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هي جلة علمية ذات جنة قراءة متعددة ااختصاصات من جامعين وخراء
دولين .تنشر جلة الواحات للبحوث والدراسات أحاث ي ميع اميادين.
تعنى بنشر البحوث والدراسات اأصيلة والي م تنشر بأي شكل ،و ذلك
باللغات :العربية ،ااجليزية و الفرنسية.

الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشر
جامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة غرداي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
مدير اجلـ ـة :أ.د.إلي ـ ـاس بن الساسي
مدير النش ـ ـر :أ.د .عمـ ـر حجـ ـ ـاج
رئيس التحرير :أ.د.أح ـ ـام بوعب ـدلـ ـ ـي
امان ـ ـة اجل ـ ـة :قرب ـ ــوز عمـ ــورة
guerbouz.am@gmail.com

حقـ ـ ـ ـوق النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر حفوظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
عند قبول مقال للنشر ي جلة الواحات للبحوث والدراسات ،يصرح امؤلفون
بنقل حقوق النشر للناشر.
لإتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
ترسل ميع امراسات عن طريق الريد إى رئيسة التحرير:

العنوان :جلة الواحات للبحوث والدراسات– جامعة غرداية ص ب  455طريق

امطار غرداية  47000اجزائر.
أو عن طريق الريد اإلكرونيpr.bouabdelli@gmail.com :
اهاتف+213 029 25 81 14 :

الفاكس+213 029 25 81 12 :
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أعض ـ ـاء هي ــئـ ـة التـ ـح ــري ــر
رئيسة التحري ـ ـر
أ.د.أح ـ ـام بوعبـ ـ ـدلـ ـي
مس ـ ـاع ـ ـدو التحري ـ ـر
همام القوصي

سوريا

عمر مونة

اجزائر

 danylova tatinaأكرانيا

معراج هواري

اجزائر

أوادحيمودة معة

اجزائر

بن صغر حضري مينة

اجزائر

سي حمد مال
صفاء أواد اهدار
مليكة كوطي
قدوري يوسف
نذير شوقي
مصطفى مودة
حجاج عمر
مزة عمي سعيد
جلط إبراهيم

اجزائر
اجزائر
اجزائر
اجزائر
اجزائر
اجزائر
اجزائر
اجزائر
اجزائر

Ragulin Andrey
Viktorovich

روسيا حيى بن أفلح بن سام
احضرمي

عمان

معن أبوبكر

اإمارات

مضحي امد السامرائي ماليزيا
فليح
ماليزيا
يوسف ناصر

عبد اه سيدي حمد أبنو

السعودية

الدجاوي أمد عبد الصبور

مصر

 Korkusuz Mehmet Refikتركيا

الرقاد عبداه

ااردن

العربي مصطفى
الكاكاني وحيد انعام غام
ميد بن عامر احجري
عبد القادر حمد الداه

ليبيا
العراق
عمان
موريتانيا
مصر
امغرب
قطر
فلسطن
تونس

بن عبد اللطيف نبيل
امساعيد فرحان
عمر أوكيل
ميش عبد احق
الدحيات عماد
حضيه مالي
فرحي فيصل
فريق وجدان
هشام عبد السيد الصاي

بتونس
اأردن
عمان
قطر
اامارات
السعودية
كندا
العراق
مصر

عبداحكيم خليل سيد أمد

عبو عبد الصمد
حروس السيد بريك
مشاهرة مشهور
سرداوي طارق
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أعضاء اللجنة العلمية ااستشارية للمجلة
إلياس بن ساسي ( اجزائر)

براندت ستيفاني (فرنسا)

عجيلة حمد (اجزائر)

سايدو توري أبو بكر (النيجر)

جيلي فرونيك (فرنسا)

قوي بوحنية(اجزائر)

قندوز بن رمة عتيقة (اجزائر)
ولد احاج حمد ديدي(اجزائر)
بيساطيبوعافية سامية (اجزائر)
شحمة عبد اجيد (اجزائر)
بدراوي حمد (امغرب)
بن رحيم حفصية (تونس)
تيسي دانيال (فرنسا)
تومبسون ميشال (الوايات م أ)
خلفاوي فتحي (اجزائر)
حاز إبراهيم (اجزائر)
جبلي نور الدين (اجزائر)
مصيطفى عمار (اجزائر)
بن سامة حمد (اجزائر)
حسيي مسعود (اجزائر)
سنوسي عبد احكيم (اجزائر)
صانون سليمان (بوكينافاسو)
غامي حمد (تونس)
ناتالي موندي (فرنسا)
وقيد حمد العيد (اجزائر)
شريطي عبد الكريم (اجزائر)
بلبوخاري الناصر (اجزائر)
يوسفي حمد (اجزائر)
حاج سعيد عبد القادر (اجزائر)
حاج عيسى حمد (اجزائر)
وينن مصطفى (اجزائر)

أوداير جن ماري (فرنسا)
بن حي حي(اجزائر)
هادية مشيخي (تونس)
بوعبدلي أحام (اجزائر)
توبي مصطفى (امغرب)
درابسا حمد (اأردن)
إنيجوإنيجوأدولفو (إسبانيا)
روزان منر (اأردن)
باجو مصطفى (اجزائر)
عبادلي حمد (اجزائر)
بن سعد حمد سعد (اجزائر)
جوادات حمد (امغرب)
الشمري عماد (اأردن)
حفوظ عبد اللطيف (امغرب)
ماجد عيساني عبدول (اجزائر)
عبد اخالق عيسى (فلسطن)
درماكي عائشة (سلطنة عمان)
حسن زيدان سليمان (ليبيا)
موسوي أمد (اجزائر)
سامي ختار (اجزائر)
معراج هواري (اجزائر)
مصيطفى عبد اللطيف (اجزائر)
الصمدي مصطفى (امغرب)
غزيل مولود (اجزائر)
هيبة سيف الدين (اجزائر)

بوساليم صاح (اجزائر)
قرليفة ميد (اجزائر)
أواد سعيد أمد (اجزائر)
كيحول بوزيد (اجزائر)
حاج حمد قاسم (اجزائر)
قدي عبد اجيد (اجزائر)
غزو حمد أكلي (اجزائر)
خنور صاح (اجزائر)
الكاكاني وحيد انعام غام ( العراق)

شايب ساسي (اجزائر)
حجاج عمر (اجزائر)
مودة عائشة (اجزائر)
اجاري عبد الكريم (تونس)
مادي أمد (اجزائر)
وولف جونج كايزر (فرنسا)
خليل عبد الرزاق ( اجزائر)
خواجة عبد العزيز (اجزائر)
بن سانية عبد الرمان (اجزائر)
بوعرعور كمال (اجزائر)
مرزوقي أجد (تونس)
شول بن شهرة (اجزائر)
أواد حيمودة معة (اجزائر)
جاح يسن (العربية السعودية)
بلعور سليمان (اجزائر)
كواتي مسعود (اجزائر)
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الفه ـ ـ ـ ـ ـ ــرس
الرقم
1

العن ـ ــوان

الصفحـة

أثر امثاقفة ي تطوير مسار امصطلح النقدي القديم
عال عمر ،بشر مواي خضر

2

أنطولوجيا الوجود واموجودات ي سورة اإنسان دراسة تركيبية
دالية

3

اآجرومي ــة و أثرهـ ــا ي تيسر النح ـ ــو العرب ـ ــي

4

حجاجية الصورة ي اخطاب اإشهاري السياحي اجزائري

5

ماليات اأسلوب ،ي الرسائل اإخوانية  -قراءة أسلوبية ي
الرسالة اأوى من كتاب الشعلة الزرقاء.

15-1

32-16

لوت زينب

مروك حاسي ،بلقاسم غزيل
عبد الدايم عبد الرمان

45-33
60-46

80-61

علوي جوهرة

6

حوارية اأنساق امنهجية ي امقاربة النقدية امعاصرة ،كتاب"من
أجل حليل سوسيو بنائي للرواية ،رواية امعلم علي موذجا"
حميد احمداني عينة.

104-81

مصيطفى عقيلة

7

اإسهام العلمي اأدبي لإمام أبي الوليد الباجي

8

امعيار الثقاي للنص التعليمي اموجه للطور الثانوي بامدرسة
اجزائرية

9

ضرب الناشز تأديبا ي ميزان الشريعة اإسامية

صبان حبيب  ،عمر بوخاري

129-105

145-130

خينش فاطنة ،حي بن حي

10

عمر نسيل

اإمام ابن راشد القفصي امالكي وجهوده ي علم أصول الفقه

162-146
180-163

رحيم مصطفى

11

األفاظ عند ابن العربي من خال تفسره أحكام القرآن

12

اأمراض الوراثية وأثرها ي حكم حديد النسل -دراسة فقهية
مقاصدية -

السعيد بن مويزة  ،حمد صابر الثّابت

حمد رماش ،خضر بن قومار

198-181

220-199
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13

الربية البيئة كآلية حماية البيئة ي اإسام

14

التكييف الفقهي للودائع امصرفية عند امالكية دراسة مقارنة
بقانون النقد والقرض اجزائري

15

أثر الطرق العلمية ي إثبات النسب لعمليات اإجاب الصناعي
بن الشريعة اإسامية وقانون اأسرة اجزائري

نسيبة فرجات

240-221

260-241

عبد القادر رحال
278-261

بشر إبراهيم ،بلعلياء حمد

16
17

أثر فقه اموازنات ي اعتبار الكفاءة أو إلغائها

مريم عبايدية  ،صليحة بن عاشور

دور معية ااستعمار اأمريكية ي تأسيس دولة ليبريا

( )1847 1816عابد سفيان

301-279
318-302

مومر طلبة مال إفريقيا اخامس بتلمسان 1935

18

حطة حامة ي تاريخ احركة الوطنية اجزائرية

19

مهندس احرب الصامتة الرائد علي ثليجي (امدعو عمار) و دوره
ي بناء اأجهزة السلكية والاسلكية أثناء الثورة

20

الفكر الصوي اجزائري من منظور الكتابات اإستشراقية
الفرنسية

21

العاقات اجزائرية اإيرانية :من التقارب إى القطيعة إى
التقارب احذر

22

دور العاقات السياسية للدولة الرستمية مع ملكة كوكو ي

تنشيط احركة التجارية سفارة حمد بن عرفة أموذجاً

23

تفعيل دور مؤسسات اجتمع امدني لتنمية الوعي البيئي ي
اجزائر دراسة قانونية على ضوء أحكام القانون 10- 03

24

سلطة القاضي اجنائي ي تقدير اأدلة ي أنظمة اإجراءات
اجنائية

340-319
عواريب خضر
362-341

عيسى بوقرين
378-363

سام بوتدارة
400-379

شريفة كاع
422-401

عاوي عبد السام ،مينة بن صغر حضري
437-423

بلغيث صرينة ،عمارة نعيمة

حسان عبد احاكم  ،بامد رفيس

452-438
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الشفافية كآلية للوقاية من الفساد ي تنظيم الصفقات
 25العمومية

474-453

خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة

26

الصلح ي القضايا اأسرية بن الشريعة والقانون اجزائري

27

ااستثناءات الواردة على مبدأ عدم التنازل عن السكن العمومي
ااجاري

28

إشكالية تطبيق مناهج البحث العلمي ي العلوم القانونية
واإدارية

29

امركز القانوني للمستهلك امهي ي عقد التأمن
 -دراسة مقارنة –

مو فخار

488-475

506-489

حدة مروك
520-507

خنان أنور
541-521

بلغزالي أماء ،بوسحبة اجيالي

30

31

أحكام فسخ عقد اامتياز الفاحي ي ظل القانون رقم 03/10
جيدل كرمة

واقع القيم الفردية ي امؤسسات ااقتصادية اجزائرية
الوحدة الوائية للريد بورقلة أموذجا

557-542

580-558

علي بن فردية  ،نبيل دريس

32

العبء امعري لدى الطلبة امقبلن على شهادة البكالوريا "دراسة
ميدانية على عينة من تاميذ السنة الثالثة ثانوي"مدينة حاسي
الرمل واية اأغواط/اجزائر.

605-581

حزام سارة ،بن الطاهر التجاني

مستوى توظيف أساتذة التعليم الثانوي اسراتيجية التعلم
33
التعاوني ي عملية التدريس ختار غريب
الفروق ي امهارات ااجتماعية لدى تاميذ امرحلة الثانوية
34

مينة مدوري

35

دور الصورة التعليمية ي تنمية امهارات اللغوية لدى تاميذ
امرحلة اابتدائية

36

التنوع الثقاي واهوية امهنية ي امؤسسة ااقتصادية .قراءة
حليلية

622-606
643-623

660-644

بن الدين خولة ،حياة بناجي

حمد من هيشور

675-661
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37

توظيف موذج راش ي التحقق من اخصائص السيكومرية
مقياس مستوى الطموح

38

الوسواس القهري واحجر الصحي ي ظل وباء فروس كورونا
(قراءة نفسية)
19

39

التدخل النفسي بتقنية  EMDRللتكفل باأطفال ضحايا
التحرش اجنسي

40

اأداء الوظيفي لدى موظفي جامعة ورقلة

41

قراءة ي تعليمية التاريخ واجغرافيا

691-676

ربيعة عمران أمد بن سعد
710-692

بلخر فايزة
729-711

سامية شينار ،آية بوحبال

42

شربي بشر

مد رماضنية  ،جقيدل زوليخة

استخدام السيكودراما كأسلوب إرشادي مع أطفال سن ما قبل
امدرسة ي سلطنة عمان  :تصور مقرح لتحسن امرونة النفسية
لدى أطفال مرض السكري

745-730
762-746

786-763

أجد عزات معة

43

اخطاب الربوي واإيديولوجيا ي نصوص التشريع امدرسي
اجزائري

44

عاقة القلق بعسر الكتابة عند تاميذ السنة اخامسة
ابتدائيبامقاطعة اادارية عن صاح { دراسة ميدانية

45

العاقة بن الطاقة التنظيمية امنتجة وجودة اخدمات
دراسة استطاعية ي جامعة الطارف التعليمية

46

استخدامات امرأة اماكثة ي البيت لإذاعة احلية – إذاعة غرداية

موذجا -

812-787

نورالدين سعدي  ،فروق يعلى
831-813

حساني حمد ،فرحات امد
860-832
زويي سارة

883-861

باباواعمر عبد الرمان

47

مدى توفر متطلبات تدويل التعليم العالي ي جامعة جيجل من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم ااقتصادية،
التجارية وعلوم التسير

أبو سفيان زايدي ،مبارك بوعشة

907-884
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48

دور خابر البحث ي نشر الثقافة امقاواتية لدى الطلبة
دراسة ميدانية بكلية العلوم جامعة عنابة

49

تشخيص ظاهرة امرض اهولندي ي اقتصاديات الدول العربية
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املخص-

ي هذه الورقة البحثية حاولت أن أبرز جانبا من جوانب التفاعل احضاري
حت مصطلح امثاقفة  ،خاصة اخارجية منها وتأثرها ي تطوير مسار امصطلح
النقدي ي أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع اهجري ،من خال ما وفد
من علوم احضارات اجاورة خاصة امنطق اأرسطي ،الذي تلقفه جموعة من
النقاد العرب ،وما أحدثته ترمة تك العلوم ي طبع مصطلحات النقد العربي
القديم بصبغة عقلية علمية موضوعية مركزا على مصطلح الشعر و مصطلح
الغلو.
الكلمات الدالة-
امثاقفة ،امصطلح ، ،النقد ،امنطق اأرسطي ،الشعر ،الغلو.
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SummaryIn this research paper I tried to represent a side of the
civilized interaction sides under the term of intellectuals
especially the exterior and its impact on the development of the
path of the term in the latest of the fourth hijiri according to
what was found in the other civilization especially the
Aristotelian logic witch was taken by a group of the Arab critics
and what this translation achieved in the print of the Arab
criticism term with scientific method and objectivity based on
the term of poem and extravagance.
Key wordAcculturation. Term. Criticism. Aristotelian logic. Poem.
Extravagance.

 مقدمةا يكاد ختلف اثنان ي أن الفكر اإنساني ا يتميز باانفصالية واحياد
سواء على امستوى امعيشي (ااجتماعي وااقتصادي) ،أو على امستوى امعري
( العلمي) ،أنه يستحيل على هذا الفكر أن يلي ميع احتياجاته مفرده
خاصة على امستوى امعري العلمي ...وأن مسألة التأثر و التأثر أي امثاقفة هي
احلقة وهمزة الوصل الي جعل من احضارات كا متكاما يستسقي بعضها
من بعض.
وسنسعى ي هذه الدراسة إى مقاربة مسألة امصطلح النقدي ي الثرات
العربي القديم بامثاقفة امعرفية العلمية اأدبية مركزين على ما وفد على
امصطلح النقدي العربي خاصة ي نهايات القرن الثالث وبداية القرن الرابع
اهجري من احضارة اليونانية والفلسفة وامنطق اأرسطي من خدمة
للمصطلح النقدي والنقد اموضوعي امنهجي من جانب تعدد امفاهيم أو
التعاريف للمصطلح الواحد بن ما هو حلي داخلي عربي أو ما وفد من مفاهيم
كملت مسار هذا امصطلح وساهمت ي مام نضجه.
عال عمر ،بشر مواي خضر
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مفهوم امثاقفة لغة:
قبل أن نعرج على مفهوم امثاقفة جدر بنا العودة إى اأصل الذي صيغ منه
هذا امصطلح ،فأصله الثقافة الي حمل ي معناها اللغوي :الفهم والذكاء:
جاء ي لسان العرب":وهو غام ثقف" أي ذو فطنة وذكاء ،وامراد به أنه ثابت
امعرفة فيما حتاج إليه.
و"فان ثقف لقف"أي سريع الوجود ما حاول من القول ،و"يقال ثقف
الشيء ،وهو سرعة التعلم( .بن منظور د ت).1
وي مقاييس اللغة ابن فارس ":ورجل ثقف لقف ،وذلك أن يصيب علم ما
يسمعه على استواء "( .ابن فارس د ت).2
ويشر معنى الثقافة عموما إى الفطنة واحذق والذكاء وسرعة البديهة
ي التعلم واإحاطة بكثرة امعارف.
ويعرفها الغربيون أنها :تهذيب للعقل والذوق والسلوك والربية والتعليم.
أو يوصف بها الشخص فيقال :مثقف أو متحضر ،وهو الذي يتميز بآداب
سلوكية راقية وهو امتمكن ي جاات امعرفة( .سارة بوزرزور .3)2010
ب  -مفهوم امثاقفة اصطاحا:
اقتبس مفهوم امثاقفة من علمي اأنثربولوجيا والسوسيولوجيا ،كان
اأنثربولوجيون اأمريكيون أول من ابتدع مفهوم امثاقفة ،أما اإجليز فأطلقوا
عليه مصطلح1880 Acculturationم ،ورآه اإسبان على أنه التحول الثقاي
 Cultural Exchangeأوالتبادل الثقاي  Transculturationوفضل
الفرنسيون مصطلح تداخل احضارات Interpénétration des
.Civilisation
وأصل امثاقفة ":تفاعل خياري طوعي ايتم يتم وا جي ماره أا برغبة
تب ادلية بن امتثاقفن ،وا مكن أن تتحقق أبدا ي حاات اإختاط القهري
الناتج عن احروب وااحتال  ،إذ ينتج عن ذلك تشوهات ثقافية ا تتمتع بأية
مة من مات امثاقفة الطوعية ( .سارة بوزرزور .4)2010
كما أن امثاقفة عبارة عن جموعة من الظواهر الناجة عن احتكاك
مستمر ومباشر بن جموعات أفراد تنتمي إى ثقافات ختلفة تؤدي إى
عال عمر ،بشر مواي خضر
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تغيرات ي اأماط الثقافية اأولية هذه اجموعة أو تلك(.منر
بعلبكي.5)1944
وننجد الباحث اأمريكي "مشيل دوكوسر" يعرف التثاقف بأنه ":جموع
التفاعات الي حدث نتيجة شكل من أشكال ااتصال بن الثقافات امختلفة
كالتأثر والتأثر وااستراد واحوار والرفض والتمثل وغر ذلك ،ما يؤدي إى
ظهور عناصر جديدة ي طريقة التفكر وأسلوب معاجة القضايا وحليل
ااشكاات .وهو ما يعي أن الركيبة الثقافية وامفاهيمية امكن أن تبقى أو
تعود حال من اأحوال إى ما كانت عليه قبل هذه العملية" (.سارة بوزرزور
.6)2010
ففي ضوء هذا التعريف يتحدد مفهوم امثاقفة ي كونها ا تقوم على مسألة
التاثر والتأثر بل تتعداها إى عمليات أخرى كاحوار واإدراك الفعلي مسألة
التأثر والتأثر و امعاجة والقبول والرفض والنقد.
أما حمد برادة فيعرفها بأنها " :مصطلح سوسيولوجي ذو معاني متداخلة
وتقريبية .وبصفة عامة يطلق على دراسة التغير الثقاي الذي يكون بصدد
الوقوع نتيجة لشكل من أشكال اتصال الثقافات(:ااستعمار ،امبادات التجارية
والثقافية )...وتؤدي امثاقفة إى اكتساب عناصر جديدة بالنسبة لكلتا
الثقافتن امتصلتن" (.عز الدين امناصرة.7 )1996
إذن فبعد تتبع هذه التعاريف مكننا القول بأن امثاقفة تقوم بن طرفن
متباينن(ثقافتن ختلفتن) من خال التأثر والتأثر الذي أساسه التثاقف
وامثاقفة (التفاعل وامفاعلة).
وامفاعلة هذه الصيغة الصرفية ي أشهر استعمااتها ي الدالة على:
امشاركة وهو اأغلب ،قال سيبويه" إعلم أنك إذا قلت فاعلته ،فقد كان من
غرك إليك ،مثل ما كان منك إليه حن قلت فاعل"(.سبويه  .8 )1988وهذا
يعي اشراك طري امفاعلة ي معنى الفاعلية وامفعولية ،فيكون البادئ فاعا
صرحا والثاني مفعوا صرحا ،وجري العكس ضمنا،أي :إن الغرض من ألف
امفاعلة اقتسام الفاعلية وامفعولية ي اللفظ وااشراك فيهما من حيث امعنى.
أبنية اأفعال (ابن القطاع الصقلي .9)1999
عال عمر ،بشر مواي خضر
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ومن هنا تتضح هذه الصيغة الصرفية( امفاعلة) ( امثاقفة) وجد ها ما
ماثلها كامباعلة ،اماعبة ،امباهلة ،اماعنة...الي حمل معنى ااشراك.
 امصطلح النقدي:امصطلح أداة من أدوات التفكر العلمي ،ووسيلة من وسائل التقدم ولغة
مشركة بن طبقة أو فئة خاصة من الناس .وأن امعاني ثاث :معنى
اصطاحي ،ومعنى استعمالي ،و ثالث معجمي ،فامعنى ااصطاحي عرف
خاص ،أنه مرة اتفاق طائفة معينة ي علم معن ،على أمر معن ،وامعنى
امعجمي عرف مشرك بن الناس ميعا.
وامصطلح النقدي يشمل علوما عديدة ،كالنقد ،والباغة ،واأدب،
والعروض ،والقافية( .حمد عزام ،10)2010ولعل أقرب تعريف للمصطلح
النقدي هو ما عرفه به يوسف وغليسي بأنه"رمز لغوي( مفرد أمركب) أحادي
الدالة منزاح نسبيا عن دالته امعجمية اأوى ،يعر عن مفهوم نقدي حدد
واضح متفق عليه بن أهل هذا احقل امعري أو يرجى منه ذلك"(.يوسف
وغليسي.11)2008
قبل أن نتحدث عن امصطلح النقدي ابد أن نشر إى اإرهاصات اأوى
لنشوء امصطلح النقدي .وسأجاوز امرحلة امتقدمة الي بي عليها النقد ي
اجاهلية إى غاية القرن الثاني اهجري...أنها كانت مرحلة مبنية على نقد
ذوقي يفتقد إى اأسس اموضوعية والعلمية ،وم يظهر حينها التبادل الثقاي
بن العرب واليونان بصفة خاصة أو بن العرب والثقافات اأخرى ظهورا جليا .
فما جده عند اجاحظ ي القرن الثالث من إسهاماته ي اإشارة إى
امصطلح عند حديثه عن امتكلمن فقال":وهم خروا تلك األفاظ لتلك
امعاني ،وهم اشتقوا ها من كام العرب لتلك اأماء ،وهم اصطلحوا على
تسمية ما م يكن ي لغة العرب اسم ،فصاروا ي ذلك سلفا لكل خلف وقدوة لكل
تابع"( .أبو عثمان اجاحظ د ت) ، 12لكن آثاره م مس النقد وا الباغة من
الزاوية الفلسفية إا مسا لطيفا .على حن ما تركته الرمة ي القرنن
الثاني والثالث قربت ما بن الثقافات اهندية والفارسية واليونانية والعربية
وربطت بن الثقافة العربية والنقد اليونان بصفة خاصة( .إحسان عباس .)1871
عال عمر ،بشر مواي خضر
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 13غر أن تلك الرمة امبكرة م خلو من بعض النقائص وقد وصفت أحيانا
باإغاق وعدم الفهم وأحيانا أخرى باخطأ ( .إحسان عباس .14)1871
ومع جيء القرن الرابع اهجري بدأ النقد يتأسسا تأسسا موضوعيا
منهجيا وبدأت مصطلحاته تأخذ حيزا من العلمية امضبوطة فأصل
للمصطلحات النقدية والباغية من طرف عدة نقاد نذكر منهم ابن طباطبا
العلوي الذي حشد ي كتابه"عيار الشعر" مادة اصطاحية مستمدة من مصادر
عربية وغر عربية .وما جده من حركة نقدية حول أعام الشعر الثاثة :أو
مام والبحري وامتني والي تصدى ها اآمدي ي كتابه "اموازنة بن شعر أبي
مام والبحري" الذي كان لبنة من لبنات النقد امنهجي( .نوح أمد
عبكل.15)2006
ومكننا القول بأن انفتاح العرب على الثقافات اهندية والفارسية
وباخصوص الثقافة اليونانية عن طريق الرمة أوا وبااحتكاك ثانيا كان
سببا ي توسع الفكر العربي وما تأثروا به من علم امنطق فتح آفاقا ي إرساء
القواعد العلمية لعلم الفقه بالدرجة اأوى والنقد العربي ثانيا.
 امثقافة وامصطلح النقدي:إن علم امنطق من العلوم الي أفاد منها العلماء امسلمون ي كثر من
القضايا كما أعجب بعض منهم منطق أرسطو وحاولوا تطبيقه على النحو
العربي وهذا جد دخول القياس وااستنباط ي اللغة ،فالقياس كان نتيجة
امنطق الصوري " ،وإن امنطق هو ميزان الفكر ،فإن اللغة هي اللغة الذي ينصب
فيه الفكر ،فإن تعارض حكم لغوي ا قاعدة له ،فهنا يتدخل القياس وذلك
للمقارنة بن هذه القضية الغوية وتعارضها مع أي حكم آخر .فامنطق حد وقياس
وبرهان وتعليل ومنه"( .سليمان بوبكر صاح حمد .16)2016
يقول بن سينا ":هو الصناعة الي تعرفنا من أي الصور وامواد يكون احد
الصحيح الذي يسمى باحقيقة حدا ،والقياس الصحيح الذي يسمى باحقيقة
برهانا" (.بن سينا.17)1985
هذا امنطق الذي وفد على الثقافة العربية هو عبارة عن ثقافة جديدة وفدت
على اجتمع العربي فنهل منها واستفاد وطور بها لغته وعلومه الدينية (علم
الكام والفقه) وعلوم اللغة (النحو والباغة والنقد).
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ونقف وقفة عند أحد النقاد الكبار الذين كان هم حظ وافر من الثقافة
اليونانية وامنطق اأرسطي أا وهو قدامة بن جعفر وكتابه نقد الشعر ،الذي
كان لبنة أصيلة ي التعامل مع الباغة والنقد العربي بطريق علمي منطقي.
وقد كان قدامة ملما بالثقافة اللغوية حاذقا معرفة لغة العرب وإحاطته
التامة بألفاظها وأساليبها ي التعبر ودليل ذلك "ما معه من األفاظ مأثورة
والعبارات اموروثة وراعى ما بن األفاظ الي خرها من الوحدة ي النغم،
واجرس ،واستشهاد ها بشواهد الشعر ،وحكم القرآن استشهادا قويا ينطق
بالتعمق ،وسعة اإحاطة ي كتابه "جواهر األفاظ"( .بدوي طبانة.18 )1969
أما كتابه "نقد الشعر" فهو خر دليل على تأثر قدامة بالثقافة الوافدة من
امنطق اأرسطي والفلسفي اليوناني .قفد ذكر أن العلم بالشعر أقسام:
علم ينسب إى علم عروض. علم ينسب إى علم قوافيه.علم ينسب إى علم غريبه. علم ينسب إى علم معانيه وامقصد منه. علم ينسب إى علم جيده ورديئه.ثم يردف  ":وقد عنى الناس بوضع الكتب ي القسم اأول وما يليه إى
الرابع ...وم أجد أحدا وضع ي نقد الشعر وخليص جيده من رديئه كتابا،
وكان الكام عندي ي هذا القسم أوى بالشعر من سائر اأقسام امعدودة،أن
علم الغريب والنحو وأغراض امعاني حتاج إليه ي أصل الكام العام للشعر
والنثر ،وليس هو بأحدهما أوى منه باآخر ،وعلما الوزن والقواي – وإن خصا
الشعر وحده -فليست الضرورة إليهما ،لسهولة وجودهما ي أكثر طباع
الناس ...فأما جيد الشعر من رديئه ،فإن الناس خبطون ي ذلك منذ تفقهوا ي
العلم ،فقليا ما يصيبون( .قدامة بن جعفر.19 )1963
_ وقد كان تفكر قدامة تفكرا فلسفيا منطقيا ما استقبله من الفلسفة
وامنطق اأرسطي وتأثر به ،فهاهو ي تعريفه للشعر يطبق ما يطبقه امناطقة.
فامناطقة يرون أنه جب على من ينشغل بامنطق أن يدرس األفاظ القضايا
أن ااستدال يتألف من القضايا ،والقضايا تتألف من األفاظ ،وأن احجة ا
تفي بالغرض منها إا إذا كانت ميع األفاظ منها معلومة مام العلم ،وأنه
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ابد من كشف غامض مام يكن منها معلوما ،وذلك يكون بتعريفه ما يوضح
غامضه ،و أن التعريف هو الوسيلة الي يكون بها إدراك الفرد وتصوره(.بدوي
طبانة.20 )1969
 مصطلح الشعر:لقد سلك قدامة هذا امنهج ي شرحه حد الشعر فجعله جامعا أفراد
اجنس ،مانعا من دخول غرها فيه (بدوي طبانة  .21)1969فيذكر ي حد
الشعر التعريف اآتي":إنه قول موزون مقفى" ،ثم يفصل قوله(:قول) :دال على
أصل الكام الذي هو منزلة اجنس للشعر.
 (موزون) :يفصله ما ليس موزون ،إذ كان من القول موزون وغرموزون.
( مقفى) :فصل ماله من الكام اموزون قواف ،وبن ماا قواي وا مقاطع.
 (يدل على معنى):فصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دالة على معنى ما جرى على
ذلك من غر دالة على معنى(.قدامة بن جعفر .22)1963
وبعد هذا ا بد لنا من تتبع أقوال القدماء من الباغين والعروضين ي
تعريفهم للشعر :فاخليل يرى أن الشعر ":هو ما وافق أوزان العرب"( .بدر الدين
أبو عبد اه حمد بن أبي بكر الدماميي  .23)1973وأمع القدماء على أن
الشعر ابد له من وزن وقافية أي أن أركانه أربعة :اللفظ ،وامعنى والوزن ،و
القافية( .أمد مطلوب .24 )2001واحتل هذا التعريف منزلته ي أذهان كثر
من العلماء و اأدباء حتى قال بعض امعاصرين :إن العربي إذا مع لفظ
(الشعر) علم فورا امعنى امراد بالكام اموزون امقفى ،ومع ذلك فإن احذاق من
أهل البصرة والفطنة يلحظون ما ي هذا التعريف من قصور ونقص ،أن
تركيزهم على الوزن والقافية إما هو اجانب الشكلي لتعريف الشعر(.بدوي
طبانة .25)1969
أما امناطقة فرون أن الشعر مؤلف من امخيات ،وامخيات تسمى قضيا
شعرية ،والفاسفة كانوا يطلقون لفظ الشعراء على حكمائهم وأهل الفطنة
منهم( .بدوي طبانة .26)1969
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وأضاف الفاسفة امسلمون مصطلح التخييل وأدخلوه ي تعريف الشعر
متأثرين بتعريف امناطقة ،فالفيلسوف ابن سينا يرى أن  ":الشعر هو كام
خيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفاة"( ،بن سينا .27)1954
وقد تأثر القرطاجي بالفاسفة امسلمن حيث قال ":الشعر كام موزون مقفى
من شأنه أن حبب إى النفس ما قصد حبيبه إليها ،ويكره إليها ما قصد
تكريهه ،لتحمل على ذلك طلبه ،أو اهرب منه ما يتضمن من حسن خييل له
وحاكاة مستقلة بنفسها ،أو متصورة حسن هيئة تأليف الكام أو قوة صدقه،
أو قوة شهرته ،أو مجموع ذلك .وكل ذلك يتأكد ما يقرن به من إغراب ،فإن
ااستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقرنت حركتها اخيالية قوي انفعاها
وتأثرها"( ،أبو احسن حازم القرطاجي .28)1966
فمصطلح الشعر م يبقى حبيس احد ي جاله وبيئته العربية فحسب ،بل
تطور واتسع تعريفه من خال ما أضافه إليه الفاسفة امسلمون وأن هؤاء
العلماء امسلمن أطلق عليهم فاسفة ا لشيء سوى تأثرهم بالفلسفة
وتوظيفها ي علومهم واستنباطاتهم وأحكامهم وهذا عن امثاقفة.
 مصطلح الغلو:جاء ي لسان العرب غا ي اأمر تشدد فيه حتى جاوز احده وأفرط فيه.
(أمد ختار عمر.29 )2001
وي باب الغلو يذكر قدامة بن جعفر أنه رأى الناس ختلفن على مذهبن
من مذاهب الشعر ،وهما الغلو ي امعنى إذا شرع فيه وااقتصار على احد
اأوسط ،ويرى أن أكثر الفريقن ا يعرف من أصله ما يرجع إليه ويتمسك به،
وا من اعتقاد خصمه ما يدفعه ويكون أبدا مضادا له،لكنهم خبطون ي ظلماء
فمنهم من يأخذ برأي خصمه فيعتمده ومنهم من يرى النقص حتى ي رأيه
فيعتقد نقصه( ...قدامة بن جعفر.30)1963
ويورد ي باب الغلو من أنكر على امهلهل هذا البيت ورأى أنه غال فيه حيث
يقول:
فلوا الريح امع أهل حجر صليل البيض تقرع بالذكور
فيخطئونه أن امسافة بن اموقعة الي ذكرها وبن حجر مسافة بعيدة
جدا.
عال عمر ،بشر مواي خضر

ͻ

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 15- 1 : )2021(3

وقول أبي نواس:
لتخافك النطف الي م خلق
وأخفت أهل الشرك حتى إنه
هذا من باب استكراه الغلو،أما من باب الدعوة إليه واستحسانه ما طعن به
النابغة حسان ي بيته امشهور الذي يقول فيه:
لنا اجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من جدة دما
وذلك عندما عاب عليه ي قوله :الغر وكان مكنا أن يقول :البيض،
والدجى بدا من الضحى ،و جرين عوض يقطرن أن اجري أكثر من القطر.
فيقف قدامة عند هذين امذهبن :من أنكر الغلو على امهلهل وأبي نواس
وخطأهما ومن استحسن طعن النابغة ي شعر حسان  ،وقد رأى قدامة أن حسان
إما كان يقصد بشعره الصدق فيما ذهب إليه حيث أراد بالغر :امشهورات،
كقوهم هذا يوم أغر ،ويلمعن بالضحى أنه ا يلمع ي النهار إا الشيء شديد
السطوع على عكس الليل الذي ا يلمع فيه إا الكواكب ،وهذا ما قصده حسان
على سبيل امعقول إن شئت قول ذلك ،وقوله يقطرن دما فهو ما كان شائعا ي
بيئته ومألوفا أن الشجاع كثر الفتك والقتل يقطر سيفه دما ولو قال جرين
خرج عن امألوف وما جرى ي عادة العرب( ،قدامة بن جعفر.31 )1963
ثم يعود ويذكر فيقول ":إن الغلو عندي أجود امذهبن ،وهو ما ذهب إليه
أهل الفهم بالشعر والشعراء قدما ،وقد بلغي عن بعضهم أنه قال :أحسن الشعر
أكذبه وكذا يرى فاسفة اليونانين ي الشعر على مذهب لغتهم"
فقدامة وقف موقف الوسط بن امذهبن وربط مسألة الغلو ي الشعر بقضية
الصدق والكذب وبرر ذلك ما وجده ي الراث العربي فالشاعر عندما مدح أو
يهجو أو يفتخر فهو يريد بذلك بلوغ الغاية ي امعنى ،والشعراء الذين ذهبوا
مذهب الغلو وامبالغة إما أرادوا اخروج عن الوجود والدخول ي باب امعدوم
وبلوغ النهاية ي النعت( ،قدامة بن جعفر.32)1963
ولعل مفهوم الغلو تعزز عند قدامة ما استوحاه من الفكر واستلهمه من
الكر اليوناني اأرسطي( ،إحسان عباس..33 )1981
فموقف قدامة وجه من تأثره بامنطق اأرسطي الذي يرى أن تصوير
امستحيل امقنع أقرب إى غاية الشعر من اممكن غر امقنع ،و أن الفن ي
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حاكاته للطبيعة ا يصور اأمور على ما هي عليه ي الواقع وإما باعتبار ما
جب أن يكون عليه( ،عامر أمد.34)2015
وظاهر من هذا أن أرسطو ا يعدل باحقيقة شيئا إذا استطاعت أن تبلغ
وحقق الغاية ،وإما قبول امستحيل وماا وجود له مرهون بتأدية ما نصبو إليه
من الغاية وكان أبلغ ي التعبر عن امعنى امراد .فإذا تساويا فتقديم احقيقة
أوى من اجاوزة إى امعاني امستحيلة الي ا وقوع ها( ،بدوي طبانة ..35)1969
" ...وباجملة فإن اأمر امستحيل ينبغي أن يرر على اعتبار الشعر ...فإن
امستحيل امقنع أفضل من اممكن الذي ا يقنع"( ،بدوي طبانة .36)1969
فقدامة بن جعفر  -يقيس مقاييس امنطق  -معاني الشعر عامة
باعتبارها معاني متعلقة بذاته أي بالصنعة الشعرية ،فما جاء موافقا لتلك
الصنعة بالغا فيها الغاية كان جيدا حتى إذا كان يتناول أشياء منافية
لأخاق و أو اموضوعات ااجتماعية والعرف السائدين بن الناس( ،حمد
زغلول.37)1982
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 خامة-و بعد هذا البحث والدراسة حول امثاقفة وتأثرها على امصطلح النقدي
مكننا أن خلص إى عدة نقاط أهمها:
إن مسار العلم ي أي جال يستحيل بقاؤه واحصاره ي بقعة جغرافية
واحدة وحددة ،فمسألة التثاقف و التأثر و التأثر مسألة فرضها مسار العلم
عر كل احضارات مختلف أجناسها ومستوياتها.
إن امصطلح النقدي كبقية امصطلحات اأخرى هو اآخر استكمل
مساره ي ميدان النقد من خال امثاقفة الداخلية واخارجية خاصة.
يعتر القرن الرابع اهجري اللبنة اأساسية لتأصيل النقد امنهجي
وبروز امصطلح النقدي العربي اأجني ي إطار تنامي مفاهيمه وحدوده
وتسمياته امختلفة من خال مسألة التأثر والتأثر الذي أضاف للمصطلح
النقدي مسحة فلسفية و منطقية.
الفلسفة اليونانية وامنطق اأرسطي عامل من العوامل اأساسية ي
اكتمال نضوج امصطلح النقدي من خال مساره اموضوعي ،بعيدا عن امقاييس
اأخاقية كالصدق والكذب...
يعتر قدامة بن جعفر من مؤسسي امنهج النقدي العلمي وضابط
اأسس العلمية امنطقية للمصطلح النقدي والباغي.
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Abstract(Abstract: The Noble Qur’an Represents The First Scientific Pillar
In The Sciences Of Language, Rhetoric, Theology And
Communication, As Well As The Science Of Foundations (Ontology).
The Concept Expands In Its Cognitive, Scientific And Philosophical
Meaning Through The Qur’anic Miracles And Its Compositional
Phenomena That Involve The Peculiarity Of The Complex
Connotation And The Formation Of Creatures And The Universe.
These Implicit And Apparent Harmonies Are Granted To Study.
Academic And Research Is A Group Of Branches That Expand In
Meaning And Interpretation, And This Is What The Vision That Takes
An Approach Will Put Forth From The Vague Scientific Questions
About The Philosophy Of Man And Existence And The Relationship
Of Morphology Are Divergent Between Rationalism And The Idea Of
Secularism That Separates The Philosophy Of The Soul And Delays
Its Facts In Determining What Is
The Sample: Surat Al-Insan - The Science Of Ontology - The
Miracles - Cosmic Phenomena
Results:
-1 Understanding The Concept Of Ontology Within The Limits Of
The Qur’anic Miracles
-2Study The Significance Of The Aesthetic Composition Of The
Qur’anic Language.
-3Investing And Demonstrating Semantic Structures In The
Ontology And Composition Of Assets In Surat Al-Insan
-4Pictures Of The Graphic Miracles In The Verses Of Surat AlInsan Between Being And Formation
Key Words Ontology - Surat Al-Insan - Miracles - Compositions - Significance
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مقدمة:

يعد الركيب ي أنساق اآيات الكرمة تركيباً يتسع للدالة اجمالية من
جهة وللتكامل امعري والفي ،باأساليب والباغة الي تنقل وتتشكل عر
وحدات دالة وقيم مستنبطة للشريعة والتشريع ،العلم والتعلم ،امعرفة والتعريف،
ااعجاز والتعجيز ،للعلوم النقلية والعلمية والنفعية والكونية ما جسد ضرورة
حداثية القراءة كمنهج والتحليل ااجرائي ي ضوء امقاربات العلمية امعاصرة،
وآليات التلقي مع مراعاة حال وزمن امتلقي الذي يستند للغة التجديد ،وفق
التَصورات العلمية واأدبية وعلم الشريعة والتفسر احداثي.
التقديم :تهدف الدراسة إى تفسر مظاهر ااعجاز القرآني والتفسر اأدبي
النقدي للدالة ،تعريفا جمالية الصورة الفنية ي سورة اانسان ،من خال طرح
إشكاليات  :ماهي الظواهر الكونية الي مثلت ي خلق اانسان؟ كيف مكن
للدراسات النقدية تصوير ااعجاز القرآني؟ ماهي حدود الرؤية اإنسانية
للباغة القرآنية ومالية التعبر ي اآيات الكرمة للقرآن الكريم؟.
 - 1مفهوم اانطولوجيا ي حدود ااعجاز القرآني:
يثر مصطلح اأنطولوجيا منظومة متعددة من امفاهيم امقاربة واحايدة
حسب منطلق التَغيِر والتَغييُر ،حيث يفسرها وولف بامقاربة مع العلوم الوجودية
والكينونة العقلية " - 1اأنطولوجيا  - 2السيكولوجيا العقلية - 3
السيكولوجيا العقلية  - 4الاهوت الطبيعي  ،اأنطولوجيا معنية ببحث
القضايا الي تصدق بالنسبة لكل موضوع مكن أما الكومولوجيا العقلية
فترهن انطاقا من التعريف القائل إن العام هو كلية اموجودات امتناهية
وامرابطة بعضها مع بعض على أن العلم يتألف من أجسام متدة ومتحركة،
أما السيكولوجيا العقلية فتضع النفس بوصفها قوة قادرة على مثُل العام،
ونستنتج من هذا كله أنها حوز امعرفة ،أي التمثُات الغامضة أو امتميزة
والرغبة أو النزوع إى مثل جديد ،أما الاهوت الطبيعي فيبحثُ ي وجود اه،
بوصفه أساساً ضرورياً إمكانية اموجودات اأخرى الي ا تكمنُ فيها على
وجودها ،أي أن الفلسفة ها معنى واسع" (إمانويل كانط 2009،ص)40.
لـ ـ ــوت زينب
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وضمن هذا اأفق من امفاهيم امتسعة يُكون علم اأنطولوجيا ،رؤية تدور حول
عامل قوة اإرادة ،والتّكوين والتّمثيل الوجودي ،العلم الذي يفسرُ امعرفة الكونية
باموجودات.
تتخذ مسارات التكوين فهرسة التكوين البيولوجي ي عاقاته الدقيقة بن
خلَاق ،ترمة بيانات تتصاعد ذروتها ي كشف أسرار
مُتَكون مَخلُوق ومُكون َ
الوجود بن عوامله الثاث:

خطط توضيحي (من تصميم صاحبة امقال)
ج َعلْنَاهُ
خلَقْنَا اإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ َأمْشَاجٍ نَبْ َتلِيهِ َف َ
حيث قوله تعاى .2 :إِنَا َ
سَمِيعًا بَصِرًا

لـ ـ ــوت زينب
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تكون حقائق اأنطولوجيا أو علم الوجود مرحلة مهمة ،لفهم سرورة الكائن
ي احياة من التَكوينِ إى التّكوُن والنُمو البنائي ،اإنتاجي وامنتج لاستمرارية
ي ظل جارب ،تُحدث معيارية اانتقاء وااختيار ،أين يقعُ عامل اابتاء
منفلتاً ي غيبية لكنها سرعان ما تتحول اشتغال القدر وتقبل اانسان هذه
التغرات حسب تنوعها بن (الشكر -اجحود) فيفتح باب ااسقاط البياني ي
ماهية الفعل ودرجة اجزاء لقوله تعاى :إِنَا هَ َديْنَاهُ السَبِيلَ ِإمَا شَاكِرًا َوِإمَا
سعِرًا ( )4تأتي اهداية ي اآية
سلَاسِلَ َوَأ ْغلَالًا وَ َ
كَفُورًا ( )3إِنَا َأعْتَدْنَا ِللْكَافِرِينَ َ
الثالثة من (سورة اانسان) على منزلة السبيل الذي خطوه امخلوق بن الفعل
ااماني اخالص(شاكرا) أو اخروج عن التعاليم (كفوراً) ،وا ترتب اآيات إا
ي سياق اهداية والضال صوراً بيانية متعددة وبُعدا كونياً ي داات اخلق
وأحوال امخلوق ،تراءى ي باغة التبليغ وبيان التّبن ،مع تعميق أثر التصوير
وتقريب احركة عند السامع.

لـ ـ ــوت زينب
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ترمة حقيقة الوجود ا تتوقف على اماهيات العلمية ،بل تكشف كنهها من
خال التفسر والتأويل وقد يتجاوز ااكتشاف ،مراحل ي فتق حدود امعرفة
حن يعود مكونها للركيب القرآني "فاإنسان منذ القدم رسم دستور اخاص
امتمثل ي السيطرة والقوة والتناحر حتى وصل إى حور أساسي قائم على
التفكر السليم ،واخطوة اأوى على هذا التميز بن احق والباطل وبن النور
والظام ،وهذه قفزة ضرورية متطلباته وبلوغ غاياته ،وا شك ان هذا الطريق
يستدعي بأن حقق ي دقائق اأمور وتفاصيلها فا بد له من منهج يسر على
هداه ،وم يلمع ي ماء الوجود دستور عظيم ومنهج قويم أعظم من كتاب اه
اجيد" ( اامام سيد حمد احسي،2005،ص )05.وهذا يصبح الدُستور
اممتد ي أزليته وقداسته علماً ومنهجاً قوماً يسعى لتنظيم فطرة اانسان
الروحية كما جاء ي سورة اانسان

- 2الدالة ي الركيب اجمالي للغة القرآنية:

مثل ماليات القرآن الكريم من اجانب ااعجازي ،ماهياً علمياً وكثافة
حثية حول درجة اخلق ودقة امكون الركيي الكوني للمخلوقات والظواهر
الطبيعية الي تواكب مراحل تطورها وموها وجاورها بالعناصر البيولوجية
امتفاعلة ،بعضها مع بعض حيث بلغ العلم حد التناسل ي معرفة هذه
الديناميكية الفيزيائية ،وامعادات امتسارعة للقبض على أسرار اخلق ،و اانسان
بصفة خاصة حورٌ مهمٌ ي حاولة تشكيل الثبات العلمي الذي يرصدُ التحوات
اجيولوجية امؤثرة ي تصاعد الفهم اجيي مفهوم اإنسان ،مقارنة بامخلوقات
اأخرى امتمثلة بوضوح العقل البشري وتأثره ي توجيه احواس والنفس ،وهو
امفرز حقائق الفكرية أو حالت التفكر باحقائق ومن أهمها امعاير الروحانية
الي تكفلُ توازنه ااماني حو القوة اخالقة لتوظيف مركزية أفعاله وتوجهاته
السليمة والصحيحة امتعلقة بالتعامات ،كما تناولت سورة اانسان اجانب
ااماني للهداية وحسن اجزاء حسب الفعل "يتناول اإنسان ،وهذا اإنسان هو
امعي مباشرة حيثيات هذا اخطاب ،ويراد منه أن متلك ناصية اإرادة وناصية
ااختيار :إنّا هديناه السبيل إما شاكراَ وإما كفوراَ ويتّسق مع هذا الغرض أن
يكون امتلقّي حاضراً من اجملة اأوى ي امفتتح .إن الفاحة هي أول جزء
لـ ـ ــوت زينب
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يامس مع امتلقّي ،ومن مهامهـا النـصية أن تثيـر انتباهـه وتساؤله ،وأن حفّزه
لتوقّع اإجابة والتفكر بها .وإن أسلوب ااستفهام  -ي العادة  -يشبه احجـر
الذي تلقيه ي دائرة اماء فتتولّد منها عشرات الدوائر ،ثم هو يأخذ بك إى حالة
ااسـتقرار بعـد ثبوت اأجوبة .ولعل مشهد اختام ي سورة "اإنسان" ،حيث
ستكون النتيجـة النهائيـة اِمتحـان اأسئلة الذي حفلت به السورة الكرمة،
وكان ميدانه رحلة اإنسان من البدء إى اختام ،مثل مـآل سرورة اأسئلة
ونتاجها( ".خلود إبراهيم العموش ،2013،ص )186.ختصر السورة الكرمة
رحلة اانسان ي الدنيا واآخرة امتداد زمي ختصره ااجاز القرآني ي حسم
البداية واختام.
يأتي ااستفهام ي بعده الزمي وامكاني والنفسي يثرُ استمرارية التساؤل
واحرة الوجودية تضع الركيب متدافعاً لتأثيث مالية اأبعاد الثاث ما
يُحيل مسألة ما قبل خلق الروح ي اانسان حيث م يكن يساوي شيئا او يُدرك
قيمة تواجده لقوله تعاى :هَلْ أَتَى َعلَى اإِنسَانِ حِنٌ ِمنَ ال َدهْرِ َلمْ يَكُن شَيْئًا
مَ ْذكُورًا( )1هو انتقال بن اماهيات الوجودية مفتوح بن العدم والكينونة
والقيمة بينهما ي تشكيل امُدرك.
تُشر أداة التأكيد(إناَ) امتكررة ي استهال اآيات الكرمة انسجاما واتساقاً
لفظياً لتعظيم دائل خلق اانسان ،من نطفة ختلطة إى حوات جينية عر
مراحل النمو وينتقل اختبارات وتكاليف مع احياة وامعامات واأفعال ،ترتيب
منزلة أعماله وقدرته الدينية على التماسك العقيدي وقوة النفس ي قوله
ج َعلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِرًا()2إِنَا
خلَقْنَا اإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ َأمْشَاجٍ نَبْ َتلِيهِ َف َ
تعاى :إِنَا َ
هَ َديْنَاهُ السَبِيلَ ِإمَا شَاكِرًا َوِإمَا كَفُورًا( )3يقع اانسان ي كفي سُلوك
يتوازى بن الشكر أو الكفر ،لكن يتكرر التأكيد تنبيهاً وحذيراً وتوعية مسار
التوجه والتوجيه ،فيكون السبيل مسافة كافية لتصحيح امسار أو بلوغ مرتبة
اامان من خال أسس التقوى أما الكُفر هو اضمحال الروح ي شهواتها
وفقدان الذات لقدرتها اامانية واتزانها ي أثناء السر وفق منهج قد يكفل
سعَت رهينة.
النجاة أو اخسارة وكل نفس ما َ
كما يبن التوكيد بـ(إنّا) يتجسد ي حتمية العقاب والثواب لقوله تعاى:
سعِرًا ( )4إِنَ اأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ
إِنَا َأعْتَدْنَا ِللْكَافِرِينَ سَاسِا َوَأغْاا وَ َ
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جهَا كَافُورًا( )5عَيْنًا يَشْ َربُ ِبهَا عِبَادُ اللَهِ يُ َفجِرُو َنهَا تَ ْفجِرًا ( )6تعدد
كَانَ مِزَا ُ
وسائل التعذيب (الساسل واأغال والسعر) تقسم مستويات اإحساس بالذنب
أو توخي احذر فاللغة منح قدرتها على حريك الصور اانفعالية ،أما استعمال
خر إن وأخواتها ملة ي (يشربون) واما للفعل الناقص كان ي
قوله(:كافورا) حقق احدث ي حالة الر بالدين والعقيدة واخر الثاني يُكمل
اخر اأول معية اجزاء وعظمته ،أما استعمال امفعول امطلق (تفجرا)،
فيمنح الركيب اتساعا ي إدراك حجم حركة الفعل وتأثره أثناء التلقي حيث
يكون امفهوم مصدراً من الفعل ذاته ومصاحباً فعليا على وزن (تفعيل) وظهر
بكثرة حدوثه وتوشيج بلوغ احدث،
تكرار اأفعال ي السورة الكرمة ،تسند إى ضمائر تشرُ إى فاعل ظاهر
متصل ومستر مثل" الفعل أطعم والفعل خاف فجيء بهما مسندين إى ضمر
ظاهر (واو اجماعة) حينما وصف حال اأبرار فقال :وَ َيخَافُونَ يَ ْومًا كَانَ شَ ُرهُ
طعَامَ َعلَى حُبِهِ ( )8ثمّ جيء بهما مسندين لضمر
مُسْتَطِرًا(َ )7ويُطْعِمُونَ ال َ
طعِمُ ُكمْ لِ َوجْهِ اللَهِ( )9إِنَا
مستر حينما عبَر :عما أضمروه ي أنفسهم فقال إِنَمَا نُ ْ
" (نعيم سليمان
َنخَافُ مِن رَبِنَا يَ ْومًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا()10
البدري،2012،ص)28.
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بوصف حالة التقرب والتودد باأفعال وخافة عقابه ،لذلك تظهر حالة
توخي احذر وصدق العاطفة حو ما يقرن حدوث الفعل:

خطط توضيحي (من صاحبة امقال)
جد اِستعداد اإنسان ي حالة اخوف مرتبطا بالزمن (اليوم) ،هو يوم غر
معلوم لكن صفاته ثابتة معلومة ،بدرجة الوصف وحاات الوقوع واارتقاب وهو
اليوم اموعود أجل غر حدد ،لذلك ارتبط الظرف مستويات اخوف والرقب
وفعل اإطعام بامقابل احسي.
كما تكرر الفعل (سقى) ولفظ (قوارير) ي داات اإخبار وتأكيد الوصف،
للتّأثر احسِي واايقاع النفسي ي بناء فضاء امشهد احركي "ومنه أيضا تكرار
الفعل (سقى)مرتن فجيء به مضارعاً مبنياً للمجهول حينما عطفه على مضارع
مبيّ للمجهولَ :ويُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً )17(...وجيء به ماضياً حينما عطفه
طهُوراً ( ، )21ومنه أيضا تكرار لفظ
على اماضي ... :وَسَقَا ُهمْ رَبهم شَراباً َ
قَوَارِيرَ مرتن وجيء بالكلمتن متواليتنَ ...:وَأكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا()15
قَوَارِيرَ مِن فِضَةٍ )16( ...وهذا قليل ي القرآن ،ومنه أيضاً تكرار الفعل (طاف)
لـ ـ ــوت زينب
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فجيء به مرة مبنيا للمجهول ما كان القصد منه وصف اأواني الي يطاف بها
فقالَ :ويُطَافُ َعلَ ْيهِم بِآنِيَةٍ مِن فِضَةٍ َوَأكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ( )15ثم جيء به
مبنيا للمعلوم ما كان القصد منه وصف الفاعلن الذين يطوفون بهذه اآنية" (
نعيم سليمان البدري،2012،ص)28.تأثيث اموجودات ي السورة الكرمة حسب
مقصدية اخطاب القرآني ووظائفه ي مراعاة امتلقي وأثر عوامل التكرار
والتوجيه والوصف ،حركية مستمرة ا خلوا من دقة الوصف وإثبات الوجود
التّركيي ،اللّغوي اجمالي والكوني ي أبعاده الغيبية احققة وامعلومة الّي
تستدعي التّرقب والفعل فيكون احدث ي اأفعال ،مقابل كينونة الكائن
وفهرسة امتكون ،كمعادلة للبقاء وفق تعاليم العبادات وحصيل عوامل حسن
اجزاء.

- 3الراكيب الدالية ي علم الوجود وتكوين اموجودات ي سورة
اانسان:

سورة اانسان حمل من داات الوجود معنى البناء وتكوين اموجودات ومن
ذلك قيمة تواجدها امتعلقة بالعقيدة "سورة مدنية آياتها إحدى وثاثون نولت
بعد سورة الرمن تعاج أمور تتعلق باآخرة تصف نعيم امتقن اأبرار ي درا
اخلد و اإقامة ي جنات النعيم" (حمد حسن سامة ،2002،ص)380.
تؤكدُ خلفية مهمة بوجود اه ،القوة العظمى للخلق وبدون عظمته وقدرته م
يوجد امخلوق ،الي تنفخ فيه الروح وتتكونُ اأعضاء ،فيتحكمُ اميول بن اهوى
والتقوى تتأرجح حياة اانسان ،يتخذُ اجزاء صوره ومعامه للوعظ واارشاد أو
التّهديد والوعيد.
تتدرج سورة اانسان بن حديد مركزية اانسان إى توسيع دوائر وجوده،
تثمنُ أعماله اخرة وتسرُه لأفعال اامانية كما تتيحُ مساحة بلوغ اميثاق
العقائدي وفضائله ومن جهة أخرى تظهر عواقب اإستهتار بالدين وتعاليمه
وجاوز شرائعه و"ابتدأت السورة الكرمة ببيان قدرة اه ي خلق اإنسان ي
أطواره وتهيئته ليقوم ما كلف به من أنواع العبادة حيث أعطاه اه السمع
والبصر وسائر احواس ،قم حدثت عن النعيم الذي أعده اه ي اآخرة أهل
اجنة ،ثم ذكرت أوصاف هؤاء السعداء بشيء من ااسهاب فوصفهم بالوفاء
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بالنذر وإطعام الفقراء ابتغاء مرضاة اه واخوف من عذاب اه وذكرت السورة
أن اه عز وجل قد أمنهم من ذلك اليوم العبوس القمطرير وأشادت كذلك
بذكر أوصافهم ما هم عند اه من اأجر والكرامة وما حباهم اه من الفضل
والنعيم" (حمد حسن سامة 2002،ص)380.تناوئ السورة الكرمة على
مستويات متعددة ي قدرة اه تعاى على اخلق و التبديل وقدرته على الوصف
ومقاربة توصيف الصورة مختلف الراكيب اإمية والفعلية وما أسند إليها
من حوات ي امعنى استبدال ي امبنى ما خالف النصوص اأدبية وبالتمثيل
نذكر منها:
الراكيب القرآنية

امستويات التداولية

حـنٌ مِـنَ الـ َدهْرِ عاقــة اانســان بالــدهر قبــل وجــوده وبعــده
.1هَلْ أَتَى َعلَى اإِنسَانِ ِ
لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا

(امكان  -الزمن  -الكينونة  -الفعل)
عاقـ ـ ــة اانس ـ ـ ــان بـ ـ ــاأثر (ال ـ ـ ــذاكرة -
التذكر -الذكرى)

شــاجٍ اخلق( نطفة  -أمشاج  -إنسان)
ســانَ ِمــن ُنطْ َفـةٍ أَمْ َ
خلَ ْق َنــا اإِن َ
.2إِ َنــا َ
نَبْ َتلِي ِه فَجَ َع ْلنَاهُ سَمِيعًا بَصِرًا

اابتاء(الس ـ ـ ـ ــمع  -البص ـ ـ ـ ــر ح ـ ـ ـ ــواس
إنسانية مارسُ مهام خلقية وخُلقية)

يعنى اجمال باأسس الفكرية الي ترتبطُ بالذوق " كما يرى (شارل
موريس) هو الشاعر الذي (يتأمل احياة ويفسر مغزاها باجمال ،ومعانيها
الرفيعة السامية وليس بظواهرها امباشرة) فاجمال و امعنى عند الرمزين ما هو
إا اانسجام اخفي والنظام الدقيق الذي حكم روح العام" (حي البشتاوي،
،2014ص )131.هذا النظام اجمالي امكثف باأسرار الكونية امنسجمة ي
النظام اللغوي
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اآيات القرآنية

امستويات الركيبية

سـ ـبِحْهُ َلـ ـيْا توافــق الــزمي بــن الليــل والتســبيح مقتضــى
سـ ـجُدْ َلـ ـهُ وَ َ
 - 26وَ ِمـ ـنَ اللَ ْيـ ـ ِل فَا ْ
طَوِيا

الطول الذي يتيحه الصفاء والسكينة واهدوء
وحدوث اخلوة

ج َل ـ ـةَ وَ َي ـ ـ َذرُونَ مسك الكفار بالعجلة والتسـرع ،السـقوط ي
 - 27إِنَ هَٰؤُ َلـ ــاءِ يُحِ ُبـ ــونَ الْعَا ِ
َورَا َءهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا

امعاص ـ ــي وع ـ ــدمُ ااك ـ ــراث ب ـ ــاليوم الثقي ـ ــل
(القيام ـ ــة) حي ـ ــث ج ـ ــد ص ـ ــورة التلم ـ ــيح دون
التصريح.

