de l’âme dans la discorde 
après l’état de grâce. 

Dans le Coran  le nom de  «  Sîdrat al-Muntaha,  le jujubier de la limite » 
(Ibid, p.702), représente l’arbre maudit qui se trouve sur le seuil du Jardin du 
refuge, un lieu impénétrable interdit même aux âmes les plus rapprochées de Dieu. 
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de rêve et d’enthousiasme, incarnait le désir de vaincre la pesanteur, de sorte que 
nombre d’enfants «témoignent d’une familiarité, d’un désir de projection, 
d’assimilation à ce monde ailé » (J.Held, 1977, p. 12). De par sa  légèreté et sa 
vivacité, l’oiseau -au même titre que le tapis volant ou la poussière de fée 
-représenterait la possibilité de s’envoler rapidement vers le lointain. Il représente 
un moyen aisé et rapide, le pouvoir et la faculté de se transporter ailleurs, lorsque 
les obstacles deviennent infranchissables et les difficultés rencontrées sur terre se 
font trop oppressantes. 

L’histoire de notre religion a montré combien étaient nombreux les voyages de 
nos prophètes accompagnés par des animaux ailés, parmi eux Abraham qui a 
voyagé sur l’aile d’une colombe  pour rencontrer Dieu. Il faisait aussi son pèlerinage 
à la Mecque sur le dos d’un Burâq7, un animal qui ressemble à l’âne mais avec une 
taille plus grande et des ailes. Plus tard, notre prophète Mohammed guidé par le 
Burâq a voyagé de la Mecque jusqu’au rocher qui se trouve à Jérusalem, ensuite 
du rocher de la Mosquée du Dôme vers le septième ciel, dans les bras de l’archange 
Gabriel. De la sorte, le texte Coranique nous aide à accepter la vérité telle qu’elle 
se présente à nous, Dieu crée des miracles qui rendent les hommes croyants. Dans 
ces récits imaginaires une réalité se fait sentir, car la plus part des gens croient 
jusqu’à maintenant que les contes rapportent des événements qui se sont vraiment 
passés. À travers les symboles  qui se manifestent dans les productions de 
l’inconscient comme le rêve, les fantasmes, l’être humain arrive à exprimer les 
aspects de la réalité matérielle et sociale. Ainsi, l’oiseau symbolise l’ascension, 
l’évasion, la vitesse, l’infini. N’est-ce pas l’oiseau qui a révélé les richesses  de la 
reine Saba au prophète Salomon : « Salomon passa en revue les oiseaux puis il 
dit : Pourquoi n’ai- je pas vu la huppe ? Serait-elle absente ? […] Je connais 
quelque chose que tu ne connais pas, je t’apporte une nouvelle certaine des 
Saba » (« Essai d’interprétation du Coran », p. 497498-).  L’oiseau qui était au 
service du prophète, de par sa vélocité, il représente la prudence et l’honnêteté, il 
était fidèle à son maître, soutenu par une aide divine, il informait le prophète de 
tous ce qui se passait dans les cieux et sur la terre en peu de temps. 

Dans ces exemples de voyage,  la loi est celle de la physique, du cosmos de la 
vie naturelle, alors que l’être humain désire franchir cette loi, vaincre la pesanteur 
et le temps, voler, dominer la terre de haut, tout simplement comprendre l’univers 
et les lois  qui gèrent la vie. Quant à l’arbre, symbole d’équilibre entre la terre et le 
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une chaise ou un couteau réel. Mais l’essence de ces doubles était si fine et si 
subtile, leur texture si ténue et si délicate, qu’ils ne pouvaient se manifester aux 
yeux ordinaires. Seules certaines catégories de prêtres et de devins pouvaient, 
grâce à leurs dons ou à un entraînement spécial  percevoir le double des dieux et 
obtenir d’eux des lumières sur le passé et l’avenir. Les doubles des hommes étaient 
dérobés aux regards dans la vie courante, mais ils s’envolaient quelques fois hors 
du corps, doués de couleur et de vie le laissaient dans une sorte d’extase, et partaient 
se manifester plus loin. (Frazer, 1981, p.502)

Autrement dit, tout ce qui a été créé sur terre a son double dans l’au-delà, et 
dessine les traits d’une symbolique universelle où tout est dans tout et où tout ce 
qui est en haut duplique (ressemble à) ce qui est en bas. Nous retrouvons cette 
pensée primitive et archétypale chez les mystiques5, pour qui un lien intime et 
spirituel est tissé entre les êtres et les choses et celui qui les contemple : la beauté 
de la chose n’est que dans les yeux de celui qui la regarde, et apprendre à contempler 
chaque création avec « l’œil du cœur » comme disent les Soufis6, c’est apprendre 
à discerner la grande symbolique qui gouverne le monde.

- Herméneutique des symboles 

Yung a montré que le symbole est le résultat d’une projection de la réalité 
intérieure de la psyché sur la réalité extérieure de la nature, il a tenté d’explorer  
l’imaginaire collectif en supposant que l’inconscient s’alimente à une sorte de 
patrimoine collectif d’archétypes imaginaires, qui sont  communs à de toute 
l’humanité. Ainsi, la figure de l’anima représente l’aspect féminin de l’âme, 
l’animus, l’aspect masculin. Dans cette perspective, nous pouvons dire que ce à 
quoi aspirent les personnages de nos récits déchirés par la séparation, c’est par une 
nouvelle fusion de leur animus et de leur anima, à recomposer l’unité perdue de 
leur âme segmentée. Dans les deux contes « L’oiseau de l’orage », « Caftan 
d’amour tacheté de passion  les deux héroïnes  désiraient ardemment retrouver 
l’oiseau céleste.  Ce symbole-clé d’une vérité initiatique : « petite théophanie 
chromatique, arc-en-ciel en miniature.»  (J.Biès, 1984, p, 45) est  un signe 
familier du divin Créateur. 

Dans « Les Structures anthropologiques de l’imaginaire » G. Durand a classé 
dans l’axe postural des images symboliques porteuses d’ascension, de lumière et 
de clarté, émanant des symboles tels que  l’aile, le soleil, l’azur, le feu… Les bêtes 
ailées occupent une place importante dans l’imaginaire collectif. L’oiseau, chargé 
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sources de la nature humaine, l’homme est toujours à la recherche de l’amour, un 
sentiment connu pour son ambiguïté et sa délicatesse et qui contribue au partage de 
soi-même. Dieu a crée Adam et a crée Eve pour l’accompagner, le texte Coranique 
exprime bien la relation d’amour, d’affection et de complémentarité qui doit lier 
les deux êtres : « Elles sont un vêtement pour vous, vous êtes pour elles un 
vêtement. » (« Essai d’interprétation du Coran », p. 37). Aussi : « Il a établi entre 
vous amour et compassion. » (Ibid. p, 37) Par ces versets coraniques nous 
comprenons combiens la cohabitation de l’homme et de la femme est très 
importante. 

De ce fait,  les images archétypales qui jalonnent ces récits participent à la 
compréhension des processus qui se déroulent dans la psyché personnelle et 
collective. Ainsi en va-t-il des figures de l’anima et de l’animus, archétypes 
majeurs étudiés par Jung dans sa psychologie des profondeurs. Ce dernier discerne 
dans l’inconscient personnel de chaque homme une composante féminine, souvent 
personnifiée dans ses rêves, qui renvoie à la figure de l’anima, tandis que, chez la 
femme, son équivalent – l’animus – est représenté par les traits d’un ou de plusieurs 
hommes. Dans notre conte, le personnage « Yamina » représente l’âme qui est 
pour le croyant (l’homme soufi) une princesse aux yeux de son divin créateur et 
l’oiseau en tant qu’image universelle et ancestrale représente un reflet aérien qui 
ne peut être que celui de l’animus. C’est ainsi que « Yamina » et l’oiseau forment 
une seule âme, immatérielle et désincarnée lors de sa rencontre avec elle-même. 
Rappelons à ce propos que, pour la mentalité primitive, tous les phénomènes de la 
vie, y compris les mouvements de la nature, sont supposés produits par des êtres 
animant chaque créature du dedans ou de derrière : dans chaque homme et chaque 
animal se trouve un autre homme et un autre animal, dont seule l’action lui permet 
de vivre et de se mouvoir. L’un est le double de l’autre. Or, cet animal dans 
l’animal, cet homme dans l’homme, c’est l’âme, nous dit Frazer : « Seule la 
présence de l’âme explique l’activité de l’homme comme de l’animal. Par 
contre, l’immobilité du sommeil, de l’extase ou de la mort, n’a d’autre cause 
que l’absence momentanée ou définitive de l’âme » (Frazer, 1981, p.500). Cette 
loi est un principe universel : qu’il s’agisse du genre humain, des animaux, des 
arbres, des pierres, des plantes ou des rivières, l’âme constitue pour chacun un 
double à sa juste ressemblance :

Le double d’un lit, d’une chaise ou un couteau, avait la même forme qu’un lit, 
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paroxysme, ne supporte pas la séparation.  « Yamina » ainsi que la fille de Caftan 
d’amour étaient mortes ou, du moins, la partie d’elles la plus vivante s’est dissipée 
à jamais. 

Semblable à un monument brisé qui ne peut être restauré, il ne sert à rien de 
tenter de ressouder une âme blessée, de reconstruire une personnalité dissociée. Un 
sentiment bouleversant de nostalgie, de manque, d’inassouvissement, les pousse à 
la recherche de l’autre partie d’elles-mêmes qu’elles ont perdue. Elles prennent 
conscience que cette perpétuelle présence l’un à côté de l’autre constitue  leurs 
paradis, alors que l’absence maintenant de cette autre moitié est devenu leur enfer. 
Pour avoir cédé à leurs désirs, elles sont devenues perdantes, sans le savoir, elles 
quittent cette dimension du Temps, hors du temps ordinaire, où elles ont connu le 
bonheur pendant une courte durée, pour retourner dans le monde des mortels.  Pour 
elles,  commencent les épreuves qui vont les soumettre à des formes d’autopunition 
et de châtiment en vue du rachat. Toutes les deux errent de pays en pays à la 
recherche de leurs âmes perdues. Chaque héroïne est livrée à son destin, la première 
devient méconnaissable sous l’apparence d’un homme appelé Si Ali et devient le 
favori d’un sultan dont la fille se prend de passion pour elle, au point d’en tomber 
malade. La deuxième reste dans sa maison paternelle à se lamenter en attendant le 
retour de l’époux disparu. 

« Yamina » ainsi que Si Ali  suivent pas à pas leurs destinées, le hasard finit par 
provoquer la rencontre avec le bien- aimé. Dans le conte Fasi l’épouse oubliée est 
bien récompensée, au moment où l’on s’apprête à trancher la tête de Si Ali au bord 
d’une source, il disparaît. Cafetan d’Amour qui l’a emportée au fond des eaux 
ramène son épouse pardonnée dans leurs palais. Le temps des épreuves est fini, 
tout rentre dans l’ordre. Mais, « Yamina » a perdu « L’oiseau de l’orage » à jamais, 
c’est comme si elle s’est perdue elle-même, elle est devenue comme une morte. 
Devant le danger, aucune autre solution ne s’offre à nous que d’affronter, d’oser 
faire face à toutes les difficultés, car dans toute situation finale, il ne saurait y avoir 
d’issue pire que la mort. 

Manifestement, l’activité symbolique est présente tout au long de ces récits, 
grâce à elle  nous pouvons donner un sens à notre représentation du monde. Dans 
le cas présent, le message est clair, l’imaginaire nous a permis de comprendre une 
vérité céleste, une vérité qui de par sa puissance touche les profondeurs de l’être et 
répond à des croyances aussi à des pratiques rituelles. En effet, en remontant aux 
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En traversant des espaces inconnus, « Yamina » dépasse tous les obstacles à la 
recherche de l’oiseau dont elle est éprise, mais elle ne se recherche qu’elle-même. 
La dynamique qui relie les deux images celle d’un monde obscur et d’un monde 
lumineux  révèle la situation d’une pensée humaine qui se heurte à l’inconnaissable. 
La nuit représente toujours comme métaphore une opposition au savoir, l’obscurité 
est le signe d’un faux raisonnement, d’une pensée qui ne s’énonce pas clairement. 
C’est comme si l’être humain cherche à savoir ce qui se passe dans ce qu’il ne sait 
pas. Or, un monde comme celui-là est parallèle au notre mais plus beau et plus 
somptueux, conçu selon notre vision des choses répondant à nos aspirations et à 
nos envies. Pareil est le monde de «Yamina » et celui de la fille à la recherche du 
caftan d’amour, elles se sont retrouvées toutes les deux dans un espace différent 
des siens, un espace céleste plein de félicité. L’ensemble d’images représentant 
l’autre monde est présent à travers les deux  récits, l’un symbolisant l’envol par 
l’ascension et la libération de l’âme, l’autre symbolisant le monde aquatique par 
l’imagination et la fiction. 

Ce monde invisible du conte, élaboré par les fantaisies de l’esprit, l’imagination 
exaltée, n’est que le prolongement de celui dans lequel nous ne cessons de nous 
agiter. Le mal même, accompagné de la conscience du péché, de la violation de 
l’interdit est présent aussi. « Yamina » retrouve le beau jeune homme que son cœur 
aime. Il n’est autre que le bel oiseau se dénudant de son merveilleux plumage, dans 
l’intimité de son palais. La jeune fille, pure jusqu’alors, s’abandonne à l’outrance 
de sa passion. Dans  le conte Fasi, l’héroïne est  aussi au bord de la jouissance, en 
retrouvant  leurs moitiés, elles se sont retrouvées elles-mêmes.  Mais, ce bonheur 
ne dure pas longtemps. Après avoir offert  à leurs bien-aimés tous ce qu’elles 
possédaient  et cela sous-entend, le don d’elles-mêmes, elles ont été abandonnées 
avec une facilité déconcertante. 

Chacune avait ses raisons « Yamina » a enfreint les ordres de son mari en  
voulant connaitre son physique, elle a été chassée de son paradis et s’est retrouvée 
dans sa maison natale. Dans le conte Fasi, la plus jeune des sœurs usait d’un 
stratagème pour dévoiler l’identité de son compagnon. Celui-ci rendu furieux 
maudit sa femme et la précipite dans la solitude d’un grand désert, Elle y erre 
longtemps, déguisée en disciple d’école coranique. Nous remarquons que le sacré 
est toujours présent, dans les deux contes, la déception des deux personnages est 
par analogie assimilée au réveil après un long rêve. L’âme ayant retrouvée son 
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à couler. Dans cette perspective, nous pouvons dire que le temps n’a pas de valeur 
comme le conte qui est atemporel.  Yamina est transportée à travers le ciel pour 
atteindre ce qui se trouve au- delà des terres de son pays : le paradis terrestre.

Dans le conte Fasi « Caftan d’amour tacheté de passion » la plus jeune des filles 
demande à son père, qui part en voyage, de lui ramener Quaftan a1-houb almnaqat 
belhoua. Le père se retrouve en un clin d’œil Au fond d’un palais sous la mer où  
le roi des génies et ses serviteurs sont maitres des séants. Ils  règnent sur un monde 
que nul ne peut franchir sans avoir traversé  une rivière, il  pénétré dans un lieu 
incertain, un trou béant comme celui de l’enfer qui est une image de l’inconscient.  
En effet l’enfer est le patrimoine des Djnouns3, forces obscures qui dominent le 
monde et qui agissent comme des diables avides de mal,  à la convoitise de l’âme. 
Mais le génie de notre conte est une force bénéfique, il  remet au voyageur pour sa 
fille un morceau de santal. Une fois qu’elle l’a brûlé, la jeune fille se retrouve au 
palais de Cafetan d’Amour. 

A son tour, elle a traversé les eaux qui symbolisent le cours de la vie, aussi les 
possibilités que nous offre le destin. Ces potentialités peuvent être positives comme 
elles peuvent être négatives, car l’eau peut  aussi absorber, inonder autant que 
arroser et transporter : source de vie, symbole de purification, elle représente  un 
danger et inspire la peur. Du même ordre symbolique est la rivière représentée 
dans chaque  conte  magrébin, elle situe une frontière entre la réalité et le rêve, le 
corps et l’esprit, la vie et la mort, entre l’âme avec elle-même dans sa double 
composante d’animus4 et d’anima, entre  ce monde-ci et l’au-delà. 

Aussitôt l’image d’un monde invisible se faufile dans notre esprit. La conscience 
imaginante  souligne l’abondance d’une rêverie qui sépare deux espaces différents, 
l’un visible l’autre invisible.  Ce monde est pareil à celui des rêves où tout est à la 
fois silencieux, mouvant et stable, Gérard de Nerval a dit que : «  Le rêve est une 
seconde vie… Les premiers instants du sommeil sont l’image de la mort : un 
engourdissement nébuleux saisit notre pensée, et nous ne pouvons déterminer 
l’instant où le moi, sous une autre forme, continue l’œuvre de l’existence » 
(N.Belmont, 1999 p, 96). Le passage du monde de « Yamina »  et de l’oiseau a eut 
lieu à la tombée de la nuit, ils ont fait irruption dans un monde où prédomine la 
lumière qui est une image fondatrice du pouvoir et du savoir. Or, le cheminement 
du savoir est perçu d’une façon imagée comme un parcours de l’ombre à la lumière, 
un parcours qui représente par métaphore celui de l’ignorance à la connaissance.
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notre étude. Comme a dit Bachelard : « …C’est dans l’étude de la déformation 
des images qu’on trouvera la mesure de l’imagination poétique. On verra que 
les métaphores sont naturellement liées aux métamorphoses, et que dans le 
règne de l’imagination, la métamorphose de l’être est déjà une adaptation au 
milieu imagé » (Bachelard, 1939, p. 55). Pour comprendre l’imaginaire des contes, 
il convient de comprendre les métaphores qu’il met en œuvre. Ainsi la typologie 
des archétypes et des symboles déterminent une méthode de lecture visant à 
caractériser la rêverie d’un auteur (narrateur, conteur) à l’autre. 

Dans le conte de Taos Amrouche « L’oiseau de l’orage »,  la rêverie est 
déclenchée par l’envol dans les airs : « Le mendiant […] chargea sur ses épaules 
la fille et s’envola avec elle comme un oiseau sous l’orage. Il vola, il vola 
longtemps, loin du village, loin du pays de Yamina » (Amrouche, p. 224). Le 
mendiant charge la fille sur ses épaules et s’envole comme un oiseau sous l’orage 
loin du village, loin du pays, loin du monde terrestre. Le narrateur a bien choisi le 
nom de son héroïne  « Yamina » qui est plein de mystère, car selon les égyptiens  
nommer c’est créer. Ainsi, le nom est le symbole de l’essence cachée de ce dernier, 
nommer quelqu’un ou quelque chose, c’est créer cette chose est reconnaître son 
originalité. Or, Yamina était différente de ses sœurs, elle invoque la noblesse de 
l’âme, la générosité et le dévouement,  « Parce que tu es charitable et bonne, 
parce que tu n’as pas craint de venir à moi par ce temps, j’ai voulu ton 
bonheur et je t’ai emmenée » (Ibid, p. 224). Dotée de toutes ses vertus, elle a 
mérité la clémence de Dieu qui a mis sur son chemin celui qui fera son bonheur. 
Ce dernier l’emmène par delà le temps, dans un autre espace où commence un 
autre monde. Ce voyage nous rappelle celui de notre prophète « Mohammed » à 
travers les sept cieux  sur l’aile de l’ange « Gabrielle » comme le précise les paroles 
du Saint Coran dans la Sourate   Le Voyage Nocturne : « Gloire à celui qui a fait 
voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée très éloignée 
dont nous avons béni l’enceinte, et ceci pour lui montrer certains de nos 
signes, Dieu est celui qui entend et qui voit parfaitement » ( Essai  d’interprétation 
du CORAN inimitable. p. 365).

Cette ascension nocturne de la Mecque à Jérusalem jusqu’au septième ciel, où 
se trouve le trône de Dieu dans « Sidrat el mountaha, le jujubier de la limite »2 
est effectuée dans un laps de temps très court. Le prophète a pu joindre son lit 
chaud, alors que l’eau d’une cruche renversée pendant le départ continuait encore 
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L’imagerie de l’âme dans les contes Maghrébins
 SARI Mohammed Leila : Université : Abou Bakr Belkaid, Tlemcen, Algérie

Résumé

Notre travail s’articule autour de l’imagerie de l’âme humaine dans la culture 
populaire Maghrébine. Nous essayerons à travers un corpus recueilli du terroir 
berbère Algérien et marocain, « L’Oiseau de l’orage » de Taos Amrouche (Paris : 
Maspero, 1996), « Caftan d’amour tacheté de passion » de M. el Fasi et 
Dermenghem (Paris :Rieder, 1926)   de montrer par le fil conducteur des symboles 
comment les peuples riverains de la méditerranée en particulier ceux du Maghreb 
se représentaient cette âme ? Pour démonter les mécanismes de notre récit, en 
retrou ver au moins quelques-unes des clés perdues, nous nous en tiendrons, dans 
l’examen de nos énoncés, à la hiérarchie des grands symboles d’après leur richesse 
de signification, - hiérarchie qui, remarquons-le, ne correspond pas toujours à 
l’ordre de la narration.

Mots clés : Conte, imaginaire, image, symbole, sacré, Maghreb.

Abstract:

Our work focuses on the imaging of the human soul in the popular North 
African culture. We will try through a corpus collected from the Berber Algerian 
and Moroccan soil, “The Storm Bird” of TAOS AMROUCHE (Paris: Maspero, 
1996), “Love Kaftan spotted passion” of Mr. El Fasi and Dermenghem (Paris: 
Rieder, 1926) to show the thread symbols how riparian peoples of the Mediterranean 
especially Maghreb represented the soul? It seems that from his appearance on 
earth, humanity has shared the firm conviction of being with a substantial soul 
constituting its essence, divine in nature, therefore immortal. To dismantle the 
mechanisms of our story, retriever in at least some of the lost keys, we will stick in 
the review of our statements to the hierarchy of the great symbols from their wealth 
of meaning - hierarchy which, be it noted, does not always correspond to the order 
of the narrative.

Keywords: Conte, fantasy, picture, symbol, sacred, Maghreb.

L’imaginaire pour dire le sacré

Plusieurs philosophes ont  donné une très grande importance à l’image, 
l’imagination et l’imaginaire, trois concepts1 inséparables sur les quels se basent 
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Il est à signaler qu’il existe plusieurs facteurs inhérents à cette polémique à sa-
voir le déterminisme de l’homme, ainsi Tahar el Ghomri, personnage du Déman-
tèlement se présente au lecteur comme une figure qui surgit du passé et qui vit la 
clôture du moi comme fatalité, de même qu’Ahmed personnage de l’Enfant de 
Sable que Ben Jelloun décrit comme étant captif de lui- même.  

Pour finir, nous pouvons dire que ce travail de contextualisation du rite nous 
permet d’avancer que ce dernier est associé à des  connotations négatives. En effet, 
nous parlons de rituels qui s’attachent à des pratiques cérémonielles religieuses 
que la société a désinvesties de leur sens. C’est ainsi que l’on passe du rite au rituel  
où les pratiques religieuses sont supplantées par les pratiques sociales et les  
traditions.
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rapport particulier à l’écriture romanesque que nous allons étudier et ce, compte 
tenu essentiellement d’une situation marquée donc par le joug des traditions et, au 
cœur de laquelle, à la fois actants et témoins, nos trois écrivains ont produit leurs 
textes. 

Dans leur rapport à la communauté, Boudjedra, Ben Jelloun et Meddeb semblent  
se défaire de  certains éléments d’identification traditionnels, tels les liens 
ancestraux, pour recouvrer une identité à caractère plus personnel, une image de 
soi plurielle, particularisée et en rupture avec l’attachement traditionnel du soi à un 
Même collectif. Notre tache, ici, est de  comprendre comment l’œuvre de Boudjedra, 
de Ben Jelloun et de Meddeb s’inscrit en termes de fiction, de création littéraire, 
dans une articulation permanente entre un environnement collectif donné, 
spécifiquement marqué par des fonctionnements socio-religieux particuliers  et 
une  parole personnelle libre, témoin de leur propre engagement. Ces écrivains 
lancent un regard critique sur leur société respective et ses contradictions. Cette 
rupture, où l’éclatement des communautés sociales et culturelles semble inquiétant,  
serait récupérée par l’écriture romanesque, en d’autres termes, c’est cela peut-être 
qui a inspiré l’écriture des écrivains maghrébins, car comme  Luc Collés l’affirme: 
« Une fois perçue l’originalité de l’auteur, le texte littéraire nous apparaîtra 
également […] comme l’expression et la mise en forme esthétique de 
représentations partagées par les membres d’une communauté […]». 

Sur la base de ces observations, et compte tenu du cas qui nous occupe, la 
dialectique des «je» et des «nous» qui repose sur la différence, devient le lieu où 
s’exprime l’opposition soi/ autre. 

A la lumière de ce qui a précédé, deux discours se partagent le Démantèlement, 
L’Enfant de sable et Phantasia. Le discours de la contrainte d’une part, et le dis-
cours de la liberté. En fait tous les rites que nous rencontrons dans ces œuvres sont 
construits sur une dialectique entre ces deux discours. Ils dépeignent une captivité 
qui enferme le personnage, et le rassure en même temps, lui transmet des habitu-
des, une routine paralysante.

 Les discours de liberté qui accompagnent l’évocation des rites incitent à 
l’émancipation, à la réactualisation, au défi et au combat permanent. En évoquant 
les rites, les écrivains font entendre un discours conflictuel voire polémique que 
nous aurons à traiter dans notre analyse. 
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garde… Le soleil est arrivé…C’est la fin des ténèbres…Dieu est grand…Dieu 
est avec toi…Cette mise en spectacle de ce rituel par la mise en valeur du corps de 
Hadj Ahmed et toutes les pratiques cérémonielles qui l’accompagnent, nous amène 
à penser que cette forme d’exhibition de la société provoque le courroux des 
écrivains. En somme, c’est ce spectacle qui est mis en accusation par les écrivains.  

Le rite révélateur du regard sur soi 

Défini comme un espace, comme le lieu d’un imaginaire commun que partagent 
des écrivains d’origines, de nationalités et de cultures diverses, le Maghreb est 
selon AbdélkibirKhatibi«pluriel». Ainsi la littérature maghrébine est traversée par 
les cultures dont l’effet est matriciel pour les œuvres littéraires. Ces productions 
offrent des lectures de la société maghrébine, des rapports entre des êtres, des 
imaginaires communs partagés ou crées, réinventés, réappropriés. Nous retrouvons 
ce pluriel dans la littérature francophone du Maghreb. A cet effet, la production 
littéraire maghrébine d’expression française  a vécu un important attachement à la 
problématique de l’identité culturelle. Pour mener à bien cette analyse, nous avons 
jugé important de dresser un panorama de l’écriture maghrébine et de ses 
préoccupations. En effet, A partir de 1920, les romans maghrébins d’expression 
française attribuent à la religion la valeur d’un Islam «Valeur- refuge» à côté de 
la famille et de la tradition, seule tentative pour retrouver son identité spoliée par 
la colonisation et le protectorat. 

A partir de  la période qui s’étale de 1970 aux années 80, les écrivains maghrébins 
trouvent une bouffée d’air, puisque, étant dépassé, le problème identitaire n’a plus 
besoin de refaire surface. 

Dans le paysage de cette production littéraire, la voix deBoudjedra, de Ben 
Jelloun et de Meddeb crie la contestation, la dénonciation. Ce cri semble à la fois 
inquiétant et constructif. Ces écrivains assument pleinement cette écriture révoltée 
contre les stéréotypes, les mimétismesconfortables et les compromissions 
idéologiques. La parole éclate sous le désir et le pouvoir de dire les malaises de sa 
société.

Ils installent cette forme d’écriture dans une logique de la dénonciation, ce qui 
revient à dire que ces écrivains tentent de dire leur rapport à la collectivité, et 
expriment ainsi leur manièrede vivre un contexte donné où les pratiques sociales 
dérivées d’un certain nombre de rites religieux s’érigent en règles de vie. C’est ce 
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Le rite au profit de la face

Nous avons annoncé précédemment que les auteurs maghrébins décrivent leur 
société comme agissant en faveur de la continuité doctrinale et de la fidélité aux 
pratiques ancestrales. Dans notre corpus, ce contrôle est géré par des personnages 
précis. En ce sens, ces écrivains mettent en place des personnages qui ont valeur 
de témoignage sur l’état de la transmission de certaines pratiques. A cet effet, 
Boudjedra, Ben Jelloun et Meddeb semblent donner la parole à des personnages 
qui endossent la responsabilité d’un discours tourné vers la conservation de 
traditions qui ont un effet aliénant. En ce sens, Henri Besse rappelle que «Le texte 
littéraire est l’un des lieux où s’élaborent et se transmettent les mythes et les 
rites dans lesquels une société se reconnaît et se distingue des autres.»  Mais 
Construire de tels personnages semble permettre aux auteurs de proposer un double 
discours, celui de la tradition avec ses valeurs conservatrices défendues par la voix 
de «l’autre» alors que le «même» génère un conflit qui oppose ces pratiques à leur 
genèse et à la modernité, une modernité dont le porte- parole serait le personnage 
d’Ahmed/ Zahra dans L’Enfant de sable, par exemple.  

Ainsi Boudjedra, Ben Jelloun et Meddeb feraient partie de ces écrivains dont 
parle Valérie Thiers- Thiam. Pour ce critique: «L’écrivain peut raconter une 
histoire qui n’est ni réalité ni fiction, créer un personnage entre mythe et 
réalité et écrire un livre qui se situe entre le roman et l’anthropologie.»Notre 
champ d’étude envisage donc les liaisons entre rite et écriture romanesque pour 
essayer de préciser comment le rite et le rituel travaillent et structurent le roman 
maghrébin. Pour élargir la perspective de cetarticle, nous tenterons de voir dans 
quelle mesure l’écriture comprise comme «confrontation de l’écrivain et de la 
société»représente une forme de soulèvement contre le conformisme. Nous verrons 
que l’écriture romanesque tente de déconstruire des pratiques extérieures pour une 
transformation intérieure.

En ce sens Hadj Ahmed, le père d’Ahmed/Zahra personnage conflictuel, doit 
jouer la comédie devant toute la famille. En le décrivant, Tahar Ben Jelloun met en 
relief le comportement spectaculaire de ce personnage qui annonce fièrement avoir 
engendré un garçon alors qu’il sait fort bien que ce bébé qui vient de naître est 
encore une fille : «Il arriva au milieu de ce rassemblement comme un prince, 
les enfants lui baisèrent la main. Les femmes l’accueillir par des you- you 
stridents, entrecoupés par des éloges et des prières du genre: Que Dieu le 
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cérémonielles, des reprises d’un protocole verbal, gestuel, et postural. L’attitude 
qu’adopte la société transforme ce rituel en spectacle qui constitue une théâtralisation 
des comportements. 