سـ َرهُمْ ٰ وَإِذَا تتصل بداية اآية مركزية اخالق (حن) ي
شـدَدْنَا أَ ْ
خلَ ْق َنــاهُمْ وَ َ
حـنُ َ
 - 28نَ ْ
شِ ْئنَا بَدَ ْلنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا

خلــق امشــركن بــاه امخــالفن أمــره ونهيــه (
وش ـ ــددنا أس ـ ــرهم ) وأحس ـ ــنا خلقه ـ ــم بأس ـ ــرار
دقيقة ا يزال العلم متصارعاً ي فهمها وله ي
ما يشاء إعادة تبديلهم أو تبديلهم

بن اآية (26و  )27سياق زمي حمله باغة اللغة ي تنظيم أفق التلقي:

خطط توضيحي (من صاحبة امقال)
تتكون اآيات ي سياق التوحد ي الوصف والتقريب ي إدراك اموصوف،
تنظيم دقيق ي الكام وحكمٌ حكمٌ مواقع األفاظ " والكام الغريب ،و اللفظة
الشديدة امباينة لنسج الكام قد حمد إذا وقعت موقع احاجة ي وصف ما
يائمها ،كقوله عز وجل ي وصف يوم القيامة ( :يوماً عبوساً قمطريراً) فأما إذا
وقعت ي غر هذا اموقع فهي مكروهة مذمومة حسب ما حمد ي موضعها" (
القاضي أبي بكر حمد الطيب الباقاني،2016،ص )116.مواضع تواجد
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املفوظات ي القرآن الكريم تتبع ترتيبا يتجاوز اللّغة وامعنى فهو حد ذاته
علم بالكينونة والوجود.
مزايا ااعجاز القرآني متعددة ي السورة الكرمة منها النحوية اللغوية
والباغية ي منحى التصور وقصدية التبليغ وإثارة عوامل العقاب اجزاء ،وتنوع
مقاصد القرآن الكريم منح للمتلقي حالة تنبيهية أوها استفهام وتساؤل
وبعدها إثبات وثبوت للمقومات اللغوية الكفيلة باانسجام وااتساق والتناسق
الدالي باللفظي وما جاء ي أواخر آيات سورة اانسان قوله تعاى :إِنَ هَذِهِ
تَ ْذكِرَةٌ فَمَن شَاء ا َتخَذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيا(َ )29ومَا تَشَاؤُونَ إِاَ أَن يَشَاء اللَهُ إِنَ اللَهَ
كَانَ َعلِيمًا حَكِيمًا( )30يُ ْدخِلُ مَن يَشَاء فِي َرحْمَتِهِ وَالظَالِمِنَ َأعَدَ َل ُهمْ عَذَابًا
أَلِيمًا( )31تقيمُ حالة التذكرة مولية لآيات السابقة وتأكيدا للتوافق
احسوس بن الوعيد بالعذاب والتشويق للثواب احسن ،ثم يرك اانسان ي
اآية الثاثن سيطرة اه تعاى على مشيئته بفضل علمه وحكمته وهي صورة
اميزان اإهي ي رؤية صفة ااستحقاق ،وتكتملُ اآيات منزلة الظامن وهو
اجتماع صفتن (عذاباً -أليما) دقة ي ترتيب اخطاب ":فالذي يشمل عليه
البديع نظمه امتضمن لإعجاز وجوه منها  :ما يرجع إى اجملة وذلك أن نظم
القرآن على تصرف وجوهه ،واختاف مذاهبه خارج عن امعهود من نظام ميع
الكام ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم ،وله أسلوب ختص به ويتميز ي
تصرفه عن أساليب الكام امعتاد ،وذلك أن الطرق الي يتقيد بها الكام البديع
امنظوم تنقسم أعاريض الشعر على اختاف أنواعه قم إى أنواع الكام امسجوع
ثم إى معدل موزون غر مسجع ثم إى ما يرسل إرساا فتطلب فيه اإصابة
واإفادة وإفهام امعاني امعرضة على وجه بديع وترتيب لطيف وإن م يكن
معتدا ي وزنه وذلك شبيه جملة الكام الذي ا يعمل وا يتصنع له وقد
علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه ومباين هذه الطرق" ( القاضي أبي بكر
حمد الطيب الباقاني،2016،ص )30.ا مكن وصف القرآن الكريم ،مرجعية
اموسيقى الّي تُحدثها اللُغة أو امعاني امطروحة ي اأجناس اأدبية ،إا أنه نظامٌ
حملُ استمرارية وجديد ي إعجاز كام اه تعاى وبيانه فصاحته.
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 - 4ااعجاز البياني ي آيات سورة اانسان بن الكائن والتَكوِين:
مثل علم اأنطولوجيا عاقة وطيدة بن الكائن والتّكوين ،من خال ااعجاز
ي تصوير الكون والكينونة اإنسانية ي اضمحال القيم أو رسوخها وثباتها جد
قوة ااستعارات وتكثيف الدالة حوها ي قوله تعاى :إِنَا َنخَافُ ِمنْ رَبِنَا يَ ْومًا
عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا(  ) 10ظاهرة اخوف واتصاها باليوم العصيب (عبوسا)
(قمطريرا) والذين يرجون رمة اه ي هذا اليوم فتتصل احالة اإستعارية
بصفة منزوعة من اانسان ذاته حتى حقق الوصول امباشر لنفسيته وذاكرته
جلَةَ َويَذَرُونَ وَرَاء ُهمْ يَ ْومًا ثَقِيا()27
امعرفية وقوله تعاى  :إِنَ هَؤُاء ُيحِبُونَ ا ْلعَا ِ
الثقل امتصل مشهد يوم القيامة وتصارع اانسان للشهوات ،متناسيا هذا اليوم
العظيم فاِرتبط الزمن باحدث واِتصل احسوس بامادي بن ثقل اأشياء واِتصال
الصفة بالزمن هذه القرائن وغرها تؤكد نظرة القرآن لإنسان باِعتباره شخصا
بصراً وخلوقاً يتميز باحدس والفطنة ي الرجي وتوخي العقاب ،واحسِ
الشعوري ،الذي ا ينفصل عن العقل ،ي التوجه واارتقاء حو ما حقق له
الطمأنينة.
أما اإنسان ي الراث اإجيلي " إن شرح فكرة اإنسان كشخص  -وهو
مفهومٌ حاضر ي العبارة اليونانية(حيوان عاقل) – يُرد ي الفكرة اموجهة مقطع
أصبح كاسيكيا ،اعتبارات عديدة ،بالنسبة للتيولوجيا امسيحية  :سفر
التكوين 26- 1 ،ي السبعون (قال الرب ،فلنجعل اإنسان على صورتنا وشبهنا
إن كلمي الشخص و الشبه تأخذان معنى متطابق تقريباً" ( مارتن
هيدغر،2015،ص)60.وي امفهوم التيولوجي " إن الرؤية الي حدد اإنسان ي
تعريفه بـ (حيوان عاقل) تراه ي منظور كائنات أخرى هي هنا معه ي شكل
احياة(النباتات ،احيوانات) وتراه ككائن متلك الكلمة ،يقارب عامه خطابياً
ويناقشه ،عامه موجود أولياً هنا ي عمومية اممارسة واانشغال بامعنى الواسع ،إن
التعريف الاحق (حيوان عاقل)( ،حيوان معقول) ،معناه احري وامهمل ،حجب
القاعدة احدسية الي ينبثق منها حديد الكينونة – اانسانية" (مارتن
هيدغر،2015،ص)67.هذه الرؤية تأخذ منهجاً من التساؤات العلمية امبهمة،

لـ ـ ــوت زينب

ͻʹ

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 32- 16 : )2021(3

ي فلسفة اانسان والوجود وعاقة التشكل ،تكون متباعدة بن العقانية وفكرة
العلمانية ،الي تفصل فلسفة الروح وترجئ حقائقها ي حديد اماهيات.

 - 5سورة اإنسان ي فهم أنطولوجيا البناء اللغوي والوجودي:
تُكشف اآيات الكرمة لسورة اإنسان ،حالة تكوين بيولوجي لإنسان ينتقل
للمكون العقلي ،الذي ميز اأشياء الذي يتوازى مع الروح احققة للتوازن
الشعوري حو العقيدة وأسس التعامل "ي دراسة النسق القرآني  ،وي الرؤية إى
سوره و اجزائها ومكوناتها والبحث عن الصات امبثوثة ي ثناياها بن اجزء
واجزء و القضية والقضية ان السورة هي هذا الكل الذي ا مكن فهمه إا
بالنظر إليه كا متكاما" (حبيب مونسي،2009،ص)07.جد ي سياق الزمن
وامكان ،تتحد حركة امشهد حو مركزية اخالق وحقيقة وجود اانسان ،ي
الكون سعياً اكتشاف احقائق وكشف أسرار اموجودات ،إا أن البناء اللغوي
ي تفاعله ،بن بنياته الركيبية ،تنبي مركبات تكوينية أخرى وهي عظمة
الكون وقدرة اه تعاى ،ي فهم كينونة اانسان وإدراك موقعها بن ثنائيات
متضاربة (احمد اجحود) (التقوى الشرك) (اجزاء العقاب) ،ي أجزاء اآيات
الكرمة تصوير متكامل ،بن ازدواجية الصفات وعاقتها موصوفاتها ،باستخدام
امفعوات واأحوال والنعوت والنواسخ  ...تأكيدا وتكرارا للرسيخ وثبات العلم
واإدراك باليقن ،وتعميق باجاز واإستعارات لتكوين جدلية التواجد.
جد ي السورة الكرمة تَدَفُقًا للمعاني وجلي التأويات ،التّي تُعنى جميع
قضايا اللسانيات التداولية والركيبية واإيقاعية ،ما يؤثر ي النفس ويُحدثُ
وجوه الراكيب ووضوحها ي اختاف النسق ،ينبثق ااعجاز ي مذهب امعاني
امتشكلة ،ي نظام اآيات " من نظمه طريقة نفسية ي الطريقة اللسانية ،وأدار
امعاني على سنن ووجوه ،جعل األفاظ كأنها مذهب هذه امعاني" (مصطفى
صادق الرافعي،2003 ،ص )213.تتصل اللُغة بصفتها اانفعالية ااِتصالية
حيث حملُ فصاحة التّعبر وباغة التّأثر وي ذلك طرائق وأبواب.
يبقى اإنسان مصدر تصور وحالة انبثاق ،ي منظومة اللغة ،وجااتها حثاً
عن حقائق وجوده أمام ظواهر فيزيائية وبيولوجية وكيمائية وفلسفة ومنطق
وتاريخ وتأريخ ،حيلُ معرفته أصوله وبداية خلق الكون "واإنسان بوصفه صورة
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يغدو مطالبا معرفة نفسه من حيث هو كذلك ،ومن خال تلك امعرفة
يتمكن من معرفة اأصل بوصفه منطلقا ومآا إنه صورة مفكرة تعيش وجودها
اخيالي ي مط نشيط فعال ا منفعل فقط بهذا الشكل تكون دائرة امعرفة
تعبرا عن دائرة الوجود" فريد الزاهي،2013،ص )51.هذه الدائرة الي ا
تنفصل عن كتاب اه وسنته وفهم لغة القرآن بالتفسر وحديد مرجعية
اأمور ،ي سورة اانسان حقيقة امياد أو العدم وإدراك السبيل الذي سطره اه
للمخلوق ،من أجل النجاة والثواب كما ميز حاات الكفر بالتسرع ،حو اأهواء
الي جرف شخصية اإنسان ومحو وجودها وي حورية السورة ،جد أن اه
تعاى ي يده املك والتبديل والتغر ،كما أنه القادر على مكافأة احسنن وهو
مدرك ،ومهيمنٌ ي إدارة شؤون اخلق.
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تعرالمتانالونواي اعتم اعتماًامناعالملاتيسرالونوااوَطَّتب،اإذاتستعرهما
عَىاافظالوقالعرالونواي ا اتذكّرهت،ا انذكرامنابناهتتهالمتانالونواي "ا
لآجر مي "الويالنتشر النتشتالًا لاعتابناطاباهذلالوفناا المتتينابه،ااتنب ا
عَيتت الوعَيتء -ي المغرب ا المشرق  -ابتوشرح اتتاةً ا ،ابتونظم اتتاةً اأخرى ،اأمتا
لوطابااسعالاإىاافظتتاا ااتيتتا،ا اكأناافظتتاعَىالمحترئاأضوىا لجحتً،ا
اتاتأينتامناخالاهذهالوااق الوحوثي اأنانسَطاعَيتتالوضاء،ا انحوثاعناكُ ْنهِا
هذلالوقحالاهت،ا متاأاتيتابهاياجتلالوتيسر.
ا
لوبَيت المفتتاي -ا
لآجر مي ،البناآجر م،الونوا،اتيسرالونوا.

ا

ا
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AbstractGrammar conteht is a facilitaling factor far students, it helps them
to memorize and remember grammar rules, among these grammatical
content”ALAJRUMIA” which has been widely spread among the
students of this art and those intesested in. so,the scientists in the west
and the east turned on them by explanotion sometimes and systems at
other times, but the students seek to memorize and undertandthem.its
memorization for the bigenners was an obligation that’s why we want
to project them light through this paper research and we are looking
for this acceptance and contributed to it in the field of thefacilitationb.
Key words:
”ALAJRUMIA”, grammar, grammar management, the son of
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.1امقرم  :ا
جتء اي الأثر":من اافظ المتان ااتز الوفنان ا" ،ااتهرف امن اهذه الوفنان اهاا
تستيلاافظالوعَاماعَىالوطاب،ا اتَخيصتتاهم،ا قراعَرفالمغربالوعربياعرةا
متاناياشتىالوفر عالمعراي ،ا اااييتالونواامنتت،ااينالمتانالونواي المغربي ا
لوي ااقت الوقحال ا– ااالء امن المغتاب اأ المشتاق -من الآجر مي  ،اارُاِات ا ا
دُاِات،ا اافظتتالوطابا العتنالابتت،ا اأقحلاعَيتتالمرااانابتوشرحا الونظما
تتا ة،ا ابتاختصتاا الوتتي اتتاةاأخرى،ا الإشبتوي الويانادّاأناننطَقابتتاياهذها
لوااق الوحوثي اتتيوااااييتيَي :ا
كيف اأاتم اهذل امن الآجر مي اابن اآجر م الوصنتتجي -ي اتيسرا
لونواابتمفتامالحريث؟
متاماقعاهذلالمنابنالمتتينابتونواا دالاته؟
متامرىاهذلالإقحتلاعَيتت؟ ا
معتج اهذهالإشبتوي اقسينتالورالا اإىاعنتصراهي :ا
لوتعريفابصتا المن.
لوتعريفابتمقرم الآجر مي .
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بعضاشر اتت.
بعضامنانظياهت.
تيسرالونوااعنرابعضالحرثن.
لآجر مي ا اتيسرالونوا.
 - 1لوتع ــريفابصتا المن :ا
اااااااتعريفالبناآجر م:اأبا اعحرالهابناحيرابنادل دالوصنتتجيالمعر فا
بتبناآجر م،الماواداياان ا672هـابفتسا،ا المتااىاان ا723امنالهجرةالونحاي (ا
عحرالحيير.)1994،ا امعنىاوقحه -البناآجر م -ابَستنالوربرالوفقرالوصايا
لوااع(الأمريا،2012اصا .)10ا
- Ϯلوتعريفابتمقرم الأجر مي  :ا
- 1- 2المتت :ا
مايسيّتتا البناآجر م -امهالهابتامٍ،ا اإمتاميتابه،ااقيل:الأجر مي ا
أ الجرّ مي ،ا اهذلامنابتبالونسح ؛اأنالمرك الإضتياكتمحر ءابِا(لبن)ا اهاا
هنتاكذوك،احذفاصراه،ا(لبن)ا اينس اإىاعجزه(آجر م).ا اتسيى:امقرم ا
لبناآجر م،اأ المقرم الآجر مي ،ا ا(لمقرم )اببسرالورللا ااتوتت،ا لوبسراأ ىا
مت اايه امن اإشعتا ابتقرمتت الاتوقتقتً اأ ااقيق  ،ا اأن الوفتح اوغ اقَيَ  ،ا اقتلا
بعض الوشرلح اإمت اميت ابتمقرم اأنتت اتاصل المشتغل ابتت اإى المطاا امنا
كت الونواا الإعرلب(الأمري،ا،2012اص.)13
- 2- 2ا قتاكتتبتتتا المبتنالوذياكتحتاايه :ا
"مايذكرالبناآجر مازمناكتتبتتتا اااأارالوشرلح،اإاا"لبنامبتام" -ا هاا
عصريالبناآجر م -ا
قتلا(ا اهااإىالآنااي ،ا ذوكاان اتسعاعشرةا ااحعيتئ )،ا اذوكابعراأنا
أشتااإىاكانهاحايتامقرئتً.
اذكر الورلعي ا البن الحتج اي اشرح الآجر مي اأن البن اأجر م اأوّف اهذل المنا
جتهالوبعح ،ا ذكرالحتمريايااتشيتهاعَىاشرحالوبفرل ي وآجر مي ا"اابيا
أنهاأوفاهذلالمناجتهالوحيتالوشريف"(الأمري،ا،2012اص)13ا.
ا
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- 3- 2ابعضاشر اتت :ا
اااوقر النب الوعَيتء المتتيان ابتجتن الونواي ا–من المشرق اإى المغرب -ا
عَى اشراتت ااقر الاتتا الوشرلح ،ا اأثتا اقرح الونواين ،امت اجعل ابعضتما
يشراتت ا الآخر ايؤوف ااتشي اعَى ا اهذل اوشرح ،اارزقت الوقحال ،قر اقتل اأارا
عَيتء الجزلئر ي امن الآجر مي ا اضل اأ وايتتت اي اتعَيم ا تعَم الونوا ا عَاما
لوعربي اعيامت :ا
صتح إناامتاأناتعيضابعزااااااااااااا لعتحتاايالوفضلا الوتبريم ا
ظتارلابتمنىادنيتا اأخرىاااااااااااااااااااتميالوقرااعتمالوتقايم ا
اتاَبنايالكتستباعَماطريقتاااااااااااااثمالخلايالوعَما الوتعَيم ا
كلاعَمااتنتضاإويها اوبنااااااااااااااااااخصاحالابتوحرءا الوتقريم ا
إمتالونواابتباكلا اهذلااااااااااااااااااااابتبالمناابناأجر م ا
ابأنالأاتتذااياينتجيــااااااااااااااااااااانتا ايحرياعجيحتامناعَام ا
اتاتنر لابنااها الافظاهاااااااااااااااااا لكرعالامنااايقهالمختام ا
اإنامناحفظالمتانا يَقيااااااااااااااااأذناقَحهاورااهالحتام ا
إمتالوعَمامتاافظتااصرقاااااااااااااااااإنايالمناجتءابتوتفتيم ا
كلامنايتيلالمتانا ايستــااااااااااااااااايابعَمااذلكاكتمعر م ا
اإذلاكتنتالوغصاناضعتات ااااااااإنايالونواابرءاكلااقيما
(ابقتدا،ا )2015ا
انذكراهنتابعضاشر اتت:اشرحالآجر مي اوأزهري(الأزهري،ا .)2012ا
إيضتحالآجر مي اوصتحابناحيرابنااسنالأمريا
(لأمري)2012،
لوتوف الوسني ابشرح المقرم الآجر مي احير احي الورين اعحرا
لحيير(اعحرلحيير.)1994،ا
متيي الآجر مي اي اعَم الوعربي اوشيس الورين احير ابن احيرا
لورعيي(الورعيي.)2002،
لميتع اي اشرح الآجر مي امتوك ابن ااتم ابن امطر المتذاي( المتذايا
.)2004
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أيسرالوشر حاعَىامنالآجر مي اوَركتاااعحرالوعزيزابناعَيالحربي
(الحربي.)2014
شرحالآجر مي اوَشيخاحيرابناصتحالوعثيين(الوعثيينا.)2005
مفتتيح الوعربي اعَى امن الآجر مي اوَشيخ اايصل ابن اعحر الوعزيز اآلا
محتاك(اآلامحتاكا.)2014
شرحالمقرم الآجر مي الاختورابناعحرالهابتميرالأنصتاي(ابتميرا
لأنصتايا.)2018
- 4- 2ابعضاشر حالجزلئريناعَىالآجر مي :
لوفتاات الوقيامي اي اشرح الآجر مي اأمر ابن القر ابن احير ابنا
أمرالمرعاالوسادلني
شرحالآجُرُّ ميّ أمرالوتّيجتني
اشرحالآجر مي اأمرابناعَيابنامنصااالوحجتني
اشرحالآجر مي اورل داأباااَييتنالوثاثيالإبتضي
شرحالآجر مي وصتحابنامااقابناقايراالوقسنطيي
لجالهرالوسني اياشرحالمقرم الآجر مي ،اوعحيرالهابناأبيالوقتامابنا
حيرالوثعتوي.
شرحالآجر مي ااوعَيالونصتايتوسجَيتاي
شرحالآجر مي وَفقيهالوزقتي
لوراةالونواي اياشرحالآجر مي ،احيرابناأمرابناأبيايعَىالوشريف
لوراةالوصحتغي اياشرحالآجر مي احيرابناحسنابناعَيابنامييانا
أبااعحرالهالوقَعيالوصحتع.
كشف الوغيام اعَى امن البن اآجُرُّ م حيّر ابن الحسن ابن احيّر المزمريا
لأ وفيالوتالتي
اقتئقالآجُرُّ ميّ حيّرابناشعي ابناأمرالمبيابتبناشعي
لورويل اعَى الآجر مي احير الوصتح ابن ااَييتن ابن احير الوقتاما
طتو اامانالوعيست يالوز ل ي.
إمتماشرحالآجُرُّ ميّ حيّرابناعحرالورّمنالورّيسي.
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شرح المقرّم الآجُرُّ ميّ حيّر ابن ايااف ابن اعيسى ابن اصتح الطفيشا

لإبتضي.
لمستئل الوتّوقيقيّ اي ابيتن الوتّوف الآجُرُّ ميّ حيّر ابن ايااف ابنا
عيسىابناصتحالطفيشالإبتضي
اشرح اأوفتظ الآجر مي ابن احير اأبا الوقتام الوحجتئي( ابشر اضيفا
)2007
- 5- 2ابعضامنانظيالالآجر مي  :ا
نظم الآجر مي احير ابن اقتام اين احير ابن ااتاي ابن اأبا الوعحتسا
لوحاني.
نظمالآجر مي اخَيف ابنالحسنالوقيتاي.
نظم الأجر مي اوعحر الوعزيز ابن اإبرلهيم ابن اعحر الوعزيز ابن اعحر الها
ضيتءالورينالوثييي(بشراضيفا)2007
نظمالآجر مي اوعحيراابهاحيراآبهالوقا ي الوشنقيطي(اآبهالوقا يا
.)2007
 - ϯتيسرالونوااعنرابعضالحرثن:ا ا
ااااإناماضاعاتيسرالونوااكثرامتاشغلاأ ويالاختصتصاختص الحرثنا
لمتتينابتونواا اقضتيتالوتيسراا،ااتنتكامناثتااعَىالونواالورلثي -يابعضا
قضتيته  -ا العترهاعسرلً،ااامبناوَيتعَماأنايستفيرامنها ايطحقه،ااابتنتا
هنتكاجتادلًااردي اوحعضالورالا ،ا اجتادلًامتعي امثَتاياللتمعالوَغاي ا ا
لهيئت المختص اياذوكا اهنتانشراإىابعضاهذهالحت ا  :ا
متمااستن :الوذياثتااعَىانظري الوعتملا،ا لعترهتالوسح الورئيسايا
صعاب الونوا اارلح ايقرح اايتت ا ايترمتت ،ا اأتى ابحريل اعنتت ا اها الوقرلئنا
لونواي ،اكيتاااضالوتعَيلا العترهاأمرلااَسفيت،ااثماااضالإعرلبالوَفظيااا
الوتقريري(امتما.)1986،
شاقياضيف:الوذيااثاعَىاضر اةاإوغتءاتقريرامتعَقاوَظرفاا الجتاا
للر ا،ا ايرىاياذوكاتبَفتً،اكيتادعتاإىاإوغتءابتبالوتنتزعا الاشتغتل(اضيفا
.)2013
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حت و ا ازلةالمعتافالمصري ا:1938اتبانتامناعرةاأاتتذةامنتماأمرا
أمن ا اإبرلهيم امصطفى ا اطه ااسن ا اغرهم ا ،ااين اأعيتهم الوي اجتء ا
وَتيسراأنتمادعاالاإىالااتغنتءاعنالإعرلبالوتقريريا الحَي،اا اإىاعرما
لوتفريق اياعامت الإعرلبالأصَي ا الوفرعي ا اجعل اكل اياماضعهاأصا،ا
كيتادعتاإىاتاايراأوقتبااركت الإعرلبا الوحنتء(اجتدالوبريما.)2004
جتاداجيعالوَغ الوعربي ابتوقتهرة ا:اوقرادعتاهذلالليعاإىاضر اةا
مستيرة ا امالكح الوعصرن  ،ااقر اقتل اائيس الليع ا اقتتت الوركتاا اإبرلهيما
مركاا"ابرهنالاعَىااياي الوعربي ا امر نتتتا اقراتتتاعَىامالجت امتطَحت ا
لوعَما الوتبناواجيت"،ا اقرااكز لاياجتادهماعَىاترايسالونواالورباياويبانا
ظيفتا اويولاأزم الوتعَيمالمرااياوَغ الوعربي (ابَعير)2002،
- ϰلآجر مي ا اتيسرالونوا:
إنالوقحالالوذيااقتهالآجر مي امايأ امناارلغ،ااتذلاالجعاوسراااته،اقرا
غتبايالمتانالأخرىا،ااأادنتاأنانبشفاهذلالوسرّا اننق اعنه .ا
- 1- 4امضيانتت :ا
وقراقسّمالبناآجر ماهذلالمناإىاأبالباعريض اهي :ا
لوباما اأقستمه.
لإعرلبا عامتته .ا
لمرااعت امنالأمتء .ا
لمنصابت امنالأمتء .ا
لمخفاضت امنالأمتء.
2- 4

-امنتجي البناأجر مايالمقرم الآجر مي ا اأثرهتايالوتيسر :ا

اااوقرالتحعالبناآجر ماياهذهالمقرم امنتجي اختص اهيالوياجَحتالأنظتاا
هذلالوعيل،ا اجعَتهايَقىاقحالاكلامناأالداأنايرواابرواهايالونوا،اختص ا
لمحترئنالوذينامايسحقاهما اأناختضالاغيتااهذلالوعَما،ا اقرالعتيراعرةاأمااا
يابنتءاهذهالمقرم اويجعَتتاحقاميسِرَةا امناخصتئصامنتجهانذكرامتيَي:
ا
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- 1- 2- 4الاختصتا:ا ا
اااااوقر ا اجأ البن اآجر م اإى اتَك الأبالب المتي اي الونوا ااوس  ،ا الويا
تستل اعَى المحترئ اإدالك امت ايصَح ابه اوستنه ا ،ا اهذل امت اينتدي ابه الويام ادعتةا
لوتيسر،ااتإطنتباقرايضعالمتعَمايامتتهت اتبانااححتايالبتعتدهاعناتعَماهذلا
لوفن،ا اقراأشتااوذوكااشاقياضيفابقاوه"ااأمتالونتشئ ااوسحتمامنالونواامتا
يرام اهم اقالعره اي اإجتز ااتى ايستطيعال اقرلءة االونثر ا الوشعر اقرلءة ااريرة،ا
وتَك الوغتي اأخذ المختصرل ا لمتان اتاضع اي الونوا امنذ الوقرن الوثتنيا
لهجري اإى الوعصر الحريث،اكي اتتيح اوَنتشئ الاتيعتب اقالعر الوعربي ا أ ضتعا
صيتغتتت ا مقامتتتت ا اتتيثَتت امثا ااَييت ادقيقًت"(ضيف ،ا )1993ا ،ااتهرفاا
لأ لامناهذهالمتاناهاالاختصتا،ا اقراأهيلاعرةاأبالبااااتج اوَيحترئابتتا
كحتبالوتنتزعا الاشتغتلامثاا اغرهتا،ا اهذلامتادعتاإويهالحرثاناكإبرلهيما
مصطفىا اشاقياضيفا اغرهم .ا
ااا قرالاتغنىاعناأبالبالوصرفالوياطتمتاذكرهتاأصوتبالمتانالونواي ا
يامتانتم .ا
ا- 2- 2- 4الوَغ الوستَ ا الوحسيط  :ا
اااينالأمااالوياتركزاعَيتتالوتعَييي الحريث اهياأخذامستاىالمتعَما ا
ثقتاتهابعنالاعتحتا،ااعَىالمعَماأنايُختط المتعَمابَغ ايفتيتت،ااتوَغ الويا
لاتعيَتتالبناآجر م اوغ ااتَ اختوي امنالأوغتزابإمبتنالمحترئاأنايفتيتتاد نا
تبَفا،اارغماصعاب اافظالونثراإااأناهذلالمناافظهالوبثرااختصتاها ااااا ا
اتاو اوغته ،النظراإىاقاوه"ااأمتالوضي ااتباناعامت اوَراعاياأابع امالضع:ا
يالاامالمفردا امعالوتبسر،ا معالمؤنثالوستم،ا الوفعلالمضتاعالوذياما
يتصلابآخرهاشيء"(البناآجر م،ا )2010ااتذهاوغ ايفتمالمحترئابطاق اد ناعنتءا
اتبَفٍ؛ا اهذلالوغرضالأاتسالمرجاامناذوك.
- 3- 2- 4اعرماذكرالخاات الونواي  :ا
اتخاات اترخلاضينالونواالوعَييااالوتعَييياكيتاأشتااإويتتابعضتم،ا
اتمتعَمالمحترئااااتج اإويهابذوك،اابتنالبناآجر مادلئيتايذكرالأشتراد نا
لاحيتز اإى الجته امن الاجتهت  ،اأ امراا امن المرلاس ،ا هذل ابرلي امنا
لمصطَحالونواياانجرهامثاايستعيلامصطَحالوحرلاياقاوه"ابتبالوحرلاإذلا
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أبرلالامامنالام "...ا( البن اآجر م )2010،ا هااوَحصرين ،ا ايستعيلامصطَحا
لونعتاياقاوه"الونعتاتتبعاوَينعا ("...البناآجر م)2010،ا هااوَبااين .ا
ا ايبتفي اي الوقتعرة الونواي ابتأشتر ا الأيسر اد ن اتشع ٍ ا اا الاتطرلدا
ايقالايابتبالمفعالابه:ا"اهاالاامالمنصابالوذيايقعابهالوفعل" ا
- 4- 2- 4الاعتيتدااعَىالأمثَ الوحسيط  :ا
ا اهذلاأمراآخرااَبهايالوتيسر،ااَمايُوضراونتاأمثَ امنالوقرآنالوبريماأ ا
لحريث الونحاي  ،اأ الوشعر الجتهَي ابل اجتء ابأمثَ ابسيط ااتَ ايتيسر اعَىا
لمتعَمالاتيعتبتت اد ن اتبَفٍ،اأن الوشالهر الونواي ا– اكتوشعرالجتهَي -هيا
لأخرى احتتج اإى اشرحٍ ا اتركيز ،امت اجعَتت اتشغل المحترئ اعن الأماا المتي ،ا
لنظر اإى اقاوه اي ابتب الوفتعل" ا ها اعَى اقسين اظتهر ا امضير ااتوظتهر احاا
قاوك اقتم ازير ،ا ايقام ازير ،ا اقتم الوزيرلن ا ايقام الوزيرلن ".....ا( البن اآجر م،ا
 )2010ا ،ااأمثَته اا اخرج اعن المعتتد الوذي ايفتيه الجييع ،ا اقر البتعر اعنا
لوشالهر المر ن اي اكت اأابتب الونوا؛ اأنتت احل الهتيتم المتخصصن ا اقرا
يستعصيااتيتتاعَىالمحترئن.
- 5- 2- 4الخَاامنالوتعَيا الونواي :ا ا
اااأثراوَتعَيلايالمقرم الآجر مي ،ا اهذلامتادعتاإويهالحرثانا للرد نا
يالونوا،اأمثتلامتمااستنا اإبرلهيمامصطفى،اااقراالعتر لالوعَلاضربامنا
لوفَسف ايالونوا،اااجريانفعتً،ا ااااتج اوَيحترئابهالنظراإىاقاوهايابتبا
لمفعال ابه ا" ابتب المفعال ابه ا؛ ا ها الاام المنصاب الوذي ايقع اعَيه الوفعل احاا
قاوك :اضربت ازيرلً ،ا اكحت الوفرس"( البن اآجر م ،)2010،ااا اأثر اعنره اهنتا
وَتأ يل ا اااوَتعَيل،ااجتءامفتامٍابسيطاينتفعابهالمتعَم ،ا يصلامناخاوها
وَيحتغى .ا
- 6- 2- 4الوتصنيفا الورتي الحبيتن :ا
اقر اقسيتت اإى اأبالب اعريض ا ،اااضع المرااعت اواارهت ا المنصابت ا
واارهت،ا اهذلامتايستلاعَىالمحترئالوفتما الإدالك،ا اكتنادلئيتايضمالأشيتءا
لمشرك اوحعضتت،امثلاقاوه"ا اأمتالوضي ااتباناعام اوَراعاياأابع امالضع:ا
لاامالمفردا معالوتبسر "....ا(البناآجر ما )2010ا،اأمتالورتي اهذهالأبالبا
اقراجتءاحبيتاإذالنتقلامنالأهماإىالمتم،ا منالأصالاإىالوفر ع،ااذكرا
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لإعرلبا اعامتتهاقحلاأنايَجاا"مرااعت الأمتءا المنصابت "،اأنالمتعَماإذلا
مايتيبنامناضحطا ا ااتمالحركت الإعرلبي ااايستطيعاأنايراكامتااالهتا
إدالكتاتتمتً .ا
- 7- 2- 4الوتراجاياعرضالوقالعر :ا
اتوتراجامنالوستلاإىالوصع امسأو امتي الهتيتابتتالوتعَييي الحريث ،ا
أنالمعَماواابرأابتأمااالوعسرةاجعلالمتعَمايستصع المتدة،ا ايشعرابتوعجز،ا
اَذوك ا ج اعَىالمراساأنايتراجاأثنتءاعرضهاوأابتاا الوقالعرا،ا قراأشتاا
هذل البن اخَر ن اي امقرمته ابقاوه" اعَى المعَم اأن ايتراج اي اعرض امالده اشيئتا
اشيئت ا ا اينتقل اإى امسأو اأخرى اد ن اإاتتم الأ ى،ا يحتعر اعن الوتعقير،ا يَتزما
لانتقتلامنالوحسيطاإىالمرك ،ا منالوستلاإىالوصع ا هبذل"
( البن اخَر ن ا )2004اثم ايقال العَم اأن اتَقن الوعَام اوَيتعَين اإمت ايبانا
مفيرل اإذل اكتن اعَى الوترايج اشيئت اااشيئت ا قَيا اقَيا ،ايَقى اعَيه اأ اامستئلا
مناكلابتبامنالوفن ثمايرجعاثتني ااراعهايالوتَقناعناتَكالورتح اإىا
أعَى امنتت ثم ايرجع ابه ا قر اشرل ااا ايرك اعايصت ا ا امتيا ا ا امغَقت اإاا
ضّوه هذلا جهالوتعَيمالمفير"(البناخَر ن،ا .)2004ا
هذلامتااَبهالبناآجر مايامقرمتهاايثالنطَقاأ اًامنالأمااالوحريتي ا
لوستَ الوالضو ( اتعريف الوبام ،ا اعامت الاام ا الوفعل) اوينتقل ابعرهتا
بتوتراجاوَقالعرالأقلااتاو (اامرااعت الأمتءا امنصابتتتت)........
- 8- 2- 4الانتقتلامنالوعتماإىالختص :ا
وقر التحع البن اآجر م اي امقرمته ا ،امت ايُعرف الويام ابتوطريق الوقيتاي  ،اأيا
لانتقتل امن الوعتم اإى الختص ،اايذكر الوقتعرة الوعتم ا ،اثم ابعر اذوك ايأتيا
مثتل اويُ َاضِح،اابيتايُقتل"ابتمثتلايتضحالمقتل" ا،ا هذلايراّخالوفبرة اياأذهتنا
لمتعَين،ااتنظراإىاقاوها" ....اأقستمهاثاث الاما ااعلا اارف،ااتاامايعرفا
بتخفضا الوتناين ........ا(البناآجر م،ا .)2010ا
- 9- 2- 4القتصتاهاعَىالأبالبالمتي المفيرةاوَيحترئا:ا ا
اقرالقتصراعَىاأبالبا ااصالااأىاأنتتاضر اي اوَيتعَمالمحترئايالونوا؛ا
ابلالمستئلالوياتطرّقاإويتتاهيامتي اوَيتعَمالوذيايَجاهذلالوعَم ااريثتًا،ا ا
قرالاتغنىاعناعرّةامستئلا الويااآهتاتستعصيايالوحرلي اعَىالمتيراسايا
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مراَته الأ ى اأ اأنه اقر اتصاّا اوه الونوا اأنه اعسر امستعصي ،ا ا انذكر امنتتا
مثاً:اإعرلباإذل ا اإذلً،ا اإعرلباواا اوااا اوامت،ابتبالشتغتلالوعتملاعنالمعيال،ا
......ااتذهالأبالباقراتتطَ امنالمحترئامبنتًامنالأبالبالأ ى .ا
- 10- 2- 4القتصتاهاعَىالأبالبالونواي ااقط :ا
ااااااا امتاميّزالبناأجر م اياهذلالمناعناغرهاأنهالقتصراعَىاأبالبالونواا
اقطا امايتعرلهتاإىاأبالبالوصرف،ا اهذلابتبايالوتيسر؛اارغماكانالوصرفا
متيتًاإااأنادمجامستئلالونواامعالوصرفاقرايُاقعالمحترئايامتتهت اهااياغنىا
عنتتايابرلي اطرقهاهذلالوعَم،ا قرالجتن اذوكااغماأنّاجُلّالونوتةالوستبقنا
مزجالابناأبالبالوصرفا لونوا.
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ختمـ ـ ـ ـ ـ  :ا
اااااااا اايالأخرانذكراأهمالونتتئجالويالنتتىاإويتتالوحوثا امناأهيتت :ا
امنالآجر مي ااتزالوسحقاياجتلاتعَيمالونوا،اارغماكانامؤوفهامنالمغرباإااأنهاوقياا لجتايالمشرقا المغرباعَىاارااالء،ااطفقاعَيهالونوايانا
بتوشرحا الونظم،ا الوتَخيصا المالصَ  .ا
اتاو اوغته،ا ابعرهاعنالوتعقيرا.
لختصتاه؛لأمرالوذيااتلاعَىالونتشئ اافظه.
بُعرهاعنالمستئلالخااي ،ا لقتصتاهاعَىالأشترامنتت.
لورتي الحبماأبالبه،ا الوتصنيفالورقيقاحتايتته.
تراجهاياعرضالوقالعرامنالأهماإىالمتما،ا منالأاتلاإىالوستل.
لوسحق اإى اأهم الوقالعر ا الوتعَييت الوي ا ادعت اإويتت المتتيان ابتيسرا
لونوا ،ا مت اجتء ابتت الوتعَييي الحريث ااغم اكان اهذل المن اأاحق ا ا
أقرم ،لورويلاعَىاهذلامتااظىابهامنالهتيتمامناقِحلالمعَينا المتعَينايا
لوعصااالمتأخرة.
لقتصتاهاعَىالأبالبالمتي المفيرةاوَيحترئ.
لقتصتاهاعَىالأبالبالونواي ااقط.
ااااا اتذهالأماااكَتتاجعَتهاحظىابتذهالمبتن ،ابلاقرااحقالحرثنالوذينا
ختضالاغيتااتيسرالونواا جريره،ااقراخَىاياهذهالمقرم اعناأماااير نتتا
عيرةالوتيسرا،اكيسأو الوعَلالونواي ،ا الوعتمل،ا بتبالاشتغتلا الوتنتزع ...ا
اتبناآجر مايعتراإمتماالميسرينايامقرمتهاهتته .ا
اااإذنااعَىامعَييالونواالوعادةاإىامثلاهذهالمتاناختص اوَيحترئنااتيا
ايَ ااارجتعالوقالعرالأاتاي اأثنتءالاتيتجه،ا هيايانفسالواقتابعيرةا
عنالوتعقيرا امالطنالخاف،ااتياتصنفاياجتلالونواالوتعَيييااالونواا
لوعَيي
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حجاجية الصورة ي اخطاب اإشهاري السياحي اجزائري
Argumentative the picture in the Algerian tourist
advertising discoure
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ملخص -
تهدف هذه الدراسة إى استغال النظرية احجاجية احديثة ،واستثمارها
ي دراسة الصورة ي اخطاب اإشهاري السياحي ،وهو خطاب جمع بن الطابع
الثقاي والبعد ااقتصادي ،ويتكون من نسقن دالين :النسق اللساني والنسق
اأيقوني البصري.
فهذه الدراسة تنظر إى الصورة ي اخطاب اإشهاري السياحي من زاوية
ُتعنى باحجاج أو احاجة ،وقد وقع ااختيار على اخطاب اإشهاري السياحي
اجزائري حاولةً منّا إبراز خصائصه وتقنياته احجاجية ،وهذا بدراسة أساليبه
وبنيته احجاجية
الكلمات امتتاحية -
احجاج ،اخطاب احجاجي ،الصور ،اإشهار ،اخطاب اإشهاري السياحي.
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AbstractThis study aims at the use of new argumentative theory in the
study of the picture , role in the tourist advertising discoure , this
study mixes both cultural and economic aspeets, it cinsists if the
linguistic and iconie visual sides in advertising.
This study looks at the picture of tourist advertisement discoure
form an angle concerned with argumentation or argumentative, and
the Algerian tourist advertisement discoure was chosen in an attempt
to highlight its argumentative characteristics and technique and this is
studying its argumentative methods and structure.
picture

the

discourse,

Key wordsargumentation, the argumentative
,advertising tourist advertising discourse

 .مقدمة:
إنّ النظرية احجاجية احديثة ا تنحصر وظيتتها ي دراسة اخطاب
اأدبي احجاجي ،بل إنّ فعاليتها مكن أن تظهر أكثر كلما اقربت من
اخطابات الي جمع بن الطابع الثقاي والبعد ااقتصادي ،ومن بن هذه
اخطابات اخطاب اإشهاري السياحي.
فهذه الدراسة حاول استغال النظرية احجاجية احديثة ي دراسة الصورة
ي اخطاب اإشهاري السياحي ،وهو خطاب جمع بن نسقن دالين :النسق
اللساني ،والنسق اأيقوني البصري ،أمّا النسق اللساني فتكمن أهميته بالنسبة
للنسق اأيقوني ،من حيث كونه يوجه السامع حو معنى حدد ويربط بن
ختلف مقاطع النسق اأيقوني ،اسيما عندما يتعلق اأمر بصورة ثابتة ،إا أنّ
أهمية النسق اللساني تبقى رغم ذلك قاصرة أمام باغة الصورة وأولياتها
امتتاعلة وامؤثرة ،فهي ذات تأثر ي نتس امتلقي ،كما تستوقف امشاهد لتثر
فيه الرغبة وااستجابة.
وقد اخرنا اخطاب اإشهاري السياحي اجزائري ،الذي جمع بن النسق
اللساني والنسق اأيقوني البصري ،الذي يركز على الكلمة والصورة ،ومقاربته
حجاجيا ،وهذا باستنباط اآليات الي وُظتت ي تشكل هذا احجاج ،بالركيز
على أسلوب احجاج من جهة و بنيته من جهة أخرى.
عبد الدايم عبد الرمان
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 .متهوم احجاج:
تشر لتظة حجاج ي مدلوله اللغوي إى عدة معان ،حيث جد ي اللغة
العربية لتظة احجاج واحاججة الي مصدرها التعل حاجج ،جاء ي لسان
العرب ابن منظور ما يلي ":احجة :هي الرهان أو ما دفع به اخصم ،وجمع
احجة على حجج ،وحجاج ،ويقال حاجه حاجا و أي نازعه احجة " (ابن
) ،تدل
) .أمّا ي اللغة الترنسية جد لتظة (
منظور،
حسب معجم روبر على" :جموعة من احجج الي تهدف إى حقيق نتيجة
واحدة ،أو فن استعمال احجج أو ااعراض على مناقشة معينة" (
 .)robertإذن فاحجة ي اللغتن حيل على اإثبات والدليل ،واحجاج
يطلق على التخاصم وامعارضة.
أمّا التعريف ااصطاحي للحجاج ،والذي ي ضوءه تبلورت نظرية تعنى
باحجاج وخاصةً على يدي برمان وديكرو ،فاأوّل جعله ملة من اأساليب
تضطلع ي اخطاب بوظيتة هي مل امتلقي على اإذعان ما نعرضه عليه أو
)Chaïm Perlman et Lucie Oberth tytéca
الزيادة ي حجم هذا ااقتناع (
 ،معترا غاية احجاج اأساسية إنّما هي التعل ي امتلقي على حو يدفعه إى
)Chaïm Perlman et Lucie Oberth tytéca
العمل أو يهيئه للقيام بالعمل (
 ،ويعرف احجاج ي مؤلته رفقة تيتيكاه اموسوم ب :مصنف ي احجاج أو الباغة
اجديدة ،بأنّه  " :إذعان العقول بالتصديق ما يطرحه امرسل ،أو العمل على زيادة
اإذعان عند من يسمعها وبطريقة تدفعه إى امبادرة سواء باإقدام على العمل أو
اإحجام عنه ،أو هي على اأقل ما حقق الرغبة عند امرسل إليه ي أن يقوم
( Chaïm Perlman et Lucie Oberth
بالعمل ي اللحظة اأخرة امائمة "
 .)tytécaفاحجاج حسبهما يأخذ من اجدل التكري الذي يقود إى
التأثر الذهي ي امتلقي وإذعانه إذعانا نظريا جردا لتحوى اخطاب ،وما جاء
فيه من آراء و مواقف وهو يأخذ من اخطابة أيضًا وسيلة لتوجيه السلوك ،أو
العمل واإعداد له ،واحض عليه ،أمّا الثاني فرى أنّ احجاج يقوم على اللغة
باأساس بل يكمن فيها
وعرّف ديكرو احجاج ي كتابه احجاج ي اللغة ،الذي ألته رفقة جون
كلود " أنسكيمر بأنّه :نقول عن امتكلم أنّه يقوم حجاج حينما يقدم القول
عبد الدايم عبد الرمان
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ق  ،أو جموعة أقوال ،وغايته ي ذلك مله على ااعراف بقول أو أقوال
أخرى" (  ، )Ducrot et encombre,1980معنى ذلك أنّ احجاج يتضمن إجازا
لعمليتن :اأوى تتعلق ما يقدمه القول من احجج ،والثانية تتعلق ما حيل
عليه هذا القول من استنتاجات ما يعي أنّ احجاج مرتبط بااستنتاج الذي
ينشأ من داخل اللغة ا من خارجها.
وقد بيّن ديكرو وأنسكمر أنّ احجاج باللغة جعل اأقوال تتابع
وترابط على حو دقيق فتكون بعضها حججا تدعم وتثبت بعضها اآخر ،أي أن
امتكلم إنّ ما جعل قوا ما حجة لقول آخر هو بلغة احجاج " نتيجة" يروم إقناع
امتلقي بها وذلك على حو صريح واضح أو بشكل ضمنّي ،معنى آخر أن امتكلم
قد يصرح بالنتيجة وقد ختيها فيكون على امتلقي استنتاجها ا من مضمون
هذه اأقوال اإخبارية بل اعتمادا على بنيتها اللغوية ،حيث يعتران امقام
اللغويّ ي مقابل اهتمام الدّراسات السابقة بالنظام اللغوي وينظران ي القول
بعد أن كان النّظر اللغويّ يبحث عن اجهاز امختتي وراء القول
ويتساءان ي عاقة اللغة بالكام وجدوى التتريق بينهما بعد أن كان اللغويون
جازمن ي إبعادهم إجاز الكام عن الدراسة العلمية .يقول  ":إنّ التسلسات
احجاجية اممكنة ي خطاب ما ،ترتبط بالبنية اللغوية لأقوال وليس فقط
 ، ) Ducrot et encombreفميزة احجاج عند
باأخبار الي تشمل عليها "(
ديكرو هو التأكيد على الوظيتة احجاجية للبنى اللغوية ،وإبراز مة اخطاب
التوجيهية.
من خال استعراض هذه التعريتات جد أنّ برمان وزمائه ،وأيضا ديكرو
انطلقوا من امعنى اللغوي للحجاج ليؤسسوا نظرية تهتم باحجاج وأرسوا
مبادئها ،وأقاموا ركائزها لتستوي نظرية تُسهم ي دراسة اخطاب.
 .اخطاب اإشهاري السياحي ،البنية والوظيتة:
اخطاب اإشهاري السياحي هو نوع من أنواع اخطابات اإشهارية اأخرى
الي
كاإشهار اإرشادي واإشهار اإعامي ،واإشهار الريدي...
ترتكز على عنصر اإشهار الذي هو وسيلة لتقديم اأفكار وامنتجات واخدمات
وتروجها بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع (حمد عبد اه الرحيم،
" جموع
) ،أو كما عرّفه آليكس موتشيلي ( )Alex Mutchielliبأنّه
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اأساليب ااتصالية الي ختص بإعام اجمهور من خال وسيلة عامة عن
منتج أو خدمة ما ودفع اجمهور إى اقتناء السلعة امعلن عنها" ( Alex
 ،) Mutchielli, 1995واخطاب اإشهاري السياحي مثله مثل اخطابات اأخرى
الي تندرج ضمن اممارسة الثقافية حمل بعدين أساسن متباينن ومتكاملن:
البعد السوسيو– اقتصادي الذي يوجد خارج اخطاب والذي مثل اإطار العام
الذي مارس داخله عملية اإشهار ،ومهمة اخطاب اإشهاري السياحي فيه هي
إبراز امنتوج السياحي احلي ،وإبراز أهم امواقع السياحية لبلد سياحي معيّن،
وهي تهدف إى الدفع بالسائح للقيام بزيارة هذا البلد السياحي(حمد خاف،
).
وتتحكم ي تكوين امسار السوسيو  -اقتصادي للخطاب اإشهاري السياحي
ثاثة عناصر هي:
اإشهار :يكون امنتوج أو اموقع السياحي عنده مثابة نقطة انطاقة
لصياغة الرسالة اإشهارية.
السائح :يكون فاعل إجرائي حتمل ،ويتحول إى فاعل إجرائي حقيقي
(سائح) ي حالة إقدامه على اقتناء امنتوج السياحي ،أو زيارة امواقع السياحية.
امنتوج السياحي :هو امنتوج السياحي أو امواقع السياحية الي يقوم
اخطاب السياحي باإشهار ها.
أما امستوى الثاني :فهو مستوى اخطاب بصتته نسيجًا تتشابك فيه
جموعة من العامات اللغوية وفق قواعد تركيبية دالية ،ويترض وجود قائل
ينجز خطابا ومتلق يؤول هذا اخطاب.
ويتكون اخطاب اإشهاري السياحي من نسقن دالين أساسن :النسق
اللساني والنسق اأيقوني البصري أمّا النسق اللساني فهو على غرار اأنساق
اللغوية اأخرى (الرواية ،القصة )...يتألف النص اإشهاري السياحي فيه من
جموعة من العامات اللغوية اموجزة ي شكل ملتوظات كثيتة يتطلب
توسيعها اللجوء إى امقابل امعجمي من أجل احصول على امتردات الي تعادها
 ،) Christian Pinsonوهذا اانتقال من مستوى
ي مستويات امعنى (
البحث عن امعنى الذي يُتهم بشكل مباشر دون ااستعانة بشيء آخر إى
مستوى اكتشاف الدالة الي ا ُتعطى بشكل مباشر ،هو ي احقيقة إجراء
عبد الدايم عبد الرمان
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) بالسميوز
سيميائي أو ما اصطلح عليه شارل سندرس برس (
) ،وهو يؤهل الباحث إجاد
أو السرورة امنتجة للدالة (سعيد بن كراد،
قائمة امتردات الي تشكل قيّمًا دالية مضافة تعمل على مييز وترتيب عدد من
مستويات الوصف امتجانس للمضمون اإشهاري السياحي.
ويكتسي النسق اأيقوني أهمية كبرة ي اخطاب اإشهاري السياحي
وتعرّف اأيقونة بأنّها " عامة حيل إى الشيء الذي تشر إليه بتضل صتات
متلكها ،خاصة بها وحدها ،فقد يكون أي شيء أيقونة أي شيء ،سواء أكان هذا
الشيء صتة أو كائنا أو قانونا مجرد أن تشبه اأيقونة هذا الشيء وتستخدم
عامة له " ( سيزا قاسم،
) ،كما تُصنف اأيقونة ضمن اأنظمة الدالية
الي تُقيم عاقة مشابهة مع امرجع (اممثل) ،وهي ليست صورة مطابقة للعام
اخارجي وإنّما مظهر منه فقط (  ،) Jean Marie ET Michelوقد ارتبطت
اأيقونة ي هذا اخطاب بالصورة ،أنّ اخطاب اإشهاري السياحي يستمد
دالته من الصورة أيضا ،وها دور كبر ي تعزيز مدلول اخطاب اإشهاري
السياحي ،أنّ الصورة ها تأثر كبر على السائح ،فـ" دور الصور والرسوم يتوق
ي تأثره وفعاليّته دور الكلمات التقريرية ،لذلك أصبحت الصور والرسوم جزءا
تعبريا وتشكيليا وعضويا ي كل اإعانات على اختاف أنواعها ،لقدرتها على
جذب العن واانطباع ي ذهن القارئ بطريقة ا ملكها الكلمات والشعارات
امباشرة ،حتى لو كانت مثرة للدهشة أو اابتسامة أو ذات إيقاع لتظي ميّز " (
نبيل راغب،
) ،كما أنّ الصورة " متلك لغة عامية يتهمها ميع الناس
) ،وإذا كان معنى الدليل اللغوي ثابتا
بسهولة" (مر حمد حسن،
موجب ااتتاق فانّ الصورة اأيقونية متغيّرة ومتعددة ي معناها ،وهذا ما
جعلها جاا متتوحًا لتمثيل مشاعر ورغبات السائح اأمر الذي يستعصى على
النص حكم الضغوطات العقانية الي يترضها استقرار امضمون اإشهاري على
. Christian Metz
مدونة نوع ميّز
وتهدف العامة اأيقونية إى إعادة صياغة امعنى اللساني امثبّت باللتظ
وإضتاء احياة الديناميكية عليه فيضحي امعنى حركة مشهديه نامية
ومتجددة من خال معه بن حركة امشهد وكثافة التعبر ،ولعل أهم
الوظائف التبليغية الي حققها الصورة ي اخطاب اإشهاري السياحي أنّها
عبد الدايم عبد الرمان
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خرج القيّم اجردة من حيز الكمون إى حيز التجلي فتصبح واقعاً ماديًا
حسوسا ي ضوء ما ينتج من مشاهد إشهارية تتخلل أو توازي اخطاب اللساني،
ورما حوّلت الصورة العوام اجردة وامثالية إى عوام مكنة هذا وتتيد الصورة
امتعلقة باإشارة واحركة اجسدية ي تثبيت العاقة بن امرسل وامتلقي
فتجعله أكثر وثوقا ورغبة فيما يعرض على ناظريه ،خاصة إذا دعمت بالصوت
الشجي والنغمة اموسيقية واللون امختار بعناية فائقة ي توائمه مع موضوع
اإشهار السياحي ،وهذا يتطلب معرفة متخصصة بسيمياء األوان ي النسق
احضاري امعيّن.
والقيمة اإقناعية للصورة ي اخطاب اإشهاري ا تتحقق جاعتها إا ي
ضوء النسق اللغوي فأنظمة احركة واللباس واموسيقى ا تكتسب صتة البنية
الدالة إا إذا مرّت عر حطة اللغة الي تقطع دواها وتسمي مدلواتها ( R.
 ،)Barthsوي هذا السياق يذهب إيريك بريسن إى أنّ الصورة نسق دالي
قائم بذاته ها وظيتة أساسيّة ي التواصل وليست حشوية فيه ،بالنسبة إى
العامة اللسانية الطبيعية ،بل إنّ اللغة ي كثر من اأحيان حتاج إى مثل
هذه النظم السيميولوجية لتحقق وظيتتها التبليغية ،فهي وإن كانت دالة دالة
رئيسية إا أنّها ا تستطيع احتكار الدالة ،فالنسق اللغوي يشرك مع نسق
الصورة داخل اخطاب اإشهاري السياحي ي إقناع السائح.
 .آلية تشكل احجاج ي اخطاب اإشهاري السياحي اجزائري:
تقتضي امقاربة احجاجية للخطاب اإشهاري السياحي اجزائري الركيز
على بنية احجاج من جهة ،وأسلوب احجاج من جهة أخرى ،وقد وقع ااختيار
ي هذه الدراسة التطبيقية على صورتي الغاف اخارجي مطويّتن إشهاريتن،
،
.صادرة سنة
امطويّة اأوى هي للديوان الوطي للسياحة
وامطويّة الثانية هي لوكالة سياحية تقع ي مدينة البويرة هي وكالة النجاح
للسياحة واأستار.
من جهة أخرى تعتر الصورة اإشهارية السياحية من بن أكثر الصور الي
حمل الرموز والدائل تسجل على مستويات التتابع ،ويتطلب فهمها احصول
على السلسلة امشكّلة هذه الصورة ،فضا عن ذلك فإنّ الصورة اإشهارية
السياحية هي عبارة عن جموعة مركبة من عناصر تعبرية للغة امكتوبة
عبد الدايم عبد الرمان
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وامصورة ،ومتلك الصورة لغة عامية يتهمها ميع الناس ،فهي عكس الكلمة ،ي
متناول اجميع جميع اللغات وبدون حاجة إى تعليم ،وتشرك الصورة ي
اإشهار مع العامة اللغوية ي بث الرسالة اإشهارية ،وها قدرة كبرة على
تبليغ الرسالة اإعانية واإقناع بها ،حيث أنّ دور الصورة يتوق ي تأثره
وفعاليته دور الكلمة التقريرية ،لذلك أصبحت الصورة جزءا تعبريّا وتشكيليّا
وعضويّا ي كل اإعانات على اختاف أنواعها لقدرتها على جذب العن
واانطباع ي ذهن القارئ بطريقة ا ملكها الكلمات والشعارات امباشرة ،حتى ولو
كانت مثرة للدهشة واابتسامة أو ذات إيقاع لتظي ميّز كما أنّ أهمية النسق
اللساني تبقى قاصرة أمام باغة الصورة وآلياتها امتتاعلة وامؤثرة ،فهي ذات تأثر
ي نتس امتلقي ،لكن وعلى الرغم من هذه اأهمية إا أنّ الصورة ا تستطيع
متردها أن تنقل ميع احقائق والبيانات امتعلقة بامنتج أو اخدمة امعلن
عنها ،كما أنّه من النادر أن جد إعانات بدون عامة لغوية ،ولكن كثرا ما
جد إعانات بدون صورة ،فقد يتقلص دور العامة اللغوية مقارنة بالصورة ي
بعض اإعانات إا أ ّن دورها ا ينعدم.
وتكمن أهمية الصورة ي اإشهار السياحي ي توصيل الرسالة إى السياح
بطريقة سريعة ومؤثرة ،وجذب انتباه مهور معيّن إى اإشهار ،هم فئة السياح،
وإثارة اهتمام السائح ،وبالتالي إقناعه بالقدوم إى مكان سياحي معيّن.
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حليل صورة الغاف اخارجي مطوية إشهارية للديوان الوطي للسياحة
:

الصورة اأوى.
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صورة الغاف اخارجي مركبة من ثاث صور ،الصورة اأوى هي
امركزية تشمل وسط الصتحة ،وهي منظر طبيعي ميل لغروب الشمس ي
منطقة الطاسيلي .أمّا الصورة الثانية فتقع ي أستل الصتحة ،وهي لرجل تارقي
يلبس لباسا تقليديا وهو متطي اجمل ،والصورة الثالثة تقع ي أعلى الصتحة
وهي لوجه رجل تارقي ملثم.
بالنسبة لعنوان هذه امطوّية اإشهارية فقد كتب على جزءين ،اجزء
اأوّل هو ( اهقار والطاسيلي) وهو العنوان الرئيسي ،وقد كتب خط كبر
وبلون أصتر وبنمط النسخ ،أمّا اجزء الثاني هو( :عام من الطمأنينة) وهو
العنوان الترعي ،وقد كتب خط صغر وبلون أسود وخط النسخ كذلك.
امقاربة احجاجية هذه الصورة الي معت بن العامة البصرية امتمثلة ي
الصورة ،والعامة اللغوية امتمثلة ي العنوان ،تكون بالكشف عن اآليات
احجاجية ي هذه الصورة ،ويقتضي ذلك الركيز على أسلوب احجاج من
جهة وبنية احجاج من جهة أخرى.
بالنسبة إى أسلوب احجاج ي هذه الصورة اتسم ما يلي:
أ  -التكرار:
 تكرار صورة وجه الرجل التارقي ،وهو ملثم ،وقد أدى هذا التكرار وظيتةحجاجية أنّه يرسخ الصورة ي ذهن السائح.
 تكرار اللون اأبيض ( لون لثام الرجل التارقي ،ولون اجمل الذي متطيهالرجل التارقي ) ،والدالة السيميائية للون اأبيض ي هذه الصورة توحي باخر
واأمان ،وهذا ما تسعى وزارة السياحة اجزائرية إى بلوغه ،وقد أدى هذا التكرار
وظيتة حجاجية.
 تكرار اللون اأصتر ( لون العنوان الرئيسي ،ولون غروب الشمس) والدالة السيميائية هذا اللون ترتبط بالسعادة والطاقة ،وهو جذب انتباه
السائح .وقد أدى تكرار هذا اللون وظيتة حجاجية.
 تكرار اللون اأسود ( لون العنوان الترعي ،ولون جبال الطاسيلي)والدالة السيميائية هذا اللون توحي بالقوة ،كما أنّه جلب انتباه السائح وقد
أدى هذا التكرار وظيتة حجاجية.
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ب  -مط اخط
كتب عنوان هذه امطوية اإشهارية خط النسخ وهو من اخطوط احديثة
الي ها بعد عامي ،ومتاز بااستقامة والصابة ،وقد تناسب خط النسخ مع هذا
اخطاب اإشهاري السياحي الذي يشجع السياحة اخارجية .وإقناع السائح
اأجني بالقدوم إى اجزائر.
ج -الوصف:
ي عنوان امطوية السياحية وصتت منطقي اهقار والطاسيلي السياحيتن
بأنّهما عام من الطمأنينة ،وقد أدى هذا الوصف وظيتة حجاجية.
د -الربط:
يؤدي الربط وظيتة حجاجية ،وهذا ما جده ي عنوان هذه امطوية
السياحية ،حيث أدت أداة الربط الركيي وهي حرف العطف الواو ،الذي ربط
بن لتظي اهقار والطاسيلي .وظيتة حجاجية.
ه -الصور البيانية:
صورة غروب الشمس ي منطقة الطاسيلي هي شكل من أشكال اجاز امرسل،
الذي يعتمد على استبدال الكل باجزء ،حيث أن مال هذه امنطقة الصحراوية
ا ختلف عن مال مناطق كثرة من الصحراء اجزائرية ،وقد لعبت هذه
الصورة دورا حجاجيّا.
أمّا بالنسبة لبنية حجج صورة الغاف اخارجي هذه امطوية اإشهارية
فقد تركزت على حجة مؤسسة على بنية الواقع ،وهي صورة واقعية منطقة
سياحية من الصحراء اجزائرية ،وهذه احجج ناجعة ومؤثرة ي السائح أنّها
مرتبطة بالواقع.
فاخطاب احجاجي ي الغاف اخارجي هذه امطوية اإشهارية
السياحية يرتكز على حجة مؤسسة على بنية الواقع ،وبأسلوب جمع بن التكرار
والوصف والصور البيانية ،بأداة ربط منطقية ساهمت ي اتساق عنوانها.
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حليل صورة الغاف اخارجي مطوية إشهارية لوكالة سياحية:
الصورة الثانية

هذه امطوية اإشهارية هي لوكالة سياحية تقع ي مدينة البويرة هي
وكالة النجاح للسياحة واأستار ،وصورة الغاف اخارجي هذه امطوية
اإشهارية حمل صورة الكعبة الشريتة موضوعة فوق هرم ،وكتب ي وسط اهرم
باخط الكوي عبارة ( مع النجاح تسافر مرتاح ) ،وي أعلى الصتحة وعلى اليسار
جد رمز (لوغو) الوكالة ،وهو عبارة عن طائر مكتوب فوقه باللغة
عبد الدايم عبد الرمان
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وأستل الطائر كُتب باللغة العربية
ااجليزية
وخط النسخ  :وكالة النجاح للسياحة واأستار ،وباللغة ااجليزية (
كتب اموقع
) .وي أستل الصتحة وعلى اليسار كذلك ُ
االكروني للوكالة الذي هو:
وبنتس الطريقة حاول مقاربة الصورة مقاربة حجاجية ،بالركيز على
أسلوب احجاج ،وبنيته .فبالنسبة لبنية احجاج فقد اتسم ما يلي:
أ  -التكرار:
 تكرار اسم الوكالة باللغتن العربية وااجليزية ،فرغم اختاف اللغةإا أنّ هذا النوع يعتر تكرار للمعنى ،وهو يؤدي وظيتة حجاجية ،حيث يرسخ
اسم الوكالة ي ذهن السائح أنّ عدد الوكاات السياحية ي اجزائر كبر
ويصعب على السائح تذكرها.
 تكرار اللون اأزرق ،اللون اأزرق السماوي (لون السماء) ،واللون اأزرقلون التاتح لون اهرم ،فلون السماء وصتائها ي الغالب يرتبط مع إعان
شركات الطران ،وهذا اللون يقرن بااستقرار ،وهو يؤدي وظيتة حجاجية أنّه
جذب انتباه امتلقي.
 تكرار اللون اأمر ،لون جسد الطائر ،ولون اخط ي عبارة (مع النجاحتسافر مرتاح) ،واللون اأمر هو من األوان الساخنة ،وهو يرتبط بالطاقة
والقوة والنشاط ،ويوظف إثارة امشاعر.
 تكرار اللون البنتسجي  :لون جناح الطائر ولون اإطار الذي كتب فيهاسم الوكالة ،وهو لون يرتبط بالقوة كذلك.
ب -مط اخط:
كتب اسم الوكالة خط النسخ ،وهو خط له بعد عامي ويتناسب مع
هذا النوع من السياحة وهي السياحة اخارجية ،أمّا عبارة (مع النجاح تسافر
مرتاح) فقد كتبت باخط الكوي ،الذي يعد مؤشرا على الطابع اإسامي هذه
الوكالة ،الي ارتبط نشاطها باحج و العمرة.
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ج -الوصف:
الوصف مرتبط بالعامة اللغوية ي عبارة ( مع النجاح تسافر مرتاح)
حيث تصف هذه العبارة الستر مع وكالة النجاح بامرحة ،وهو وصف أدى
وظيتة حجاجية.
د -الربط:
الربط جده ي اسم الوكالة ،حيث أدت أداة الربط الركيي وهي حرف
اجر وظيتة حجاجية.
ه -التقديم والتأخر:
ي عبارة ( مع النجاح تسافر مرتاح ) تتقدم مع (الظرف) والنجاح (مضاف
إليه) على التعل والتاعل ،بغرض التخصيص ،وهذا الشكل من التعبر ابتكرته
لغة اإشهار يُتيد معنى امازمة أو امصاحبة اموجودة ي الظرف (مع) لرتبط
شرطيّا بن مازمة السائح هذه الوكالة من ناحية ،وحقق امميزات الي يشر
إليها اإشهار من ناحية أخرى ،باإضافة إى أنّه يُؤدي وظيتة تأثرية حجاجية.
و -الصور البيانية:
 صورة الكعبة الشريتة مكن تعر عن صورتن بيانيتن ،الصورة اأوىمكن أن تكون شكل من أشكال اجار امرسل ،الذي يعتمد على استبدال الكل
باجزء ،حيث منظر الكعبة الشريتة هي منظر واحد من بن مناظر عديدة
سيشاهدها احاج أو امعتمر ،كما مكن أن تكون هذه الصورة شكل من أشكال
الكناية حيث حيل هذه الصورة على ركن هام من أركان احج والعمرة هو
الطواف ،وكل هذه الصور البيانية أدت وظيتة حجاجية.
 عبارة ( مع النجاح تسافر مرتاح) حمل صورة بيانية هي اجاز امرسلعاقة حليّة أنه ذكر وكالة النجاح وأراد عماها ،وقد أدت هذه الصورة وظيتة
حجاجية.
بالنسبة لبنية حجج صورة هذه امطوية اإشهارية السياحية فقد تركزت
على حجتن:
 حجة مؤسسة لبنية الواقع أن الصورة مستمدة من الواقع احي الذييشاهده اإنسان
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 حجة تستدعي القيم وهي صورة الكعبة الي حيل على فريضة هامه يالدين اإسامي وهي فريضة احج وهي حجج مؤثرة ي السائح.
فاخطاب احجاجي ي الغاف اخارجي هذه امطوية اإشهارية السياحية
اخاصة بالوكالة السياحية النجاح يرتكز على حجتن حجة مؤسسة على بنية
الواقع ،وحجة تستدعي القيّم ،وبأسلوب جمع بن التكرار والوصف والتقديم
والتأخر والصور البيانية ،وبأداة ربط منطقية هي حرف الواو ساهمت ي اتساق
الشعار اللغوي هذه الوكالة.
 .خامة:
إنّ توظيف النظرية احجاجية احديثة ي دراسة موذج من اخطاب
اإشهاري السياحي اجزائري جعلنا نصل إى نتائج هامة وهي:
 إنّ اخطاب السياحي اإشهاري مكوناته اللسانية واأيقونة هو وسيلةإقناعيه وإغرائية للسائح بالقدوم إى موقع سياحي معيّن أو استهاك منتوج
سياحي معيّن ،ويكون هذا باختيار تقنيات ومبادئ إشهارية معيّنة تستهدف
السائح وتستهوي فكره ،لإقبال على زيارة هذا البلد السياحي برغبة متعالية.
 مكن حديد كتاءة اخطاب اإشهاري وقوته اإجازية من حيث هوفعل كامي كلي مقامي هدفه التأثر ي السائح و إقناعه بالقدوم إى منطقة
سياحية معيّنة.
 يشرك أسلوب اخطاب اإشهاري السياحي مع بنيته احجاجية يالدفاع عن امرسل (القائم باإشهار) ،أو إقناع السائح حقيقة معيّنة بتقنيات
خاصة باإشهار.
 تؤدي أدوات الربط الركيبة وامنطقية ،والصور البيانية ،واحسناتالبديعية وظائف حجاجية ي اخطاب اإشهاري السياحي.
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جران خليل جران إى مي زيادة ،وقد تناولناها من حيث اخلفيات امرتبطة
بهذه الرسائل ،إضافة إى اجوانب اأسلوبية امتعلقة بكتابة هذا النموذج
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SummaryThis Research Paper Is Concerned With Stylistic Aesthetic
Manifestations In Some Of Gibran Khalil Gibran’s Messages To Mai
Ziada, And We Have Addressed Them In Terms Of Backgrounds
Associated With These Messages, In Addition To The Stylistic
Aspects Related To Writing This Messenger Model, And The Study
Has Followed The Stylistic Approach That We Find Best Suited To
Approaching The Topic, From This Methodological Angle. Especially
Since It Is The Closest To The Following Axes Approach: The
Significance Of The Title Of The Blog, And Its Relationship To The
Studied Message, In Addition To The Stylistic Levels Of The
Message.
Key WordsAesthetic, Brotherhood Letters, Gibran Khalil Gibran, The Blue
Flame.
 - 01مقدمة

مثل رسائل جران خليل جران إى مي زيادة ،فضاء إنبانيا له خصوصياته،
وأبعاده الفكرية واموضوعاتية ،الي تبعث القراء على الغوص ي أعماقها للكشف
عن قيمها الفنية واجمالية ،ناهيك عن استقراء البياقات الفكرية
وااجتماعية ،الي انبثقت عنها هذه الرسائل ،باعتبار جران موهبة ثقافية
عابرة للكتابة الشعرية ،والنثرية ،والتأمل الفلبفي ،والفن التشكيلي من خال
أعماله الفنية.
وإن هذا التنو ،اإبداعي اجراني ،من أهم اأسباب الي دفعتي إى حرير
هذه القراءة ،ويضاف إى هذا شغفي الكبر بكتابات جران ،منذ مراحل
مدرسي ي اأطوار التعليمية ،عاوة على كون رسائله موجهة إى طرف أنثوي،
جعلنا نغوص ي ثنايا هذه الرسائل ،الي مثل مارسة نصية مكتنزة لزخم
لغوي ،وفكري ،وعاطفي يبتحق العناية البحثية .وإن ما جعلنا نركز على
رسائل جران دون غرها من أعماله النثرية ،هو اهتمامنا اأكادمي بفن
الرسل ،الذي اشتغل عليه ي مضمار إعداد اأطروحة.
ومن أبرز الداوفع البحثية ي هذا اموضو ،،هو أهمية فن الرسل ،الذي
حظى بقيمة فنية بارزة ي مدونة اأدب العربي ،ولعل ما منح هذه القراءة
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أهمية إضافية ،هو تناوها منجزا أدبيا ترسليا معاصرا ،يعكس امتداد جذور هذا
الفن ي الزمن احاصر .كما تظهر أهمية هذه الورقة ي مقاربتها للوظيفة
التواصلية الي تؤديها الرسالة ،ي جال التواصل ،فضا على الدور اهام الذي
تقوم به الرسالة على الصعيد ااجتماعي واأدبي واحضاري ،فقد رأينا كيف
كان للرسالة أثر واضح ي حياة الناس بعد جيء اإسام ،فكانت الرسالة
جبرا لغويا فعاا ،ربط امبلمن بالعام اخارجي ،متجاوزا بذلك حضور
الشعر واخطابة ،اللذين م يكونا قادرين على أداء الدور الذي قامت به الرسالة
ي اجال التواصلي.
وإن ما منح الرسالة اأوى أفضلية ااختيار على بقية الرسائل ،هو أنها
من أطول النماذج الرسالية حجما ،ويضاف إى هذا استيعابها لقدر معتر من
القيم اجمالية والفنية أسلوب جران خليل جران ،ولعل أهم سبب ي هذا
اخصوص هو طبيعة الدراسة ي حد ذاتها؛ إذ ايبمح حجم امقالة احدد
بعشرين صفحة على اأكثر ،أن يبتوعب حليا أسلوبيا لقدر كبر من
الرسائل يتجاوز عشرين رسالة.
وانطاقا ما سبق ،سنحاول اإحاطة جملة من الظواهر اأسلوبية الي
من شأنها ااسهام ي تشكيل ُبعْدٍ مالي في هذا العمل اأدبي ،وذلك من
خال البعي إى اإجاية عن التباؤات اآتية :فيمَ تتجلى اأبعاد الفنية
واجمالية ي رسائل جران خليل جران؟ وإى أي مدى مكن للتحليل اأسلوبي
أن ينجح ي مقاربة هذه النماذج مقاربة أسلوبية؟ وهل حققت الرسائل
اجرانية الوظيفية التواصلية الي يتميز بها فن الرسل؟
ولإجابة عن هذه اإشكاليات ،اقتضت طبيعة البحث ،أن نبتعن بامنهج
اأسلوبي ،باعتباره اأنبب لقراءة الرسائل وفق آلياته اإجرائية ،ولتطبيق هذه
اآليات قمنا بانتهاج خطة حثية مناسبة باعتبار مبتويات التحليل اأسلوبي،
وسنبينها على النحو اآتي:
لقد قبَمْنا الورقة إى ثاثة حاور أساسية؛ حيث جاء احور اأول موسوما
بـ :التعريف بالرسائل اإخوانية ،باعتبار امدونة منضوية حت هذا الفضاء الفي
اأدبي النثري ،الذي حمل عدة حقائق حكي عن روابط الصداقة واأخوة
علوي جوهرة
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واإنبانية ،ثم تاه احور الثاني الذي عنوناه بـ :تعريف عينة اموضو ،،ويتعلق
اأمر بكتاب الشعلة الزرقاء الذي تضمن رسائل جران خليل جران إى مي
زيادة ،باعتبار هذا الكتاب وثيقة أدبية تارخية ،تعكس لنا ملة من العاقات
اإنبانية وااجتماعية والفكرية ،باعثة لنا نظرة عن اجودة اأسلوبية الي
ميزت كتابات هؤاء اأدباء .وقد مل احور الثالث عنوان :امبتويات اأسلوبية
ي النموذج الرسالي امدروس؛ على غرار امبتوى الركيي ،وامبتوى الدالي،
وامبتوى الباغي ،وإن ما منحنا مشروعية اختيار هذه امبتويات دون غرها؛
هو ارتباطها الكبر باجانب اجمالي وبالوظيفية التواصلية لفن الرسل.
وا بد من التنويه ،إى قيامي بتقديم امبتوى الدالي على امبتوى
الركيي؛ أن الدالي يتم ااشتغال فيه على امقاربة الدالية للعنوان  ،الذي
مثل بوابة عاماتية للولوج إى أغوار النص ،فضا على موقعه اأيقوني ،الذي
يبرعي انتباه القارئ .بوصف العنوان أول عتبة نصية تقابله ي امنجز النصي.
 - 02العرض:
 :1- 2تعريف فن الرسل
ُيعَدُ فن الرسل من أبرز وأهم فنون اأدب العربي القديم ،و قد كانت له
حطات مضيئة و صفحات مشرقة ي احياة اأدبية و الفكرية و ااجتماعية ،
حيث عرف تطورا وازدهارا كبرين خال العصرين اأموي والعباسي  -ي
القرنن الثالث و الرابع اهجرين  -إذ ذا ،صيته ،و انتشرت هيبته و صلت إلينا
منه ماذج كثرة .
ظهِر
وي مقاربة مفهومية جد بعض الدارسن ُيعَرِفه " :فن نثري ميل ،يُ ْ
مقدرة الكاتب و موهبته الكتابية و روعة أساليبه امنمقة(".جموعة من
الباحثن ,دت,ص)102
والرسالة قطعة من النثر الفي ،تطول أو تقصر تبعا مشئية الكاتب و غرضه
و أسلوبه ،و قد يتخللها الشعر إذا رأى لذلك سببا ،وقد يكون هذا الشعر من
شهَدُ من شعر غره ،وتكون كتابتها بعبارة بيلغة  ،وأسلوب
نظمه أو ما يُبْتَ ْ
حبن رشيق،و ألفاظ منتقاة ،و معان طريفة.
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وا خفى على أي متتبع لتاريخ اأدب العربي ،ذلك الدور البارز الذي أدته
الرسالة ،مع جئ اإسام ،على الصعيد البياسي والديي اأدبي و ااجتماعي؛
فكانت الرسالة أداة فعالة ي ااتصال بالعام اخارجي ،وهذا ما م يكن الشعر و
اخطابة قادرين على حقيقه ،و من هذا التاريخ نافس الكاتب امرسل الشاعر و
اخطيب.
وجدر اإشارة إى أن تعدد أنوا ،الرسائل ،مرتبط بتعدد اجاات امرتبطة
بها ،فتبمى الرسائل البياسية بالرسائل الرمية ،بينما تبمى الرسائل
ااجتماعية بالرسائل اإخوانية ،وهذه اأخرة هي النو ،الذي يتعلق مجال
الدراسة ،ذلك أن رسائل جران إى مي زيادة تصنف ضمن نو ،الرسائل
اإخوانية ،الي م تعريفها – أي الرسائل اإخوانية  -ما مؤداه:
هي تلك الرسائل الي تدور بن اإخوان و اأصدقاء و اخلصاء،ومنها أيضا
الرسائل الي يرسلها الكاتب إى من يريد أن خطب مودته ،أو يلتمس منه أمرا
من اأمور  ،و هذا النو ،ميدان فبيح لإبدا ،يتبارى فيه الكتاب و اأدباء ،ويتاح
أقامهم و قرائحهم أن تنطلق على سجيتها ،و أن ُيعَبِر أصحابها عن عواطفهم
الشخصية ي لغة مصقولة منتقاه،و أساليب قوية موشاة).عتيق عبد
العزيز.دت.ص.)488
كما توصف الرسائل اإخوانية بأنها" خاطبة الغائب بلبان القلم
،وفائدتها أوسع من أن ُتحْصَر من حيث أنها ترمان اجَنَان ،و نائب الغائب ي
قضاء أوطاره ،و رباط الوداد مع تباعد الباد(" .عتيق عبد العزيز.دت.ص.)454
نفهم من هذا التعريف أن الرسائل اإخوانية تتجاوز اجانب الوجداني،
العاطفي ،إى البعد اجمالي ،الذي حقق امتعة الفنية ي الفعل القرائي
للرسالة ،إذ إن امرسل يقوم باستثمار ما مكنه من أدوات ومالية لغوية ،من
شأنها حقيق امتعة الفنية .معنى آخر أن الكتابة الرسالية حقق امتعة على
مبتوى امرسل وامرسل إليه ،سواء كان امرسل إليه الذي هو امعي بالرسالة ،أو
بوصفه قارئا.
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 :2- 2تعريف عينة الدراسة:
سنقبم هذا احور إى قبمن؛ حيث نتناول ي القبم اأول تعريف امؤلف،
ثم ننتقل ي القبم الثاني إى تعريف امدونة امعنية بالدراسة.
أ  -تعريف امؤلف:
هو جران خليل جران لبناني اجنبية ،من مواليد سنة 1883م ،صبيحة
الثالث من كانون الثاني ،ي عائلة ميبورة احال ،وهو اابن البكر لعائلته واأخ
الوحيد أختيه مريانة وسلطانة ،وما بلغ مس سنوات من عمره ،بدأ يتلقي
مبادئ العربية والفرنبية والبريالية ،ي مدرسة أليشا ،،كما مكن من التعرف
على النهضة اإيطالية خال تردده على مركز للرهبان اإيطالين ،ثم سافر مع
والدته إى أمريكا بعد دخول والده البجن ،سنة 1864م ،واستقروا ي مدينة
بوسطن ،حيث تلقى أصول اللغة اإجليزية ،ثم مبادئ الفن التشكيلي من طرف
فريد هواند ،ثم عاد بعد ذلك إى بروت  ،والتحق مدرسة احكمة ،لدراسة
اللغتن العربية والفرنبية ،ومكث هنالك ثاثة أعوام ،عاد بعدها إى بوسطن
سنة 1899م ،وبدأ مزاولة الرسم والكتابة ،وقد عاش ي تلك الفرة مأساة
مفجعة بببب فقدانه أفراد عائلته تباعا .سافر بعدها إى باريس سنة 1908م،
وأقام هناك سنتن مدرسة الفنون اجميلة ،ثم عاد إى بوسطن سنة 1910م،
وانتقل منها إى نيويورك سنة 1911م ،وظل سائرا ي طريق اإبدا ،رغم ما أم
به من مرض ،إى أن وافته امنية ي العشر من نيبان ،عام 1931م .ثم نُقِلَ جثمانه
إى مدينة بَشَرِي (مبقط رأسه) بلبنان .تاركا لنا رصيدا حافا بامنجزات
اأدبية والفنية ،نذكرها على النحو اآتي:
 أقام معرضا لرسومه الرمزية ،عام 1902م ،أين تعرف على أستاذته فيمابعد ماري هاسكل.
 كان له الفضل ي تأسيس الرابطة القلمية ،مع كوكبة من أدباءامهجر سنة 1920م ،بهدف انتشال اأدب العربي من اخمول والتقليد ،إى حيث
يصبح قوة فعالة ي حياة اأمة.
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 نشر كتابه اأجنحة امتكبرة سنة 1912م .ثم أصدر كتابه :دمعةوابتبامة ،سنة 1914م ،ثم كتاب اموكب سنة 1919م ،وكتابيه" :العواصف" و
"الني" سنة  ،1923فكتاب البدائع والطرائف ،سنة 1933م.
وله إصدارات باللغة اإجليزية ،من قائمة " :اجنون" سنة 1918م ،وكتاب"
البابق" سنة 1920م .ثم "رمل وزبد" سنة 1926م ،و"يبو ،ابن اإنبان" سنة
1927م ،و"آهة اأرض" سنة 1931م ،و"التائه" سنة 1932م ،و"حديقة الني" سنة
1933م (.جران خليل جران.دت.ص ص 5إى.)11
ب  -تعريف امدونة:
ملت امدونة عنوان :الشعلة الزرقاء ،وتقع ي  96صفحة ،وقد صدرت
النبخة الي بن أيدينا ،ضمن منشورات اأنيس ،ي البداسي اأول من سنة
2018م ،باجزائر ،وتضم هذه النبخة جموعة من الرسائل اأدبية و اإخوانية
الي بعثها جران مي زيادة ،بن سنة 1931 - 1914م ،وعدد هذه الرسائل سبعة
و ثاثن رسالة مؤرخة  ،تعر عن تلك العاقة العاطفية و اإنبانية الي زادت
ي اتقاد شعلة الفكر و اإبدا ،ي حياة هذين الكاتبن ،و أسهمت ي اارتقاء
بالذوق اأدبي والفي ،وما ا جب إغفاله أن هذا الكتاب ،م إصدراه ي إطار
اجهود الثقافية واأدبية ،الرامية إى تبجيل ااهتمام باأقام العربية الوازنة،
حيث عبَر الناشر عن ذلك ي تصدير الكتاب ،الذي جاء فيه ... " :أعام القلم
العربي قدموا خدمات عظيمة للمعرفة و الثقافة العربية،وأسبوا عملية تثاقف
ا مكن جاهلها ،و امرور عليها بعجالة ،فما من جيل عاشر مقاعد الدراسة وما
من شاب احتضن كتابا ،إا قرأ و تأثر بأحد تلك اأماء ،إن م يكن كلها أو
غالبيتها.
فمن حق اجيل القادم و كل جيل أن يبتمتع بباكورة اإنتاج الثقاي
العربي امعاصر  ،حيث تبقط وتتاشى حدود الوطنية  ،ويتكرس سلطان امعرفة،
و سطوة الفكر ،و عنفوان اأدب (".جران خليل جران.دت .ص ص.)11- 5 :
ويتواصل تعريفنا للمدونة من خال وصفنا للعينة الرسالية امعنية
بالدراسة ،ويتعلق اأمر بالرسالة اأوى الي تقع ي ثاث صفحات ،وهي مؤرخة
ي نيويورك ،بتاريخ 2 :كانون الثاني دون حديد لبنة توقيعها ،ولكننا نتوقع
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أنها كتبت بتاريخ 1917م؛ أن جران أشار ي خضم حديثه عن انقطا ،الرسائل
بينهما مدة عامن ،مع العلم أن بداية الراسل بينهما بدأ سنة 1914م.
ويتحدد مضمون الرسالة ي ملها تصرحا من جران إلي مي زيادة ،حول
الصرا ،النفبي الدائر يبنه و بن نفبه تارة ،و بينه و بن قلبه تارة أخرى ،كما
نقل ها فيها أخبار صحته امتدهورة ،ثم جده يتباءل عن اأسباب احقيقة
التى أدت إى انقطاعها عن مراسلته ،ثم يبأها بعد ذلك عن أحواها و صحتها،
منتقا إى اعجابه و ميله للموسيقى الغربية؛ وعلى اخصوص :موسيقى
البنفوني و البوناثا و الكنتاتا ،الي تتناسب مع منازعه النفبية ،وميواته
العاطفية ،وأخاقه امتبمة بالبباطة و اجمال الروحي ،ثم يعود جران للتعبر
عن إعجابه بذكرى أبي اهول و ابتبامته فتبتحوذ على قلبه شحنات من
احزن العذب ،ماثله اعجابه بالدكتور اللبناني ميل .ليختم رسالته بطلبه
من مي إرسال نبخة له من الكتاب ،الذي وضعه خر اه افندي خر اه.
 :3- 2امبتويات اأسلوبية ي الرسالة اأوى من كتاب الشعلة الزرقاء
أوا امبتوى الدالي:
 - 01دالة العنوان
حظى العنوان بأهمية قرائية بالغة؛ بوصفه من العتبات اأوى الي ترشدنا
إى من النص  ،قراءة وتأماً ومقارنة وحلياً .إذ تأتي القراءة وفق ما يتميز به
هذا العنوان من وظائف بصرية ومالية أو إغرائية ودالية ؛ باعتباره العتبة
الرئيبة الي تفرض على الدارس أن يتفحصها ،ويبتنطقها قبل الولوج إى
أعماق النص ،فضا على موقعه اأيقوني الافت لاهتمام ،وكذا لكونه أوى
عتبات النص الي ا جوز خطيها وا جاهلها)حمد مفتاح 1990،م،ص،)72
أنه يفضي إى عام احقيقة النصية ،بفعل مولته الدالية ،الي بإمكانها أن
حتوي النص ،ناهيك عما مارسه من إغراء على ذهن القارئ".فاشيء
كالعنوان مدنا بزاد من لتفكيك النص ودراسته"(.ميل
مدواي1997.م.ص.)101:
يتكون العنوان من مركب نعي؛ مثل امنعوت( الشعلة) مركبه اأول،
ومثل النعت( الزرقاء) مركبه الثاني ،أما من الناحية النحوية  ،فقد جاء عنوان
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امدونة ملة امية ،وقع فيها انزياح كمي ( حذف) ،وعلى هذا اأساس يكون
التقدير النحوي:هذه الشعلة الزرقاء ،ومن مة تعتر هذه اجملة العنوانية؛
خرا مبتدأ حذوف ،كما مكن تقدير العنوان جملة فعلية ندائية ،على
أساس حرف النداء نائب عن فعل هو :أدعو أو أنادي ،حببما يقدر أغلب النحاة،
وإن هذا التخريج اأخر تؤيده صيغة النداء الورادة ي ختلف فصول الكتاب،
ومع ذلك فإن تقديره بالنداء ،هو أبلغ من تقديره باسم اإشارة ،باعتبار النداء
أحد أوجه امخاطبة الي تقتضيها الوظيفة التواصلية للرسالة ،وا شك أن هذا
ما يثبت عمق العاقة القائمة بن العنوان ،ومن امدونة.
وتتضح باغة هذا العنوان ،ي امعاني اإحائية الي تتضمنها كلمتاه؛ إذ
حيل كلمة الشعلة على تلك الدفقة الشعورية الي تبهج الروح ،وتضيء ما يلم
بها من مشاعر سيئة ،مثلما تضيء الشعلة الظام الدامس ،وتكون حاملها
نراسا يهتدي به ي الظلمات ،وكذلك كانت رسائل جران إى مي ،حيث
كانت تطوف به حظات الراسل بن عوام امتعة واحتواء التجرية الشعورية،
الي أشرقت حبا َأكَنَه جران مي ،وترمه عر سطور متوهجة ي رسائله
أما كلمة الزرقاء ،فإنها تدل أوا على رومنبية جران خليل جران ،الذي
نراه يوظف اللون اأزرق ،وهو من ألوان الطبيعة ،الي توظفها امدرسة الرومنبية
عنصرا أساسيا ي الكتابة.
وما أ نه يبتعر اللون اأزرق من الطبيعة؛ فإنه ا شك يبتعره من لون
البماء ،والبحر الذي مثل فضاء طبيعيا كبرا انعكاس هذا اللون ،وكأما
يريد القول أنه جد ي نفبه حبا عريضا كالبماء وعميقا كالبحر.
وإذا ما أعدنا تركيب امفردتن ،استقراء العاقة بينهما؛ فبنجد أن العاقة
منطقية إى حد كبر ،تؤكدها أهمية الطبيعية ي عملية الكتابة اجرانية،
فالبماء الزرقاء الي تكتبي لون البواد ليا ،يصبح القمر مضيئا وهاجا ،فيها،
كما تتوهج الشعلة ي الظام ،إذ حيل الظام هنا على عذابات جران وآامه
الي عايشها بببب ااغراب وامرض ،كما حيل الشعلة على اإشراق الذي تبثه
الرسائل ي نفس جران امتعبة .أو بتعبر آخر ،إن الرسائل نور وبلبم ،خفف ما
جران من آام.
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 - 02دالة عتبي ااستهال واختام
أ  -عتبة ااستهال:
ا خفى أهمية هذا العنصر ي فن الرسالة ،فهو للرسالة كامطلع للقصيدة،
على أساسه يتم استقبال امرسَل إليه الرسالةَ رفضا أو قبوا ،واستحبانا أو
استهجانا؛ وفيه تكون عبارات الببملة واحمد ،والصاة على الني صلى اه
عليه وسلم ،وألفاظ التحية وذكر اسم امرسِل وامرسَل إليه ،وألقابهما التشريفية
والبياسية ،إن كانت رسالة إدارية بن أجهزة احكم؛ وعادة تكون نهاية هذا
اجزء العبارة اللفظية "أمَا بَعدُ" ،امبماة فصلَ اخطاب ،إيذانا باانتقال إى
الغرض امقصود.
أما عتبة ااستهال ي رسالة جران ،فمفادها" :حضرة اأديبة الفاضلة(".
جران خليل جران  2018.م .ص.)3:
ناحظ أن جران ،يؤكد إثبات الصفة اأدبية مراسلته ،بل إنه يثي عليها ي
توصيفه ها ،فيلحقها بصفة "الفاضلة" ،فهذا ا شك يرز مدى احرام امرسل
للمرسل إليه ،كما أنه يعكس مو الروح اجرانية الي حرم غرها ،إذ أن
استعماله لكلمة "حضرة" تدل على إكباره مي زيادة ،واريب أنه ينزها منزلة
رفيعة ي قلبه ،قبل أن ينزها إياها ي جال الثقافة واأدب.
كما مكن للقارئ أن يفهم من هذه العبارة ااستهالية اللطيفة ،أن امرسل
ف تلك العبارة ااستهالية.
سيُضَ ِم ُن رسالته عدة معا ٍن لطيفة ،لُطْ َ
لكن اماحظ على استهال هذه الرسالة ،أنه جاء بلغة ببيطة ،وم يكن
مُنَمَقَاً كما هي عادة جران ي الكتابة اإبداعية ،إذ عهدناه أديبا فخم العبارات،
ما يدفع القارئ الببيط إى العودة للمعجم حاولة فهم كثر من كلماته،
وإن هذا التببيط ااستهالي ينبجم بشكل كبر مع طبيعة الرسالة كفن
أدبي ،ميل إى البباطة اللغوية.
عتبة اختام:
وتبمى امَــقطَع ،وها خطر ا يقل عن خطر اابتداء ،فإذا كان تأثر
اابتداء ينجم عن كونه أولَ ما يقع عليه بصرُ قارئ الرسالة ،فيشده إى متابعة
القراءة أو العكس ،فإن اخامة هي آخر ما يقرؤه منها؛ ومن هنا تأثرها ي
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كونها آخر ما يبقى ي ذهنه ونفبه من كل الرسالة ،فيجب على امرسِل أن
يتوخى إتقان ختم رسالته ،ويتحرى اختيار األفاظ والصيغ امعينة على تقرير
مضمون الرسالة ،ليس على سبيل التلخيص ،ولكن على سبيل اإمال واإحاء،
ومن الصيغ امتداولة ،الدعاءُ ،والصاة على الني صلى اه عليه وسلم ،وعبارات
التحية والبام.
أما اجملة اختامية هذه الرسالة ،فجاءت كما يأتي:
" ها قد انتصف الليل ،فليبعد اه مباءك ،ويبقيك للمخلص.
جران خليل جران(".جران خليل2018.م .ص.)05:
تتضمن هذه اجملة اختامية ،عدة مكاشفات على صغر حجمها؛ فقد أشار
جران إى الزمن امتمثل ي منتصف الليل ،واشك أن ذلك يدل على ماءمة
هذه احيز الزماني مثل هذه اأمور ،ذلك أن الليل أكثر اأوقات تناسبا مع
البوح ،وتبادل العواطف ،وكأنه يريد أن يلفت انتباه مي إى شدة تعلقه بها ،فلوا
ذلك التعلق ما سهر إى منتصف الليل ليكتب ها رسالة ،إذ ا يفعل ذلك إا
عاشق متيم .يزداد شوقا معشوقته ليا ،فيقضيه ساهرا ،مكتويا بعذابات الشوق،
وإننا إذ نقول ذلك ،نبتند إى عبارة جران نفبه ،الذي ختم بها خامة رسالته،
ومؤداها ":و"يبقيك للمخلص ".ويقصد نفبه بهذه العبارة.
وم يغفل جران عن تبيان توجهه اأدبي ،ي هذا النص اختامي القصر،
حيث وظّف كلمة الليل امبتوحاة من الطبيعية ،باعتبار ااستعانة بأوجه
الطبيعة ،خاصية بارزة من خصائص امدرسة الرومنبية الي يتكئ عليها أدب
جران.
وبالنببة لتوقيع الرسالة الذي ُيعَدُ آخر عتبة دالية فيها ،فإنه يوضح لنا
التزام جران ،باخصائص الفنية للرسالة.
 - 03دالة الرمز
لقد تضمنت الرسالة عدة ماذج رمزية ،وقد تنوعت بتنو ،امعاني الي تطرق
إليها جران ،ومن هذه الرموز جد:
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أ  -الرمز الديي:
يتحدد الرمز الديي من خال رأي كارليل ي الني حمد عليه البام ،إذ
يشر إى ظاهرة مهمة تتعلق حوار اأديان ،والثقافات ،والتبامح احضاري بن
الشعوب واأمم ،سيما وأن توماس كارليل أديب ومؤرخ إجليزي ،بعيد كل
البعد عن ثقافة الني حمد عليه البام ،ولكنه على الرغم من ذلك يقوم
بتخصيص فصل كامل ي كتابه" اأبطال" للتعبر عن إعجابه بالشخصية
البطولية للني حمد عليه البام.
ب  -الرمز العقائدي اأسطوري:
لقد ذكر جران رمزين عقائدين أسطورين ،وهما" :كالي" ربة اهند،
و"ديانا" معبودة اإغريق .وا يبدو تركيز جران على اآهة اأنثوية اعتباطيا،
فقد" ارتبطت اآهة قدما بالنموذج اأنثوي ،وهذا اارتباط القديم منه أصل
الرمز اأسطوري ي أفروديه اليونانية ،الي حكى أنها ُوجِدَت حارة طافية
على الزبد ،ومنه اشْتُقَ امها أفروديت من أفرويبت؛ معنى زبد اموج وهي
طلِق عليها تشبيهات تقرب من امعنى
عن القلب ،فالشاعر يُشَبِه امرأة ويُ ْ
اأسطوري ،أو يكون هذا الرمز ي بعض اأحيان ساترا صورته وراء الصورة
اموحية بأصلها الديي(".خليفي حاج امد 2018.م.ص.)12:
ت  -الرمز التارخي:
يتحدد الرمز التارخي ،ي استعماله اسم :أبي اهول ،وإن استحضار الراث
التارخي ي هذه الرسالة ،يعكس عمق ثقافة وأصالة جران ،ذلك أن أبا اهول
رمز تارخي ،يعكس ي احضارة امصرية ،صورة العظمة والقوة ،فلعل حب جران
مي ،يبتمد من أبي اهول شيئا من العظمة والقوة ،فهو عندما يطلب منها زيارة
أبو اهول ،كأما يريد أن يقول ها :جب أن يكون حبنا عظيما ،كأبي اهول.
ث  -الرمز احضاري:
جد هذا النو ،الرمزي ي شخص الدكتور ميل؛ فهو يرمز للنهضة
الفكرية الي حتاجها الدول العربية ،أن تأثره ي الناس ينافس تأثر رجال
الدين ي امشرق العربي.
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ومن هذا امنطلق ،نفهم أن جران ،يؤكد على ضرورة اضطا ،امثقف بدوره
ي تنوير اجتمع.
 - 04احقول الدالية
"احقل الدالي هو جموعة من الكلمات ترتبط دالتها ،وتوضع حت لفظ
عام جمعها(".فايز الدايه1996 .م.ص)191:حيث ينتهي علم الدالة إى تصنيف
احقول الدالية ،باعتبار ما تتضمن من أدلة لغوية وهو ا خرج عن جنبن من
امدلوات  :مدلوات حبوسة و مدلوات جريدية .
ي ذات الرسالة نيويورك  2كانون الثاني ندرج حقلن دالن واضحن :
أ  -حقل الطبيعة:
اماحظ ثراء معجم الرسالة اإفرادي و تنوعه؛ فجران جد من الطبيعة
ماذا كما جد ي حياة اجبال و الغاب ضالته ،و كل ما تصبو إليه نفبه من
بباطة و مال يقول" :صرفت الصيف و اخريف متنقا بن أعالي اجبال و
شواطئ البحر  ...إى أعماق الوادي " ثم يبرسل عن تواجده مصر ":عندما
كنت أذهب مرتن ي اأسبو ،جالبا على الرمال الذهبية حدقا باأهرام
("...جران خليل جران2018.م .ص ص .)4- 3 :
فقد وردت العديد من مظاهر الطبيعة ي خطاب جران مي زيادة ،يشكل
الرمز و امكون امعر عن أفكاره و مكنوناته ،فنجده يقيم جبرا بن أفكاره و
عواطفه ،و أحامه لشدة تأثر أصحاب هذا التيار بامذهب الرومنبي.
ب  -حقل اموسيقى:
ي ذات الرسالة يقول جران" :بكل أسف أقول أني ا أحبن الضرب على آلة
من آات الطرب ،و لكني أحب اموسيقى حبي احياة ،ولي ولع خاص بدرس
قواعدها ،ومبانيها و التعمق بتاريخ نشأتها و ارتقائها ،فإن أبقتي اأيام سأكتب
رسالة طويلة ي الدوائر العربية و الفارسية  ...غر أني أفضل من البيان
اموسيقى اأفرجي ،تلك امعروفة بالبنفوني و البوناتا و الكنتاكا على اأوبرا
("...جران خليل جران 2018.م.ص.)04:
اماحظ على حقل اموسيقى ،شدة حب جران وولعه مبانيها و قواعدها ،و
ذلك يتائم و يتانبب مع ميواته و اخاقه  ،فاموسيقى مثل له ذكراه مي؛
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عر الضرب على نغم النهوند ،فشكلت هذه احلقة اخيط الرفيع الواصل بينه و
بن مي .
ثانيا :امبتوى الصوتي:
يعد الصوت طاقة تعبرية تفصح عن عمل اللغة؛ باعتباره اللبنة اأساسية
ها ،كما عرفها ابن جنى وهي "أداة زمنية ،أنها ا تعدو أن تكون جموعة من
اأصوات امقطعة إى مقاطع ،مثل تتابعا زمنيا حركات و سكنات ي نظام
اصطلح الناس أن جعلوا له داات بذاتها(" .رمضان الصباغ1998.م.ص.)169
تواتر ي رسالة نيويورك  2كانون الثاني حرف البن بكثرة فالبن" صوت
لثوي اسناني ،احتكاكي مهموس(".عاطف فضل حمد 2001.م.ص )127:ولقد
ورد حرف البن ي هذه الرسالة أربع و ميبن مرة  ،54و تواتره ي النص يوحي
باحالة النفبية و امكبوتات امراصة بداخله ومثال ذلك قوله...":قد أجبت على
كل رسالة تكرمت بها عليا و اسرسلت متعمقا معاني كل لفظة تعطفت
بهمبها ي أذني("...جران خليل جران  2018.م .ص.)03:
ويقول ي موقف آخر ..." :و اصرف الباعات الطوال جالبا على الرمال
الذهبية("...جران خليل جران2018.م.ص )05:فدالة حرف البن ساهمت ي
تأدية امعي الطبيعي ،فهو يدل على اأنس و احنن و اإستعطاف .
ثالثا :امبتوى الركيي:
 - 01اجملة الفعلية و اجملة اامية:
تنوعت رسالة جران ي نيويورك 2كانون الثاني ،بن اأفعال اماضية ،و
اأفعال امضارعة ،و أفعال اأمر.
استخدم جران اأفعال اماضية ،التى دلت على اأحداث التى وقعت ي
اماضي ،و أبرز هذه اجمل الفعلية ي قوله":فكرت ،مرت ،صرحت  ،دعتك،
اسرسلت ،صرفت ".استدعى بها جران صورة الفقدان ،و شهور الغياب التى
انقطعت فيها اخطابات و اجوابات ،عن مراسلة مي ،و احنن إى تلك
العاطفة الفكرية ،و الروحية التى جمعهما .
أما عن اجملة الفعلية ي الزمن امضار ،،فهي أكثر اجمل استعماا،
مقارنة باجمل اماضية و مل اأمر ،و قد نَوَ ،فيها بن مل مثبتة و أخرى
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منفية ،و من أمثلة ذلك" :بكل أسف أقول أني ا أحبن الطرب على آلة من آات
الطرب ،و لكني أحب اموسيقى حبي احياة ،و لي ولع خاص بدرس قواعدها
ومبانيها ،و التعمق ي تاريخ نشأتها و ارتقائها ،فإن أبقتي اأيام ،سأكتب رسالة
طويلة ي الدوائر العربية و الفارسية ،و كيفية ظهورها ،و تدرجها و تناسخها(".
جران خليل جران2018.م.ص)04:
ما ياحظ من خال هذا امقطع ،أن جران استخدم أربعة عشر فعا ي
الزمن امضار ،،و يظهر من خاله شوقه مي زيادة عر اموسيقى اإفرجية ،التى
تتمتع بالبباطة الفنية ،تلك البباطة التى تعكس أخاقه و ميواته و منازعه
الذاتية ،وذلك باستعماله الوسائل الفنية ،فنغم النهوند على اأوتار هو نغم
روحي خال من التعقيد ،و الضبابية نفبه طابع العاقة التى يتميز بها جران و
مي تتمتع بالبباطة و الشفافية .
جد أن جمل اأمر نصيبا قليا ،من خال الرسالة و يتجلى ذلك ي قوله:
"امحي لي تكرمي "
ويُاحظ أن جران يبتعمل اأمر طالبا راجيا ا أمرا ،فجران مر حالة
استعطاف و استحبان مي ،أنها تعيد للماضي ذكرياته ،و جود عليه بااطا،
على نبخة الكتاب الفرنباوي الذي وصله عر صديق له ،أن ي الكتاب فصل
عنه ،و آخر عن مي.
 - 02اجملة اامية:
اجملة اامية كما ذكرها "الزوبعي " ي علم امعاني أنها :تفيد بأصل
وضعها ثبوت شئ لشئ ليس غر ،و قد خرج اجملة اامية عن هذا اأصل،
فتفيد الدوام و ااستمرار حبب الفرائن و دالة البياق (".عثمان
مقرش.دت.ص.)109:
و أما عن اجمل اامية ي رسالة جران فقد قلت مقارنة بنظرتها الفعلية
و نذكر من هذه الرسالة" :أما أنا فصحي أشبه حديث البكران ،و قد صَرَفْتُ
الصيف و اخريف متنقا بن أعالي اجبال ،و شواطئ البحر ،ثم عدت إى
نيويورك أصفر الوجه ،حيل اجبم متابعة اأعمال و مصارعة اأحام –تلك
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اأحام الغريبة الي تصعد بي إى قمة اجبل ثم تهبط بي إى أعماق الوادي(".
جران خليل جران2018.م.ص)03:
جاءت اجمل اإمية ي هذا الصدد لتصور احالة النفبية و الشعورية و
الوجدانية التى تراكمت طيلة فرة اانقطا– ،و أما عن ملة اأوصاف – فهي
جبيد مادي معاناة جران ي صرا ،بينه و بن أعماله ،و بينه و بن أحامه،
فجران يعيش حياة مد و جزر؛ بن اماضي الذي يربطه بذكرياته مع مي ،و
احاضر الذي يعيشه ،و امبتقبل الذي هو ا يعلمه عنه إا ما مليه عليه قوانن
احياة .
رابعا :امبتوى الباغي
 - 01اانزياح ( اجاز  -الصور البيانية)
أ  -ااستعارة (اانزياح العمودي):
تعد ااستعارة شكا من أشكال اانزياح ،الذي يعمل على كبر عنصر
التوقع لدى امتلقى و مباغتته باخروج عما هو مألوف عنده ي استعمال اللغة ،و
ااستعارة بنوعيها؛ انزياح يعمد من خاله امبد ،إى كبر النمطية ي استعمال
اللغة ،و اظهار ملكته الفنية و اللغوية ي العمل اأدبي.
رسالة نيويورك  2كانون الثاني يقول جران " :قد فكرت بأمور كثرة ي
تلك الشهور اخرساء ،التى مرت دون خطاب و ا جواب  ( "...جران خليل
جران2018.م.ص)03:
استعارة مكنية حيث شبه الشهور بـ "امرأة " ،فحذف امشبه به ،و أبقى على
ازمة من لوازمه تدل عليه ،و هي صفة خرساء على وزن فعاء ،على سبيل
ااستعارة امكنية ،و الدالة منها الصمت الذي وسم تلك الشهور ،طيلة فرة
الغياب و اانقطا ،بينه و بن مي .
و هنا نفهم أن جران كان ي حالة دهشة ،و حرة و تفكر مبتمر و طويل،
دام لشهور و ي عقله ألف سؤال ا جد له جوابا ،ما حمله من أفكار و فلبفة ،إذ
كانت مي زيادة العنصر املهم له .
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ب  -التشبيه:
"تقوم شعرية التشبيه ي أنه ينقل امتلقي من شئ إى شئ يشبهه ،وكلما
كان هذا اانتقال بعيدا عن البال قليل اخطورة باخيال كان التشبيه أرو،
للنفس و أدي إى إعجابها و اهتزازها (".رابح بوحوش 2006.م.ص.)153:
اسرسل جران ي ذات الرسالة ليؤكد شعوري تلك الشهور اخرساء
يقول":فأنا شرير كالروح البوداء التى حرس أبواب اجحيم  -بل أنا شرير
كاأشباح الباكنه ي كهوف اجحيم؟"( جران خليل جران2018.م.ص)03:
فذكر أركان التشبيه :امشبه  :جران الشرير  -امشبه به :الروح البوداء –
أداة التشبيه  :الكاف  -امشبه :جران الشرير – امشبه به  :اأشباح الباكنة –
اأداة :الكاف  -وجه الشبه  :الشر .
ذكر جران الصور التشبيهية؛ و امقصود منها ابراز احالة الشعورية و
النفبية ،التى كانت تعري روح جران ي هذه الشهور ،فالروح البوداء و
اأشباح الباكنة معان ليبا متناقضن أسهمت كل صورة كلية متجانبة
"فامبد ،ا يقدم احبوسات ،رغبة ي استحضار صورها و هيأتها ،و إما يقدمها
إرتباطها معنى نفبي خاص به"
ت  -الكناية ( اانزياح الركيي):
عرفها ابن ااثر بقوله ":كل لفظة دلت على معنى جوز مله على جاني
احقيقة ،و اجاز ،بوصف جامع بن احقيقة و اجاز(".مصطفى
ناصف1995.م.ص.)28:
ي ذات الرسالة يبرسل جران سائا مي ":هل خلعت ذراعا ثانية ي الصيف
اماضي أم منعتك والدتك من ركوب اخيل ،فعدت إى مصر صحيحة
الذراعن ؟" ( جران خليل جران2018.م.ص)03:
فجمالية الصورة باتت واضحة امعام ،فدالة اخلع تشر إى فصل الصيف،
و حرارته الشديدة ي لبنان ،واإبقاء على ذرا ،واحدة ،من شأنه أن منح اجبد
راحة أكثر ،فعمد جران إى ترك التصريح بامعنى ،و التعبر عنه ما هو
مرادف له إماء ،و ي ذلك لفت انتباه ،و تنشيط لذهن امتلقي من خال الكشف
عن امبتور.
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 - 03خامة
 عكبت لنا هذه الرسالة جانبا مهما ي حياة جران خليل جران،وأضاءت عدة جوانب نفبية وأدبية.
 لغة جران راقية وموحية ،تنم على براعة ومكن من ناصية اللغة ،وقدمكن من تطويع اللغة إى احتواء التجربة الشعورية ،من خال رسم الصور،
وشحن امفردات ،بداات عميقة ،شكلت ملة من احقول الدالية الي فرضت
نفبها على جبد النص ،ولعل هذا ما استهوى اأدبية مي زيادة ،الي ازدادت
تعلقا جران من خال لغته الفخمة.
 ياحظ على جران اهتمامه البارز جماليات الكتابة الرسالية ،ونذكرمن ذلك عنايته بعتبة ااستهال ،فضا على حقيق اانبجام ي اانتقال بن
موضوعات الرسال ،إضافة إى اهتمامه باجانب الفي الذي انعكبت من خاله
مامح امذهب الرومنبي ،ويتجلى ذلك ي توظيف أوجه الطبيعة ،واإكثار من
اانزياحات الشعرية ،ناهيك عن توظيف آلية الرمز.
 ناحظ أن التحليل اأسلوبي ،يبتجيب بكل مرونة كمنهج نبقي،مقاربة النصوص اأدبية ،من خال مارسته لفعل القراءة الواعية ،على الوقائع
اللغوية القابعة ي اخطاب اأدبي.
 جب القول أن هذه القراءة اأسلوبية امتواضعة ا تعكس كل اجوانباأسلوبية والفنية واجمالية الي تنضوي حتها هذه الرسالة اأنيقة ،وإما
مكن استخاص قيم أخرى ضمن قراءات أخرى.
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 -قائمة امراجع:

- 1جموعة من العلماء و الباحثن.دت.اموسوعة العربية حرف الراء ،مؤسبة أعمال
اموسوعة للنشر و التوزيع ،ط،2ج،11ص.202:
- 2عبد العزيزعتيق ،دت ،اأدب العربي ي اأندلس ،دار النهضة العربية  ،بروت ،ص.448 :
- 3عبد العزيز عتيق ،دت ،اأدب العربي ي اأندلس ،دار النهضة العربية  ،بروت ،ص.448 :
 - 4امرجع نفبه،ص.454:
- 5ينظر:جران خليل جران،دت ،اأرواح امتمردة إصدارات احرية،دط،ص- 7- 6- 5:
.11- 10- 9- 8
- 6جران خليل جران 2018،الشعلة الزرقاء  ،منشورات اأنيس دالي ابراهيم اجزائر ،
ط،1ص.96:
- 7حمد مفتاح1990،م،دينامية النص تنظر و اجاز،امركز الثقاي العربي ،بروت
لبنان،ط،2ص.72:
- 8ميل مداوي1997،م،البيميوطيقاو العنونة جلة عام الفكر،وزارة الثقافة  ،الكويت ،
مج ،2، ،25ص.101:
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AbstractThe Importance Of This Study Is It Calls For A Review In
Contemporary Critical Approach Methods By Showing The Need For
The Text To The Synthetic Approach, For Optimal Reading
Readability, Through The Use Of A Number Of Approaches And
Science And Disciplines In One Critical Lesson, Far From Mono
Look And The Authority Of The Single Curriculum, For A
Comprehensive Briefing At All Levels Of Semantic And Aesthetic
Text; And The Discovery Of Multiple Discourses In The Text, The
Laws Governing It; Especially When The Text Became Inclusive Of
Many Cultures And Forms, While Avoiding Being Spoiled When
Each Approach Maintains Its Independence, And For The Success Of
That You Have To Know Foundations Of The Synthetic Approach
And Its Limits, With The Possibility Of Clarification The Use Of
Cultural Criticism Two Mechanisms Of The Synthetic Approach.
Methodology,

Pluralism,

Formats,

The

Key WordsApproach, Cash,
Synthetics.