Les écrivains maghrébins font la critique de ce «théâtre social»dont les 
personnages seraient condamnés à épouser des comportements blâmés par la 
morale dans le but de faire croire qu’ils suivent les règles. Les pratiques sociales 
évoquées par les auteurs dans le Démantèlement, L’Enfant de Sable et Phantasia, 
impliquent que la société, héritière de la tradition familiale, rappelle cette dernière 
à son rôle séculaire. A l’intérieur du Démantèlement, de L’Enfant de Sable et de 
Phantasia se reflètela structure du Maghreb; avec ses classes superposées et avec 
la possibilité d’une ascension sociale. Nous assisterons à des bouleversements 
sociaux dont la femme serait l’instigatrice. Ces changements apparaissent dans la 
description du rôle de la femme chez Boudjedra, chez Ben Jelloun et chez Meddeb. 
En effet, ces écrivains font partie intégrante de leur société comme le dit si bien 
Kateb Yacine qui  nous informe que «l’écrivain ne peut s’abstraire de la vie 
sociale.»

Toutefois, par leur description des rites traditionnels, les écrivains dénoncent 
certaines dérives comme le note Michaux Bellaire: «Quand on connaît l’Islam 
marocain, on se rend compte qu’il est surtout constitué par le culte des 
marabouts locaux et par une quantité de rites superstitieux qui n’ont pas 
grand-chose de commun avec la révélation […].»

A travers ces pratiques, la société serait aux yeux des écrivains, un univers 
carcéral caractérisé par l’emprisonnement sous toutes ses formes à savoir la 
souffrance, la privation, le déshonneur, le mensonge et la cupidité. L’emprise de la 
ritualité se révèle très importante pour notre étude dans la mesure où elle est 
dénoncée par des auteurs partisans de la libération. C’est dans cette perspective 
que Kateb Yacine dira que «Dans un pays comme le nôtre où il se pose des 
problèmes urgents, il faut prendre nettement position.». 

Les différents textes de Rachid Boudjedra, de Tahar Ben Jelloun, et de 
AbdelwahabMeddeb présentent au lecteur diverses formes  d’emprisonnement.La 
représentation, que la société maghrébine donne d’elle- même, nous amène à dire 
qu’elle joue une forme de parodie de la vie.
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pect » à d’autres sortes de considérations : « Il existe une relation rituelle dès 
lors qu’une société impose à ses membres une certaine attitude envers un 
objet, attitude qui implique un certain degré de respect exprimé par un mode 
de comportement traditionnel référé à cet objet. » La dimension rituelle, ainsi 
définie, semble se développer au- delà du rite comme cérémonie, les écrivains 
maghrébins semblent penser que la société maghrébine transforme la spiritualité 
du rite religieux en pratique sociale. Et c’est en cela qu’il nous intéresse dans cette 
analyse. 

Eclairée par ces définitions, nous pouvons comprendre que c’est la dimension 
rituelle qui régit le tissu social comme la célébration du rituel de la mort évoquée 
par Rachid Boudjedra, avec ses composantes, à savoir la prière du mort et les pleu-
reuses professionnelles, qui transforme le rite en pratique sociale. Comme les pra-
tiques religieuses règnent sur la société maghrébine, cette dernière en fait une pra-
tique sociale et les transforme en  traditions riches en significations relationnelles. 
Ainsi, malgré la modernisation du Maghreb et l’évolution de  ses valeurs et mœurs 
influencées par les courants occidentaux véhiculés par les moyens de communica-
tion et d’information, la tradition se joint au Coran, dans la société. En effet, elle a 
une valeur considérable dans la communauté et le rythme qu’elle  produit favorise 
la construction de l’identité communautaire. Le respect de ces traditions donne le 
sentiment d’appartenir à la famille et donc de s’assurer une sécurité et fournit une 
arme puissante qui permet de résister aux aléas de la vie. Les personnages de 
Boudjedra, de Ben Jelloun et de Meddeb en apportent la preuve surtout que la lit-
térature représente le Maghreb comme une entité originale, en quête de sesori-
gines, d’une identité perdue à la suite  de la guerre d’indépendance et d’un présent 
où les troubles sociaux politiques et religieux prennent le dessus. Quel est donc le 
rôle de  la société dans la transmission du rite? 

La société, une passeuse de rites

Boudjedra, Ben Jelloun et Meddeb écrivent et décrivent notamment  une société 
qui amène l’individu à se soumettre à des structures religieuses et culturelles. Ces 
dernières traduisent une volonté divine et un ordre du monde. Ces écrivains 
semblent montrer que cette traduction entraîne une subversion progressive de ces 
rites, comme il est facile de s’en apercevoir en lisant les romans qui constituent 
notre corpus. En effet, cette démoralisation semble se manifester à traversles rites 
de la circoncision et de la mort, à titre d’exemple, à travers des pratiques 
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rent dans le Coran, puisque, dans la société musulmane, cette parole divine est 
l’ultime référence. Puis, les traditions et les pratiques, comme les prières et l’invo-
cation de Dieu secondés par les poèmes soufis et les livres des mystiques viennent, 
à leur tour,  renforcer ce référent. Pour mener notre étude à bon port, il serait inté-
ressant de voir les propos  que rapporte Henri Corbin du premier Imam Ali ibn 
AbiTalib pour ce qui est de la portée du caractère du Coran « Il n’est point de 
verset coranique qui n’ait quatre sens: l’exotérique (Zahir), l’ésotérique (ba-
tin), la limite (hadd), le projet divin (mottala’). L’exotérique est pour la récita-
tion intérieure; l’ésotérique est pour la compréhension intérieure; la limite, ce 
sont les énoncés statuant le licite et l’illicite; le projet divin, c’est ce que Dieu 
se propose de réaliser dans l’homme par chaque verset.»Elément incontour-
nable, le Coran se pare d’une vertu considérable, notamment libérer l’individu. 
C’est pour cette raison que dans la société maghrébine, et dès le jeune âge, l’enfant 
rejoint l’école coranique où la lecture du Coran lui est dispensée. La littérature 
maghrébine fait cas naturellement de la dimension du sacré. Nous verrons que 
cette dimension se manifeste d’une manière évidente dans l’œuvre de Boudjedra, 
de Ben Jelloun et de Meddeb.  Ce signe littéraire devient une donnée inévitable de 
la société décrite. Il en découle qu’au cours de notre analyse, il sera question de va 
et vient entre le rite et la tradition. 

Du rite  au rituel

Dans la société maghrébine, les références à la religion musulmane semblent 
fonctionner comme un code social. En effet, régi par la famille, ce code ne serait 
opérationnel que par rapport à des données culturelles relatives à une communauté 
où les traditions musulmanes prédominent. En conséquence, le passage du rite au 
rituel est inévitable, surtout que le rituel est instauré par la communauté. Il convient 
tout d’abord de rappeler la distinction entre le rite et le rituel. En effet, le rituel est  
«réglé, fixé, et le respect de la règle garantit l’efficacité du rituel. ». Le rituel a 
donc une dimension collective, car il marque la vie sociale et les périodes impor-
tantes d’une société et, est habilité à créer des liens. En effet, le fait de vivre en-
semble exige de la régulation. C’est le rituel qui  génère la socialisation de la ritua-
lisation et favorise la sociabilité en veillant à la durabilité du lien social. 

Dans ce même sillage, Goffman évoque le rituel et le relie à la conventionalité 
et à l’ordre. Pour définir ce dernier, Il se réfère à la définition suivante du rite pro-
posée par Radcliffe-Brown, en notant cependant qu’il élargit le terme de « res-
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de cetarticle qui, rappelons le, vise à considérer que dans la société maghrébine, le 
sacré est lié au domaine religieux et que le retour vers les schémas traditionnels est 
significatif pour les écrivains maghrébins. L’un de nos objectifs consistera tout 
d’abord à examiner l’attitude des écrivains devant le rite religieux et à dégager la 
représentation de ce dernier dans l’imaginaire populaire. 

Néanmoins, en s’appuyant sur la définition de Vincent de la Croix dont «le 
sacré est une épine dans la modernité», nous nous demandons si la position de 
ces écrivains face au sacré ne serait pas identique à celle de de la Croix. En effet, 
nous pourrions nous demander si la représentation du sacré ne doit pas avoir pour 
objectif de contester certaines pratiques religieuses que ces écrivains trouvent 
archaïques telle que la prière, le jeune du Ramadhan, le pèlerinage et la lecture du 
Coran. En conséquence, ces écrivains présenteraient ce sacré sous une forme 
subversive. La description, de l’Imam chez Boudjedra,   serait la preuve vivante de 
cette attitude. 

En revanche, il est à rappeler que face à la religion musulmane, les écrivains 
maghrébins adoptent la posture du  «surmoi totalisant» en ce sens, la religion 
imprègne toute la vie comme l’explique Boudjedra par le biais des propos sui-
vants: «l’Algérien vit sa religion comme entité spirituelle et économique»si 
bien qu’il estdifficile «de discerner le citoyen du croyant». En d’autres termes, 
l’écrivain pense que «le moindre geste et le moindre acte de l’Algérien ont tou-
jours un substrat religieux». HachemiSebaï rejoint ce dernier, et pense, lui aussi, 
que:  «Les formules de politesse, les gestes sociaux, les relations mondaines, 
la plus grande part des actes de la vie civile empruntent les sentiers de Dieu. 
La notion religieuse de péché préside à toutes nos démarches[…] si bien que 
les plus émancipés sont obligés de subir la contrainte sociale qu’elle exerce». 
Nous pouvons ainsi avancer que quelle que soit sa position sociale, le Maghrébin 
vit cette totalité religieuse. Dans cette même perspective, FritjofSchuon définit le 
sacré en ces termes: « (…) est sacré ce qui, premièrement se rattache à l’ordre 
transcendant, deuxièmement possède un caractère d’absolue certitude, et 
troisièmement échappe au contrôle de l’esprit humain (…) Le sacré, c’est la 
présence du centre dans la périphérie, de l’immuable dans le mouvement (…) 
Le sacré introduit dans les relativités une qualité d’absolu, il confère à des 
choses périssables une texture d’éternité.»

A la lumière de cette définition, nous comprenons que le sacré puise  son réfé-
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possédant pas une finalité utilitaire ou rationnelle. Le monde maghrébin se 
construit, lui, aussi, sur la «Grammaire symbolique » que constituent les rites, 
garants d’un lien social, c’est-à-dire du sentiment d’appartenance d’individus à 
une entité symbolique constituée par des valeurs partagées et activée par des 
formes d’expériences diverses du « vivre ensemble ». 

Néanmoins, cette appartenance à l’ensemble convoque le sacré avec ses 
croyances à la fois mythiques, dogmatiques et mystiques que Boudjedra, Ben 
Jelloun et Meddeb semblent dénoncer. Ainsi, défini comme «culturel», le rite se 
rattache à l’homme lui- même, et, trouve, sans conteste, un champ d’application 
dans la littérature.On  peut  affirmer  d’emblée  en  écho  à  cet  ensemble  d’études  
anthropologiques que les effets  du rite sont communs à toutes les sociétés,  à 
diverses périodes de  leur histoire. Ce qui diffère  par contre ce sont les  perceptions. 
A cet effet, nous nous sommes fixé comme tâche de voir si les rites répondent à la 
quête de sens des écrivains maghrébins notamment Rachid Boudjedra, Tahar Ben 
Jelloun et Abd Elwahab Meddeb qui, inscrits dans une civilisation arabo- 
musulmane, s’imprègnent derechef de l’héritage culturel de ces rites et ce, quelle 
que soit leur croyance. Que font-ils de ce legs? Peut-il être considéré comme un 
élément organisant des représentations et des identités culturelles ? Ou comme lieu 
possible dans  l’imaginaire littéraire ? Tout au long decet article, nous tenterons de 
répondre à ces questions afin de définir l’équation rite, imaginaire populaire et  
littérature. 

Le rite dans sa sacralité

Parmi la multiplicité des pratiques rencontrées dans notre corpus, l’intérêt des 
écrivains se porte d’abord sur les rites qui engagent la parole telles que la confession 
et la prière. D’autres rites qui convoquent les forces surnaturelles et les forces 
occultes et y trouvent aussi refuge.  A travers l’insertion de quelques pratiques 
religieuses, les auteurs cités mettent en scène quelques rites sacrés. Mais entendons- 
nous d’abord sur la définition du mot sacré: S’évertuant à définir le sacré, beaucoup 
de spécialistes finissent par se trouver face à une notion indéfinissable. Ils se 
contentent toutefois de le situer à l’opposé du profane et, par la suite, de le décrire 
par rapport à celui-ci. Est donc sacré tout ce qui n’est pas profane et corrélativement, 
le profane est tout ce qui ne relève pas du sacré. Ainsi, Rachid Boudjedra, Tahar 
Ben Jelloun et Abd Elwahab Meddeb évoquent le rite sacré dans leurs œuvres, des 
rites que la foi collective rend inviolables. Leur présence articule l’un des thèmes 
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geste particulier prescrit par la liturgie d’une religion, invariable et doublée d’une 
manière de faire habituelle.

D’autre part, l’Encyclopédiauniversalis, sous la plume de Jean Cazeneuve, 
définit le rite comme un mot ayant differents sens, selon les contextes dans lesquels 
il est utilisé. Il peut être pensé comme un comportement à motivation émotionnelle. 
Auquel cas le rite est présent chez les animaux (rites nuptiaux…). Il peut aussi être 
associé à des comportements stéréotypés non associés à la nécessité ou à la 
rationalité. Un cérémonial périmé est ainsi considéré comme un rite, mais aussi, un 
comportement relevant de la psychiatrie ou de la psychopathologie. Alors que 
Claude Rivière élabore la définition suivante à partir de celle de Jean Cazeneuve et 
pense que: 

Les rites sont toujours à considérer comme un ensemble de conduites 
individuelles ou collectives, relativement codifiées, ayant un support corporel 
(verbal, gestuel, postural), à caractère plus ou moins répétitif, à forte charge 
symbolique pour les acteurs et habituellement pour leurs témoins, fondé sur 
une adhésion mentale, éventuellement non conscientisée, à des valeurs 
relatives à des choix sociaux jugés importants, et dont l’efficacité attendue ne 
relève pas d’une logique purement empirique qui s’épuiserait dans 
l’instrumentalité technique du lien cause-effet.

Dans un sens plus large, le rite est souvent associé au métaphysique, au 
surnaturel, au magique, au religieux. Michel Maffesoli l’assimile au lien social. 
Selon cette même source, nous sommes tentés de croire que le rite pourrait être 
pensé comme un comportement collectif, créant du lien social. En d’autres termes, 
rite ou rituel sont associés à la notion de coutume et de cérémonie ainsi ils touchent 
le religieux, le cérémoniel, le magique du profane, comme le souligne Van Gannep, 
par rapport aux rites de passage, à travers les propos suivants: « Pour les groupes, 
comme pour les individus, vivre est sans cesse se désagréger et se reconstituer, 
changer d’état et de forme, mourir et renaitre ».

Le rite représente donc un vivier anthropologique sur lequel reposent des pans 
entiers de la société.  Selon Salvatore Abbruze, le rite est « Le véritable lieu du 
dialogue entre sujet et institution».

Dans le cadre de cette description, nous reconnaissons le rôle du rite esquissé 
plus haut: le rite est un comportement social conforme à un usage collectif ne 
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Résumé

Notre travail s’articule autour du rite entre imaginaire populaire et littérature 
maghrébine.

Nous tenterons à travers un corpus pris de la littérature maghrébinele 
Démantèlementde Rachid Boudjedra, l’Enfant de sable de Tahar Ben Jelloun et 
Phantasiade Abdelwahab Meddebde comprendre les rites dans la littérature 
maghrébine et analyser leur insertion dans la création romanesque comme nous 
allons le faire, il est important de les replacer dans leur contexte, de comprendre le 
rôle qu’ils jouent dans la société maghrébine et les fonctions qui leur sont attribuées, 
par l’imaginaire populaire. Mettre en valeur la représentation du rite dans le texte 
romanesque afin de mieux en dégager les liens qui se tissent entre la société et les 
pratiques auxquelles elle s’adonne, doit également nous conduire à une meilleure 
compréhension du phénomène de la ritualité.

Mots clés :Rites- imaginaire- pratiques sociales- théâtralisation

Abstract :

Our work revolves around the ritual between popular imagination and North 
African literature. We will try through a corpus made of the 
MaghrebianliteratureDismantling Rachid Boudjedra Tahar Ben Jelloun the sand 
Child and Phantasia of AbdelwahabMeddebunderstand the rites in North African 
literature and analyze their insertion in the fictional creation as we will do, it is 
important to put into context, to understand the role they play in North African 
society and the functions assigned to them by the popular imagination. Enhance 
representation of the rite in the fictional text to better identify the links that develop 
between the company and the practices in which it engages, should also lead us to 
a better understanding of the phenomenon of ritual.

Key word:Rites- imaginary-dramatization practices sociales

Le rite en question

Selon le petit Robert un rite ou r ituel est d’abord un ensemble de cérémonies du 
culte en usage dans une communauté religieuse, c’est une cérémonie réglée ou un 
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algérien un comportement attentiste1, résultat des  acquis sociaux des années 
soixante dix. Ces expériences peuvent aussi créer un rapport de force tant au niveau 
national qu’international, centré autour des revendications communes contre la 
mondialisation « sauvage » et ses effets. La notion de service public reste encore 
ancrée dans les mentalités et celle-ci ne favorise pas le développement de l’esprit 
entrepreneurial social et la prise d’initiative. L’environnement ne réagit donc pas 
vite au changement, c’est ce qui rend encore difficile la conceptualisation eu égard 
de la multiplicité et de la variété des pratiques et leur caractère inédit. En attendant, 
il est utile et instructif de profiter de la richesse des autres expériences de l’économie 
solidaire pour mieux construire une société entrepreneuriale. 

L’expérience de l’économie solidaire et sociale en Algérie est un peu spécifique 
dans la mesure où c’est l’Etat encore une fois qui doit mettre en place cette 
solidarité. Autrement dit, l’apprentissage de cette nouvelle forme de solidarité se 
fait avec l’accompagnement de l’Etat et les expériences vécues par celle-ci, 
peuvent être des espaces d’apprentissage, d’innovations sociales et en tant que 
telles, elles peuvent participer à la cohésion de la société. « Initiative » et 
« solidarité » deviennent les maître-mots de la mise en place des différents 
dispositifs, l’apprentissage sera alors forcément long, Ces dispositifs constituent 
actuellement l’instrument central sur lequel s’appuie « la politique de l’économie 
solidaire et sociale » en Algérie.

Plus, Il reste que ces expériences sont incontestablement positives dans la 
conjoncture actuelle, car en tant qu’espaces d’innovations sociales, elles participent 
à la cohésion de la société, permettent l’amélioration du processus de transformation 
de la société et enfin contribuent au dialogue social.

En effet la  Première mobilisation de l’Economie Sociale et Solidaire en 
Méditerranée a vue le jour (MedEES)2 Mai 2013 regroupant l’UNAM (Tunisie), 
REMESS (Maroc) et le CADESS (Algérie). 
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2Voir lien : medess.org /2023.
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Ces mêmes contingences et lourdeurs sont reprises aussi par les chercheurs 
universitaires qui travaillent sur ce sujet et recommandent d’impulser une nouvelle 
dynamique au dispositif de création de micro- entreprises. Il faut dire aussi que les 
promoteurs des micro- entreprises sont accompagnés par des actions de formation, 
actions qui ont été engagées dans le domaine de la création des entreprises, du 
conseil et assistance, du management et la gestion de l’entreprise. Mais la mise en 
place des différents dispositifs de création d’emploi a montré ses limites à cause :

 -Un environnement socio-économique et administratif défavorable à l’in-
,vestissement

 -Une économie informelle, une montée de la pauvreté et un manque d’im-
plication des acteurs en présence, bref un environnement institutionnel contrai-
.gnant

Par ailleurs, d’autres dispositifs ont vu le jour dans d’autres secteurs, tels le 
(FNDRA) Fonds National de Développement de la Réforme Agraire dans le 
secteur de l’agriculture et le fonds de solidarité pour le transport scolaire (FSTS). 
En 2012, des comités locaux de suivi ont été mis en place pour suivre, évaluer, 
coordonner et orienter l’investissement selon les spécificités locales. Cependant, 
l’expérience est trop courte pour être évaluée correctement et L’ESS en Algérie1, 
en dehors de la forme traditionnelle et religieuse, se confond plus avec les mesures 
publiques d’insertions professionnelles (emploi, microcrédits, micro-entreprises) 
puisque elle se nourrit en grande partie de transferts publics dont l’objectif est la 
recherche, dans ces moments difficiles, d’une paix sociale. 

Il faut rappeler que la rente pétrolière en Algérie a marqué les orientations du 
développement économique2  et ses dispositifs pour l’instant constituent 
l’instrument central sur lequel s’appui  la politique de l’économie solidaire et 
sociale en Algérie en attendant une reprise par la société civile. 

D’un autre coté, cette solidarité commandée par l’Etat est souvent mal 
interprétée, car elle revêt souvent le caractère de la distribution des richesses 
comme par le passé (logique de distribution). Cette logique a créé chez le citoyen 

1Mustapha , Charif, Benmansour Abdellah,  « Le rôle de l’État dans l’économie sociale en Algérie », 
Revue internationale de l’économie sociale (RECMA), n° 321, 2011, p. 16-19.
2M. Charif « L’expérience Algérienne de développement (E.A.D): les autres limites. Revue collection 
lumières  Société, Regards croisés N° 01/2O10 Université d’Oran.  
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à cinq ans.

D-Agence Nationale de l’Emploi et de la Main d’Œuvre :(ANEM) c’est le 
dernier né de ces dispositifs solidaires, il a été crée en 2006  et vient remplacer le 
dispositif CPE (Contrat Pré-Emploi). Placée sous la tutelle du ministère du travail 
et la sécurité sociale, l’ANEM est un instrument de l’Etat pour la régulation et 
l’observation du marché de travail. Elle se charge de l’insertion professionnelle 
des jeunes primo-demandeurs

Conclusion

Toutes ces mesures visent la solidarité, la cohésion sociale, les initiatives 
locales et surtout une transformation, nous semble –il, de l’intervention de l’action 
publique, elles constituent des instruments de lutte contre le chômage et la pauvreté. 
Il est vrais, par ailleurs, que tous ces dispositifs ont généré des emplois (d’attentes 
ou permanents) et ont aussi contribués                       à créer une valeur ajoutée sur 
le double plan économique et social (réalisation d’infrastructures, maintenance, 
création du travail, assurance sociale et surtout la participation citoyenne au niveau 
local). La dimension pédagogique de l’apprentissage est à souligner. Néanmoins, 
il nous semble que « l’ingénierie sociale »1 est freinée par les différents 
dysfonctionnements et pesanteurs de la société algérienne c’est-à-dire les 
dysfonctionnements structurels et culturels et aussi d’ailleurs, beaucoup de 
séminaires organisés sur les micros crédits ont souligné les différentes contingences 
ou pesanteurs de l’environnement institutionnel du pays que l’on  peut résumer 
dans ce qui suit :

-L’accompagnement insuffisant des promoteurs (les différentes agences 
d’accompagnements, ANSEJ, CNAC, etc.)  

-Le suivi des projets mal assuré par les banques et les administrations.

-Lourdeurs bureaucratiques, l’environnement institutionnel restant lourd et 
contraignant.

-Le risque d’une dilution pure et simple des micro- entreprises dans le secteur 
marchand eu égard à la libéralisation de notre économie.

1  Michel Villette, L’ingénierie sociale : une forme de la sociabilité d’entreprise, Actes de la recherche en 
sciences sociales  Année 1992  Volume 91  Numéro 1  pp. 49-60. Fait partie d’un numéro thématique 
: Politiques
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plusieurs micros entreprises1 et cela dans tous les secteurs d’activité (agriculture, 
petites industries, services maintenance, environnement, etc.…). Ces entreprises 
ont permis à leur tour la création de l’emploi surtout suite au relèvement du seuil 
d’investissement qui est passé de 4000.000 DA à 100.00000 DA et ce à partir de 
l’année 2004. Présente sur le territoire national avec 53 antennes, l’ANSEJ a 
toujours encouragé la création de l’emploi par l’investissement productif et elle 
continue à le faire sauf pour certaines activités connaissant une saturation exemple 
le transport de voyageurs et de marchandises et la location de voitures pour 
l’antenne de Tlemcen2 L’ANSEJ assure, avant de donner tout projet, l’étude 
technique de ce dernier afin de s’assurer de sa faisabilité et son impact pour ne pas 
saturer le marché, ainsi que l’authentification de la compétence et du savoir-faire 
du jeune postulant dans le domaine.

B- La Caisse Nationale d’Assurance Chômage :( CNAC) est créée à partir de 
juillet 1994 pour amortir l’effet des compressions des travailleurs des entreprises 
publiques économiques en leur assurant une allocation et aussi une formation dans 
le cadre d’un éventuel redéploiement-insertion.  A partir de janvier 2004, celle- ci 
devient aussi comme l’ANSEJ, une structure pour le soutien des micro- entreprises 
dont les promoteurs sont âgés de 35 à 50 ans. La CNAC les aide dans le processus 
de création de leur projet (Soutien et accompagnement). Enfin, la toute dernière 
mesure est le programme de  réalisation de 100 locaux par commune au profit de 
l’emploi des jeunes. Un programme de 19000 locaux professionnels a été lancé en 
2008 qui permettra la création de 35000 emplois. 

C-Agence Nationale de Gestion de l’Emploi et la Main d’Œuvre :(ANGEM) 
crée en 2004, elle se charge de tout un programme de « micro crédits » qui a été 
initié depuis 1997.Cette structure suit l’enregistrement des demandes et offres 
d’emplois et assure les placements des demandeurs d’emploi. Le programme de 
micro crédit est un programme de promotion de l’auto emploi. C’est un prêt de 
petit volume de 50.000 à 400.000 DA bonifié et garanti par l’Etat. Il est orienté 
vers la promotion du travail indépendant, du travail à domicile, des petits métiers 
de l’artisanat de biens et de services. Il constitue lui aussi un moyen de lutte contre 
le chômage et la pauvreté. Ce prêt est remboursé dans un délai allant d’une année 

1 Boudia F, « Dynamique de développement de création de micro-entreprises à Tlemcen», Mémoire 
magister en marketing, (2006), Université de Tlemcen, 
2 L’ANSEJ, Gèle le financement des activités en saturation à Tlemcen. APS, Août 2012.
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créé à partir de 1996 pour soutenir d’autres mesures .Il vient consolider les 
nouvelles actions de solidarités suivantes :

Le Dispositif Professionnel d’Insertion des Jeunes : (DPIJ) sous forme 
d’emploi de jeunes avec ses deux variantes :

 -.(L’Emploi Saisonnier d’Initiative Locale : (ESIL

 - Les Travaux d’Utilité Publique à Haute Intensité de Main d’Œuvre :
 (TUP-HIMO) créées en 1997 pour les chômeurs sans qualification à raison de
.2500 DA/mois

2- Les deuxièmes mesures : 

Notons que l’état, à partir de 1998, a opéré une révision des mesures qui a 
aboutie à trois nouveaux programmes à savoir :

1. Le Programme d’Insertion Sociale des Jeunes Diplômés (PID) en 
remplacement  du programme des Contrats de Pré Emploi (CPE).

2. Le Programme d’Activités d’Insertion Sociale (PAIS) en remplacement des 
Emplois Saisonniers d’Intérêt Local (ESIL), 

3. Le Programme d’Activités pour les Besoins Collectifs (ABC) en remplacement 
du programme des Travaux Publics à Hautes Intensités de Main d’Œuvre (TUP-
HIMO).

Nous voyons  que l’Etat expérimente  à chaque fois les solutions sur le terrain 
en vue de trouver la solution qui convienne et soit  acceptée par les acteurs en 
présence.

A - l’agence nationale du soutien de l’emploi des jeunes :( ANSEJ) à partir 
de 1996 est créée l’agence nationale du soutien de l’emploi des jeunes pour lancer 
l’expérience de la micro entreprise. Cette dernière est une réponse pour traiter le 
phénomène du chômage en essayant de favoriser la création d’activités de biens et 
de services  par les jeunes promoteurs et encourager la promotion de l’emploi. Les 
projets  des micros entreprises à partir du deuxième semestre1997 sont financés 
grâce aux prêts non rémunérés du Fond National de Soutien à l’Emploi des jeunes 
(FNSEJ) crée le 02 juillet 1996, aux crédits bancaires bonifiés et aux apports 
personnels des promoteurs. Des mesures incitatives et des avantages fiscaux et 
parafiscaux (exonérations diverses) viennent encourager l’esprit entrepreneurial 
des jeunes de 20 à 35 ans. Il est vrai que ce dispositif a permis le lancement de 
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indemnité (AFS) est versée aussi aux personnes d’âge actif sans revenu (entre 
2100 DA et 2800 DA/mois). 

D-Contrat de Pré- Emploi :( CPE)  une autre variante qui n’a pas fait long 
feu, ce programme s’intéresse aux jeunes diplômés de plus de 19 ans (universitaires 
et techniciens supérieurs), il est financé par le fond National de Soutien de l’Emploi 
des Jeunes et couvre(FNSEJ). Les rémunérations brutes fixées comme suit :

- 6000 DA/mois pour les universitaires durant les douze premiers mois,

- 4500 DA/mois pour la période de prolongation maximum de six mois.

- 4500 DA/mois pour les techniciens supérieurs pour les douze premiers mois.

- 3000 DA/mois pour la prolongation maximum de six mois (pour les techniciens 
supérieurs).

Il faut souligner que les cotisations sociales sont à la charge de l’Etat à raison 
de sept pour cent (7%). Ce dispositif de traitement de chômage permet l’acquisition 
d’une expérience professionnelle, plus un savoir faire qui correspond au profil et à  
la formation c’est-à-dire une sorte de mise en situation professionnelle (MSP). Ce 
dispositif1 connaît actuellement un essoufflement en raison de ce qui suit :

- Ce dispositif n’est pas appliqué dans l’administration en raison de son statut 
de fonction publique.

- L’exigence du dégagement du service national limite l’accès du sexe masculin.

- L’existence d’un fort décalage entre l’offre et la demande : les contrats offerts 
sont minimes par rapport à une forte demande.

- L’absence d’une coordination entre les différents organismes pour une 
meilleure prise en charge.

- Enfin, certaines entreprises préfèrent utiliser, pour certaines fonctions 
d’exécutions et de services, les contrats de pré-emploi(CPE) à la place d’un 
recrutement affichant ainsi un comportement opportuniste.

Ce dispositif d’accompagnements a été remplacé par une autre structure ou 
variante qu’est l’Agence Nationale de Gestion de l’Emploi et la Main d’Œuvre 
(ANEM) en 2006. Parallèlement à cela, un Fonds Social de Développement est 

1 IDIR AMMOUR, Quel avenir pour les pré-emplois ?, in Midi Libre (Quotidien national d’information 
), 26 Janvier 2016,
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développement social. Sa mission est de développer une économie d’insertion, de 
proximité, d’initiatives touchant une population vivant dans une précarité sans 
précédent. C’est une économie solidaire en construction encadrée par l’Etat. 
Plusieurs formes sont préconisées, plusieurs programmes sont établis et où « la 
forme participative du citoyen » est recherchée pour le développement 
communautaire local.

Fatalement, on revient à la nécessité de l’intervention de l’Etat par l’amélioration 
de la qualité de l’environnement institutionnel en essayant d’impliquer la société 
civile « en construction elle aussi » dans la lutte contre la pauvreté et le chômage. 
Initiative et solidarité deviennent le leitmotiv, le discours dominant qui accompagne 
ces mesures et ces dispositifs dans la recherche d’une « paix sociale ». Parallèlement 
aux anciennes formes de solidarité dont les pratiques reste de vigueur, de nouvelles 
mesures urgentes1 ont vu cette fois-ci le jour sous le poids écrasant des effets du 
programme d’ajustement structurel, de la compression des travailleurs des 
entreprises publiques économiques (EPE), du chômage, du processus de la 
privatisation, de l’exclusion et de la pauvreté.