 - .1مقدمة -
تتجلى أيمية يرا الدراسة ي دعوتها ظر تنب امقاربنة اليكيبينة ي الندر
النقدي امعاصنر والنت تشنيي فيهنا جموعنة منن امننايل النقدينة والعلنوم ،ويني
مقاربة تطمح ظر مولية العملية النقدية حن ترتكز على تعددينة وواينا النانر
ظر النص بغية التكامل و التفاعل  ،لبا للفهم ا يد والتأويل امستقيم ،فتخنر
مننن الننراتیة الن یءننة للمنننهل الواحنند ظر اموضننو یة ي ظ ننار التعدد،وبننرلك
جمي امنهل النقدي اليكني تتلنف امننايل النسقیة االسقةیةة لنرلك يعند
دعننوة عننادة الناننر ي منننايل امقاربننة النقديننة ومنندى فاعليتهننا ي ءننرا ة النننص ،
بغية تأسيق حركة نقدية عربية .
اأينننندا :تسن ننتهد ين ننرا الدراسن ننة تسن ننليا الضن ننو علن ننى امقاربن ننة امتعن ننددة
التخصصات وامنايل الت تطمنح ظر دراسنة الانايرة اأدبينة بيكين عندد منن
امنننايل والعلننوم ذات التخصص ننات امتباينننة ي رنني م ننن امرونننة واانفتنناح عل ننى
بعضها البع  ،لتتجاوو سلطة امننهل الواحند ،منن أجنل اسنتكناا الدالنة النصنية
ي تتلف مستوياتها التأويلية ،واستجا ماليات النص وفنياتا.
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البحث عن التقنيات اممكنة لإحا ة الشناملة بنالنص منن ميني جوانبناالسطحية والعميقة ،اسيما النصوص ذات ا طابات والصيغ اأنواعية امتعددة،
وامستويات الدالية امختلفة.
توجي ننا ي ننرا ال نننما م ننن الق ننرا ات ظر النص ننوص العص ننية عل ننى التلق ننيكالنصوص الشعرية الغامضة.
تس ننعى ي ننرا الدراس ننة ظر بي ننان حاج ننة ال نننص اأدب نني امعاص ننر ظر امقارب ننةاليكيبيننة ،وتبيننان مقنندرة يننرا النننما مننن الدراسننات علننى اكتشننا ا طابننات
امتعددة ي النص ،والقوانن امتحكمة فيها.
توضن ننيح تلين ننات تركي ن ن بع ن ن امنن ننايل امتكاملن ننة كامنن ننايل النصن ننية:اأسن ننلوبية ،اموضن ننوعاتية ،البنيوين ننة ،السن ننيميائية ،اهرمونيطيقين ننة ،التفكيكين ننة،
لكونها تنحدر من جرر معري واحد ويو اللسانيات.
السعي ظر بلورة تصور منهجي رامل ومائم يسعف على حلينل ا طناباأدبي رعرا ونررا.
الدراسنننات السنننابقة :ظن ال نندعوة ظر اعتم نناد ال نننهل اليك نني ي الدراس ننات
النقدية تعد رؤية سابقة أسق ها عدد من الدارسن منهم بداية سيد ءطن ،عبند
امنعم خفاجى ،جور رابیري ،أمد كمنال وكني ویوسنف الشناروني ،وعمنر
حمد الطال وءد وردت مسمى النقد التكاملي النري اعتن ا النبع خرافنة أو
بدعننة  ،وأن النننص سننتتمزق بنيتننا بننن امنننايل ويفضنني بننا اأمننر ظر التلفيقيننة،
ووصفا البع بأنا خليا منهجي ،ا ائل منا مادام كل منهل يسنتقل بأدواتنا
وخطوات ننا ،وص نناروا يطلق ننون علي ننا مص ننطلح ام نننهل امتكام ننل أو الام نننهل،نلمق
حاوات منا للمزاوجنة أوالتعندد عنند كنل منن عبند املنك مرتنا ي عندد منن
كتب ن ننا منه ن ننا " :نا ن ننام ا ط ن نناب القرتن ن نني (حلي ن ننل س ن ننيميائي مركن نن لس ن ننورة
الرمان)ودراسننتا " :ألننف  -يننا  :حليننل مرك ن لقصننيدة "أيننن لننياي" منند
العينند تل خليفننة ،وكتابننا " ألننف ليلننة وليلننة حليننل سننيميائي تفكيكنني حكايننة
مال بغداد " ،كرلك عبد اه الغدامي مي ي كتابا "تشريح النص"بن عدد
من امنايل كالبنيوينة والسنيميائية والتفكيكينة واأسنلوبية ،كنرلك ي كتابنا
"ا طيئننة والتكف،"،حمنند مفتنناح ي كتابننا " ديناميننة النننص تنننا ،وظ نناو "،
لكن ا ضافة الت نزمي حقيقها ي يرا الدراسة وتعد تنويعنا يني تبينان كيفينة
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ااختيننار بننن امنننايل الننت سننيك ي الدراسننة ،منني ا رننارة ظر معنناي ،ورننرو
اليكي  ،و حاولة نقلا ظر النقد الرقاي .
ا ركالية :تأتي يرا الدراسة لتجي عن ا ركالية ا ويرية اآتية:
 م ننا م نندى حاج ننة ال نننص امعاص ننر ظر امقارب ننة النقدي ننة امتع ننددة امن ننايل،وامتحررة منن سنلطة القواعند وامعناي ،ومنا م راتهناي ومنايي مرتكزاتهنا النارينة
والتطبيقية وامفاييميةي ومايي أيمية يرا امننهل ي مقاربنة النصنوص اأدبينة ي
وكيف مكن ن الوءو ي التلفيقية ي وتندر حتها اأسئلة التالية
 - 1لكننل ن ننص اس ننياتيجياتا فم ننا م نندى مس ننؤولية ال نننص ي اختي ننار م نننهل
ءرا تاي ما معاي ،وررو امنهل امرك ي وما معاي ،الناءد امعاصري
- 2ظر أي منندى حننن امنهجيننة النسننقية ي اممارسننة النقديننة امعاصننرةي
وينل تطنرح النمنوذ البننديل النري يتنناول الننص مننن كنل جوانبنايما يني ننات
القرا ة الواعية ي التعامل مي النصوصي .
 - 3ظر أي مدى مكن للنقد الرقاي أن يستعن بآليات امقاربة اليكيبيةي
- 4منايي أسنق امقاربنة اليكيبينة عنند ميند احمندانييوما يني من رات
وئننا ظر ال ننتهجن امنهج نني أو الق ننرا ة امركب ننة ي مقاربات ننا النقدي ننةي وم ننايي
اسياتيجياتا للوصول ظر القرا ة امرلىي
امنننننهل :م ااعتمن نناد علن ننى امن نننهل الوصن ننفي التحليلن نني من ننن خن ننال وصن ننف
اسياتيجية يرا امنهل اليكي ،و ءد راف التحليل كل خطنوات الدراسنة  ،أمنا
امنهل امقارن فاعتمد للمقارنة بن نتائل الدراسة ي ظال امنهل الواحد وي ظنل
التعددية امنهجية .
- 1عاءة الناءد بالقارئ:
ظن الصلة وثيقة بن الناءد والقارئ الري يكشف لا عن داات النص،ويرردا
ظر موا ن ا مال فيا ،ليقنف علنى ءضنايا عصنرا وموءنف الكاتن منهنا ":تتمرنل
وظيفة النقد ي ترقيف القارئ بإعانتا على تفهم اأعمال اأدبية وكشف امغلن
من ننن مضن ننامينها ،وظدخالن ننا ظر من ننو ن أسن ننراريا ا مالين ننة ،ظرين ننا ذوءن ننا وحسن ننا
ا م ننالي ،وغن ننا وجدان ننا ووعي ننا " (فض ننل ،)2002 ،ولق نند تقل ننص دور الناء نند ظر
جننرد ءننارئ ي الفننية الننت عرفننن مننا بعنند البنيويننة أيننن م ااحتفننا بالناريننة
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السيميو يقية وماليات التقبل ،النري يعيند ظنتنا الننص ويكشنف عنن حقيقتنا
النصية.
ي النقد جانبان جان موضوعي وجان ذاتي،وما مال النقد ظر جهة الراتينة
ص ننار ظب ننداعا"ولكن النق نند في ننا جانن ن موض ننو ی ع ننام يتص ننل بامس ننائل النحوي ننة
والبيانية ،ومقدار من الروق العنام ،وفينا جانن ذاتني يعتمند علنى النروق ا ناص
( "...الشاي )1994 ،
م تعنند وظيفننة الناءنند امعاصننر تقتصننر علننى توصننيف انطباعننات ذوءيننة حننول
النصوص ،تستند ظر معاي ،ثابتة  ،ورغم الكنم امتسنار للمننايل الدارسنة للننص
ظا أنه ننا تفتق نند ظر النم ننوذ امنهج نني ال ننري م ننيا ب ننالنص م ننن ك ننل جوانب ننا،
واأكرننر مننن ذلننك سننعي الكننر ،مننن يننؤا ظر اعتمنناد لغننة حنناكي لغننة النننص
اأدبي حتى صار النقد ظبنداعا تخنر  ،وم تعند غايتنا اأور يني حلينل النصنوص
وتقومها ،والبحث عن موا ن ا مال فيها ،والكشف عن دااتها ،وجوانن القنوة
والضعف فيها.
ي ظ ار النقد ا ديند بعندت العملينة النقدينة عنن نينات امؤلنف ،وكنل منا لنا
عاء ننة بالتص ننورات النقدي ننة التقليدي ننة ،وص ننار ال نننص ا ب ننداعي ملك ننا لقارئ ننا ا
مبدعا.
يؤكد عبد العزيز مودة أن مشكلة النص اأدبي ي مرحلة منا بعند احداثنة
يي ظركالية ءرا ة بالدرجة اأور تر ،العديد من اأسئلة الصعبة ،ويي ظرنكالية
تقي ي ءل اا ايات النقدية الت أفروتها ما بعد احداثة الرقافية ،الت سلبن
النننص سننلطتا وانغاءننا واسننتقاليتا ،ونقلننن سننلطة التفسنن ،عننن النننص وءصنند
امؤلف ظر القارئ (مودة)2003 ،
تتعقد القرا ة لتعقد النص نفسا الري م يعد لا جنق حدد ينتس ظلينا،
واكتفى الدارسون بوصفا بالكتابة" :ظن ءرا ة كل ري ي نقد منا بعند احداثنة
ينني كتابننة ،وبننرلك خلطننن التفكيكيننة اأوراق بننن النصننوص امختلفنة ،وعنندتها
ميعا جنسا كتابيا " (القصاب)2009 ،
وللتخفيننف مننن ذلننك التعقيند يننرى الكنن ،مننن الدارسننن ضننرورة ربننا العمننل
اأدبنني بالتنناريخ اأدبنني للمؤلننف ،والبحننث عننن جننرور يننرا العمننل فيمننا سننبقا مننن
أعمننال ،وتبيننان مكانتننا مننن اأعمننال امعاصننرة ،وامشننابهة لننا ،يقننول بنندوي بانننة:
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"فيمكن من يولي اموضو ايتماما أك أن يعت البيئة اأدبينة جنز ا منن البيئنة
ااجتماعية ..وربا العمنل الفن ببيئتنا اأدبينة ينتم بیان موضني العمنل الفن
مننن التنناريخ اأدبنني للمؤلننف نفسننا ،ويننل يننناي بننرور للعمننل الفن ا دينند فيمننا
سننبقا مننن أعمننالي وبيننان مكانننة العمننل الفن بالنسننبة لأعمننال الفنيننة امشننابهة"
(بنندوي ،)1986 ،ذلننك أن النصننوص دائبننة الننتغ ،ي أرننكاها بننا يسننتوج تطننور
النق نند باس ننتمرار ،ومادام ننن النص ننوص ي بنيته ننا تعتم نند عل ننى اللغ ننة وظن تغ نن،ت
حتوياتها ،جاو للناءد أن يدرسها بطريقة واحندة " :ايهنم الفنرق بنن ننص وتخنر
م ننن حي ننث امض ننامن وا توي ننات  ،..وظم ننا ال ننري يه ننم كيفي ننة انبن ننا ا ط نناب،
و ر يقننة تشننكلا وتليننة ارننتغالا،ينا مكننن ا منني بننن النننص الفلسننفي وال نننص
النبننوي ،ظذ كايمننا يشننكل نصننا لغويننا ،كايمننا يتننألف مننن وءننائي خطابيننة لكننل
نص تلياتا ا اصة ي ظنتنا امعنى،ولنا اسنياتيجيتا امختلفنة،ولكن ينناي تلينات
عام ننة تش ننيي فيه ننا النص ننوص" (ح ننرب ،)2005 ،نا ننرا م ننا يتض ننمنا ال نننص م ننن
خصائص ركلية ومضمونية ،فإنا ختار امنهل الري يقرأ با " العاءة بنن الننص
والناءد تقوم على نو من التكامل والوظيفة امشيكة " (حسن)2011 ،
 - 2معاي ،وررو الناءد امعاصر امنفتح:
- 2- 1موسنوعية الناءند :صنار يشني ي الناءند امعاصنر ملنة صنفات ي
مقدمتها اتسا ثقافتا حتى يتمكن من ا حا نة بالانايرة اللغوينة ،يقنول حسنن
مري " مناول الناءند أن ينرمم الفجنوات النت متويهنا الننص با ضنافة ظر أننا
يصنن ،امعنناني الغامضننة واضننحة عننن ري ن مقاربتهننا داخليننا ... ،وهننرا يتسننلح
الناءد برقافة واسعة وءدرة على ااندما ي عام النص " (حسن)2011 ،
فابنند للناءنند أن يكننون واسنني الرقافننة رننامل امعرفننة بكننل مننا يتعل ن منننايل
النقد السياءية والنسقية.
ماصنار للننص نابي العصننر منن الغمننو والتعندد وامراوغننة ،صنار لزامننا علننى
الناءد أن يتصف ي امقابل بهرا السمات" :نارا لتشنابك امضنامن داخنل الننص
الواحنند ي حاولننة للقننب علننى معنننى الواءنني امرك ن  ،متننا الناءنند ظر عنندد
كب ،من امعار لكي يستطيي القب على يرا اأوجا امتعددة للواءني ،ومنا أن
الواءي اموضوعي يتداخل فينا ااءتصناد والسياسنة وااجتمنا والتناريخ ،والرقافنة
واح ن  ،فإنننا علننى الناءنند أن يكننون لننا ظمننام بهننرا امعننار ( .حسننن )2011 ،وبتنننو
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ثقافة الناءند يصنبح نقندا منتجنا " :الننص ا يقنول احقيقنة بنل خلن حقيقتنا،
فا ينبغي التعامل مني النصنوص منا تقولنا وتننص علينا..بنل منا تسنكن عننا وا
تقولا"( .حرب)2005 ،
ي ظ ننار مرحلننة مننا بعنند البنيويننة ا ننا النقنند ننو التعدديننة باانفتنناح علننى
الرقاي والواءعي واجتمعي والتارخي وااءتصادي وامنهجي ،فلنم يعند اانغناق
علنى تليننات منننهل واحنند ي الدراسننة جننديا لإحا ننة بكننل جوانن النننص ،وعليننا
صار لزامنا علنى الناءند امعاصنر أن يكنون موسنوعيا ي ثقافتنا ،منفتحنا ي تقنيتنا
فيقبننل حنناور امنننايل":امكن دراسننة نس ن اأدب علننى أسننا أنننا بنيننة مغلقننة ،أو
نس ستاتيكي مسيل بالعناصر الداخلية الرابتة..بل يو نس دیاکروني مرك
بامتي نناو ،يتك ننون م ننن جموع ننة م ننن اأنس نناق امتع ننددة ..ي ظ ننار بنيوي ننة وظيفي ننة
ديناميكية منفتحة على الرات ،وامرجي ،وامقصدية ،والسنياق التنداولي ،والرقناي،
والننواءعي ،واجتمعنني ..ويكننرا ،تننؤمن ناريننة اأنسنناق امتعننددة بانفتنناح الناننام أو
النس على ا يا ا ارجي( ".مداوي)2019 ،
 - 2- 2معرفتنا منننايل الدراسننة النقديننة امعاصننرة :و ينو مننا يهيئننا لفننتح
جننال ااجتهنناد عرننا عننن منننهل متكامننل تتكامننل معننا دراسننة النننص ،فيسننهم ي
وضي تليات يرا امنهل امتكامل ،الري يو أساسا عبارة عن توليفية مننايل  ،دون أن
يوءع ننا ذل ننك ي فوض ننى نقدي ننة وع نندم انض ننبا " ظن النق نند العرب نني ء نند دخ ننل ي
مرحل ننة م ننا بع نند احداث ننة ي حال ننة م ننن الغم ننو والفوض ننى ال ننت خلق ننن ل نندي
الكننر،ين ظحساسننا ءويننا بنناحنن ظر انضننبا اماضنني وناامننا القيمنني الواضننح.
(مودة)2003 ،
- 3- 2القنندرة علننى ااختيننار واانتقننا  :يشنني ي الناءنند مقدرتننا علننى
التقننا اآليننات امناسننبة مننن امنننايل امركبننة بانتقائيننة ،والننت مكننن أن تفينند ي
كل مقاربة وتعن على ظصدار أحكام متكاملة.
- 4- 2القنننندرة علننننى اليكينن ن  :وين ننو ا من نني بن ننن عن نندة مكونن ننات وف ن ن
اسننياتيجية معينننة تراعنني بيعننة النننص امنندرو ومتطلباتننا،بأن تكننون للناءنند
القدرة على التوليف بین امنايل ،ويكتس ذلك من اممارسنة الواسنعة والرقافنة
ي رتى اجاات اأدبیة من أجل تفقیر العمل اأدبي وت ییما.
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ومنننا بنندأ السننعي لنندى العننرب لوضنني أسننق امقاربننة اليكيبيننة ،و مننح ظر
ذلننك ي بدايننة يننرا العصننر سننيد ءط ن  ،ورننكري فيصننل ،ورننوءي ضننيف ،ونعننيم
الننواي ننا حسننن ،وي حدينند وظيفننة الناءنند يقننول عبنند العزيننز مننودة" :سننلطة
الننص يني ءندرة الننص علنى تقندیم معننی ملنزم للمفسنر ،وحتنى حينمنا تتنوار
عمليات التفس ،،داخل امري النقدي الواحد ،أو ي امدار امختلفة ،أي تقديم
تفس،ات متعددة ،ويو ما نسميا بتعدد الدالة ..ووظيفة النقد ليسن ظعنادة بننا
النص ،بل مساعدة النص ي حقي معنى أو توصيلا( " .مودة)2003 ،
- 5- 2حريننة اأدا النقنندي :يسننتوج ذلننك أن يتمتنني الناءنند بقنندر مننن
احريننة حتننى يتسنننى لننا اانتقننا بننن امنننايل":فتنفتح الرؤيننة علننى اآخننر حيننث
جند الناءنند نفسنا ءننادرا علنى صننهر التعندد ي اأفكننار وااخنتا  ...ويننو ي يننرا
كلا يتيح لنفسا احرية ي تب الرؤى والتقنيات" (أمد)2016 ،
وتشننمل حريننة الناءنند أيضننا ءدرتننا علننى ا فننادة مننن أدوات متعننددة أدبيننة وغنن،
أدبية " ومن خال القرا ة غ ،ال يئة فنإن امنؤول ءند يفيند منن أدوات تأويلينة منن
خار النص اأدبي ،ومن خار دائرة اللغة كتأويل الشعر بالشعر أو باأدب عامة،
أو منارننا الرقافننة العدينندة الياثيننة وغنن ،الياثيننة ،وا ليننة وغنن ،ا ليننة ،بننا
يوسي دائرة النارة ظر النص اأدبي" (مريسي)2000 ،
 - 3النص اأدبي بن أحادية النار النقدي وفتنة القرا ة امتعددة امنايل:
ظن توج ننا ال نننص ننو الق ننرا ة امتع ننددة ي ظ ننل امن ننايل امعاص ننرة ي ننو نناوو
للس ننلطة وامرك ننز ف ننا وج ننود لنقط ننة بداي ننة وا وج ننود مرك ننز أو أص ننل( ،م ننودة،
)2003
تبنندو تلننك امنننايل النقديننة الغربيننة الننت تهنناتف عليهننا الدارسننون العننرب ي
تص ننار دائ ننم يص ننحح بعض ننها بعض ننا ،وم تس ننتطي أن تكتسن ن الص ننيغة الش نناملة
امتكاملننة ناننرا اتصننا كننل منننهل بسننمات ظجابيننة وأخننرى سننلبية ،والننت مكننن
تصنيفها ظر مطن.
 - 1- 3امنننايل النقنندیة الننقیاقیة :والننت تتننناول النصننوص بالتحليننل
مننن خارجهننا كننامنهل التنناریخنني وا جتمنناعي واانطبنناعي والنفسني ،مننن خلننف
ذلك فلسنفات وظينديولوجيات تتلفنة انبرقنن عنن حنوات اجتمني الغربني،وي
ظنل امننايل السنياءية يغين منن الدراسنة جنوير النننص كانايرة لغوينة ماليننة،
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يقننول حسننن م ننري" :ظن النقنند ال ننري يبتعنند ك ننر،ا عننن ج ننوير النننص ب نندعوى
البحث عن القرائن التارخية وااجتماعية لينتل بعند ذلنك نصوصنا مواوينة ..ا
تننرتبا بننالنص اأدبنني ظا بنقننا ةننا واييننة يننو نننو مننن القفننز خننار حلبننة
ا بدا  ،واعتبار النص وسيلة ا غ( "،حسن)2011 ،
- 2- 3امنننايل النقنندیة النصننية النس ن یة :تتننناول النننص مننن الننداخل،
وتتابعه ننا ي الاه ننور ك ننان اس ننتكمال نق ننائص بعض ننها ال ننبع  ،مس ننتفيدة م ننن
التط ننور الفك ننري والعلمي،فن نالنیویة حتف نني بنسن ن ال نننص وبنيت ننا مس ننتبعدة
السننياق النفسنني و ااجتمنناعي و التننارخي ،وتعتن اللسننانیات النننیویة جننررا
أغل امنايل النقندیة امعاصنرة كاأسنلوبية والنقیمیائیة،والتفنكیيیة
وناریة التلقي ،وكل نص لا ما يناسبا من منايل ي التحلينل والنقند " :ذلنك
أن ام ن ننراي اأدبي ن ننة ومرل ن ننها امن ن ننايل النقدي ن ننة ي ن نني ص ن ننور لفلس ن ننفات وعقائ ن نند
وظيديولوجيات ،وتصورات سياسية واجتماعية وغ،يا " (القصاب.)2009 ،
بينمننا تأسسننن ناننریة التلقنني ي مقابننل النننیویة ،وم تتطننور عنهننا ،حننن
اس ننتقطبن ا ه ننات ال ننت أءص ننتها البنيوي ننة م ننن الدراس ننة كتجايل ننها للس ننياءات
ا ارجية ،لتنقل اسياتيجية التحليل النصي وسلطة التفسن ،ظر القنارئ حنن
يلقنني علننى فراغننات النننص وفجواتننا بع ن مهاراتننا وخ اتننا وتصننوراتا و ورؤيتننا
للحياة ،ليصبح امعنى تابعا لا ،والري يتعدد بتعدد القرا .
ويك ننرا تراوح ننن العملي ننة النقدي ننة ي ظ ننل امن ننايل النقدي ننة امتص ننارعة ب ننن
الوصننف الاننايري الننداخلي للنننص كننامنهل البنيننوي اللسنناني وامنننهل اأسننلوبي
وامنهل السيميائي ،وبن التفس ،والتأويل كالبنيوية التكوينية وامننهل التنأويلي
(اهرمونيتيقي.)Herméneutique
 ونارا معطيات كنر،ة منهنا :غيناب مننهل رنامل يعنا الننص اأدبني يكننل مسننتوياتا الداليننة والشننكلية ،وناننرا لكننون يننرا امنننايل ا نندرت مننن بيئننات
وثقافات مناوئة لرقافتنا ويويتنا ،كرلك تلينات النقند الياثني م تعند تنسنجم
ي معامها مي مسنتجدات الننص اأدبني وتطوراتنا ،با ضنافة ظر ااعتقناد بعندم
جندوى ،و عنندم كفايننة امنننهل الواحنند و أحادينة الناننر ي تشننكيل النننص اأدبنني أو
ءرا تا ليكيزيا على جزئية من النص ،ولتعقد وتشابك الانايرة اأدبينة ،بنا
سيسفر عن نتائل منقوصة،و جعل العملية النقدينة سنطحية وحندودة النتنائل،
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لننرلك ابنند مننن ا جننرا اليكنني  ،ويننو مننا دعننا ظليننا ثلننة مننن النقنناد امننؤمنن
بضرورة انتقا اآلينات منن كنل مننهل ي رني منن اانتقائينة ،منن أجنل انسنجام
امنهل الدار واتساق عناصرا ،و موحهم يو اارتقا بدراسة الننص اأدبني نو
اأحكننام امتكامل ننة ال ننت ح ننيا بالاننايرة ي س ننطحها وعمقه ننا ،وك ننل جوانبه ننا،
فتلغ نني ي ننرا امن ننايل التن نناء  ،وتت ننآلف ي ظ ننار الوح نندة والتكاملي ننة التعددي ننة
بصهريا ي بوتقة واحدة.
وءد أثبرن التجربة عدم مقدرة امنهل الواحد على تناول الننص تنناوا رناما
مقنعننا":كننل الناريننات النقديننة مهمننا أوتيننن مننن الدءننة ي التحليننل والعم ن ي
الرؤية تبدو عناجزة عنن ا حا نة بكنل ظرنكاليات الننص ،ومنن يننا ننتل عندم وجنود
أحكام نهائية ي النقد اأدبي " (حسن.)2011 ،
ل ننرلك ص ننار النق نند امعاص ننر يس ننعى ظر امقارب ننة الش ننمولية رافض ننا امعا ننة
التجزيئيننة للنننص الننت تهننتم بننبع اأجننزا دون أخننرى ،ومننن ينننا كننان امنننهل
الواح ن نند بآليات ن ننا ءاص ن ننرا ي اايت ن نندا ظر حقيق ن ننة ال ن نننص ،ل ن ننرلك اب ن نند م ن ننن
التكامل":من النتائل العلمية أن امنهاجينة الشنمولية ظذا حللنن عناصنر كنل بنينة
وكشننفن عننن خصائصننها ،وايتنندت ظر القننوانن الننت حكمهننا ،ثننم استخلصننن
الوظيفننة ا امعننة بينهننا فإنهننا تننؤدي ظر الكشننف عننن ناننام العناصننر وانتاامهننا
وظر ظحننال كننل عنصننر مرتبتننا ودرجتننا ضننمن النس ن العننام،وظر ن ن امقاربننة
التجزيئية(" .مفتاح)1996 ،
وظن كانننن يننرا امقاربننة تفتقننر ظر جهنناو مفنناييمي موحنند ناريننة وتطبيقننا،
وظر ااصطاحات ا اصة واأدوات امنهجية.
ولق نند ص ننار الطم ننوح ظر امقارب ننة الش ننمولية مطلب ننا ملح ننا لتعق نند الا ننايرة
اأدبية امعاصرة عامنة وغموضنها ،ذلنك أن اسنياتيجية النصنوص عامنة واأدبينة
خاصة أنها تقوم على ا فا والتسي ،وا يتيسر على القارئ أمرينا ظا مشنقة" :
اس ننياتيجية ال نننص ي أن ننا يق ننوم عل ننى مل ننة م ننن اأاعينن وا ج ننرا ات م ننار
ا طنناب مننن خاهننا تلياتننا ي احج ن والتبننديل والنسننخ ،والنصننوص سننوا ي
ذلك ،وظن تفاوت نص عن تخر ي القوة والشدة( " .حرب.)2005 ،
فلمننا تمننن اأدبننا بضننرورة انفتنناح اأدب علننى الفنننون اأخننرى اأدبيننة وغنن،
اأدبيننة ،ورأوا ذلننك تطننويرا لننأدب ،تمننن النقنناد أيضننا بضننرورة التطننور وا منندث
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ذلك ظا بالياسل بنن امننايل" :تتفاعنل اأجننا اأدبينة ،ي تطورينا التنارخي،
والف ن  ،والشننكلي ،وا مننالي فيمننا بينها،بتبننادل العناصننر وامكونننات والبنيننات،ظن
علننى مسننتوى الشننكل ،وظن علننى مسننتوى امضننمون" (مننداوي ،)2019 ،ورمننا تفننر
كل مننهل حتنى صنار رنجرة مننايل ،تسنب ي ذلنك الفني امتجندد للنصنوص
اأدبية .
تتعدد منايل الدراسة النقدية لتعندد وواينا النص،ولتغطينة الننقص احاصنل
ي ا ان التطبيقني حينث يسنتع ،الناءند تلينات متعنددة منن عندة مننايل يروبنا
من ضي امنهل الواحد وصرامتا.
تستمد يرا امقاربنة مشنروعيتها منن فلسنفة التعندد والتننو  ،ومنطن امغنايرة
وااختا  ،ففي الوءن الري يعت ا بع النقاد خليطا منهجينا منن منطلن أن
لكننل منننهل ءواعنندا وأسسننا امننائزة ،يننراا الننبع حاجننة ملحننة اتسننا أف ن النننص
اأدبنني ،ولضننحالة ،النتننائل الننت تسننتنبا حننول النننص باعتمنناد منننهل واحنند ،دون
احا من رأن ظجرا ات وأدوات أي منهل ،وظما ج فسنح اجنال أمامهنا ميعنا،
وي ذلننك ا منني رنني مننن اائننتا ولننيق الكمننال .وا منننهل يسننتطيي ا ننزم
بقدرتننا علننى الوصننول ظر الكمننال  ،و مننوح امنننهل اليكنني امتعنندد يننو تقننديم
ءرا ة متعددة اأوجا .
- 4امقاربة اليكيبية :معاي،يا ،تلياتها وحدوديا:
ظن اللجننو ظر القننرا ة امركبننة لننا مننا ي ن را مننن ذلننك مننا يسننجل علننىامنايل من ظءصائها لبع العناصنر اأساسنية امسنهمة ي بننا الننص كإيمنال
البنيوية للمعنى ايتماما بالنس دون السياق ،علما أن القرا ة تتغ ،بتغ ،أحوال
الق ننارئ الرقافي ننة " ظن عملي ننة الق ننرا ة عملي ننة انتخابية..وح ننة حقيق ننة تق ننر به ننرا
مفاديا أن ءرا ة ثانية لقطعة أدبية ما حدث غالبا انطباعنا تتلفنا عنن القنرا ة
اأور ،ورما يكون مرد ذلك ظر تغ ،ظنرو القنارئ ا اصنة ،ومني ذلنك ينبغني
للنص أن يتيح يرا التغي( " ،جن ،)1998 ،واليكين ا ينتصنر مننهل معنن بنل
يستعن منايل عدة حس ما تقتضيا بيعة النص امدرو  ،وءد كنان سنتانلي
يامن يو الرائد ي يرا اجنال منن خنال كتابنا" الرؤينة امسنلحة "  ،1947حينث
دعننا فيننا ظر مينني عنندة منننايل ي القننرا ة الواحنندة ،لكننن وف ن رننرو ومعنناي،
حتى ا يكون اأمنر خلطنا منهجينا دون ضنابا ،ظذ ابند للناءند منن مننهل يتخنرا
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نقطة ارتكاو ي الدراسة ،وتكون امنايل اأخرى مساعدة لنا ،دون أن تفقند الدراسنة
خطتها امنهجية اأصل وناامها ،ظذ ابد من اتساق حاصل بنن اآلينات امنهجينة
امرك بينها ،سعى ظر مرل يرا الدراسات سابقا كنل منن أمند ييكنل ،وحسنام
ا طي  ،وسامي سويدان ،والتعددية تع اليكي الري يقصد با تنروي عندة
عناصننر فيزيائيننا بانتاننام ي النسن  ،فيفضنني اأمننر ظر تلننوق نقنندي جدينند لننا
بيعتا ا اصة ،وا ينفصل عن مكوناتا اأولينة امشنكلة ،علنى أن اأمنر ا يتنأتى
ي يسر ظذ ابد من مقومات وررو تؤ ر عملية اليكي بن امنايل:
 - 1- 4احوارية واانفتاح علنى اآخنر ومانينا ومكانينا :وذلنك بغينة تبنادل
الرقافننات وامعننار  ،وذلننك بقبننول اانفتنناح علننى تتلننف الننتقنیات النقنندیة،
فيؤدي ذلك ظر انفتاح الداات وامستويات أمام النقد ":ما م يكن بد من تدخل
الناءد ي توجيا عملية التأويل من خال ما ملنك منن خن ة ،ومعرفنة يسنقطها
على النص .. ،ظهرت ءضية امتقبنل امبند النري ا يقنف عنند كشنف ءنيم الننص
امعرفية واأدبية بل يسهم ي تشكيل ذلك النص..وبهرا تتعدد مستويات التأوينل
بتعدد القرا  ،ومتقبلي الننص الواحند ...يسنتوي ي ذلنك الناءند البصن ،عنوير
م ننا ينق نند وامتقب ننل الع ننادي ال ننري مل ننك اح ننق الفط ننري ،وا مل ننك ا ن ن ة
امصقولة باممارسة" (مريسي.)2000 ،
- 2- 4حررامقاربننة النقديننة :فامقاربننة الننت صننار يتطلبهننا النننص اأدبنني
امعاصر يي تلك امتحررة من سلطة القواعد وامعناي" :،النتفك ،النقندي الفعنال
واحيوي ،يبتكر ويتجندد بنالتحرر منن الضنوابا النت يتقيند بهنا حنرا العقائند
وماة اهوية ،أو خرق القواعد وامعاي( ". ،حرب.)2005 ،
- 3- 4البحث عن التكامل والدينامية :يؤكد أمد ملحم ضرورة التكامل
عننن ري ن استحضننار عناصننر أخننرى ي القننرا ة منني بلننورة رؤيننة منتجننة بصننر
الناننر أنهننا رننرءية أو غربيننة ءدمننة أو حديرننة يعطننى مننن خاهننا للنننص فرصننة
احضن ننور أكرن ننر بن ننا تعطن ننى للناءن نند الن ننري يسن ننعى ظر ظحن ننال ا ي ننديولوجيات
والفلسننفات والنننام امفاييميننة الننت تربننك القننارئ أكرننر بننا تضنني لننا النننص،
ويرا ا مني حسبا من استعمال التقنيات الفنية الناجحة الت جا ت بهنا تلنك
امنايل ،ويتم استدعاؤيا عس حاجنة الننص ظليهنا ي التحلينل ،فيصنبح منهجنا
يتسم باحيوية وليق ا مود( .أمد.)2016 ،
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وءد يقي التكامل نقنديا بنن مننهل نسنقي وتخنر سنياءي ،وخن ،مرنال لنرلك
ربة لوسيان غولدمان ي البنيوية التكوينية والت تعد مطا نقنديا تركيبينا ،
اوو با أحادية امنهل ،حن وف بن السياق التارخي وااجتمناعي وبنينة الننص
اللسنانية ،ثنم عمند ظر تفسنن ،البنينات ا ارجينة ي اجتمنني منن خنال العاءننات
بن داخل الننص وخارجنا ،لنرلك فأسنا امننهل اليكني يبننى علنى اسنتدعا
عدد منن النارينات امختلفنة منن مصنادر متبايننة ،وذات السنمة اللسنانية منن أجنل
رؤية نقدية راملة ومتعددة اأوجا ،ويهي ذلنك للناءند حكمنا ي تلينات امننايل
امختلفة .
 - 5- 4ن التلفيقية :ج احرر من التلفيقية ي توظيف منايل عدة
ي القرا ة الواحدة عينث منتف كنل مننهل باسنتقاليتا ،لكنن جنرد التجناور
حسبا "بن عناصر غن ،متجانسنة يتحنول ي اممارسنة العملينة منن رغبنة التوفين
ظر واءي التلفي فتشبا مرءعة الدراويش الرين تتكنون ثينابهم منن عشنرات ظن م
يكن مئات القطي اموصولة با نس ( ".عصفور.)2014 ،
- 6- 4التجمينني واليكي ن  :وناننرا اخننتا واويننة الناننر الننت يتناوهننا
امن نننهل النقن نندي ،ارن ننتدت حاجن ننة الن نننص ظر التجمين نني واليكي نن  " :ومن ننن ين ننرا
ااختا بن النقاد ي منايجهم تعددت جوان النار ظر اأعمال اأدبية ،وعن
يننرا التعنندد نشننأت امننراي اأدبيننة أو امننراي النقديننة امعروفننة ،وينني ي اأصننل
نارات ذاتية ي اأدب وجدت من يرتضيها ويدافي عنها "( .بدوي.)1986 ،
وعننن القننرا ة ي ظننل اليكين ووفن صننفات الشننمول والتكامننل يشنن ،جننابر
عصننفور ظر ضننرورة اتسنناق منطقهننا الننداخلي بعينندا عننن امعياريننة ،ودون التربننرب
بن أكرر من مناور ،بعيدا عن صنفات التوفين النت مكنن أن ينقلن ظر تلفين
،فالناء نند امقت نندر يص ننطني منهج ننا م ننن تركين ن الا ننواير واأس ننالي العملي ننة
باس ننتعارة أفض ننل تلياته ننا وامواون ننة بينه ننا،ثم يركنن منه ننا خلق ننا س ننويا ا تش ننويا
فيا،دون أن يطرح كل العناصر ا يدة ي ءدر واحدة ،وخلطها معا كيفما اتف ،
وظمننا يتخننر الناءنند صننفة البنننا  ،الننري يننب وف ن تصننميم تطا،ثننم توظيننف
امائم من تلياتها( .عصفور)2014 ،
لكن ننن عملين ننة التجمين نني واانتقن ننا ثن ننم التوظين ننف عملين ننة مضن نننية وي غاين ننة
الصننعوبة علننى غنن ،امتمننر  ،ظذ يصننع ظجنناد نقنند تننركي يؤلننف بننن الطننرق
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واأس ننالي العلمي ننة.." :ص ننعوبة تش ننكيل خط نناب يتح ننرر م ننن س ننلطة ال ننياث  .وي
الوءن نفسا ،حرر من سلطة امنايل والناريات " (أمد.)2016 ،
- 7- 4اللغنننة النقدينننة :جن ن أن تك ننون لغ ننة ا ج ننرا النق نندي اليك نني
منضننبطة ي امصننطلح وامنننهل ،وظا وءنني النندار ي فوضننى القننرا ة ،فلكننل منننهل
مصننطلحاتا ،وظن ص ننار النق نند ي مرحل ننة مابع نند احداث ننة ظب ننداعا يض ننايي ال نننص
اأدبي" لقد بالغ التفكينك ي ظصنباص صنفة اأدبينة علنى النقند تننا،ا وتطبيقنا،
ف ننايتم النق نناد التفكيكي ننون بلغ ننة كتاب نناتهم م ننن أج ننل حقينن اأدبي ننة لنق ننديم"
(القصاب ،)2009 ،ولكن البحث عن منهل رامل للمقاربة النصية يقتضي توحيند
امصطلح اللساني امتعدد من ناءد ظر تخر أوا ،اسيما أمنام أومنة تنب امصنطلح
الواحد":حة صعوبة ي ظجاد مقابل للمصطلح اللساني الغربي احديث ي اللغة
العربيننة ظذ ا جمنني اللسننانيون العننرب علننى تننب مصننطلح واحنند  ..احننديث أمننام
التطور امديش وامتتابي لأعاث اللسانية ي العام الغربني ،ودخنول العديند منن
مفنناييم اللسننانيات ومصننطلحاتها ي امقاربننة النقديننة للنصننوص اأدبيننة ،ليتننبن
القارئ صعوبة تب مصطلح عربي موحد مقابل امصطلح الغربني ي غيناب جهند
عربي ماعي ورامل" (الكتاب ،)1997 ،وعن ظبداعية النص النقندي يتحندث عبند
العزيز مودة أن لغتا م تعد لغة ثانية بل أولية ،ةاما مرل لغنة الننص ا بنداعي
(مودة)1998 ،
كما يشي ي يرا اللغة النقدية الوضوح ظذ امنهل النصي ي حاجة ظرحليل ا ظر تنا.،
على الناءد ءبل اليكي بن عدة منايل أن ختار امنهل امرتكز وامهنيمن ي
الدراسننة الننري يائننم بيعننة النننص حتننى ا يقنني ي مشننكات ءنند ةننق الرواب نن
وامقدسننات كمننا حنندث منني النننص القرتننني الننري تعامننل معننا بع ن الدارسننن
كان ننايرة لغوين ننة بصن ننر النان ننر عن ننن مصن نندرا ا هن نني" :بع ن ن النقن نناد العن ننرب
يسننتخدمون امصننطلح النقنندي واأدبنني الغربنني بكننل دااتننا ،ويصننلون ظر نفننق
النتائل الت توصلن ظليها احداثة الغربية  ..فا نص وا دالنة ثابتنة ،وا تفسن،
نهائي للنص ،ا تفس ،مفضل أو موثوق با...فإن أر الواءي احضاري والرقاي
العربي ليسن مستعدة لتقبل ذلنك ..الني النري أوصنل الرقافنة الغربينة ظر منا
أ اا ركري عياد"أنسنة الدين " (مودة.)1998 ،
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- 5النقد بوصفا فعا ثقافيا ،وانفتاحا على الرقاي :اعتبار أن اأدب ركل
مننن أرننكال الرقافننة سننعن الدراسننات امعاصننرة ظر تناولننا يننو اآخننر وفن معطيننات
النقد الرقاي ،يرى باختن أنا على اأدب ءبل كل ري أن يو د عاءتنا بتناريخ
الرقافة ،ظذ اأدب جز من الرقافة ،وا مكن التوصل ظر فهما ظا ي ظنل السنياق
الننري ةرلننا الرقافننة (بنناختن ،)2011 ،ولقنند اسننتفاد النقنند الرقنناي كننر،ا مننن
تليات امنايل النقدية ،يرى بسام ءطو أن الرقافة أعنم وأمنل منن النقند ،لكنهنا
تستمد أدواتهنا مننا ،وي اآن ذاتنا منا يقنوم النقند بفعنل الشنرح والتفسن ،ي رحلنة
البحث عن امعنى والقصد( .ءطو .)0000 ،
 انفتح النقد اليوم على اأفن الرقناي الواسني خلفياتنا امعرفينة امتعنددةمن رنأن ذلنك أن يطنور تلياتنا وأدواتنا ،يعند النقند عمنا ثقافينا باأسنا ورنكا
من أركاها " :،واممارسة النقدية يي أصا بارسة ثقافية أرءى أرنكال الرقافنة،
ومي نني اا اي ننات النقدي ننة انبرق ننن م ننن خلفي ننات معرفي ننة :فكري ننة ،وفلس ننفية،
ومالي ننة ،وكل ننها تش ننكل ج ننز ا م ننن الرقاف ننة ....وامن ننايل النقدي ننا ة ننار فع ننا
ثقافيا ،أن النقد أصا يو فعل ثقاي" (ءطو .)0000 ،
ييك النص ي تشكيلا وبنائنا منن نسنقن :نسن منالي يربطنا بناأدبمن خال اختينارات امبند اللغوينة واأسنلوبية و امضنمونية ،با ضنافة ظر موءفنا
م ننن الكتاب ننة ،و ريق ننة ظبداع ننا ،ونسن ن تخ ننر يتكام ننل م نني اأول يتعلن ن باأنس نناق
الرقافية الت تعكق موءف الكات من حيطا ومن العام
"حندد يننرا امقاربننة امهنيمن وا اضنني ..بتن یان النمناذ وامعنناي ،واأنسنناق
امتحكمننة ي السنناحة الرقافيننة الننت تطننرح أسننئلة جننادة ومؤرءننة ،وتبيننان الاننواير
الت حتل موءعا مركزيا والانواير النت توجند علنى اهنامش ..وتنؤمن النارينة
كرلك بتعدد اأنساق( " .مداوي.)2019 ،
ظن الطمننوح ظر تعدديننة امنننايل ي القننرا ة النقديننة يننو مننوح ننو تعدديننة
الرقافننة حس ن الغنندامي مننن أجننل ا ننرو مننن امركزيننة الرقافيننة ذات الوجايننة
الراسخة" (الغدامي)2005 ،
وليسننن يننرا امقاربننة اليكيبيننة حكننرا علننى النقنند اأدبنني فقننا ،بننل مكننن
توسيعها لتشمل أنساءا ثقافية أخرى ،لكن على الناءد أن ميز بن العمنل اأدبني
ا ن ننالص والعمن ننل الرقن نناي النسن ننقي":وظن ا لن ننل الرقن نناي ي النقن نند اأدبن نني وي
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ااسننتقبال اأدبنني ا ننالص يننو ي عنندم ةييننزا بننن ا مننالي اجنناوي مننن جهننة،
وبن العامات الرقافية النسقية من جهة ثانية " (الغدامي.)2005 ،
 - 6امقاربة التعددية ي النقد الرقاي والوحدة النسقية:
ظن ج ننال تطبين ن اآلي ننات النقدي ننة واس نني يتج نناوو ال نننص اأدب نني ظر ك ننل
اأنامة الدالة اأخرى الت تعد خطابا ،فابد من حرير اأداة النقدية من ءيود
امؤسسة اأدبية" :ا بد أن خلص ما يو أدبي من حندا امؤسسناتي ،وابند أن نفنتح
اجال للخطابات اأخرى امنسية وامنفية بعيندة عنن بلكنة اأدب،كنأنوا السنرد
وأنامة التعب ،اأخرى غ ،التقليدية وغ ،امؤسساتية " (الغدامي)2005 ،
لننرلك ابنند مننن ااتسنناق بننن اآليننات الننت اسننتدعين مننن منننايل عنندة":ما
يهنند ظليننا معيننار اتسنناق القننرا ة ي يننرا السننياق يننو الوحنندة النسننقية أصننوها
النارية وعملياتها ا جرائية" (عصفور، .)2014 ،وعملية اليكين ينرا تشني
مقدرة واحيافية لندى الناءند امعنا  " :والناءند امتعمن ا مكنننا منن أن نصننفا
بسهولة ،لسب بسيا يو أنا لكي يتعم ي عمل ما عليا أن يستغل كل الفنرو ،
ويبارو كل امنايل الت حاصرا" (أندرسون.)2000 ،
ظن النس امنهجني السناعي ظر التكامنل ي ظنل النقند الرقناي يصنبح بكنن
التحقن عننن رين اانفتنناح علننى اأنسنناق امنهجيننة اأخننرى " :مكننننا أن نرصنند
عددا تخر من النقاد حريصن على التعر على ا ديد ي النقد اأوروبي لكننهم
يتعنناملون معننا بقنندر مننن الننوعي بأصننولا مننن ناحية،وبنوعيننة احتينناجهم ظليننا مننن
ناحي ننة أخ ننرى ،م ننؤمنن بالق نندرة عل ننى ااس ننتفادة من ننا ي التط ننوير وا م ننا عنن
خليص عناصرا من حمواتها " (عراوي.)1993 ،
 - 7التعددية امنهجية ي امقاربات النقدية عند ميد احمداني:
 - 1- 7امنهل امركّن والقنرا ة امتعنددة للننص اأدبني منن منانور ميند
احمنداني:اسنتطا ميند احمنداني خنال عقنود منن اممارسنة النقدينة والبحنث
ا اد ظنتا نس معري متكامل ومتاحم العناصر يقوم على صرح ابسنتمولوجي
متن ،حيث سار ي كتاباتا و التعندد امنهجني ،فتتنداخل اأنسناق امنهجينة ي
مقارباتا مستعينة ما جد من تطورات معرفية على الصعيد النقدي واأدبي من
رأنها أن تضي جوان ا طاب اأدبي ،معتمدا القرا ة الكلية الت تطنال ميني
العناصننر ،وينني منهجي ننة أملتهننا بيعننة ال نننص امعاصننر الننت ص ننارت ةيننل ننو
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التعقد ،واليكي من مستويات عديدة ،صار معا منن غن ،اممكنن ااعتمناد علنى
أحاديننة امنننهل لقننرا ة النننص ي موليتننا ،وي نو ينندري جينندا تننا ر ا ننو ي
اانتقائيننة والتلفيقي ننة لناريننات متع ننددة لكن ننا تننناول منه ننا العناصننر ال ننت م ننن
رأنها تطوير وصياغة نارية راملة ،مستندا ظر منايل وناريات لسانية عديدة،
باحر ننا ع ننن العناص ننر القابل ننة للتوظي ننف ي ظ ننار تش نناركي وتك نناملي منس ننجم،
فاستطا أن ينشئ تصورا موليا للنص اأدبي خاصة النص السنردي يقنارب بنن
امنج ننزات الغربي ننة احدير ننة والقدم ننة ،وء نند دع ننا ظر اانفت نناح عل ننى الناري ننات
ا ديدة دون عث عن بدائل جايزة ةاما ءبل مسنا لتها ومناءشنتها للبحنث عنن
نقائصها وثغراتها ،للتوصل ظر تليات اانسجام والتفاعل و ،بننا نارينة تفاعلينة
.
عننر مينند احمننداني مسننارا النقنندي امنفننتح الننري ا يطمننئن ظر منننهل
واحنند ي امقاربننة النقديننة  ،فصننار كننر ،التطلنني لتقنيننات مسننتمدة مننن منننايل
أخننرى ،لننرلك رأى الننتهجن امنهجنني حننا معضننلة النننص ا دينند ليغنندو أكرننر
عطا .
فتنقنل دائبننا مننن امننايل السننياءية ننو امنننايل النسنقية ليصننل بننا امسنن ،ظر
اليكين ن امنهج نني امفت ننوح ال ننري رتا ح ننا س ننليما ج ننديا،والنهل الت ننركي أو
القرا ة امركبة الت يدعو ظليها بوعي مسنتفي ختلنف عنن ا جنرا التكناملي،
حرصننا علننى التجننانق والتناس ن واليابننا ي اليكي ن  ،يننتم ذلننك لديننا مننن
خال امزاوجة ي حوار نق دي معمن بنن مفناييم التنراث النقندي ،وبنن التقنينات
امعاصرة.
ومننن خننال تلننك التوليفننة امنهجيننة الكاسننيكية واحداثيننة يتشننكل امشننرو
النقدي امركن عنند ميند احمنداني ،مسنتهدفا بنرلك الننص اأدبني السنردي
خاصة ي بنيتا اللّسانية وا مالية وا يديولوجية،
واهد من ورا ذلك يو الكشف عن البنيات اموضوعاتية والنفاد ظر البنينة
العميقة .
أوضنح ميند احمنداني مقصندا منن ينرا التجميني بنن النارينات وامنننايل
امختلف ننة وي ننو الوص ننول ظر الق ننرا ة امرل ننى الش نناملة لك ننل جوانن ن ال نننص ر ننكا
ومضنمونا وفن ملنة مننن ااسنيا يات ،وببحرننا عنن اأسننق امعرفينة وامنهجيننة
مصيطفى عقيلة

97

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 104- 81 : )2021(3

لتلك امنايل والناريات كشف عن ءواسنم كنر،ة مشنيكة بينهنا بإمكانهنا أن
تشكل كا منسجما ومتماسكا.
 - 2- 7امنهل السوسيونصي عند ميد احمنداني منن خنال كتابنا"من
أجل حليل سوسيوبنائي للرواية،رواية امعلم علي موذجا":
حاول ميد احمداني أن يقيح مشروعا نقديا يراعني ا صنائص ا مالينة
للنصوص وف منهاجينة نسنقية ،مسنتفيدا منن الياكمنات امعرفينة وامسنتجدات
امنهاجية ،مقيحا تصورا رناما لدراسنة الانواير النصنية ي تعندديا واختافهنا،
وتأتي يرا اأ روحة للحد من التشرذم والانانام،واانغاق ي الدراسنة النقدينة
،رغم ما يتطل منا ذلك من جهد لإمام بكل منهل على حدة  ،مي تنرميم بعن
امعطيات النارية بسد نقائصها وثغراتها .من أجل ظضا ة جوان النص من ووايا
متعددة
يتجدد الفكر النقدي السياءي بتجدد مقواتا مي عندد منن الدارسنن مننهم
مينند احمننداني مننن خ نال ذلننك احننوار بننن السوسننيولوجيا ومنننايل الدراسننة
النقديننة النصننية ،ظذ بنندأت امنننايل النصننية تفقنند نقا يننا وانغاءهننا علننى نفسننها
وبدأت تنحو نو التشناري ي الدراسنة النقدينة ،اسنيما ي الدراسنات النت انبننن
على رؤية سوسيولوجية بيننة ،فتجمني بينهنا وبنن الرؤينة احداثينة ،نلمنق جنرور
يرا التهجن النقدي عند ميخائيل باختن ي احوارية النقدية الت كان يدعو
ظليهننا حننن ءطنني صننلة النننص بكننل مرجنني خننارجي وبننالواءي ااجتمنناعي ليحنناف
علن ننى اسن ننتقالية الشن ننكل وعزلتن ننا ليسن ننتبدلا بواءن نني الن نننص ذاتن ننا من ننن خن ننال
سوسيولوجيا الننص أو سوسسنيولوجيا اللغنة ومنا حملنا أصنواتها ومفرداتهنا منن
ظحاات على الواءي ،فاستبدلا بأيديولوجية اللغة وما يبندو فيهنا منن تثنار الواءني،
وكننرلك عننند لوسننيان غولنندمان ي تنا،اتننا حننول البنيويننة التكوينيننة الننري
ماثننل بننن النننص والواءنني وبننن السوسننيولوجيا امتحققننة مننن خننال التننأويات
ا يل ننة عل ننى الواء نني كمرج نني ،أي التماث ننل ب ننن البني ننة النص ننية وبني ننة الواء نني
السوسيولوجي اكتشا رؤية للعام.
و ءنند حقن يننرا الننتهجن ي الدراسننات السننردية النقديننة نتننائل واعنندة نلمننق
ريئا منها عند الناءد امغربي د .ميد حمداني الري دعا ظليا ي عدد من كتبا
تنا،ا وتطبيقا،خاصة ي كتابيا " :من أجل حليل سوسنيوبنائي للرواينة ،رواينة
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امعلننم علنني موذجننا" وكتابننا "النقنند الروائنني واأيننديولوجيا :مننن سوسننيولوجيا
الرواية ظر سوسيولوجيا النص الروائي " ،وءد عد يرا اليكي والتهجن خلقنا
جدي نندا ي النق نند العرب نني ي مواجه ننة النق نند الغرب نني امتس ننار ي ظنت ننا امن ننايل
النقدي ننة ،ففنني كتاب ننا" :م ننن أج ننل حلي ننل سوس ننيوبنائي للرواي ننة " اس ننتعار أدوات
التحليل من مصدرين نقدين ويما حوارية باختن وتكوينينة غولندمان ،فمطمنح
ميد احمداني كان دائما يتجا و البحث عن منهل نقدي مركّ ،
ولقد استهل دراستا يرا مدخل منهجي عرضا على النحو اآتي:
ح نندث ي القس ننم اأول ع ننن عاء ننة السوس ننيولوجيا ب نناأدب الرواي ننة خاص ننة:
معت ن ن ا سوسن ننيولوجيا الرواين ننة منهجن ننا نقن ننديا يعنن ننى بالرواين ننة من ننن الناحين ننة
ااجتماعيننة ،وذلننك لكونهننا مننن أكرننر الفنننون اأدبيننة تننناوا لقضننايا اجتمنني ،و
حجما يؤيلا لاستعانة بتقنيات الفنون والعلوم اأخرى ،مبينا ايتمام كنا منن
لوكنناتش و غولنندمان بهننرا النننو مننن اأدب ي دراسنناتهم امنطلقننة مننن اأسننا
السوس ننيولوجي ،كم ننا أر ننار ظر ب نندايات الدراس ننات السوس ننيولوجية خاص ننة عن نند
بليخ ننانو ال ننري كان ننن تس ننتهد دراس نناتا البح ننث ع ننن ام نندلول ااجتم نناعي ي
اأدب.
يوض ننح مفه ننوم سوس ننيولوجيا الرواي ننة :بأن ننا ذل ننك " ام نننهل النق نندي ال ننري
يدر الفن الروائي من وجهة نار اجتماعية ،ظذ تنطل كنل سوسنيولوجيا تهنتم
باأدب بشكل عام أو بالرواينة خاصنة ،منن الفكنرة القائلنة بنأن اأدب ظنايرة فكرينة
اجتماعية( .احمداني.)1984 ،
وحنندث ي القسننم اآخننر عننن" :البنيويننة التكوينيننة خطننوة حا ننة حننول بنننا
سوسننولوجي للروايننة "مبينننا فيننا ا هنند التأسيسنني للوكنناتش ،و البعنند الناننري
امتكامل لغولدمان ،موضحا عناية يرا الننما منن الدراسنات بشنقن يمنا التكنون
أو التطننور" :البنيويننة التكوينيننة تقننول باسننتقال امننادة اأدبيننة وارتبا هننا ي نفننق
الوءن بالبنى ا يطة بها وأيمها البنى الفكرية الت تتناظر معهنا " (احمنداني،
 ،)1984وبرلك فالتكوين يرتبا مسألة التطور يقول " :فأي ظنايرة فنينة مهمنا
كان ءدر استقاها ،فهي ا تفهم فهما كاما ظا عندما تربا بسياءها الفكنري
وااجتماعي العام " (احمداني)1984 ،
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حن ن نندث ي القسن ن ننم اآخن ن ننر عن"أيمين ن ننة اا ن ن نناا البنين ن ننوي ودورا ي من ن ننياد
سوسننيولوجيا ال نننص الروائ نني" موض ننحا أيميننة اا نناا البني ننوي ي الكش ننف ع ننن
البنننى الداخليننة للنننص السننردي ،يقننول" :ظن احننديث عننن البنيننة ننح ي نطنناق
امري البنيوي التكوي بالتعامل امرحلي مي اأدب و مني الرواينة كبنينة ءائمنة
ب ن ننراتها ،مك ن ننن حليل ن ننها داخلي ن ننا ،وكش ن ننف العاء ن ننات امتحكم ن ننة ي تكوينه ن ننا"
(احمداني)1984 ،
وي القسننم الننري عنونننا ب" سوسننيولوجيا النننص اأدبنني وحاولننة التوجننا
للسن نناني البنن ننائي " حن نناول فين ننا التميين ننز بن ننن سوسن ننيولوجيا الن نننص عن ننن بن نناءي
السوس ننيولوجيات م ننن حي ننث أنه ننا اس ننتفادت م ننن الدراس ننات اللس ننانية والبنائي ننة،
وبرلك م تكن غريبة عن البنية اأدبية.
وتناول ي القسنم اأخن " ،مناذا التحلينل السوسنيوبنائي بالنراتي " حينث بنن
أن يرا الصيغة امنهجية امقيحنة لدراسنة الرواينة العربينة عامنة وامغربينة خاصنة
كان ننن بس ننب بعن ن ااحتيا ننات ال ننت ت ننبن رغبت ننا ي اابتع نناد ع ننن اس ننتخدام
مصطلحي البنيوية وسوسيولوجيا النص( .احمداني.)1984 ،
بينما ءسم الدراسة التطبيقية ظر ءسمن:
 مسننتوى الفهننم :حلننل فيننا الروايننة مننن الننداخل ،وبننن أنننا تهننيمن عليهنناالرؤية من ا لنف ،ثنم أرنار ظر بعن التقنينات امعتمندة كناحوار النري يتخلنل
السرد ،والوصف اأنتوغراي.
 مستوى تفس ،الرواية :تطرق فيا ظر ا ديولوجيات امتصنارعة ي الننصمن وجهة نار سوسيولوجيا النص ،وينا كشف عن ا ديولوجيات الكامنة خلنف
كتابات عبد الكريم غاب ،وبرلك مي ي دراستا السردية بنن مننهجن نسنقي
وسننياءي أي بننن البنيويننة والسوسننيولوجيا،يقول":يرا اموسننوعية الننت تتميننز بهننا
الروايننة ينني الننت أيلتهننا لتحتننل مكانننة أساسننية لنندى سوسننيولوجيا اأدب،يننرا مننا
يفسر كون أغل الدراسنات النت كتبنن وفن مننهل سوسنيولوجي تتخنر الرواينة
مادة أساسية ي جاها التطبيقي" (احمداني.)1984 ،
فا ديد الري حدث عنا والري يو نتا التأليف بن منهجن" سسيولوجيا
ال نننص " ال ننت تعن ن أن ال نننص اأدب نني وخاص ننة ال نننص الروائ نني م ننو ن لتص ننار
اأصوات ا ديولوجية( ،احمداني.)1984 ،
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ثم يصرح بهرا ا جرا اليكي مقندما منا يفسنر ينرا ااختينار فيقنول" :
تأتي صيغة التحليل السوسيوبنائي كيكي بيعي ظهار ااستفادة امتواونة
مننن امنننايل السوسننيولوجية ومننن امنننايل البنائيننة ،.. ،ويهنند مننن ورا ذلننك ظر
اختبار بع امنطلقات امنهجية (احمداني.)1984 ،
يرا التطور ي ظل امنهل السوسيو/نصي اهجن وامرك كممارسة نقدينة
كنن ان ء نند أف نناد م ننن من ننايل س ننادت س ننابقا وأخ ننرى معاص ننرة،وبرلك يك ننون ام نننهل
السوسيو/نصي ءد اختلف ي ريقتا عن امنهل السوسنيولوجي النري ينربا بنن
ال نننص والواء نني ااجتماعي،كم ننا نناوو أس ننق البنيوي ننة التكويني ننة،عن رين ن
انفتاحا على ا ان ا مالي ،فيكون ءد ةرد على مقولة نقا امنهل.
خاةة:
خلصن الدراسة بعد يرا امسار التنا،ي ظر النتائل والتوصيات اآتية:
مال النص اأدبي امعاصر و الغمو والتعقد والكرافة ،يصبح معا منغ ،اممكن مقاربتا ي موليتا وف تلينات امننهل الواحند ،بنا يسنتوج القنرا ة
وف امنهل اليكي .
لن ننرلك أفن ننروت احداثن ننة النقدين ننة ي الغن ننرب ملن ننة من ننن امنن ننايل مقاربن ننةالنصننوص،ومرور الننزمن انكشننفن نقننائص تلننك الطرائ ن حننن كرننرت النندعوات
بقصننور امنننهل الواحنند عننن مقاربننة جننوير النننص ،فمالننن الدراسننات النقديننة ننو
التأليف واليكي بن منهجن فأكرر يستفيد من ذلك النص.
ص ننار لزام ننا اللج ننو ظر ا ج ننرا النق نندي اليك نني  ،ظذ ا ي ننزال النقن ننديشننتكي مننن غينناب منننهل نقنندي كامننل يكمننل مننن خالننا تننناول الاننايرة اأدبيننة
بشننكل استقصننائي يصننل ظر مقاصننديا ومالياتهننا بالكامننل ،ثننم ظن ااتكننا علننى
منننهل نقنندي واحنند یعنند یءننا ي اأف ن النقنندي ،واأمننر كلننا ي ينند الناءنند
فمؤياتننا النقديننة والرقافيننة تؤيلننا ظر انتقننا مننا يسننتعن بننا ي تفسنن ،النننص
وتأويلا .
ضرورة ااستفادة من كل مسنتجدات السناحة النقدينة الغربينة باانفتناحعليهننا ،وبالنندعوة ي اآن ذاتننا ظر تأصننيل النقنند العربنني ،عننن رين التوفين بننن
أدواتا وتليات النقد الغربي.
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السعي ظر ظعادة النار ي تلياتنا النقدية العربينة ،عرنا عنن مننهل نقنديعربي ممل ات خصوصيتنا العربية.
ظن ااستعانة بامنايل النقدية السنياءية والنسنقية ي امقاربنة اليكيبينة أمنر
ابند منننا ،منني ضننرورة مراعنناة اأصنول الرقننا یةواحضنناریة الننت أوجنندت تلننك
امنن ننايل النقن نندیةالغن ننربیة ،ومن ننا ي ذلن ننك من ننن تن ننا ر علن ننى منجزنن ننا اأدبن ننى
والنقدي ،وي ظل غياب نارية نقدية عربية متكاملة
تسنعى الرؤينة الشنمولية أو النسنقية أو نارينة اأنسناق امتعنددة ي امقاربنةالنقدي ننة أو الرقافي ننة امعاص ننرة ظر نناوو أحادي ننة النا ننر  ،والتم ننرد عل ننى النا ننرة
ا زئينة  ،و يومننا ينؤدي ظر انفتنناح اأدب علنى امفنناييم وامبنادئ العلميننة ونسننقية
الرقافة ،لتخر الدراسة من سلطة امنهل الواحد و التعدد
احرر من الوءو ي اانتقائية والتلفيقية باستدعا منايل ونارينات نقدينة
و ،ثم البحث عن اآليات القابلة لإستخدام ي ظ ار التشاركي والتكاملي.
ليسننن يننرا امقاربننة اليكيبيننة حكننرا علننى اأدب والنقنند اأدبنني فقننا ،بننل
مكن توسنيعها لتشنمل أنسناءا ثقافينة أخنرى ي ظنل منا يسنمى بالنقند الرقناي أو
نسقية الرقافة.
كننان مينند احمننداني ي مشننروعا النقنندي مننن الننداعن ظر تصننور منهجنني
رننامل ومنفننتح وف ن التعدديننة امنهجيننة ،يراعنني ا صننائص ا ماليننة للنص نوص
مسننتهدفا مقاربننة النننص ي كننل مسننتوياتا الشننكلية والداليننة،من أجننل صننياغة
نارية راملة موظفا امنايل والناريات اللسنانية والنقدينة ثنم التنأليف بينهنا ي
انسجام ،ثم تطويعها لصاح الاايرة اأدبية بعيدا عن اانتقائية والتلفيقية.
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ملخص-
عرفت باد اأندلس خال القرن اخامس اهرري ادداار وتطورا ثقافيا ي
ختلف جاات احياة الفكرية ،ي خضم التمزق السياسي الذي كان سائدا
مختلف أرجاء الباد نتيرة الصراعات الطائفية و القبلية ،غر أن اذا م منع
من ظهور علماء وأدباء كان هم إسهامٌ علمي ي ختلف أحاء الباد ،كاإمام
والفقيه أبو الوليد الباجي الذي لعب دورا مهما ي إثراء احياة العلمية خاصة ي
جااتها اأدبية وفروعها ،كنظمه للشعر وكتابته لرسائل نثرية مزوجة
مختلف أساليب اللغة من خطاب و نداء واستفهام وتعرب ،إضافة إى
مقتطفات من مناظرات فقهية ذات استدال حوي وصري مقرنة بفصول من
علم اجدل ،وجل اذا راجع لطبيعة تكوينه العلمي و حصيله عن علماء
اأندلس وباد امشرق بعد عناء وجهد بليغ أفناه ي كسبه ،وكل اذا جعل منه
العام الذي ذاع صيته ي الباد اإسامية.
كلمات مفتاحيه-
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AbstractDuring The Fifth Century AH, Although Andalusia Was Midst Of A
Political Rupture Spreading To The Corners Of The Country As A Result Of
Sectarian And Tribal Conflicts, However It Experienced Prosperity And An
Immense Cultural Development In Various Areas Of Scholastic Landscape.
This Strongly Is Evident With The Emergence Of Scholars And Writers
Who Had A Vast Scientific Contribution Throughout The Country, And The
Imam And The Jurist Abu Al-Walid Al-Baji, Is One Of Those, Who Played
An Important Role In Enriching The Scientific Life, Especially In
Literatureas He Wrote In Both Poetry And Prose At The Higher Level Of
Literary Quality. In Addition To His Grammatical And Morphological
Inferences Within The Doctrinal Debates He Was Involved In. Most Of This
Is Due To The Nature Of His Rigorous Scientific Training In Andalusia And
The Islamic Orient, Through Which He Acquired His Knowledge And
Skills, Giving Him Thus A Daunting Bright Reputation In The Muslim
Lands.

KeywordsLiterary Contribution; Literature; Poetry; Prose; Grammar; Debate.

-مقدمة
شهدت باد اأندلس خال القرن اخامس اهرري نهضة علمية وفكرية ي
 وعلى،ختلف جاات احياة الثقافية كاللغة وفروعها واآداب ودواوينها
الرغم من التمزق السياسي الذي كان سائداً بها نتيرة احروب والصراعات
 فإن ذلك م منع من،الي كانت دائرة بن أمرائها من ملوك الطوائف
 كانت هم مساع وجهود،اددااراا وتطوراا نتيرة ظهور علماء ومفكرين
مشكورة ي النهوض ميادين احياة اأدبية كالشعر والنثر والصرف والباغة
 ولعل ابرد اؤاء اإمام و العام امالكي أبو الوليد الباجي على الرغم من،والنحو
 إا أن حياته العلمية تدل على نشاطه،اشتهاره ي علوم اجدل والفقه وأصوله
 استنادا إيراد امصادر التارخية،التعليمي ي ختلف أفاق اللغة العربية وآدابها
.إشارات واضحة عن ذلك
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غر أن الدراسات التارخية حول اموضوع تكاد تنعدم باستثناء بعضها الي
أوجزت مقتطفات حول ذلك ،وبعد تتبعي أبرد حيثياتها حول اموضوع ااتديت
لدراسة أدبية ي شكل مقال بعنوان :اإمام أبو الوليد الباجي أديبا وشاعر
للدكتور باعدة العمري صادر عن جلة العمدة ي اللسانيات وحليل اخطاب،
يشر فيها الباحث حياته العلمية باختصار مع ذكر مؤلفاته ،مع ذكر جل
أشعاره ،ومقتطفات نثرية من رسائله من حتوى أمهات مصادراا ،كما أن اذه
الدراسة م تسلط الضوء حول نشاطه العلمي وأثار حصيله اأدبي سواء بباد
امشرق أو اأندلس.
كما احظنا أن جل الدراسات حول اذه الشخصية ااتمت بإشارات حول حياته
العلمية خاصة ي اجوانب الشرعية ،إضافة إى اجادات ختصرة عن بعض
مناظراته وما تعلق بها من فقه وأصوله ،تعدتها إى إشارات حول جهوده
السياسية واإصاحية لأوضاع بباد اأندلس ،متناسية إسهامه العلمي ي
ميادين اأدب ،متحاشية الكام عن دوره ي ذلك.
ولعل اذا التحاشي من قبل الباحثن مكن حصره ي شح امادة العلمية حول
ذالك ،وذلك ما نشااده من خال أثاره اأدبية ،والي غالبا ما كانت تتكرر ي
جل امصادر التارخية ،فيرد الباحث ي عموم طياتها أنها متناقلة لنظم أشعاره
ي طياتها.
وهذا ارتأيت أن أسلط الضوء على جمل مظاار نشاطه العلمي اأدبي ي
اذا اجانب ،والذي طاما شكل موروثا ثقافيا ا يستهان به مكن من اضفاء صبغة
العام اأديب النحوي على فقيهنا ،ومن انا نطرح بعض التساؤات :عن ابرد
مظاار وأثار اإسهامات العلمية لإمام أبي الوليد الباجي ي جاات احياة
اأدبية.؟ ولغرض اجاح اذه الدراسة ،انتهرت امنهج الوصفي التارخي ،لغرض
تتبع اأثر العلمي اأدبي أبو الوليد ودوره ي إثراء احياة الفكرية خاصة ي
اجال .
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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أواً :من او اإمام أبو الوليد؟
او أبوالوليد سليمان بن خلف بن سعد بن ايوب بن وارث التريي الباجي ت474ه،
ولد سنة 403ه أصله من بطليوس وانتقل جده منها إى باجة قرب إشبيلية فنسب
إليها،واستقر أبو الوليد بشرق اأندلس وأخذ بها عن علمائها ،ثم رحل إى باد
امشرق سنة 426ه لغرض طلب العلم ،فأقام بها مدة ثاثه عشرة سنة مواظبا وساارا
على حصيله ،متنقا بن حواضره مادما لفقهائه ،يسمع منهم احديث والفقه
والكام وغر ذلك من أصناف العلوم ،حتى أضحى أحد ابرد علماء عصره شهرة ي
تلك العلوم وبلغ صيته مشارق ااأرض ومغاربها وقصده الطاب لأخذ عنه
والسماع منه ،ثم رجع أرض اأندلس فاشتهر ذكره ورأس العلم والعلماء بها
(عياض - 347 ،1998 ،ابن خلكان - 408 ،1968 ،ابن عساكر.)244 ،1995 ،
 حياته العلمية:إن امتتبع للمراحل التعليمية لإمام الباجي منذ البدايات اأوى من خال
امصادر التارخية مكن تقسيمها إى ثاث مراحل:
-

امرحلة اأوى403 :ه426 ،ه:

وميزت بتلقيه العلم منذ صغره داخل أحضان أسرته ،ثم انتقل بعداا إى
اأخذ عن ماعة من العلماء والفقهاء فروى عنهم ،أمثال القاضي يونس بن
عبد اه وأبي حمد مكي وغرام (ابن اابار - 230 ،1995 ،ابن بشكوال،
.)318 ،1989

 -امرحلة الثانية426 :ه 438ه:

وكانت اذه الفرة بعد رحلته إى امشرق الي قضى بها مدة ثاثة عشر سنة،
أين عكف خاها على طلب العلم و ذلك مادمة عدد من الفقهاء والعلماء
بامشرق كابي ذراهروي ،وأبا عبد اه الصوري وأبي جعفر السمناني وأبا عبد اه
الصيمري ،فكتسب قاعدة علمية متينة أسهمت ي إثرائه للحياة العلمية وما
ارتبط جوانبها الفكرية الدينية واأدبية (ابن عساكر.)225 ،
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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 امرحلة الثالثة439 :ه 474ه:واي مرحلة ما بعد العودة من الرحلة فعر عنها ابن العربي قائا " :واذا
أبو الوليد الباجي رحل وأَبْعَدَ ،وجلب علما ما" (ابن العربي ،) 420 ،2017 ،ومن
خال امصادر يبدو هذه الفرة تداخل مع امرحلة الي سبقتها و ميزت بظهور
إنتاجه العلمي ،وكثرة مصنفاته ي ختلف ميادين العلوم ،وجلي أثاره الفكرية
امتمثلة ي جالسته للعلماء والفقهاء ومناظرته إياام ي مسائل الفقه وأصوله،
واو ما نتج عنه اشتهار معته اأمر الذي جعل العلماء وطاب العلم يقصدون
جالسه أخذ العلم عنه والسماع منه أمثال :أبو بكر اخطيب ،وأبو بكر
الطرطوشي ،وأبو داود سليمان بن جاح موى امؤيد باه ،حيث قيل أنه كان
حضر جالسه حوالي ثاثة أاف رجل للسماع منه ،وقيل أربعون ألف رجل.
(ابن بشكوال - 319 ،الضي)386 ،1989 ،
 صفاتهأوردت امصادر بعض الصفات الي امتاد بها العام الفقيه أبو الوليد
كالفصاحة ي اللغة وإتقان امعارف واحذق ي التأويل وامعاني ،والوقار واهيبة
ورفعة القدر والعلم اجليل و لعل ابرد ماته التواضع ،ودليل ذلك امتهانه مهنًا
بسيطة كضرب ورق الذاب للغزل واإنزال وعقد الوثائق ،وحدث بعض أصحابه
أنه كان خرج إذا حضر له القراء وي يده أثر امطرقة وصدا العمل (ابن ما
كوا ،د ت  - 468 -ابن بشكوال ،)348 ،واي ي جملها صفات مستمدة من
الشريعة اإسامية كالقرآن والسنة ،وذلك ما أشار إليه أبو بكر ابن العربي
حول جواب اإمام الباجي للمؤمن بن اود بقراءته آداب النفس حمد بن عبد
اه( .ابن العربي)108 ،1974 ،
وجل ما سبق نلتمسه بشكل واضح ي نصيحته الولدية ،ناصحا وخاطبا
إياام قائا ":لو مي أن أقدم إليكما وصيي وأظهر إليكما نصحي " فتسنى إليه
نصحهما جملة من النصائح الي اتسم بها واكتسبها ،وكان ها أثر ي حياته
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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كالنصح وااجتهاد بسلوك طريق العلم والتعب ي حصيله ،والصدق و أداء
اأمانة ،واأمر بامعروف والنهي عن امنكر والعدل واابتعاد عن اآفات
ااجتماعية اخطرة الي حظراا الشرع كاخمر ،والربا ،والتنريم والغناء
والظلم والبخل ،وأيضا اتصف بصفة الطاعة فدعي أبناءه إى طاعة الوالدين،
وطاعة الني صلى اه عليه وسلم وأصحابه ،والتحلي باحرام الصغر والكبر،
واحرام اجار ،وامناصحة ،والتعاطف ،وصلة الرحم ،والكرم ،الصر وشكر النعم،
واى غر ذلك من الصفات( .الباجي)30 - 9 ،1999 ،
كما تسنى أبي الوليد اكتساب بعض اآداب الي كانت نتاج مارسته
اليومية لطلب العلم ،وامتمثلة ي ضرورة الصر على تأديب امعلم وااحتساب
لأال العلم وتوقر أقواهم والنظر فيها والتحلي باآداب اداءاا ،ما هم السبق
والفضل فيه ،ولعل ذلك ما نستشفه من خال نهر واغاظ أبو إسحاق الشرادي
للباجي وأصحابه عقب كثر استوقفاه معاودة الدرس( ،ابن اادرق)830 ،1999 ،
ولنا حادثة أخرى بن أبو الوليد وشيخه أبو جعفر السمناني ،مفاداا رفض
وتصويب اأخر لرأي الباجي على استحسانه لكام السمناني الذي جرى بعد
كام اخطيب البغدادي مطالبا اياه بتقدير أال العلم ما هم من أفضلية ومو
القدر ي ذلك( .ابن اادرق)900 ،
ثانياً  -التكوين العلمي اأدبي أبي الوليد.
ترعرع الفقيه أبو الوليد ،ي أسرة وبيت علم ونبااة ،فأبوه من العلماء
الصلحاء العباد ومن اجالسن للفقهاء وامادمن هم ،وأمه فقيهة وجده إمه
حمد بن مواب القري ت 406ه فقيه وعام ،وخاله أبو شاكر عبد الواحد
فقيه وحدث واخوته صاحون وجاادون فا غرابة أن يتلقى تعليمه اأولي
عليهم ،ثم انتقل مع عائلته إى باجة وسكنوا قرطبة واستقر أبو الوليد بشرق
اأندلس وأخذ عن ملة من الفقهاء والعلماء كابن الرحوي ،وحمد بن
إماعيل بن فورتش وغرام( .ابن بدران1349 ،ه249،

 -ابن خلوف2003،

- 165،الذاي1347،ه)1178 ،
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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وكانت احياة العلمية للباجي ي امراحل اأوى من طفولته قائمة مبدئيا
على اإقدام واااتمام مراات اأدب كالشعر والنثر ،مع ميوله إى علوم
الدين كونه ادم ملة من علمائه باأندلس "
غر أن اشتهار أبو الوليد بالعلوم اأدبية وشغفه بها أول أمره ،راجع لطبيعة
لتلقيه إيااا مبدئيا على مستوى البيت العائلي ،ثم على شيوخ وعلماء عصره
من له باع ي جااتها كالشعر والنحو ،واإعراب ،فخاله أبو شاكر حدث
وأديب وخطيب شاعر( .عياض،358 ،ابن بشكوال)560 ،
وشيخه ابن الصفار ،كان مقدما ي علم اللسان واآداب ،وحسن الباغة،
كما جد له أشعارا ي الرقائق والزاد (احميدي - 305 ،1966 ،عياض)305 ،
أما أبو حمد مكي فهو اأخر من أال علوم القران والعربية( .ابن خلكان)
وا شك أن تلقيه علمه على اؤاء العلماء جعل جمل حصيله اأوى
تأثر على مط حياته التعليمية ،وجعل منه العام امشهور ي ختلف ميادين
احياة اأدبية.
فأضحى أبو الوليد من العلماء امشهورين ي احواضر اإسامية ،كحلب
ومصر والقروان فقد ذاع خره بهذه امدن ووصل صيته إى باد الشام والعراق،
فشد الرحال إى أفاقها فعر ابن بسام ي اذا قائا ":فما حل بلدا إا وجده مأن
بذكره ،نشوان من قهوتي نظمه ونثره"( .ابن بسام)600 ،
اتفقت جل امصادر على أن غرض الباجي من اذه الرحلة او سعيه احثيث ي
طلب العلم ،فكان دائم التنقل بن مدن امشرق لدراسة وماع احديث وكتابته
وأخذ العلم وفنونه والفقه و أصوله واحديث ورجاله واآداب وجااته عن ملة
من علمائها( .ابن خاقان)599 ،
ففي امشرق تواصل تكوينه العلمي مادمة وجالسته لكبار العلماء
والفقهاء مقبا على دراسة العلوم الدينية وما ارتبط بها من علم الكام وطرقه،
فأكسبه ذلك أسسا علمية متينة خاصة ي العلوم الشرعية ،غر أن حصيله م
يقتصر عن اذه اأخرة ،بل تعداه إى جاات اللغة العربية كاآداب والنحو
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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والصرف ،أين خاض العديد من امناظرات العلمية امتعلقة مسائل فقهية
ختلفة وطرق ااستدال ها بوجوه العربية ،ففي مدينة بغداد خاض مناظرة
فقهية مع شيخه أبي القاسم ابن براان حول مسألة الطهارة للرجلن ال
فرضها امسح أو الغسل؟ فقد أورد الباجي أنه أخذ ما تعلق بهذه امسألة من وجوه
العربية ،وأفرداا بتأليف جزأين عند مفاوضته للعكري.
واي نفس امسألة الي ناظره فيها الشيعة حلب عندما ورد إليها سنة 437ه
فتغلب عليهم ،وحصر أفكارام وأدلتهم ودحض كامهم ي معاجة امسائل
الفقهية بالكتاب ،ونظرا لعدم اقتناعهم كونها مسألة متعلقة بالنحو ،فكان هم
أبي الوليد بامرصاد ناقضا كامهم من جهة العربية ،كونه سبق أن أخذ عن
علماء وحذاق اللغة ببغداد ما تعلق بوجوه العربية ،وصنف فيما خص امسألة
مقارنا ذلك بفصول أحكام اجدل على سبيل ااستشهاد على اعراضاتهم فعر
بقصد ما ألفه خصوص ذلك قائا " :فأوردت من ذلك  -امسألة ببغداد– ما
تعلق باعراضه وقرنت ذلك بفصول من أحكام اجدل ،اقتضااا اعراضه،
فحرته ،وم يكن ي اذا الباب يد " إضافة إى مناظرة ي علم اأصول حول
الفناء أاو معنى أم غر معي؟ فأظهر تفوقه فيها وجرت جرى اأوى ي طرق
اإستدال وااعراض من وجوه العربية( .ابن اادرق)551 ،
وعلى إثر متانة وصابة تكوينه العلمي أصبح اإمام أبو الوليد من العلماء
احذاق ي علم الفقه و أصوله ،واذا ما فسح له اجال أن يلزمه طاب العلم
وحتى مشاخه ي اارتياح له واأخذ عنه كابن ماكوا الذي كان حضر
جالسه وقرأ عليه كتاب التميز عن أبي ذر اهروي فقد أشار معرا مكانته
العلمية قائا ":صار كثر من العلماء يسمعون منه ،ويرتاحون إى اأخذ عنه
وتيقن أال امشرق أن باأندلس رجاا( ".ابن ماكوا ،468 ،ياقوت احموي،
)1388 ،1993
وذكر الذاي عن ذلك أنه روى عنه حافظا امغرب وامشرق أبو عمر ابن
عبد الر وأبو بكر اخطيب ،واما أسن منه وأكر"( .الذاي)1179 ،
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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وعلى إثر عزمة اإمام أبي الوليد وااتمامه بطلب العلم و رسوخه فيه ،أثنى
عليه ملة من الفقهاء والعلماء كابن خاقان الذي قال عنه":ورحل إى امشرق
فعكف على الطلب ساارا ،وقطف من العلم أداارا ،وتفنن ي اقتنائه "
( .ابن خاقان)599 ،
 مكانته العلمية اأدبية شعرا و نثرا.أشارت بعض امصادر ي طيتها إى امكانة العلمية اأدبية لإمام الباجي
مثنية على بروده ي ميادين الشعر ونظمه والنثر وأساليبه ،فقال فيه ابن
مأكوا "،فقيه أديب شاعر" ،وقال احميدي ":ورجع إى اأندلس ،وتصدر ورأس،
وكان أديبا شاعرا" وقال عنه ابن خاقان ":كان له نظم يوقفه على ذاته وا
يصرفه ي رفث القول وبذاذته " و قال عياض :وكان مطبوع القول ،شغفا
بالشعر" (ابن خاقان - 600 ،عياض - 351 ،ابن ماكوا)468 ،
نال جال اأدب ااتماما وحظا وافرا من قبل العام أبي الوليد فأشارت
امصادر أنه من اأدباء الشعراء ،مطبوع القول شغوفا بالشعر ،وقد قصد بأشعاره
ي رحلته إى خارج اأندلس ،حتى أنه ترك جموعة من اأشعار كموروث
ثقاي أدبي معااا ابنه بعد وفاته.
(عياض ،349 ،امقري ،67 ،ابن فرحون)198 ،1996 ،
كما برع أبو الوليد ي جال النثر اأدبي فأورد ابن بسام قائا عن ذلك"
نشا أبو الوليد اذا وامته ي العلم تأخذ بأعنان السماء ،ومكانه من النثر
والنظم يسامي مناط اجوداء ،وبدا ي اأدب فرد ي ميادينه واستظهر أكثر
دواوينه ،ومل لواء منثوره و مودونه وجعل الشعر بضاعته ،فوصل له اأسباب
باأسباب ،ونال به مأكل القحم الرغاب ،حتى جن اإحسان بذكره ،وغنى
الزمان بغرائب شعره"( .ابن بسام)600 ،

صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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 أثر تكوينه العلمي على احياة اأدبية:اشك أن التكوين العلمي لإمام الباجي ي جاات احياة اأدبية ،كان
له أثرٌ على احياة الفكرية الثقافية وذلك بإثرائها جملة من اأشعار من
نظمه ،والي طاما عرت عن سعة فكره و خواج خاطره .
إضافة إى وضعه بعض امصنفات النثرية ي شكل رسائل علمية ذات طابع
أدبي مزوج بفنون جدلية موجه أغراض توجهيه من نصح وإرشاد ووعظ
واداية إى طريق احق والصواب .
 ففي الشعر دأب اإمام الباجي ي طلب العلم منذ ريعان شبابه وأصبحتله مكانة علمية مرموقة وخاصة ي اجانب اأدبي كالشعر فكان نظمه مودونا
يعر عن ذاته النفسية ورؤيته السياسية والعلمية ي جاات احياة وأحواها
ووقائع أحداثها ( .اليافعي - 83 ،1997 ،خاقان )600 ،فأشارت امصادر أن ابنه
أبالقاسم أمد ت 493ه ،خلفه بعد وفاته وجلس للناس ،وكان بارعا ي علم
اأصول واو من أال الدين والفضل ،قد روى عنه معظم علمه ومع أشعاره
(عياض ،351 ،ابن بشكوال ،122 ،ابن بسام ،101 ،ابن خلكان.)408 ،
وامطلع على أشعاره ياحظ أنها تتضمن عدة مواضيع مزوجة بأساليب أدبية
كالنداء والشرط تهدف أغراض حددة كالزاد ي الدنيا والرثاء وامدح و
الشكر والوصف.
ومن شعره ي الزاد:
إذا كُنتُ َأعْلمُ ِعلْمًا يقينًا
َف ِل َم لَا َأكُونُ ضنينًا بـ ــها

بِأن جَميعَ حَياتِي كَساعَ ــه
وَاجْعلها فِي صَاح و طاعه ؟ (ابن بسام)600 ،

وله فيه أيضا:
تبلغْ إى الدنيا بأيسرِ دا ِد
ف أالها
وغُض عن الدنيا ودخر ِ
ك جاادًا
ت نفس َ
وجااد عن اللذا ِ
فما اذه الدنيا بدا ِر إقامةٍ
صبان حبيب  ،عمر بوخاري

فإ َنكَ عنهَا راحلُ معادِ
جُفونَك وأكحلْها بطو ِل سهادِ
فإن جهاد النفسِ خر جهادِ
ف ُيعْتَد من أغراضها بعتاد
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وان قصارى أالها لنفاذ (ابن بسام)603 ،

و ما اي إا دا ُر ه ٍو وفِتنةٍ

وله ي الرثاء :نظم اإمام أبوالوليد عدة قصائد ومقتطفات شعرية بليغة ي
اذا اجانب ،ولعل أبزراا الي نظمها ي رثاء أبنائه عندما كان بامشرق يعر
من خاها عن امتعاضه وغصة ح
دنه الشديد خياله الواسع و تأسيه على وفاتهما بكل أشران وجدانه .
ولعل أبرداا تلك الي رثا فيها ابنيه وقد ماتا مغربن معرا عن مواساته
لوفاتهما قائا:
رعى اه( قرين ) استكنَا ببلدةٍ

اما أُسْكِنَااا ي السوادِ من القلبِ

لئن غُيبَا عن ناظري وتب ـ ـ ــوءا

فؤادي لقد داد التباع ُد ي القربِ

يقر لعيي أن أدور( رباام ـ ـ ـ ــا)
وأبكي و ابكي ساكنيها لعلنـ ـ ـ ــي

وألصق مكنون الرائب بالربِ
سعَدُ من سحبِ
ب وأُ ْ
سَأُ ْنرَدُ من صح ٍ

(عياض)551 ،
وله يرثي ابنه أبا احسن حمد الذي توي ي حياة أبيه بسرقوسطة سنة
472ه ،وكان نبيا ذكيا فرثاه والده مراثي شرية ،معرا عن حزنه لفقدانه
بعد أن عاجلته امنية قبله فقال فيه:
أحمدُ إن كنتُ بعدك صابرا

صَبْ ُر السليم ما بهِ ا يسلمُ

ت قبلك بالني حم ٍد
ور ِدئْ ُ

و لزُرؤه أداى لدي وأعظمُ

فلقد علمت بأني بك احِ ُق

من بعدي ضي إنْي متقدمُ (ابن خاقان)602 ،

وي امديح:
تضمنت أشعاره مدحا للملوك واأمراء وشيوخه سواء باأندلس الي مدح
بها امعتضد بن عباد صاحب إشبيلية ،أو بامشرق الي مدح بها أمر حلب ونفس
الغرض لشيخه السمناني.
ففي العتضد باه بن عباد ،انشد أبيات معرا عن أعماله واأشعار الي وردت
مدح شخصه ومنها:
عب ــادُ استعبد الرايا
صبان حبيب  ،عمر بوخاري

بأنعم فاقت النعائـ ـمْ
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حتى تغنت به احمائمْ (ياقوت)1389 ،

مدحه ضمنِ كل قلبٍ

وله مدح شيخه السمناني بعد دخوله بغداد واحرمان مشتمل عليه من كل
اجوانب ،فصانه من قسوة احياة الي وانت شخصه واشتمل على حفظ كرمه
و ااجاده عليه( .ابن بسام)98 ،
يا بعد صرك اتْهموا أم اجدوا
يأبى سلوك بارقُ متالقُ

ر وجلُدُ
ايهات منك تص ُ
وميمُ عرف عرارة ومغردُ
تهدي اهوى وبكل ارًض ثهمد .

ي كل أفق لي عا ُق خولةٍ
ما طال عهًدي بالديار وإما
ولقد مررتُ على امعااد بعدما

أنسى معااداا أسى وتبلُـ ـ ـ ـدُ
لبس البداوة رمها امتابَد( .ابن بسام)100 ،

وله مدح معز الدولة أبا علوان ابن أسد الدولة واو مال بن صاح بن إدريس
الكابي امرداسي صاحب حلب ت 454ه (ابن ااثر )359 ،1987 ،حول اشتماله
املك وكسب جد الذكر لسلطانه ( .ابن بسام)102 ،
من مدحه له
ك آاِ ُل
حلُ اهوى من سر حُب َ

ف النوَى َعنْ شَمْ ِل شَوْقِي غَاِفلُ
َوصَرْ ُ

ولـل ِه طيفُ ا يُل ُم كأن ـ ـ ـ ــما

لهُ ِم ْن سُهادِي ي الزيارةِ عاذلُ

غدا نافراٌ ا استطيع اقتناصهُ

ولو أن لي يوم احبيب حبائلُ

تبيت جفوني صاديات من الكرى

ولكنها من ماء دمعي نَواالُ

لئن أمطرت روض اخدود سحابها

لقد صديت من قلوبُ مراجلُ

(ابن خاقان)602 ،
وله ي قيام الليل
ح الدجى
ت فِي جُ ْن ِ
قَ ْد افلحَالقان ُ

راْ
ب العربي الن َ
يَ ْتلُو الكِتَا َ

فقائمًا وراكعا وساجدًا

ومبتهاً مستعراً مستغف َراْ

ن وشهيقُ و بكا
له حن ُ

ب الث َرىْ
يب ُل من ادمعة تر َ

وأنا لسَفر نبتغي نَي ُل امدى

ففي السُرى بُغيتُناَ ا ي الك َرىْ

َمنْ ينصب الليل ينل راحته

عند الصباح حْمد القو ُم السُ َرىْ

صبان حبيب  ،عمر بوخاري

ͳͳ

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 129- 105 : )2021(3

(ابن بسام)104 ،
وله ي مكارم اأخاق
مضى َد َمنُ امكار ٍم والكرا ٍم

ب الغمامٍ
سَقاهُ اه من صو ِ
فَصَارَ البِ ُر نطقًا بالكامٍ (امقري)85 ،

وكان البٍ ُر فِعاً دو َن قو ٍل
وله شعر ي وصف القلم
واسْم ُر ينطق ي مشيهِ

ويسكتُ مهما أمر القدمْ

على ساح ِة ليلهَا مشر ُق

همْ
مُنر وأبيضهَا مد ٍ
ط نُور سَوا ِد الٍلمَمْ (ابن بسام)98 ،
يُخال ُ

وشبهتها ببياض امشيب
وله ي معنى السفر:
ت رَبي فِي طَريقِي صَاحِبًا
إذا كُنْ َ

ت غَائِبَا
وَ َتخْلفُي فِي اأَال مَادم ُ

فسَهل سَبِيلِي واِدْوِ عي شَ ٍراَا

وَشَ َر الذِي أَلقَاه فِي اأال ايْبَا

وله ي معنى احمد والشكر ه على حسن صفات خلقه :
احم ُد ه ذي أا ِء والنعم
منْ َيحْمُد اه يأتيه امزي ُد ومن

ومُبدع السَمع و اأبصار والكلَمِ
ت إى ن َقمِ (ابن بسام)104 ،
يكفر فكم نعمِ آل ْ

 نثرهكما أسهم الباجي بتأليف قطع نثرية على شكل مواعظ ونصائح ورسائل
أدبية حمل عدة أساليب أدبية ،إنشائية وإخبارية ،كاخطاب والنداء،
واإستفهام والشرط ،والنهي والتعرب لعل أبرداا:
 النصيحة الولدية" (ابن خر )344 ،2009 ،الذي حمل صيغ أدبية منالنثر ذات طابع حوي وصري ،يقدم فيها الباجي جموعة من النصائح
واإرشادات لولديه وامتعلقة باأمور الدنيوية واأخروية ،بعد بلوغهما سن الرشد
يعظهم وحثهم على التمسك بشريعة نبيه الكريم وقف كتاب اه وسنته،
والعمل بأركان إمانه وإسامه ،ووجوه العمل والتصديق بها ،وداعيا إياام إى
طاعة اه ونبيه والكريم وصحابته وتوقر العلم والعلماء وجالسهم ،بادئا
مقدمته بأسلوب النداء قائا:
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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" يأبي اداكما اه وأرشدكما و وفقكما وعصمكما ،وتفضل عليكما
خر الدنيا واآخرة ووقاكما حذوراما برمته ،إنكما ما بلغتما احد الذي
قرب فيه تعن الفروض عليكما ،وتوجه التكليف إليكما ،وحققت أنكما قد
بلغتما حد من بفهم الوعظ ،ويتن الرشد ،ويصلح للتعليم والعلم ،لزمي أن
أقدم إليكما وصيي ،واظهر إليكما نصيحي ،وخافة أن ختمرني منية وم ابلغ
مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما ،فإني أنسأ اه تعاى ي
اأجل ،فسيكثر النصح والتعليم واإرشاد ،والتفهيم ،وما توفيقي إا باه ،عليه
توكلت عليه فليتوكل امتوكلون ( ".الباجي)2009 ،
وقوله ي النهي ":وإياكما وقراءة شيء من امنطق وكام الفاسفة ،فإن
ذلك مبي على الكفر واإحاد  ،والبعد عن الشريعة واإبعاد"
"وأحذركما من قراءتها ما م تقرا من كام العلماء ما تقويان به على
فهم فساده وضعف شبهه وقلة حقيقه ،خافة أن يسبق إى قلب أحدكما ما ا
يكون عنده من العلم ما يقوي به على رده"( " .الباجي)18 ،
 سنن الصاحن وسنن العابدين ،واو مؤلف ا ختلف عن كتابالنصيحة ي أغراضه استهله باحمد والشكر ه ولنبيه الكريم بعبارات بليغة من
اللغة مع انسرام ي اأسلوب مزوج بتلقن صفات اأخاق و سبل الدعاء و
الوعظ أبنائه ،كونها أساس اآداب النفسية امستمدة من أخاق السلف من
العلماء ووفق دائل من النصوص الشرعية ،وأثار السنة.
فنرده ي مقدمته قائا ":احمد اه الذي يسر ما خلق ما له خلق ،وأعز
طاعته لعبادته ،وأسعدام بوايته ،وحبب إليهم اإمان".
وقوله أيضا ":وبعد يا بي ،وفقكما اه  ،فإني ما رأيت الوعظ من أدوية
القلوب ،وآداب النفوس وتقدم.........رأيت أن أمع لكما كتابا من اذا النوع
أسلمه بعون اه من كثر ما يقع فيه من ألف ي اذا الباب من ااحراف عن
مذااب أال العلم ،والغلو اخارج عن سبيل أال احق ،يكون فيه تنبيه على معان
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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ا توجد ي كتب الفقهاء ،وتأديب بأخاق من سلف من العلماء" (الباجي،
.)39 ،2003
كما كان للباجي حظ وافر من الباغة والبيان فله عدة رسائل نثرية ي
شكل قالب جدلي عن طريق مناظرة عن بعد منها:
 رسالة القاضي أبي الوليد الباجي إى رااب فرنسا" (الباجي،)57 ،1986 ،واي من أبلغ النصوص النثرية ي شكل رسائل متكررة بن أبي الوليد ورااب
فرنسا ،اذا اأخر الذي كان يدعو ي مراساته أمر سرقوسطة إى اعتناق
النصرانية ،فكان أبو الوليد ينوب عن امقتدر ابن اود ي قراءة تلك الرسائل
والرد عليها بقطع نثرية بالغة متضمنة أساليب لغوية عديدة كاامتناع
واجزم والنفي والشرط وجوابه ،إضافة إى النداء و اإستفهام والتعرب من
دعواه الي أرسلها دون تأمل وحقيق احاملة للتناقض ،داحضا إيااا باحرة
والراان معتمدا على ما أوجبته العقيدة اإسامية ،لقطع الطريق أمام فحوى
رسالته .

وخر دليل على ذلك قول الباجي :تصفحت –أيها الرااب– الكتاب الوارد

من قبلك ،وما مَتَتَ به من مودتك ،وأظهرته من نصيحتك ،وأبديته من
طويتك".

قول أيضا  ....وقد كان ورد علينا– قبل اذا– كتابك واقرن به من

دعوى حاملة احال ،وقوله :وما تكررت علينا رسائلك ووسائلك ،تعينت علينا
مفاوضتك فيما رضيناه من مسألتك ،ومعارضتك فيما اخرناه من منهرك
ي النصح الذي جري إليه أال الفضل ،وأمرنا اه به على السنة الرسل،
وكففنا عن معارضتك على ما استقبحناه من خطابك وسخطناه من
كتابك ،ومن سب الرسل الكرام واأنبياء –عليهم السام !( .الباجي،1999 ،

)65 ،63
وقوله ":أليس اإله او اخالق إبليس والقادر على ااكه ،متى شاء وامالك
لأرض والسماوات ،وما بينهما دون شريك وا ند ( .الباجي)88 ،1999 ،
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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وقوله وانك  -أيها الرااب الذي حرص على خليصك من الضالة ,إن
معت نصحنا لك ،وأطعتنا فيما به أمرناك ،ووردت اآخرة ي ملتنا من أتباع

حمد– عليه السام– الني امكرم ،فتسعد بشفاعته وتشرب من حوضه ،وتسكن
اجنة معه ( .الباجي )97 ،1999 ،ورجا اإمام الباجي من الرااب ي ختام
رسالته نصحه وماع موعظته ،إخراجه من اجهل إى العلم  ،ومن الشك إى
تيقن احق ،وأنه سيعلمه طرق ااستدال وميز الراان ما يعلم أسرار احق
ومعاني األفاظ( .الباجي)99 ،1999 ،
 رسالة حقيق امذاب ي أن الني كتب:واي اأخرى رسالة فقهية يغلب عليها الطابع النثري من تأليف اإمام
الباجي حقق فيها مذابه ي جويز كتابة الني صلى اه عليه وسلم على وجه
امعرزة وبيان حقيقتها على أوجه الدليل والتاؤيل ويوضح ما أملته بعض
أغراض اللغة ومفاايمها ،يراجع بها علماء عصره من عارضوه وشنعوا عليه
واتهموه بالكفر والزندقة لقوله بظاار لفظ حديث الراء(البخاري،2002 ،
 - 659ابن حرر العسقاني )356 ،2005 ،فقال الباجي ":أما بعد يا أخى
وفقك اه فإنك ذكرت لي أنه جرى ي جلسي من تفسر حديث الني صلى
اه عليه وسلم ي الكتاب الذي قاضى عليه قريشا يوم احديبية أن بعض الناس
قد ذكر أن الني صلى اه عليه وسلم كتب ي ذلك اليوم ومنع من ذلك
بعضهم ".
و قال ":وسألتي أن اكتب لك ي ذلك ما يعول عليه وابسط القول فيه
أكثر ما جرى ي اجلس امذكور و بينت اأقوال إى القائلن بها و أبن
وجواها ووجه بطان قول من أعظم إنكاراا وأنبه على الصحيح منها"( .الباجي،
)170 ،1983
وقوله ":وأما ما وصفنا امعرزة بأنه معرزة ،فإن امراد به ي اللغة ما
يتعذرعلى قدرة اإنسان نيله ،يقال طلب فان فانا فأعرزه إذا تعذر عليه
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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إدراكه ،واذا أمر أعرز اأولن واآخرين معنى تعذر على قدرام وم تنته إليه
طاقتهم " (الباجي. )173 ،1983 ،
ثالثاً :اسهامه ي النحو والصرف:
كما أسهم التكوين العلمي لإمام الباجي ي ميداني اللغة واآداب من
رسوخه احكم ي جال اللغة العربية ،ويترلى ذلك بشكل واضح ي خوضه
العديد من امناظرات العلمية امتعلقة بامسائل الفقهية ،والي كان له جزء منها
ونصيب أوفر ي نهج طرق ااستدال ها على وجوه النحو ي اللغة العربية،
خاصة تلك الي جرت مع شيخه العكري ي بغداد ،حول إحدى امسائل
الفقهية ،واي نفسها جرت له مع فرق اخوارج حلب فتحدث الباجي عن كيفية
استداله عليها من جانب اللغة العربية و تصاريفها ،نظرا لتلقيه التكوين
العلمي اأدبي واللغوي حويا وصرفا شاما ي اذا اجال ،واو اأمر الذي فسح
له اجال ي معاجة بعض امسائل الفقهية بالتعرض لتصريف اللغة وصياغتها
من جوانب حوية( .ابن اادرق)551 ،550 ،
وما يؤيد مكن اإمام الباجي ي اللغة والنحو او ما ذكره خصوص بيان
احروف الي تدور بن امتناظرين ي مؤلفاته كأحكام الفصول ي أحكام
اأصول واإشارة ،مشرا إى معانيها الي حتاج إليها الفقيه.
إضافة إى حديد أغراضها وامواضع الي تكون فيها اما ي اجملة والي
تكون فيها حرفا ،مدعما شروحاته ي بعضها بأبيات شعرية صادرة عن شعراء
من سبقوه أو عاصروه ،وحتى ما أورده النحوين كابن جي والرماني.
(الباجي - 167 ،2003 ،الباجي - 178 ،1986 ،اخطيب)462 ،2001 ،
وحاول ضرب مثال عن ذكر اإمام أبو الوليد ي بعض أقواهم ي ذلك أن
" ما " ها عشرة مواضع ،ذكراا الرماني مسة منها :تكون فيها إما ومسة
منها تكون حرفا ،فأما اخمسة الي تكون فيها إما فأحداا تكون موصولة حو
كلْتُ اخبزَ والثاني أن تكون موصوفة نكرة على حو قوهم مَررتُ
قولك :مَا َأ َ
بِمَا خَرُ مِنك ،وبِما مُعربٌ لك ،كما تكون للتعرب حو قولك :مَا أحس َن
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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ديداً ،وتكون لاستفهام حو قولك  :مَا خركَ ومَا شانكَ ؟ وتكون للرزاء مثل:
مَا تفعل أَفعل مثلهُ ،كما ها مواضع  ،فأحداا للنفي مثل :ما رأيت ديداً ،وتكون
كافة مثل :إِمَا ديدُ منطلقُ ،وتكون مسلطة مثل :حيث مَا تَكنْ أَكنْ ،وتكون
دائدة مثل قوله تعاى ":فَبِمَا َرحْمَةٍ ِمنَ اللَهِ "سورة ال عمرن اآية  ،185وتكون
مغرة حو قوله تعاى ":لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْ َملَائِكَةِ "سورة احرر اآية( ،07السبكي،
 - 39 ،2003الباجي )179 ،1986 ،قوله ،أَوْ وها سبعة مواضع تكون منها معنى
ى و أَنْ كقول الشاعر
إِلَ ْ
فقلت له  :لَ ْا تَبكِ عَيْ َنكَ إِنَمَا

نُحاولُ ُملْكًا أو موت فَنُعذَرَا
(الباجي)184 ،1986 ،

وعلى غرار ما سيق جد اإمام الباجي على دراية بألفاظ اللغة ووظائفها
ومعانيها ووفق لغات العرم ونستشف ذلك من بعض امسائل ي تواليفه الي يرد
من خاها على أال اأدب أنفسهم ،ي إيرادام أن القران تضمن ألفاظا غر
معروفة البناء وااشتقاق و ليست ي اللغة العربية كلفظة مشكاة بلغة احبش
وإسترق بلغة الفرس واذا ما أخرج القران عن كونه عربيا وغر ذلك ،فرد
قوهم حترا بالنص وقرائن اللغة لقوله تعاىَ ":وكَذَ ِلكَ أَ ْوحَيْنَا إِلَ ْيكَ قُ ْرآَنًا
عَرَبِيًا لِتُنْذِرَ أُمَ الْقُرَى َو َمنْ حَوْ َلهَا " سورة الشورى اآية  ،07ومن اللغة قوله أن
تلك األفاظ يصح أن تكون منفردة ببنائها باعتبار أن العديد من األفاظ م
يأتي على بنائها غراا وأمعوا أنها عربية ،كذلك من أال اللغة من ينكر
اإشتقاق ملة فا يصح احتراجكم ،إضافة إى أن اللفظة الفارسية "استره"
باهاء ا بالقاف فا اسلم ،كما أنه جود أن يكون وفاقا بن العرب والعرم ي
العديد من اللغات كلفظة إسترق و سخت و مرمر ،فثبت ما قلناه( .الباجي،
)302 ،1986
و جده ي إحدى مواضع فصول كتابه يرد على من اثبتوا وأجادوا إثبات
اللغات من جهة القياس مستدلن على إجراء العرب مسميات عدمت وانقطعت،
فرد مبطا حرتهم بأنه غر صحيح وأنه غر مقيس ،أن التسميات خصوصة
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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ي سائر اأعصار والبلدان وا خص دمنا وا وطنا واستدل أن خطاب الني صلى
اه عليه وسلم أمة عصره ،جري على أال عصرنا على معنى النص ا القياس.
واحتروا أيضا بإجراء اإسم على من وجد به امعنى الذي أجله كانت
التسمية عند العرب ويكون عربيا أوى ،فرد عليهم أن لو صح القياس ي اللغة
لوجب تسمية الرجل الشراع أسدًا موضع اجرأة ومعنى التسمية فيه.
فاحتروا أن القياس جائز شرعا ي إجادته ي اللغة أوى ،فرد عليهم بأن
القياس جاد ي الشريعة الي أطلقت وجوبه ليثبت شرعها ،أن العرب م تطلق
القياس ي اللغة ولو أطلقت م يصح أن اللغة العربية عربية اختصاصها
بالعرب واستعماها ي مواضعها ،فما استعمل ي غر ما استعملته فليس بعربي
وإن كان مقيسا عليه ،أنه استعمل على غر ما استعملته العرب( .الباجي،
)307 ،304 ،1986
ولعل تقيد اإمام الباجي مرريات استدااته واحتراجاته ي مثل اذه
امسائل على النحو اأدبي له ما يرره من ارتباطه الوثيق باآداب اأخاقية
امستمدة من عمق الكتاب والسنة النبوية الي أَثْرَتْ نتاجه الفكري اأدبي،
ويترلى ذلك التقيد واالتزام بشكل جلي من خال جريات حديثه مع
امؤمن بن اود كما اشرنا ،وذُكر أنه كان أبو الوليد يوما ي جلس أمد بن
اود ينتظر إذنه فرالسه ابنه امؤمن وجاذبه أطراف احديث فقال له :ال قرأت
أدب النفس أفاطون ؟ فقال له الباجي :إما قرأت أدب النفس حمد بن عبد
اه صلى اه عليه وسلم ،ففسر أبو بكر بن العربي أن الباجي عنى بأدب النفس
حمد ،ما تضمنته الشريعة من قرآن وسنة ،ي اداية السنة وإيضاحها ( .ابوبكر
بن العربي)108 ،2003 ،
و ما يشهد أبو الوليد الباجي من إسهام علمي ي ختلف جوانب احياة
الفكرية اأدبية ،أنه بعد وروده اأندلس خاض العديد من امناظرات العلمية الي
ها صلة وثيقة مراات اللغة ،كتلك الي حدثت له مرسية حاول التطرق
إى جرياتها باختصار.
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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 امناظرة العلمية أبوالوليد الباجي مع أبي حفص اهودني :أورد القاضي عياض أن أبي الوليد مناظرات مع أبي حفص اهودني ي
مرسية ي كنف بي طاار ورؤساءاا (عياض )364 ،واشك أن لبعضها ارتباط
وثيق باللغة ،وانفرد ابن اأدرق بذكر امسألة الي جرى فيها موضوع امناظرة
بينهما اعتماد على ماحكاه الباجي ي كتابه فرق الفقهاء حول دعم بعض
الناس أن الدعاء ب"يا اه " ا جود أن سبب امنع او اامتناع بن "يا" و" األف "
و" الام " .
فأورد الباجي ي كتابه فرق الفقهاء حول اذه امسألة ونص ما ذكر ي
ذلك وبه يتضح ما وقع بن العامن من خال معاجة القضية ،وفق أسس فكرية
وجدلية ذات مرجعية سنية مالكية قائمة على الدليل وإثباته باحرة والراان
مع اإستناد إى أقوال علماء النحو ي اإستدال على ذلك.
فقال أبو الوليد الباجي ي اذا ":وقد كنت يوما ي جلسي" مرسية "
فدخل علي شيخ كان حضر جلسي على وجه الترك حضور مواضع العلم ،و
مكاثرة (أالها ) ،يسمى جعفر بن البيان ،وكان رجا صاحا عفيفا ،فقال لي:
حل أحد أن يقول :يا ه ،اغفرلي ؟ (ابن اادرق)567 ،
فأجاد أبو الوليد ذلك ورفضه اهودني واظهر التعرب من خطئه ي اذه
امسألة ،واذا اللفظ ما منعه الشريعة كون مالك منع ذلك ي امستخرجة
الدعاء بيا ه وتوقف ي الدعاء بيا رمان ،أما منع اللغة لذلك منع أال اللغة
إدخال حرف النداء على اسم فيه األف والام وداد على اذا بالتشنيع وألف ي
امنع من ذلك ،بالرغم من استدال الباجي ي فحوى جويز مالك رمه اه
الدعاء بياه " من أمهات كتب الفقه والنحو (ابن اادرق.)568 ،
فلما بلغه ذلك داد عنادا وجاجا واعتره كله خطاء ومويه ،وجهل بالشرع
واللسان ،فلما طلب منه دليله قال اطلبوه جدوه ،ومن قرأ شيئا من اللغة
العربية وجد ما قلته وتورط ي اللكنة و العرمة ،فقال الباجي لعله أراد كره
مالك للدعاء بيا رمان بيا سيدي ،فأراد ما حكاه عن العرب ،أنه ا جود ذلك
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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على وجه النداء نافيه األف والام كقولنا ":يا لغام " و"يا العباس " فكان رد
اهودني التمادي ي الغلو واللراج ،وقال ا جهل ما قلته إا اأعاجم ،ومن م
يقرا شيئا من لسان العرب ،منع مالك الدعاء بيا اه ،واجتمعت العرب والنحاة
على أنه ا جود ذلك ي اللسان العربي( .ابن اادرق)569 ،
ويبدو تفوق أبو الوليد على اهودني ي اذه امناظرة ،إا كونه راسخ ي علم
اللغة و تصاريفها والنحو وقواعده كرسوخه ي الفقه وأصوله (عدة،2017 ،
 ،)61وباعتبار أن اللغة اي اأداة والوسيلة الي تستخدم أثناء امناظرة ،فكان
الباجي متضلعا ي علم النحو والصرف والعناية بها لغرض معاجة امسائل
اأصولية امرتبطة بعلم اجدل.
وخر دليل على احتراجه واستداله على اهودني ما تضمنته روايات كتب
الفقه والنحو ،خال مناظرته للهودني الي نقض فيها أدلته استنادا على كتب
اإمام مالك رمه اه ،إضافة إى كتب علماء اللغة والنحو ،ونص ما ي ذلك
رواية ابن لبابة (عياض ،80 ،احميدي ،)98 ،1966 ،سئل مالك عن الرجل يدعوا
ي الصاة فيقول :ياه ،يا رمان ،فقال :يقول :يا رمان ،ثم قال :واه مابن
عندي ".
أما رواية أبي حمد بن أبي ديد فنص ي روايته ي اذه امسألة :سئل مالك
عن الرجل يدعو فالصاة فيقول :ياه  ،يا رمان ،و اللهم أبن عندي.
واختصر ي النوادر ":قيل مالك :فيقول ي دعائه :يا ه ،يا رمان ،قال :نعم،
واه مابن عندي ،وما دعت به اأنبياء "
وي رواية الشيخ أبي الوليد ابن ميقل من طريق ابن لبابة أيضا" :سئل
مالك عن الرجل يدعو ي الصاة فيقول :يا ه ،يا رمان ،فقال :يقول يا رمان
ثم قال :اللهم أبن عندي ،فقد عر عن ذلك الباجي أثناء منع واعراض
اهودني وعناده فقال" :وأخرجت كتب النحو ما عسى أن يوجد ي ذلك الوقت
باجهة الي كنت فيها ،ككتاب سيبويه ،وكتاب ااغفال أبي علي الفسوي،
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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وكتاب علي بن عيسى الرماني وغراا ووجد فيها ما يدعم قوله ويدحض قول
غره( .ابن اادرق)569 ،
وما يؤكد إاتمام اإمام الباجي ميادين اللغة وفروعها جده ي كتاب
إحكام الفصول ي إحكام اأصول" يورد فصا خصوص بيان احروف الي تدور
بن امتناظرين موضحا أغراضها ومواضعها ي اللغة( .الباجي)178 ،1983 ،
كما ذكر الباجي ي مؤلفاته كاحدود ،وامنهاج ،مفاايم ومعاني
اصطاحية منها ما او شامل ومنها ما او موجز لغرض توضيح بعض
امصطلحات اأصولية معر عنها بآبلع عبارات اللغة مبينا أغراضها و حدود
ألفاظها الدائرة بن امتناظرين ،كونها ألفاظ خاصة تستعمل ي فن اجدل
وامناظرة وأورد بعض الشروح اللغوية عنها كقوله أن أصل احد ي كام العرب
او امنع( .الباجي)23 ،1973 ،
و كثرا ما كان أبو الوليد يذكر أحد حدود اذه األفاظ طبقا لتعريفات
أحد مشاخه أو أصحابه ويرفض حداا ما يرى فيها من نقص أو خلل معنوي،
فيذكر تعريفه ويدلي بها مستندا إى أدلة قطعية من الكتاب مثل :حد لفظة
العقل أن حداا بعض العلوم الضرورية وحله القلب ،فذكر أبي حنيفة أن
العقل حله الرأس فاستدل الباجي أن حله القلب استنادا لقوله تعاى ":أَ َفلَمْ
يَسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَ ُهمْ ُقلُوبٌ َيعْ ِقلُونَ ِبهَا " سورة احج اآية  ،46وقال ي
احدود أنه ذاب إليه مالك واو قول أال السنة من امتكلمن (الباجي،1987 ،
 - 10الباجي)34 ،1973 ،
كما جده يعتمد على مفاايم اللغة وضروبها ي شرح بعض بيانات أدلة
الشرع ،كقوله ي معقوات اأصل ":فأما فحوى اخطاب  ،فهو ما يفهم من
ف
ٍ
نفس اخطاب من قصد امتكلم لعرف اللغة حو قوله تعاىَ ":فلَا تَقُلْ َلهُمَا أُ
وَلَا تَ ْنهَ ْراُمَا " اإسراء ،اآية  ،23فهذا يفهم منه من جهة اللغة امنع من الضرب
والشتم وجري جرى النص من ذلك.
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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وقوله أما احصر فله لفظ واحد ،واو" إما " لغرض حقيق امنصوص عليه،
كقول الني صلى اه عليه وسلم  ":إما الواء من أعتق" ،فيفهم القصد من
ظاار اللفظ حصر الواء ي العتق أو نفيه عن غر امعتق( .الباجي)75 ،1989 ،
 أقل اجمع عند الباجي :وما يؤكد أيضا اإسهام العلمي اأدبي للباجي ي تصاريف اللغة ،عرضه
لبعض امسائل اللغوية امتعلقة بالصرف"،خصوص اقل اجمع " والي انقسم
العلماء ي ااستدال عليها بعدة أراء اأول يُسوق إى أن اقل اجمع ثاثة ،ورأي
الثاني يُسوق أن اقله اثنان ،وحكي الشوكاني رأيا ثالث ذاب إليه كل من ابن
فارس ي فقه العربية والزخشري أن اقل اجمع واحد (الباجي- 61 ،2003 ،
الباجي - 255 ،1986 ،ابن حزم ،دت - 2 ،ابويعلي - 650 ،1993 ،ابو قدامة،
- 31 ،1998القراي ،82 ،2004 ،الشوكاني)549 ،2000 ،
ونظرا اطاع اإمام أبي الوليد باللغة واللسان ،أورد رأي اجمعن على أقله
ثاثة ونقض أدلتهم ي ذلك ،ودافع عن الرأي الثاني وأخذ به ،وقال ي كتابه"
اإشارة" أنه مذاب مالك والقاضي أبوبكر بن الباقاني (الباجي،)159 ،2003 ،
وي " اأحكام" أنه ذاب إليه اأخر وأبو جعفر السمناني ،وحكاه ابن خويز منداد
عن مالك حترا على قوله اعتمادا على اأدلة الشرعية واللغوية مستدا
بإماع أال اللغة على صحة إجراء اسم اجمع وكناياته على ااثنن كإطاقه
على الثاثة ،كقوله تعاى ي قصة موسى واارون ":فَا ْذاَبَا بِ َآيَاتِنَا إِنَا َمعَ ُك ْم
سلَيْمَانَ إِذْ
مُسْتَ ِمعُونَ" ،سورة الشعراء اآية  ،15ومثال ذلك قوله تعاى ":وَدَاوُودَ وَ ُ
َيحْكُمَانِ فِي ا ْلحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَ َنمُ الْقَوْمِ َوكُنَا ِلحُكْ ِم ِهمْ شَااِدِينَ " سورة
اأنبياء اآية  ،79واستدل أيضا اتفاق أال اللغة واللسان ي قول امخر عن
نفسه وأخر معه ،قلنا وفعلنا وروى النحوين اذا عن اخليل وسيبويه (الباجي،
)255 ،1986
وقوله حول ورود ألفاظ اجمع ،وعدم دخول ماعة امؤنث ضمنه إا بأدلة
باعتبار أن لكل طائفة لفظ ختص به ي مقتضيات اللغة استنادا لقوله
صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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سلِمَاتِ وَالْمُ ْؤمِنِنَ وَالْمُ ْؤمِنَاتِ " اأحزاب اآية  ،35و
سلِمِنَ وَالْمُ ْ
تعاى":إِنَ الْمُ ْ
إيراده لدالة" الواو"عند أال اللغة حول اجمع السام والي تدل على مسة
أشياء منها التذكر ،والسامة ،واجمع ،ومن يفعل ،فا جود أن يقع حته
امؤثث إا بدليل ،كما ا يقع حته ما ا يعقل إا بدليل (الباجي.)61 ،2003 ،
خامة:
 ا شك أن بعض الصفات اأدبية واأخاقية الي امتاد بها اإمام أبوالوليد الباجي وتلك الي اكتسبها بعضها عن طريق اممارسة اليومية ،أثرت ي
شخصه وأضافت له دفعا ي تقوية حصيله العلمي.
 ميز النشاط العلمي أبي الوليد الباجي بإثراء احياة اأدبية منختلف اجوانب ،ففي الشعر جد له مقتطفات من أبيات وقصائد يعر من
خاها عن خواجه النفسية والذاتية مضمنا إيااا أساليب امدح والشكر والرثاء
والزاد والسفر.
 كما جد له مقتطفات من النثر بعضها ي شكل قالب جدلي على شكلرسائل تعليمية موجه لطاب العلم وبعض الفقهاء كرسالة حقيق امذاب
ونصيحته الولدية ،وأخرى أغراض دعوية بأساليب خطابية واستفهامية
وتعربية كرسالة رااب فرنسا وجواب اإمام أبوالوليد الباجي عليها.
 إضافة إى مدى اإسهامات العلمية أبو الوليد ي ميداني الشعر والنثر،كان له ااتمام قوي بالعلوم النحوية باعتباراا علوم مساعدة للعلماء والفقهاء
ي جال امناظرات العلمية ،خاصة ما تعلق بها بعلميي الفقه وأصوله ،فنرده
يستخدمها ي نصرة أقوال اإمام مالك رمه اه وإراد حره مذابه وبيان
دالتها شرعا ولغة.
 مادمة فقيهنا لبعض علماء النحو بامشرق واأخذ عنهم ،مكنه منالدخول ي مناظرات ي بعض امسائل فقهية الي حتاج ي طرق ووجوه
استدااتها وإثباتاتها على علم النحو ،واذا ما جعل تلك امناظرات تشكل مادة
صبان حبيب  ،عمر بوخاري

ͳʹͺ

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 129- 105 : )2021(3

علمية عمد إى التصنيف خصوص مسائلها كل ما تعلق من وجوه اللغة
والنحو.
 كما كان له إسهام واضح ي ميدان الصرف ونستشف ذلك من خالبعض مناظراته لعلماء عصره واو اهودني اأخر الذي رفض إجادة الدعاء"
بياه" حترا بان اللغة منع اجمع بن الياء واألف والام ،كما منعه
الشريعة ،غر أن اإمام الباجي رد قوله استنادا أقوال النحوين ،واو ما يدل
على تضلعه ي علوم النحو الصرف.
 وأورده أيضا ي مصنفاته العلمية مسائل متعلقة بالصرف والنحو منها:ما تعلق بأقل اجمع وناحظ أنه يدافع عن رأية القائل بأن أقله اثنان وفق
الكتاب والسنة وأقوال مالك ،واذا ما يؤكد على سعة اطاعه يفنون اآداب
صرفا وحوا.
 إن ااتمام اإمام الباجي بعلوم اللغة وما تعلق بها من حو وصرف ،راجعلعدم ااستغناء عن اذه العلوم ي طرق ااحتراج حول العديد من امسائل
الفقهية واأصولية.
 شكلت أشعاره ورسائله النثرية و الي غالبا ما امتزجت بفنون علم اجدلومؤلفاته امرتبطة بعلوم اللغة العربية ،موروث علمي وثقاي وطريق تعليمي
يهتدي إليه العلماء والفقهاء وطاب العلم ي ااستناد عليه سواء ي كسب
العلم أو تلقينه.
 أصبح اإسهام العلمي اأدبي لإمام أبو الوليد امرجعية العلمية والفكريةللعديد من الفقهاء والعلماء وطاب العلم ي ختلف ميادين اللغة ،فشكلت
مواضيع مناظراته امرتبطة مراات اأدب وفروعه ،مادة علمية ،نتج عنها
الضرورة احتمية ي عدم ااستغناء عن اللغة العربية ،كونها تعد الوسيلة ي
حقيق سبل العلم وحقائقه

صبان حبيب  ،عمر بوخاري
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ملخص
يهدف هذا اماال إى توضاح امعاير اللساناة الي حكم اختاار احتوى
التعلامي بشكل نظري ،والي تضمن جاح العملاة التعلماة التعلاماة ،إذ أن
احتوى  -باعتباره أحد عناصر امقلث التعلامي  -ابد أن يكون متجانسا ي
طباعته مع امعلم وامتعلم وواقع كل منهما.
وعلى الرغم من أن هذه امعاير بطابعها النظري حكم اختاار احتوى ي
تعلاماة اللغة -اأم أو القاناة  -إاّ أنها تتمقل واقعا وفعا بشكل ختلف من
حتوى إى آخر ،ولعل من أبرز معاير ااختاار ي تعلاماة اللغة العرباة ي
امدرسة اجزائرية معاار البعد القااي امغاربي ،وهذا ما سنحاول رصده ي هذا
اماال باستاصاء مدى تطباق هذا امعاار ي النص التعلامي اموجه لتاماذ
الطور القانوي ،وذلك من خال دراسة حتوى النصوص التعلاماة ي كتب
السنوات القاث هذا الطور.
الكلمات الدالة -
النص التعلامي ،البعد القااي ،معاير ااختاار ،دراسة احتوى ،الطور
القانوي.

امؤلف امرسل :حي بن حي :
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AbstractThis Article Aims To Clarify The Linguistic Criteria That Govern
The Choice Of Educational Content In Theory, And That Ensure The
Success Of The Educational Learning Process, As The Content - As
One Of The Elements Of The Educational Triangle - Must Be
Homogeneous In Nature With The Teacher And Learner And The
Reality Of Each.
Although These Standards, In Their Theoretical Nature, Govern
The Choice Of Content In The Teaching Of The Mother-Or-Second
Language, They Represent A Reality And Act Differently From One
Content To Another. Perhaps The Most Prominent Criteria For
Selection In Teaching Arabic In The Algerian School Are The
Standard Of The Maghreb Cultural Dimension, And This Is What We
Will Try It Was Monitored In This Article By Investigating The
Extent Of Application Of This Standard In The Educational Text
Directed To The Student Of The Secondary Stage, Through A Study
Of The Content Of Educational Texts In The Books Of The Three
Years Of This Phase.
Key WordsEducational Text, Cultural Dimension, Selection Criteria, Content
Study, Secondary Stage.

 مادمة- 1
إنّ اهدف اأساس من تعلام لغة ما هو مكن امتعلّم من حسن استعماها
 سواء، وهو ما تسعى إلاه جل امناهج الي تُعنى بتعلام اللغات،والتخاطب بها
 غر أن منهاج تعلام اللغة العرباة ي امدرسة،للناطان بها أم لغر الناطان
 بل يتعدّاه إى أهداف أخرى،اجزائرية ا يتوقف عند هذا اهدف اهام فحسب
 ذلك أنّ العرباة ي اجزائر تعدّ من أهم مكوّنات اهوية للشعب،أساساة
 ومن هنا،)03 ص،2016،اجزائري وأحد أهم رموز الوحد الوطناة(عبود وآخرون
 وم اعتمادها لغة،فاد م الركاز علاها ي التعلام باعتبارها اللغة اجامعة
 واتاانها، تؤخذ بها سائر امواد التعلاماة،رماة للتعلام ي ختلف اأطوار
 كالرياضاات والعلوم ااجتماعاة،يسهم ي جاح التعلّم ي بااة امواد الدراساة
 «التحكم ي: وهذا ما يشر إلاه واضعو كتاب اللغة العرباة باوهم إن،وغرها
، فكل امواد التعلاماة ي حاجة إلاها،ملكتها أمر ضروري لكونها كفاء عرضاة
»وكل ناص ي اكتسابها يؤدّي ا حالة إى اكتساب ناقص ي تلك امواد
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(عبود وآخرون ،2016،ص .)03ولذلك كان من الضروري ااهتمام بها بشكل
خاص ومدروس ،أن امنهج الربوي امعتمد حالاا ي اجزائر ،والذي يعتمد
امااربة بالكفاءات ،يعبّر عن تصوّر باداغوجي جديد ينطلق من الكفاءات
امستهدفة ي نهاية أي نشاط تعلامي ونهاية مرحلة تعلاماة تعلّماة لضبط
اسراتاجاة التكوين ي امدرسة من حاث طرائق التدريس ووسائل التعلام
وانتااد احتويات وأسالاب التاويم وأدواته (حقروبي،2002 ،ص ،)12وعلاه فهو
يهتم بكل مكوّنات الفعل التعلامي التعلّمي.
وحتويات اماد التعلاماة جب أن تعكس هذا ااهتمام ،إسااطا على
حتويات ماد اللغة العرباة ،إذ جد أنها تتجسد ي امعارف اللغوية واأدباة،
وكافاة توظافها سواء ي حلال نص أدبي ما وتركابه أو ي انتاج لغوي وفق
شروط لغة حدد  .والذي يتجسد ي حتوى ماد اللغة العرباة وآدابها ي
الكتاب اموجه للمتعلّم أنّه الوسالة امباشر لتجساد اأكقر توفرا من غرها.
ونظرا أهماته فاد تعدّدت البحوث الي نادت حتويات الكتاب امدرسي
وحلّلتها ي ختلف اأطوار التعلاماة امدرساة ،ورغم أن أغلبها قد ركّز على
تعلاماة النحو ،إاّ أنّ هناك دراسات قد أولت النص التعلامي عناية خاصة ،منها
دراسة بن قطاية بلااسم بعنوان :دور اللساناات ي تعلام اللغة العرباة
وتطباااتها على الطور اأول (اابتدائي)( ،مذكر ماجستر ،جامعة قاصدي
مرباح ،ورقلة2010 ،م) ،والي اهتمت بدراسة حتوى كتب امرحلة اابتدائاة من
حاث النصوص وروافدها امتمقلة ي دروس النحو والصرف ،وبالنسبة للمرحلة
امتوسطة فاد قدّم عمار غرار دراسة بعنوان :احتوى القااي لنصوص الكتاب
امدرسي دراسة وصفاة نادية مرحلة التعلام( ،مذكر ماجستر ،جامعة قاصدي
مرباح ،ورقلة2015 ،م) ،وأهم ما ماّز هذه الدراسة هو اهتمامها بالنص دون
روافده ،ولكنه على الرغم من حديده للنصوص الي خص اهوية اجزائرية
بشكل خاص ،إاّ أنّه م يشر إى تلكم الي حمل طابعا مغارباا .وبالتالي جد أنّ
هذه الدراسات م تشر إى الطور القانوي ،كما م تبحث ي البعد امغاربي
للنصوص ،وعلاه فسنحاول ي هذا اماال اإجابة عن السؤال التالي :هل تتوافق
حاقاة اانتماء اإقلامي مع معاير اختاار النصوص التعلاماة؟ وإى أي مدى
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تعكس النصوص امختار ي الطور القانوي ي امدرسة اجزائرية البعد احضاري
امغاربي؟
- 1منهجاة البحث:
إنّ اخلفاة النظرية هذا اماال تاوم أساسا على منهج امااربة بالكفاءات
امطبق ي امدرسة اجزائرية ،حاث سنحاول التفريق بن ثاثة مصطلحات
متداخلة هي :احتوى ،الكتاب امدرسي ،والنص التعلامي ،كما ستكون الدراسات
اللساناة التطباااة وما توصلت إلاه نظريا سندا منهجاا حاقاتن مهمتن،
هما :معاير اختاار احتوى ،ومنهج دراسة احتوى الاائم على امنهج الوصفي
التحلالي ،وذلك ،لغرض البحث عن مدى مقل هذه امعاير -وخاصة معاار
البعد احضاري امغاربي -واقعا ي النصوص التعلاماة اموجهة للطور القانوي
باجزائر ،مستعانن بأدا اإحصاء.
 /1النص التعلامي ي منهج امااربة بالكفاءات:
/1.1احتوى :يعتر احتوى من أهم مكونات امنهج التعلامي ،وهو جموع
ما يتلاّاه امتعلّم من قواعد حوية أو صرفاة أو باغاة بشكل نظري ،وكذا
كافاة توظافها سواء ي موقف حلال النص اللغوي أو تركابه ،أو ي انتاجه
لنص لغوي لتصبح كفاء قار لديه ،وهذا ما يشر إلاه حمد صاح حقروبي
باوله «إنّ احتوى هو :امعارف احضة(الصرفة) ،امعارف الفعلاة(امهارات)
وامعارف السلوكاة(امواقف)»(حقروبي ،2002،ص ، )46إذ أنها تنطلق من
الكفاءات الي م تسطرها لتتحاق عند امتعلمن ،وتعود إلاها وحااها واقعا.
/2.1الكتاب امدرسي :لاس الكتاب امدرسي وسالة تعلاماة عادية ،إنّه اماد
اخام  -وأهم وسالة -جب توظافها وتفعالها لتعكس احتوى ،وبالتالي
حاق الكفاءات امسطّر  ،ولذلك يعرّفه صاح بلعاد باوله إنّ الكتاب هو:
«امعجم أو اإناء الذي حوي اماد التعلاماة( )...حاث جده يتماز بوضعاة
مركزية ضمن باقي الوسائل» (بلعاد ،2000 ،ص.)85
/3.1النص التعلامي :ولنحدّد مفهوم النص أوّا ،ناول إنّه وحد لغوية
متكاملة ،متناساة ومنسجمة ،حويا ودالاا ،ولاس عبار عن مل منفصلة،
وإنّه –كما يرى إبراهام خلال  -عبار عن ملة متصلة طويلة تؤلف وحد
معنوية ،بكل ما يعريها من حذف ،أو إضافة أو ضمائر أو غرها من الظواهر
فاطنة خانش ،حي بن حي.
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اللغوية ،إضافة إى الدالة والسااق(خلال ،2007 ،ص ،)195وأنّ حديقنا ي هذه
الدراسة عن نصوص الكتب امدرساة ،فهي تتماز بالطابع التداولي ،حاث إ ّن
منتج النص ،امبدع -متحكم ي اللغة مختلف وظائفها ،وخاصة الوظافة
اجمالاة  -ويادّم أفكاره ي أفضل قالب لغوي متاح له ،لذلك ينطلق معلمو
اللغة العرباة منها ،وهذا ما يشر إلاه حمد صاح السماك باوله« :قدما أدرك
الساباون اأوّلون من علماء اللغة واأدب ما بن فروع اللغة العرباة من روابط
وثااة فمزجوا بانها وخلطوا بعضها ببعض ي مؤلفاتهم ومصنفاتهم ،واخذوا
من النصوص اأدباة الي ختارونها مركزا وأساسا تتجمع حوله أنواع البحوث
اللغوية امختلفة كتفسر مفردات النص ،وشرح عباراته ،وتوضاح ما اشتمل
علاه من الصور الباغاة وامسائل النحوية .وما به من اإشارات التارخاة
واارتباطات اجغرافاة ،وباان ما عسى أن يلوح به من حاسن ومآخذ[ ]...مع
التحدث عن حاا الشاعر أو الكاتب صاحب النص(»...السماك ،1998،ص،)56:
وبهذا ختلف النص التعلامي عن النص العادي عموما أو اأدبي خاصة ،فالنص
التعلامي هو ذلك النص الذي متاز بالوظافاة ،فهو مصدر لكل اأنشطة
اللغوية امسطر لتحااق كفاءات حدد  ،وهذا ما ياصده عبد اجاد عاساني
باوله «إنّ النص التعلامي هو الذي يؤدي وظافة تعلاماة ،حاث يتخذ أساسا
لتعلام أنشطة اللغة امختلفة» (عاساني،2018،ص ،)215وهذا ما يصطلح علاه
بامااربة النصاة ،والي ستتم اإشار إلاها احاا.
*خطط يوضح العاقة بن هذه العناصر القاثة.