1-  : Les premières mesures urgentes

 A-L’assurance chômage et l’allocation chômage : évaluée à raison de 3000 
DA/mois pendant 20 mois dégressifs, elle est desservie aux travailleurs compressés 
et accompagnée d’une allocation chômage de 500DA/mois pour le conjoint et de 
200DA/mois par enfant à charge. Cette assurance est prise par la caisse nationale 
d’allocation de chômage (CNAC) à partir des années 1994, période de la 
compression des effectifs des entreprises publiques économiques. 

B-L’allocation retraite anticipée : pour les travailleurs compressés, elle est 
du même montant que l’allocation chômage, concerne le conjoint et les enfants et 
est considérée comme un complément de revenu, la pension de retraite  quant à 
elle est revalorisée de un pour cent chaque année.

C-Indemnité aux catégories sociales sans revenu :(ICSR) Instituée à partir 
de 1992 à raison de 120 DA/mois, elle est versée aux personnes de plus de 60 ans 
et par personne à charge. En 1994, l’ICSR est remplacée par l’AFS (Allocation 
Forfaitaire de Solidarité), son montant varie entre 600 et 900DA/mois. Cette 

1 Voir les documents oѝciels des diљérentes structures citées: ANSEJ, CNAC, ANGEM, les textes 
juridiques (lois décrets..).
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actions dépassaient souvent le local. Elles deviennent de plus en plus spécialisées : 
associations de femmes, de personnes âgées, d’handicapés, de volontariat etc. 
(Exemple : les jeunes travailleurs volontaires d’Algérie (JTVA) et l’union 
magrébine de l’action volontaire (UMAV). Cependant, il faut souligner que les 
actions du mouvement associatif étaient contrôlées par les pouvoirs publiques et 
ou canalisées dans son moule idéologique.

Quant à la deuxième période celle-ci a permis  grâce à l’ouverture économique, 
la nouvelle constitution et la nouvelle loi d’association (loi 90 31du 04 décembre 
1990) l’émergence d’un mouvement associatif d’un ordre qualitatif nouveau c’est-
à-dire l’apprentissage de comportement civique. Les associations s’érigent en tant 
que groupe de pressions autonomes par rapport à l’Etat et aux partis politiques. 
Leur éventail d’action s’élargit (association de consommateurs, de l’environnement, 
de cités, de quartier, de jeunes etc.). Tous les domaines sont investis par ces 
associations. L’ordre communautaire traditionnel commence à être remplacé par 
l’apprentissage d’un comportement démocratique citoyen. Se sont les premières 
leçons d’apprentissage de la démocratie. La société civile est donc forcée de bouger 
pour sauvegarder ses acquis et défendre ses intérêts dans le tumulte du changement. 
Se sont peut être aussi les premières leçons de mobilisation et d’organisation de la 
société civile.

3-Les mutuelles : leurs fonctions en Algérie sont plus attachées à la protection 
et à l’assurance sociale,  et à certaines activités annexes qui ne concernent que les 
adhérents. Au fait, ces mutuelles appliquent une solidarité simple et sont structurées 
en fonction de leur secteur respectif (entreprises, administration, éducation, 
services etc.…). Ces mutuelles ont un effet régulateur interne qui leur vaut d’être 
reconnues d’utilité sociale. Elles sont fédérées au niveau national par un comité de 
coordination. L’Etat cherche actuellement à la fois à les développer et à mieux 
aussi les encadrer. Les acteurs de ces mutuelles consolident leur apprentissage 
dans le feu de l’action.

II) L’institutionnalisation de l’économie sociale 

La notion d’économie solidaire et sociale est reprise dans le discours des 
pouvoirs publiques à partir de1990 et ce suite au processus de réformes et 
l’application du programme du PAS (Programme d’ajustement structurel).Un 
ministère de solidarité et de travail est mis sur place, l’ADS (Agence de 
Développement Social) est créée en juin 1996 pour soutenir tout un programme de 
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sous la bannière d’un développement socialiste et participatif  jusqu’à l’année 
1988 date de la rupture, des changements et des réformes.

La seconde : institutionnalisée à partir de l’indépendance jusqu’à 1990, est 
pilotée et contrôlée par l’Etat dans le sillage de la construction d’une société à 
orientation socialiste. Cette période (1962—1988) a été caractérisée par des 
associations de coopératives, de mutuelles plus organisées sur le plan économique 
et social, encadrées par l’Etat providence, légitimés par un discours idéologique 
progressiste sous la houlette de la construction socialiste. Cette économie sociale 
s’articule entre un secteur public de l’Etat dominant et un secteur marchand. Se 
sont les premières leçons d’apprentissage de l’esprit citoyen de cette période, mais 
toujours, encadrées par le haut. On y trouve :

1-Les coopératives : des coopératives agricoles et industrielles ont été créées 
après l’indépendance dans un enthousiasme partisan et patriotique pour sauver 
l’économie et la relancer. Notons au passage que les premières entreprises 
publiques sont nées du regroupement de ces coopératives qui  existaient dans tous 
les secteurs (bâtiments, travaux publiques, agriculture, services etc.…). On peut 
citer dans ce cas  l’expérience de l’autogestion en Algérie durant les années 
soixante. D’autres coopératives ont vu le jour suite au processus de privatisation 
des entreprises publiques et locales et ce à partir des années 1990 (ouverture 
économique).Elles vivent leurs premières leçons d’apprentissage dans un contexte 
de crise économique, sociale et politique, mais « peu d’entreprises reprises par ces 
salariés ont réussies leurs survies »1. Il faut dire que le fondement de ces coopératives 
et de ces entreprises s’inspirait de l’idéologie socialiste de l’époque et présentait 
un principe de revendication du syndicat UGTA (Union Générale des Travailleurs 
Algérienne).

2-Les associations : deux périodes caractérisent le mouvement associatif 
algérien : le premier allant de 1962 à 1990 (ère du parti unique) le Front de 
Libération National (FLN), la deuxième couvrant l’ouverture économique et 
politique (multipartisme, associations, démocratie économie libérale) et allant de 
1990 à nos jours. 

Durant la première période, les associations remplaçaient en quelque sorte les 
formes traditionnelles de solidarité (Djemaa, Touiza, réseaux d’entraide, etc.).Leurs 

1  L. Lamri « Rapport sur l’économie sociale en Algérie» Décembre 2008.
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L’institution Wakf est au service de la société toute entière et au service du 
développement humain dans toutes ses dimensions et ses  implications. 
(Économiques, sociales, culturelles, etc.) .  Il faut noter que La Zakat et le Wakf 
jouent un rôle déterminant dans la société en tant que catalyseur de solidarité, de 
lien social et développement durable. Une relecture scientifique  approfondie de 
ces deux piliers par les chercheurs peut amener sans nul doute à des innovations 
alternatives qui participeront à la construction d’une économie sociale et solidaire 
réaliste épousant les spécificités culturelles locales.    

4-La Touiza : c’est une sorte de coopération, don contre don, telles que la 
solidarité familiale, tribale etc. . Ces formes de solidarités trouvent leur origine soit 
dans la religion soit dans l’organisation tribale et familiale. La fonction principale 
de ces formes de solidarité  est le renforcement des liens sociaux et la lutte contre 
toutes formes d’exclusion, de précarité et de pauvreté. Cette solidarité, organique 
au sens de Durkheim, est assise sur le caractère communautaire de la construction 
sociétale de l’Algérie d’avant la colonisation. On citera pour exemple les systèmes 
d’irrigation de la Foggara1 dans certaines régions du pays, pratiques qui sont 
fonctionnelles jusqu’à nos jours.

La Touiza (coopération et entraide)  est un autre mécanisme de développement 
communautaire qui continue d’être pratiquée encore de nos jours dans plusieurs 
régions de l’Algérie. Les actions de la Touiza ont contribues à l’édification des 
structures communautaires comme les mosquées, les écoles, les maisons, les 
taches de viabilisation et d’assainissement et la contribution à tous les travaux 
d’utilité communautaire (labours semailles, moissons, etc.…).

Si on  regarde de plus prés ces formes et ces mécanismes de solidarité 
d’initiatives citoyennes, de réseau d’échange et d’entraide, de développement 
local, on constate qu`elles s’articulent autour d’un organe central dénommé : la 
Djemaa, sorte de conseil de sages, dont les fonctions essentielles sont  la 
concertation, l’arbitrage, les prises de décisions et la médiation dans les litiges, et 
ce à un niveau local. Cette forme a existé depuis fort longtemps, elle est ancrée 
dans l’ethos du peuple Algérien et sa culture jusqu’à nos jours, même si certains 
aspects de cette solidarité, à partir de1962, ont été repris et/ou remodelés par l’Etat 

1 Boualem Remini, Bachir Achour et Rabah Kechad, La foggara en Algérie : un patrimoine hydraulique 
mondial, Revue des sciences de l’eau / Journal of Water Science, Volume 23, numéro 2, 2010, p. 105-117,  
URI :http://id.erudit.org/iderudit/039903ar
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Grace à ces fonds, plusieurs projets solidaires ont vu le jour et ce dans les 
différents secteurs tels que : l’artisanat, le commerce, la production, l’agriculture 
et les services. Une grande partie de ce fonds sous forme de micro crédits sans 
intérêts est distribuée au profit des femmes au foyer, aux veuves, aux artisans, aux 
agriculteurs et aux jeunes chômeurs ayant postulé pour des projets d’investissement 
dans le cadre de l’ANSEJ, de la CNAC, etc., mais qui n’ont pas réussi à avancer 
l’apport personnel nécessaire pour le montage financier avec les banques. Ainsi, 
5.200 crédits on été accordés durant la période 20032010- (chiffres du ministère 
des affaires religieuses). Le crédit bonifié est un prêt sans intérêt prélevé sur les 
revenus du Fonds de la Zakat au profit des jeunes chômeurs pour les aider à créer 
des micro-entreprises de production ou de services. Le crédit bonifié, accordé aux 
jeunes sans emploi, pourrait être plafonné à 1 million de Dinars, en cas de hausse 
des fonds récoltés et provenant de la zakat. Par ailleurs  une formation en matière 
de gestion est dispensée aux bénéficiaires, en vertu de la convention signée entre 
les secteurs des Affaires Religieuses et du Wakf et des Petites et Moyennes 
Industries (PMI).  La Zakat reste elle aussi « un moyen de solidarité qui permet de 
régler les conflits engendrés par La pauvreté, le chômage, les catastrophes 
naturelles, le célibat et d’autres problèmes sociaux ». Sa fonction reste et demeure 
une fonction de régulation par excellence tandis que les crédits sont générateurs de 
richesse et de postes d’emploi.

3-Le Wakf est définie dans le Droit islamique comme  une donation faite à 
perpétuité par un particulier à une œuvre d’utilité publique (pieuse ou charitable). 
Le bien donné en usufruit est dès lors placé sous séquestre et devient inaliénable. 
Le Wakf est appelé aussi Habous dans les pays du Maghreb. Le Wakf a pour but 
de :

Renforcer les établissements scolaires (établissements de l’enseignement gé- -
.(néral et établissements de l’enseignement professionnel

 .Aider les étudiantes et étudiants nécessiteux à poursuivre leurs études -

 Aider les orphelins en leur assurant une vie décente, un enseignement et une -
.formation pour la construction de leur avenir

 .Aider les pauvres, les personnes âgées et les personnes aux revenus limités -

 Créer et soutenir les projets familiaux qui aident les familles à produire et à -
.commercialiser les produits conformément aux principes coopératifs
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processus de construction d’une économie sociale et solidaire et en tant que 
processus d’apprentissage, analysons comment étaient les formes antérieures de 
solidarité.

I. les formes antérieures de solidarité en Algérie

Deux formes de solidarité caractérisaient l’économie solidaire en Algérie :

La première, traditionnelle et religieuse : c’est une forme ancestrale qui  survit 
jusqu’à nos jours mais elle est restructurée autrement via les associations. Cette 
forme a existé en tant que pratiques sociales ancestrales, on la reconnaît à travers 
la solidarité religieuse (zakat et le Wakf, les biens habous, et les fonds de la zakat). 

1-La Zakat : « Aumône légale » est le troisième pilier de l’islam. Elle désigne 
l’aumône obligatoire que chaque musulman verse en vertu des règles de solidarité 
au sein de la communauté musulmane. La zakat est « une œuvre de culte d’ordre 
financier qui purifie l’âme et hausse ses mérites, comme elle purifie les biens et 
accroît la richesse»1. 

La zakat peut, vu sa fonction  de transfert de richesse des plus nantis vers les 
plus démunis, jouer un rôle déterminant dans le combat contre la pauvreté. La 
zakat est donc une forme de charité qui est telle que l’actif est préservé de manière 
éternelle alors que l’usufruit est utilisé à des fins de bienfaisance. On va s`intéresser 
ici au fonds de la zakat  comme modèle de micro finance qui revêt une nouvelle 
forme.

2-Le fonds de la zakat, crée en 2004, innovation récente, est une institution 
religieuse, sociale et solidaire placée sous l’égide du Ministère des Affaires 
Religieuses et des Waqfs. La collecte des fonds se fait par le biais de chaque wilaya 
(préfecture). Ces fonds doivent être distribués aux personnes pauvres et ce en 
fonction de la classification déterminée par la loi musulmane. La distribution des 
fonds collectés par la zakat se fait au niveau local et ce selon les catégories 
suivantes :

- Pauvres et nécessiteux (50%)
- Dépenses relatives à la gestion du fonds de la zakat (12.5%)
- Dépenses inhérentes à l’intensification des recettes de la zakat, crédits pour 

jeunes (fonds déposé à la banque EL BARAKA) (37.5 %)

1 M.Charif, Op cite, p8.
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sociale. L’intervention des pouvoirs publics, à partir de1996, se manifeste à travers 
la création de l’ADS (Agence de Développement Sociale) en 1996.Ses actions 
prioritaires tournent autour du filet social, de la création d’emplois et du 
développement des initiatives locales dites de proximité. Se sont des réponses 
d’urgence de la question de l’Etat Social à partir des années 1990. Parallèlement 
aux actions de l’ADS, d’autres initiatives sont lancées par plusieurs structures à 
savoir : l’ANSEJ en 1997 (Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes), la 
CNAC en 1999 (Caisse Nationale d’Assurances Chômage) et l’ANGEM en 2004 
(Agence Nationale de gestion du micro crédit) et qui intéressent  la promotion des 
micros crédits, des micros activités et la création de petites entreprises.  

Aujourd’hui, l’ESS en Algérie est « ressentie par de nombreux acteurs de la vie 
économique et sociale comme une réelle alternative aux dysfonctionnements, non 
seulement des marchés, mais aussi des institutions pour ne pas dire l’Etat lui-
même, dans sa configuration actuelle »1. 

Serait-ce aussi les premières leçons d’apprentissage citoyen de l’innovation 
sociale ?

Serait-ce aussi les prémisses de la construction de l’économie solidaire en 
Algérie ?

Mais Serait- ce aussi le début d’une transformation de l’Etat providence en un 
Etat solidaire ?

L’économie solidaire en Algérie, dans sa forme nouvelle (à partir de 1990), 
sans pour autant se constituer en secteur avec des réseaux articulées entre eux , 
comme c’est le cas dans les autres pays développés, est formée d’un large éventail 
d’initiatives éparses, de pratiques et de formes d’organisations basées sur la 
coopération et la solidarité sous la houlette de l’Etat. Toutes ces mesures initiées 
par l’état sont des mesures d’urgence et des réponses aux maux sociaux, à la 
précarité, à la pauvreté, à l’exclusion et au chômage. 

Ces actions de proximité soulignent le nouveau rôle de l’action publique (l’Etat) 
qui s’oriente de plus en plus vers l’animation, l’encadrement et l’accompagnement 
dans un environnement de crise économique et sociale et devant aussi l’absence de 
toutes solutions citoyennes. Mais avant de parler de ces expériences en tant que 

1 M.Belmokadem. Mokhtari. « Défi et espoir de l’ESS en Algérie et dans le monde arabe ». Revue des 
Politiques Economiques n° 01, Décembre 2009, Laboratoire POLDEVA, Université de Tlemcen.  
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l’expérience de l’économie solidaire en construction en Algérie se trouve donc 
confondue dans la participation directe de l’état comme levier nécessaire 
d’animation, d’encadrement et d’accompagnement dans la construction du lien 
social qui se délite. Lien fragilisé aussi par les effets de la mondialisation. L’état 
Algérien, de l’état providence avant 1986,  passe au statut de régulateur tant sur le 
plan économique (restructuration) que social (gestion des effets du programme 
d’ajustement structurel (PAS) entre 19941997-).

Cet article est donc une lecture de cette expérience sociale et solidaire sur un 
plan historique jusqu’aux nouvelles formes préconisées par l’état et dont l’objectif 
serait l’apprentissage d’une nouvelle forme participative du citoyen voire 
l’émergence d’une société civile structurée.  Il s’inscrit aussi dans le cadre de 
l’échange des savoirs en vue de donner une cohérence à cette pensée qu’est 
l’économie solidaire, économie qui se construit partout ailleurs  au quotidien. On 
peut dire qu’en Algérie l’économie sociale et solidaire (ESS) est apparue, dans sa 
forme moderne en 1996 avec les effets du réajustement structurel afin d’atténuer 
les effets de la transition vers l’économie de marché, transition porteuse d’exclusion, 
de pauvreté et de chômage. Il faut noter aussi que deux expériences «solidaires» 
tirées par le haut (par les pouvoirs publiques) ont précédé l’économie sociale 
solidaire de1996 mais sans succès elles aussi.

La première : c’est l’expérience de l’autogestion à partir de 1963, et ce par la 
reprise des terres et domaines agricoles « biens vacants » laissés par les colons et 
aussi des entreprises industrielles. Les travailleurs de la terre se sont constitués en 
comité de gestion mais cette expérience a été tuée dans l’œuf par le contrôle 
politique centralisé de l’Etat (les années 1963 à 1971).

La deuxième : c’est l’expérience des coopératives agricoles à partir de 1973 
dénommée « révolution agraire »1 où les objectifs escomptés à travers cette réforme 
ne furent pas atteints. Depuis, l’Etat a initié encore toute une série d’autre reformes 
agraires : la première reforme en 1981, se voulait une sorte de nouvelle structuration 
du secteur agricole. La deuxième, un peu précipitée, en 1987 avait pour objet de 
réorganiser autrement tout le secteur agricole. Quant à l’Economie Sociale 
Solidaire(ESS), elle se présente alors comme une réponse à la crise économique et 

1 Philippe Adair, « Mythes et réalités de la réforme agraire en Algérie », Études rurales[En ligne], 
85 | 1982, mis en ligne le 26 septembre 2003, consulté le 10 octobre 2016. URL : http://etudesrurales.
revues.org/792.
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In effect the Maghreb Network of the social and solidarity economy (Maghreb-
ESS) is born in early March 2013.It comprises the Tunisia, Morocco and Algeria 
with its collective CADESS.

Our intervention therefore attempts to show that the construction of the social 
economy and solidarity is drawn for the moment by the top. However civil society 
organizes in network to consolidate the ESS.

Key words:
Solidarity Economy -social relation- Initiatives -proximity-community 

development - citizen participation -social regulation --poverty learning-exclusion.

Introduction  
L’expérience d’économie solidaire(ES) ou économie sociale et solidaire(ESS) 

qui émerge un peu partout dans le monde s’inscrit dans le schéma d’une économie 
plurielle qui brouille les frontières établies entre économie et société. Ces 
expériences et pratiques de part le monde, proposent en fait la recomposition des 
rapports entre l’économique, le social, l’éthique et le politique. En dépit de leur 
extrême diversité1, toutes ces expériences se caractérisent par la volonté de 
concilier initiative et solidarité. 

La spécificité de l’ESS en Algérie est qu’elle est construite d’abord par l’état. 
Toutes les mesures relèvent en quelque sorte de cet Etat providence mais cette 
fois- ci, dans une conjoncture de crise marquée par le passage à l’économie de 
marché à partir des années quatre vingt dix. Par contre, l’expérience de l’ESS 
ailleurs se construit à partir d’initiatives citoyennes aidées par les  autorités locales 
et les associations comme c’est le cas aujourd’hui en France par exemple. L’ESS 
est vraiment un vecteur d’innovation sociale.

En Algérie, l’émergence de l’économie sociale est conduite par l’état. Elle 
devient synonyme d’actions sociales et a pour mission, dans la conjoncture 
actuelle, de mettre en place cette solidarité et de pérenniser le lien entre l’individu 
et la société. L’économique en Algérie reste encastré dans le social et le politique 
surtout suite à l’essoufflement2 des solidarités traditionnelles. L’originalité de 

1 M.Charif, « L’économie solidaire en quelques questions », Intervention d’ouverture au colloque sur 
l’Economie Solidaire, Université de Tlemcen 2005.
2 Management local solidaire et alternatif (MLSA 2006), Faculté d’Economie, Université de Tlemcen 
(Bilan  CMEP 05 MDU 669).
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امللخص:
ميكن أن نعترب أن جتربة االقتصاد التضامين االجتماعي يف اجلزائر حالة خاصة نظرا ملشاركة الدولة (الدولة 
ر األزمة  ط االجتماعي الذي أضعفته آ االجتماعية) كوسيلة ضرورية للتنشيط واإلشراف والدعم يف بناء الر
ر السلبية للعوملة. ويتجلى تدخل السلطات العمومية من خالل إنشاء هياكل وطنية وحملية أو  االقتصادية واآل

تمع احمللي.  إجراءات وبرامج وأجهزة. النموذج التشاركي للمواطن يسعى لتنمية ا
يعترب شكل االقتصاد التضامين يف اجلزائر جديد وخاص إىل حد ما، يتم التحكم فيه من قبل الدولة اليت 
حتولت إىل منظم ليس فقط على املستوى االقتصادي (إعادة اهليكلة) وكذلك على املستوى االجتماعي (تسيري 
مج التعديل اهليكلي) . اهلدف من االقتصاد التضامين االجتماعي يبقى بدون شك هو  ر املرتتبة على بر اآل
تـََعُلُم شكل جديد من أشكال املواطنة التشاركية. مبعىن تضامن متوازن ومل ال ظهور جمتمع مدين منظم على 

املدى املتوسط   والبعيد. 
) يف أوائل مارس 2013. تضم كال من  ولدت الشبكة املغاربية لالقتصاد التضامين االجتماعي (املغرب-إ

 . CADESS إلضافة إىل جمموعة تونس واملغرب واجلزائر 
تمع  دف هذه احملاولة إلظهار أن بناء االقتصاد التضامين االجتماعي يتم من فوق حلد اآلن. بينما ا هلذا 

املدين يتنظم لتدعيم شبكة االقتصاد التضامين االجتماعي.
الكلمات املفتاحية:

التشاركية –  املواطنة  اجلماعية –  التنمية  االجتماعي – املبادرة – اجلوارية –  ط  االقتصاد التضامين – الر
التوازن االجتماعي – الفقر – التمهني – االقصاء.

Summary:

The experience of the social economy of solidarity (ESS) in Algeria finds its 
origina lity in the participation of the State (State Social) as necessary lever of 
animation, coaching and support in the construction of the social relation weakened 
by the effects of the economic crisis and the perverse effects of globalization. The 
intervention of the public authorities is manifested through the creation of national 
structu res and local authorities where actions, programs and devices are 
recomme nded. The participatory form of the citizen is sought for community 
development.

The solidarity economy in Algeria, in its new form, is specific: it is controlled 
by the State which passes to the status of regulator both on the economic plan 
(restructuring) that social (management of the effects of the structural adjustment 
program). The objective of this ESS remains without doubt the learning of a new 
participatory form of the citizen that is to say of a solidarity regulation and why not 
the emergence in the medium or long term of a civil society structured.
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Vers une construction du lien social en Algérie:
l’expérience de l’économie sociale et solidaire

MESSAOUDI Ahmed  (Université de Tlemcen)
&

Pr. CHARIF Mustapha (Université de Tlemcen)

Résumé  

L’expérience de l’économie sociale solidaire (ESS) en Algérie trouve son 
originalité dans la participation de l’Etat (Etat social) comme levier nécessaire 
d’animation, d’encadrement et d’accompagnement dans la construction du lien 
social fragilisé par les effets de la crise économique et les effets pervers de la 
mondialisation. L’intervention des pouvoirs publics se manifeste à travers la 
création de structures nationales et locales où actions, programmes et dispositifs 
sont préconisés. La forme participative du citoyen est recherchée pour le 
développement communautaire.

 L’économie solidaire en Algérie, dans sa forme nouvelle, est spécifique: elle
 est commandée par l’Etat qui passe au statut de régulateur tant sur le plan
 économique (restructuration) que social (la gestion des effets du programme
 d’ajustement structurel). L’objectif de cette ESS reste sans nul doute l’apprentissage
 d’une nouvelle forme participative du citoyen c’est-à-dire d’une régulation
 solidaire et pourquoi pas l’émergence à moyen ou long terme d’une société civile
.structurée

En effet Le Réseau maghrébin de l’économie sociale et solidaire (Maghreb-  
 ESS) est né début mars  2013.Il regroupe la Tunisie, le Maroc et l’Algérie avec 
.son collectif CADESS

    Notre intervention tente donc de montrer que la construction de l’économie 
sociale et solidaire est tirée pour l’instant par le haut. Cependant  la société civile 
organise  en  réseau pour  consolider l’ESS.

Mots clefs :

Economie solidaire -lien social- initiatives –proximité-développement 
communautaire - participation citoyenne -régulation sociale -–pauvreté 
apprentissage-exclusion.



.
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sexuel c’est l’effet des plantes. En fait,  Toute plante dispose de sa propre propriété 
chimique, leurs usages par des herboristes, des médecins traditionnels ou des 
magiciens semblent être très délicats en matière de potions car il convient de 
s’assurer de l’annihilation ou de la juste proportion de leurs effets scientifiques et 
magiques. D’où nous pouvons en déduire que les sorciers sont des véritables 
connaisseurs des anciennes herbes , des plantes naturelles  et des substances  
fongiques.et que La magie pourrait  alors être  en une  partie, un don et un  l’art de 
manipuler et d’employer les brouets, potions, infusions, onguents et fumigation 
préparés à base des fleures, des graines, des tiges, des feuilles, des racines récoltés 
dans les champs, les bois et les haies de la compagne pas des gens informés et 
connaisseurs de quelques détailles botaniques.
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plante que nous venons de cueillir des pièces de monnaies et même des pièces 
d’or, on  égorger  parfois un animal ( lapin, poule, )pour la fertilité  Les plantes se 
nourrissent des forces de la terre et capture l’énergie cosmique, Les différents 
signes du zodiac  tiennent des relations particulières avec certain herbes, plante, 
fleurs et même racines.  En  accumulant toute cette puissance, elles sont chargées 
de propriété guérisseuses, vénéneuse magique, du poison au remède miracle, elles 
possèdent leurs secrets,  qu’elles soient en poudre ou en potion, onguent, encens, 
électuaires d’où s’expliquent leurs emplois par les magiciens. « Les plantes ont 
également leurs propriétés, toute plante, croit-on à a une utilité particulière, pour la 
magie, ‘’fiha hikma’’. »1. 

Or les magiciens reconnaissent depuis toujours la correspondance entre les 
plantes et les énergies planétaires. 

 Les  sept sphères visibles, le soleil, la lune, mars, mercure, Jupiter, vénus et 
saturne ont une influence énergétique et vibratoire sur les plantes ainsi que sur 
l’organisme des êtres humains ; ils n’avaient aucun doute sur  la correspondance 
entre planètes, plantes et divinités. Bien entendu, dans les recettes de nos magiciens 
cette correspondance varie quelque peu en fonction des rituels magiques et des 
traditions occultes,

 Le pouvoir des plantes ne provient pas seulement de cette correspondance 
planétaire mais aussi d’une relation divine, de nombreuses plantes sont liée aux 
dieux nous citons  à titre d’exemple: L’aloès et la perse furent consacrés à Isis, le 
Buisa fut consacré à Platon et l’iris fut consacré à Horus…

 Conclusion

Nous pouvons donc dire que dans ces cas présentés,le rôle du magicien est très 
proche des herboristes, il a le savoir et le don de se servir de plusieurs plantes et de 
créer des réactions chimiques entre les composants des plantes. Le secret des actes  
magiques que nous venons d’étudier  se centre alors dans la substance et la matière 
de la plante en elle-même. Et ne pas dans les autres procèdes des rituels mythico-
magique ; certes ces actes peuvent avoir des effetspsychologiques sur les cas 
présentés mais se qui produit réellement un effet physique, organique et ce qui 
provoque des réactions sur l’organisme du corps humain telque l’impuissance 

1  DOUTE Edmond,« Magie et Religion dans l’Afrique du Nord, La Société Musulmane du Maghreb », 
Paris, Adrien Maisonneuve,1994,p.79.



L›HOMME ET LA SOCIÉTÉ                                                                        Numéro 14 / Juin 2018

des espèces pas connues et leurs connaissances botaniques, cependant leur système 
médical est mélangé de tant de superstitions et d’erreurs que la plus part des plantes 
cultivées ont plutôt des vertus magiques que des propriétés thérapeutiques. »1.

 Selon les croyances ancestrales, les plantes peuvent être à la fois bienfaisantes 
ou malfaisantes selon leurs usages mais souvent les racines sont considérés 
maléfiques car elles côtoient le monde sombre et souterrain qui appartient au 
royaume des démons et des morts, elles symbolisent les pulsions et les vices de 
l’homme (les miracles des mandragores). Les plantes sont on elles même magiques, 
quand la bonne plante rencontre la bonne personne au bon moment, les étincelles 
de guérissant qui se produisent donne à croire que se sont des reflets d’une magie 
si profonde, si ancienne et si persistante. En faite, l’effet des plantes on elles même 
pourraient être magique. Le rôle du magicien est très proche des herboristes, il a le 
savoir et le don de se servir de plusieurs plantes, de créer des réactions chimiques 
entre les composants des plantes. Le secret se centre alors dans la substance et la 
matière de la plante en elle-même.  Toute plante dispose de sa propre propriété 
chimique, leurs usages par des herboristes, des médecins traditionnels ou des 
magiciens semblent être très délicats en matière de potions car il convient de 
s’assurer de l’annihilation ou de la juste proportion de leurs effets scientifiques et 
magiques. Elles devaient être utilisées très précautionneusement  car elles 
s’infiltrent dans le sang. La surdose peut provoquer la mort, elles peuvent être un 
très fort accélérateur cardiaque, elles peuvent provoquer des troubles nerveux, des 
paralysés  et même mener jusqu’à la mort. 