امصدر :استنتاجا من خال العناصر الساباة وبلور ها.
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/2معاير اختاار النص التعلامي ي منهج امااربة بالكفاءات:
 /1- 2امعاير الي خضع ها اختاار احتوى ككل :ما أن النص
التعلامي جزء من احتوى فإنّ اختااره خضع للمعاير نفسها الي خضع ها
اختاار احتوى ،والي قسمها حاى بن حي إى قسمن:
أ/امعاير ذات البعد ااجتماعي القااي :وهي تلك امعاير الي تتعلق
محاط امتعلّم وجتمعه وثاافته وواقعه بشكل عام.
ب/معاير ذات بعد نفسي باداغوجي :وهي تتعلق أساسا بامتعلم ي حد ذاته،
وترتبط بادراته التعلماة ومدى نضجه اإدراكي والعاطفي (بن حي،2006 ،
ص.)26- 24
 /2- 2امعاير الي خضع ها النص التعلامي:
يُنظر إى النص التعلامي ي منهج امااربة بالكفاءات بطرياة ختلف عن
النظر إى بااة اأنشطة اللغوية اأدباة ،وذلك حتى يتحاق ي النص ما
يتماشى مع فلسفة منهج امااربة بالكفاءات:
أ -امااربة النصاة :وهي أن حاّق النص امختار امااربة النصاة ،بانطاق
الفعل التعلّمي من حلاله وفهمه ،ثم تركابه من جديد لاستفاد من ختلف
الظواهر اللغوية فاه ،وقد أطلق هنا مصطلح "مااربة" أنّ اهدف هو دراسة
النص وحاولة الوصول إى حاااته اللغوية ،فالغاية هي إحداث الكفاء اللغوية
وتطويرها ،وهذا مسعى واضعي الكتاب امدرسي إذ يعترون امااربة النصاة «رافدا
قويا مكن امتعلّم من مارسة كفاءته عن طريق تفعال مكتسباته ،إذ يعدّ النص
حور الدراسة وهو ناطة اانطاق وناطة الوصول أيضا»(دراجي وآخرون،
 ،2005ص ،)8ويظهر هنا أثر النظريات النادية كنظريات التلّاي من خال
مفهوم ااتصال اأدبي حاث ترى أحدث هذه النظريات أنّ العمل اأدبي يتشكل
من خال فعل الاراء  ،وأنّ جوهره ومعناه ا ينتماان إى النص بل إى العملاة
الي تتفاعل فاها الوحدات البنائاة للنص مع تصور الاارئ(دراجي وآخرون،
 ،2005ص ،)6وهنا ترز امعاير ذات البعد النفسي الباداغوجي كاماول
وااهتمامات ،هذا تعتر قراء النص مااربة لكنها لاست نهائاة ،فلكل قارئ
تفاعله امختلف عن غره ،وهذا ا يؤثر ي كفاءته اللغوية فحسب بل ي
شخصاته ونظرته لكانونته وحضارته ،هذا يرى بوسكن جاهد أن فعل الاراء
فاطنة خانش ،حي بن حي.
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يعمل على وصل الراث باحضار  ،فاللغة حال إى الكانونة وتوجه الفهم
واإدراك(بوسكن،2016،ص ،)37ونظرا هذا الدور اهام للاارئ (أي امتعلّم)،
فابد لاهتمام بـما يُحدثه النص من أثر ي نفس امتعلّم ،والذي ساؤثر على
امدى الاصر أو البعاد ي استعمال امتعلّم للغة اهدف- ،لذا يرى واضعوا
الوثااة امرافاة منهاج السنة اأوى ثانوي  -أن «النشاطات امارر ي تدريس
اللغة العرباة تنطلق من النص ،فالنص يصبح احور الرئاس الذي تدور ي فلكه
هذه النشاطات خدمة ملكة التعبر الكتابي والشفوي لدى التلماذ»(اللجنة
الوطناة للمناهج ،2005 ،ص ،)01وعلاه فإن النص اموجه للمتعلم اجزائري
والذي حمل ي طااته البعد القااي امغاربي ،حاق جزءا ما تصبو إلاه امااربة
النصاة ،أنّ امتعلّم ساتفاعل مع النص ويشعر بصلة عاطفاة ومعرفاة معه ،ما
ساسهل اانطاق منه لدراسة ختلف الظواهر اللغوية واأدباة ،وحاّق امااربة
النصاة ،بل حاّق كذلك بااة امعاير ،خاصة تلك الي تتعلّق بالبعد النفسي
الباداغوجي .وقد أشار عبده الراجحي إى ما يشبه ذلك ،عندما اعتر أن أكقر
النصوص فعالاة هي تلك الي ها جذور تارخاة وامتداد ثااي أنّها اأوسع
انتشارا واأقل تااادا (عبده الراجحي ،1995 ،ص.)39
ب  -تداولاة النص التعلامي :ما سبق ،مكن الاول إنّ اختاار النص ا
يكون اعتباطا بل جب أن يكون مصدرا واقعاا لأنشطة اللغوية
واأدباة(الروافد) ،إضافة إى مازه بالطابع التداولي ،فتعلّم اللغة يكون هدف
التواصل بها ،سواء استاباها أو انتاجها ،ويوضح دوغاس براون ذلك باوله:
«إنّ اتاان اللغة ا ياتصر على اتاان تراكابها الشكلاة ،وإما اتاانها بتحااق
وظائفها ااتصالاة ،ذلك أن الساطر على امفردات والراكاب ا تفاد شائا إذا
م يستطع امتعلّم أن يستخدمها ي نال اأفكار وامشاعر واستاباها»(براون،
 ،1994ص ،)248:فاستعمال اللغة أساسا هدفه التواصل ،وا مكن أن حاق
اللغة إجازيتها إذا كان تعلامها يهدف إى حااق السامة النحوية والدالاة
فحسب ،فالعملاة التواصلاة تتجاوز هذا امفهوم البساط ،ي رأي براون أنّها
«سلسلة من العناصر أو هي مزيج من عد أحداث ،أي أنّه لاس جرد واقع بل
وظافة تهدف إى إحداث شيء من التأثر أو التغار»( براون ،1994 ،ص،)248:
وعلاه ،فإن معاار تداولاة النص التعلامي يُنتج متعلّما إجاباا ا ينفعل مع
فاطنة خانش ،حي بن حي.
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النص أو يتفاعل فحسب ،بل يكون قادرا على إحداث التفاعل والتغار على
مستوى الواقع بإنتاجه اللغوي ،ومن اجلي هنا أن ما يضمن تداولاة النص
إضافة إى امااربة النصاة ،انطاقه من واقع امتعلم وحاطه واهتماماته
الفعلاة وهذا ما يشر إلاه ستافن بنكر باوله« :فاللغة الواحد تنظم أعضاء
اجماعة ي شبكة واحد تشرك ي امعلومات وتكون قو مشركة كبر ،
فامكن ي هذه امنظومة أي واحد من أعضائها أن يستفاد من الفتوحات
العبارية( )...الي تراكم بفعل أي عضو فاها سواء أكان ذلك ي احاضر أم
اماضي»(بنكر ،2000 ،ص ،)22ومن هنا فإن النص التعلامي الذي يتماز
بالتداولاة هو الذي جعل امتعلّم ماتنعا بإجازيته وبالتالي يفاده فعا ي ماام
تواصلي ،وا مكن حاّق ذلك إذا كان النص بعادا عن واقع امتعلّم ،وهنا جد
أن البعد ااجتماعي القااي مهم جدا وأساسي كمعاار اختاار النصوص
التعلاماة.
- 2نتائج البحث:
ومن أجل أن نكشف عن وجود البعد احضاري امغاربي ي النص التعلامي من
عدمه ابد من تطباق منهج دراسة احتوى الذي ياوم أساسا على:
ا -وصف العانة امتمقلة ي النصوص التعلاماة احدّد بعناوين" :النص
اأدبي" و"النص التواصلي" ي كتب الطور القانوي -سواء أكان التخصص
علماا أم أدباا ،مع ااستعانة بأدا اإحصاء.
ب -حلال النتائج لتحويلها من معطاات رقماة إى معطاات ذات دالة.
 /2- 1الطور القانوي بامدرسة اجزائرية:
وهو الطور التعلامي الذي يتلو امرحلة امتوسطة ،ويسبق التعلام اجامعي،
وي هذا الطور يتمّ التفريق بن التخصص العلمي واأدبي ،والذي تدوم مدّته
ثاث سنوات ي امدارس القانوية ،كما مكن أن يُمنح ي امؤسسات اخاصة
للرباة والتعلام وامعتمد طباا للاوانن اجزائرية ،وتستابل القانوية كل
التاماذ احاصلن على شهاد التعلام امتوسط (لعمش ،2010،ص.)65- 57:
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/2- 2النصوص ذات البعد امغاربي ي كتب هذا الطور وعددها بالنسبة
لكل النصوص:
جدر اماحظة إى أنّ النص التعلامي يُعتر ذا بعد ثااي مغاربي إذا تناول
موضوعا مغارباا ،سواء أكان نصا ناديا (تواصلاا يتناول قضاة مغارباة مقل:
استاال بلدان امغرب عن امشرق(هواري وآخرون،2011- 2010،ص،)114
واأوراس ي الشعر العربي (مريبعي وآخرون ،2011- 2010،ص ،)131وفلسطن
ي الشعر اجزائري (مريبعي وآخرون،2011- 2010،ص ،)102أم نصا أدباا
موضوعه أو صاحبه مغاربي مقل :النص الشعري "ثور الشرفاء" مفدي زكرياء
(مريبعي وآخرون ،2011- 2010 ،ص )80النص الشعري "مالة" لشفاق
الكمالي العراقي(مريبعي وآخرون ،2011- 2010 ،ص.)123
جدول:01باان عدد النصوص امغارباة بالنسبة لغرها.
السنوات

جموع النصوص التعلاماة

النصوص التعلاماة امغارباة

السنة اأوى(أدبي +علمي)

24+20

00 /00

السنة القاناة(أدبي +علمي)
السنة القالقة(أدبي +علمي)

22+24
24+36

04+04
10+11

امصدر :من خال دراسة حتوى كتب اأدب العربي اموجهة للطور القانوي.
 /2- 3حلال النتائج:
أ -بالنسبة لكتابي السنة اأوى (أدبي وعلمي) :يرجع انعدام النصوص ذات
البعد القااي امغاربي ي هذه امدونة إى الطرياة الي م اعتمادها ي تاديم
احتويات اأدباة إذ مّ ااعتماد على العصور اأدباة ،فامتعلّم يتناول العصور
اأدباة (شلوف وآخرون ،2014- 2013 ،ص )222- 217:مقل :العصر اجاهلي،
عصر صدر اإسام ،عصر بي أماة ،وعلاه فإننا ا نتوقع أن يوجد أي نص
تعلامي أدبي ذو بعد مغاربي وينتمي أحد العصور امذكور أنّ اأدب امغاربي م
ينضج إاّ ي فر زمناة احاة.
ب -بالنسبة لكتابي السنة القاناة(أدبي وعلمي) :يرجع وجود البعد امغاربي
إى وجود عصر اأدب امغاربي ،حاث يتناول كتاب السنة القاناة(هواري
وآخرون ،2011- 2010،ص )168- 100العصر العباسي بطوريه (الاو
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والضعف) ،العصر امغربي حت عنوان :امغرب العربي ،اأدب اأندلسي حت
عنوان :باد اأندلس ،وي اجدول التالي حاول حديدها بدقة:
جدول :02باان عناوين النصوص امغارباة وأصحابها:

كتاب خص :النص التعلامي
السنة القاناة من قضايا الشعر ي عهد الدولة الرستماة (ص)133:
خصص أدبي نهضة اأدب ي عهد الدولة الرستماة(ص)143:
الشعر ي ظل الصراعات الداخلاة على السلطة(ص:
)151
استاال باد امغرب عن امشرق(ص)162 :
السنة القاناة النصوص نفسها
خصص
علمي

صاحبه
بكر بن ماد
حاز ابراهام بكر
أبو موسى مو
الزياني
حاز ابراهام بكر
امؤلفون أنفسهم

امصدر( :هواري وآخرون ،2011- 2010،ص)168- 100
وبعد هذه النصوص اأربعة يتم اانتاال إى اأدب اأندلسي.ج -بالنسبة لكتابي السنة القالقة(أدبي وعلمي) :تبلغ نسبة النصوص
التعلاماة ذات البعد القااي امغاربي بالنسبة جموع النصوص عند الشعبة
اأدباة ،%30.5 :بانما تتجاوز  ،%41ي الشعبة العلماة ،واجدوان التالاان
يوضحان ذلك:
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جدول :03باان النصوص امغارباة مع أصحابها الشعبة اأدباة الاسم
النهائي:

النص التعلامي
علم التاريخ(ص)38 :
اانسان الكبر(ص)161:
مالة(ص" ) 123 :مالة بوحرد"
اأوراس ي الشعر العربي(ص)131 :
منزلة امقافن ي اأمة العرباة(ص)182 :
اجرح واأمل(ص)204 :
الطريق إى قرية الطوب(ص)212 :
صور ااحتال ي الاصة
اجزائرية(ص)220:
الة فاطمة نسومر(ص)254 :
من مسرحاة امغص(ص)264 :
امسرح اجزائري الواقع واآفاق(ص)274 :

صاحبه
ابن خلدون(تونسي)
حمد صاح باوية(جزائري)
شفاق الكمالي(عراقي)
عبد اه الركاي(جزائري)
حمد البشر اإبراهامي(جزائري)
زلاخة سعودي(جزائرية)
حمد شنوي(جزائري)
أناسة بركات درار(جزائرية)
إدريس قرقو (جزائري)
أمد بودشاشة(جزائري)
خلوف بوكروح(جزائري)

امصدر :شريف مريبعي وآخرون ،الاسم اأدبي.2011- 2010 ،
جدول :04باان النصوص امغارباة مع أصحابها للشعبة العلماة الاسم
النهائي:

النص التعلامي
علم التاريخ(ص)30 :
ثور الشرفاء(ص)80:
فلسطن ي الشعر اجزائري(ص)102:
اانسان الكبر(ص)112:
اأوراس ي الشعر العربي(ص)118 :
منزلة امقافن ي اأمة العرباة(ص)144 :
الطريق إى قرية الطوب(ص)162 :
الاص الفي الاصر ي مواجهة التغار
ااجتماعي(ص)171:
الة فاطمة نسومر(ص)204 :
امسرح اجزائري الواقع واآفاق(ص)274 :

صاحبه
ابن خلدون(تونسي)
مفدي زكرياء(جزائري)
عبد اه الركاي(جزائري)
حمد صاح باوية(جزائري)
عبد اه الركاي(جزائري)
حمد البشر اإبراهامي(جزائري)
حمد شنوي(جزائري)
شريبط أمد شريبط(جزائري)
إدريس قرقو (جزائري)
خلوف بوكروح(جزائري)

امصدر :شريف مريبعي وآخرون ،الاسم العلمي.2011- 2010 ،
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وتعود هذه النسبة امرتفعة للنصوص التعلاماة امغارباة إى وجود ثاثة
حاور ي السنة القالقة ثانوي(لكل الشعب) وهي :حور القور اجزائرية ،حور
الاصة الفناة اجزائرية ،وحور امسرح اجزائري.
- 3مناقشة نتائج البحث:
أ -النصوص التعلاماة للسنوات اأوى:
ا جد أية نصوص أدباة ذات بعد ثااي مغاربي ،أن العصور اأدباة امارحة
تسبق امغاربي زمناا(العصر اجاهلي ،عصر صدر اإسام ،العصر اأموي) ،ولكن
هذا م منع من ايراد نص ي نشاط امطالعة اموجهة (هواري وآخرون- 2010،
 ،2011ص )158من اأدب اجزائري :قصة انتظار أبي العاد دودو ،واحق أن هذه
النصوص م اختاارها مراعا امعاير ذات البعد النفسي والباداغوجي بشكل
أكر أنّها تهتم بالكفاء اللغوية للمتعلم من خال تاديم نصوص وظافاة
خدم الكفاءات امسطر هذا امستوى والي تركز على اجانب اللغوي خاصة
واجانب القااي العام للعرب قبل اإسام عامة ،ي حن أن حضور امعاير ذات
البعد ااجتماعي القااي مكن رصدها ي عصر صدر اإسام والعصر اأموي
بشكل أكقر بروزا من العصر اجاهلي ،نظرا للخلفاة الديناة الي يتماز بها
امتعلم (اإسام) ولاس اخلفاة ااجتماعاة فحسب ،ولكنها تباى بالركاز
على أدب امشرق العربي دون اإشار إى امغرب العربي ،ويباى حضور اجانب
ااجتماعي القااي امغاربي حصورا ي نص امطالعة الوحاد سابق الذكر.
ب -النصوص التعلاماة للسنوات القاناة:
م توظاف نصوص تعلاماة مناسبة لوحد اأدب امغربي ،بالركاز على
اهتمامات سكان امغرب العربي آنذاك ،والي مكن حصرها ي ثاث نااط:
امشاركة ي اأحداث السااساة والتارخاة الي حدث ي امشرق ،تطوير امعارف
والعلوم الديناة واللغوية واأدباة خاصة (اتاان امغربي للغة العرباة وإبداعه ي
اجال اأدبي شعرا ونقرا) ،وأخرا التطوّر السااسي والتارخي الذي حدث ي
امغرب العربي منفصا عن امشرق ،وهذا جعل امتعلّم يشعر بأنّ حضارته ماز
وها تاريخ خاص بها وإن بدأ مرتبطا بامشرق ،إاّ أنّه انفصل عنه ،لادرك
(امتعلم) أنّ له حضار ها خصوصااتها  ،فاشعر بانتمائه امغاربي ،وهنا جد أن
ااهتمام بامعاير ذات البعد ااجتماعي والقااي ،وامعاير ذات البعد النفسي
فاطنة خانش ،حي بن حي.
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والباداغوجي كان بالدرجة نفسها ،إذ أن النصوص تتحدث عن حاط امتعلم
امغاربي وجتمعه وتارخه بعد انفصال امغرب عن امشرق سااساا.
ج -النصوص التعلاماة للسنوات القالقة:
رغم أن نسبة النصوص امارر ي هذا امستوى مرتفعة ومتناسبة مع احاور
امسطر هذا امستوى ،ولكنها تفتار إى نصوص ذات الطابع النادي ،وهنا جدر
اإشار إى أنّ تصناف الوحدات هنا ا خضع لتصناف العصر اأدبي فاط ،بل
خضع للتصناف النادي ي أغلبه ،وهذا التصناف متاز مرونة مناسبة ختلف
كقرا عن وحدات امستوين السابان ،ففي وحد امدرسة اإحاائاة أدرجت
ثاثة نصوص لشاعرين مصرين(أمد شوقي وحمود سامي البارودي) ،ي حن
كان من اممكن استعمال نص شعري أحد امغاربة الكاساكان اجدّدين أمقال
عبد احماد بن باديس(اجزائري) أو راشد الزبر السنوسي(اللاي) أو حمد
اخباز(امغربي) ،وهؤاء قد نظموا قصائد تتماز بطابعها الكاساكي اجدّد،
ومواضاعها امهتمة بالواقع امغربي آنذاك ،وهذا يضمن تداولاة النص التعلامي
خاصة وأنّ امنطاة امغرباة آنذاك كانت مستعمر وظروفها متشابهة .ما
يضمن بالتأكاد حااق امعاير ذات البعد ااجتماعي والقااي امغاربي،
فاحركات ااصاحاة الي ظهرت آنذاك استعملت اأدب كوسالة إصاحاة
انطلات من الواقع امغاربي وحاقااته ،ما أثرى أدب تلك الفر والذي يتماز
خصائص امذهب الكاساكي ،كان هذا لاتوافق مع معاير اختاار النصوص
سواء من حاث امااربة النصاة أو التداولاة .أما فاما خص وحد امدرسة
الرومنساة وإن طغى ااهتمام فاها باأدب امهجري ،فإنّ السؤال امطروح :ماذا م
يوظف نص أبي الااسم الشابي(التونسي) مقا ،وهو الشاعر الرومانسي الذي
كان على اتصال بامدارس الرومنساة ي امشرق ،ونصوصه ا تضع بن يدي
امتعلم نصا رومنساا حاق كفاءات احور فحسب الي أبرزها :استنتاج مظاهر
التجديد ي الشعر العربي احديث(مريبعي وآخرون،2011- 2010،ص ،)71بل
مكن اعتباره نصا ذا خلفاة اجتماعاة وثاافاة يشعر امتعلم امغاربي بانتمائه
إلاها ما يضمن تفاعله العاطفي معها -خاصة تلك امتعلاة بالقور على
امستعمر الفرنسي -ما يعي أنّه حاق معاير اختاار النص والي تعكس
وتتوافق مع معاير اختاار احتوى الي خاطب انتماء امتعلم امغاربي.
فاطنة خانش ،حي بن حي.
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خاتـمة:
خلص ي اأخر إى أن البعد القااي امغاربي يتوافق إى حد كبر مع
معاير اختاار احتوى سواء أتعلّق اأمر بامعاير ذات البعد ااجتماعي القااي،
أم البعد النفسي الباداغوجي ،أن امتعلّم مغاربي ،كما أنّ البعد امغاربي يضمن
حاّق امااربة النصاة وتداولاة النص ،وإن كان من الصعب حاااه ي النص
التعلامي اموجه للسنة اأوى ،فاد م استعماله كنص للمطالعة اموجهة ونص
واحد غر كاف ،وبالنسبة لنصوص السنة القاناة فاد مّ توظافه وبشكل جاد
خاصة وأنه جعل امتعلّم يلمس مو الفكر امغاربي ونضجه ،وانفصاله الفعلي عن
امشرق ،خاصة عندما يدرك أن شعلة اأدب وامعرفة قد انتالت إى امغرب العربي
ي حن كانت تكاد تنطفئ ي امشرق إبان الطور القاني من العصر العباسي،
ولعلّ من امفاد هنا أن نشر إى حاقاة واقعاة ا مكن أن تااسها البحوث
اأكادماة ي حاااة اأمر ،وهو أن امتعلمن ي السنة القاناة -حسب
ماحظتنا امتواضعة  -يعطون لوحد امغرب العربي اهتماما خاصا وكأنهم
حاولون اكتشاف هويتهم ،حتى أنهم يسألون عن اأغراض الشعرية الي
"استطاع" أن يكتب فاها امغاربة ،وكم يتفاجؤون عندما يعرض علاهم بعض
الشعراء أمقال الشاعر :أبي عبد اه حمد بن يوسف القغري (ت1115:ه -
1703م) ،وتادّم هم قصادته الي وصف فاها تلمسان كمقال عن شعره ،فاؤدي
هذا إى انفعاهم بشكل غر منتظر ،كأنه نوع من الفخر باماضي امغاربي ،وهذا
بالضبط ما حتاجه امتعلّم – فاما حسب  ،-وهو إثار اماول وااجاهات
والشعور بأن هذه اللغة تعناه أيضا ...
ورغم أن النصوص التعلاماة اموجهة إى السنوات القالقة حاق هذا البعد
غر أن هذا غر كاف –برأينا  ،-فابد للمتعلم امغاربي خاصة ي السنة القالقة
الي تسبق امرحلة اجامعاة ،أن يتعرّف على أمقلة جسّد امدارس اأدباة
النادية من اأدب امغاربي ،وا بد أن يتناوها حلاا وتركابا ،إذ من اممكن جدا
أن ينتج على منواها ويوظفها بشكل تداولي خاصة وأنها مغارباة ،فتكون أقرب
إلاه من غرها.
أخرا ابد من اإشار إى أن هذا امعاار" :البعد القااي امغاربي" موجود ي
تضاعاف امعاير الي حكم اختاار احتوى ،ولكن بشكل غر مباشر وغر صريح،
فاطنة خانش ،حي بن حي.
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ويتم ااستناد إلاه ي اختاار احتوى ي امدرسة اجزائرية ،ولكنه ومن خال هذا
البحث يباى ي خانة غر الصريح وغر الواضح ،لذلك وجدنا بعض امآخذ وإن
كانت قلالة ،واأصل أن العملاة التعلماة التعلاماة تتطوّر وتتجه حو اأفضل
بالناد والبحث عن اهفوات لتصلاح اخلل وتعزيز اجاد باأجود منه ،فهل
ساصبح معاار البعد القااي امغاربي من بن امعاير الي يتم بها اختاار النص
التعلامي ي امدرسة امغارباة وبشكل صريح ي يوم من اأيام؟
قائمة امراجع:

أ  -الكتب:
 .إبراهام خلال ،ي اللساناات وحو النص ،دار امسر للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان،
اأردن2007 ،م.
 .دراجي سعاد دراجي سعادي .سلامان بوزيان .جا بوزيان .مدني شحامي ،دلال اأستاذ،
السنة القالقة من التعلام القانوي ،الديوان الوطي للمطبوعات امدرساة ،وزار الرباة
الوطناة ،اجزائر2005 ،م.
 .دوغاس براون ،تر :عبده الراجحي .علي أمد شعبان أسس تعلم اللغة وتعلاماها ،دار
النهضة العرباة للطباعة والنشر ،بروت لبنان1994 ،م.
 .ستافن بنكر ،تر :مز بن قبان امزيي ،الغريز اللغوية :كاف يبدع العال اللغة ،دار
امريخ للنشر ،الرياض .امملكة السعودية العرباة ،ت 2000:م.
 .سعد لعمش ،مر :إبراهام قاتي ،اجامع ي التشريع امدرسي اجزائري ،دار اهدى ،عن
ملالة .اجزائر ،ت2010 :م.
 .الشريف مريبعي دراجي سعادي ،سلامان بوزيان ،جا بوزيان ،مدني شحامي ،اللغة
العرباة وآدابها للسنة القالقة من التعلام القانوي ،للشعبتن :آداب وفلسفة ولغات أجنباة،
وزار الرباة الوطناة ،الديوان الوطي للمطبوعات امدرساة2010 ،م 2011-م.
 .الشريف مريبعي دراجي سعادي ،سلامان بوزيان ،جا بوزيان ،مدني شحامي ،اللغة
العرباة وآدابها للسنة القالقة من التعلام القانوي ،للشعب :الرياضاات .علوم جريباة.
تسار واقتصاد ،تاي رياضي ،وزار الرباة الوطناة ،الديوان الوطي للمطبوعات
امدرساة ،اجزائر2010 ،م 2011-م.
 .صاح بلعاد ،دروس ي اللساناات التطباااة ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،اجزائر،
2000م.
 .عبده الراجحي ،علم اللغة التطبااي وتعلام اللغة العرباة ،دار امعرفة اجامعاة،
اإسكندرية ،مصر2005 ،م.
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السنة اأوى من التعلام القانوي العام والتكنولوجي ،وزار الرباة الوطناة ،اجزائر،
 2005م.
 .حمد صاح السماك ،فن تدريس الرباة اللغوية وانطباعاتها امسلكاة وأماطها
العملاة ،دار الفكر العربي ،مصر1998 ،م.
 .حمد صاح حقروبي ،امدخل إى التدريس بالكفاءات ،دار اهدى ،اجزائر2002 ،م.
 .حمود عبود .عبد امالك بوطاش وآخرون ،دلال كتاب السنة اأوى من التعلام
اابتدائي (اللغة العرباة .ت .إساماة ،ت .بدناة) مطابق مناهج اجال القاني 2016م،
الديوان الوطي للمطبوعات امدرساة ،اجزائر2016 ،م.
 .مصطفى هواري .أبوبكر سعد اه ،كمال خلفي ،اجديد ي اأدب والنصوص وامطالعة
اموجهة ،للشعبتن :للشعب الرياضاات. ،علوم جريباة .تسار واقتصاد ،تاي رياضي،
وزار الرباة الوطناة ،الديوان الوطي للمطبوعات امدرساة ،اجزائر2010 ،م 2011-م.
ب  -امااات:
 .عبد اجاد عاساني .حنان قادري ،تعلاماة النصوص اأدباة ومشكاتها ي السنة اأوى
ثانوي آداب ،جلة الذاكر  ،خر الراث اللغوي واأدبي ي اجنوب الشرقي اجزائري،
ع ،11 :ورقلة ،اجزائر ،جوان 2018م.
ج  -رسائل جامعاة غر منشور امااات:
 .بن حي حي ،تعلاماة النص الارآني ي إطار التكوين اجامعي امتخصص ي اللغة
العرباة وآدابها ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اجزائر2006 ،م.
 .بوسكن جاهد ،ديناماة التلاي ي الرواية اجزائرية العاصر  ،مااربة ي التلاي
الداخلي لرواية "اعرافات اسكرام" لعز الدين ماهوبي ،أطروحة دكتوراه ،جامعة أمد بن
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تتناول الدراسة موضوع ضرب الزوجة الناشز من منظور الفقه اإسـ ـامي
ي ظل اأوضاع امعاصرة الي أفرزتها الثورة احقوقية ،حيث حاول الدراسة
تسليط الضوء على مدى شرعية هذه الوسيلة ضمن سياق تارخي ،يتم فيه
عرض آراء الفقهاء ووجهات نظرهم ي استصدام هذه الوسيلة من خال منهج
حليلي لواقع الن وظروف نزوله مع إعمال النظرة امقاصدية لوسائل احفاظ
على ااستقرار اأسري عند نشوز الزوجة .وتوصلت الدراسة إى منع الضرب
مطلقا سواء كان مرحا أو غر مرح وفق ما يقتضيه واقعنا امعاصر.
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-Abstract
Disobedient Wife From The Perspective Of Islamic Jurisprudence
In The Context Of The Contemporary Circumstances Produced By
The Human Rights Revolution, Where The Study Tries To Highlight
The Legitimacy Of This Medium Within A Historical Context, In
Which The Opinions And Views Of Jurists In The Use Of This
Method Are Presented Through An Analytical Approach To The
Reality Of The Legislation And The Circumstances Of Its Descent
With The Realization Of The Intended View Of The Means Of
Maintaining Family Stability When Discipline The Man His Wife.
The Study Found That Beatings Are Absolutely Preventable, Whether
Severe Or Not, As Required By Our Contemporary Reality.
Key WordsBeating, Disobedient Wife, Discipline, The Assessment, Islamic
Law.

مقدمة
لقد ك ـ ـرم اه سبحانه وتع ـاى اإنس ـان وفضله على سـ ـائر امصلـوق ـات ،فقد
قال تع ـ ـاى :وَلَقَدْ كَ َر ْمنَا بَنِي آدَمَ َوحَ َملْنَا ُهمْ فِي الْبَرِ وَالْ َبحْرِ وَرَزَقْنَا ُهمْ مِ َن
خلَقْنَا تَفْضِيلًا (اإسراء ،)70 ،وي اآية
ضلْنَا ُهمْ عَلَى كَثِرٍ مِ َمنْ َ
الطَيِبَاتِ وَفَ َ
تكريم هذا اجنس البشري ،وتفضيله على سائر امصلوقات بالرزق من الطيبات،
وتسصر الفلك ي البحر وغرها من امنن وألوان التفضيل على سائر اأنعام
واخلق.
ومقتضى هذا التكريم ينسحب على كافة أشكال احياة ما ي ذلك احياة
الزوجية والعاقات اأسرية ،فهي احضن اأول لتنشئة اإنسان على الفضيلة،
وامصرف الشرعي واأوحد للغريزة ،وبهذا نال اإنسان شرف الرفعة والسمو على
سائر امصلوقات ،واشك أن اأسرة هي اميدان الذي يثبت فيه ابن آدم هذا
التفوق من خال سياسة اأسرة ي جو من الفضيلة وااحرام امتبادل بن
الزوجن ،حتى يتولد عن ذلك جيل سليم الفكر والقلب ،شريف السلوك والغايةـ
وما كانت احياة الزوجية ي الغالب اأعم ا تنعم بااستقرار بسبب طبائع
البشر؛ فقد وضعت الشريعة اإسامية والقوانن الوضعية  -ما ا يتعارض
عمر نسيل
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مع الكرامة اإنسانية  -ملة من الوسائل واحلول من أجل احفاظ على هذا
ااستقرار ،ووقايته من اهزات الي قد تعريه.
ولكن أحد هذه الوسائل واحلول قد أثار لغطا كبرا؛ وذاك لتعارضه مع
مقتضى التكريم اإنساني من جهة ،وكونه قد ن عليه ي القرآن الكريم
كأحد الوس ـائل تأديب ام ـ ـرأة الناشز من جهة أخرى ،وا غرو أن نشوز الزوجة من
أحد العوامل الي تهدد ااستقرار اأسري ،ولذلك أرشد الشارع احكيم الزوج
إى وعظ كرمته ،ثم هجرها تنبيها وإشعارا هاـ ثم تأديبها بالضرب غر امرح.
والواقع أن الوسيلة اأخرة قد أسالت حرا كثرا تسببت فيه الثورة
احقوقية الي اجتاحت عامنا اإسامي ي مطلع هذا القرن ،وأصبح الضرب -
وإن م يرك وما ،وم يكسر عظما -وسيلة وحشية يستحيل معها بقاء
العشرة وامودة بن الزوجن .ولذلك كان احديث عن هذا اموضوع من اأهمية
مكان؛ كونه جيب عن هذه التساؤات ،وعن مدى جدوى هذه الوسيلة ي ظل
الثورة احقوقية الي أفرزها الواقع امعيش ،وكيف يشرعن دين الرمة
والسماحة والرفق بالقوارير مثل هذه الوسائل امؤمة امؤذية ،إذا علمنا أن ظاهر
نصوص الشريعة قد أباحت ضرب امرأة الناشز وفق كيفيات حددها فقهاء
الشريعة اإسامية ،ومن ثم فاإشكال امطروح هنا ،هو :إى أي مدى مكن اعتبار
الضرب وسيلة لتأديب الناشز ي الشريعة اإسامية ،وهل أضحى ضرب الناشز
وسيلة قرآنية متعينة ا حيد عنها ؟
واجدير بالذكر أن اموضوع قد تناولته دراسات سابقة كثرة كانت سردا
ظاهريا أقوال الفقهاء وحثا جادا متمرسا ي أدبيات الفقه اإسامي؛ لكنه ا
يعدو أن يكون جرد مع خال من التأصيل الشرعي ،والنظر امقاصدي هذه
الوسيلة ومن هذه الدراسات:
تأديب الزوجة بالضرب ي الفقه اإسامي بن اإباحة والتجريم،للباحثة :شهرزاد بوسطلة ،جلة ااجتهاد القضائي ،جامعة حمد خيضر،
بسكرة .العدد الثالث عشر ،ديسمر2016م ،والواقع أن هذه الدراسة خلصت إى
أن التأديب بالضرب وإن كان مباحا إا أن اأصل فيه الكراهة ،ثم أباحت الدراسة
الضرب بقيود ،ورتبت امسؤولية على الزوج عند حدوث الضرر.
عمر نسيل
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تأديب الزوجة بن الشريعة اإسامية والتشريع اجزائري ،للباحث:عيسات اليزيد ،اجلة اأكادمية للبحث القانوني ،جامعة عبد الرمان مرة،
جاية ،اجلد الرابع عشر ،العدد العشرون2016 ،م ،وقد خلصت الدراسة إى أن
التأديب سبب من أسباب اإباحة شريطة أا يتجاوز فيه القدر امتعارف عليه ،وإا
ُعدَ ظلما .وم تركز الدراسة على وسيلة الضرب بل تناولت التأديب عموما.
سلطة تأديب الزوجة دراسة مقارنة ،للباحثن :أحسن زق ـ ـور والغـ ـ ـ ـ ـوطعبد الكريم ،جلة الدّراسات اإساميّة ،العدد التاسع ،جوان 2017م ،وبينت
الدراسة أن التأديب حق مقرر للزوج شرعا وقانونا عند نشوز الزوجة ،وأن الضرب
يعتر وسيلة من وسائل التأديب ،غر أنه يفضل عدم استعماله ،وإذا تعسف الزوج
فيه أو استعمله دون وجه حق ،فللزوجة عندها مساءلته قضائيا.
واحق أن هذا الدراسة خالف كل ما سبق من الدراسات من حيث اعتبار
الضرب وسيلة مباحــة بقيد أو بغره ،سالكة ي سبيل إثبات ذلك منهجا
استقرائيا حليليا لنصوص الشريعة ،ومراعيا لظروف نزول الن مع تأصيل
شرعي منع الضرب مطلقا ي ظل امتغرات الي حكم واقعنا امعيش ،وما
تقتضيه ظروف الزمن الراهن.
ولإجابة عن اإشكالية امطروحة سلفًا؛ تضمنت الدراسة مقدمة فيها أهمية
اموضوع وإشكاليته والدراسات السابقة ،ثم صلب الدراسة الذي كان ي مطلبن،
تناول امطلب اأول ضرب الناشز تأديبا ي أدبيات الفقه اإسامي ،بينما تناول
امطلب الثاني ضرب الناشز ي ضوء اأحوال ااجتماعية امعاصرة ،ثم ذُيِلَ
البحث خاةة فيها أبرز النتائج الي توصلت إليها الدراسة.
امطلب اأول :ضرب الناشز تأديبا ي أدبيات الفقه اإسامي
لقد تناول فقهاؤنا اأقدمون منذ عصر التدوين مسألة تأديب امرأة الناشز
بالضرب وحوه ،وكانت آراؤهم متعددة من حيث كيفية الضرب ووسيلته وحده
اأدنى ،وهي مبثوثة ي كتب التفاسر واأحاديث ،وقبل اخوض ي هذه امسألة
حسن بنا التعريج على امعنى اللغوي وااصطاحي للنشوز والتأديب والضرب.
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الفرع اأول :معنى الضرب والتأديب والنشوز
أوا :الضرب لغة
الضّربُ معروف ،والضرب ،والضَريبُ :امَضْروبُ .وامِضْ َربُ وامِضْرابُ ميعا :مَا
ضُ ِربَ بِهِ .وضَارَبَهُ أَي جالَدَه .وضَ َربَ بيدِه إى كذاَ :أهْوَى .وضَرب على يده:
أمسك .وضرب على يده :كَفَه عن الشيء .وضرب على يد فان إذا حَجر عليه،
حجَر عليه .وي حديث
وضرب على يد فان إذا منعه من أمر َأخَذَ فِيه ،كَقَوْ ِلكَ َ
ابن عمر :فأردت أن أضرب على يده .أَي َأعْقِد معه البيع ،أن من عادة امُتبا ِيعَيْن
أن يضع أحدهما يده ي يد اآخر ،عند عقد التَبايُع( .ابن منظور ،1414 ،صفحة
( )545-543الزبيدي ،د.س.ن ،صفحة  )240والذي يفهم من امعنين أن الضرب
قد يطلق على القرع الثقيل ،وقد يطلق على اخفيف ،أو حتى على وضع الرجل
يده على يد غره عند نهاية صفقة البيع.
ثانيا :التأديب لغة
مصدر من أدب ،واأَ َدبُ :الذي يَتَأَ َدبُ بِهِ اأديبُ مِن الناس؛ وسُمِيَ أدبا أَنه
يَأْ ِدبُ الناسَ إى احامد ،وينهاهم عن امقابح .وأصل اأدب الدعاء ،ومنه قيل
للصَنِيع يُدعى إليه الناس :مدعاةٌ ومأدُبةٌ .واأَ َدبُ :أَ َدبُ النَفس والدَرس .واأَدَبُ:
الظَرْفُ وحسن التَناول .وأَدَبه فَتَأَدَبَ :علَمهَ ،ويُقَالُ للبعرِ إِذَا رِيضَ وذُلِلَ :أَدِيبٌ
مُؤَ َدبٌ( .ابن منظور ،1414 ،صفحة  )206وما يفهم من التأديب أنه إرجاع النفس
إى الفضائل واحامد.
ثالثا :النشوز لغة
النَشْزُ :امكان امرتفع ،ونَشَزَ بِقِرْنِهِ :احْتَ َملَهُ فَصَ َرعَهُ ،وامرأةُ تَنْشُزُ وتَنْشِزُ نُشوزاً:
استعصت على زوجها ،وأبغضته ،ونَشَزَ َب ْعلُها عليها :ضَرَبَها ،وجَفاها وعِرقٌ ناشزٌ:
ب ناشِزٌ :ارتف َع عن مَكانه رعباً وأنْشزَ عظام اميت :رفعها
مُنْتَبِرٌ ،يضرب من داءٍ و َقلْ ٌ
إى مواضعها ،و َركَبَ بعضَها على بعضٍ ،والشيءَ :رَ َفعَه عن مَكانِهِ والنَشَز
حركةً :تعي امسنُ القَ ِويُ( .الفروزبادي ،2005 ،صفحة  )527ويفهم من
النشاز ترفع امرأة عن زوجها وبغضها إياه على حو يهدد كيان اأسرة ،ويؤذن
بنهاية العشرة الزوجية.
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وباجملة فإننا أمام وسيلة هي الضرب ،ويوقعها الزوج على زوجته عند دخول
العاقة الزوجية منعرجا خطرا ،يهدد ااستقرار اأسري ،ويطلق على هذه
العميلة مسمى التأديب الذي يقصد منه رد الزوجة إى احامد الي كانت
عليها قبل النشاز.
الفرع الثاني :مذاهب فقهاء الشريعة ي ضرب الناشز
اتفق الفقهاء على مشروعية الضرب وسيلةً لتأديب الزوجة ،وذلك موافقة
منطوق اآية الكرمة ،بينما اختلف الفقهاء ي الشروط الي تضرب أجلها
الزوجة الناشز تأديبا ،كما اختلفوا ي الرتيب بن الوسائل الي بينتها اآية
الكرمة ،واختلفوا كذلك ي مباشرة الضرب هل يكون من أول مرة حصل فيها
النشوز أم يكون بعد تكرار النشوز ،واختلفوا كذلك ي اأدوات الي يكون بها
الضرب بداية من طرف الثوب والسواك وانتهاءً بالعصا والسوط (الدسوقي،
د.س.ن ،صفحة ( )343البهوتي ،د.س.ن ،صفحة ( )209النووي ،1991 ،صفحة
( ) 369-368ابن قدامه ،1968 ،صفحة )46
أوا :اجيزون تأديب الناشز ضربا
وهم مهور العلماء من احنفية وامالكية والشافعية واحنابلة والظاهرية
(الكاساني ،1986 ،صفحة) (احطاب ،1992 ،صفحة ( )16 -15النووي،1991 ،
صفحة ( )368البهوتي ،د.س.ن ،صفحة  )209ودليلهم ي ذلك:
أ  -القران الكريم
قوله تعاى :وَاللَاتِي َتصَافُونَ نُشُو َزهُنَ َفعِظُو ُهنَ وَا ْهجُرُو ُهنَ فِي الْمَضَاجِعِ
طعْنَ ُكمْ َفلَا تَ ْبغُوا َعلَ ْي ِهنَ سَبِيلًا إِنَ اللَهَ كَانَ َعلِيًا كَبِرًا
وَاضْرِبُو ُهنَ فَإِنْ أَ َ
(النساء ،)34 ،قال ابن العربي مفسرا مضمون اآية « :وي هذا دليل على أن
الناشز ا نفقة ها وا كسوة ،وأن الفاحشة هي البذاء ليس الزنا كما قال
العلماء ،ففسر الني صلى اه عليه وسلم الضرب ،وبن أنه ا يكون مرحا ،أي ا
يظهر له أثر على البدن يعي من جرح أو كسر ،ومن أحسن ما معت ي تفسر
هذه اآية قول سعيد بن جبر؛ قال :يعظها فإن هي قبلت وإا هجرها ،فإن قبلت
وإا ضربها ،فإن هي قبلت وإلَا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها ،فينظران
مِمَن الضَرر ،وعند ذلك يكون اخلع( ».ابن العربي ،د.س.ن ،صفحة .)540
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ب  -السنة النبوية واآثار
وقد استدلوا جملة من اأحاديث واآثار الدالة على جواز الضرب تأديبا،
ومن أهمها:
قوله صلى اه عليه وسلم ي حجة الوداع... « :اتقوا اه ي النساءفإنكم أخذةوهن بأمان اه واستحللتم فروجهن بكلمة اه ولكم عليهن أن ا
يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ،فإن فعلن ذلك ،فاضربوهن ضربا غر مرح وهن
عليكم رزقهن وكسوتهن بامعروف( »..مسلم ،د.س.ن ،صفحة .)890
قال النووي :ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد وا شاق ،وي هذا احديث
إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب( .النووي ،د.س.ن ،صفحة ) 329
حديث عبد اه بن زمعة عن الني صلى اه عليه وسلم قال «:ا جلدأحدكم امرأته جلد العبد ثم جامعها ي آخر اليوم( ».البصاري ،د.س.ن ،صفحة
 ،)1997قال ابن حجر « :وي احديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد،
واإماء إى جواز ضرب النساء دون ذلك وإليه أشار امصنف بقوله " غر مرح "،
وي سياقه استبعاد وقوع اأمرين من العاقل :أن يبالغ ي ضرب امرأته ثم
جامعها من بقية يومه أو ليلته ،واجامعة أو امضاجعة إما تستحسن مع ميل
النفس والرغبة ي العشرة ،واجلود غالبا ينفر من جلده ،فوقعت اإشارة إى ذم
ذلك ،وأنه إن كان وا بد؛ فليكن التأديب بالضرب اليسر ،حيث ا حصل منه
النفور التام ،فا يفرط ي الضرب وا يفرط ي التأديب ،قال امهلب :بن صلى
اه عليه وسلم بقوله " جلد العبد " أن ضرب الرقيق فوق ضرب احر؛ لتباين
حالتيهما ،وأن ضرب امرأة إما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما جب من
حقه عليها( ».العسقاني ،د.س.ن ،صفحة  ،)213واحاصل أنها أحاديث تدل
باجملة على جواز ضرب امرأة للتأديب مادام غر مرح.
 ورُوي أن عمر رضي اه عنه ضرب امرأته فعُذل ي ذلك فقال :معترسول اه صلى اه عليه وسلم يقول « :ا يُسأل الرجل فيم ضرب أهله».
(البيهقي ،د.س.ن ،صفحة  ،)305ودالة احديث هنا واضحة على جواز الضرب.
وعدم مساءلة الرجل هاهنا هي قرينة اإباحة.
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ثانيا :امانعون تأديب الناشز ضربا
ويتزعم هذا امذهب عطاء بن أبي رباح تلميذ عبد اه بن عباس ،وهو رأي
امفسر حمد رشيد رضا ،والشيخ حمد الطاهر بن عاشور (ابن العربي ،د.س.ن،
صفحة ( )537رشيد رضا ،د.س.ن ،صفحة ( )60ابن عاشور ،1997 ،صفحة ،)38
وأدلتهم ي ذلك نصوص السنة النبوية.
أ  -ما يرويه عن هشام بن عروة ،عن أبيه عن عائشة قالت قال :قال رسول اه
ب
صلى اه عليه وسلم « :أما يستحيي أحدكم أن يضرب امرأته كما يُضْ َر ُ
العبد يضرِبُها أول النهار ،ثم يضاجعها آخره أما يستحيي ـ» (الصنعاني ،د.س.ن،
صفحة  ،)442واحديث يُ َذكِر الرجل بأنه إذا كان يعلم من نفسه أنه ا بد له
من ذلك ااجتماع وااتصال اخاص بامرأته ،وهو أقوى وأحكم اجتماع يكون بن
اثنن من البشر يتحد أحدهما باآخر احادا تاما ،فيشعر كل منهما بأن صلته
باآخر أقوى من صلة بعض أعضائه ببعض إذا كان ا بد له من هذه الصلة
والوحدة الي تقتضيها الفطرة ،فكيف يليق به أن جعل امرأته وهي كنفسه،
مهينة كمهانة عبده ،حيث يضربها بسوطه أو يده ؟ حقا إن الرجل احيي
الكريم ليتجافى طبعه عن مثل هذا اجفاء ،ويأبى عليه أن يطلب منتهى ااحاد
من أنزها منزلة اإماء ،فاحديث أبلغ ما مكن أن يقال ي تشنيع ضرب النساء.
(رشيد رضا ،د.س.ن ،صفحة )60
ب  -عن أم كلثوم بنت أبي بكر رضي اه عنه ،قالت « :كان الرجال نهوا
عن ضرب النساء ،ثم شكوهن إى رسول اه صلى اه عليه وآله وسلم ،فصلى
بينهم وبن ضربهن ،ثم قال :لقد أطاف الليلة بآل حمد صلى اه عليه وآله
وسلم -سبعون امرأة كلهن قد ضربت .قال حيى :وحسبت أن القاسم قال :ثم
قيل هم بعد  :ولن يضرب خياركم( ».احاكم ،د.س.ن ،صفحة  ،)550ويقول
صاحب تفسر امنار ... « :فكنت كلما معت أن رجا ضرب امرأته أقول  :يا ه
العجب كيف يستطيع اإنسان أن يعيش عيشة اأزواج مع امرأة تضرب ،تارة
يسطو عليها بالضرب فتكون منه كالشاة من الذئب ،وتارة يذل ها كالعبد
طالبا منها منتهى القرب ؟ ولكن ا ننكر أن الناس متفاوتون؛ فمنهم من ا
تطيب له هذه احياة ،فإذا م تقدر امرأته بسوء تربيتها تكرمه إياها حق قدره،
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وم ترجع عن نشوزها بالوعظ واهجران  ،فارقها معروف وسرحها بإحسان إا أن
يرجو صاحها بالتحكيم الذي أرشدت إليه اآية ،وا يضرب؛ فإن اأخيار ا
يضربون النساء  – ...ثم يضيف معلقا على حديث " :ولن يضرب خياركم" -
فما أشبه هذه الرخصة باحظر ـ» (رشيد رضا ،د.س.ن ،صفحة . )60
ج  -ومن امعقول أن صنفا من البشر ا َيعُدُ الضربَ اعتداءً وا امتهانا
للكرامة اإنسانية ،فيكون عندهم أشبه بالتنبيه شأنه ي ذلك شأن الوعظ
واهجر ،ويقول الطاهر بن عاشور ...«:وعندي أن تلك اآثار واأخبار حمل
اإباحة فيها أنها قد روعي فيها عرف بعض الطبقات من الناس ،أو بعض
القبائل ،فإن الناس متفاوتون ي ذلك ،وأهل البدو منهم ا يعدون ضرب امرأة
اعتداء ،وا تعده النساء أيضا اعتداء  ...فا جرم أنه أذن فيه لقوم ا يعدون
صدوره من اأزواج إضرارا وا عارا وا بدعا من امعاملة ي العائلة ،وا تشعر
نساؤهم مقدار غضبهم إا بشيء من ذلك( ».ابن عاشور ،1997 ،صفحة .)38
ثالثا :الرجيح
بعد عرضنا آراء فقهاء الشريعة اإسامية ي هذه امسألة ،حسن بنا
تسجيل بعض اماحظات ،والبناء عليها للوصول إى حكم شرعي مسألة ضرب
الناشز وفق امقتضيات ااجتماعية امعاصرة.
 استدل اجيزون للضرب حديث عمر رضي اه عنه « :ـ ..ا يسأل الرجلفيما ضرب أهله ،»..واحديث وإن كان يدل دالة صرحة على جواز الضرب؛ إا
أن ي سنده ضعفا وهو ا يصلح أن يستدل به ي مثل هذه امسائل ،كما أن
منطوق احديث متعارض مع قوله تعاىَ :ومَن َيعْمَلْ مِثْقَا َل ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهَ ،ومَن
َيعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَه( .الزلزلة ،)07 ،فاآية صرحة ي امساءلة عن كل
عمل يقوم به اإنسان.
 سائر اأحاديث الي استدل بها من منع الضرب يستفاد منها جوازالضرب ،وإن قوهم فما أشبه هذه الرخـصة باحظر يبقى كاما مرسا ا دليل
عليـه ،ثم إن دليل الن واضح على جواز الضـرب ،وإن كان غر مرغوب
به .وحديث «:ـ..فإن فعلن ذلك ،فاضربوهن ضربا غر مرح- »...كما ي
صحيح مسلم  -ي حجة الوداع واضح ي دالته على الضرب مادام غر مرح.
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 وبالتالي فإن الضرب غر امرح يبقى وسيلة مباحة يلجأ إليها الزوجبدليل النصوص السابقة امتقدمة ،ومنها وصية رسول اه صلى اه عليه وسلم
ي حجة الوداع ي جوازه وهو آخر عهده بامسلمن ،ففي حديث بن عمرو بن
اأحوص قال :حدثي أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول اه صلى اه عليه
وسلم فحمد اه وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر ي احديث قصة فقال « :أا
واستوصوا بالنساء خرا فإما هن عوان عندكم ليس ةلكون منهن شيئا غر
ذلك إا أن يأتن بفاحشة مبينة ،فإن فعلن فاهجروهن ي امضاجع واضربوهن
ضربا غر مرح ،فإن أطعنكم فا تبغوا عليهن سبيا ،أا إن لكم على نسائكم
حقا ولنسائكم عليكم حقا ،فأما حقكم على نسائكم فا يوطئن فرشكم من
تكرهون وا يأذن ي بيوتكم من تكرهون أا وحقهن عليكم أن حسنوا إليهن ي
كسوتهن( ».الرمذي ،د.س.ن ،صفحة )467
امطلب الثاني :ضرب الناشز ي ضوء اأحوال ااجتماعية امعاصرة
إن امتمعن ي أصول الشريعة اإسامية وفروعها يُقِرُ أن ضرب الناشز تأديبا
قد ن عليه القرآن الكريم ،وذكره رسول اه صلى اه عليه وسلم ي آخر عهده
ي حجة الوداع ،غر أننا ا ينبغي أن نتغافل عن الظروف السائدة وقت نزول
الن  ،ووسائل تهذيب اأسرة وقتذاك ،وهذا حتم علينا النظر إى وسائل
إص ـ ـاح اأسرة نظرة مقاصدية حتة ،تأخـ ـذ امآات بعن ااعتبـ ـار ،وا جمد
كثرًا على الوسائل خصوصًا إذا كان اأمر متعلقا بامعامات ا العبادات.
الفرع اأول :ظروف نزول الن
لقد بن الن القرآني وسائل إصاح اأسرة عند نشوز الزوجة بالوعظ ثم
اهجر ثم الضرب ،والناظر ي أحوال العرب وقت نزول الن يفهم أن الضرب ي
بيئتهم م يكن مستهجنا ،وقد أشار إى ذلك الطاهر بن عاشور بقوله...« :
وعندي أن تلك اآثار واأخبار حملُ اإباحة فيها أنها قد روعي فيها عرف
بعض الطبقات من الناس ،أو بعض القبائل ،فإن الناس متفاوتون ي ذلك ،وأهل
البدو منهم ا يعدُون ضرب امرأة اعتداءً ،وا تعدُ ُه النساء أيضًا اعتداءً.
قال عامر بن احارث النمري املقب جران العود:
ت لِعودٍ فَالْتَحَـيْتُ جِـرَانَـهُ وَ َللْكَيْسُ َأمْضَى فِي الْ ُأمُو ِر وَأَ ْنجَحُ
عَمَدْ ُ
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صلُـ ُ
ح
َرَأيْـتُ جِرَا َن الْعو ِد قَدْ كَادَ يَ ْ
خلَـتَـ َي فِـإِنَـنـِـي
خُ ـ ـذَا حَـ ـ ـ ـ ـذَرًا يَا ُ
معنى  :أنه أخذ جلدًا من باطن عنق بعر وعمله سوطا؛ ليضرب به امرأتيه،
صلُح أن يُضرب به.
يهددهما بأن السَوط قد جفَ و َ
وقد ثبت ي الصحيح أن عمر بن اخطاب رضي اه عنه قال  :كنا معشر
امهاجرين قوما نغلب نساءنا فإذا اأنصار قوم تغلبهم نساؤهم ،فأخذ نساؤنا
يتأدبن بأدب نساء اأنصار .فإذا كان الضرب مأذونا فيه لأزواج دون واة اأمور،
وكان سببه جرد العصيان والكراهية دون الفاحشة ،فا جرم أنه أذن فيه لقوم
ا يعدُون صُـ ـ ـدُوره من اأزواج إض ـ ـرارًا وا عـ ـارًا وا بدعً ـا من امعاملة ي العـ ـائلة،
وا تشعر نساؤهم مقدار غضبهم إا بشيء من ذلك( ».ابن عاشور،1997 ،
صفحة )42 -41
وهذا من الناحية العملية صحيح ،فواقع اجاهلية حدثنا أن امرأة كانت
مهانة ي مكة ةارس عليها ألوان من العنف اجسدي والنفسي وااجتماعي،
فأبطل اإسام منها الكثر كوأد البنات ،وامتهان الزوجات واحرمان من امراث،
وبقي الضرب سائدًا ي اجتمع امكي وم تكن امرأة امكية ترى به بأسا ،بينما ساد
ي جتمع امدينة احرام امرأة وتقدير حقوقها ،فا يفكر الرجل ي ضرب امرأته.
ويقول الباحث عمر بون لي مبينا واقع الضرب تأديبا ي سياقه التارخي
أنه «:بعد اهجرة إى امدينة اختلطت الثقافتان فأخذت امرأة امهاجرة تتنفس
من ثقافة نساء اأنصار ،فاحظ امهاجرون ي نسائهم التغيّر ،وسرى فيهن
الشعور بالتعالي واأخْذِ بأدب اليثربيات( ».بون لي)2017 ،
وهذا ما حكاه عمر رضي اه عنه بوضوح ي رواية ابن عباس رضي اه عنهما
عندما قال ...« :وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على اأنصار إذا هم
صصِبْتُ على
قوم تغلبهم نساؤهم ،فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء اأنصار ف َ
امرأتي فراجعتي ،فأنكرتُ أن تراجعي ( »...البصاري ،د.س.ن ،صفحة ،)1992
وهذا إقرار منه باختاف اأعراف والعادات والثقافات ي معاملة اأزواج بعضهم
بعضا ،وكذلك اختافهم ي وسائل حل النزاع واخافات العائلية.
ويؤكد هذا اأمر أنه ما نزل اإذن ي ضرب الزوجات َوجَدَتْ منه النساء
الْيَثْرِبِيَاتُ حرجًا عظيمًا ،ولذلك حصل ما يشبه ااحتجاج امنظم ي زماننا أمام
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بيت رسول اه صلى اه عليه وسلم على هذه الوسيلة الي م تعرفها نساء
اأنصار ي امدينة ،وهذا ما أخرجه البيهقي واحاكم من حديث أم كلثوم بنت
أبي بكر امتقدم ،أنه ..« :طاف الليلة بآل حمد صلى اه عليه وسلم سبعون
امرأة كلهن قد ضربت »...ثم جاء التوجيه النبوي بعد هذا ااحتجاج من أنه:
« ...لن يضرب خياركم».
الفرع الثاني :الوسائل تتغر بتغر اأحوال واأعراف
إن استنكار اأنصاريات على حادثة الضرب ي امدينة ،كان نابعا من العرف
السائد من أن الرجل ا يذل كرمته ،فدل ذلك على أن الضرب م يكن وسيلة
مثلى حل اخافات الزوجية ي بيئة اأنصاريات ،ولذلك فالقرآن الكريم عندما
حدد وسائل معينة لتحقيق امقصد؛ فهو ا جمد على الوسائل بقدر ما يركز
على حصول امقصد من استصدام هذه الوسائل .وبالنظر إى تشريع الضرب ي
واقعنا امعيش أو قبله بعشرات السنن ،فإن الفقهاء قد انتحلوا علا كثرة ي
تأويل الن على الضرب ،فبعضهم جعله بطرف الثوب واآخر جعله بالسواك،
بينما وضع فقهاء آخرون له ضوابط حيث ا يشن وجها وا يكسر عظما .كل
ذلك بسبب تغر الظروف واأحوال ،وهو اموضع الذي م يقف عنده طويا
كثر من الفقهاء.
فقول اه تعاى ي السعي حج بيت احرام َ ...«:وأَذِن فِي النَاسِ بِالْحَ ِج
ٍ عَمِيقٍ( »...احج )27 ،هو أمر
يَاتُوكَ ِرجَالًا َو َعلَى كُلِ ضَامِرٍ يَاتِنَ مِن كُلِ فَج
باحج إى بيت اه احرام ،والوسيلة ي ذلك امشي على الرجلن أو ركوب ظهور
النوق واجمال ،فهل يعقل أن نتمسك بهذه الوسائل ي عصر الطائرات وسفن
الفضاء؟! ،واحال أن القران الكريم قَصَد أن نتوجه إى بيت اه احرام بالوسائل
امتاحة ي ذلك الوقت ،واليوم نقصد بيت اه احرام بالوسائل امتاحة ي عصرنا
كالطائرات والسفن .وبالرجوع إى آية التأديب جد أن القرآن الكريم وصف لنا
قولًا هو الوعظ ،وتركًا هو اهجر ،وفعلًا هو الضرب ،وما أكثر اأفعال واأقوال
والروك! واجمود على هذه الوسائل ،كمن جمد على الناقة والرجلن ي زمن
الطائرات والسفن.
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ثم إن الناظر ي زماننا إى حال اأسر الي يفشو فيها الضرب وعدم احرام
الزوجن بعضهما بعضا؛ جد أن مآها ي الغالب اأعم إى ااحال والتفكك
بعد أن تأخذ أشواطا طويلة ي أروقة احاكم ،وامراد من الضرب ذلك الذي
يكون مؤما ،لكنه ي الوقت ذاته ا يشن وجها وا يكسر عظما وا يرك أثرا؛ مَا
جعل منه وسيلةً غر جدية وا موصلة إى امقاصد الي ُوضِع أجلها الن
ابتداءً ،وهذا ما جرنا إى احديث عما له عاقة بالوسائل وامقاصد فيما يأتي.
الفرع الثالث :رعاية قواعد الوسائل
من القواعد الي تعاج موضوعنا هذا هي قواعد الوسائل ،وقد ألف الكثرون
ي هذا اجال قدما وحديثا ،وحسبنا من هذه القواعد ما له صلة موضوعنا
ومن هذه القواعد:
أ  -قاعدة :الوسائل ها أحكام امقاصد
وهي قاعدة تشر بوضوح إى تبعية الوسائل للمقاصد؛ أن الوسائل إما
شرعت لتحقيق امقاصد ،قال القراي « :وموارد اأحكام على قسمن مقاصد
وهي امتضمنة للمصاح وامفاسد ي أنفسها ووسائل وهي الطرق امفضية إليها
وحكمها حكم ما أفضت إليه من حريم وحليل غر أنها أخفض رتبة من
امقاصد ي حكمها والوسيلة إى أفضل امقاصد أفضل الوسائل وإى أقبح
امقاصد أقبح الوسائل وإى ما يتوسط متوسطة( ».القراي ،د.س.ن ،صفحة )33
ب  -قاعدة :كلما سقط اعتبار امقصد سقط اعتبار الوسيلة فإنها تبع له
ي احكم (امالكي ،د.س.ن ،صفحة  )44وامعنى امتداول عند الفقهاء هو عدم
اعتبار الوسائل إذا خلفت عن مقاصدها ،كسقوط السعي إى صاة اجمعة
بعد خروج وقتها ،وسقوط نسك احج إذا فات وقته.
جـ  -قاعدة :عدم إفضاء الوسيلة إى امقصود يبطل اعتبارها
« فإذا تبن عدم إفضاء الوسيلة إى امقصود ،كاماء اج َتهَدِ فيه يوجَدُ جسًا
بطل اعتبارها ،فتجب اإعادة( ».امقري ،د.س.ن ،صفحة  ،)08واحق أن هذه
القواعد إما وضعت لتصريج بعض الفروع الفقهية غر أن ذلك ا منع
توسيعها لتشمل أفعال امكلف ي امعامات بشكل عام ،ومكن توجيه هذه القاعدة
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ي هذا اموضع ،بأن فوات حصيل امقصد  -وهو هاهنا إصاح العاقة الزوجية
ب وسيلةً.
 يُسْقِطُ اعتبا َر الضَر ِوجد آثار هذه القواعد وتطبيقاتها ي أقوال الفقهاء بشأن هذا اموضوع،
حيث ن امالكية والشافعية على أن الناشز إن م تنزجر وتدع النشوز إا
بالضرب امرح أو اخوف؛ م جز لزوجها تعزيرها ا بالضرب امرح وا بغره،
وقال الدردير :ا جوز الضرب امرح ولو عُلم أنها ا ترك النشوز إا به ،فإن وقع؛
فلها التطليق عليه والقصاص (الدسوقي ،د.س.ن ،صفحة ( )343الرملي،1984 ،
صفحة )390
وعلى هذا امعنى مكن توسيع القاعدة إى معان أخرى ،ومنها أن حكم
الوسائل ينسحب على ما تفضي إليه من امقاصد ،فإن كان الضرب وسيلة
تفضي ي الغالب اأعم إى الشقاق ي زماننا ـ ـ وهو على خاف قصد الشارع
الذي شرعها لإصاح ـ ـ أصبح من امتعن ترك هذه الوسيلة ،والعدول عنها إى
وسائل أخرى.
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خاةة
وي اأخر ينبغي لنا أن نشر إى أن الضرب ليس إا وسيلة شُرعت معاجة اخلل ي
اأسرة والغاية منه احفاظ على كيانها واستقرارها ،والوسائل تتأثر باختاف الزمان
وامكان واأحوال ،وقد كان تشريع الضرب خاضعا للعرف السائد وقت نزول الن  ،حيث
إن الضرب كان وسيلة للتنبيه أكثر ما هو وسيلة لإذال وامهانة .وقد أسلفنا فيما
سبق أن نساء اأنصار يعترن الضرب امتهانا للمرأة ،ي حن م تكن امرأة امكية ترى به
بأسا ،ورغم أن الزمان واحد؛ إا أن سلطان العرف ي قبول بعض الوسائل كان له اأثر
البالغ .ومن هذا امنطلق تعددت وسائل اإصاح والتأديب كالوعظ واهجر لتتفق مع
العادات واأعراف.
وما ينبغي اإشارة إليه أن اإذن ي الضرب ورد ي آية قرآنية حكمة مؤيدة بنصوص
من السنة النبوية الصحيحة ،لكنه ا يعدو أن يكون جرد أمر توجيهي حمول على
اإباحة وااختيار ا على الوجوب واإجبار شأنه ي ذلك شأن آية الدين.
وي ظـل العومة وانتشار ثورة احقوق ي زماننا م يعد من امقبول اعتماد هذه الوسائل
ي أوساط امفكرين وامثقفن ،واستعيض عنها باحوار والتحكيم ،ومن ثم اللجوء إى
القضاء ،ولعل هذا اأمر فرضه واقع معن يرجع السبب اأكر فيه إى فساد الذمم
واإفراط ي استصدام هذه الوسيلة الي أضحت ي الغالب اأعم وسيلة للتشفي واانتقام
واإذال ،أكثر ما هي وسيلة ةارس ضمن سياق تأديي إصاحي.
وا ةانع الشريعة اإسامية تقييد امباح إن كان ي التقييد مصلحة راحجة ،كما
هو احال ي واقعنا امعيش ،حيث تلجأ أغلب النظم القانونية وتشريعات اأحوال
ح قانون اأســرة اجـــزائري هذا احـــق للـــزوج،
الشصصية إى تقييد هذه الوسيلة ،وم يُتِ ْ
حيث أحــال وضــع النشــوز مباشــرة إى القضاء ي امادتن  56 ،55بعد التعديات اأخرة.
والواقع أن تقرير هذه الوسيلة من عدمها ،يرجع إى طباع الناس والواقع امعيش،
وامتفح ي الن القرآني جد أنه ن ي سبيل إصاح العاقة الزوجية على قول
وترك وفعل ،ودل عليها بأحد لوازمها على اأغلب ،فالقول يظهر ي الوعظ ،والرك
يتجلى ي اهجر ،والفعل بدا حسب واقع حال وظروف نزول الن ي الضرب .وا منع
ذلك من استحداث وسائل اأخرى حل حل هذه الوسائل ما دامت مشروعة خدم
مقصد الن القرآني من إصاح العاقة الزوجية.
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قائمة امصادر وامراجع

.1
.2
.3
.4
.5

ابن حجر العسقاني ،فتح الباري شرح صحيح البصاري( ،اجزء التاسع) ،دار الريان
للراث( ،د.س.ن).
أبوبكر ابن العربي ،أحكام القرآن (اجزء اأول) ،دار الكتب العلمية ،بروت( ،د.س.ن).
أبوبكر البيهقي ،السنن الكرى (اجزء السابع) ،دار امعرفة .بروت( ،د.س.ن).
البهوتي منصور بن يونس ،كشاف القناع عن من اإقناع (اجزء اخامس) ،دار الكتب
العلمية ،بروت( ،د.س.ن).
الرعيي احطاب ،مواهب اجليل شرح ختصر خليل (اجزء الرابع) ،دار الفكر ،بروت،

)
(
 .6سورة اإسراء( ،
 .7سورة اح ـ ـ ــج( ،

 .8سورة الزلزلـة( ،

 .9سورة النس ــاء( ،

).
).
).
).