Ces plantes sont chargées d’énergie mais avant tout rituel de consécration 
(magique) ces plantes doivent être cueillies selon une date, une saison et une heure 
précise pour qu’elles soient efficaces, la date est le moment de la cueillette des 
plantes le plus important. Certaines plantes dite solaires devraient être ramassées 
au solstice d’été pour capter les énergies de la lumière et portaient en elles 
l’électromagnétisme parfait(le feu, l’air et l’eau) , d’autres devraient être cueillis 
avant le levé du soleil à fin de conserver la précieuse rosée sur leurs feuilles qui 
ajoutent la puissance solaire lors des pratiques magiques, certaines devraient être 
cueillis avec la main gauche à fin de ne pas dérouter les démons, souvent la 
cueillette de ces plantes est suivi des offrandes tel que ,on dépose au pied de la 

1 CHEVALIER Augueste, « les plantes magiques cultivées pars les noirs d’Afriques et leurs origines », 
journal de la société des Africanistes, 1936, pp.93-105.
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 Formule disant : c’est moi qui t’ai noué et c’est moi qui te dénoue.

Vous les donnerez une à une à votre mari le dimanche, le lundi et le jeudi. Il 
faut commencer le lundi, arrêter le jeudi et reprendre le lundi suivant. Je vous 
donnerai et je me mis à attendre des résultats positifs. Mais en vain !j’ai informé la 
femme de mon échec et je lui ai demandé de me trouver une solution. 

Je revins pour une nième fois chez la bonne femme qui me certifia que j’avais 
surement du faire une erreur dans les potions et que l’effet était devenu irréversible

Je n’ai trouvé aucune échappatoire ni à l’une ni à l’autre.  J’ai commencé à 
regretter mes   actes. J’ai oublié tous les douleurs de trahison vécus qui m’ont 
poussée à songer  à la magie. Mais je souffrais autant en voyant le père de mon 
enfant mourir de jour en jour et que je suis coupable. Mais désormais   je dépendais  
jusqu’à l’instant même des magiciens. Je ne cesserai que lorsque j’arriverai  à mes 
fins. »

1. Interprétation et analyse :Les vertus des plantes 

Dans L’ancien temps, lorsque la médecine n’était pas développée, on utilisait 
souvent les plantes pour guérir certaines maladies. C’était la pharmacie du bon 
dieu.  Qui était à base de plantes. On fait appel à la médecine traditionnelle et à la 
phytothérapie pour répondre à «  certains de leurs besoins au niveau des soins de 
santé et de l’âme »1. Certaines plantes sont aussi très utilisées en magie et dans 
beaucoup des rituels sous forme de potion, d’infusion, décoction  ou de 
chaudronnées magiques en fonction de leurs correspondances magiques et du but 
à atteindre 

 Les magiciens d’autre fois attribuaient à ces herbes des habilités miraculeuses, 
magiques « de tout temps, mages et sorciers ont fondés leurs puissances sur les 
mystérieux pouvoirs des herbes : plantes redoutables et redoutées aux mille 
sortilèges, plantes sacrées des cultes primitifs, plantes hallucinogènes pour 
voyeuses de rêves et d’évasions. »2. Les savoirs magiques qui reposent sur 
l’utilisation des plantes sont transmis par les magiciens, les griots, les savants ou 
les médecins magiciens «  un assez grand nombre de plantes médicinales ou plus 
exactement servant à des pratiques médico-magiques sont cultivées ou naturalisées 
prés des cases dans toute l’Afrique, des médecins-sorciers cultivent même parfois 

1 GILBERT Emilie, « les plantes magiques et la sorcellerie », 1999, GutembergReprinds.
2 PELT Jean Marie, « drogues et plantes magiques », Fayard 1983.
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La troisième étape était la plus importante comme elle m’a confirmé. Elle me 
donna une plante ayant deux racines (el myta et el haya). Il s’agissait de la 
Mandragore magicienneexposée dans la figure 9

Figure 9

 

Je devais utiliser el «myta» et préserver el «haya» dans le cas où je voulais le 
dénouer. Je devais cuisiner avec el «myta» deux ou trois repas sombres et les faire 
manger à mon époux. Une fois tous ces procédés sont suivis à la lettre, je me mis 
à attendre les résultats.

Au bout de quelques semaines, je commençai à sentir une différence dans notre 
activité sexuelle : il devenait de plus en plus faible et s’essoufflait très vite. Il 
évitait alors les rapports sexuels et dormait beaucoup. Quand il se réveillait, il était 
de mauvaise humeur, il criait tout le temps et avait les nerfs à vif. Même par 
rapport à son boulot, il changea et piqua des crises d’hystéries. Ainsi, il perdit son 
boulot, ne voulait plus rentrer à la maison et devint avare vu que ses revenus étaient 
devenus limités. Un autre détail qui me dégouta : il avait une éruption cutanée sur 
tout son corps. 

Ne supportant plus cette situation, je revins voir la bonne femme et je décidai 
de tout annuler. Cette dernière, était gênée par ma demande et me dit que je détenais 
la clé de son dénouement : je devais utiliser el «haya» que j’avais caché pour 
annuler l’effet d’el «myta». Je lui fis manger cette dernière Elle m’a prescrit aussi 
un autre rituel : « Vous achèterez une poule toute noire et vous attendrez jusqu’à 
ce qu’elle ponde, vous prenez les sept premiers œufs, sur lesquels vous écrirez ces 
mots :

السم الذي خرج به يوسف من  السم الذي خطب به نوح يف السفينة وححلتك  وححلتك  فالن 
السم الذي رفع به إدريس مكا علّيا إىل السماء وعلم جربائيل وخمائيل وإسرافيل وعزرائيل  اجلّب وحللتك 
وألف ال حول وال قوة إّال  العظيم حبق سورة الواقعة : إذا ُرّجت األرض رّجا وُبست اجلبال بّسا فكانت هباء 

ُمنبثا
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Figure8 «Herz EL JELEB «

J’étais sensée aussi, à chaque fois que j’eu l’occasion lui mettre dans son café 
ou son thé de mon urine, ou de mes ongles déjà brûlés et broyés. Aussi, elle m’a 
donné un «herz» dit «herz EL JELEB

.Les procédures que je devais suivre après avoir récupérer mon mari était 
d’obtenir de son sperme et lui faire avaler des potions magiques. On s’est remis 
ensemble, et c’est là que tout a commencé. 

La magicienne pleine d’assurance me rassura : «  ma fille, ne vous inquiétez 
pas, je le priverai de tout repos et je ferai en sorte que tu aie les clés de son cœur et 
de son corps. Je le rendrai impuissant devant toi  et fou d’amour envers toi. Rentres 
chez toi maintenant et dès que tu as les symptômes de tes menstruations reviens me 
voir ».

elle m’offrait cinq feuilles enroulées sur lesquelles figurait une écriture au 
safran (voir figure 9)et que je devais imbiber dans le thé jusqu’à ce que l’écriture 
disparaisse et que je devais faire boire à mon mari par la suite dans le but de lui 
faire oublier le charme de toute femme qui 

.Figure 9
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écrit sur l’etoffe : 

حللتك يا فالن من مجيع أعمال النساء والرجال بقدرة من حييي العظام وهي رميم 
مرات)  مرات واملعوذتني 3  مرات واإلخالص 3  الرحيم ( تالوة سورة الفاحتة 3  بسم ا الرمحان 
حللتك  استوى  إّال  القراء  عليه  أنزلنا  ما  طه  كهعصيصحمعسق  الرحيم  الرمحان   ا بسم  حللتك 
من عقدة حتت األرضني و القرءان احلكيم حللت ذكرك ومسعك وبصرك وكل عرق من 

قدمك إىل راسك ومن بني عينيك إىل فخذيك
  Elle ajouta  aussi que dans vingt jours la potion préparée par le cheikh marocain 

sera prête et que  zinadevrai la faire avaler à son mari. La pauvre femme a exécuté 
tous les recommandations ; mais des mois ont passé et rien n’a changé. Elle a 
décidé alors de tout avouer à une amie à  elle qui est médecin. Mais cette dernière 
lui a annoncé que les effets des plantes qu’elle a données à son mari pourraient être 
irréversibles surtout que le pauvre homme avait consommé une grande quantité de 
la potion des herbes magiques .

1.3 Salah et  «El mita» et «Ilhaya»

«Baya»envahie par les sentimentsde la Haine, de la trahison et de remord, dont 
les traits montraient une dépression sans retour, a songé en magie pour se venger 
de son mari qui l’a trompé

« Je n’ai jamais voulu vivre cette situation ni en arriver là, mais la souffrance 
que j’ai endurée suite à sa trahison m’a poussé à avoir recours à certaines pratiques 
qui m’ont fait perdre ma foi en Dieu et à ma famille, à jamais..

J’ai alors songé à trouver une solution pour que mon mari me revienne et que je 
puisse me venger de tout le mal qu’il m’avait fait endurer.

Je rendis visite à une magicienne qui m’informa que la première étape à suivre 
est de faire rendre mon mari à la maison, par des sorts magiques appelés « EL 
JELEB « (récupération) car sa présence physique est primordiale dans la suite des 
rituels. (Figure8)
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rapports sexuels et le mari refuse strictement de s’approcher de sa femme. En 
fouillant dans ses papiers, Zina a découvert même qu’il a consulté un sexologue. 
Cela lui a   fait de la peine surtout que maintenant elle a la certitude que l’acte de 
sorcellerie de Naima est bien réel et a donné les résultats attendus. De ce fait, elle 
est retournée voir la bonne femme et luidemanda d’alléger les souffrances affligées 
à son mari.

Naima lui a informé qu’elle va essayer de désenvoûter le sort qu’elle a réalisé : 
« Il faut savoir d’abord que le dénouement est plus difficile et plus délicat que le 
nouement et même l’encens est plus cher ; j’ai besoin de mille quatre cents dinars 
pour acheter des plantes antidotes pour neutraliser l’effet des autres plantes et des 
encens. En plus j’ai besoin de l’aide d’un autre magicien qui vit au Maroc, il est 
plus puissant que moi dans ce domaine, mais je devrais vous avertir qu’il demande 
un peu plus que moi, ses services sont trop demandés, ilest un peu cher. Face à 
cette situation  elle n’a pas pu refuser, elle a accepté  sans réfléchir. Elle lui a 
demandé de retourner chez elle trois jours après : « Vous devez revenir le vendredi 
après-midi car l’acte de dénouement devra se réaliser le samedi, mes serviteurs 
(djiins) seront là pour faire sortir la carapace enterrée auparavant dans la tombe et 
c’est à vous de m’aider pour annuler le sort. Je vous donnerai la carapace après 
avoir lu des incantations de dénouement, j’essaierai d’annuler les effets de l’azima 
(figure 8) et désenvoûter le sort.

Figure 8: L’azima de dénouement

 Vous le prendrez chez vous pour le mettre dans un bol rempli d’eau (zimzim) 
après avoir enlevé la cire qui bouche les trous de la carapace ; il faut que vous 
disiez ces mots le temps que l’eau pénètre dans la carapace pour effacer le sort 
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avec la photo (figure6 ), je vais me servir de l’étoffe que tu m’as remise. 

Figure 6 : Sexe du cheval enroulé dans un linceul

J’ai déjà acheté deux carapaces de tortues de taille différente. Je mettrai par la 
suite le sexe enroulé dans la petite carapace que je mettrai par précaution dans la 
plus grande. Je fermerai tous les trous par de la cire de bougie, Je réciterai l’azima 
de nouement de sa virilité pour le rendre impuissant « (figure7). Enfin, j’enterrerai 
la carapace dans un cimetière, près d’un cercueil délaissé. Vous verrez mes 
miracles, au fur et à mesure que ce sexe que j’aurai enterré se décomposera, votre 
mari deviendra de plus en plus impuissant.

Figure 7: L’azima de nouement

Deux semaines après, la femme a ressenti   que son mari perd de plus en plus la 
mémoire, se laisse aller, est tout le temps fatigué ou endormi. Sa secrétaire lui a 
chuchoté qu’il ne travaille plus comme avant : il devient nerveux avec ses patients 
et perd patience.

La situation demeure ainsi pendant 3 ou 4 mois. Le couple n’exerce plus de 



L›HOMME ET LA SOCIÉTÉ                                                                        Numéro 14 / Juin 2018

le repas doit être de couleur foncée. Par ailleurs, elle lui a donné une petite bouteille 
contenant un extrait d’huile essentielle de plantes dont elledoit mettre sept gouttes, 
pendant cinq jours, dans l’eau, le thé ou le café de mon mari.

Figure 4 : Le datura et l’armoise

En parallèle, elle lui apporter la photo de son mari et de lui décrire la forme, la 
taille et la couleur de son sexe pour qu’elle puisse entamer le rituel des funérailles. 
Elle lui ainformé que son travail va être très dur et qu’il comportera des 
risques. « J’irai à l’abattoir pour couper moi-même le sexe d’un cheval en récitant 
le talisman du mort. (Voirfigure 5)

. 

Figure 5  : Le talisman qui provoque l’impuissance sexuelle

Ensuite, elle lui informa qu’elle doit poursuivre son travail en pratiquant le 
même rituel que celui de la mort : Je vais laver le sexe et l’enrouler dans le linceul 
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serviront à favoriser la féminité, la patience, l’ambition, la guérison, le succès et 
surtout la virilité ».

Ferid lui a donné une liasse de dix dinars et lui demande de commencer le plus 
tôt possible. Quelques mois plus tard, nous avons appris que Farid et sa femme ont 
repris leur vie conjugale et qu’il a surmonté tous ses problèmes.

1.2 Zina et la vertu des plantes

Zina âgée de quarante sept ans a suivi des études supérieures en droit, elle 
exerce le métier d’avocate.  Elle défend le droit de ses clients par la loi mais face à 
son problème elle trouve que la loi n’est pas suffisante pour lui rendre justice. « Je 
devrais le priver de sa source de fierté ». C’est ce que Zina a dit lorsqu’elle avait la 
certitude que l’homme pour lequel elle avait tout laissé tomber et consacré sa vie, 
la trompait. Il s’éprend d’une jeune fille, amie de sa fille, âgée de vingt ans.

C’est là qu’elle décidait de se venger. Les raisons qui motivaient sa vengeance 
étaient  d’abord sa fierté, sa rupture avec ses parents surtout que sa mère est décédée 
sans qu’elle puisse demander son pardon d’avoir épousé sans avoir son accord, et 
aussi pour sa trahison physique et morale durant toute les années de mariage. Ainsi 
elle a décidé de lui faire payer tous ces actes en ayant recours aux pouvoirs d’une 
magicienne connue par ses actes miraculeux. Cette dernière lui a proposé : « veux-
tu que je le rends fou ? Veux tu l’éloigner de sa nouvelle conquête et qu’il te 
revienne ? »

Sans réfléchir, Zina a répliqué : « Je veux qu’il soit privé de sa virilité et de sa 
fierté. ».

Pour réaliser les pratiques magiques de nouement de son mari Salem, la 
magicienne Naima a décrit deux sortes de rituels qui doivent être pratiqués en 
parallèle. 

Elle a demandé à Zina de récupérer lesperme de son époux dans une étoffe 
qu’elle lui a donnée. Elle devait aussi récupérer quelques parties de son corps : 
cheveux, ongles et quelques sous vêtements déjà utilisés auparavant et les ramener 
à Naima pour qu’elle fasse son acte magique dans une nuit lunaire (pleine lune).

Lors de sa deuxième visite, Elle lui a donne cinq papiers roulés contenant des 
particules d’ herbes (La datura et l’armoiseCes herbes sont difficiles à trouver au 
Mexique et aux États) qui dégagent une odeur spéciale dont elle doit le dissoudre 
avec de l’eau de rose puis concocter un repas à son mari contenant les particules, 
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à soupe, ensuitevousdevezconsommer en grandequantité les plantes et les 
légumesque je vaisvousprescrire, vousdevez manger davantage les épinards, les 
endives, les asperges, le persil, l’amarante et le chouavant de faire l’amour ; je 
vousrecommande de prendre des grains de tournesol, de cacahouètes, d’amandes, 
de noix du Brésil, des fèves et des lentilles.

En plus, vous devez lire sept fois cesmots entre les deux prières.

دي و ما مشت به األرجل وما تكلمت به األلسن إفسخ ما ُعمل يف  إفسخ  كهعصيص ما عملته األ
ت  الذهب والفضة وما ُدفن حتت العتبة إفسخ ما عمل يف الشعر وما ُدفن يف القرب وما عمله اليهود واليهود
حبق السبع أراضي والسبع مساوات وبفضل األربعة كتب التوراة واإلجنيل والزابور والفرقان بفضل الثالثة ابراهيم 

وموسى وعيسى إفسخ حبق األحد الصمد الذي مل يتخذ له صاحبة وال ولد
 Sans oublier de lire le contenu de ce khatem dit khatem hall el-marbout 

« désenvoutement du dénoué » (figure 3) que je vais vous donner, et mettre le 
khatem sous votre matelas chaque fois que vous accomplissez un acte d’amour 

Figure 3: Khatem hall el-marbout

« Je suis prêt, quand pouvons-nous commencer ? », luirépond Ferid en laissant 
voir son impatience. « Dès que j’obtiendrai le loubandhkar, que l’on ne peut 
trouver qu’au Maroc ou à la Mecque. Vous me donnerez une avance pour pouvoir 
les acheter. Votre incantation exigera de moi sept nuits de lazima. Je vous donnerai 
alors les sept bougies que vous devez allumer une par une, pendant sept jours. La 
première sert à accroître votre confiance en vous et réveiller vos forces physiques 
et votre puissance.La deuxième sert à neutraliser les influences néfastes agissant 
sur vous et votre épouse.La troisième sert à rassembler les influences de la lune.La 
quatrième sert à stimuler vos énergies et votre amour. La cinquième jouera le rôle 
de neutraliser les influences négatives cosmiques.La sixième et la septième 
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elle, a des douleurs au bas ventre, les périodes de ses règles sont perturbées, elle 
dégage souvent des odeurs que vous sentez et que vous trouvez insupportables, 
vous n’avez même plus envie de lui faire l’amour ».

« C’est exactement ce que je ressens, j’aime ma femme mais je n’aime plus lui 
faire l’amour, elle me dégoûte mais je m’efforce d’accomplir mes devoirs comme 
époux », affirme Ferid.

Rukaya continue : « La pauvre elle n’y est pour rien, ce sont les effets de la 
magie qui vous ont poussé à ces sensations et ce comportement. N’oubliez pas que 
les sorciers ne craignent pas Dieu et n’hésitent pas à séparer les époux, ceci est 
indiqué dans le Coran, je ferai le nécessaire pour vous libérer de tous ces effets 
maléfiques ».

« C’est vraiment tout ce que je désire » répond Ferid, « je voudrais bien me 
réconcilier avec ma femme et vivre l’amour avec elle, je veux lui faire un bébé, un 
ange », « Ne craignez rien, nous arriverons à nos fins, si Dieu le veut. Mais écoutez-
moi bien, il vous faut deux traitements un pour vous et un autre pour votre épouse. 
Pour votre épouse la seule solution est de procéder à distance. Il lui faut azimet 
el-jalebwelmhabba « la récupération et l’amour » (figure 2), cette incantation 
nécessite certains parfums (des bkhours ou un encens très spécial, des bougies, le 
loubandhkar) pour accélérer l’acte.

Figure 2:Azimet el-jalebwel-mhabba
Pour vous, il me fautd’abord du mielpur, du gingembre et des grains noirs احلبة 

السوداء
je vais les préparer en potion et vousdevezprendre, matin et soir, deuxcuillères 
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brésil, de fèves et de lentilles…  (Voir figure 1)

Figure 1
Ferid n’avait qu’un seul souci : c’est de retrouver ca virilité et de reprendre une 

vie conjugale normale avant que sa femme s’apercevoir son impuissance. Rukaya 
a commencé les rites par el-khatt. Cette opération consiste à prendre des éléments 
déjà touchés par le client ciblé (sous-vêtements, chaussettes, quelques mèches de 
cheveux ou rognures d’ongles). Ils sont nécessaires pour accomplir l’acte magique 
qui doit se dérouler à la pleine lune parce qu’elle exerce une forte influence sur 
l’énergie de la magie et qu’elle marque le point culminant des pouvoirs magiques. 
Rukayaa exposé les éléments cités plus haut dans un endroit exposé à la lumière 
lunaire pendant sept nuits en attendant patiemment la visite des djinns (ses 
serviteurs) pour qu’ils l’informent sur la nature et la cause du problème et pour 
qu’elle puisse faire le diagnostic et proposer les soins.

La lune peut être bénéfique selon Rukaya à toutes sortes d’exercices magiques 
et surtout lorsqu’il s’agit de résoudre un cas important comme celui de Ferid. Une 
fois évoqués, les djinns commencent à exercer l’acte de hazan el-khatt en se 
servant des objets exposés à la lune. Ils vont voyager jusqu’ aux portes du ciel pour 
se renseigner sur le cas de Ferid grâce aux incantations de Rukaya.

Dès que le secret de Ferid est percé, Rukaya a passé au second acte : lâazima 
bel-rassedElle a expliqué les raisons du choix de cette pratique parmi plusieurs 
autres procédés : « Si je veux exercer un acte magique à distance », affirme-t-elle, 
lâazima bel-rassed est l’unique solution : ce sont seulement les djinns qui peuvent 
réaliser l’acte magique pour moi ; je peux leur prescrire mes ordres et ils 
m’obéissent ».

Pendant la nuit, Rukaya a été informée par ses djinns que le problème de Ferid 
provient d’une vengeance féminine. Elle lui annonce « Sidi, vous et votre épouse 
vous êtes ensorcelés ; c’est ce qui a provoqué chez vous la fatigue permanente, les 
courbatures, l’affaiblissement et les douleurs au bas du dos et puis, pendant la nuit, 
la sensation d’étouffement et de dégoût envers votre épouse. Votre femme quant à 
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ma femme, affirme Farid. Je ne sais pas qui a pu me jeter un sort.  Je suis en train 
de me dépenser en vain.  Je n’arrive pas à avoir d’enfants. J’ai d’ailleurs du mal 
à satisfaire ma femme pourtant je suis encore jeune et les femmes me trouvent  
beau.»

Il n’a jamais consulté un médecin et par mesure de précautions il ne va chez 
«Rukaya» la magicienne que la nuit. Cette dernière a confirmé ses paroles, autant 
plus, elle a inclus sa femme dans l’histoire. « Que Dieu leur pardonne, tout les 
deux vous souffrez d’un effet maléfique, ta pauvre femme vit un blocage difficile. 
Ils se sont servi de mauvais Djinn et pour les battre il faut beaucoup de patience, 
beaucoup d’efforts et de «Hikmâ» », «

Ayant compris le problème de Farid,»Rukaya» a trouvé la solution : « aucun 
problème, ne crains rien, je vais travailler autrement. Seule l’»Azima» est notre 
solution, c’est plus fatiguant pour moi et plus coûteux pour vous pour soumettre 
les serviteurs de Dieu, «les Djinns musulmans»,   il nous faut les herbes, l’encens  
«bkhours» et du chwingum   «loubén mâle» qui ne se vendent qu’au Maroc, je dois 
les importer et si Dieu le veut je vais les trouver, également il me faut une photo 
récente de ta femme et une mèche de ses cheveux».

«Ferid» a bien compris qu’il s’agissait au minimum de mille dinars, mais il n’a 
plus d’autre solution : « Commençons le plutôt possible et il faut ce qu’il faut  «el 
LazemLazem» 

«Rukaya» a tous préparé pour dénuer Farid .elle a prescris deux sortes de 
recettes :l’une spirituellemythico-magique à base de l’encens, de Loubén, et 
d’incantations ; el l’autre à base des potions de plantes. 

Farid devrait alors d’une part, lire des incantations, faire de la prière, allumer 
des bougies, parfumer sa maison et ses biens par le «loubéndhkar»et brûler une 
partie des cheveux et des angles de sa femme.

Et de l’autre part il doit suivre un traitement à base des plantes et quelques 
autres ingrédients. il devrait consommé un mélange magique préparé par Roukaya 
à base de miel, de gingembre, et de grains noirs et il doit boire aussi chaque jour 
une quantité prescrite d’un potion magique à base de différent plante.  Ferid doit 
changer Pendant la période de traitement son régime alimentaire, en fait il devrait 
consommer une grande quantité d’épinard, d’endives, d’asperge, de persil, 
d’amandes, du choux, de grains de tourne sol, d’huile de cacahouète, de la noix de 
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magie.

Il est très rare de les voir reconnaitre que leur impuissance est imputée à un 
problème psychophysique, ils acceptent généralement l’idée qu’ils sont sujets à un 
sortilège, et que leur incapacité est due à un envoutement de nouement. La pratique 
des nœuds était considérée toujours angoissante. En effet, ce sont les anciennes 
histoires de la magie sexuelle qui ont engendré la naissance de cette idée chez les 
hommes. Et ces derniers ont trouvé dans cette croyance leur refuge.Sauf que nous 
devons signaler que ces pratiques sont fréquemment utilisées par les femmes, pour 
assurer la fidélité du mari « je t’ai noué sur mille femmes sauf sur moi et l’ange » 
ou pour se venger.Cette pratique est très courante dans toute l’Afrique du Nord 
« c’est le rbât, terreur des hommes »1. 

Il est donc normal, dans les traditions sexuelles populaires, d’avoir recours à 
des remèdes magiques et même à combattre les actes maléfiques : on combat le 
sort par le sort.

Nous trouvons dans la mythologie sexuelle populaire un grand nombre de 
légendes liées aux pouvoirs des magiciens spécialisés dans la magie d’amour 
sexuel concernant le nouement et le dénouement tel que le nouage de l’aiguillette.

Le “ r’abt ” (nouement) ou le “thkaaf ” n’est en réalité qu’une pratique magique 
consistant à rendre l’homme incapable de réussir des relations sexuelles avec des 
femmes en dehors de celle qui lui a jeté le sort. Ainsi ce rituel rend l’homme 
partiellement ou complètement impuissant.

Description des actes et des pratiques magiques

1.1 Lafrustration deFerid et son désir de procréation.

«Ferid» a des difficultés à accepter son impuissance sexuelle. Il ressent de la 
honte, il est envahi par un sentiment d’échec et d’infériorité. Il se sent coincé entre 
sa propre frustration et son désir de procréation. Il a souvent une image négative de 
lui-même, étant impuissant, il se sent moins viril, handicapé ou émasculé voir 
asexué.

Il n’a jamais parlé de son impuissance sexuelle ou de ses problèmes physiques.  
Il n’a jamais voulu avouer son réel problème.  Tout ce qui le préoccupe c’est la 
hantise d’avoir été victime d’une action magique : « je ne suis plus moi même avec 

1  Ibid., p. 88.
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magiques. En fait notre partie de recherche traite les vertus des plantes dans 
les rituels et les pratiques qui entrainent l’impuissance sexuelle chez les 
hommes. Dans le cadre de cette problématique nos hypothèses seront donc : 

Les rituels et les pratiques spirituels magiques peuvent empêcher un acte 
physique de se produire.

Les magiciens sont capables de rendre un homme impuissant sans avoir 
recours à des recettes préparées à base de plantes.

Le traitement de ces questions, nous a amené à interviewer plusieurs acteurs et 
opérateurs magiciens. En effet, pour ne pas «extrapolé à partir des dires d’un seul 
individu»1 et afin d atteindre un tant soit peu la réalité, qui ne peut exister que dans 
la pluralité des discours de nos interviewés, dans leurs agissements spontanés et 
leurs manifestations biologiques, psychanalytiques, sociologiques et religieuses. 

Nous avons porté notre choix sur trois acteurs principaux ayant sollicité le 
recours de la magie : Férid, qui a découvert son impuissance et qui a peur de faire 
face à son problème, Zina et Baya, qui ont causé l impuissance sexuelle de leurs 
maris Salem et Salah, par vengeance en faisant recours à Naima et Roukaya qui 
sont connues réputées, pour leurs compétences miraculeuses et leurs talents dans 
la magie. Ensuite nous avons interprété les actes, les instruments, les moyens, les 
outils utilisés pendant l acte magique. Nous sommes arrivées à mettre en évidence 
le rôle primordial de l utilisation des plantes dites magiques et leurs effets 
miraculeux sur la santé sexuelle des hommes.

Il faut d abord, éclairer et montrer que La virilité est «l’ensemble des 
caractéristiques physiques et sexuelles de l’homme»2, elle désigne le comportement 
sexuel de l’homme, sa force et sa puissance, en particulier sa capacité à procréer.

La virilité en soi est considérée, comme un jugement de valeur, surtout dans les 
sociétés patriarcales. Le problème de la virilité et de la descendance occupe une 
place importante dans les croyances et les mythes de la magie sexuelle. En fait il 
est l’une des principales sources d angoisses des jeunes mariés. Les hommes 
confrontés à cette frustrante situation refusent d admettre leur état et n acceptent 
pas de se faire soigner, ils se trouvent poussés à renier cette réalité et à tromper 
tous ceux qui les entoure, en choisissant de se tourner vers le fictionnel et vers la 

1 AUGE Marc, « L’anthropologie, que sais-je ? », Paris, 2004, p. 81.
2Le petit robert de la langue française 2007.
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have avenged a very discreet way, very easy and very effective.

Thanks to old recipes prescribed by sorcerers and magicians scholarly, they use 
a variety of plants, various instruments, organic products and compositions of 
several types of drugs that, once swallowed, they trigger sexual disorders, organic, 
and even cardiac leading in some cases death.

Keywords: virility, powerlessness, knotting, untying, incense, “Azima”, 
mandrake, “herz”, sperm, potion, phyto -therapy, Hallucinogenic plants…

Introduction

La pratique de nouement de la virilité était très rependue en Tunisie elle se fait 
par différents rituels magico- sexuelles, selon Emna Ben Miledles femmes 
« tunisiennes emploient quatre variétés de poisons : les cheveux, les rognures 
d’ongles, les déchets qui proviennent du corps féminin et les cadavres humains et 
animaux. Ces poisons donnent soit l’impuissance sexuelle, soit des maladies 
gastriques diverses, soit la mort »1. Dans l’histoire de la Tunisie à la période 
husseinite un grand nombre des crimes ont été associés aux épouses des princes 
sous l’effet de jalousie et du désir de vengeance.La terreur d’être victime d’une 
pratique magico- sexuelle « a atteint un point avec les beys husseinites, tous les 
beys prenaient leur café après l’avoir fait gouter par un serveur »2. 

Nous pouvons confirmer que la période de la dynastie des «beys Muradits» et 
celle de la dynastie des «beys Husseinites» sont connues par le nombre immense 
de crimes dus aux pratiques magico-sexuelles. En effet, les historiens ont relevé 
sous deux dynasties successives celles des «beys muradits» et «husseinites» « entre 
le 17ème et le 20ème siècle des cas d’empoisonnements alimentaires de la nourriture 
des princes et des dignitaires. Ils ont connu des morts bizarres «el Mamoun wali» 
Le général Errachid, Adel bey, Ismaïl Senoussi, et Taher bey »3.

 Dans cet article nous postulons à décrire, analyser et décrypter les 
représentations symboliques concernant le nouement «rabet» des hommes et 
nous allons mettre en évidence le rôle de certaines plantes dans les pratiques 

1 BEN MILED Emna, « violence et contre violence dans la famille macrobienne », cahiers du Cérès n°6 
Tunis1988, p. 255.
2 MZALI M.S.,  « L’hérédité dans la dynastie husseinite », Maison tunisienne, Tunis 1969 p.56.
3 LARGHECHE D., « Crises,femmes et violences dans la Tunisie précoloniale », Colloque sur les femmes 
et les crises, 1988, p.20. 
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Les pratiques magiques sexuelles En Tunisie Aujourd’hui et 
le Pharmaco-Phyto- Thérapeutique

Olfa wali ghariani : Centre d’études et de recherches économiques et sociales 
(CERSS) Tunis :( unité socio -culturelle)    

Résumé :
Les représentations magico-sexuelles de nouement et de dénouement de la 

virilité avec ses variantes sont des pratiques ancestrales qui continuent à persister 
de nos jours dans les pays du Maghreb et du nord de la méditerranée. Les travaux 
de recherche dans cette thématique ; bien qu’ils ne soient pas nombreux ; confirment 
l’abondance de ces croyances et de ces pratiques. Ces représentations ont pour but 
de provoquer essentiellement une perturbation sexuelle à savoir : l’impuissance, la 
stérilité, ou même le blocage émotionnel.

En effet, aussi loin que l’on remonte dans le temps on découvre que ces pratiques 
se sont répandues suite à des réactions de vengeance, de jalousie, de la haine, 
d’une obsession de conserver la fidélité sexuelle du mari ou d’un besoin de 
s’identifier par rapport à l’autre.Les femmes se sont vengées d’une manière très 
discrète, très facile et très efficace. Grâce à des recettes anciennes prescrites par 
des sorciers et des magiciens érudits, elles utilisent une variété de plantes, de divers 
instruments, de produits organiques et de compositions de plusieurs types de 
drogues qui ; une fois avalés ; ils déclenchent des troubles sexuels, organiques, et 
même cardiaques engendrant dans certains cas des décès.

Mots clés : virilité, impuissance, nouement, dénouement, l’encens, «Azima», 
mandragore, «herz», sperme, potion, phytotérapie, plantes hallucinogènes…

Abstract :
Magico-sexual representations knotting and untying of virility are ancestral 

practices that continue to persist today in the Maghreb and north of the 
Mediterranean.

Research in this theme, although they are not numerous, confirmed the 
abundance of these beliefs and practices. These representations are intended to 
cause sexual disruption to know: impotence, infertility, or even emotional blockage.
Indeed, as far as we go back in time we find that these practices have become 
widespread due to the reactions of revenge, jealousy, hatred, an obsession to 
maintain sexual fidelity of husband or need for sign relative to each other. Women 
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signification.L’écriture de Sebbar suggère un schéma fragmentaire. En effet, un 
même énoncé associe plusieurs séquences inadéquates. Cette écriture fait corps 
avec l’émiettement identitaire. De la même manière que les personnages traversent 
des fragments de terre à travers leurs errances, c’est aussi par le biais d’un discours 
en fragments qu’il se dit.
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L’usage des codes linguistiques particuliers est également influencé par 
l’identité groupale, territoriale, de périphérie des jeunes. Comme ils ont 
tendance à se retrouver entre semblables, entre individus de la même origine 
ethnique […] ils adoptent un langage de frontière entre le français et leur 
langue d’origine qui les situent de fait dans l’entre-deux […] un besoin de 
distinction sociale par la langue : le plaisir de défaire la langue officielle 
apprise à l’école, celle des adultes, mais aussi celle des maitres de la société, 
peut aussi signifier une revendication de l’exclusion à travers l’usage d’un 
langage hermétique aux étrangers au groupe. » (Begag Azouz, 2006)

La langue française permettrait à la population maghrébine immigrée de créer 
une identité particulière. En effet, elle leur permettrait de s’affirmer dans un espace 
différent et de constituer leur propre identité. Nous retrouvons cette affirmation 
dans les récits de Sebbar qui fonde toute sa réflexion autour de la problématique 
langagière et tente de définir l’identité beur. Le jeune beur tente, à travers la langue 
française, d’une part revendiquer sa singularité et d’une autre part s’intégrer dans 
une société qui n’est pas la sienne. La fiction s’inscrit dans une problématique 
identitaire où le jeune adolescent s’approprie une langue identificatrice pour crier 
sa révolte et affirmer son appropriation du français. Il considère cette languecomme 
sienne puisqu’elle lui permet de résumer son parcours identitaire. Toute l’œuvre 
de Sebbar est construite sur cette ambivalence entre la volonté de s’affirmer dans 
sa culture et de s’approprier la langue française pour en faire sienne. Selon Michel 
Laronde : «Pour parler de mon identité, je suis condamné à priori […] à me 
mesurer sans cesse à la conscience que j’ai de l’Autre en Moi » (Michel 
Laronde, 1993) L’enjeu est donc multiple, se singulariser, s’intégrer, s’affirmer et 
surtout exprimer à travers une écriture créatrice sa différence dans une communauté 
qui lui est étrangère.

Finalement, l’écriture de Sebbar présente un choix discursif qui révèle la réalité 
de l’exil et de l’exclusion. Nous notons notammentune construction phrastique, 
une ponctuation et un vocabulaire où se dit l’exil et l’exclusion. L’écriture opte 
pour une structure éclatée qui exprime les incohérences de la situation d’exil et 
d’exclusion. C’est une forme de refus d’une unité spatio-temporelle. Sebbar parle 
du drame de l’exclusion en usant d’un texte fragmenté. Nous pouvons avancer que 
les signifiés et les signifiants marquent un même refus d’une unité expressive. Des 
morceaux de phrases sans souci de cohérence est d’une extrême 
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en fonction de la diversité des milieux sociaux que l’auteur représente. En effet, 
l’utilisation du registre familier restitue la vérité linguistique de l’espace de la 
banlieue. Leila Sebbar adopte dans son roman la familiarité du langage parlé, 
faisant du jeu avec l’argot une source de création dont voici une illustration :

- Mimi, tu m’attends ? - Oui, mais grouille … - Mohamed s’approcha 
d’elle, Mimi lui dit : - Toi, je te reconnais. Alors, c’était bien ?- Pas terrible … 
- Tu t’y connais, en Kung-fu ? -Oui. - T’es un champion ? - Oui. »  (CVA, 
p.54.) Aussi dans le passage suivant : «- Je connais pas, dit Momo - Moi, 
j’écoute ça tout le temps, mais si tu veux, apporte  des disques je les met - J’ai 
pas de disque, seulement des cassettes, de la musique arabe, du rock, du 
reggae … - Je préfère Wagner - Je t’ai pas dit de ne pas mettre Wagner -  Moi 
aussi j’aime bien, on se croit au cinéma, dit Momo.»(CVA, p.56.) 

La langue utilisée par les personnages issus de l’immigration est un français 
dépouillé de toute pureté, associant verlan, argot des banlieues et néologisme 
inspiré de la langue arabe. C’est une façon de mettre en scène des personnages 
vivant dans espaces très marqués socialement. Dans les récits de Sebbar, le langage 
familier est celui de la conversation relâchée entre proches ou amis.C’est une 
forme linguistique pourvu d’une autonomie du fait qu’elle est parfaitement 
réglementée et fonctionnant suivant des règles typiques qui les différencient du 
code imposé. Elle produit un espace fécond pour le français des cités, qu’elle 
aspire à évoluer vers une véritable forme de langage. De ce fait, en prenant en 
considération les paramètres sociaux et culturels adéquats à l’affirmation de ce 
langage, Jacqueline Billiez, entrevoit que :

Ce langage-cette façon de parler spécifique avec ses alternances de langue 
selon les événements de langage- nous l’avons dénommé parler véhiculaire 
interethnique pour l’opposer à la fois au français scolaire ou véhiculaire et au 
vernaculaire intra-familial. Ce dernier nous paraît à l’évidence beaucoup 
plus marqué par la langue d’origine même si parents comme enfants 
pratiquent les usages alternés des deux codes que les jeunes qualifient de 
mélange.  » (Jacqueline Billiez, 1992)

Azouz Begag voit dans la bonne maîtrise de la langue française un signe de 
soumission par opposition au langage dit « parler des banlieues » qui serait un 
désir de démarcation :



L›HOMME ET LA SOCIÉTÉ                                                                        Numéro 14 / Juin 2018

direct ou indirect. Nous notons que dans le roman, le dialogue correspond souvent 
à une pause qui ralentit le rythme du récit et qui révèle le caractère des  personnages. 
Ceux-là parlent une langue conforme à leur statut social et à leur idiosyncrasie. 
Chez Leila Sebbar, chaque personnage est identifié par des traits spécifiques de sa 
langue (arabe/français/italien). L’effet polyphonique est ainsi pleinement réalisé et 
les niveaux de langue connotent ainsi, dans tous les cas, les caractéristiques 
individuelles ou collectives des personnages. Son usage témoigne de la cohésion 
du milieu socioculturel dans lequel se reconnaissent les personnages qui utilisent 
ce langage. Il est question ici de la banlieue parisienne et de la génération « beur ». 
La parole est le premier signe par lequel le beur affirme sa différence. Les trois 
récits de Sebbar sont portés par une voix populaire. Dés les premières pages, le 
choix scriptural apparait, les trois romans déploient une forme orale de la langue, 
avec ses choix lexicaux et ses caractéristiques syntaxiques.

En ce qui concerne la syntaxe, CVA, PMF et Shérazade, s’ouvrent à toutes 
sortes de licences grammaticales. Nous remarquons le redoublement du sujet 
« moi, je… », L’ellipse du « ne » de la négation « je connais pas » (CVA, p.57), 
l’usage systématique du « que » explétif, « qu’il me dit » (CVA, p.39), la 
parataxe : « j’ai pris les bijoux de ma mère… si j’avais besoind’argent… je les 
ai encore. Je les garde. Je les mets pas, je les vends pas. Peut être unjour… » 
(Shérazade, p.100) Toutes les occurrences agissent comme autant de marqueurs 
expressifs qui démarquent les personnages exilés et exclus. Sebbar, par le biais de 
cette forme d’écriture dépourvue parfois de certaines fonctions syntaxiques, réalise 
un travail subtil de dislocation : elle déboite la phrase, la casse par le rappel, la 
fragmente par l’emploi des points de suspension.

Du côté du lexique, nous notons le choix des mots bannis de l’usage courant ou 
soutenu. Ainsi, dans CVA« les clients avaient dit que les Arabes savaient pas ce 
qu’ilperdaient avecleur religion à la con… » (CVA, p.23)

La dignité de la parole s’en trouvehumiliée par l’usage d’un mot vulgaire 
«con ». Cette réplique renvoie à la vocifération, à un comportement raciste, 
dénigrant et exclusif : le contenu du discours, l’échange d’idées disparaissent dans 
le flux de la colère. Ce sont aussi les grossièretés, les jurons qui font surface, nous 
proposerons ici un échantillon extrait deCVA« Ce zoulou de merde » (CVA, 
p. 163) Nous notons aussi l’emploi de l’argot « Mimi tu m’attends – oui mais 
grouille »(CVA, p.54) L’usage et le choix des registres de langue se manifestent 
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Myra :  « Mohamed aux mots coupés, se met à rire. Myra ne doit pas savoir 
qu’une fille ne parle pas de ça, ni comme ça, à un garçon, a un Arabe… Il 
s’appelle Mohamed et si son père à elle est Marocain…elle doit savoir …il la 
trouve un peu naïve pour une fille qui va avoir quinze ans… »  (CVA, p.126) 

 Seule la culture d’origine (Il s’agit ici du rituel religieux) enrichit la   
 signification qui est épaissie par les points de suspension dans la culture du pays
.d’adoption et prend le mot « coupé » dans les sens de coupure

 En France, les garçons arabes qui vont rarement dans le pays de leur père  
 ne savent pas bien la langue maternelle. Ils ont traduit directement en français,
 par le mot facile, le plus répandu dans un pays où la piété fait rire […], ils ont
 dit coupé, on est coupés, c’est comme ça qu’ils parlent, s’ils disaient purifiés
(qui comprendrait ? »  (CVA, p.133

 Dans le passage d’un système linguistique (la langue arabe) à un autre (la  
 langue française) le signe remplace le concept signifié : Il y a glissement du
 discours appartenant au code médical. Il s’agit ici de la circoncision comme
 ablation et dénature la circoncision en acte mutilateur. Notons les propos de Michel
: Laronde

 Un commentaire rétablit artificiellement l’acte mutilateur « coupés » en 
 acte culturel « purifiés » mais c’est pour mieux en souligner l’absence […] La
 circoncision est un acte négatif dans le discours populaire polysémique forgé
 dans les banlieues immigrées. Tous les sens du registre populaire  impliquent
: des mutilations

 Mutilation sexuelle : coupé > circoncis-

 -Mutilation génétique : coupé >métissé 

-Mutilation culturelle : coupé > déraciné, déculturé.» (Michel Laronde, 
1993)

 Les manipulations linguistiques et les points de suspension font signifier  
 le terme « coupé » au niveau culturel. C’est ce qui enrichit la polysémie populaire
.et élargit la dialectique du métissage dans la perspective d’une perte culturelle

La parole : trait distinctif de l’exil et de l’exclusion

Les relations entre les personnages s’instaurent par le biais du dialogue  qui 
transcrit un échange de paroles sous forme d’une suite de répliques au discours 
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 Nous pouvons d’ores et déjà classer la mère et le fils en catégories identitairement 
différentes. Les divergences sont perçues comme conduisant à une rupture de la 
relation. Le mutisme du fils est du à la situation ambigüe du personnage à 
chevalentre un présent hostile et un passé mythifié. La difficulté pour lui de 
formuler son malaise, les repères historiques et géographiques se brouillent pour 
donner place à une suspension.

La coupure: signe d’exil et d’exclusion
Comme il a été déjà précédemment cité, les trois romans de Leila Sebbarsont 

caractérisés par la récurrence des points de suspension. Cela donne l’impression 
d’un texte coupé. Cette coupure permet de suggérer quelques éléments de réponse 
quant au rôle des points de suspension dans la production du texte sebbarien. En 
effet, parler de l’identité de Mohamed dans CVA « c’est faire glisser le discours 
du registregéographico-génétique au registre géographico-culturel. »(Michel 
Laronde, 1993)Avec Mohamed l’auteur adopteundiscours où le métissage 
suppose des croisements multiples qui deviennent synonymesde perte et mutilation. 
Les points de suspension se traduisent par le manque de mots qui désignent 
« uninterstice génético-culturel » (Michel Laronde)laissé vacant par le langage 
que s’attribue le discours nouveau de la génération issue de l’émigration 
maghrébine. Elle signale la rupture d’une écriture qui ne peut se développer que 
par son étrangeté. Cette brisure est un lieu d’exil de l’écriture elle-même qui 
installe les personnages en situation d’exil et d’exclusion. En voyant l’enseigne du 
café chez Kader et Simone, Mohamed fait la réflexion suivante :

 Des croisés, avait pensé Mohamed, ou des coupés comme ils disaient tous 
à la cité, pour parler des enfants des couples mixtes pour les algériens mariés 
avec des françaises…C’est plus courant que des Algériennes avec des Français. 
Les enfants coupés qu’il connait ont tous un père nord-africain et une mère 
française. Pour le père ça varie, tunisien, Algérien, Marocain, pour la mère 
non. Toujours une Française.» (CVA, p.111)

La seconde génération des banlieues populaires immigrées ont inventé un terme 
qui correspond à leur mixité particulière : Coupés. Ce mot signifie croisé, métissé. 
C’est le sens que lui attribue Myra dans le post-scriptum en forme de parafe adressé 
à Mohamed : « P.S : ettoi, est ce que tu es coupé…ça veut dire croisé ? » (CVA, 
p.126) Le mot « coupé » prend un sens particulier quand il a comme référent la 
culture maghrébine des banlieues. En effet, Mohamed réagit au post-scriptum de 
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L’image d’un personnage sans vie se dévoile derrière une écriture où se détache 
indubitablement le champ sémantique de l’exil et de l’exclusion : «  Ne reste pas 
la mon fils, viens, viens t’assoir dans la cuisine, si tu veux je te fais un café. 
Ton père n’est pas là. Là où il est, on veut pas le laisser sortir, viens mes 
tomates vont bruler, il se laisse entrainer le long ducouloir. » (PMF, p.79) Ce 
passage témoigne de l’écart et de l’exil du fils. En effet, sa mère insiste pour qu’il 
la rejoigne dans la cuisine où l’odorat, le goût et la vue semblent être des éléments 
vivants dans ce milieu :« Tu veux du café frais ou du thé à la menthe ? Ce 
matin aumarché, j’ai acheté de la menthe. » (PMF, p.32)  En effet, ces trois 
sens nous font connaitrecet espace de la banlieue avec ses senteurs culinaires, ses 
goûts orientaux. En l’attirant vers la cuisine, la mère tente d’imprégner son fils de 
ce microclimat qui le projette pleinement dans ses origines. Néanmoins la relation 
mère/fils apparait sous le signe de la rupture. Nous sommes confrontés à la figure 
de l’exilé ne se sentant pas chez lui. Le silence symbolise la rupture avec sa mère 
et par voie de conséquence avec ses racines. Ce silence offre au personnage un 
univers intérieur où il retrouve un refuge loin des agressions externes. Selon 
FaouziaBendjelid : 

Parle mon fils, parle à ta mère se situe au centre de la problématique sur 
l’écriture de l’identité/l’altérité […] En fait, le lecteur se rend compte très vite 
dès l’incipit que la parole sollicitée ne se réalise pas pleinement […] La mère 
se saisit de la parole pour dire sa quête insatiable et irréversible de ses racines 
algériennes et de l’amour de sa terre d’origine. Le silence opiniâtre opposé 
par le fils qui a grandi dans la banlieue française est comblée par la parole 
prolixe de la mère pour déployer la diversité des identités, la multiplicité des 
valeurs et des opinions qui divisent une famille d’origine algérienne et que la 
mère n’a su préserver de l’éclatement, un éclatement pour dire la diversité 
des cultures et les choix civilisationnels de chacun.»(FaouziaBendjelid, 2008)

A la lumière de cette citation, nous pouvons dire que la carence langagière du 
personnage central est représentée par une typographie mutilée introduite par les 
points de suspension qui laissent le fils loin de sa mère. Les questions de la mère 
prolifèrent et les réponses du fils demeurent vaines : « C’est toi ? […] C’est toi, 
d’où tu viens ? D’où viens-tucomme ça ? Il ne répond pas. » (PMF, p.10) Ce 
passage témoigne d’une parole suspendue : l’acte de parole se substitue à un 
monologue et le fils n’avance aucune réponse en dépit d’une panoplie de questions. 
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d’Afrique, Amina Bekkat expose avec clarté l’emploi des points de suspension 
dans l’écriture de l’exil, elle affirme ce qui suit :

  Les points de suspension introduisent un énoncé elliptique, le   commentaire 
et les explications tombent dans le non-dit, le narrateur choisissant de laisser 
le destinataire du message compléter sémantiquement ses paroles. Ces 
procédés mettent en évidence la subjectivité du narrateur qui déborde les 
mots écrits et lus pour envahir l’espace de la lecture, le destinataire du message 
prenant une part active à la réalisation de ces effets quirevêtent laforme d’une 
question obsédante. L’espace de la folie devient le nôtre et nous sommes pris 
au piège de ces angoisses existentielles.  » (Amina Bekaat, 2006) 

A travers cet exposé, nous constatons que les personnages victimes de l’exil 
sont présentés comme étant proches et lointains, à la fois. Par le biais du texte, se 
tisse la trame d’un récit troué traduisant la division de la pensée et le déchirement 
identitaire : 

…Je n’ai pas encore ma fausse carte d’identité, je l’attends. Des copains de 
Pierrot s’en occupent. Je m’appellerai Rosa. Rosa Mire et j’aurai dix huit 
ans, je serai majeur, tu comprends. Je serai née à Paris XIV et je serai 
étudiante en psycho. Voilà.-Et ta nationalité ?- Je suis algérienne.-Mais sur ta 
fausse carte qu’est ce que tu seras ?- Elle est fausse. Je serais 
française. » (Shérazade, p.179) 

Ces traces symboliques du tissu narratif s’apparentent à cette fragmentation de 
l’identité dont l’origine est le malaise éprouvé par les personnages qui se réfugient 
dans l’exil etl’exclusion.

 La parole saccadée
Une autre forme d’exil se manifeste dans le texte sebbarien. C’est l’absence de 

la parole, l’emploi des points de suspension renforce le silence opiniâtre du héros 
dans PMF :son refus d’engager la conversation avec sa mère, ses interventions 
langagières sont rares et brèves.  D’emblée, le titre du roman Parle mon fils, parle 
à ta mère se présente comme un appel à la parole. Une mère invite son fils qui 
revient à la maison après deux ans d’absence, à parler, cependant celui-ci demeure 
taciturne face à la volubilité de sa mère. Son discours exhortatif se construit par le 
biais de la répétition du verbe « parler » à l’impératif présent. Ce silence symbolise 
la rupture douloureuse vécue par le personnage qui a quitté le domicile parental. 
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profond se manifestedans CVA,lorsque Mohamed tente d’accoster sa mère revêt 
l’allure d’un trouble affectif :

-Imma, Imma… Aida serre son fils dans ses bras, elle l’embrasse sur les 
cheveux. Elle ne voit pas son visage. -Mon fils….. Montre-moi tes yeux, tes 
jolis yeux de chinois, regarde ta mère… Imma…Mouima… Mohamed 
desserre l’étreinte de sa mère, la regarde, la bouscule un peu pour se dégager 
et se sauve. -Mehmet ! Mehmet !... Aida va dans la cuisine pour le gouter des 
petits. Ils vont arriver. Elle pleure. » (CVA, p.112)

Ici le discours romanesque entretient des liens étroits avec le discours 
psychanalytique. Cette interruption signifie le désordre entrainé par la rupture 
identitaire : l’arrachement à la mère, aux origines enferme Mohamed dans un 
univers hostile où plus rien ne signifie, face à une incessante exclusion qui se 
manifeste tout au long du texte. Soumis à une menace permanente par les forces de 
l’ordre et la milice des pavillons, Mohamed continue à souffrir. Quand bien même 
il se réjouirait de la protection de sa mère (Aida), sa sœur (Melissa) et sa dulcinée 
(Myra), Il est hanté et son angoisse s’intensifie à chaque fois que la police pénètre 
chez lui et qu’elle saisit ses objets qui se résument à des billes, des amulettes et des 
photos. Ces objets aussi dérisoires qu’ils paraissent, accompagnent le héros dans 
son exil comme un symbole de l’exclusion projetant Mohamed à se replier sur lui-
même de façon à se sentir incapable d’explorer l’inexprimable. L’accumulation 
des points de suspension représente dans le texte le désarroi de la conscience du 
personnage. Ils sont la traduction sur le papier d’un silence que l’auteur se refuse 
à mettre en toutes lettres. Dans Shérazade, le narrateur saute d’une idée à une 
autre, le passage suivant l’illustre parfaitement :

  -Regarde Shérazade, regarde bien -ça va pas disparaitre…qu’est ce qui te 
prend ? - J’aime la France  -Tu délires ou quoi ? -Pas du tout.- Je peux quand 
même dire que j’aime la France, Non ? À toi…parce que les copains…ils s’en 
foutent…voilà, J’aime la France… -Tu parles comme si on allait mourir. -Tu 
crois». » (Shérazade, p.262)

Dans cet extrait, tandis que nous avançons vers la fin du roman, 
l’égarements’accroît par le biais d’une parole trépidante.Ce passage désigne les 
associations auxquelles se livre cette conscience en perdition. Shérazade, dans son 
douloureux parcours, subit la violence del’exil et de l’exclusion et l’espace où se 
meut l’héroïne est synonyme de la peur. Dans Regards sur les littératures 
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un ghetto impénétrable, participant à l’exil et l’exclusion des personnages. Cet exil 
et cette exclusion sont marqués dans le texte sebbarien parla récurrence d’une 
ponctuation, la plus évidente en est les points de suspension qui correspondent à 
un non-dit que le lecteur doit apprécier.Contrairement à certains textes où les 
points de suspension affectent le début de la phrase insistant alors sur la difficulté 
de prendre la parole, les points de suspension dans les trois textes de Sebbar sont à 
la fin de la phrase donnant l’impression d’un texte incomplet. Ils indiquent qu’une 
phrase est laissée inachevée volontairement ou à la suite d’une interruption. Cela 
révèle une parole chaotique, détruite par l’exil et la perte qui s’inscrivent au cœur 
de la matérialité du texte. Pour donner le sens exact des points de suspension, nous 
retenons la définition proposée par Maurice Grevisse « Les points desuspension 
indiquent parfois une sorte de prolongement inexpriméde la pensée. »(Maurice 
Grevisse, 1986) En effet, la pensée non exprimée est dominée par la nécessité de 
« dire » un état devenu pénible, celui de la coupure avec les origines, et le sentiment 
d’exil est renforcé par cette ponctuation qui est un trou symbolique marquant le 
texte de l’interrogation et de la coupure identitaire. Cela explique que les 
personnages sont tiraillés entre deux pôles divergents, ils sombrent dans la 
confusion et cela les empêche de s’inscrire dans une identité fixe. 

Les interruptions ou suspensions temporairesdu fil du texte et du temps de 
lecture produisent un effet de tiraillement entre deux identités : c’est l’écriture de 
« l’entre-deux », du « non-dit », de l’espace et de la coupure. Il s’agit de la 
fragmentation de la pensée où l’oubli et le trouble se conjuguent. L’espace de 
l’entre-deux provoque une agitation et une division intra-subjective qui installent 
les personnages nulle part provoquant, pour des raisons d’adaptation à un espace, 
un effet de resurgissement/déplacement dans l’exil et l’errance. Les points de 
suspension sont l’apanage de toute une vacillation identitaire mettant en scène 
trois adolescents en quête de soi et partagés entre deux pays, deux cultures, deux 
histoires, deux langues. A ce propos, Julia Kristeva affirme que « Les points de 
suspension représentent l’espace de l’imagination, de la représentation, l’espace 
des souvenirs, de la coupure, de l’oubli, de la fuite et du rejoignement.Crise 
perpétuelle dans le fil de l’écriture de laquête. » (Julia Kristeva, 1974)En fait, cette 
quête est un changement que recouvre un mal profond qui est l’oubli ; l’oubli des 
origines. L’expérience que fait Shérazade en glissant d’un pays à l’autre est un 
vide identitaire qu’elle s’efforce de combler par un transfert géographique. Ce mal 
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La typographie comme signifiante de l’exil et de l’exclusion

CVA, PMF et Shérazademettent en scène des personnages dans une situation 
dramatique : la douleur de ne pas appartenir à un lieu donné ou de devoir choisir 
entre deux lieux qu’ils soient géographiques ou culturels les conduit à prendre 
conscience de la profondeur du fossé qui les sépare de leurs origines, d’où une 
impression d’aliénation souvent exacerbée par un sentiment de colère et de 
vengeance « j’en ai marre […] je sais qu’ils veulent me tuer mais je les aurais 
avant » (CVA, p.146).

Notons également les propos de Mohamed dans CVA « Ils ont tout pris. Ils ont 
pas ma flûte ni la photo de Minh, ni la tienne. J’ai perdu la bille de jade. Les 
armes sont bien planquées. Je m’en vais loin. Ils m’auront pas. Je passerai 
chez toi avant, peut-être tu joueras du piano, je saurai que tu es là. Quand je 
reviens, je les tue.» (CVA, p.207)En dépit de l’incohérence des propos de 
Mohamed, il y a une ligne de sens qui met en scène un personnage avec une tranche 
de vie : cela peut se traduire dans la mesure où l’exil dicte la définition de l’exilé 
en tant qu’entité exclusive, il représente un fragment rejeté par l’Autre. Nous 
constatons que les phrases s’agencent sans logique : des énoncés surviennent dans 
le cours d’une réflexion. Il est, en effet, impossible dans le passage précité 
d’annexer la huitième phrase « tu joueras dupiano » aux précédentes. Cette phrase 
disloque le sens et drainent de nouveaux fragments sémiques. Le paragraphe est 
dépourvu d’une signifiance générale, cependant il rassemble des fragments 
séquentiels exclusifs.

 Les héros sont confrontés à une société qui n’est pas celle dans laquelle ont 
grandi leurs parents, mais celle dans laquelle ils ont grandi et avec laquelle ils 
entretiennent une relation de proximité, à la fois culturelle et linguistique beaucoup 
plus importante que la génération de leurs parents. Ils apparaissent comme des 
personnages problématiques à la croisée de deux cultures ; langues, mémoires et 
générations différentes. Cette problématique des personnages exige d’eux la 
nécessité d’inventer l’espace qui a pour but d’homogénéiser leur culture. Cet 
espace se manifestera de mille façon parfois, inconciliables avec comme unique 
recours la transgression des liens avec l’Autre c’est-à-dire « l’étranger » de façon 
à le trouver en soi pour mieux s’attribuer « la cohabitation duelle du moi et de 
l’autre.»(Marc Gontard, 1999) 

Cette dualité se traduit par des comportements xénophobes de l’Autre devenant 
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L’exil et l’exclusion comme stratégie scripturale
Dans l’œuvre de Leila Sebbar

BOUKRI Souhila (M.CB)/Université de Saida

Résumé 
Les fictions de Sebbar prétendent à unelecture de passages troués qui produisent 

un déchirement entre deux identités, ce qui explique la dislocation productrice du 
roman sebbarien dans une perspective de dispersion, d’exil et d’exclusion.Les 
récits laissent entendre une identité fissurée,le roman devient un lieu privilégié 
d’écriture/rupture, de discontinuité qui régit le récit reflétant le désarroi des 
personnages intérieurement impuissants à trouver une identité unique et unifiée. 

Mots clés : Exil, exclusion, identité, fragmentation, rupture.

Exile and exclusion as scriptural strategy in the work of Leila Sebbar

Abstract
Fictions of Sebbar claim to a reading of holey passages which express a tearing 

between two identities, this is what explains the dislocation producer of Sebbarian 
novel in perspective of dispersion, exile and exclusion. Narratives imply cracked 
identity, the novel becomes a privileged place of writing/breaking, of discontinuity 
which governs the narrative reflecting the disarray of characters who are internally 
powerless in finding a unique and unified identity.