 .10شهاب الدين الرملي ،نهاية احتاج إى شرح امنهاج (اجزء السادس) ،دار الفكر ،بروت،
(

.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

).

شهاب الدين القراي ،الفروق (اجزء الثاني) ،عام الكتب( ،د.ب.ن)( ،د.س.ن).
عبد الرزاق الصنعاني.امصنف (اجزء التاسع) .امكتب اإسامي( ،د.ب.ن)( ،د.س.ن).
عاء الدين الكاساني ،بدائع الصنائع ي ترتيب الشرائع (اجزء الثاني) ،دار الكتب
)
العلمية ،بروت( ،
الفروزبادي .القاموس احيط (اجزء الثاني) ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
).
والتوزيع ،بروت  -لبنان( ،
حمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير(اجزء اخامس) ،دار سحنون للنشروالتوزيع،
)
تونس( ،
حمد بن أمد أبو عبد اه امقري ،القواعد (اجزء اأول) ،مؤسسة الشاملة الذهبية،
(د.ب.ن) (د.س.ن).
حمد بن إماعيل البصاري ،صحيح البصاري (اجزءاخامس) ،دار بن كثر( .د.ب.ن)،
(د.س.ن).
حمد بن عرفة الدسوقي ،الشرح الكبر وحاشية الدسوقي (اجزء الثاني) ،دار الفكر،
(د.ب.ن) (د.س.ن).
حمد بن عيسى الرمذي ،السنن (اجزء الثالث) ،دار الكتب العلمية ،بروت( ،د.س.ن).
حمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب (اجزء اأول ،)،دار صادر ،بروت  -لبنان،
).
(
حمد رشيد رضا ،تفسر امنار (اجزء السادس) ،اهيئة امصرية للكتاب ،القاهرة،
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.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

(د.س.ن).
حمد على امالكي ،تهذيب الفروق والقواعد السنية ي اأسرار الفقهية (اجزء الثاني).
مؤسسة الشاملة الذهبية( .د.ب.ن)( ،د.س.ن).
مرتضى الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس (اجزء الثالث) ،دار اهداية ،القاهرة،
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ملخص-
تعد سأتناول ي هذا البحث شخصية علمية مالكية من باد قفصة بتونس،
عاشت ي القرن السابع والثامن ,أا وهو اإمام ابن راشد القفصي امالكي ,مرزا
جانبا من اجوانب العلمية ي شخصيته ,وهي ي علم أصول الفقه الذي برع فيه,
بشهادة شيوخه وتاميذه.
وقد عنيت ي هذا البحث بإبراز معام تلك اجهود ,ابتداء من طلب ابن
راشد وحصيله هذا العلم ,ثم من خال ما ألّفه فيه ,وأخرا من جهة توظيف
هذا العلم ي مصنفاته الفقهية ,ويظهر من ذلك كلّه تأثر ابن راشد باإمام
الرازي الذي يع ّد مدرسة أصولية ميّزت وانبنت على كثرة ذكر اأدلة واحجاج,
وقد كان الواسطة ي ذلك شيخه شهاب الدين القراي الذي يعتر أجلّ شيوخه
وأعظمهم أثرا فيه.
كلمات دالة -
ابن راشد ،القفصي ،أصول الفقه.
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AbstractIn Study I Will Focus On Malikiya Scholarly Figure From Gafsa,
In Tunisia, Lived At The End Of The Seventh Century And The
Beginning Of The Eighth ,Which Is Imam Ibn Rached El Gafssi
,Highlighting The Scientific Aspect Of His Personality ,Which Is
Related To The Science Of Jurisprudence, Where Was Excellent
With The Testimony And Confirmation Of His Elders And Students.
I Was Meant In This Research To Highlight The Features Of
Those Efforts, Starting From His Research And Attainment Of This
Knowledge, Then By What He Wrote And Finally In Terms Of Using
This Knowledge In His Jurisprudential Book And Document.
And It’s Appears From All Of It That The Imam Ibn Roched He
Was Really Affected And Influenced By Imam El Razzi Who Is
Considered As The Artist Of The Fundamentalist School Positioned
And Ianbt On The Important Number Of Evidence And Reasons ,And
The Mediation In That Was His Sheikh Chehab El Ddine El Kiraffi
Who Is Considered The Greatest Of His Elders And The Most Who
Affected Him
Key WordsIbn Rached, El Gafssi, Science Of Jurisprudence

 مقدمة- .1
 نبيِنا, والصاة والسامُ على امبعوثِ رمةً للعامن،ا ْلحَمْدُ ِللَهِ رب العامن
:ُ وعلى آلهِ وصحبِهِ أمعنَ؛ أمَا بعد,ٍحمَد
 وضمنت,فإنّ من علومِ الشريعة الي صانت مسالك ااستنباط من اإخال
 علم, وكانت قانونا يضبط عملية ااجتهاد,من أحكم مباحثها سامة ااستدال
 ث ّم, أصول الفقه؛ الذي ظهر مع بزوغ فجر الشريعة مبعث نبيّنا حمد
 ثم تبارت أقام,)هـ204:اكتمل بناؤه بتدوين مسائله على يد اإمام الشافعي (ت
،ُ وتفاخرَت بشرفها مـحابرُهم؛ فوضَعوا قَوَاعِدَه،العلماء ي تدوين امصنفات فيه
َ فمنهم من صنَف,ِ وتباينَتْ جهودُهم ي خدمته, وحرَروا مسائله،وأصّلوا ضوابطه
 وآخرون,ِ ومنهم َمنْ شرحَ ما اشتَهرَ مِنْ مُتونِهِ ومُختصراتِه,الكتبَ امستقلّةَ فيه
.ِث بعضِ مسَائلِ ِه ومباحثِه
ِ  وآخرون اهتمَوا ببح,ِخّصوا امطوّلِ من ذلك كلّه
وإ ّن من هؤاءِ اأعام الذين كانت هم عنايَ ٌة بهذا العلمِ اإمامَ أبا عبد اه
 ورحل إى, الذي نشأ بتونس,)هـ736( حمد بن راشد القفصي امتوفى سنة
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القاهرة ي طلب العلم ,وتتلمذ على فحول علمائها؛ كأمثال الشهاب القراي,
وابن دقيق العيد ,وغرهما ,فنال بذلك امرتبة العليا ,وبلغ امنزلة الرفيعة ي
علوم عديدة ,وا سيما علم الفقه وأصوله ,وكان حلّ إشادة واحرام من
شيوخه ,فقد أجازه شيخه القراي باإمامة ي علم اأصول ,وأذن له باإفادة
والتدريس( .التنبكي ,2000 ,ص )393
 الدراسات السابقة:ولـمَا كان ابنُ راشد بامنزلة العلميّة الرفيعةِ امشار إليها قريبا عم َد
ب العلميّةِ من خال الدراسات التالية:
ض تلك اجوَان ِ
الباحثون إى إبرا ِز بع ِ
 « - 1القواعد الفقهية ي كتاب امذهب ي ضبط فروع امذهب ابن راشد
القفصي (ت736:هـ) معا ودراسة» إعداد :فاطمة حناني ,مذكرة مقدمة لنيل
درجة اماجستر ي العلوم اإسامية -جامعة اجزائر2015( 1م).
« - 2اإمام ابن راشد القفصي امالكي وآراؤه الفقهية» ,تأليف :دعاء سامي
مانع ،الناشر :دار دجلة ناشرون  -عمان1439( ,ه 2017 -م).
« - 3ااجتهاد امقاصدي عند اإمام ابن راشد القفصي» ,إعداد :حمد
أمن مقراوي ,رسالة ماجستر جامعة أمد دراية -أدرار ,سنة 2015م.
 إشكاليّة البحث:وإشادة القراي بابن راشد وشهادته له تدلّ جاء على إمامته ي علمِ أصول
الفقه طلبا وحصيا ,وإفادة وتأليفا؛ فمن خال ذلكَ تَولّدَ عندِي إشكال
وتساؤلٌ هو:
إذا كانَ ابنُ راشدٍ بهذه امنزلة ي علم اأصول ,فكيف كانت عمليّة
التحصيل اأصوليّ عنده عر حطّاته العلمية؟ ومن تأثّر ي ذلك كلّه؟ ,وهل
ظهر ذلك ي مؤلفاتٍ مستقلّةٍ؟ ثم هل هذا اجانب العلميِ حضور ي مصنفاته
الفقهيّة؟؟
وانطاقا من هذه اأسئلةِ عزمتُ على مع ما يتعلَقُ جهودِ اإمامِ اب ِن
راشِدٍ القفصيّ ي علم أصول الفقه من خالِ تتبّعِ الراجمِ ,والقراءة ي
مصنّفاته ,حاوا اإجابة عن تلكم اأسئلةِ واإشكاات.

رحيم مصطفى

165

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 180- 163 : )2021(3

 أهمية البحث وهدفه :تظهر أهميته من خال السعي لتحقيق الغاياتالتالية:
 - 1التعريف بشخصيّة ابن راشد عموما ,وبشخصيّته العلميّة خصوصا.
 - 2إبراز معام شخصيّة ابن راشد اأصولية من حيث البناء والتحصيل.
 - 3إظهار جهوده ي علم أصول الفقه من حيث التأليف والتوظيف.
 منهج البحث:اعتمدت ي حقيق تلك اأهداف واإجابة عن تلكم التساؤات ي هذا
البحث امنهج على امنهج ااستقرائي والوصفي والتحليلي ,من خال استقراء
وتتبع ما ذكره العلماء عن ابن راشد القفصي ,من حي ترمته ,ومن حيث ما
ذكرهُ ي كتبه ما له تعلّق بعلم أصول الفقه ,وتوصيف ذلك كلّه وحليله
بغية إظهار جهوده ي علم أصول الفقه.
 خطة للبحث؛ وفيها مقدمة وثاثة مباحث ,وخامة.ذكرت ي امقدمة بعد التمهيدِ واإشارةِ إى اموضوعِ الدراساتِ السابقةَ
وإشكاليَ َة البحثِ ,وأهميته وأهدافه ,ومنهج البحث ,وخطة البحث..
امبحث اأوّل :حياة ابن راشد القفصي الشخصية.
امبحث الثاني :ي حياة ابن راشد العلمية.
امبحث الثالث :ي جهوده ي علم أصول الفقه.
وخامة البحث ,ذكرت فيها أهمّ ما توصلت إليه من نتائج مع ذكر بعض
التوصيات.
 - .2حياة ابن راشد القفصي الشخصية.
 - 1.2امُه وكنيته ,ونَسبُهُ ,وشهرتُهُ.
هُوَ ُمحَمّدُ ْبنُ عَبْدِ اللِه ْبنِ رَاشِدٍ ،البَكْ ِريُ نَسَبًا ،القَفْصِيُ َبلَدًا،كُنْيَتُهُ أَبُو عَ ْب ِد
اهِ(.ابن فرحون ،1972 ،ج  ,2ص )328
والقَفْصِيُ نِسْبَةً إى َبلَدِهِ قَفْصَةُ ,وقد اش َتهَرَ عند مرميهِ "با ْبنِ رَاشِدٍ شَارِحِ
ا ْب ِن احَاجِبِ"( .الزركشي ،1966 ،ص .)73
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 - .2.2مَوْلِدُه ,وَنَشْأَتُهُ ,ووفاته.
وُلِدَ ا ْبنُ رَاشِدٍ ي َبلْدَتِهِ قَفْصَةَ ,وَ َلمْ تَ ْذكُرْ الْمَصَادِرُ َتعْيِنَ تَارِيخَ ذلك ,لَكِنْ
ت ي مُنْتَصَفِ القَرْ ِن السَابِ ِع تَقْرِيبًا.
البَاحِثة (حناني )2014 ،قَدَرَتهَا بِأَنَها كَانَ ْ
وم تذكر كتب الراجم عن نشأته وحياته وتفاصيل ذلك شيئا.
وقد طَالَتْ حَيَاةُ ابنِ رَاشِدٍ إِلَى أَنْ قَارَبَتْ الثّمَانِنَ أَوْ َتجَاوَزَ ْتهَا؛ على حَسَبِ مَا
أجَلُ الْ َمحْتُومُ مدينة تونس,
قَدَرْتُ ي تارِيخِ وِلَادَتِهُِ ,ثمَ أدركَتْهُ الْمَنِيَةُ ,وَ َلحِقَهُ ا َ
وقد اختلف ي سنة وفاته ,والصحيح الذي عليه أكثر من ترجم له أنَ وفاته
كانت ي العِشْرِينَ ِمنْ مادى اآخِ ِر سنة 736هـ(.ابن قنفذ ,1403 ،ص )346
 - .3حياة ابن راشد العلمية:
 - 1.3طلبُهُ للع ْلمِ ,وشيوخه وتاميذه.
صةَ ,وَبِـهَا بَ َدأَ مِشْوَارَه ال ِعلْمِيَ ,فَاشْتَغلَ بِالع ْلمِ َوحَصَّلَ,
نَشَأَ ا ْبنُ رَاشِدٍ بقفْ َ
وَ َلمْ تذكُرْ َمصَادِرُ ترمتِهِ تَفَاصيلَ هذه النَشْأةِ ,وَلَا شيوخَهُ الَذِينَ أَخذَ عنهم,
سنَ الشَبابِ ,رَحلَ إِلَى تُونسَ عاصمَةِ الدولَةِ احفْصِيَةَِ ,وأَخذَ عن
وَلـمَا بَلغَ ِ
ُعلَما ِئهَا ,فَأقَا َم بها زَمنًا؛ مازمًا للِاشتغَا ِل بِال ِع ْلمِ ي شَتَى ُعلُو ِم العَرَبِيَ ِة وَالفَرَائِضِ
ب وَالفِقْ ِه وَالْ ُأصُولِ( .الزركشي ,1366 ،ص )73
وَاحِسَا ِ
وهَذَا يَدُلُنا على أ َن البِنَاءَ ال ِعلْمِيَ ا ْبنِ رَاشِدٍ كان طَرَفٌ مِنهُ بتونُسَ ,إذْ بها
حَصَلَ عُلومَ العربيَةِ ,والفِقْهِ والْ ُأصُولِ ,وَ ِبهَا أدرك ُفحُولَ العُلمَاءِ واأدَبَاءِ ,وم
حلَتِ ِه إلَى مصرَ.
ج ِم شيئًا َعنْ مشيخَةِ ابْ ِن راشد ي تونس قَبْ َل ِر ْ
ب التَرا ِ
تذكرْ كُتُ ُ
ثمّ قصَدَ ا ْبنُ رَاشِدٍ ِبلَادَ مِصْرَ لِاستزادة من العِ ْلمِ؛ إِذْ كَانت ي ذلك ال َزمَنِ
مَنَارَةً تَشِعُ ِعلْمًا ,وتَفِيضُ حِكْمَةً؛ تزخَرُ بنخبةٍ من العلمَاءِ ي شَتَى الفنون ,وقد
كانت له بها حطتان :اإِسْكَنْدَريَةِ والقاهرة.
ت
سعِيدِ؛ َفلَقِي ُ
حلْتُ إِلَى الْإسِكَنْدَ ِريَّةِ ي َز َمنِ الْمَ ِلكِ ال َ
قال ا ْبنُ رَاشِدٍُ " :ثمَ َر َ
بها صُدُورًا َأكَابِ َر وَ ُبحُورًا زَوَاخِرَ".
حلَةُ ي بَواكِرِ عُمُرِهِ ومُقْتَبَلِ شَبَابِهِ ,ي بِدَايَةِ العِقْدِ الثَالِثِ,
وكَانَتْ هذه ال ِر ْ
ولَقِيَ فيهَا جَماعَةً من الفقهاءِ واأُدَباءِ؛ َأخَذَ عَ ْن ُهمْ وتتَلمَذَ َعلَ ْيهِمْ ,وقد مَى
ف شيء من حاهم .الزركشي ,ص  ,73التنبكي ،ص )392
طائفةً مِنْهمْ مع َوصْ ِ
وم تذكر مصاد ُر ترمتِه امدَ َة الي لبِثَها ا ْب ُن رَاشِدٍ ي اإسكَند ِريَةِ.
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وبَعدَ إِفَادَتِهِ مِن َالعُلمَاءِ الذين لَقِيَهمْ هناكَ ,رحَلَ إى القَاهِرَةِ ,وبها لقي
طائفة أخرى منَ العلَمَاءِ واستفاد منهم ,وكانت أعظمَ أثرًا ي مسرته ,وستأتي
تسميَ ُة من لقيهم وأخذ عنهم هناك قريبا( .التنبكي ،ص .)393
سكَ
حلَةِ ال ِعلْمِيَّةِ َرجَعَ إى ِبلَادِهِ تُونُسََ ,بعْدَ أَنْ أَدَى مَنَا ِ
ُثمَ َبعْدَ هَذِهِ ال ِر ْ
ا ْلحَجِ ,وَقَدْ حَصَلَ لَهُ بعدَ استقرارِهِ فيها نَشَاطٌ عِلْمِيٌ ,وانتَفَعَ بِهِ الطابُ ,ومَالُوا
إى دُروسِهِ ,وا شكّ أنّ هذه امسرة والرحلة العلمية كانت حافلة بلقيّ العلماء
واأخذ عنهم ,كما كانت سببا التفاف طلبة العلم حوله للنهل من علمه.
لَقدْ أَخذَ ا ْبنُ راشِدٍ ي مَسَارِهِ ال ِعلْمِيِ احَافِلِ َعنْ مَشَايخَ وعلَمَاءَ كَثِرينَ,
وَفيمَا يلي ذكْ ٌر لَهم حَسَبَ حطَاتِ ِه العلميَةِ:
جمِ مع ما ذكره بعْضُ البَاحِثِنَ ثاثَةً:
أمّا بتونس فقَدْ ذكرت كُتُبُ التَرَا ِ
وهم:
سمُ ْبنُ أَبِي بَكْرِ ْبنِ مُسَافِرِ ْبنِ َأحْمَدَ ْبنِ عَبْدِ الرَفِيعِ اليَمَنِ ِي
 القَا ِر بِا ْب ِن ال َزيْتُونِ.
شهِ ِ
(ت691:هـ) ,ال َ
س ِن ْب ِن الغَمَازِ اخَزْ َرجِ ِي (ت693:ه).
 أبو العَبَاسِ أَحْمَ ُد ْب ُن ُمحَمَ ِد ْب ِن احَ َسنِ حَازِمُ ْبنُ مُحمدٍ القَرْطَاجِيُ الغَرْنَاطِيُ (ت( .)684:خلوف,
 أَبُو احَ َ ,297/1 ,2003قوادر ,2011 ,ص .)81
وأمّا شيوخه باأسكندرية فقد نصّ عليهم ابن راشد ي كام له ,وهم:
ي
 أبو العَبَاسِ نَاصِرُ الدِينِ َأحْمدُ ْبنُ ُمحَمَدِ ْبنِ مَنصُورٍ اجَذَامِيُ اإِسْكَنْدَرِ ِ(ت683:ه) ,امعروف بابن امنر.
صَغِر.
ك ال ّ
 الكَمَالِ ا ْب ِن التِنِسِي :امعروف بِمَا ِل ٍه بْن َأحْمَ َد ْبنِ مُحمَدٍ اأَبْيَا ِريِ :قَاضِي اإسكندرية.
 عَبدُ ا ِ ضِيَا ُء الدِّينِ ا ْب ُن ال َعلَافِ. حمَدُ َبنْ عبد اهِ ْبنِ عبْدِ العَزِيزِ الْمَازُونِيِ (ت693:هـ)(.خلوف،وآخرون.)269 /1 ,2003 ,
وأمّا شيوخه بالقاهرة فقد ذكرهم كذلك ابنُ راشِدٍ ي كامٍ لَهُ عن
رحلتِهِ إليها ,وقد عدّ منهم ماعة ,هم:
ب الدِينِ ,القَرَافِيُ امصْ ِريُ( ,ت684:هـ).
شهَا ُ
 َأحْمَ ُد ْبنِ إِدْرِيسَِ ,ف بِا ْب ِن دَقِي ٍق العِيد( ,ت702:هـ).
 حمَ ُد ْبنُ َعلِ ِي ْب ِن َوهْبٍ , ,امعْرو ُرحيم مصطفى
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س الدينِ اأص َفهَانِيِ( ,ت688:هـ).
 حم ُد ْب ُن حمو ِد ْبنِ عَيَادٍ ,مْ ُ حمَدُ ْبنُ عمرانَ ْبنِ مُوسى (ت689:هـ)( .ابن فرحون ،ص  ,326التنبكي،ص )393
 أَمدُ ْبنُ عَبد الرمنِ ْبنِ عبْدِ امن ِعمِ ,شهابِ الدِينِ احنبلِ ِي(ت697:هـ)(.ابن مفلح ،1990 ،ص )126
إنّ امكَانَةَ العلميَةَ الي وصَلَ إليها ابن راشِدٍ من خال هذا امسار العلمِ ِي
امكثَفِ ,عبد امراحِ ِل الثاثِ الي م ّر بها؛ بوّأتْ ُه لتحَمُلِ أمَانةِ التدريس والتعليم.
عاد ابنُ رَاشِدٍ إى بلده قفصَةَ بعد أداءِ نسك احجِ سنة (680ه)ـ ,رجع بزاد
وفر من العلوم والفنون ,فشرع ي التعليم وإقامة الدروس ,فاجتمَعَ عنده الناس
والتَفُوا حولَ ُه ومالوا إليه.
وهذا يقتَضِي كثرة من أخَذَ عنه وتتلمذ عليه؛ إلّا أنَ كتُبَ الراجم شَحَت
عن تسميةِ أكث َر من ثاثَةٍ ,وهم:
 ُمحَمدُ بن أمَدَ بنِ أبي بكْرٍ بنِ مرزوقٍ التلمسانيُ( ,ت781:هـ)(.ابنفرحون)290/2 ،
 عبدُ اه بنُ حمَدِ ْبنِ أمَدَ امطَ ِريُ السعدي العبا ِديُ الشافعي(ت765:هـ)(.خلوف ،ج ,1ص )298
 أمد بن العباس النقارسي( .التنبكي ،ص ص .)96- 95 - .2.3مكانته العلمية ,وثناء العلماء عليه.
لقد كان ابن راشد مكانة علميَةً مرموقَةً ,يعكس ذلك وجلّيهِ أمران:
اأول :شهادة من عاصره ,من شيوخه الذين أخذ عنهم ,أو طلبته الناهلن من
علمه وكتبه ,وكذلك من ترجم له.
وقد سبق التنويه إى امكانة الي حَظِيَ ِبهَا عِنْدَ شَ ْيخِهِ القَرَافِي فقد جعله
َمحَلَ السَوَادِ ِمنَ العَ ْينِ ,وَالرُوحِ مِن اجَسَدِ ,فَجال َمعَهُ ي امنقول وامعقول ,وأجازه
باإمامة ي علمِ اأصولِ ,وأذن له ي التدريس واإفادة.
وكانَ أستاذُه مس الدين اأصفهاني جوّد ذهنَهُ ,ويعُدُهُ من فضاءِ
طلبتِه(.التنبكي ،ص .)393
وقال ابن مرزوق مشيدا بكتابه امذهب ي ضبط مسائل امذهب  ":ليس
للمالكيَةِ مثله".
رحيم مصطفى
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وقال ابن فرحون ":كان فقيهاً فاضاً حصاً وإماماً متفنناً ي العلوم".
(ابن فرحون ،ص )328
الثاني :كثرةُ تَآليفِهِ وتَن ّو ُعهَا ,وثناءُ العُلمَاءِ عليها ,وقد ذكرتها ي امطلب
اآتي.
 - 3.3مؤلّفاته:
لقد ضرب ابن راشد بسهم وافر ي جال التأليف ,مصنّفا لكتب عرفت
رواجا وانتشارا ,واستفاد منها من جاء بعده ,وأفاد منها.
جمِ َأحَدَ عَشَرَ مُصنَفًا:
وملتها مع ما ذكرهُ أهل الرا ِ
ص الْ َمحْصُو ِل ي ِع ْل ِم الْ ُأصُولِ".
َ " -1ت ْلخِي ُ
" -2الفَائِ ُق ي َمعْرِفَ ِة الْ َأحْكَا ِم وَالْ َوثَائِقِ".
ب ي ضَبْطِ مَسَائِلِ الْمَ ْذهَبِ".
" -3الـمُذه ُ
ظمُ البَدِي ُع ي ااخْتِصَارِ والتَفْرِيعِ".
" -4الن ْ
" -5الْمَوْهِبَ ُة السَّنِيَةُ ي العَرَبِيَةِ".
ر الرُ ْؤيَا".
" -6امرقبة (أو امرتبة) العليا ي َتعْبِ ِ
ب الثَاقِبُ" وهو شرح على ختصر ابن احاجب.
شهَا ُ
" -7ال ِ
ر ي ِع ْل ِم ال َتعْبِرِ".
" -8الدُ ُر النَثِ ُ
ب ي اخْتِصَا ِر كِتَابِ ا ْب ِن اخَطِيبِ".
ُ " -9تحْفَ ُة اللَبِي ِ
" ُنخْبَ ُة الوَاصِلِ ي شَرْ ِح احَاصِلِ".
-10
ط
"لُبَابُ اللُبَابِ فِيمَا تَضَمَنَتْهُ أَبْوَابُ الكِتابِ مِن اأَ ْركَانِ وَالشُرُو ِ
-11
وَالْمَوَانِعِ وَالْأَسْبَابِ"( .التنبكي ،ص .)393
 - .4جهود ابن راشد القفصي ي علم أصول الفقه:
 - 1.4جهودُه من حيث الدراس ُة والتحصيلُ:
لقد بدأ اشتغالُ ابن راشِدٍ بعلمِ أصول الفقْهِ حصيا وتعلّما ي بواكِرِ
شَبَابِهِ ,وهو ي تونس( .التنبكي ،ص .)392
ت
جمِ خَراً عنه؛ ا من جهةِ امصنَفَا ِ
وهذا ااشتغالُ م تذكُرْ كُتُبُ الرا ِ
حهَا وتَدْريسِها وال َتعْليقِ عليها.
وَامتو ِن امقرَرةِ ,وَا ِمنْ جهَةِ امتصدّري َن لشر ِ
وي رحلته إى مصر كانَ فيها حريصا ومكِبّا على التزوّد من ختلف
الفنونِ ,ومن تلكم الفنون ع ْلمُ أصولِ الفقْهِ.
رحيم مصطفى
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وقد كان من توفيق اهِ تعاى ابن راشدٍ أنْ صادفَ زمنُ دخولِهِ مصرَ ي
تلك الفرةِ كونَها فرةً ذهبيّةً عاش فيها خبةٌ من العلماءِ وأكابرهم ي شتّى
الفنون؛ ا سيّما علم أصول الفقه ,فقد زخرت بأعام نبغوا فيه ,وكان هم أثر
كير ي حركة التصنيف فيه ,وهم اإمام شهاب الدين القراي ,وابن دقيق
العيد ,ومس الدين اأصفهاني.
وقد اهتمّ ابنُ راشد ي فرة دراسته وحصيله بكتابن مهمّن من كتب
اأصول ,هما((:احصول ي أصول الفقه)) لفخر الدين الرازي (ت606:هـ),
وختصره ((احاصل من احصول)) لتلميذه تاج الدين اأرموي (ت653:هـ).
وعناية ابن راشد بهذين امصنفن امتدّت من فرة طلبه للعلم ي مصر؛
واستمرّت معه إى حن رجوعه إى تونس ,حيث جعلهما حلّ عنايته ,وموضوعا
لتآليفه ,كما سيأتي بيانه ي امطلب اآتي.
وي هذا امطلب أُظهِرَ صفةَ اهتمامِهِ بعلم اأصول من جهة طلبِهِ
وحصيلِهِ.
قال ابن راشد وهو يذكر رحلَتَهُ إى القاهرة ,ولقياه لإمام القراي وغره":
ت احَاصِلَ ,وقرأتُهُ مع احصولِ".
َفحَفِظ ُ
وهذا النصّ يشر إى التميّز والتوفيق الذي حَظِيَ به ابنُ راشِدٍ ي هذا
الباب ,من خال التتلمذ على يد هذا اإمام امتفنّن ,وحصول ذلك من خال
جمِ مَن
مصنَفَ ْينِ هما مكانة ي امدونة اأصولية ,وبالنظر ي هذا وبالتأمل ي ترا ِ
ظهَرُ اجوانِبُ الي ساهمت ي بناءِ الشخْصِيَة اأصوليّة
أخَذَ عنهم ابن راشدٍ تَ ْ
فيه ,ومكنُ تلخيصها فيما يلي:
أوا :امنزلة الرفيعة الي ناها هذان الكتابان ي امدونة اأصوليّة.
ر
فـ((احصول)) لإمام الرازي يعدُ واحداً من امصنفاتِ امعتمَدَةِ ,بل يعت ُ
ركيزة وركنا من أركان امدونة اأصوليّة ,إذ خّص فيه الكتب اأربعة الي هي
أساس هذا الفن ,وهي الرهان إمام احرمن اجويي ,وامستصفى أبي حامد
الغزاليّ ,والعمد لعبد اجبّار ,وشرحه امعتمد أبي احسن البصريّ( .ابن
خلدون ،1988 ،ص )576
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وأما كتاب ((احاصل)) لتاج الدين اأرموي تلميذ الفخر الرازي ,فقد خرج
من رحم احصول ,فهو أحد أوجه اهتمام العلماء به ,خّص فيه كتاب احصول,
ومّاه ((احاصل من احصول)).
ثانيا :منزلة اإمامن القراي واأصفهاني اأصوليّة:
فالشهاب القراي هو فارس الفقه واأصول ,واجامع بن في امعقول
وامنقول ,فمن شيوخه الذين ازمهم واستفاد منهم :العز ابن عبد السام
الشافعي (ت660:ه)( .ابن فرحون ،ص  ,)236ومال الدين ابن احاجب امالكي
(ت646 :ه)( .القراي ،2011 ،ص)111
وأمّا الشمس اأصفهاني فلهُ ي علم اأصول جهودٌ كثرةٌ؛ تدريسا
وتصنيفا ,وهو من أخصّ تامذَةِ تاج الدين اأرمويّ ,وكان من كبار فقها ِء
الشَافعيَّةِ ,ومن امرزين ي علمِ اأصولِ( .ابن قاضي شهبة ،1987 ،ص.)2000
ثالثا :عنايةُ هذين العلمن السابقن بكتاب احصول وكتاب احاصل:
فاإمام القراي شرح احصول شرحا نفيسا مّاه ((نفائس اأصول ي شرح
احصول)) ,كما جعله أهمّ مصدر من مصادر أربعة اعتمد عليها ي تأليفه
مختصره امفيد ((تنقيح الفصول ي علم اأصول))( .القراي ،2020 ،ص ص
)100- 93
ولشمس الدين اأصفهاني كذلك شرح على احصول م يكملْهُ( .ابن
قاضي شهبة ،ص )201
يضاف إى ذلك كلّه أنّ ا ْبنَ راشد حَظِيَ من شيخِهِ الشهابِ باهتمام خاصّ,
طلَبَتِهِ ,وصفوةِ تاميذِهِ الذين حرِصَ
وعنايَةٍ فائقَةٍ ,تدلُ على أنّه كان من خاصَة َ
على إفادتهم وجودةِ حصي ِل ِهمْ.
ومّا سبقَ ذكرُهُ م ِكنُ القولُ بأنّ دعا ِئمَ البناء اأصولي لإمام ابن راشد
ناشئة وراجعَةٌ إى احصولِ ,وحصولُ الرازيِ يعتبَرُ َأحَدَ مدرسَتَ ْينِ انبثَقَتْ على
طريقة اجمهور؛ وهيَ قَائِمَ ٌة ي توجّههَا على ااستكثارِ مِن اأدلَةِ واحجَاجِ ,كما
ذكر ذلك ابنُ خَلدونَ(.ابن خلدون ،ص .)455
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 - 4.2جهوده من حيث التأليف والتصنيف.
كان ابن راشد مشاركة ي هذا الفنّ من حيث التصنيف ,ومعلوم أ ّن
الطرائق فيه ختلفة ,فمنها ما يكون من قبيل التأليف امستقل ,ومنها ما يكون
من قبيل الشرح والتعليق لكتاب ,ومنها ما يكون تلخيصا.
وقد ظهر ما سبق ي امطلب اأول اهتمام ابن راشد ي فرة دراسته
وحصيله مصر بكتابن هما(( :احصول ي أصول الفقه)) لفخر الدين الرازي,
وختصره ((احاصل من احصول)) لتلميذه تاج الدين اأرموي.
وعناية ابن راشد بهذين الكتابن امدّت واستمرّت معه إى حن رجوعه إى
تونس ,وبداية اشتغاله بالتأليف ,حيث جعلهما حلّ عنايته ,وموضوعا لتآليفه
اأصوليّة؛ فقام بشرح أحدهما وتلخيص اآخر ,ومّى اأوّل ُنخْبَةُ الوَاصِلِ ي
ص الْ َمحْصُو ِل ي ِع ْل ِم الْ ُأصُولِ".
شَرْ ِح احَاصِلِ ,والثانيَ " :ت ْلخِي ُ
وفيما يلي الكام عليهما بوجه من التفصيل حسب ما توافر لديّ من
معلومات.
ص الْمَحْصُو ِل ي ِع ْل ِم الْ ُأصُولِ".
أوّا :كتاب " َت ْلخِي ُ
ألفه ابن راشد بقفصَةَ بعد رجوعه من مصر ،وهو فيما يظهر أوّل تأليفٍ له؛
ص فيه كتاب "احصول ي أصول الفقه" لفخر الدين الرّازي.
خ ّ
أصُولِ تَأْلِيفًا ميته "تلخيص
قال رمه اه  ":ي أَيَامِ اامْ ِتحَانِ أَلَفْتُ ي ا ُ
احصول ي علم اأصول" وس َهلْتُ ُه بأمثلَةٍ"( .التنبكي ،ص .)393
واحصول هو أحد امصنفات امعتمدة على طريقة اجمهور ,وقد سبق ذكر
شيء عن منزلته بن كتب اأصول.
هذا عن اأصل وهو احصول ,فماذا عن تلخيصه ابن راشد؟؟
لأسف كتاب تلخيص احصول ي عداد امفقود ,وم تتوافر لديّ أخبار
عنه ,إلّا أنّ ابن راشد أشار إى أنّه اعتنى فيه بذكر اأمثلة والتطبيقاتِ.
ولعلّ ابن راشد احظ شيئا من اخلل ي التمثيل والتطبيق مسائل اأصول
ي كتاب احصول ,الذي قام أساسًا على طريقة امتكلمنَ ,ويع ّد من أبرز ماتهم
أنّهم جرّدون صور تلك امسائل عن الفقه ,وميلون إى ااستدال العقليّ ما
أمكن؛ أنّه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم(.ابن خلدون ،ص )576
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وهذا يعتبَرُ إبداعاً مِن ابن راشد وإضافَةً نوعيَةً؛ خدم بها كتاب احصولِ؛ إذ
سهِيلًا لقارئِهُِ ,ثمّ زادهُ
عمَدَ إى أشه ِر كتُبِ اأصولِ ,وخّصَهُ تَ ْقلِيلًا أَلفَاظِهِ ,وَت ْ
تسهياً؛ فزوّدَهُ باأمثلة الفقهيَةِ.
ثانياُ :نخْبَ ُة الوَاصِلِ ي شَرْ ِح احَاصِلِ:
وقد نسبه بهذا ااسم ابن راشد ماعة من ترجم له؛ (ابن فرحون ،ص
 ,)329وصاحب بعضهم بـ ((خبة الراحل)) (الزركشي ،ص  ,)73ومّاه آخر
((حفة الواصل))( .ابن خلوف ،ص.)298
وهذا امؤلَف هو شرح لكتاب ((احاصل ي أصول الفقه)) لتاج الدين
اأرمويّ ,وهذا الكتاب سبقت اإشارة إى منزلته ي كتب اأصول.
وكتاب ((خبة الواصل)) ي عداد امفقود ,وم يعثر عليه إى اآن ,وم
تذكر فهارس مكتبات امخطوطات عنه شيئا ,إلّا أنّه جاء ي فهرس امخطوطات
العربية ي اجامع الكبر باجزائر حمد بن شنب )18- 17/5( :ذكر أوراق ي
اأصول ابن راشد ,فلعلّها من أحد الكتابن امذكورين ,أو لعلها من كتاب
أصوليّ آخر له( .ابن راشد ،2008 ،ص )88
ومّا هو متّصل بهذا امطلب ,ما صدّر به ابن راشد بعض كتبه الفقهيّة ,من
ذكر ملة من مباحث علم أصول الفقه ,وقد أحقتها بهذا امطلب لشَ َب ِههَا
مضمونِ ِه من جهَةِ كو ِنهَا جموعَ ًة ي حلّ واحِدٍ.
وهذه اجمَلُ من علمِ اأصول ذكرَها ابن راشد ي مقدمَةِ كتابن من
كتبِ ِه الي ألّفهما ي الفقه:
أحدهما :الفائق ي معرفة اأحكام والوثائق ,وموضوعه ي أبواب امعامات
من جهة بيان أحكامها الشرعية ,وصفةِ توثيق عقودها ,وهو قيدَ التحقيق ي
جامعة وهران ( )1ضمن مشروع علميّ بإشراف الدكتور :خضر خضاري.
ثانيها((:لباب اللباب فيما تضمّنته أبواب الكتاب من الشروط واأركان
واموانع واأسباب)) ,وهو مطبوع( .ابن راشد ،2007 ،ص )54
وهذا امبحث هو ضمنَ مباحِثَ قدّمها بن يدي هذين الكتابن ,جعلها من
مفاتيح فقه كتابيه ,ومقدّمة مهِدَة إدراك مقاص ِدهِما ,ولعلّ ذلك أسو ًة
بشيخه القراي؛ الذي ذكرَ ي صدر موسوعته الفقهية الذخرة كتابَهُ اأصول َي
((تنقيح الفصول)).
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واخرت لذلك امقدمةَ الي ي كتابه لباب اللباب؛ لكونِ كتاب الفائق
ليس متناوا بن أيدي الباحثن.
وقد خلصت بعد فحص تلك امقدمة إى ما يلي:
أوا :أنّ هذه امقدّمة من مباحث علم اأصول ,هي على طريقة اجمهور أو
امتكلّمن ,وذلك ظاهر من خال مصطلحاتها وتقسيماتها.
ثانيا :مضمون هذه امقدّمة متعلّق بباب اأحكام الشرعية ,بقسميهَا
التكليفي والوضعي ,دون غرها من أبواب علم اأصول.
ثالثا :ذكر حقائق اأحكام التكليفية اخمسة ,الواجب وامندوب واحرام
وامكروه وامباح ,وذكر مسة أنواع من اأحكام الوضعية ,وهي السبب والشرط
وامانع والتقدير واحجاج ,مع التمثيل لكل نوع منها.
رابعا :استمدادُ أكثَر تلك امقدّمة كان من كتاب تنقيح الفصول وشرحه,
كاهما لشيخه اإمام القراي ,وقد خّص فيها ما ذكره ي الفصل الثالث عشر
واخامس عشر من الباب اأوّل ي ااصطاحات( .القراي ،ص )143
خامسا :زاد ابن راشد التقديرات واحجاج ي أقسام احكم الوضعي ,وقد
تابع فيه شيخه القراي ,وهو ما انفرد به عن مهور اأصوليّن( .الزركشي،
 ،1992ص .)311
سادسا :أضفى ابن راشد على هذه امقدّمة مسة مالكيّة ,حيث فرّق بن
مصطلحات امندوب والسنة والفضيلة؛ خافا جمهور اأصوليّن.
سابعا :ذكر ي ختامها قاعدةً نافعة ي معرفة سبب اخاف ,شرح فيها عبارة
ابن بشر ي بيان سبَبٍ من أسبابِ اخافِ( .ابن بشر ،2007 ،ص ص - 138
.)294
 - 3.4جهوده من حيث اإعمال والتوظيف:
ف
ي هذا امطلَبِ أُبيِنُ جانبًا آخَرَ من تلكَ اجهودِ ,وهُوَ مَا يَت َعلَقُ بتَوْظِي ِ
ع ْلمِ أصولِ الفقْهِ ,وَإعمالِ قواعِدِهِ ي التأليف الفقهِيِ؛ إذ الفقْهُ فرعهُ ,وعليه
يَقُومُ.
ومصنفاتُ ابن راشد الفقهيّة أربعةٌ ,سبقتْ اإشارة إى اثنن منها ,وهما
الفائق ولباب اللباب ,وثالثُها :هو ((امذهب ي ضبط مسائل امذهب)) ,وامطبوع
منه أبواب العبادات ي جلدين ,وباقيه مفقود( .ابن راشد ,2008 ،ص )121
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ورابعُها :شرحُه على ختصر ابن احاجب امسمى ((الشهاب الثاقب ي شرح
ختصر ابن احاجب)) ,ومع كونِهِ شرحا ذا قيمة علمية كبرة إلّا أنّه ي عداد
طلَعْ على نسخة منه( .ابن راشد ,2008 ،ص .)84
امفقود؛ فلم يُ َ
وعليه فإنّ اجانب التوظيفي واإعمال للقواعد اأصولية سيكون بذكر
ماذج مقتصرا ي ذلك على امؤلّفن امطبوعن ,وهما لباب اللباب وامذهب ي
ضبط مسائل امذهب.
وليس امقصود البحثِ هنا تتبّعُ كلّ ما ذكره ابن راشد من أصول الفقه
وإحصاؤه ,واستقراءُ ذلك وحصرُ ومعهُ؛ بل امرادُ إبراز جهودِه بذكر ماذج من
ذلك من خال مصنّفاته الفقهيّة.
وفيما يلي عرض أمثلة ي ختلف مباحث أصول الفقه الرئيسة:
أوّا :مبحث احكم الشرعي والتكليف:
 وقال ي شروط وجوب الصيام ":الثاني :اإسامُ :قيل :بل هو شرط ياأداء ,أنّ الكفار خاطبون ,واأوّل أصحّ؛ إذ ا يقضيه إذا أس َلمَ"( .ابن راشد،
 ,2008ص .)489
 وقال ي احج ":ي شروطِ الوجوبِ ,وهي ستة :اأوّل :اإسام ,وإن قلنا إ ّنالكفار خاطبون بالفروع ,كان من شرط الصحّة"( .ابن راشد ,2008 ،ص .)536
 وقال ي حكم أكل اميتة ي سفر امعصية ":وإنّما أبيح له اأكل مناميتة وغرها إذا خاف التّلف ,وم يكن ي سفر معصية؛ إلّا أن يتوب منها"( .ابن
راشد ,2008 ،ص .)792
ثانيا :مبحث اأدلة:
واعتباره لأدلّة امتفق عليها ,وهي الكتاب والسنّة واإماع والقياس ظاهِرٌ
من خال استدالِهِ بها على مشروعيّة بعض اأحكامِ:
 فمن استداله بالكتاب :قوله ي حكم الطهارة" :حكمها الوجوب ,بنصّالقرآن ي قوله تعاى( ."} {: :ابن راشد ,2008 ،ص )153
 ومن السنّة استداله جملة من اأحاديث ي تعين ليلة القدر(.ابنراشد ,2008 ،ص .)531
 ومن استداله باإماع :قوله ي حريم بعض اأعيان" :اإماع علىحريم اميتةِ والد ّم مع ااختيار"(.ابن راشد ,2007 ،ص .)287
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وأمّا القياس :فاماحظ قلة استعماله للقياس ,ولعلّ مردّ ذلك إى كثرة ما
ينقله وحت ّج به من الروايات ي امذهب ,والتخريج عليها ,وذلك ظاهر جدّا.
ومن أمثلة استداله به ,قوله ي بيان ما يدخل به شهر رمضان ":الرؤية
وتثبت باخر امنتشر ,وهو الكمال ,وبالشهادة على شرطها برجلن حرين عدلن
كالفطر وامواسم"(.ابن راشد ,2008 ،ص .)484
هذا ما يتّصل بااستدال باأدلة امتفق عليها ,وأمّا اأدلّة امختلف فيها,
 وامعترة ي امذهب  -فقد استند إى ملة منها ,وفيما يلي مثيل ها.قال ":وإن نذر مكيّ الصاة مسجد امدينة أو العكس؛ فااحتياط أن يأتيه
ليخرجَ من اخاف"( .ابن راشد ,2008 ،ص .)697
وقال ":ومن رأى هال شوّال نوى الفطر ,وا يفطر ظاهرا ,وكذلك إن خفي
فطره على امشهور؛ سدّا للذريعة"( .ابن راشد ,2008 ،ص .)486
وقال ":واختلف إذا كانت امنفعة منفعةَ عنٍ ,مثل أن خدمها مدّة معلومة,
أو يعلّمها قرآنا على ثاثة أقوال :باجواز ,وامنع ,والكراهة ,أصبغ ومالك وابن
القاسم .وذلك مبيّ على أنّ شرع من قبلنا ,هل هو شرع لنا أم ا؟"( .ابن راشد،
 ,2007ص .)330
ثالثا :مبحث داات األفاظ:
 قال ":ي حكم الفاسد -البيع  -بعد وقوعه :وإذا وقع اإخال بشرطمن شروط الصحّة؛ فاجاري على امذهب وجوب الفسخ؛ أنّ النهيَ عندنا يد ّل
على الفسادِ مطلقاً ,وتفصيل امذهب أنّ ما نهي عنه أجل حق الغر فيقف
الفسخ عليه على امشهور ,وما حرم لوقوعه ي حلّ حرّم أو وقت معيّن كالبيع
ي الدار امغصوبة ,والواقع ي وقت معيّن لصاة؛ م يفسخ ,قاله ابن رشد"( .ابن
راشد ,2007 ،ص .)463
 وقال ":وغسل اليدين إى امرفقن ,وقيل :دونهما ,وهما على اخاف يالغاية ,هل تدخل ي امغيّا؟ وفيها أربعة أقوال ,يفرّق ي الثالث بن أن تتميّز
جنساً ,فا يدخل ,الرابع :إن كان من جنس امغيّا دخلت ,وإلّا فا"( .ابن راشد،
 ,2007ص .)118
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 - .5اخامة:
قد خلصت بعد إكمال البحث إى النتائج والتوصيات التالية:
 - 1أوّل اهتمام اإمام ابن راشد بعلم اأصول حسب ما ورد ي كتب الراجم كان ي
رحلته إى مصر ,وهذا ا ينفي عنايته به قبل ذلك.
 - 2التوجّه اأصولي ابن راشد كان على طريقة اجمهور أو امتكلّمن.
 - 3البناء اأصوليّ لإمام ابن راشد من جهة التلقّي م خرج  -فيما حثت  -عن
مدرسة الرازي اأصوليّة ,والي تعنى بكتابه احصول ي علم اأصول تدريسا له
وشرحا جمله أو اختصارا لعباراته.
 - 4كان ذلك البناء فيما يظهر على الشيخن والعامن الكبرين العامة شهاب
الدين القراي امالكي ,ومس الدين اأصفهانيّ الشافعي.
 - 5أكثر من تأثر به ابن راشد ي ذلك هو اإمام القراي ,فقد درس عليه احصول,
واحاصل.
 - 6استمرّ تأثر ابن راشد بشيخه القراي إى مرحلة التأليف ,وظهر ذلك جليّا من
خال اعتماد ابن راشد ي مقدمة كتبه الفقهية على كتاب تنقيح الفصول.
 - 7كانت عناية ابن راشد بعلم اأصول من جهة التأليف ا خرج عن مدرسة الرازي
اأصوليّة كذلك ,فقد اختصر احصول للرازي ,وشرح احاصل للتاج اأرموي.
 - 8ا تزال تلك امصنفات ابن راشد ي علم اأصول ي حكم امفقود.
 - 9من مظاهر عناية ابن راشد بعلم اأصول توظيفه وإعماله قواعده ي كتبه
الفقهيّة الي صنّفها ,وهي امسند امذهب ي قواعد امذهب ,ولباب اللباب.
أمّا التوصيات؛ فمن خال خوض غمار هذا البحث ,فإني أوصي ما يلي:
 - 1جديد البحث والتنقيب ي خزانات امخطوطات عن مصنّفات ابن راشد اأصوليّة.
 - 2ااهتمام موضوع حكمة التشريع عند اإمام ابن راشد ,فقد كانت مة بارزة ي
كتبه الفقهيّة؛ حيث يصدّر كلّ باب فقهيّ ببيان حكمة مشروعيّته.
 - 3ااهتمام بالتطبيق اأصولي ,وخريج الفروع على اأصول عند اإمام ابن راشد
من خال كتابه الفائق ي معرفة اأحكام والوثائق ,بعد الفراغ من حقيقه
ميعه ,فهو أوسعُ مصنّفاته الفقهيّة إعماا للقواعد اأصوليّة حسب اطاعي على
ماذج من حقيقه.
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ملخص -
أوى علماااه هاامه املااة السّاامحاه تعلتقااع واعتناااه عليباعا بهااما العلا  ،وانتهلااوا
فيه مناهج شتّى ،وأساليب يعتر عل التّفسر مفتاح الكتاب العزيز اماب عان ماا
صااعب علااى امساال فهمااه ،ودر معانيااه السّااامية ،مسااتمدعا س ارّه اأول ماان معينااه
المي يعتر كتاباع عزيزعا ا يأتيه الباطل من ب يديه وا من خلفه ،وقاد دراساية
عظمااى ،ماان هااما امن ل ا تعل ا هااما امو ااو بدراسااة اجانااب الليااوي س تفساار
أحكام القرآن ابن العرباي ،حيا خّّاص النظار فياه حاول جاناب دراساة األفااظ
عنااده ،ماان حيا اهتمااام اباان العربااي للفااي س تفسااره وماانهج دراسااته لااه وكااما
فائدته عند ذكره ومناقشته ث موازنة اللفي بامعنى عند اإمام مع و ع مااذ
تو يحية مع كل العناصر ليختت في بعدُ خاةة تمكر النتائج امتوصل ها؛
وال اان م اان أه ّمه ااا :أنّ ه ااما امق ااال يفنّ ااد نس اابة تفس اار اب اان العرب ااي ى ام اادونات
اأصااولية علااى وجااه ا ّااوص ،ويااب ُ أن هااما التفساار ابتاادا به ليااويّ بامتياااز ،مااا
حواه من حاليل ليوية واجتهادات علمية معمقة.

امؤلف امرسل  :السعيد بن مويزةsaidalgerie2018@gmail.com :
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كلمات دالة -
اباان العربااي ،التفساار الليااوي ،دالااة األفاااظ ،اموازنااة ب ا اللفااي وامعنااى ،ماانهج
الدراسة.
AbstractThis Topic Relates To The Study Of The Linguistic Aspect In The
Interpretation Of The Qur'an Of Ibn Al Arabi, And I Have Chosen
And Allocated The Aspect Of The Study Of Semantics, So I
Mentioned Ibn Al-Arabi's Interest In His Interpretation And His Study
Methodology, As Well As His Usefulness When Mentioning And
Discussing It, And Then Approached The Balance Of The Word In
The Meaning Of The Imam With Illustrative Models With All The
Elements, And Then Mentioned The Conclusion Mentioning The
Results.
Key WordsIbn Al-Arabi, Linguistic Interpretation, The Connotation Of Words,
The Balance Between Pronunciation And Meaning, The Study
Method.