Key words: Exile, exclusion, identity, fragmentation, beaking

Dans les romans de Leila Sebbar  « Le Chinois vert d’Afrique », « Parle mon 
fils, parle à ta mère » et «  Shérazade, 17 ans, brune, frisée, les yeux verts »,le récit 
fragmenté crée une poétique de l’éparpillement. La fragmentation du discours 
produit le délire des personnages à la recherche d’unité et de cohérence. Il s’agit 
pour eux de reconstituer les fragments culturels en rassemblant, le passé et le 
présent, face à une perte identitaire, dépouillée de toute vérité. Les personnages 
sebbarien s’interrogent sur une réalité qui les rejette. Dans cette écriture dite d’exil 
et d’exclusion, les personnages apparaissent sous le signe de l’étrangeté et ils sont 
tenus à l’écart de tout. Ce sentiment de non appartenance engendre chez eux une 
insécurité les conduisant vers le besoin de se protéger contre « l’Autre » qui nourrit 
de la haine envers eux. Dans cet article, nous voulons montrersi l’intermittence des 
points de suspension désigne une identité fissurée des personnages offrant une 
écriture d’éparpillement identitaire
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ENSEMBLE

Emplois à 
créer 1235,5 1127,9 1908,8 1938,4 2484,9 2507,4

Moyenne 
annuelle  247,1 225,6   381,8 387,7   497,0 501,5
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Tableau A.2 : Projection de la demande en emplois (Milliers)

            

    CHOMAGE CONSTANT ET ACTIVITE FEMININE  

          CONSTANTE (14%)  
     EN HAUSSE (30% 
EN 2025)        EN HAUSSE (41% EN 2025)

 20152020-

      
2020-
2025  

2015-
2020 20202025-  20152020- 20202025-

         

HOMMES

Emplois à 
créer 963,5 810,7 963,5 810,7 963,5 810,7

Moyenne 
annuelle 192,7 162,1 192,7 162,1 192,7 162,1

FEMMES

Emplois à 
créer 100,4 103,6 711,7 790,4 1238,8 1271,7

Moyenne 
annuelle 20,1 20,7 142,3 158,1 247,8 254,3

ENSEMBLE

Emplois à 
créer 1064,0 914,3 1675,3 1601,1 2202,3 2082,4

Moyenne 
annuelle 212,8 182,9 335,1 320,2 440,5 416,5

           

   CHOMAGE EN BAISSE ET ACTIVITE FEMININE  

         CONSTANTE (14%)  
   EN HAUSSE (30% EN 
2025)       EN HAUSSE (41% EN 2025)

 20152020- 
2020-
2025  

2015-
2020 20202025-  20152020- 20202025- 

         

HOMMES

Emplois à 
créer 1090,8 953,8 1090,8 953,8 1090,8 953,8

Moyenne 
annuelle 218,2 190,8 218,2 190,8 218,2 190,8

FEMMES

Emplois à 
créer 144,8 174,2 818,0 984,6 1394,1 1553,6

Moyenne 
annuelle 29,0 34,8 163,6 196,9 278,8 310,7



L›HOMME ET LA SOCIÉTÉ                                                                        Numéro 14 / Juin 2018

Annexes : 

Tableau A.1: Emplois créés par secteur
   

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Emplois économiques

ANEM 155272 178884 179821 181589 214812 260154 304383
ANSEJ 13957 57915 60029 92682 129208 96233 93140

CNAC* 3677 8339 15804 35953 59125 41786 40000
ANGEM 63149 91101 77934 161417 219641 166053 176315
Fonction 
publique** 56122 59135 60000 60000 60000 60000 60000
CTA**** - 8027 16837 24188 41753 49076 47262

Sous-total 292177 403401 410425 555829 724539 673302 721100

Emplois d’insertion
DAIP 164296 277618 273141 660810 241933 138973 113417

PID 57293 14689 48843 46218 34002 46163 48117
Sous-total 221589 292307 321984 707028 275935 185136 161534

Emploi Social

DAIS 132484 143414 62161 175588 488609 502842 512818
THUP HIMO 13201 15964 12098 12308 21987 36327 44827

IAIG*** 261894 255540 254311 260895
Sous-total 407579 414918 328570 448791 510596 539169 557645

Grand total 921345 1110626 1060979 1711648 1511070 1397607 1440279

Source: Ministère de la Prospective et des Statistiques et Conseil
             National Economique et Social

* estimation pour 2014
** estimation après 2010

*** basculé vers le DAIS après 2011
**** Contrat de Travail Aidé: emploi aidé au profit d’une 

         entreprise économique, politique d’insertion  mais avec
         une logique économique
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Conclusion 
Les défis auxquels les gouvernements futurs sont appelés à faire face en ce qui 

concerne les questions d’emploi sont, bien entendu, d’abord de nature économique. 
Le rythme actuel est clairement insuffisant si l’on veut résorber les effectifs 
maintenus artificiellement en activité grâce à une politique coûteuse qui, certes, a 
l’avantage de préserver la précieuse paix sociale, mais qui, maintenue plus 
longtemps encore, peut ruiner la valeur essentielle qu’est la travail, valeur déjà 
mise à mal dans une très large mesure.  Les pénuries de main d’œuvre qui frappent 
cruellement certains secteurs comme l’agriculture ou les BTP constituent un arrière 
goût bien amer de cette paix sociale.

En deuxième ligne des défis qui appellent les gouvernements futurs à davantage 
d’efforts figure la question de l’adéquation entre les produits de la formation et les 
besoins réels de l’économie nationale. Il est indécent, dans un contexte d’étroitesse 
de l’offre, que le quart des postes d’emplois que l’économie offre sur le marché ne 
trouvent pas preneurs. Cette question ne concerne pas uniquement le secteur de la 
formation professionnelle ; elle interpelle également les secteurs de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur.

Le troisième front qui doit préoccuper ces mêmes gouvernements se situe au 
niveau de l’équité. Nous avons évoqué l’injustice qui frappe la citoyenne algérienne 
tout en causant à la nation une déperdition coûteuse en ressources humaines. Sans 
mesures de discrimination positive active cette déperdition continuera à saigner 
notre économie. Il en sera de même en ce qui concerne le chômage des jeunes. 
L’aide à l’entreprise est une initiative économiquement saine qui peut être 
mobilisée dans le cadre d’une politique de discrimination positive. Cette aide 
pourrait même s’avérer financièrement moins coûteuse1 que la politique de soutien 
à l’emploi.

Un autre volet lié à l’équité ne peut même pas être exploré dans notre pays par 
manque de données à ce sujet : il s’agit des inégalités sociales et géographiques. La 
seule source en ce qui concerne la mesure du chômage est l’enquête annuelle que 
mène l’ONS au niveau national et qui ne permet point d’aller au-delà de la 
distinction entre l’urbain et le rural. Une politique sérieuse de l’emploi ne peut se 
concevoir sans un ciblage éclairé des inégalités, qu’elles soient sociales, régionales 
ou autres.

1  Sans parler, bien entendu, des coûts moraux qui accablent notre pays tant au regard de l’activité 
informelle massive qui défie la faiblesse de l’état qu’au regard des effets dévastateurs sur les valeurs 
transmises aux jeunes en ce qui concerne le travail.
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 .2010 à 5.7% en 2025

 Soulignons qu’il s’agit ici de la projection du taux de chômage tel que mesuré
 par l’enquête annuelle de l’ONS qui inclut dans la catégorie des actifs occupés
ceux qui émargent aux revenus d’insertion (PID, DAIP, CTA) ou ceux du disposi-

 .(tif d’attente ou de solidarité (TUP-HIMO, DAIS, IAIG devenu DAIS en 2012

Les résultats de ces projections sont résumés au tableau 9 en termes de four-
 chette selon les différentes combinaisons des hypothèses. On se rend compte ainsi
qu’en combinant la dynamique démographique avec les autres paramètres (activi-

 té et chômage) on reste dans des chiffres  (maximum 500 milles) qui semblent à la
 portée de l’économie algérienne puisque, on l’a dit plus haut, celle-ci a produit
plus de 600 milles emplois économiques annuellement durant le dernier quinquen-
.nat

Ce constant optimiste doit cependant être tempéré par le fait que dans les pro-
 jections qui ont été présentées ici, le taux de chômage considéré au départ de ces
 projections (10%) part d’un niveau sous-estimant la réalité dans une proportion
 importante (environ 60%). En réalité la machine économique ne peut relever le
défi lié à la demande de la prochaine décennie que si, et seulement si, le gouverne-

 ment continue à financer la politique de soutien à l’emploi (environ 700 milles
 .(emplois en 2014

Tableau 9 : Fourchette des besoins en emplois nouveaux

_____________________________________________

            20152020-  20202025-

                                _____________________________

Minimum  212 800  182 900

Maximum  497 000  501 500 

______________________________________________
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prolongeons à l’horizon 2025 les tendances démographiques1 cet accroissement 
annuel est appelé à se réduire à 359.5 milles entre 2015 et 2020 puis à 372 milles 
entre 2020 et 2025 (tableau 8). Du point de vue strictement démographique, le 
rythme de création d’emplois atteint par l’économie ces dernières années est 
suffisant pour faire face à la pression numérique puisqu’entre 2010 et 2014 on a 
assisté à la création de 615 000 emplois annuellement en moyenne.

Tableau 8 : Population en âge d’activité (15-64 ans) à l’horizon 2025

        

2010  2015  2020  2025

Hommes 12143,7 13441,9 14351,3 15295,1

Femmes 11913,6 13156,2 14044,0 14960,0

Total 24057,3 26598,0 28395,3 30255,1
Acroissement annuel en 

%
2,01% 1,31% 1,27%

Acroissement annuel absolu 508,1  359,5  372,0  

Le défi à relever dans le futur se mesure en fait par la combinaison de la 
dimension démographique avec l’évolution future de l’activité et du taux de 
chômage. Dans le tableau A.2 en annexe nous donnons les résultats issus de la 
projection des besoins en emplois nouveaux jusqu’en 2025 en combinant diverses 
hypothèses concernant ces paramètres. Pour ce qui concerne l’activité nous avons 
adopté, pour les hommes, une hausse du taux d’activité de 76% en 2010 à 81% en 
2025, soit le taux moyen observé dans les pays industrialisés. En ce qui concerne 
les femmes, pour lesquelles l’avenir en termes d’activité est très incertain, nous 
avons exploré trois hypothèses. Dans la première le taux d’activité est maintenu 
tout simplement constant entre 2010 et 2025, soit 14%. Dans la seconde, ce taux 
passe de 14% en 2010 à 41% en 2025, soit le niveau qu’utilise le BIT pour projeter 
l’activité féminine en Algérie. Dans la troisième hypothèse nous faisons évoluer ce 
taux à un niveau intermédiaire de 30% en 2025.

Pour ce qui concerne le chômage, deux hypothèses ont été envisagées. La pre-
 mière considère les taux observés en 2010 constants jusqu’en 2025. La seconde
 envisage la baisse du chômage des hommes de 8.1% en 2010 à 5.0% en 2025 et
 celui des femmes de 19.1% à 10.0% sur la même période. En réunissant les deux
 sexes, cette dernière hypothèse correspond à une baisse du chômage de 10% en

1  Nous avons procédé à des projections démographiques  (Salhi, 2016)
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d’emplois. La formation tant professionnelle qu’universitaire est donc bien en 
deçà des efforts qu’il faut mener pour fournir le marché en qualifications adéquates. 
Une coordination étroite entre l’ANEM et les structures de formations est donc 
plus que jamais requise pour identifier les qualifications à pourvoir pour équilibrer 
l’offre et la demande en emplois.

Tableau 7 : Offre et demande d’emplois et placements réalisés par l’ANEM

______________________________________________________________
___

                                           2006               2010              2012                2014

                                  ______________________________________________
__

Demande      590784     1085611  1939377       
2050230

Offre       132117       233343    287110         
400734

Placements        96850       176252     214812         
304383           

Offre/demande (%)         22.4  21.5          14.8      
19.5

Placements/offre (%)         73.3  75.5          74.8       
   75.9

______________________________________________________________
____

Sources : Ministère de la Prospective et des Statistiques, CNES

4 .Le défi démographique

Après avoir connu un accroissement annuel moyen de 565 milles personnes des 
2 sexes entre les 2 derniers recensements de 1998 et 2008, soit 2.8% par an, la 
population en âge de travailler (1564- ans) a observé un recul de cet accroissement 
qui est évalué à environ 508 milles, soit 2.01% par an, entre 2010 et 2015. Si nous 
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La discrimination selon l’âge est également bien mise en valeur dans les 
statistiques de l’ONS où l’on constate que le taux de chômage des jeunes de moins 
de 25 ans, qui était déjà 3 fois plus élevé que celui des adultes (+ de 25 ans) en 
2009, est devenu presque 4 fois plus important en 2015 (tableau 5).

Tableau 5 : Taux de chômage selon l’âge

Citons, enfin, l’inégalité des chances en matière d’emploi selon le niveau 
d’instruction et qui touche davantage les femmes (tableau 6). Après de nombreuses 
années d’investissement dans l’éducation la femme, la discrimination face l’emploi 
ruine cet effort bien coûteux pour les familles et pour l’état. On peut parfaitement 
parler d’un gaspillage manifeste de la ressource humaine féminine.

   Tableau 6 : Taux de chômage selon le niveau d’instruction

3. Le défi de l’adéquation entre formation et emploi

Depuis 2006 et de façon permanente, les placements réalisés par l’ANEM n’ont 
représenté que 75% de l’offre d’emplois que reçoit cette agence annuellement 
(tableau 7). Autrement dit, le quart des emplois proposés sur le marché ne trouvent 
pas preneurs. La raison évoquée par l’ANEM elle-même est que ces emplois non 
pourvus exigent des qualifications qui ne sont pas réunies chez les demandeurs 



L›HOMME ET LA SOCIÉTÉ                                                                        Numéro 14 / Juin 2018

2. Le défi de l’équité

De nombreuses inégalités assombrissent le tableau de l’emploi dans notre pays. 
Parmi celles qui sont documentées par les données statistiques, les plus criantes 
concernent le genre, l’âge et le niveau d’instruction.

Le tableau 4 nous montre que l’inégalité entre l’homme et la femme dans 
l’accès à l’emploi s’est aggravée au cours des dernières années, le rapport femme/
homme étant passé de 1.1 en 2003 à 2.1 en 2009. En 2015 ce rapport semble 
observer un recul (1.7) qui demande à être confirmé dans les prochaines années. 
Sachant que les mesures prises récemment1 pour venir au secours de la femme 
démunie mettront du temps à être parfaitement opérationnelles, il y a lieu de 
s’inquiéter sur la vulnérabilité grandissante d’une part importante de la population 
féminine car, en dehors des jeunes femmes diplômées ou exclues de l’école, 
l’essentiel de la demande de travail concerne des femmes frappées par le divorce 
ou le veuvage.

  Tableau 4 : Taux de chômage selon le sexe

1  Notamment la création en 2014 du fonds des pensions alimentaires au profit des femmes divorcées.
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Depuis l’année 2000 la configuration sectorielle de l’emploi par secteur 
économique a montré une régression constante de la part de l’agriculture qui est 
passée de 24%  à moins de 9% en l’espace de 15 ans (tableau 3). Outre le fait 
qu’elle peut contribuer à l’aggravation de la dépendance alimentaire du pays, cette 
désaffection pour le secteur de l’agriculture peut mener à terme à une véritable 
asphyxie du secteur où la disponibilité de la main d’œuvre est la plus problématique. 
Tout en dénonçant la « culture du moindre effort » chez les jeunes, le Ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale évoque un déficit de l’ordre de 700 à 
800 milles employés pour ce secteur1 (L’Expression du 4 mai 2016).

L’autre point saillant de la répartition par secteur économique est l’accroissement 
substantiel de la part des services qui passe de 50% en 2000 à 62% en 2015. La 
transition en cours de l’économie peut expliquer une part de cet accroissement, 
mais il reste néanmoins interpellant de constater que les 3 autres secteurs se 
partagent moins de 40% de la main d’œuvre.

Quant au secteur des BTPH dont la part ne semble progresser que de 1% en 15 
ans malgré l’ampleur des chantiers engagés durant cette période, il y a lieu de tenir 
compte de la présence d’une main d’œuvre étrangère nombreuse dans le secteur. 
Là aussi il faut signaler la désaffection des nationaux pour ce secteur dont le déficit 
est estimé à 500 milles emplois selon le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité Sociale (L’Expression, 4 mai 2016).

Quant à la répartition par secteur juridique, il faut relever que la part du secteur 
privé, après avoir observé une progression notable (10 %) entre 2003 et 2010, 
connait un net recul ces dernières années. Cette tendance est de nature à interpeller 
les pouvoirs publics sur l’efficience de la politique de dynamisation de l’entreprise 
privée, laquelle politique est pourtant résolument volontariste en matière d’emploi 
puisque ces dernières années l’aide aux entreprises dans le cadre des contrats aidés 
(CTA) est de nature à donner des chances à celles-ci pour traverser les difficultés 
éventuelles. Il y a sans doute des ajustements à opérer dans le cadre de cette 
politique en privilégiant davantage les TPE et les PME qui sont connues pour être 
les grands réservoirs en matière d’emploi.

Tableau 3 : Répartition sectorielle de l’emploi

1  Selon le Directeur Général de l’ANEM le secteur de l’agriculture est demandeur d’une main d’œuvre 
estimée à 1.3 millions de travailleurs (Algérie1.com du 17 mai 2016).
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Tableau 2 : Taux de chômage réel et taux de chômage observé à l’enquête 
ONS

______________________________________________________________
________________

2009          2010            2013           2014             2015

_________________________________________________

Chômeurs au sens du BIT (ONS) 1072000      1077000     1175000      1214000        
1337000

Emplois non économiques    629168        650554       724305        719179             
-

Total chômeurs réel  1701168      1727554     1899305      1933179             
-

Population active              10544000    10812000   11964000    11453000      
11932000

Taux de chômage réel(1)                    16.1             16.0           15.9              
16.9               17.9*

Taux de chômage ONS(2)                    10.2             10.0             9.8              
10.6               11.2

(1)/(2)                       1.58              1.60           1.62              1.59               
1.60

Demandeurs d’emplois ANEM   963016      1090963     2048531      2050230               
- 

______________________________________________________________
* estimé sur la base d’un rapport de 1.6

Sources : ONS, Ministère de la Prospective et des Statistiques, Conseil National 
Economique et 

Social

 Le défi sectoriel
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personne ayant eu à une date de référence donnée un revenu quelle qu’en soit la 
nature, donc y compris toutes les personnes occupant un emploi d’insertion (DAIP, 
PID) ou un emploi social (DAIS, TUPHIMO, IAIG).

Ce taux de chômage n’est donc pas en lien direct avec les performances réelles 
de l’économie qui peuvent être mesurées, quant à elles,  par un taux que l’on 
pourrait qualifier de « taux de chômage économique » où les emplois d’insertion 
et les emplois sociaux sont exclus de la sphère des occupés. Le tableau 2 nous 
montre que ce taux, qui n’est en réalité jamais tombé en dessous de 16% (2013), 
frôle les 18 % au dernier trimestre de 2015. Le taux de chômage réel semble donc 
avoir été systématiquement 1,6 fois plus élevé que le taux enregistré à l’enquête de 
l’ONS depuis 2009. Dans le même tableau nous donnons à titre indicatif les 
chiffres des demandeurs d’emplois (chômeurs) enregistrés par l’ANEM qui 
confortent largement nos estimations. Si nous devions considérer ces chiffres au 
lieu de nos estimations concernant le nombre total de chômeurs1, le taux de 
chômage en 2014 aurait été de 15.2%.

Indéniablement l’économie a permis de réduire substantiellement le chômage 
depuis les années 2000, mais une part équivalente est due au seul effet de 
l’intervention massive de l’état à travers la politique sociale de l’emploi. On a vu 
qu’entre 2009 et 2014, la part de l’économie dans la création d’emplois s’est 
considérablement améliorée en passant de 32 à 50%. Durant cette période le 
financement de l’auto-emploi (ANSEJ, CNAC, ANGEM) a permis la création 
d’environ 40% des emplois à caractère économique (voir tableau A.1 en annexe). 
Au vu des coûts particulièrement élevés de ces emplois et dans l’hypothèse où le 
prix des hydrocarbures ne se redresse pas substantiellement, on peut légitimement 
se demander si cette amélioration de la part économique dans la régression du 
chômage est soutenable sans une implication renforcée du secteur privé dans la 
création d’emplois ou sans un endettement conséquent des pouvoirs publics2.

1  Sans précisions sur les données de l’ANEM, il est difficile d’en déduire une évaluation du taux de 
chômage car parmi les demandeurs d’emploi enregistrés au cours de l’année certains ont été placés par 
l’ANEM. Pour l’année 2014, par exemple il y a eu 2 050 230 demandeurs d’emplois et 304 383 
placements. On pourrait se risquer à supposer qu’il y aurait eu 1 745 847 demandeurs d’emplois non 
placés, c’est-à-dire des chômeurs permanents durant l’année en question.
2  En l’absence, bien entendu, d’une hausse rapide et durable des prix des hydrocarbures.



L›HOMME ET LA SOCIÉTÉ                                                                        Numéro 14 / Juin 2018

Si l’on s’intéresse à la part des emplois créés par les seules performances de 
l’économie, on se rend compte que celle-ci ne concerne en réalité que la moitié du 
volume des emplois créés en 2014, ce qui est déjà un progrès remarquable 
puisqu’avant 2010 elle n’en constituait que moins du tiers (tableau 1). 

 Tableau 1 : Situation globale de l�emploi par secteur de création (détails au
(tableau A.1 en annexe

______________________________________________________________
___________________

2008         2009         2010          2011          2012          2013         2014

____________________________________________________________

Emplois économiques (1)    292177      403401      410425     555829      
724534      673302      721100 

Emplois d’insertion (2)    221589      292307     321984     707028       275935      
185136      161534

Emploi Social (3)               407579      414918     328570      448791      510596      
539169      557645 

Total(4)                   921345    1110626   1061084    1711648    
1511065    1397607    1440279 

Part économique (148              32              39             36                32        % (4/              
50             48   ___________________________________________________
________________________________

(1)ANEM (hors DAIP), CTA , ANSEJ, CNAC, ANGEM, Fonction Publique 

(2) DAIP, PID              (3) DAIS, TUPHIMO, IAIG

Sources : Ministère de la Prospective et des Statistiques, Conseil National 
Economique et Social

Le taux de chômage, tél qu’évalué par l’enquête annuelle de l’ONS, obéit à la 
définition internationale adoptée par le BIT1 qui veut qu’un occupé est toute 

1  Bureau International du Travail
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regulator. Other challenges, such as that relating to equity or the suitability for 
employment and training or that relating to demographics, are discussed in this 
paper.

Les questions liées à l’emploi en Algérie soulèvent de nombreux problèmes et 
défis que les spécialistes1 traitent en long et en large dans les nombreuses études 
publiées sur le sujet. Nous avons choisi de nous focaliser dans ce papier sur ce qui 
nous semble constituer l’essentiel de ces défis.

1. Le défi économique

Bien entendu, lorsqu’on parle d’emploi, on fait d’abord référence aux 
performances de l’économie et à sa capacité de générer de la richesse et des postes 
de travail. Dans l’expérience algérienne récente, il est incontestable que l’économie 
nationale, après la décennie bien noire des années 1990 (ajustements structurels et 
violence politique), a connu une réelle embellie qui a mené le taux de chômage de 
30% en 2000 à environ 1011%- en 201420152- selon les chiffres de l’ONS (figure 
1). Mais dans cette embellie on ne peut faire abstraction des revenus exceptionnels 
de l’Etat qui ont été générés par la hausse des prix des hydrocarbures et qui ont 
permis à celui-ci, non seulement d’investir massivement dans des projets 
économiques qui ont créé de nombreux emplois, mais aussi de soutenir une 
politique sociale d’emploi particulièrement généreuse.

Figure 1 : Evolution du taux de chômage depuis 2000

1  Voir par exemple Bouklia Hassen R., Talahite F., (2008),  Bouriche L. (2013), Hammouda N.E. (2006), 
Lassassi M. (2014), Musette M.S., Isli M., Hammouda N.(2003), Musette M.S. (2013)
2  9.8 en 2013, 10.6 en 2014 et 11.2 en 2015, donc une discrète dégradation très récente.
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Population et emploi en Algérie : les défis essentiels
Mohammed SALHI Professeur en Démographie, Université d’Oran 2

Mots-clés : Population, emploi, chômage, démographie, politique économique, 
politique sociale, équité, genre.

Résumé: Ce papier traite des défis qui nous semblent essentiels pour avancer 
dans la bataille de l’emploi et la lutte contre le chômage. Le premier défi est d’ordre 
économique. Depuis le début des années 2000 l’économie algérienne a connu un 
essor certain qui a conduit à une baisse importante du chômage qui est en partie 
due à l’intervention massive de l’état dans l’emploi social rendue possible grâce 
aux prix favorables des hydrocarbures dont la baisse récente et durable nécessite 
une redéfinition urgente du rôle de l’état dans la politique d’emploi. Le second défi 
concerne la contribution sectorielle dans la création des emplois.En 15 ans la part 
du secteur de l’agriculture dans l’emploi global chute de 24% à 9% et celui des 
BTPH observe une stagnation malgré l’essor vertigineux que connait ce secteur. 
La désaffection des nationaux, et en particulier des jeunes, pour ces 2 secteurs 
interpelle au plus haut point les pouvoirs publics sur la question de l’équilibre 
entre le rôle social de l’Etat et son rôle de régulateur de l’efficience économique. 
D’autres défis, comme celui ayant trait à l’équité ou celui concernant l’adéquation  
emploi-formation ou, encore, celui relatif à la démographie, sont évoqués dans ce 
papier.

-Summary. This paper examines the challenges that seem essential to advance 
in the battle for jobs and the fight against unemployment. The first challenge is 
economic. Since the early 2000s the Algerian e conomy has experienced a boom 
which led to a significant decline in unemployment is partly due to the massive 
state intervention in the social use made possible by favorable prices hydrocarbons 
whose recent and prolonged decline requires urgent redefinition of the role of the 
state in the employment policy. The second challenge concerns the sectoral 
contribution in creating jobs. In 15 years the share of agriculture in total employment 
drop from 24% to 9% and the BTPH observed stagnation despite the dizzying 
growth that knows the sector. National disaffection, especially young people, for 
these two sectors calls to the highest point the government on the issue of the 
balance between the social role of the state and its role in economic efficiency 
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d’assistance. Car les bénéficiaires ont des droits à exercer et sont responsables et 
autonomes, ils ne peuvent qu’être les acteurs du changement, alors que les 
travailleurs sociaux sont les médiateurs qui participent aussi par leur formation 
théorique mais aussi articulée sur l’ensemble du tissu social, leur travail 
pluridisciplinaire, à cette politique du changement social qui ne vide pas les 
individus de leur culture, leur civilisation et leur identité. En leur accordant d’être 
des citoyens à part entière, nous faisons d’eux les véritables agents du changement 
par leurs actions de contrôle, de définition et d’appréciation du dispositif de l’action 
sociale, sans oublier que les institutions sont uniquement des outils à leur service.

Rappelons encore une fois que les variables ethniques et culturelles prennent 
toute leur importance en matière de solution pour les variétés de prise en charge. 
Car la prise en charge, en Algérie, des différents types de marginaux gagnerait à ne 
pas s’orienter vers les institutions traditionnelles, comme celles que je viens 
d’étudier, mais a se tourner davantage vers des structures souples, regroupant un 
nombre réduit de personnes, avec un règlement souple, une architecture adaptée, 
un programme d’activités et une ouverture permanente sur l’environnement social, 
politique et économique. Notre société semble se limiter à une administration 
bureaucratique de l’action sociale. On oublie que le marginal est un être humain en 
butte à des difficultés relevant de notre organisation sociale même, de notre 
politique économique et des nécessités du changement social et du passage d’une 
société traditionnelle à une société moderne. Le plus souvent, il arrive que le 
changement devance de beaucoup les mentalités, les modes de pensée, les rapports 
sociaux qui sont le plus souvent lents au changement et profondément conservateurs, 
agissant devant la marginalité par l’intermédiaire de mécanismes de défense 
(contre l’angoisse de culpabilité) affectés.
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comme un véritable citoyen peuvent faire concorder et harmoniser les attentes de 
l’institution et du marginal où la première pourra offrir au second une série de 
schémas familiaux pour compenser ses carences affectives et sociales; et retrouver 
les repères de l’identité traditionnelle.

Mais nous avons remarqué, au long de ce travail, que cette fonction de maternage 
est constamment remise en cause par le caractère conflictuel et contradictoire des 
différentes attentes: celles de la société. de l’institution, de la famille et du marginal. 
La société considère ce dernier comme le corps idéologique du scandale, comme 
la béance qui dévoile la défaillance de ses différents rouages (idéologiques, 
politiques) et préfère lui réserver des lieux anonymes; de même, l’institution par 
son fonctionnement et son fondement asilaire, ne peut que le marginaliser 
davantage, alors que le marginal, réduit à un objet, un maillon de la sérialité (dont 
parlait SARTRE), attend de la société et de ses institutions, une reconnaissance 
d’identité et une réintroduction dans les circuits de la ‘normalité’ où il aurait un 
statut et un rôle à jouer, le considérer, du moins, comme un citoyen responsable.

6. Conclusion et pistes nouvelles de recherche

Le changement socioculturel appelle une délimitation exacte des différentes 
demandes exprimées ou non, un changement dans notre mentalité sociale vis-à-vis 
des marginaux, et un changement dans nos structures bureaucratiques et «malades». 
Car tout projet de création de lieux, d’institutions de soins ou d’accueil exige de 
consulter les différentes attentes, demandes en jeu (marginal, pouvoir, société) afin 
de ne pas reproduire aveuglément la perversité des institutions autoritaires, 
impersonnelles et répressives. Le marginal, malgré l’accueil réel, est toujours 
considéré comme l’objet d’investissement libidinal de ces institutions et de la 
société qui projettent en lui leurs fantasmes d’agressivité, de culpabilité et 
d’angoisse. Cette étude ouvre de nouvelles pistes de recherche dans le domaine de 
l’action sociale et de la politique de formation liée aux exigences de celle-ci. 

La première déborde aujourd’hui le cercle restreint des exclus et s’adresse aussi 
aux larges fractions de la population dans sa vie quotidienne, elle reste cependant 
limitée car elle s’inscrit dans une politique économique générale (exemples: lutter 
contre l’analphabétisme, le chômage, développer un nouveau cadre de vie) de 
même, les solidarités familiales et de voisinage ne peuvent être substituées par 
l’action sociale. C’est pourquoi la question d’une nouvelle citoyenneté demeure au 
centre de toute forme d’action sociale qui est toujours plus qu’une relation 
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leurs manques affectifs, leur abandon, leur isolement. 

Nous avons remarqué, durant notre recherche, que le marginal (vieux ou jeune) 
vit un malaise à l’intérieur de ces institutions anonymes; il a le sentiment de ne pas 
appartenir à un groupe quel qu’il soit: familial (surtout), de travail, d’amis, de gens 
de la rue, d’environnement culturel, d’espace familier et intime. En somme, le 
marginal des institutions est comme le décrit K. LEWIN, placé aux points 
d’intersection de deux groupes: il ne peut déterminer exactement le groupe auquel 
il appartient. Il est issu d’un groupe placé à un niveau social  plus bas que celui 
auquel il voudrait s’intégrer mais son intégration n’est pas complète et il se trouve 
dans un «no man’s land» social qui est peut être la zone de transition entre les deux 
groupes.

Les groupes marginaux, pour nous les vieillards et les jeunes de l’orphelinat, 
constituent, pour LEWIN, une «adolescence permanente» (alors que, pour 
MORENO, il s’agirait d’un «prolétariat sociométrique». La « marge» serait alors 
cette situation de passage entre une entrée et une sortie. Tout le drame social du 
vieillard, c’est qu’il reste un grand déraciné en quête d’une identité éclatée. Il vit 
dans l’angoisse et la rupture du «familialisme» qui est prédominant dans la société 
algérienne (cette appartenance familiale serait le fondement de cette identité). 

La pratique de l’animation instituante m’a permis dans la prise en charge des 
marginaux, de reconstituer ce monde familial; de constituer même un groupe 
d’activités de type familial d’accueil, avec l’objectif de re- modeler le couple 
parental, pour «être comme dans la famille» où chacun a des «devoirs à la maison» 
(référence à la culture de la famille nombreuse).

J’ai essayé de favoriser de manière satisfaisante la fonction de maternage 
(protection, sécurisation, stimulation) afin de freiner la prédominance de 
l’imaginaire sur le symbolique grâce à l’ouverture de l’institution sur 
l’environnement socioculturel où l’interaction des différents membres a revêtu un 
caractère dynamique afin de permettre au marginal de ne pas être aliéné (dépendance 
institutionnalisée comme nous l ‘avons remarqué) dans une position fusionnelle ou 
toute autre position défensive et violemment agressive. Alors que celle-ci semble 
être favorisée par la pauvreté interactionnelle et symbolique de l’espace 
institutionnel de l’asile et de l’orphelinat. Le marginal est, dans ce dernier cas, un 
être quelconque, un numéro, un matricule, il n’existe pas vraiment comme un être 
singulier, comme un «Je», un sujet. Seule, son acceptation et sa reconsidération 
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social réel de prise en charge, conforter l’apparition d’un nouveau système à 
coloration «moderniste» mais sans pour autant rompre avec la tradition religieuse 
qui accorde une place prépondérante aux grands-parents et aux parents au sein de 
la famille et de la communauté .

Ceci est compréhensible lorsque nous savons que le pouvoir politique en pays 
maghrébins et musulmans ne peut se soustraire à la «théocratie» et la religion qui 
exigent des lois gardiennes (des traditions) et qui veillent sur tout ce qui peut porter 
atteinte au sacré. Nous venons de voir que cette marginalité des vieillards est le 
lieu d’un conflit entre le religieux (le traditionnel) et le politique (le modernisme). 
C’est pourquoi il subsiste toujours une difficulté réelle qui ne nous permet pas 
dans l’explication de la marginalité des vieillards en milieu maghrébin de valoriser 
un facteur plutôt qu’un autre ou une série de facteurs explicatifs et généralisables 
qui finissent par nous conduire à une explication simpliste et réductionniste de ce 
phénomène très complexe.

Nous venons de voir qu’en plus des facteurs économiques, démographiques et 
sociaux, des éléments culturelles, familiaux et religieux sont déterminants dans 
l’étude et l’analyse de la marginalité des vieillards cf. Thèse II: Importance des 
facteurs culturels et traditionnels dans la marginalité considérée comme expression 
du dualisme culturel.

Enfin nous comprenons aussi que toute désinstitutionalisation vraie nous aidera, 
par exemple par l’utilisation de l’animation instituante, à dépasser les modalités 
traditionnelles d’institutions, et éventuellement à les évacuer progressivement afin 
d’éviter d’éventuels candidats à l’institutionnalisation. Ceci sera possible grâce 
aux structures intermédiaires surtout lorsque le système de prise en charge de la 
marginalité est ségrégatif et violent. Ces structures intermédiaires, au lieu des 
grandes institutions classiques, préfèrent utiliser les appartements sociaux, la 
création de centres de quartiers, le travail auprès de la population. De même, nous 
avons noté comment se pose, avec les pratiques de l’animation instituante, la 
possibilité de créer un espace où la vie collective peut revêtir un aspect dynamisant 
grâce à la liberté, à la circulation de la parole, des échanges, de la prise de conscience 
de la réalité sociale, mais aussi le repérage d’un certain nombre de limites. Car, 
encore une fois, les vieillards ont surtout une demande non d’analyse et de 
psychothérapie (du moins pour le moment) mais de solution éventuelle à leurs 
«crises» familiales et existentielles, à leurs problèmes relationnels, leur solitude, 
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par une réelle volonté politique qui doit, devant cette inadaptation des structures et 
des moyens, rendre efficaces les différentes réformes énoncées dans les discours et 
les documents publiés (exemple: charte nationale, constitution). Et nous sommes 
loin de penser que le pouvoir actuel veuille délibérément maintenir le statut quo 
dans cette situation. mais il nous semble que la nouvelle classe bureaucratique 
paralyse toute volonté sérieuse de changement.

L’enfermement et l’isolement des marginaux (vieux ou jeunes) dans ce genre 
d’institutions font désormais partie de l’arsenal archaïque des remèdes de la 
marginalité et de la déviance sociale; le modernisme exige une recherche de 
nouveaux modes de prise en charge qui tiennent compte des variables ethniques et 
culturelles de l’individu socialement ou psychologiquement marginalisé. Car 
l’institution n’a de sens que si elle se définit en fonction de la demande de ce 
dernier et non pas en fonction des volontés ségrégatives et culpabilisantes de notre 
société, de nos idéologies. Bien entendu, ce changement est porteur de risques et 
de malaises, c’est pourquoi nous devons être prudents dans la mise en place de 
nouvelles institutions définitives dont les conséquences seraient plutôt fâcheuses; 
il n’est pas question de «raser» de manière urgente et lapidaire ces institutions de 
la marginalité et de livrer ainsi nos vieillards aux dangers de rue ; bien au contraire, 
il nous faudrait agir avec doigté en utilisant toutes les structures intermédiaires, les 
passerelles et les moyens souples.

La problématique d’une marginalité culturelle au Maghreb musulman s’inscrit, 
en réalité, dans la réglementation du comportement social en regard des normes et 
valeurs que la société dualiste veut maintenir et défendre. Il est vrai que toute 
société (traditionnelle/moderniste’) ne peut prétendre à un fonctionnement sans 
«Lois», sans «codes», sans «normes et valeurs», mais nous avons remarqué a 
travers cette recherche que cette société dualiste porte en elle le paradoxe, voire 
même la contradiction où la -normalité» et la marginalité se côtoient, s’appellent 
l’une l’autre dans les relations entre les individus, les groupes et leurs institutions.

La négation de la marginalité des vieillards par leurs familles, qui nient leur 
rejet et préfèrent parler d’hospitalisation car elles considèrent le vieillissement 
comme un handicap, est inscrite et enracinée dans la religion et le mythe des 
traditions, et toute infraction à cet ordre mythique est niée, car elle met en cause le 
déroulement du fonctionnement social. La mise en place d’institutions pour 
vieillards s’inscrit dans les pratiques rituelles de la société qui veut, par cet acte 
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et structures de fonctionnement, de leurs pratiques dans la prise en charge des 
vieillards nous a démontré qu’il s’agissait de structures traditionnelles qui renouent 
de manière curieuse avec une autre structure moyenâgeuse qui est très contestée, à 
savoir l’asile psychiatrique: il est étonnant de remarquer comment l’orphelinat et 
l’hospice en Algérie imitent de manière voilée (et parfois évidente) les différentes 
pratiques asilaires en ce sens que ces institutions, à l’instar de l’asile, isolent du 
reste de la communauté l’individu socialement marginalisé en renforçant les 
procédés de la coupure asilaire (le vieillard malade symbolise la déchéance morale 
et physique, le scandale métaphysique que notre société redoute).

Mais cet isolement du vieillard qui l’oblige à se plier à la vie d’un monde 
institutionnel exige un rapport d’autorité et de violence où il y a d’un côté les 
dominés (les marginaux) et de l’autre côté les dirigeants, les dominants (le 
personnel). Ces institutions classiques reposent ainsi sur un fondement asilaire qui 
caractérise leur statut et leur fonctionnement. La révolution et le changement social 
n’ont pas sérieusement modifié ces institutions totalitaires» et «para-psychiatrique-.

Il existe sans doute différentes approches pour les étudier ainsi que les vieillards 
qui y vivent, mais il m’a semblé plus juste d’utiliser une approche clinique fondées 
sur l’analyse institutionnelle de type psychosocial dominée par la méthode 
biographique les récits de vie qui, malgré leur différentes limites, m’ont fourni les 
éléments d’analyse (bien que je n’utilise pas dans ma recherche tous les concepts 
de ces deux approches) nécessaire pour un meilleur repérage et une bonne 
compréhension du phénomène de la marginalité du vieillard en Algérie, dans une 
société en mutation et où le changement social reste difficile et douloureux.

Après tout ce qui vient d’être dit à ce sujet, nous comprenons que tout travail de 
prévention gagnerait à reconsidérer le statut de l’individu dans la société qui ne le 
considère pas encore comme un véritable citoyen. C’est pourquoi il est souhaitable 
que cette prévention soit axée sur le niveau social général où il s’agira de lutter 
contre les causes générales du malaise social et les conditions de vie collective et 
ensuite à un niveau institutionnel où il faudra faire circuler un esprit, une idéologie 
nouveaux, qui respectent l’individu comme totalité, comme sujet, en utilisant, 
dans les différentes relations avec lui, les apports pédagogiques et thérapeutiques 
de la vie institutionnelle pour appréhender ses besoins multiples, sa demande, son 
désir, sa sexualité, son statut social.

Cette philosophie du changement et de la prévention demande à être soutenue 
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semble privilégiée par la communauté en situation de crise et de mutation. C’est 
pourquoi cette solution privilégiée par la société et la famille de mettre les vieillards 
dans des établissements spécialisés mais véhiculant une idéologie antagoniste au 
système culturel traditionnel, nous apparaît fantasmatique et source de rupture 
avec le groupe d’appartenance et avec les racines qui fondent l’identité de ce 
vieillard.

Le problème des vieillards enfermés dans des institutions est, en Algérie, un 
problème nouveau qui vient se situer dans un contexte particulier: il s’agit d’un 
pays en voie de développement économique qui vient, dans un passé encore récent, 
de sortir d’une longue et éprouvante guerre coloniale, et qui reste actuellement 
dominé par des mutations entre les exigences du modernisme et les différentes 
traditions relatives à la religion et au système culturel traditionnel. Il en résulte la 
manifestation de multiples problèmes relevant de la pathologie sociale et 
individuelle (déracinement et exode rural, délinquance et maladies mentales).9

Le problème du vieillissement ne se pose pas encore en Algérie de manière 
alarmante comme dans les pays occidentaux qui connaissent un certain 
vieillissement de leur population, mais déjà à l’enfance abandonnée vient se 
remorquer une population de vieillards de plus en plus nombreux, en milieu urbain, 
qui connaissent les mêmes mécanismes de rejet familial et social que les pays 
industriellement avancés. Ce phénomène est en train de se développer chez nous 
suite à la transformation de la famille traditionnelle qui connaît un affaiblissement 
de la solidarité et des relations sociales.

Dans ma recherche, je suis parti d’une description du milieu algérien actuel, qui 
souffre de différentes difficultés sociales et individuelles, propres à tout pays qui 
vient de se lancer dans la dynamique du changement après s’être libéré du joug 
colonial.

J’ai également abordé la problématique des institutions de la marginalité en 
Algérie où ces dernières sont un lègue de l’époque coloniale française qui les a 
édifiées dans les premiers temps de l’occupation. Mais depuis l’indépendance 
nous assistons à une reconduction de la modèle colonial d’antan sans aucune 
réflexion sérieuse dans le domaine: ce qui signifie qu’il n’existe pas encore une 
politique sociale réfléchie, le tout se fait encore sous la passion morale et religieuse, 
c’est pourquoi ce type de prise en charge favorise davantage le rejet familial des 
vieillards. L’étude détaillée de leur architecture, de leur idéologie, de leur principes 
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Cette étude nous a permis également de vérifier de quelle manière singulière 
interviennent et s’interpénètrent les facteurs économiques, politiques et religieux 
dans la production de la marginalité; il est cependant judicieux de remarquer que 
la marginalité culturelle, telle que nous venons de la voir, ne saurait se réduire à la 
conjugaison de ces facteurs, quel que soit le degré de leur intensité. Nous venons 
de remarquer que la marginalité est répétitive et transculturelle 6: d’où son caractère 
d’universalité et cela quelle que soit la diversité des cultures. Le produit de cette 
réflexion nous apparaît comme une contribution théorico-pratique non négligeable 
dans les théories véhiculées - par l’anthropologie culturaliste,

L’approche ethno biographique de la marginalité du vieillissement qui; nous a 
permis de relever les phénomènes de la temporalité, les temps sociaux et leur 
articulation avec le cycle de vie individuelle, a essayé de voir aussi comment peut 
s’affirmer la thèse d’une marginalité endogène et structurelle, comme c’est le cas 
avec la société traditionnelle en Algérie. A partir de là, nous pouvons affirmer que 
toutes les sociétés, quelle que soit leur organisation sociale ou politique, sont 
productrices de marginalité. Celle-ci est toujours socialement organisée (même si 
c’est de manière latente et symbolique). 

La problématique de la répression sociale qui traverse toutes les cultures 
étudiées par l’anthropologie (des sociétés dites «primitives» aux sociétés les plus 
industrialisées) est un aspect intrinsèque de la marginalité qui prend forme 
matérielle à travers la répression symbolique ou codifiée. L’étude et l’analyse 
ethnobiographique doublée de l’analyse institutionnelle psy chosociale (au sens de 
J. BARUS-MICHEL) qui sont les deux approches qualitatives retenues par nous 
dans cette recherche pour mieux cerner le phénomène de la marginalité culturelle 
nous ont aidé à mieux comprendre et à analyser les différents mécanismes qui 
opèrent dans la détermination de celle-ci; nous comprenons cependant que les 
facteurs déterminants sont difficiles à pondérer; tantôt la politique et le facteur 
religieux semblent prépondérants, tantôt, au contraire, les structures socio-
économiques semblent déterminantes. La marginalité fonctionne dans notre cas 
comme un symptôme de crise dans une société en mutation. C’est pourquoi la 
marginalité du vieillard relève aussi de l’évolution du statut socio-économique de 
la famille, son niveau socioculturel, sa mobilité et la complexité des modèles 
culturels souvent antagonistes qu’elle véhicule.

Face à cette manifestation symptomatique, une solution de choc, de coupure 
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temporalité: le passé signifie ici l’accès à l’Erre, à l’éternité. C’est pourquoi le 
passé n’est jamais passé (ancien. démodé); bien au contraire, le passé est éternel. 
Le retour à ce passé (ce que nous essayons de faire dans l’approche ethno 
biographique de nos vieillards) dans la culture maghrébine et arabe est fondamental 
pour la découverte de l’identité. Il existerait alors une sorte d’absence de frontière 
entre le passé et le présent; nos sociétés en crise connaissent un retour permanent 
du passé, qui procure une meilleure sécurisation en moments de crise et de conflit.

Mais ce retour au passé est bien souvent contrecarré par les exigences du modèle 
moderniste, d’où la prolifération de la marginalité socioculturelle. Celle-ci devient 
dans ce contexte l’indicateur de ce conflit culturel entre le passé/présent; lieu 
propice pour l’émergence d’une crise socioculturelle. La marginalité du vieillard 
dénote alors une idéologie de l’ambiguïté qui consiste à désacraliser le passé et en 
même temps à le revendiquer comme élément constitutif de notre personnalité 
ethnique ce qui nous porte à privilégier une nouvelle problématique du lien entre 
le traditionnel et le modernisme car

N’est-il pas judicieux de tenter une synthèse du traditionnel et du moderne pour 
fonder une société moins marginalisante? Les changements économiques et 
sociaux ont-ils un sens si l’on ne tient pas compte des composantes culturelles 
propres à la société algérienne?

Nous avons souligné dans cette étude de la marginalité du vieillard, l’intérêt 
que prend le lien logique entre des concepts apparemment isolés: l’approche du 
vieillissement regroupe dans une dynamique originale les concepts de culture / 
identité, tradition / passé, traditionnel / modernisme, changement I continuité, 
acculturation / dualisme, société citadine / société rurale, d’où l’intérêt d’une telle 
investigation pour mieux cerner la compréhension de la crise des valeurs qui 
touche la société traditionnelle en Algérie.

C’est pourquoi j’ai insisté sur la coexistence de deux types de société où les 
espaces sociaux subissent les conséquences. La critique des institutions met le 
doigt sur le caractère répressif qui fonde la société (famille et traditions, religion, 
État.) Il existe un lien intrinsèque entre le système social et la répression; de la 
répression corporelle, on passe à la répression éducative, la discipline 
institutionnelle, la spécificité culturelle renvoie de manière tout à fait paradoxale 
aux tendances universelles de la répression.
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décrire et de comprendre les structures économiques de la société traditionnelle, la 
famille en tant qu’unité sociale de base; je me suis attaché à redécouvrir les 
traditions d’antan, les relations familiales et communautaires, les modes de vie qui 
conduisaient à une meilleure protection des personnes en difficulté physique ou 
mentale.

Les vieillards en Algérie constituent une génération unique dans l’histoire du 
pays, par la coïncidence de la longue durée de leur vie personnelle avec les 
problèmes de la guerre imposée aux Algériens par les différents envahisseurs et les 
multiples résistances et révolutions; époque qui a produit une mutation sans 
précédent dans l’histoire des communautés en Algérie.

Le travail de ré-interprétation de la vie des vieillards (grâce à l’approche 
biographique des récits de vie) m’a aidé à comprendre la marche de l’histoire du 
changement socioculturel qui se réalise actuellement de manière douloureuse se 
traduisant par un conflit d’identité chez le sujet Algérien âgé et un crise de la 
société qui semble rompre de manière brutale avec les fondements culturels de son 
identité. La marginalité des vieux traduit de manière probante ou tacite l’ignorance 
ou le mépris de notre propre passé dont eux seuls sont les survivants et les témoins.

Le vieillard n’éprouve pas un grand désir de changement parce que la société 
traditionnelle lui assurait un minimum de sécurité et de certitude; le modernisme 
est pour lui une inconnue avec ses inconvénients; l’image de la nouvelle société est 
si imprécise que le vieillard demeure troublé et préfère en définitive les garanties 
fournies par la société traditionnelle. Celle-ci possède un système d’autodéfense 
contre l’irruption des normes qui mettraient en péril ses structures. Devant le 
changement brutal qui frappe les unités de cette société traditionnelle, le vieillard 
est comme dépossédé de son identité culturelle, il perd l’ancrage existentiel de son 
groupe de référence et surtout de son groupe d’appartenance.

Cette situation du vieillard traduit en réalité la crise d’authenticité qui secoue 
l’Algérie. Les pays du Maghreb voire même la nation arabe et les sociétés 
développées dans cette recherche prend contrairement à ce que croient plusieurs 
penseurs, une connotation sémantique, culturelle et philosophique très particulière 
dans la société musulmane. BOUHDIBA A. semble plus convaincant quant à cette 
question dans son étude où le concept de passé (tradition) dans la culture musulmane 
est différent sur le plan sémantique, du concept ancien en français; dans le premier 
cas, entrent en ligne de compte la conception de l’histoire et la représentation de la 
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traditionnelle se traduisant par «un affaiblissement de la fonction de régulation des 
rapports entre groupes, des conduites des sujets, Le nouvel ensemble de modèles 
n’a pas pénétré suffisamment pour triompher mais assez tout de même pour tout 
transformer en problèmes.»2 Il semblerait que le vieillard soit le plus atteint par ce 
conflit de culture bien que la jeunesse n’est pas à l’abri de ce même conflit.

L’étude de la marginalité du vieillard nous a permis, en définitive de faire 
l’exploration de cette société traditionnelle, de ses valeurs, ses modes de vie, ses 
institutions, ses relations socio-personnelles. Nous avons opéré une réflexion 
rétrospective sur ce passé de la culture traditionnelle pour mieux comprendre ce 
retard d’acculturation que connaît le vieillard de nos sociétés en voie de 
développement. Le modernisme sous ses multiples aspects atteint de manière-
sournoise l’équilibre de la société traditionnelle en favorisant la rupture de 
l’équilibre entre le vieillard et son cadre d’environnement traditionnel; avec 
l’altération et la transformation des liens familiaux. On aboutit ipso facto à une 
diminution de la cohésion familiale, ce qui facilite le rejet et l’abandon du vieillard 
surtout dans les zones urbaines. L’approche de la société traditionnelle (réalisée ici 
de manière qualitative par notre méthodologie des récits de vie et de l’analyse 
institutionnelle) nous montre comment se réalise une sorte de dépersonnalisation 
de l’individu, pire encore le drame de la perte de l’identité des groupes socio-
ethniques. qui plane sur nos sociétés. Le drame de l’Algérie et des sociétés du 
Maghreb est engendré en grande partie par l’adoption des technologies étrangères 
et la naissance de nouveaux besoins sans aucune préparation sérieuse des 
mentalités. Il est curieux d’observer combien celles-ci accusent un retard récurrent 
par rapport aux plans ambitieux de développement et aux différents transferts des 
technologies modernistes sans tenir compte des capacités d’accueil que peut offrir 
le modèle traditionnel qui influence de manière permanente ces propres mentalités 
et les représentations sociales de manière plus générale. C’est ainsi que la 
problématique du traditionnel et du modernisme devient déterminante. D’où la 
nécessité, encore une fois, d’une approche pluridisciplinaire pour l’analyse du 
phénomène.

Le vieillard nous offre certainement (à travers la méthodologie des récits de 
vie) cette prise sur le passé qui est indispensable pour l’étude et la compréhension 
de la société algérienne contemporaine. Cette explication anthropologique de la 
marginalité du vieillard, appréhendée dans son récit de vie, nous a permis de 
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pays industrialisés par la longévité de leurs sujets âgés, qui seront très nombreux 
chez nous dans les années à venir, et une situation proche des pays du tiers-monde 
par les problèmes d’exode rural et la précarité des moyens de prise en charge des 
personnes diminues. Cette évolution de la population âgée est inéluctable mais elle 
est actuellement mal mesurée par les indicateurs disponibles car nous n’avons pas 
encore dans notre pays une politique sociale adéquate et clairement définie pour y 
répondre , c’est pourquoi depuis des années nous essayons de proposer notre 
contribution dans le domaine au sein d’une école de formation des travailleurs 
sociaux et où la bureaucratie ralentit la circulation des idées.

5. La marginalité comme symptôme de crise dans une société en mutation 
L’étude de l’isolement et de l’abandon du vieillard et parallèlement de l’enfance 

abandonnée éclaire de manière particulière le problème de la marginalité qui 
s’inscrit dans l’étoffe du changement socioculturel en Algérie. Malgré l’extrême 
importance des autres multiples manifestations de cette marginalité (délinquance, 
maladie mentale), la prise en charge du vieillard par des institutions spécialisées, 
apparaît comme un cas particulier de cette marginalité parce qu’elle exprime de 
manière plus manifeste les multiples contradictions qui opposent la vie traditionnelle 
au modernisme, qui touchent la société algérienne qui semble connaître certains 
phénomènes sociaux comme surtout ceux relatifs au passage de la société rurale et 
paysanne vers la société de type industriel mais aussi la transformation de la famille 
traditionnelle qui connaît actuellement un affaiblissement de ses relations sociales 
et communautaires que je viens de décrire dans cette recherche en essayant 
d’analyser les conséquences de la société en mutation au double plan individuel et 
social. La mobilité sociale montre une grande difficulté d’adaptation des classes 
paysannes a la modernité de la société industrielle. Ces dernières africaines en voie 
de développement. 

Je me suis interrogé dans cette recherche sur le changement dans la société 
algérienne traditionnelle et le type d’accueil que tait celle-ci à celui-là. Il ressort 
que cette acculturation est vécue sous forme de crise: Y individu perd son statut, sa 
personnalité, ses aides, son identité, la distanciation des liens avec le groupe 
familial. Le marginal (surtout le vieillard) baigne dans une situation «d’entre-
deux». Le changement brutal que connaît l’Algérie nous introduit dans une dualité 
culturelle où l’intervention d’une seconde culture atteint précisément la première 
dans cette fonction de liaison des processus sociaux.» D’où la crise de la culture 
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pourquoi nous abordons ici de manière détaillée les différentes définitions et 
usages du concept institution à travers l’histoire des sciences humaines tout en 
insistant sûr les questions de voisinage théorique et pratique avec les autres 
disciplines comme la psychanalyse (de manière succincte), la sociologie, la 
psychosociologie, la phénoménologie, la pédagogie et la psychothérapie 
institutionnelles.

Nous abordons en dernier lieu notre dispositif de l’animation instituante que 
nous avons mis à l’intérieur de ces institutions (asile des vieillards et orphelinat) à 
des fins d’analyse et de modèle de prise en charge. Ce dispositif est largement 
expliqué et évalué dans cette recherche; toutefois nous précisons que le travail de 
théorisation bien que très avancé, continue à être approfondi actuellement au cours 
de notre pratique dans une école nationale de formation des personnels spécialisés 
pour handicapés (C.N.F.P.H. de Constantine) où nous menons un travail de 
réflexion et de recherche pour la mise en place d’une politique sociale que le 
Ministère de la protection sociale voudrait initier.

Cette recherche portant sur la marginalité, vieillissement et institutions dans 
l’Algérie contemporaine, nous a montré que les facteurs déterminants dans la 
production de la marginalité sont difficiles à pondérer, tantôt la politique et le 
facteur religieux semblent prépondérants, tantôt au contraire, les structures socio-
économiques semblent déterminantes. D’où la nécessité de notre approche 
pluridisciplinaire pour l’analyse du phénomène. Nous avons insisté dans cette 
recherche sur la coexistence de deux types de sociétés (dualisme culturel) où les 
espaces sociaux subissent les multiples conséquences, la vie traditionnelle rurale 
est battue en brèche par l’avènement d’une société agro-industrielle. La 
problématique des institutions abordées ici montre que celles-ci sont inadéquates 
pour une réelle prise en charge des marginaux. H existe un lien intrinsèque entre le 
système social et la répression; de la répression corporelle on passe à la répression 
culturelle qui renvoie aux tendances universelle de la répression sociale. Cette 
recherche nous a montré les problèmes de la famille algérienne qui connaît une 
transformation radicale touchant sa composante et ses fonctions traditionnelles. A 
la solidarité ancestrale se substitue l’intervention étatique marquée par la 
bureaucratie. Nous sommes face à un conflit aigu entre religion, modernisme et 
choix politique indécis. Nous avons souligné, au cours de notre recherche, le fait 
que dans le domaine du vieillissement l’Algérie connaît une situation proche des 
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3. La marginalité est le symptôme de la crise de l’identité.

4. L’isolement et l’enfermement des marginaux dans des institutions «totales» 
(cf. GOFFMAN E.) est une solution de rejet social.

Comme on peut le remarquer ces quatre hypothèses répondent aux questions 
abordées dans la problématique du rejet dramatique du vieillard dans une société 
marquée du dualisme culturel et encline à la crise de ses institutions (famille, 
traditions, identité, culture, religion.)

4. Méthodologie

Nous abordons dans notre méthodologie deux approches qualitatives 
essentielles: les récits de vie et l’analyse institutionnelle.

Les récits de vie (ethno biographie) nous permettent de mieux explorer et 
comprendre cette société traditionnelle du vieillard afin de déterminer pourquoi il 
devient un marginal devant surtout cette perte de ce cadre de vie traditionnelle. Il 
s’agit d’une méthode d’analyse du discours des vieillards (en famille et en 
institution) qui sont les seuls témoins oculaires de cette évolution de la société 
traditionnelle, de ses traits, ses normes de vie, ses coutumes et usages, de la place 
qu’ils occupaient et de leurs relations familiales et communautaires. De même sont 
exposées de manière détaillée et critique la problématique et les concepts 
fondamentaux de cette méthode de recherche qui apparaît comme une approche 
originale, qualitative dans les sciences humaines.

L’analyse institutionnelle psychosociale (BARUS-MICHEL J.) vient combler 
les limites de l’approche des récits de vie; car si celle-ci nous permet d’appréhender 
la marginalité «subjective» du vieillard à travers son cadre de vie, nous remarquerons 
que l’approche de l’analyse institutionnelle psychosociale reste de loin une 
méthode appropriée dans l’analyse du mécanisme psychologique et social de cette 
marginalité du vieillard et de l’enfance abandonnée; elle nous permet de repérer le 
sens de leur prise en charge par des institutions fermées. Cette méthode d’analyse 
repère mieux les concepts importants autour desquels s’organise notre recherche 
comme par exemples les rapports entre l’institution et l’organisation, le pouvoir, la 
bureaucratie, l’implication, la demande. Grâce à son utilisation nous pouvons 
tenter une analyse de l’institution en fonction de la structure sociale globale. Nous 
pouvons repérer les relations possibles entre l’institution de prise en charge, la 
société et les usagers de l’action sociale (vieillards, orphelins, familles.) C’est 
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les produits des sociétés industrielles; certaines traditions (circoncision, culte des 
ancêtres, mariage) s’appuient sur des éléments modernes pour agrémenter leur 
réalisation. On recourt facilement au satellite TV, l’utilisation de la vidéo, véhicules 
de luxe, musique moderniste, cuisine européenne, boissons alcoolisée... La vie au 
quotidien balance constamment entre traditions et modernisme, changement et 
continuité. Les vieillards avec leurs habits traditionnels, leurs propos, leurs 
habitudes constituent dans ce contexte une marginalité sous-culturelle au sein 
d’une marginalité sociale généralisée.

Enfin la problématique du changement social montrera que la société semble 
résoudre de manière erronée sa crise sociale du passage vers le modernisme. Le 
changement social est mal orienté et se fait de manière douloureuse en violant aux 
personnes leur personnalité et leurs racines culturelles. Le vieillard et l’orphelin 
(surtout le premier) indiquent par leur présence massive dans des institutions 
fermées, un changement dans la société traditionnelle. Il devient manifeste que ce 
changement crée une situation de vide et de désarroi car le modèle moderniste 
n’arrive pas encore à pénétré suffisamment les mentalités. Il n’offre pas encore des 
repères stables pour les individus qui font alors un va et vient entre la tradition et 
le modernisme. L’héritage ancestral, marqué du sceau de la religion islamique, 
reste un fardeau difficile à porter.

La problématique que nous proposons dans cette recherche est cette dialectique 
entre tradition et changement pour suturer la violence généralisée dans laquelle 
sombre l’Algérie. Car le changement doit être surtout qualitatif et ne pas viser 
uniquement l’accumulation des biens matériels au détriment des valeurs du sujet, 
de la solidarité, de la circulation des idées dont dépend le bien être social.

3. Hypothèses de recherche

Pour répondre aux multiples questions que nous venons de soulever dans cette 
problématique détaillée, nous avons posé quatre hypothèses fondamentales (que 
nous appelons dans notre recherche «thèses» pour rester dans une perspective de 
psychologie sociale clinique qui se démarque de la démarche expérimentale et 
chiffrée, en ce sens que la logique du cas peut revêtir une valeur scientifique (cf. 
BOURDIEU P. à ce propos):

1. La marginalité est l’indicateur du changement social.

2. La marginalité est l’expression du dualisme culturel.
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de deux modèles économiques, sociaux, politiques et culturels obéissant à des 
logiques de normes et valeurs différentes.

Dans ma recherche je suis parti d’une analyse critique du milieu algérien actuel, 
qui souffre de différentes difficultés sociales et individuelles propres à un pays qui 
vient de se lancer dans la dynamique du changement après s’être libéré du joug 
colonial. Sur le plan social et culturel, l’action en milieu familial, social, 
professionnel, mais surtout les attaches religieuses, ethniques, culturelles sont 
déterminantes dans cette production de la marginalité culturelle qui concerne la 
société toute entière.

Car les vieillards et les enfants abandonnés sont produits, en fait comme 
marginaux par le nouveau regard de la société. C’est pourquoi les nouveaux 
éléments du statut du vieillard, provoquent l’incohérence dans les interactions; 
l’ensemble de la société réagit comme si le vieillard est un handicapé occupant 
désormais un statut inférieur par rapport à son statut réel de citoyen.

Ce qui indique un bouleversement des normes sociales, un affaiblissement de 
la solidarité familiale et enfin l’agonie de la structure familiale traditionnelle.

De nouvelles valeurs remettent en cause le fonctionnement des rouages et 
mécanismes de la société traditionnelle, comme par exemples : l’évolution du 
statut et rôles de la femme en milieu urbain où de gardienne des traditions elle 
devient une ouvrière à l’usine et dans plusieurs d’autres domaines qui étaient 
réservés à l’homme : santé, enseignement. De même l’école soustrait les enfants 
dés leur bas âge à l’influence des aînés. C’est pourquoi l’âge et le sexe, de critères 
déterminants dans la société traditionnelle, ils deviennent dans les nouvelles 
familles aléatoires. De même la solidarité ancestrale est supplantée par l’intervention 
de l’État et ses services publics. Les familles se tournent facilement vers ces 
derniers et se détachent du code de cette solidarité qui leur semble lointaine et 
inopérante devant la complexité des événements. L’algérien urbanisé semble 
écrasé par ce dualisme culturel qui rend son acculturation douloureuse. La mentalité 
n’a pas suivi l’ordre du passage urbain, elle reste suspendue aux aspects les plus 
négatifs du traditionalisme (exemples: la domination des femmes, le favoritisme 
régional, le formalisme religieux.)

Cette situation engendre une vie sociale «abâtardie» par des comportements 
paradoxaux: tout en s’attachant à ce formalisme religieux l’individu sélectionne 
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lité; exemples: absence de logements propres aux vieillards, inexistence ou déri-
.sion des pensions retraites, etc

 La marginalité «subjective» appréhendée dans différentes situations que nous 
avons abordée dans le cadre des récits de vie des vieillards et où nous relevons 
l’importance des facteurs psychosociaux, culturels et religieux. Les vieillards 
vivent une rupture douloureuse avec leur groupe d’appartenance; les éléments 
de leur culture traditionnelle sont dilués et frappés d’amnésie, leur identité est 
éclatée. Les vieillards évoluent dans un milieu dualiste marqué le plus souvent 
par un déséquilibre entre traditions et modernisme. Ce qui les amène à 
construire leur propre image de marginal en se réfugiant dans leur système 
traditionnel qui rend difficile leur acculturation.

Nous assistons à l’affrontement permanent entre continuité et facteurs de 
maintien d’un côté et de changement de l’autre côté. Cette recherche dévoile la 
toile de fond de la société algérienne où le dualisme culturel est actif avec ses 
variantes techniques, économiques et sociales.

Dans ce type de société se côtoient l’ordre et le désordre. Ce qui prédispose le 
plus souvent à un état de marginalité qui montre le compromis difficile entre 
traditions et modernisme.

Cette recherche montrera que la société algérienne, malgré les efforts de 
changement social, reste encore attachée à la composante magico-religieuse de la 
société traditionnelle.

Ce sont les mêmes facteurs qui jouent dans les différentes conditions du 
vieillissement examinées dans cette recherche: ceux du heurt de deux cultures 
(traditionnelle/moderne), ceux de la perte par le sujet, vieillissant, de l’ensemble 
des repères qui étaient les siens jusqu’ici et de la cohérence qu’il était susceptible 
d’y construire.

Une question se pose: Y-a-t-il dans la tradition des éléments compatibles avec 
le changement en cours, qui permettent à la personne de vivre sans être marginalisée 
et à la société de trouver de nouvelles formes d’intégration de l’homme 
économiquement «inutile»?

Le nœud de la question se situe au niveau des mentalités, des comportements. 
Dès lors, se pose la question comment transformer les mentalités et faut-il le faire? 
La compréhension du dualisme culturel désigne la coexistence au sein de la société 
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Le vieillard semble exprimer davantage celle-ci qui traduit à son tour une 
situation de dualisme culturel qui montre que l’acculturation s’effectue de manière 
douloureuse en Algérie, sur un fond de crise de l’identité culturelle.

Quel type de réponse réserve le société algérienne aux vieillards? Comment 
rendre compte des résonances de ce dualisme culturel au niveau des personnes et 
de la société?

Ces deux questions - confusion du vieillissement et du handicap dans un pays 
maghrébin, et résonance dans le sujet qui marquent l’histoire contemporaine du 
changement social - se sont encore amplifiées lorsque j’ai été attentif à ce qui se 
dit, s’écrit du vieillard tant dans les médias que dans les travaux des chercheurs 
étrangers.

Que se passe-t-il alors aujourd’hui du côté de la marginalité du vieillard en 
Algérie? Que devient celui-ci dans notre société?

Que deviennent les vieux dans les familles? Et le vieillard en chacun de nous et 
pour chacun de nous compte-t-il encore?

Autant de formulations d’une même question, celle du devenir de la fonction du 
vieillard dans la société traditionnelle algérienne. Notre problématique concerne le 
rejet dramatique pour le vieillard, est-il  inéluctable dans une situation de crise, de 
rupture, de changement social rapide dans un pays maghrébin, en milieu urbain 
tout au moins? Quelle sont les valeurs et les comportements qui permettraient:

  au sujet vieillard de vivre décemment? La déchéance physique étant à
elle seule suffisamment lourde à assumer, la qualité de l’entourage devient d’au-
.tant plus importante

 A la société de dégager une nouvelle attitude appropriée au moins au res-
?(pect du vieillard (sinon à son intégration

Deux ordres de faits sont à considérer:

  La marginalité «objective» et son institutionnalisation repérée dans cette
recherche au niveau d’une institution spécialisée où apparaissent surtout des fac-
teurs insti tutionnels caractéristiques d’une institution «totalitaire» et bureaucra-
tique; exemples: accentuation des comportements régressifs, isolement et gardien-

 nage, violence physique et symbolique, etc. qui viennent amplifier les facteurs
d’ordre économique et social spécifiques de la pauvreté, la précarité et la margina-
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du vieillissement et des institutions de manière générale et de celle du vieillard en 
particulier ?

Le regard socio-familial vis-à-vis du vieillard connaît un changement radical: si 
le vieillissement était, dans la société traditionnelle l’équivalent de sagesse et de 
respect, il est aujourd’hui en milieu algérien considéré comme le synonyme du 
handicap.

En perdant ses anciens privilèges, le vieillard devient un marginal, un vagabond 
de plus en plus isolé dans des institutions spécialisées, comme nous le montrerons 
à travers notre recherche, qui connaissent un fonctionnement pervers et inadapté à 
la demande du vieillard.

Cette marginalité du vieillissement est renforcée par les bouleversements qui 
affectent la famille traditionnelle dans sa composante et ses fonctions 
socioculturelles: la cohabitation entre plusieurs générations devient de plus en plus 
aléatoire, suite aux difficultés de la vie urbaine. De même les relations familiales 
et tribales s’affaiblissent et se desharmonisent; ce qui entraîne un démantèlement 
de la solidarité ancestrale de famille et de voisinage.

Car la marginalité du vieillard qui vient remorquer celle de l’enfance abandonnée 
(avec laquelle nous ferons souvent un parallèle pour indiquer qu’elle connaît le 
même traitement social et institutionnel malgré cette différence de l’âge), renvoie 
sans cesse aux différents événements historiques, économiques, sociaux, politiques, 
familiaux et psychologiques tout en trouvant une résonance dans l’histoire 
singulière de chacun, au plus intime de soi.

Cette recherche parle de l’acculturation boiteuse de l’Algérie et des 
comportements d’exclusion sociale qui s’installent dans le pays, de la constitution 
de catégories sociales fragilisées par la détribalisation et la transplantation urbaine, 
l’abandon familial et communautaire du vieillard et de l’enfance assistée. Elle 
montrera les inadéquations et les aléas des mentalités, encore suspendues à l’ordre 
traditionnel, mais qui semblent secouées par le développement industriel.

2 .Problématique

M’intéressant à la vie sociale et familiale des marginaux, surtout les vieillards 
et les enfants abandonnés, je constate que ces personnes partagent le même sort, à 
savoir elles sont devenues les victimes d’un double rejet: social et familial. Elles 
sont en fait le symptôme d’une société en crise.
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Marginalité, vieillissement  et institutions dans l’Algérie 
contemporaine. Contribution clinique et sociale à l’étude du 

changement en Algérie
Mohamed Tahar BOUTAGHANE : Université de Blida 2

RESUME :
Il s’agit d’un travail de recherche sur la situation dramatique des personnes 

vieillissantes en Algérie et sur leur marginalisation et rejet social au niveau 
d’institutions obsolètes par leur organisation bureaucratique et leur absence de 
projet de vie psychiquement et socialement valides. La société  algérienne vit une 
crise identitaire et un véritable dualisme culturel qui se traduit au quotidien dans 
les représentations sociales et les comportements de déchirement entre une société 
traditionnelle encore vivace à travers les croyances religieuses et pratiques 
ancestrales et l’avènement du modernisme qui ramène le confort matériel et un 
nouveau savoir. Les personnes vieillissantes, vivent pleinement cette déchirure 
identitaire que nous avons essaye de montrer à travers cette recherche-action en 
faisant une analyse institutionnelle sociale et clinique de tous ces phénomènes tout 
en proposant des solutions pratiques dans la prise en charge de ces populations 
fragilisées par cette situation sociale inédite que connait l’Algérie actuellement.

Summary :
This is a research on the plight of vieillissantes people in Algeria and their 

marginalization and social rejection at obsolete institutions by their bureaucracy 
and lack of life plan psychologically and socially valid. Algerian society is 
experiencing a crisis of identity and a cultural dualism is reflected daily in the 
social representations and tear behavior between a traditional society still alive 
through religious beliefs and traditional practices and the advent of modernism 
that brings comfort equipment and new knowledge. Aging people live fully this 
identity tear that we have tried to show through this action research by social and 
clinical institutional analysis of all these phenomena while proposing practical 
solutions in the management of these populations weakened by this unprecedented 
social situation of Algeria knows now.

1 .Introduction

La marginalité et de l’exclusion du vieillard en milieu algérien est nouvelle et 
soulève de nombreuses questions. De quoi parle-t-on a propos de la marginalité, 



.
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first instance on the notion of birth viability.
(8) Série: Données statistiques “Démographie Algérienne” numéro 375. Office 

National des Statistiques. 
(9) An illustrative example is the study carried out by D.TABUTIN (PhD thesis 

3rd cycle submitted in 1974). Mortalité infantile et juvénile. Travaux et 
Documents. Cahier numéro 77. Editions P.U.F.

(10) Even these retrospective questions are not exclusive to the census, but they are 
also found in most surveys.

(11)  We are most often referring to “Brass methods” or “Brass questions”.
(12)  It is aboutthe thirty first and thirty third questions.
(13)  Thecensus is also an opportunity to estimate the coverage rate of civil status.
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Conclusion
Clearly, the four sources which we have talked about are complementary. None 

is perfectly adequate; all have their advantages and disadvantages. It only supports 
our recommendation about general integration of gathering, analyzing and 
interpreting. This is not a new idea and emphasis on the establishment of health 
information system (FERNANDEZ PEREZ de TALENS et al. 1982) testifies to 
this.

This comparative and integrated approach allows control and analysis of data 
which derived from several sources.

One of the aims of this paper is to show that we can acquire a more complete 
view on infant mortality in Algeria by exploiting concurrently rather than 
independently the various sources of information. This argues for the integration 
of data related to infant mortality and joint exploitation of different data sources 
relating to it and this, taking into account the gaps of each source, gaps that we 
have previously dealt. 

A list of references:
(1) Cf. Magistere Memory of Mr M.ALEM. SABI-VAC: une source secondaire 

fiable pour l’analyse de la mortalité infantile en Algérie. Septembre 2005
(2) Presidential Ordinance number 7020- of 19 February 1970 relative to civil 

status, which is still effective. Its review is both urgent and necessary.
(3) Mostly, this is still true, when the parents live in landlocked and very remote 

hamlets of civil registrar.
(4) Presidential Ordinance number 7579- of 15 December 1975 relative to 

sepulchers, and the decree number 75152- of 15 December 1975, laying down 
the hygiene rules with regard to interment, transportation of a body, exhumation 
and reburial.

(5) The purpose of this component does not consist in a critical of civil status 
foundation as a system, but only according to the study aspects.

(6) The information carrier used (certificates of births and deaths) is not rigorously 
filled, particularly in regard to the social, economic and cultural variables, and 
the causes of death, which lets important data escape.

(7) A number of births biologically alive, i.e. which have shown signs of life, but 
followed by death a few moments later, are recorded as stillbirths. These cases 
are commonly called the “false stillborns”. The infant death depends in the 
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To conclude, it can be said that, in the face of the census deficiencies and 
incompleteness of vital registration, the household surveys seem to constitute the 
unique alternative. However, the infant death is relatively rare event. To collect a 
sufficient number requires a large sample; in this case the price of the survey 
becomes high.

4) Health statistics

In the health sector we manipulate a long volume of information that, 
unfortunately, is imperfectly exploited due to late publication and a presentation 
rendering its interpretation often fragmentary and incomplete.

A variety of information sources appears under the heading “health statistics”, 
ranging from individual sheets established by hospitals and clinics to monthly 
reports of the different medical services. In fact, a huge investment of time and 
resources is made in registers keeping and reporting. But it seems that only part of 
this mass of information is used and analyzed.

Indeed, the healthcare unit, whatever the type, produces continuously statistical 
data as part of its normal and usual activities. 

Exploiting wisely of this mass of information depends inescapably on the 
establishment of global information system at national level, whose essential point 
remains the mobilization and the acceptance of all the health staff.

Currently, from medical and administrative files some countries, through data 
coupling technique (record linkage), can do without census and sample surveys 
(for example the Nordic Countries).

There are two types of health statistics in Algeria:

 Health statistics produced by health structures as part of their regular 
activities, such as epidemiological registries, the patient software (Logiciel 
Patient).

 Statistical data generated by the supports designed by Ministry of Health 
within the framework of the implementation of the national programs for maternal 
and child health, such as the Expanded Program on Immunization (EPI), the 
program to combat diarrheal diseases, the program to combat Acute Respiratory 
Infections (ARI)… 
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and child health. The sampling frame was based on the 1998 Population and 
Housing Census, with 29478 households. The survey utilized three questionnaires:
- A household questionnaire including  education, economic activity, water and 

sanitation, and housing conditions.
- A questionnaire for individual women aged 1549- years covering topics such 

as marital status, tetanus vaccination, maternal care, contraceptive use, and 
health literacy.

- A questionnaire given to mothers and caretakers of children under five years 
covering topics such as breastfeeding, immunization, and anthropometric 
measurements.

 The Algerian Multiple Indicator Cluster Survey MICS 2012
Algerian Multiple Indicator Cluster Survey MICS 20122013- is part of MICS4, 

an international survey initiative to monitor the situation of children and woman. 
Topics commonly covered in MICS include immunization, education, child and 
maternal health, family planning and knowledge of HIV/AIDS. MICS also 
provides data for tracking progress toward Millennium Development Goals 
(MDGs), particularly those related to health, education and mortality. For the 
20122013- Algerian MICS, 38548 women ages 1549- were successfully 
interviewed from 27198 household. Addionally, 14701questionnaires for children 
under 5 were completed by mothers or child caretakers. Men were not included in 
the survey sample. The sampling frame was based on the 2008 Population and 
Housing Census

Summary table of national household surveys on health
Year Title of survey Sample size Representativeness Target population Sampling frame

1989 MMI 25442 Wilayas 45 Children 0-4 years GPHC 1987

1990 ENS 12041 Urban/Rural Total population GPHC 1987

1992 PAPCHILD 6449 Urban/Rural Mothers/Children GPHC 1987

1995 MDG 5199 Urban/Rural Mothers/Children GPHC 1987

2000 EDG 5247 Urban/Rural Mothers/Children GPHC 1998

2002 PAPFAM 20000 regions 17 Total population GPHC 1998

2005 TAHINA 3800 Urban/Rural years 35-70 GPHC 1998

2006 MICS 3 29478 regions 17 Mothers/Children GPHC 1998

2012 MICS 4 38548 regions 7 Mothers/Children GPHC 2008

Source: N.HAMMOUDA « Aspects méthodologiques des enquêtesalgériennes 
sur la santé ». CREAD/Algérie
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This investigation was carried out on sample of 10000 household, it was 
extended to 20000 household for the study of the infant mortality.
3.2) Multiple Indicator Clusters Surveys

The Multiple Indicator Cluster Survey is a methodology by UNICEF was 
created in the mid’ 90s in response to need of filling data gaps for indicators. 
Multiple Indicator Cluster Surveys or MICS surveys are typically carried out by 
government organizations, with the support and assistance of UNICEF and other 
partners. Technical assistance and training for the survey is provided through a 
series of regional workshops where experts from developing countries are trained 
on various aspects of MICS (questionnaire content, sampling and survey 
implementation, data processing, data quality and data analysis).

Since the mid-1990s, the MICS has enabled many countries to produce 
statistically sound and internationally comparable estimates of a range of indicators 
in the areas of health, education, child protection. MICS findings have been used 
extensively as a basis for policy decisions and program interventions, and for the 
purpose of influencing public opinion on the situation of children and women 
around world.  
 The Algerian Multiple Indicator Cluster Survey MICS 1995 (MID-

DECADE GOALS)
The MICS was originally developed in response to the world summit for 

children to measure progress towards an internationally agreed set of mi-decade 
goals. The first round of MICS was conducted around 1995 in more 60 countries. 
The sampling frame was based on the 1987 Population and Housing Census, with 
a sample size of 5199 households 53 per cent of whom live in urban areas and 47 
per cent in rural areas.
 The Algerian Multiple Indicator Cluster MICS Survey 2000 (END 

DECADE GOALS)
A second round of surveys was conducted in 2000 (around 65 surveys), and 

resulted in an increasing wealth of data to monitor trends in many indicators and 
baseline for other indicators. The sampling frame was based on the 1998 Population 
and Housing Census, with a sample size of 5247 households 47.4 per cent of whom 
live in urban areas and 52.6 per cent in rural areas.
 The Algerian Multiple Indicator Cluster Survey MICS 2006

Part of the third round MICS, the 2006 Algerian Multiple Indicator Cluster 
Survey was a nationally representative household survey with focus on maternal 
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the population.

Over the last four decades, the sample survey has been widely used in Algeria 
to gather basic data on infant mortality and evaluate the effects of health programs.

Apart from the 19691971- multi-rounds survey (ENSP) and the Algerian 
National Fertility Survey (ENAF), it is the 1990s and 2000s which have experienced 
the largest number of surveys and studies having dealt with infant mortality.The 
most important are:

1.1 Family Health Surveys

 The 1992 Algeria Maternal and Child Survey (PAPCHILD Survey)

The Algerian Maternal and Child Health Survey (AMCHS) was conducted by 
the Algerian National Statistics Office within the framework of the PANARAB 
project for child development (PAPCHILD) of the League of Arab States. The 
AMCHS is a national representative survey.Data were collected from 6449 
households and complete interviews were conducted with 5019 ever married 
women aged 155081 ;49- complete interviews covered children under the age of 
five.

Valid anthropometric measures were obtained for 4331 of these children. 
Topics included fertility preferences and contraceptive use, breastfeeding and 
other given to children, childhood illness, immunization and demographic 
characteristics. 

 The Algerian Investigation into the Health of the Family AIHF 2002
The Algerian Investigation into the Health of the Family is another health 

survey which also provides data on fertility, family planning, maternal and child 
health, as well as child survival and diseases. It is called PAPFAM, Arab Family 
Health Survey.

It is carried out by the National Office of Statistics in accordance with the draft-
agreement ratified between the Arab project for health/ League of the Arab States 
on the one hand and the Algerian government represented by the Ministry for 
Hospital Reform and Public Health on the other hand.

The project is based on effective design, able to allow to the initiators policies 
of health to analyze and evaluate the data. It makes it possible to plan and follow 
the programs and the variouspolicies of health.
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In addition to the two issues in 1987, we saw the introduction of a third question 
inherent in the date of last birth specifying whether it is a single or multiple births.

The last census results in2008 were subject of controversy which delayed their 
publication to this day.

In all of this, we can say that the contribution made by the census in studying 
infant mortality in Algeria was almost nil, except that it has been a sample frame 
for the various national surveys which have directly or indirectly dealt with the 
infant mortality.

Our intention here, through criticism of the validity of census data, is not 
dismiss these assessment of infant mortality methods or to doubt their usefulness 
as analytical procedures, but on contrary, it is to show how great would have been 
the contribution of censuses of 1987; 1998 and 2008 in the study of this important 
component of mortality if the collected data had been exploited.

3) National household sample surveys
Nobody denies that sample surveys are one of the only reliable sources on 

morbidity and infant mortality in Algeria. Indeed, they can provide data on maternal 
and child health, nutrition, use of health services, knowledge and practices related 
to health care, overview and appreciation of health situation and determinants of 
infant mortality.

Many surveys cover issues related to distinctive features and socio-economic 
situation of respondents. Combining this information with data on the use of health 
care it is possible to produce important information on the links between infant 
mortality and its socio-economic determinants.

Sample surveys are common and effective tools production data on infant 
mortality rates either through detailed questions posed to women about their 
previous deliveries or through questions on child survival. These indirect techniques 
allow assessment of the level of infant mortality.

Also, sample surveys of household vary according to importance and 
complexity. They can be conducted in single phase (in a single pass) or in several 
phases; they can have multiple themes or focus on one specific theme. They can be 
part of international survey program (the case of the World Fertility Survey WFS) 
or have a national focus as an integral part of national health statistics information 
system and regularly producing good quality information on the health status of 
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introducing retrospective (10)questions related to mortality, fertility and migration.

Although the census is usually held once every ten years, extrapolation is used 
to produce demographic data for the period between censuses.

Infant mortality is one of the demographic phenomena which its evolution is 
appreciated from the census data based on child survival during the reproductive 
life of their mothers. This approach (11)is essentially to estimate infant mortality 
from two or three simple questions asked to women aged 15 and over. They were 
asked about the total number of the children they have had to the date of survey 
and that the children they still alive in the same reference date. It should be noted 
that the use of these techniques has been almost systematic in the 1970s and 1980s 
in countries with deficient statistics.

Algeria, which is in its fifth national population census, has not been left behind 
these countries and it has used these methods.

The truth is that the use of these techniques through censuses was effective only 
from the General Census of Population and Housing in 1987.

Indeed, for the first time the questionnaire contains particular indirect main 
issues about infant mortality. In this context, two issues (12)were introduced in the 
questionnaire an were asked to all women aged 15 and over: the number of children 
(live births) they have given birth so far (census date) and the number of those who 
are still alive.

The analysis that’s ensued was not up the targets set through the introduction of 
these issues band was limited to global indices of fertility. With regard to infant 
mortality, no analysis was done and consequently no results were published. Even 
estimating the coverage of civil status was not possible (registration rate) (13). 
This estimate was yet necessary because the rate prevailing until then dated 1981 
and did not allow a good correction of births and deaths registered at the civil 
registry. It seems to be mainly of poor quality of the date collected during this 
census.

Regarding the 1998 census, unfortunately, the 1987 scenario was repeated. In 
fact, the quality of both poor and uncertain information collected during the 
operation has allowed no operation or good analysis and even less correcting vital 
coverage. Poor preparation and hence defective execution of the census, with the 
help of political and security situation, could not provide reliable data.
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exploitation) concerning, among others, births and infant deaths. It is noteworthy 
has the legal authority to compile national vital statistics. Statistics on births and 
deaths are compiled from monthly returns sent to the N.S.O directly by the 
municipal civil records offices located through the national territory. 

The N.S.O publishes reports of vital statistics annually. This publication 
incorporated all available data on live births, deaths, marriages for all municipalities 
and departments of the country. Tables in the publication are given in four sections; 
the first one contains estimated population and summary tables giving crude rates 
for all events. The remaining three sections cover tables on births, deaths and 
marriages.

As for as regarding the infant mortality and owing to the under-registration 
problem, the N.S.O makes corrections based on the coverage rates by event and 
sex, established in 2002, then we calculate the corrected infant mortality rates by 
sex.

To conclude, we can say that civil status, despite the imprecision and bias in 
events coverage, remains an important source in assessment of levels of infant 
mortality, and that the organization of the system represents the main obstacles to 
improving coverage, and the problem will not be solved through minor reforms.

It should be noted in passing that several initiatives have already been taken by 
the government to improve civil registration system and promote the use and 
exploitation of these statistics not just for administrative and political purposes but 
also demographic.

The most recent initiative is launching an operation of the computerization of 
civil status in 2006. This operation aims essentially to computerize all actions 
carried out at the civil status level and to overcome all the problems hindering a 
well functioning to the latter and, consequently, improving both registration of 
demographic events and exploitation of statistics.

2) The census

Although it is a snapshot of the population at any given time, the census is one 
of the main data sources, not only it exhaustively provides information on the 
status of the population by selected demographic, economic and social 
characteristics, but it also allow to estimate some of the components of this 
population’s movement according to some methods and theoretical models and by 
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1.2) Coverage of demographic events
Generally, when we speak about civil status, reference is often made to the term 

of “coverage” for designating the proportion of registered events.

As already indicated, registration of civil status does not cover demographic 
events in their entirety, leading the National Statistics Office to make correction on 
the basis of rates coverage by sex, for all the demographic events.

As shown in the table below, coverage rates have progressed substantially.

Table: Coverage rates of civil status

Year Deaths Infant deaths Births

1970 60.6 60.7          86.8

1977 63.8 63.8 92.8

1981 81.6 77.3 98.7
Source: ONS. Statistiques Publications trimestrielles Numéro 18, 1989

It should be noted that these rates haven’t been changed since 1981. In one its 
publications (8), the N.S.O affirms that events coverage rates were revised in late 
2002 from the results of the 1998 Population and Housing Census, and the Algerian 
Survey of Family Health 2002. Only the document does not specify the new values 
of revised rates, under the pretext that the survey in question is a sample survey, 
and therefore, it’s premature to talk about final coverage rates for births and deaths, 
because, according to N.S.O, confidence interval should be taken into account. In 
order to ensure this, National Population Survey, initially planned in 2000, should 
allow an accurate estimate of the data on demographic events and identify 
demographic indicators relating to it more precisely. 

Based on these new rates established, N.S.O carried out an review of number of 
births and infant deaths registered in the civil status office and correct at the same 
time birth rates, death rates and infant mortality rates during the last ten years.

We noted above the deficiencies characterizing the civil registration. However, 
it would be absurd to reject completely the usefulness of this last as capital source 
of information. In fact, a number of interesting statistical results and some notable 
studies(9) were only possible from statistical series provided by civil status.

Based on births and deaths certificates, established on occasion of the recording 
of these events, N.S.O undertakes an annual comprehensive survey (exhaustive 
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of deaths and births according to the placeof habitual residence of deceased or 
child’s parents. This would restore just a little bit the consistency between the 
numerator and denominator (mortality rate).

This remark certainly is not important at the national level, but it is fundamental 
as soon as one goes down to a geographical or administrative level finest (region, 
department, municipality…).

Furthermore, the information that is available on both birth and death certificated 
however are limited and often badly filled, and we must turn to other sources in 
order to understand under what circumstances evolved infant mortality and current 
characteristics thereof (6).

It goes without saying that aggregation of such data, flowed and inadequate 
does not establish accurate statistics and thus to calculate reliable demographic 
indicators.

Moreover, another pitfall impairs reliability of statistics inherent births and 
infant deaths, especially early death (7). It’s about false stillborn.

 Strictly speaking, the correct analysis of infant mortality requires from the 
demographer reinstatement of these births, improperly recorded as stillborn, to 
both live births and deaths and this, in order to rectify the calculated mortality 
rates.

In some countries this rectification process is used (the case of France) through 
statistical bulletins relating to stillborn which contain questions about the status of 
newborn. Indeed, these questions will recover the stillborn has shown signs of life 
to add to both live births and deaths and have,  consequently, rectified mortality 
rates. In the case of Algeria, we don’t there yet, especially as this rectification 
process remains unclear the fact that the question about the new born breathing is 
mostly unanswered, which leaves a doubt as the quality of stillborn.

In other words, the distinction between stillbirths and early infant deaths is 
difficult, if not impossible, to do on the basis of registrations made at civil status 
level.

Despite difficulties of appreciation, this issue of false stillbirths was discussed 
in the context of research works, where we tried to appreciate the extent of this 
phenomenon and its impact on the quantification of the actual level of infant 
mortality.
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developed countries. There are few countries in the developing world which are 
statistically developed.

In Algeria, civil status is regulated from 1882, but its development will relatively 
slow. It will provide for long time, only partial and incomplete results to be 
exploited. It was not until 1980s and 1990s that the coverage of births and infant 
deaths to know a clear improvement without achieving exhaustiveness, which 
remains a goal to reach.

Indeed, two main problems arise. The first, relating to the declaration or the late 
declaration of events, arises mainly in the case of live births and infant deaths.

The delay in reportingof a live birth or infant death is related to several factors: 
the indifference, the ignorance, the neglect and the distance of civil status services. 
It was found during the study we conducted in 2004 in the department of 
Mostaganem (Wilaya)(1)that parents who reside in the sparse area do not regularly 
declare the children who born at home and dead before expiry of the notification 
period of live births allowed by law (3 days) (2).

Parents feel no interest to declare birth, much less death, especially since they 
do not find difficulties to bury the body without burial permit in the family cemetery 
(3). Because the cemeteries in sparse area are mostly neither kept nor closed as 
required by regulations on the matter (4).These dead children early are not visible 
in either register of births or in the register of deaths.

The second problem concerns the difference between recording location and 
place of residence of the individual concerned by the event (problem of 
domiciliation).

Indeed, if one is based on the civil status data, there will be an overestimation 
of births and deaths in municipalities which are equipped in health infrastructures 
(hospitals, clinics, maternity hospitals…) and consequently, an underestimation of 
these events in municipalities that are not equipped. This makes the analysis of 
infant mortality at municipal level based on data taken by place of registration very 
difficult if not impossible. Beyond the quality of information of civil status (5)that 
remains incomplete, the delay between the event and its reporting, or, in the space, 
between the location and home parents concerned, introduces a difficulty for the 
researcher. It’s unfortunate in this context that the National Statistics Office (NSO) 
does not proceed, like the statistics institutes around the world, to second ranking 
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The main sources of information on infant 
mortality in Algeria

ALEM MOHAMMED: Maître de conférences à l’université d e Mostaganem

This article discusses the major sources of data on infant mortality in Algeria 
and presents statistics derived from these sources in order to evaluate its 
completeness and compare the results obtained and conclusions based on the 
exploitation of each data source.

In this paper we try to describe the different data sources which are available in 
Algeria.

We also reveal that quantities of data potentially useful are gathered, 
In Algeria, registration of vital events, regular periodic censuses, national sample 
surveys and health statistics are the most well-known sources of data for infant 
mortality analysis,but many of them aren’t subjected to analysis.

Some of theseinformation’sarevery useful for the study of infant mortality 
tendencies. Any problems of interpretation are often arising because the statistics 
which are usually collected by health services present bias that sometimes it is 
difficult to eliminate.

As clear from the comparison of these different sources that each of them has 
advantages and inconveniences.

Key words:Infant mortality - data sources – vital registration – census – sample 
surveys –

Health statistics

1) The vital registration:

The problem of vital registration as the main source of statistical data in infant 
mortality studies deserves a treatment with its importance.

1.1) Registration problems of civil status

The origin of modern vital registration in western countries dates back to the 
15th century. Practice of registration of vital events took root progressively at 
different times in different countries. In almost all economically developed 
countries vital registration is spontaneous, universal and complete. It took more 
than a century for these countries to come to this stage and to become statistically 
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