مقدمة:
نزل القرآن الكا ااري بلية العرب وعلى طرائقه وسننه س الكام فكانت
هي امرجع س استنباط أحكامه وتدبر حكمه وفه تأويله ,وقد اعتنى علماه
التفسر منم العّر اأول لإسام باللية وعلومها ففسروا القرآن الكري على
وه ذلك ،فاللية العربية وعاه شامل معاني امفردات القرآنية ،وما يتعلت
بملك من عراب للكلمات ،وتّريف للمشتقات ،وقد قال اإمام الشاطي" :
فمن أراد تفهمه ،فمن جهة لسان العرب يفه  ،وا سبيل ى ت لب فهمه من
غر همه اجهة"؛ فلما وجب على الناظر س امعاني القرآنية أن يكون له حيٌ
وافرٌ من امع
ويتب

اللتيوي ،حتى يتدبر ا

اب ،ويفه امراد ،وا يشكلُ عليه،

مراميه ،ويرى مقّود اموى جلّ وعا من كتابه العزيز ،وهما ابن
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عباس ر ي اه عنه ب لنا مراتب التفسر من حي ااحتلا للوسائل الن
من أجلها اللية فيقول "التفسر على أربعة وجوه وجه تعرفه العربي من
كامها" (الّنعاني ،1419،ص .)253فوجب على كل متأمل ومفسر س نّوص
القرآن أن يرجع ى اللية العربية ذا أشكلت عليه ألفاظ آياته أو بعد عليه فه
اأساليب القرآني ,أنها مفتاح اميل و زالة امشكل وهما ما ين ب على قول
الّحابة الكرام مثل :ابن عباس ر ي اه عنه " ذا تعاج شيه من القرآن
فانظروا س الشعر فإن الشعر عربيّ" (ال ري ،2001 ،ص)690
اإشكالية :هل اهت ّ ابن العربي باألفاظ الليوية؟ وما مدى فادته منها؟ والمي
تن وي حته جموعة من اإشكاات الفرعية مفادها :هل وازن ابن العربي ب
اللفي وامعنى؟ هل حاول ابن العربي الكشف عن التقارب اأصولي ب

أصول

النحو وأصول الفقه؟
الفر يات :حاول ابن العربي ااهتمام باللفي العربي س كتابه أحكام القرآن
وأفاد منها أما فادة ،وحاول الربط ب اللفي وامعنى واموازنة بينهما.
أهمية امو او  :تن لا أهمياة هاما امو او مان أهمياة علا التفسار ،ومعلاوم أن
عل التّفسر من ب العلوم النّافعة واماتعة ،الن حتاجها امسل س أنفاسه ،فهاو
أساااسٌ اب ادّ منااه ،لفه ا امعاااني القرآنيااة ،وأن امساال لااه صاالة ربااط جااب أن ا
تنفكت عن القرآن الكري  ،فوجب أن حتا هاما امعا س كال تظاتاه وخ راتاه
وسكناته ،ليستّاحب حاال ا ار والركاة ،ويستشافّ ناور الايق والع ااه مناه،
كما أن عل التّفسر هو الوسيلة الوحيدة الامي ناتمكن مان خالاه معرفاة وفها
كااام اه الااوارد س القاارآن الكااري والوصااول ى امقّااد ماان وراه ذلااك الكااام،
وحقت لنا معرفة الكثر من اأمور الان جهلاها؛ حيا جاد أن النااس يتفااوتون
س فه ا القاارآن الكااري وم ااا ورد بااه ،كمااا يعاادّ العماال س التفساار وااجته اااد س
معرفة القّد من كام اه عز وجل من أشرف اأعمال حي يعد القرآن الكري
أشرف شيه وجد على اأرض وقد تعهد اه عز وجل حفظه حتى تقوم السّاعة.
السعيد بن مويزة  ،حمد صابر الثّابت
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الدّراسات السّابقة س امو و :
تعت اار الدّراس ااات السّ ااابقة رافاادبا اباادّ م اان النه اال من ااه عن ااد بداي ااة الكتاب ااة س أي
مو ااو علمااي؛ ولع الّ ماان أه ا الدّراسااات الاان اسااتوقفت الباح ا س أفنااان حثااه
هما امو و :
أو اع :البحا ا ا الا ا ادّالي س أحك ا ااام الق ا اارآن أب ا ااي بك ا اار ب ا اان العرب ا ااي اأندلس ا ااي
543

وأصله أطروحة لنيل شهادة الدّكتوراه س اللية العربية وآدابها،

جامعااة اجيالااي ليااابس ،ساايدي بلعباااس ،اجزائاار ،لل تالااب :حااا اسااباغو ،وقااد
أجاد فيه الباح وأفاد اجانب الدّالي ابن العربي.
ثانيبا :مّادر التّفسار الفقهاي عناد ابان العرباي س كتاباه أحكاام القارآن ،للربياع
حمااد منّااف القماااطي ،وأصاال الدّراسااة مقاادم لنياال شااهادة ماس ا  ،ماان كليااة
اآداب ،جامعة الفاتح بليبيا ،وهمه تعدّ دراسة سابقة من خال ارتبااط مو اوعها
ب ااابن العرب ااي م اان وج ااه ،ولكونه ااا تس ااتعرض مّ ااادر التّفس اار الفقه ااي عن ااد اب اان
العربي ،وهما مساعد لنا لنتعرف على امستوى الليوي عند ابن العربي.
خ تة البح :
يتناول هما البح ا

تة العلمية التّالية:

أوا :اهتمام ابن العربي لألفاظ.
ثانياع :منهج دراسة ابن العربي لألفاظ.
ثالثاع :فادة ابن العربي من األفاظ.
رابعاع :موازنة ابن العربي ب األفاظ وامعاني.
خامساع :الدّالة اأصولية لألفاظ عند ابن العربي.
سادساع :القواعد اأصولية امتعلتقة بدالة األفاظ عند ابن العربي.
وخت البح ملموعة من النتائج والتوصيات امتعلتقة مو و البح .
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 - )1اهتمام ابن العربي لألفاظ:
اهت ابن العربي باألفاظ وقد ب

س منهله عند ذكر مقدمة تفسر آيات

اأحكام يقول :فنمكر اآية ،ث نع ف على كلماتها بل حروفها ،فنأخم
معرفتها مفردة ،ث نركبها على أخواتها مضافة (امالكي ،2003 ،ص )3وما ذكر
ذلك ا أنه يع ي اهتماماع كبراع للية ويظهر ذلك س تموقه اأدبي لألفاظ،
و ظهار معانيه امتنوعة وامتلونة الن تتناسب وأي فكرة تقّد ،وبه يظهر باغة
القرآن و علازه ،ولقد بليه شرط تفسر القرآن فوقف عليه ،وامتثل لتعل لية
العرب وتعميلها كآلة مساعدة مساندة س فه وتفهي نّوص القرآن؛ قال
جاهد" :ا حل أحد يؤمن باه واليوم اآخر أن يتكل س كتاب اه ذا م
يكن عاما بليات العرب" ،وتقدم قول اإمام مالك س ذلك وا يكفي س حقه
معرفة اليسر منها فقد يكون اللفي مش كا وهو يعل أحد امعني

وامراد

اآخر (السيوطي ،1974 ،ص )213ففه امفردات يعتر امّدر اأول لفه معاني
القرآن فقد نص الراغب اأصبهاني س مستهل كتابه «معل مفردات ألفاظ
القرآن الكري على أن أول ما حتا أن يشتيل به من علوم القرآن العلوم
اللفظية ،ومن العلوم اللفظية حقي األفاظ امفردة ،فتحّيل معاني مفردات
ألفاظ القرآن س كونه من أوائل امعاون من يريد أن يدر معانيه ،كتحّيل
اللن س كونه من أول امعاون س بناه ما يريد أن يبنيه ،وليس ذلك نافعا س عل
القرآن فقط ،بل هو نافع س كل عل من علوم الشر  ،فألفاظ القرآن هي لب
كام العرب وزبدته ،وواس ته وكرائمه ،وعليها اعتماد الفقهاه واتكماه س
أحكامه وحكمه " (بن حمد ،2009 ،ص )27ويرجع اإمام ابن العربي س تفسر
غريب القرآن ى ما روي عن ابن عباس ر ي اه عنهما باأسانيد الّحيحة
فكان يقول ابن العربي" ه القدوة الفّحاه اللسن البلياه من العرب ،فإذا
أشكلت عليه فمن ذا المي تتضح له منا باأفهام امختلفة واللية امعتلة" (امالكي،
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 ،2003ص )246وذلك من أجل أن يقوي الدليل وحيط مدلول الكلمة
وأحكامها ومعرفة كيفية ترتيبها لتوصله ى اتك الشرعي
 - )2منهج دراسة ابن العربي لألفاظ
جاه اهتمام ابن العربي بدراسة األفاظ من الناحية اإفرادية ليساعده على
امعنى الكلي لآية وقد اختلف وتباين منهله س دراسته لألفاظ وجد ذلك من
خال اأمثلة اموجودة س تفسره :حي يكتفي بمكر اللفي دون أن جعل له
دليل خارجي مثل لفي نَقِيباع
أ ّواع :س امسألة الثال والرابعة عند قوله تعاى:

لق ْ أخ ه
َ ميثا بني إسْر ئيل

ني عشر نقي ًا ۖ قا ه
َ إنِي مع ْم ۖ ل ْن أق ْ تم لصها آتيْتم ل هزاا آم ْنت ْم
بع ْثنا م ْن م ْث ْ
برس ي ع هز ْ ت وه ْم أ ْقرضْ تم ه
َ قرْ ضً ا حسنًا َا ِر ه ع ْن ْم سيِ ات ْم َ ْدخ نه ْم جنهات
تجْ ري م ْن تحْ ت ا َْ ْن ا ۚ ف ْن ا ر ب ْع ٰ لك م ْن ْم فق ْ ض هل سو ء ل ه
س يل

امائدة 12/5:س شرح كلمة نقيب يقول :يقال نقب الرجل على قومه ينقب ذا
صار نقيباع ،وما كان الرجل نقيبا ،ولقد نقب ،وكملك عرف عليه ذا صار
عريفا ,ولقد عرف ,و ما قيل لع نقيب ,أنه يعرف دخيلة أمر القوم ومناقبه ,
وامناقب ت ل على ا لقة اجميلة ،وعلى اأخاق اتسنة
وعلى هما انبنى قبول امرأة لزوجها س المي يبليُه يّاها من مسائل الشريعة
وأحكام الدين ،ودخول الدار بإذن اآذن ،وأحكام كثرة ا ن وّل بها ،ففي هما
تنبيه عليها ،وعلى أنواعها فأت كل شيه جنسه منها ،ومن هنا اخم النّي
صلى اه عليه وسل النقباه ليلة العقبة"(امالكي ،2003 ،ص)57

قال ا ليل" :النقب س اتائط وحوه خلص فيه ى ما وراهه ،وس اجسد
خلص فيه ى ما حته من قلب أو كبد ،والنقيب شاهد القوم يكون مع
عريفه  ،أو قبيله يسمع قوله ويّدق عليه وعليه  ،والنقباه المين ينقبون
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اأخبار واأمور للقوم فيّدقون بها ،والنقاب اتر العام" ،فالنقباه مع
نقيب ،والنقيب الباح عن القوم ،وعن أحواه (الفراهيدي ،2003 ،ص)179

ثانيبا :كلّ ما يو ح ابن العربي واشتقاقه للفي ما هو ات ظهار تقيقة أن
الزو مكلف على امرأة ،و وصي ها س أمر دينها ودنياها.
ثالثبا :يمكر اللفي ويستدل بأيات أخرى من القرآن الكري مثل تفسره س قَوْله
َتعَالَى:

ِ 38للْوِزْرِ َمعْنَيَانَِ :أحَ ُدهُمَا :الثِقَلُ؛

َوهُوَ الْمُرَادُ هَاهُنَا ،يُقَالُ وَزَرَهُ يَزِرُهُ ذَا حَمَلَ ثِ َقلَهَُ ،ومِنْهُ قَوْله َتعَالَى:
02

وَالْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا المَنْبُ؛ قَالَ َتعَالَى:
َ 31يعْنِي ذُنُو َب ُه ْ

25

َأيْ :بِئْسَ الشَيْهُ شَيْئبا َيحْمِلُونَ .وَالْ َمعْنَى لَا َتحْمِلُ نَفْسٌ مُمْنِبَةٌ عُقُوبَةَ الْ ُأخْرَى ؛
َوِنَمَا تُ ْؤخَمُ كُلُ نَفْسٍ مِ ْن ُه ْ ِبلَرِيرَ ِتهَا الَتِي اكْتَسَبَ ْتهَا ،كَمَا قَالَ َتعَالَى:
ٍي
 286وَقَدْ وَفَدَ أَبُو ِرمْثَةَ رِفَاعَةُ ْبنُ يَثْرِبِ
سلَ َ  -قَالَ :فَقَالََ :أمَا نَهُ لَا
التَمِيمِيُ مَعَ ابْنِهِ َعلَى النَبِيِ  -صَلَى اللَهُ َعلَيْهِ وَ َ
َيلْنِي َعلَيْك وَلَا َتلْنِي َعلَيْهَِ .وهَمَا نَمَا بَيَنَهُ َل ُه ْ رَدًا َعلَى اعْتِقَا ِد ِه ْ فِي
حلِيفِهِ
ا ْللَا ِهلِيَةِ ِمنْ مُؤَاخَمَ ِة ال َرجُ ِل بِابْنِ ِه وَبِأَبِي ِه وَ ِبلَرِيرَةِ َ
رابعاع :يمكر اللفي ويستدل له ما ورد من اأحادي النبوية مثل لفي سفر؛
قال :والسفر س اللية مأخوذ من اانكشاف وا رو من حال ى حال؛ وهو س
عرف اللية عبارة عن خرو يتكلف فيه مؤنة ،ويفّل فيه بعد س امسافة ،وم يرد
فيه من الشار نص ،ولكن ورد فيه تنبيه ،وهو قوله

 -عليه السام

س

الّحيح :ا حل امرأة تؤمن باه واليوم اآخر تسافر مسرة يوم وليلة ا
ومعها ذو حرم منها
خامسبا :يمكر اللفي ويستدل له ما جاه من أشعار العرب مستعينا به ومثال
ذلك آية الثانية قوله تعاى
13
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فيها سبع مسائل امسألة اأوى احراب :هو البناه امرتفع اممتنع ،ومنه يسمى
احراب س امسلد؛ أنه أرفعه ،أنشد فقيه امسلد اأقّى ع اه الّوس
مع الشلاعة وا ضو لربه  ...ما أحسن احراب س احراب
واجفان أكر الّحاف قال الشاعر
يا جفنة بإزاه اتوض قد كفئت  ...ومن قا مثل وشي الردة ا ضر
واجوابي مع جابية ،وهي اتوض العظي امّنو قال الشاعر يّف جفنة
كلابية الشيخ العراقي تفه (امالكي ،2003 ،ص)6

 - )3فادة ابن العربي من األفاظ
فادة ابن العربي من معاني األفاظ؛ فهو يأتي بامفردة ويمكر أصلها الليوي
ويب مرادفها ومعانيها
 يمكر أوجه القراهة للمفردة القرآنية مثل لكل وجهة هو موليهاففي اآية السادسة والعشرون يمكر س
قوله تعاى

148

وقرئ هو مواها ،يعي امّلي؛ التقدير :امّلي هو موجه حوها ،وكملك
قبل س قراهة من قرأ هو موليها؛ ن امعنى أيضا أن امّلي هو متوجه حوها؛
واأول أصح س النظر ،وأشهر س القراهة وا ر
يرجح مايراه راجحاع ،فيقول :وقد اختلف العلماه س تفسر اأمن على أربعة
أقوال اأول :أنه أمن من عماب اه تعاى س اآخرة ،وامعنى أن من دخله معظما
هوقّده حتسبا فيه من تقدم ليه
 -ويعضده ما روي س الّحيح عن الني  -صلى اه عليه وسل

أنه

قال" :من حج فل يرف وم يفس رجع كيوم ولدته أمه"
 الثاني معناه من دخله كان آمنا من التشفي واانتقام ،كما كانتالعرب تفعله فيمن أناب ليه من تركها ت يكون ها عليه
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 -الثال

أنه أمن من حد يقام عليه ،فا يقتل به الكافر ،وا يقتص فيه

من القاتل ،وا يقام اتد على احّن والسارق؛ قاله ماعة من فقهاه
اأمّار ،ومنه أبو حنيفة ،وسيأتي عليه الكام
-

لرابع أنه أمن من القتال؛ لقوله  -صلى اه عليه وسل

س اتدي

الّحيح :ن اه حبس عن مكة الفيل أو القتل وسلط عليها رسوله
وامؤمن  ،م حل أحد قبلي وا حل أحد بعدي ،و ما أحلت لي ساعة
من نهار"
 والّحيح فيه القول الثاني ،وهما خبار من اه تعاى عن منته علىعباده ،حي قرر س قلوب العرب تعظي هما البيت ،وتأم من جأ ليه؛
جابة لدعوة براهي

-صلى اه عليه وسل

-ح

أنزل به أهله

وولده ،فتوقع عليه ااست الة ،فدعا أن يكون أمنا ه فاستليب دعاؤه
(امالكي ،2003 ،ص)66

يمكر اللفي ويب

اأفّح وامشهور منهفي ذكر وصف ما قضاه النبيان -

صلى اه عليهما وسل

فيه :وفيه قوان :أحدهما :أنه كان زرعا وقعت فيه

الين ليا ،قاله قتادة.
الثاني :أنه كان كرما نبتت عناقيده ،وهو قول ابن مسعود وشريح .وقد روي أن
النفش رعي الليل ،واهمل رعي النهار ،وهما هو امشهور س اللية
(امالكي ،2003 ،ص)58

يولد األفاظ من بعضها البعض مثل لفي عاشر (امالكي ،2003 ،ص )265ففي

اَ َأُه ا ذاَي ا أ امنوا ال اَ ه لا ُْ
امسألة السابعة عند تفسر قوله تعاى
َأ ْن تا ثوا الن اس اء اك ْ ًه او ال ت ا ْعضلوه ذ ل ات ْ هابوا ب اب ْع ام أتايْت وه ذ ا ذل َأ ْن ياأْت اي ب اف حشا ة م ابيناة ۚ اوعا ِو
ِ
َ َأ ْن تا ْ ا هوا شا يْ ً او ا َْ اع ا ذاّ فيه خ ْ ًاْا اكث ًْا
19
ه ذ ِلْ ا ْع وف فا ْن اك هْت وه ذ فا اع ا ٰ
ِ
فنلده ت رق س همه اآية الكرمة للفي "عاشروهن" ،وهي دامة الّحبة ب

اأزوا على التمام والكمال مستعينا باألفاظ امشتقة ومعانيها قال :هي الكمال
السعيد بن مويزة  ،حمد صابر الثّابت
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والتمام ,ومنه العشرة ,فانه كمل أمره وصح استبداده عن غره  ,وعشرة
ةام العقد س العدد ,ويعشر امال لكمال نّابه ,فأمر اه اأزوا ح

عقده

على النساه أن يكونوا أدمة ما بينه وصحبة تامة ,أنه أهدى للنفس وأقر للع
و أهنأ للعيش (امالكي ،2003 ،ص)338
ويقول الرازي فيقول س عاشروهن ،أي :خال وهن (اتنظلي ،1419 ،ص)904

ويمكر ابن العربي س بيان همه اللفظة على وجوب دوام امخال ة ب الزوج
دون انق اعها ا أسباب مشروعة وهما ما كان من القرآن
يظهر ا اف والفروق ب األفاظ الان تاتير باتير اتركاات فلفاي
اأَعْارَابُس الْمَسْاأَلَ ُة الْاأُولَى عنااد قَوْلااه َتعَااالَى

ا ْعلَمُااوا وَفَقَكُا ْ اللَا ُه

لهَالَااتِ تَرْتَكِبُو َنهَاا أَنَ بِنَاا َه "عَا َربن" يَنْ َلِا ُ
سلُكُو َنهَاَ ،وصَرَفَ ُك ْ عَانْ ا ْل َ
لِسَبِيلِ ا ْل ِع ْل ِ تَ ْ
ظ ُ فِااي مَسَااا ٍق وَاحِ ادنَ ،و َعلَااى َر ْأيِ مَ انْ يُ ِري ادُ أَ ْن
فِااي لِسَااا ِن ا ْلعَ ا َربِ َعلَااى َمعَااا ٍن لَااا تَنْ اتَ ِ
ب
ك قَادْ َيلِادُهُ ال َالِا ُ
لعَلَ الْأَبْنِيَةَ تَنْظُرُ لَى الْ َمعَانِي ِمنْ مِشْكَاةن وَاحِادَةن؛ فَاإِ َن ذَلِا َ
يَ ْ
لَهُ ،وَقَ ْد يَ ْعسُرُ عَلَ ْيهِ ،وَقَا ْد يَ ْعدَمُاهُ وَيَ ْنقَ ِاعُ لَاهُ .وَهَامَا ا ْلبِنَااهُ مِمَاا لَا ْ يَتَفِا ْ لِاي رَ ْباطُ
ب
َمعَانِيهِ بِهِ .وَقَدْ جَاهَ ِذكْرُ الْ َأ ْعرَابِ فِي الْقُرْآنِ هَاهُنَاَ ،وجَاهَ فِي السُانَ ِة ِذكْا ُر ا ْلعَا َر ِ
فِااي َأحَا ِدي ا َ كَ اثِرَةن؛ وَ ُليَ ا ُة ا ْلعَ ا َربِ مَنْسُااوبَ ٌة لَااى ا ْلعَ ا َربِ ،وَا ْلعَ ا َربُ اسْ ا ٌ مُؤَنَ ا ٌ ،فَ اإِذَا
ح الْفَااا ِه وَا ْلعَ ا ْينِ،
ب بِفَ ا ْت ِ
ب َوعُ ا ْر ٌ
صَ ايَرُوهُ أَسْ اقَ ُوا ا ْلهَااا َه فَقَااالُوا :عُ َريْ ابٌ .وَيُقَااالُ :عَ ا َر ٌ
ض ِ الْفَاهِ وَبِإِسْكَانِ ا ْلعَ ْينِ .وَا ْلعَارِبَ ُة وَا ْلعَرْبَاهُ؛ َو ُه ْ أَوَا ِئ ُل ُه ْ ،أَ ْو قَبَائِلُ مِا ْن ُه ْ ،يُقَاا ُل
وَبِ َ
ب وَالْ َأعَا ِريابُ .وَقَاالَ ابْا ُن قُتَيْبَاةَ:
نَهُ ْ سَا ْبعٌ ،سَامَاهُ ْ ا ْبانُ دُرَ ْيادن وَغَ ْيارُهُ .وَيُقَاالُ ا ْلاأَعْرَا ُ
ا ْل اأَ ْعرَابِيُ لَ ازِيَ ُ ا ْلبَادِيَ اةِ ،وَا ْلعَرَبِ ايُ مَ ْنسُااوبٌ لَااى ا ْلعَ ارَبِ وَكَأَنَ اهُ يُشِ ارُ لَااى أَنَ هَ امِهِ
النِسْابَ َة قَا ْد تَكُااو ُن نِسْابَةَ جِانْسٍ كَالْا َأعْرَابِيِ ،وَقَا ْد تَكُااو ُن نِسْابَ َة لِسَاانٍَ ،وِنْ كَااانَ مِا ْن
مهَا (امالكي ،2003 ،ص)439
ج ِ ذَا َت َعلَ َ
الْ َأعَا ِ

 -أما ما يعرف اليوم س هما فهو كما جاه :أعراب

"-مع":

ط
أعاريبُ ،مفرد أعرابيّ سُكَان البادية من العَرَب خاصّة المين يتتبّعون مساق َ
ت الكأ اأعراب ال ُرحّل (عمر ،2008 ،ص)476
اليي ومناب َ
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 الْ َأعْرَابُ صِييَةُجَمْعٍ ،وَفَرْقٌ َبيْنَهُ وَبَ ْينَ ا ْلعَ َربِ .فَا ْلعَرَبِيُ َمنْ لَهُ نَسَبٌ فِيا ْلعَ َربِ ،وَالْ َأعْرَابِيُ الْبَدَ ِويُ مُنْ َتلَعُ اليي

والكأ ،ما كَانَ ِمنَ ا ْلعَ َربِ أَوْ من

مواليه  .فَا ْلعَرَبِيُ َمنْ لَ ُه نَسَبٌ فِي ا ْلعَ َربِ ،وَالْ َأعْرَابِيُ الْبَدَ ِويُ مُنْ َتلَعُ ا ْليَيْ ِ وَالْ َكلَأِ،
منْ مَوَالِي ِه ْ (اأندلسي ،2003 ،ص.)487
كَانَ ِم َن ا ْلعَ َربِ أَوْ ِ

 وَ ِللْفَرْقِ نُسِبَ ِلَيْهِ َعلَى لَفْظِهِ فَقِيلَ :الْ َأعْرَابِيَُ ،وجُمِعَ الْ َأعْرَابُ َعلَىب جَمْ ِع ا ْللَمْع
الْ َأعَا ِر ِ
 َوحَكَى الْقُشَيْ ِريُ َوجَمْعُ ا ْلعَرَبِيِ ا ْلعَ َربُ َوجَمْعُ الْ َأعْرَابِ ِي َأعْرَابٌ َوَأعَارِيبُ،وَالْ َأعْرَابِيُ ِذَا قِيلَ لَهُ يَا عَرَبِيُ فَرِحَ وَا ْلعَرَبِيُ ِذَا قِيلَ لَهُ يَا َأعْرَابِيُ غَضِبَ،
وَالْ ُمهَاجِرُونَ وَالْأَنَّْارُ عَ َربٌ لَا َأعْرَابٌ وَسُمِيَتِ ا ْلعَ َربُ عَرَببا لِأَنَ وَلَدَ ماعيل
نشؤُوا ِمنْ عَرَبَةن َوهِيَ ِمنْ ِتهَامَةَ َفنُسِبُوا ِلَ ْيهَاَ ،وأَقَامَتْ قُ َريْشٌ ِبعَرَبَةَ َوهِيَ مَ َكةُ
وَانْتَشَ َر سَائِ ُر العرب س جزيرتها (القرطي ،1964 ،ص)233

 من اماحي أن القا ي ابن العربي يتتبع الفرق ب األفاظ ن تيرتحركاتها ،فبيّن س هما امثال ااختاف ب معنى لفي "عَرَبِي" و"أعرابي"
 - )4اموازنة ب اللفي وامعنى عند ابن العربي
يمكر ابن العربي أن اللفي هو امعر عن امعنى فا غنى عنه لبيانه،فاللفي
وعاه حمل امعنى وامعنى يبيّن مراد اللفي وهما ما جعل هما قرينة التازم
(الدال وامدلول) ،ويبقى اجاه ايهما امقدم س النظر على أحدهما ،فاإمام ابن
العربي يؤكد س مناسبات أن مقاصد األفاظ أصل يرجع ليه ،وكما أنه مع
وقوفه على ألفاظه وعدم هماها ا يعي أنها تقوم عليها اأحكام كما يفعل
الظاهرية ،بل الرجحان يكون للمعنى يقول :واأحكام كما قدمنا ما تثبت
معانيها ا بألفاظ فيها
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 - )5القواعد اأصولية بدالة األفاظ عند ابن العربي
قد ان ل النظر اأصولي س بناه باب الدّالة من أمرين اثن
أوهما :حديد دقي مدار اأحكام؛ فاأحكام تتلقى من الرّسول صلتى اه عليه
وس تل قرآناع من ّزاع وسنة؛ هي أقوالٌ أو أفعالٌ أو تقريراتٌ ،وبملك تنقس داات
اأحكام من حي ُ طبيعتها ى دالة اللتفي؛ قرآناع كان أم كاماع للنّي صلتى
اه عليه وسلت  ،ودالة الفعل ،ث ّ دالة التّقرير(الريسوني ،2015 ،ص)201

وحلّ البح س همه اجزئية نّما متعلتقه من حي (عاقة اللتفي بامعنى) همه
العاقة الن كانت من ل

رساه وأساس بناه القواعد ،فالعاقة ب

لفي

امتكل وما يعنيه بهما اللفي ،وهو امسمّى بامعنى هو منبع تولد الدّاات
وتشعّبها ليرض بيان كام الشّار والكشف عن مراده
أوّا :قاعدة العام وا اص
يقول اإمام اليزالي عند بيانه حدّ العام وا

اص (اليزالي ،1993 ،ص)244

ومعناهما اعل أن العموم ،وا ّوص من عوارض األفاظ ا من عوارض
امعاني ،واأفعال ،،والعام عبارة عن اللفي الواحد الدال من جهة واحدة على
شيئ

فّاعدا مثل :الرجال ،وامشرك  " ،ومن دخل الدار فأع ه درهما "

ونظائره كما سيأتي تفّيل صيغ العموم ،واح زنا بقولنا من جهة واحدة عن
قوه

رب زيد عمرا ،وعن قوه

بلفظ

ا بلفي واحد ،ومن جهت

رب زيدا عمرو؛ فإنه يدل على شيئ  ،ولكن
ا من جهة واحدة ،واعل أن اللفي ما

خاص س ذاته م لقا كقولك :زيد ،وهما الرجل ،و ما عام م لقا كاممكور،
وامعلوم ،ذ ا خر منه موجود ،وا معدوم ،و ما عام باإ افة كلفي امؤمن "
فإنه عام باإ افة ى آحاد امؤمن

خاص باإ افة ى ملته ذ يتناوه

دون امشرك  ،فكأنه يسمى عاما من حي موله ما مله خاصا من حي
اقتّاره على ما مله وقّوره عما م يشمله
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وللعام صيغٌ ختلفة دوّنها اأصوليون ،وقسّموها ى ما يفيد ما من جهة
اللية أو من جهة العرف ،أو من جهة العقل ,فالقس اأول :صيغ العموم الن
تفيد العموم لية وهي على رب  :اأول :المي يدلّ بنفسه على العموم و عبا،
كلفي (كلّ)( ،ميع)( ،أي) ،الثّاني :ما يفيد العموم لية ا بالو ع ،بل
بواس ة قرينة ،كام اجنس س اجمو  ،وااس امفرد ،والنكرة س سياق النفي،
القس الثّاني :المي يفيد العموم عرفعا ،فقوله تعاى
 23فإنه يفيد س العرف حري وجوه ااستمتا الن تفعل بالزوجة
واأمة ،وليس ذلك مأخوذبا من جرّد اللية ،القس الثّال  :المي يفيده ب ري
العقل؛ وهو على ثاثة أ رب :أحدها :أن يكون اللتفي مفيداع للحك ولعلتته ،ما
بّراحته ،و ما بوجه من وجوه اإماهات ،فيقتضي ثبوت اتك أينما وجدت
العلة ،وثانيهما :ما يمكر جواباع عن سؤال السّائل ،كما ذا سئل عمن أف ر،
فقيل :من أف ر فعليه الكفتارة ،فيُعل أن كلّ مف ر عليه مثلها ،ثالثها :مفهوم
امخالفة عند القائل به
ومن شواهد وقوف ابن العربي مع بعض صيغ العموم
قَوْله َتعَالَى
206

صلَا ِتهَا فِي الْأَوْقَاتِ الْمَ ْنهِيِ عَ ْنهَا؛
الْمَسْأَلَةُ السَادِسَةُ اخْ َتلَفَ قَوْلُ مَا ِلكن فِي َ
ّلَى فِيهَا؛ وَبِ ِه قَا َل الشَافِعِيُ
فَ ِإحْدَى الرِوَايَتَ ْينِ أَ َنهَا تُ َ
ّلَى؛ وَبِ ِه قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
الثَانِيَةُ لَا تُ َ
سلُودَِ ،ومُ َت َعلَ ُ الْقَوْلِ الثَانِي عُمُومُ ال َنهْيِ عَ ْن
مُ َت َعلَ ُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ عُمُومُ الْ َأمْرِ بِال ُ
ّلَوَاتِ
ال َ
سلُودِ عَامٌ فِي الْأَوْقَاتِ ،وَال َنهْيَ خَاصٌ فِي
وَالْقَوْلُ الثَانِي أَقْوَى؛ لِأَ َن الْ َأمْرَ بِال ُ
الْأَوْقَاتِ ،وَا ْلخَاصُ يَقْضِي َعلَى ا ْلعَامِ ،متعلت هما القول بيّن ،و وجه استداله
وكيفية ترجيحه قضاه ا اص على العام له وجهة بديعة
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ثانيبا :قاعدة اجمل وامفّل
اجمل لية :امبه واجمو
واص احا :ما يتوقاف فها اماراد مناه علاى غاره ،ماا س تعييناه أو بياان صافته أو
مقاداره ،مثااال مااا حتااا ى غاره س تعيينااه :قولااه تعاااى
 228فاإن القاره لفاي مشا
وال هر ،فيحتا س تعي

با اتايض

أحدهما ى دليل (العثيم  ،2009 ،ص)46

ففي قول ابن العربي :الْمَسْأَلَةُ ا ْلعَاشِرَةُ قَوْله َتعَالَى
صلَا ِح َو ُمعَاشَرَ ِة النِكَاحِ
َ 228يعْنِيِ :م ْن قَّْ ِد الِْإ ْ
الْ َمعْنَااى أَ َن ُبعُااولَ َت ُه َن لَمَااا كَااا َن َلهُ ا ْ َعلَ ا ْي ِهنَ حَ ا ُ ال ارَدِ كَااا َن َلهُ انَ َعلَ ا ْي ِه ْ جْمَااا ُل
ّحْبَةِ ،كَمَا قَا َل َتعَالَى َبعْ َد ذَ ِلكَ فِي الْآيَ ِة الْ ُأخْرَى
ال ُ
ر ِلهَمَا الْ ُملْمَلِ
ك تَفْسِ ٌ
 229بِمَ ِل َ
ثالثاع :قاعدة امش
يقول اليزالي س مستّفاه عند تع ّر ه لبيان متعلقات امش

الو عية الن

سيقت الدّالة اأصولية لبيانها" :عندنا خافا للقا ي ،والشافعي أنّ امش
م يو ع لللمع ،مثاله القره لل هر ،واتيض ،واجارية للسفينة ،واأمة،
وامش ى للكوكب السعد وقابل البيع ،والعرب ما و عت همه األفاظ و عا
يستعمل س مسمياتها ا على سبيل البدل ،أما على سبيل اجمع فا ،نع نسبة
امش

ى مسمياته متشابهة ،ونسبة العموم ى آحاد امسميات متشابهة ،لكن

تشابه نسبة كل واحد من آحاد العموم على اجمع ،ونسبة كل واحد من آحاد
امش

على البدل ،وتشابه نسبة امفهوم س السكوت عن اجمع ا س الدالة،

وتشابه نسبة الفعل س مكان وقوعه على كل وجه ذ الّاة امعينة ذا تلقيت
من فعل الني  -عليه السام  -أمكن أن تكون فر ا ،ونفا ،وأداه وقضاه،
وظهرا ،وعّرا ،واإمكان شامل باإ افة ى علمنا ،أما الواقع س نفسه ،وس عل
اه تعاى واحد متع

ا حتمل غره فهمه أنوا التشابه ،والوه ساب

السعيد بن مويزة  ،حمد صابر الثّابت
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التسوية ب

امتشابهات ،وأنوا هما التشابه متشابهة من وجه فرما يسب ى

بعض اأوهام أن العموم كان دليا لتشابه نسبة اللفي ى امسميات ،والتشابه
ههنا موجود فيثبت حك العموم ،وهو غفلة عن تفّيل هما التشابه ،و ن تشابه
نسبة العموم ى مسمياته س دالته على اجمع خاف همه اأنوا  .احتج
القا ي بأنه لو ذكر اللفي مرت  ،وأراد س كل مرة معنى آخر جاز ،فأي بعد س
أن يقتّر على مرة واحدة ،ويريد به كا امعني

مع صاح اللفي للكل؟

خاف ما ذا قّد بلفي امؤمن الدالة على امؤمن  ،وامشرك ميعا فإن
لفي امؤمن

ا يّلح للمشرك

باللفي الدالة على امعني

خاف اللفي امش

 .فنقول :ن قّد

ميعا بامرة الواحدة فهما مكن لكن يكون قد

خالف الو ع كما س لفي امؤمن

فإن العرب و عت اس الع

للمهب،

والعضو الباصر على سبيل البدل ا على سبيل اجمع فإن قيل اللفي المي هو
حقيقة س شيه جاز س غره هل ي ل إرادة معنييه ميعا مثل النكاح للوطه،
والعقد ،واللمس للمس وللوطه حتى حمل قوله
 22على وطه اأب ،وعقده ميعا وقوله تعاى
 6على الوطه ،وامس ميعا قلنا :هما عندنا كاللفي امش
(اليزالي ،1993 ،ص )240ويمكر ابن العربي امش
الْمَسْأَلَ ُة الثَانِيَ ُة قَوْلُهُ

س قوله
 6الْإِجَافُ:

س ٌ ِللْإِبِلِ خَاصَةع عُرْفعا ُليَ ِويًاَ ،وِنْ كَانَ ذَ ِلكَ مُشْتَقًا
َ ْربٌ ِم ْن السَيْرِ وَال ِركَابُ ا ْ
ِم ْن ال ُركُوبَِ ،ويَشْتَرِ ُ غَيْ ُرهَا َم َعهَا فِيهَا ،وَلَ ِك ْن ِل ْلعُرْفِ احْتِكَا ٌم فِي اخْتَِّاصِ
س ِ الْمُشْتَرَ ِ
ت بِالِا ْ
ض الْمُشْ َركَا ِ
َبعْ ِ
رابعبا :قاعدة مفهوم امخالفة
الْمَسْأَلَةُ السَا ِبعَةُ قَوْلُهُ

101

فَشَرَطَ اللَهُ َتعَالَى ا ْلخَوْفَ فِي

الْقَّْرِ
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وَقَدْ اخْ َتلَفَ ا ْل ُعلَمَاهُ فِي الشَرْطِ الْمُتَِّلِ بِالْ ِفعْلِ؛ هَلْ يَقْتَضِي ارْتِبَاطُ الْ ِفعْلِ بِ ِه
حَتَى يَثْبُتَ بِثُبُوتِهِ َويَسْقُطَ بِسُقُوطِهِ؟ فَ َمهَبَ َبعْضُ الْ ُأصُولِيِ َ لَى أَنَهُ لَا يَرْتَبِطُ
بِهَِ ،و ُه ْ نُفَا ُة دَلِي ِل ا ْلخِ َابِ ،وَلَا ِع ْل َ عِنْ َد ُه ْ بِال ُليَ ِة وَلَا بِالْكِتَابِ
خامسبا :قاعدة ام ل وامقيد
ط ا ْلعَدَالَةَ
شهُودُ عُدُولعا؛ لِأَ َن اللَهَ عَ َز َوجَ َل شَرَ َ
الْمَسْأَلَ ُة السَا ِبعَةُ وَلَا بُدَ أَ ْن يَكُو َن ال ُ
ظ َُ ،وهُ َو بِمَ ِلكَ أَوْلَىَ ،وهُوَ ِم ْن بَابِ حَمْ ِل الْمُ ْلَ ِ
جعَةَِ ،فهَمَا أَعْ َ
فِي الْبُيُو ِ وَال َر ْ
َعلَى الْمُقَيَ ِد بِالدَلِيلِ ،حَسْبَمَا بَيَنَا ُه فِي ُأصُو ِل الْفِقْهِ
ا اةة:
النتائج والتوصيات
ومن أه نتائج البح :
 ويظهر أن ابن العربي حريص س الرجو ى دراسة بنية األفاظ فيعرفبها ويظهر اشتقاقها مرزا مدلواتها ويركبها مع غرها ودواعي
استعمااتها ما يؤثر على اختاف معناها.
 يعرف تفسر ابن العربي بأنه تفسر فقهي أصولي ولكنه أيضا ليويبامتياز فقد حوى على حاليل ليوية واجتهادات معمقة وترجيحات قيمة
ومع ما س التفاسر وحلل وناقش ورجح ويظهر هما س امقالة امتوا عة عن
دراسة األفاظ س تفسره أحكام القرآن.
 اعتنى ابن العربي ببنية الكلمة ،وب أثر ذلك س اختاف امعنى ،كماكانت له عناية وا حة باجانب الّّرس ،وارتكازه عليه للوصول ى
استنباط اتك الفقهي.
 كان ابن العربي عناية وا حة س توجيه السّياق لدالة امشاللتفظي ،وحديد السّياق وتوجيهه ما كان من كون اللتفي وليد بيئته.

السعيد بن مويزة  ،حمد صابر الثّابت

196

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 198- 181 : )2021(3

التوصيات:
-

رورة دراسة اجانب اأدبي ابن العربي ،فكونه فقيه ا ختزل ثراهه
الليوي امت .

-

رورة تكثيف النظر على مدونة ابن العربي التفسرية؛ فهما السفر
يعتر معيناع للحلا الفقهي ،وتراثاع ليوياع هامّاع ،وجب على طلبة العل ،
والباحث أن يولوه مزيد أهميّة.

امّادر:
 .1القرآن الكري .
امراجع:

 .1اأندلسي ،ابو حيان حمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثر الدين .)1420( .البحر
احيط ،بروت :دار الفكر.
 .بن أبي بكر ،عبد الرمن والسيوطي ،جال الدين .)1974( .اإتقان س علوم القرآن القاهرة:
اهيئة امّرية العامة للكتاب.
 .بن حمد ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمنَ .)2009( .درْ ُ الدُرر س َتفِسيِر اآيِ والسُوَر،
ط ،1عمان :دار الفکر.
 .اتنظلي ،الرازي ابن أبي حام أبو حمد عبد الرمن بن حمد بن دريس بن امنمر
التميمي .)1419( .تفسر القرآن العظي ابن أبي حام ،ط ،3السعودية :مكتبة نزار
مّ فى الباز.
 .الريسوني ،أمد عبد السّام .)2015( .التلديد اأصولي ،امعهد العامي للفكر اإسامي ،ب
ب :دار الكلمة.
 .الّنعاني ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع اتمري اليماني .)1419( .تفسر الّنعاني،
 ،1بروت :دار الكتب العلمية.
 .العثيم  ،حمد بن صاح بن حمد .)2009( .اأصول من عل اأصول ،ط ،4السعودية :دار
ابن اجوزي.
 .عمر ،أمد ختار عبد اتميد .)2008( .معل اللية العربية امعاصرة ،ط( ،1د ب) :عام الكتب.
 .اليزالي ،أبو حامد حمد بن حمد اليزالي ال وسي .)1993( .امستّفى ،القاهرة :دار
الكتب العلمية.
السعيد بن مويزة  ،حمد صابر الثّابت

197

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 198- 181 : )2021(3
 .الفراهيدي ،أبو عبد الرمن ا ليل بن أمد بن عمرو بن ةي البّري (د ت) ،الع ،
(د ب) :دار ومكتبة اهال.

 .القرطي ،أبو عبد اه حمد بن أمد بن أبي بكر بن فرح اأنّاري ا زرجي مس الدين.
( .)1964جامع أحكام القرآن ،ط ،2القاهرة :دار الكتب امّرية.

 .امالكي ،القا ي حمد بن عبد اه أبو بكر بن العربي امعافري ااشبيلي2007( .ا) .امسالِك س شرح
مُوَطَأ مالك ،ط( ،1د ب) :دَار اليَرب اإسامي.

امالكي ،أبو بكر بن العربي امعافري ااشبيلي .)2003( .أحكام القرآن ،راجع أصوله وخر أحاديثه
وعلَ عليه :حمد عبد القادر ع ا ،ط ،3بروت :دار الكتب العلمية.

السعيد بن مويزة  ،حمد صابر الثّابت

198

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد  14العدد 220- 199 : )2021(3
جلَة الواحات للبحوث والدراسات
ISSN : 1112 -7163
E-ISSN: 2588-1892
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2

اأمراض الوراثية وأثرها ي حكم حديد النسل -دراسة فقهية
مقاصدية -
Genetic Diseases And Their Impact On The Rule Of Birth
Control -Juristic And Objective Study-

حمد رماش ،خضر بن قومار

 -جامعة غردايةmohamed.remmache@univ-ghardaia.dz ،

-

جامعة غردايةbenkoumar2011@gmail.com،

ت ريخ ااستا 2020-04-27 :

ت ريخ القبو 2021/04/06 :

ملخص -
تطرقت ي هذا البحث إى بيان مفهوم حديد النسل واأمراض الوراثية.
وبعد الدراسة الفقهية توصلت إى أنه ا مكن إرساء احكم الشرعي إا مراعاة
وسيلة حديد النسل مع درجة خطورة اأمراض الوراثية .فيحرم -مطلقا -
اللجوء إى اخصاء كوسيلة لتحديد النسل لتفادي اأمراض الوراثية .كما
حرم اللجوء إى التعقيم كوسيلة لتحديد النسل لتفادي اأمراض الوراثية
البسيطة والقابلة للعاج .وبامقابل فإنه جوز اللجوء إى التعقيم كوسيلة
لتحديد النسل لتفادي اأمراض الوراثية شديدة اخطورة الي تؤدي إى الوفاة.
وأما اللجوء إى التعقيم لتفادي اأمراض الوراثية الشاقة وامزمنة ،فإنه ا جوز
ابتداء بل ا بد من الزواج ،وإجاب عدد من اأطفال ،فإن كان الغالب عليهم
اإصابة بهذه اأمراض ،واستنفذت ميع الوسائل اممكنة الي ا تقطع احمل
نهائيا ،كااستعمال امستمر لوسائل منع احمل امؤقت ،فإنه جوز حينئذ.
الكلمات امفتاحية -
حكم ،حديد ،النسل ،اأمراض ،الوراثية
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AbstractIn This Research, I Have Explained The Concept Of Birth Control
And Genetic Diseases. After The Jurisprudential Study, I Concluded
That The Legal Ruling Can Only Be Established By Taking Into
Account The Method Of Birth Control With The Degree Of Severity
Of Hereditary Diseases. It Is Absolutely Forbidden To Resort To
Castration As A Method Of Birth Control To Avoid Genetic Diseases.
It Is Also Forbidden To Resort To Sterilization As A Method Of Birth
Control To Avoid Simple And Treatable Genetic Diseases. On The
Other Hand, Sterilization May Be Used As A Method Of Birth
Control To Avoid Severe Genetic Diseases That Lead To Death. As
For Resorting To Sterilization To Avoid Arduous And Chronic
Genetic Diseases, It Is Not Permissible In The Beginning, But It Is
Necessary To Marry, And To Have A Number Of Children, If They
Are Predominantly Infected With These Diseases, And Exhausted All
Possible Means That Do Not Cut Off Pregnancy Permanently, Such
As The Continued Use Of Temporary Contraceptives, Then It Is
Permissible.
Key Words Genetic, Diseases, The Rule, Birth Control.

:مقدمة
إن احمد ه حمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باه من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده اه فا مضل له ومن يضلل فا هادي له وأشهد أن ا إله
: أما بعد،إا اه وحده ا شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله
فإن احفاظ على النسل وتكثره من أعظم امقاصد الشرعية الضرورية الي
عليه الصاة-  يقول الني،جاءت النصوص بتقريرها والتأكيد عليها
 رقم،1420 ،الولو فإني م ثر ب م اأمم" ابن حنبل
والسام "تز جوا الو
 رقم،1405 ، األباني: وصححه.2050 : رقم احديث، دس، أبو داود.12643 :احديث

 فطر اه،) وإن ابتغاء الولد والسعي ي بقاء الذرية فطرة إنسانية1784 :احديث
 وتعتر سامة الولد وصاحه من أكر ما يأمله الوالدان،الناس عليها
Ƅ : قال تعاى،ويبتغيانه

-  إا أن اه احكيم العليم قضى وقدر،]189 : [اأعرافƃ
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سبحانه  -ابتاء العباد بأصناف من اابتاءات ،من بينها مياد أبناء يعانون
من أمراض وراثية تعكر عليهم صفو حياتهم ،وتسبب هم متاعب كثرة وآاما
كبرة.
وماشيا مع السعي احثيث للحد من انتشار اأمراض الوراثية -أو التقليل
منها على اأقل  ،هرعت الكثر من اأسر إى حديد النسل وقطع اإجاب،
باعتباره وسيلة ناجعة منع مياد أبناء حاملن لتلك اأمراض.
وهذا ما تعتره الشريعة اإسامية نازلة طبية مهمة ،جديرة باستنفار
الطاقات واستفراغ الوسع معرفة حكمها الشرعي ،وبيان مدى تأثر هذه اأمراض
على جواز حديد النسل من عدمه ،وكما يقول الشافعي رمه اه "فليس
تنزل بأحد نازلة إا والكتاب يدل عليها نصا أو ملة الشافعي،1403 ،

ج/07ص.)313

 أهمية امووو::يكتسي البحث ي هذا امووو :أهمية كبرة تتجلى فيما يلي
 يعتر هذا امووو :تزاوجا بن علمن هما أشرف العلوم على اإطاق،
يتمثان ي علمي الشريعة والطب.
 العاقة الوطيدة هذا امووو :مقاصد الشريعة الضرورية ،وخاصة
مقصد حفظ النسل.
 يعتر حديد النسل بسبب اأمراض الوراثية من النوازل الطبية امهمة
اجديرة بالدراسة ,خاصة وأنها ذات أبعاد نفسية واجتماعية بالغة ااعتبار.
 تؤكد ظاهرة انتشار اأمراض الوراثية على ورورة بيان احكم الشرعي
لتحديد النسل بسببها ,وفقا لدراسة فقهية مبنية على أصول الفقه اإسامي
وقواعده ,وهادفة إى حقي امقاصد العامة للشريعة.
 تؤكد هذه الدراسة على مولية الشريعة اإسامية جميع مناحي
احياة ,وقدرتها على مواكبة مستجدات العصر ,وعلى كونها صاحة ومصلحة
لكل زمان ومكان.

حمد رماش  ،خضر بن قومار

201

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 220- 199 : )2021(3

إشكالية البحث:
تدور هذه الدراسة ي فلك البحث عن إجابة شافية لإشكالية الرئيسية
امتمثلة ،ي مايلي:
 ما مدى اعتبار اأمراض الوراثية مررا شرعيا جواز حديد النسل من
عدمه؟
باإوافة إى هذا ،سأحاول اإجابة عن التساؤات التالية:
 ما هي حقيقة اأمراض الوراثية؟
 وما هي حقيقة حديد النسل ؟
 ما هي مذاهب الفقهاء ي حكم حديد النسل بسبب اأمراض الوراثية؟
 وما هو أرجحها؟
خطة البحث (العناوين الرئيسية):مقدمة :أهمية امووو ،:اإشكالية... ،
امبحث اأول :مفهوم اأمراض الوراثية وحديد النسل:
امطلب اأول:حقيقة اأمراض الوراثية
امطلب الثاني:حقيقة حديد النسل
امطلب الثالث :أنوا :اأمراض الوراثية ووسائل حديد النسل
امبحث الثاني :حكم حديد النسل بسبب اأمراض الوراثية:
امطلب اأول :حكم حديد النسل باللجوء إى اخصاء لتفادي اأمراض
الوراثية
امطلب الثاني :حكم حديد النسل باللجوء إى التعقيم لتفادي اأمراض
الوراثية
اخامة :النتائج والتوصيات
الدراسات السابقة:
أما فيما يتعل بالدراسات السابقة الي ها عاقة مباشرة بامووو ،:فمما
عثرت عليه ،أذكر مايلي:
 منع اإجاب بسبب امرض الوراثي :وهو عبارة عن حث ،من إعداد أ.د:
مازن إماعيل هنية ،واأستاذة :منال رمضان العشي ،من اجامعة اإسامية -
غزة  ،-وهي دراسة قيمة ي بابها ،إا أن توسعها ي ذكر التفاصيل الطبية ،حال
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دون التفصيل والتأصيل الفقهي الواي والكاي مووو :البحث ،فقد تناوله
الباحثان بدراسة مقتضبة جدا ا تفي ما له من اأهمية.
 اأمراض الوراثية من منظور إسامي ،وهو حث نافع من إعداد اأستاذ
علي حمد يوسف احمدي ،نشرته جلة كلية الشريعة ،العدد ،15 :جامعة
قطر ،تطرق فيه الباحث إى بعض عناصر حثي ،إا أن دراسته الفقهية كانت
موجزة ،ينقصها التدليل والتأصيل.
منهج البحث:
اتبعت ي دراسي هذه امنهج الوصفي التحليلي امقارن ،وذلك جمع امادة
العلمية وووعها وف خطة أكادمية بدراسة عناصرها دراسة مؤصلة ي إطار
أصول الفقه وقواعده ،مع بيان اآثار الفقهية امرتبة على ذلك
امبحث اأول :مفهوم اأمراض الوراثية وحديد النسل:
أتطرق ي هذا امبحث إى بيان حقيقي كل من "اأمراض الوراثية"
و"حديد النسل" ،متبعا ي ذلك طريقة علمية أكادمية.
امطلب اأول :حقيقة اأمراض الوراثية:
أوا :تعريف اأمراض الوراثية باعتبارها مركبا وصفيا:
 .تعريف اأمراض:
أ .لغة :اأمراض ،مع "مرض" ويدل على التحول من حال الصحة
وااعتدال ،إى حال السقم وااعتال والضعف والوهن (ابن فارس،1399 ،

ج/05ص .311ابن منظور ،دس ،ج/07ص.)231

ب .اصطاحا :تنوعت التعاريف ااصطاحية للمرض ،على حسب الفن
الذي يتناوله بالدراسة:
فعرفه الفقهاء بأنه" :فساد امزاج وسوء الصحة بعد اعتداها" (قلعجي ،قنيي،
سانو ،1431 ،ص )391وقريب منه ،تعريفه بأنه" :معنى يوجب تغر الطبيعة إى
الفساد" (الزحيلي ،1405 ،ج/02ص )644وكاهما قريبان من التعريف اللغوي.
 وأما ي اصطاح اأطباء فامرض هو" :أيّ تغر ي احالة الصحية الي
ينتج عنها عادة أحاسيس ذاتية غر طبيعية" (Quevauvilliers et autres, 2009, Page
) 567وعُرِف كذلك  -بأنه" :خروج اجسم عن حالة ااعتدال الي تعي
قيام أعضاء البدن بوظائفها امعتادة كنعان ،1420 ،ص)845
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 .تعريف الوراثية" :الوراثية"؛ صفة من "الوراثة" ،هذا فتعريفها يتوقف
على تعريف "الوراثة" ،وذلك ببيان امعاني اللغوية وااصطاحية والطبية هذه
الكلمة.
أ .لغة :ترجع كلمة الوراثة ي لغة العرب إى مادة "ورث" ،والي تدل على
اإبقاء على الشيء بانتقاله من شخص آخر ،بسبب أو نسب (الفراهيدي،1424 ،

ج/04ص .363- 362ابن فارس ،1399 ،ج/06ص .105ابن منظور ،دس ،ج/07ص)231

ب .اصطاحا :إن الناظر ي امعنى ااصطاحي للوراثة جد اختافات بن
تعاريف الفقهاء وتعاريف اأطباء من جهة أخرى.
 مصطلح الوراثة عند الفقهاء:
 مصطلح "الوراثة" عند الفقهاء اأوائل ا يطل إا على ما له عاقة
بانتقال احقوق من ميت إى حي إذا استوفيت الشروط وانتفت اموانع.
 أما الفقهاء امعاصرون فقد توسعوا ي إطاق مصطلح الوراثة على
امعاني امستحدثة هذا اللفظ مواكبن التطور العلمي ي هذا اجال.
 مصطلح الوراثة عند اأطباء :وأما الوراثة ي ااصطاح الطي فلها
تعاريف عديدة ،أذكر منها:
 عرفها الدكتور أمد كنعان فقال" :والوراثة ي الطب تعي انتقال
الصفات اجسدية والنفسية من الوالدين إى اأواد" (كنعان ،1420 ،ص)58
 وورد ي تعريفها -كذلك  -أنها" :العلم الذي يتعامل مع انتقال
الصفات وميع الظواهر وامشاكل امتعلقة بالنسل Quevauvilliers et autres,

2009, Page 395).

ثانيا :التعريف اللقي لأمراض الوراثية:
م يتطرق الفقهاء اأولون لتعريف اأمراض الوراثية ،أما امعاصرون فهم
تبع لأطباء وعلماء الكائنات احية ي تعريفها ،ومن بن التعاريف الي صيغت
ها ،مايلي:
 عرفها اأستاذ حسن بن علي احازمي -اأخصائي ي الكيمياء
احيوية والوراثة  -فعرفها بأنها" :جموعة غر متجانسة من اأمراض امزمنة
ذات اأعراض الصحية امستعصية على العاج الناجع ،يتم توارثها من الوالدين
إى اأبناء والبنات عن طري تناسل امادة الوراثية (احقيبة الوراثية)"
(احازمي ،1426 ،ص (297وما يؤاخذ به هذا التعريف؛ وصفه اأمراض الوراثية
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بأنها مزمنة- ،وهذا فيه نظر  -فبعضا منها مكن عاجه ،مثل :مرض
التخلف العقلي إذا م اكتشافه مبكرا احمدي ،1997 ،ص(88
 وعرفها الدكتور عباس حسن الربيعي ،بأنها" :احالة امروية الناجة
من خلل أو اوطراب ي جن واحد أو أكثر ،والي مكن لبعضها اانتقال من
جيل إى آخر ،ي حن أن أغلبيتها تصيب الفرد أثناء احياة اجنينية" (الربيعي،
دس ،ص .)105وهذا التعريف أدق من سابقه وأجود.
امطلب الثاني :حقيقة حديد النسل:
أوا :تعريف حديد النسل باعتباره مركبا إوافيا:
 .معنى "حديد":
أ .لغة :يرجع معنى لفظ "التحديد" ي لغة العرب إى ووع حد للشيء،
واحدّ يرد معنين :أحدهما؛ امنع ،واآخر؛ طرف الشيء ومنتهاه .فيكون
التحديد ،معنى :ووع منتهى للشيء منعه من جاوزته (ابن فارس،1399 ،

ج/02ص .01ابن منظور ،دس ،ج/03ص)140

ب .اصطاحا :ا خرج ااستعمال ااصطاحي للتحديد عن معناه اللغوي،
فهو حصر للشيء بنهايات معلومة تفصله عن غره.
 .معنى "النسل":
أ .لغة :يرد معنى "النسل" ي لغة العرب معنى؛ خروج شيء من شيء ،وهذا
مي الولد نسا ،أنه :خرج من والدته ينظر( :الفراهيدي ،1424 ،ج/04ص.218

ابن فارس ،1399 ،ج/05ص .420ابن منظور ،دس ،ج/11ص)660

ب .اصطاحا :ا ختلف استعمال مصطلح "النسل" عند الفقهاء
واأصولين واأطباء عنه عند اللغوين ،فهم يقصدون به الولد والذرية (قلعجي

وآخرون ،1431 ،ص)449

ثانيا :التعريف اللقي لتحديد النسل:
اختلفت عبارات الباحثن من الفقهاء واأطباء ي تسمية عملية ووع حد
أقصى للنسل ،فمنهم من يطل عليه اسم "منع اإجاب" ،ومنهم من يسميه
"حديد النسل" ،والظاهر أنها مسميات مسمى واحد .والذي وردت فيه تعريفات
عديدة ،أذكر منها:
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 عرفه شيخ اأزهر حمود شلتوت بقوله" :هو الوقوف بنسل اأمة عند
عدد معن" (شلتوت ،1421 ،ص )199ولو قال :هو الوقوف بنسل اأسرة عند عدد
معن ،لكان أفضل ،أنه ا مكن بأي حال من اأحوال حديد نسل اأمة بعدد
معن.
 وعرفه حسن النقيب بأنه" :التوقف عن التناسل عند حد ما ،أو عند
عدد معن من اأواد" (النقيب ،دس ،ص )05وهذا التعريف أجود من سابقه.
 إاّ أن بعض العلماء يرى أن حديد النسل مرادف لتنظيم النسل،
ووبط النسل (أبو زهرة ،1396 ،ص ،)101يقول الدكتور عبد العزيز فرج موسى:
"منع اإجاب ،وحديد النسل ،وتنظيم اأسرة ،كلها مصطلحات تدور حول
مفهوم واحد" (فرج موسى ،2012 ،ص )290واح أنها ختلفة فتحديد الشيء،
غر تنظيمه ووبطه ،ا من حيث اللغة ،وا من جهة العرف.
 ومن خال النظر ي التعريفات السابقة ،مكن تعريف حديد النسل،
بأنه" :حصر نسل اأسرة بعدد معن" وقد يكون باستئصال القدرة على اإجاب
مطلقا ،أو بااستعمال امستمر موانع احمل امؤقتة.
وهذا هو الفرق اجوهري بن حديد النسل وتنظيمه ،فتنظيم النسل :عبارة
عن مباعدة بن الوادات ،لكن دون قصد للوقوف به عند حد معن( .اللجنة
الدائمة ،1434 ،ج/02ص.)505
امطلب الثالث :أنوا :اأمراض الوراثية ووسائل حديد النسل:
أوا :أنوا :اأمراض الوراثية:
تنقسم اأمراض الوراثية إى عدة أنوا :باعتبارات ختلفة ،وسأكتفي ي
حثي هذا ببيانها باعتبار خطورتها -فقط
 .أمراض وراثية شديدة اخطورة تسبب الوفاة (عماد الدين إماعيل،1409 ،
ص .143- 142احمدي ،1997 ،ص )88أثبتت الدراسات واإحصائيات احديثة
وجود  %3على اأقل من حاات احمل ،مصابة بأمراض وراثية قد تؤدي حياتهم،
نتيجة تأثرهم باجينات امميتة ،وقد أجريت إحصائية على اأطفال امروى ي
مستشفيات بعض الباد الغربية ،فوجد أن وفاة  %83منهم بأمراض وراثية"
إدريس ،دس ،العدد )59 :ومن أمثلتها :مرض رقص هنتنجتون :وهو مرض ناجم
عن خلل ي الصبغي الرابع ،ويؤدي إى نو :من الشلل مرفوقا بإصابة عقلية،
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يظهر متأخرا ،وينتهي باموت (رفيس ،دس ،ص )272ومرض تاي ساكس :الذي
يبدأ بالتخلف العقلي وينتهي باموت عماد الدين إماعيل ،1409 ،ص.143- 142

احمدي ،1997 ،ص)88

 .أمراض وراثية مزمنة عماد الدين إماعيل ،1409 ،ص .143- 142احمدي،

 ،1997ص )88وهي أمراض مكن لإنسان التعايش معها ،لكن م يهتد الطب
احديث لعاجها بعد ،ومن أمثلتها :مرض السكري ،ومرض وغط الدم،
ومتازمة داون (مرض امنغولي) ،وبعض اأمراض القلبية.
 .أمراض وراثية قابلة للعاج ،لكنها تتكرر إماعيل ،1409 ،ص.143- 142
احمدي ،1997 ،ص )88وهي أمراض يعاجها اأطباء لكن بصفة مؤقتة ،فيحتمل
تكررها ،ومن أمثلتها :مرض أنيميا اخلية امنجلية.
 .أمراض وراثية بسيطة قابلة للشفاء (ألفورد ،1423 ،ص .13إماعيل،
 ،1409ص .143- 142احمدي ،1997 ،ص )88وهي أمراض قد ا يشعر بوجودها
امصاب بها ،وإن قدر اه -عز وجل  -وظهرت أعراوها ،فإن الطب احديث قد
توصل لعاجها نهائيا ،مثل :مرض "الفينيلوكيتونوريا"؛ وهو مرض أيضي
يسبب التخلف العقلي ،مكن عاجه إذا اكتُشِف مبكرا.
ثانيا :وسائل حديد النسل:
للوقوف بعدد اأسرة عند حد معن ،مكن سلوك طريقن؛ اأول :تعقيم
الزوجن أو أحدهما نهائيا ،وأما الثاني :فهو استعمال موانع احمل امؤقتة
باستمرار ،ولكل من الطريقن وسائله وأدواته.
 .حديد النسل بالتعقيم تركي وماهوترا ،2004 ،ص .226- 208حمد
حسن ،1435 ،ص )79- 77يتم تعقيم الزوج باللجوء إى اخصاء ،أو قطع احبل
امنوي .وأما امرأة؛ فيتم تعقيمها باستئصال الرحم أو امبيضن ،أو قطع قناتي
فالوب.
 .حديد النسل بااستعمال امستمر موانع احمل امؤقتة (تركي وماهوترا،

 ،2004ص .194- 74حمد حسن ،1435 ،ص)80

مكن منع احمل مؤقتا بالعزل ،أو بتفادي اجما :ي أيام اخصوبة.
ويكون ي الرجل باستعمال الواقي الذكري ،أو بربط احبلن امنوين وأما
امرأة فبتناول حبوب منع احمل امركبة ) ،)COCأ الحبو ال حتوية ع
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البر جستين ) ،)POPsأو بأخذ احقن احتوية على بروجستن ) ،)POIsومكن
باستعمال احاجز امهبلي ،أو مبيدات احيوانات امنوية ،أو بووع اللولب ي
الرحم أو بربط قناتي الرحم.
امبحث الثاني :حكم حديد النسل بسبب اأمراض الوراثية:
تعتر مشكلة اأمراض الوراثية إحدى النوازل الطبية الي ها تداعيات
كبرة وآثار هامة ي دراسة الكثر من امسائل والقضايا الفقهية ،ومن امسائل
الي ا تزال حاجة إى مزيد حث لتحرير وبيان حكمها الشرعي ،مسألة
"حديد النسل بسبب اأمراض الوراثية" ،وهو ما أروم الوصول إليه ي هذا
امبحث.
وكما هو معلوم فإن حديد النسل له طرق ختلفة ،فيكون باخصاء ،أو
بالتعقيم كما مكن أن يكون بااستعمال امستمر موانع احمل .ومرّ معنا -
آنفا  -أنّ اأمراض الوراثية ختلف ي درجة خطورتها ،فمنها اأمراض
البسيطة :الي مكن الشفاء منها -بإذن اه أو مكن التعايش معها بعاجها
كلما تكررت ،وهناك أمراض وراثية خطرة لكنها تتفاوت ي درجة خطورتها؛
فمنها امزمنة ،ومنها الي قد تؤدي إى الوفاة ،وهذا فإنه ا مكن إرساء احكم
الشرعي إا مراعاة وسيلة حديد النسل مع درجة خطورة اأمراض الوراثية.
امطلب اأول :حكم حديد النسل باللجوء إى اخصاء لتفادي اأمراض
الوراثية:
اتف فقهاء اإسام على حريم اخصاء مهما كانت اأسباب الداعية إى
ذلك ،سواء بغرض حديد النسل أو لغره ،اللهم إا إذا أصيبت اخصيتان
مرض خطر ا يتم عاجه إا بسلّهما أو روّهما ،يقول ابن حزم رمه اه
"واتفقوا أن خصاء الناس من أهل احرب والعبيد وغرهم ي غر القصاص
والتمثيل بهم حرام" ابن حزم ،1402 ،ص )182وقال أبو العباس القرطي -
رمه اه ":-وا يظن أن ذلك جوز أحد اليوم ،بل هو حرم باإما :أمد
يقصد بالتعقيم :ااستئصال امؤبد لقدرة الرجل أو امرأة على اإجاب.
(كنعان ،1420 ،ص.)743
جدير بالتنبيه :أن اخصاء من وسائل تعقيم الرجل ،إا أنه مّ إفراده بالبحث خطورته
وورره الكبرين ،باإوافة إى انعقاد اإما :على حرمه.
حمد رماش  ،خضر بن قومار
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القرطي ،1417 ،ج/04ص 89ويقول الشيخ حمد اأمن الشنقيطي رمه
اه "أما خصاء بي آدم فهو حرام باإما :الشنقيطي ،دس ،ج/01ص)491
واستدلوا على ذلك بأدلة ،أذكر منها:
 قوله تعاىƄ :

[ ƃالنساء.]١١٩ :

ووجه الدالة :أن اخصاء من تغير خل اه ،الذي يزينه الشيطان لبعض
الناس ،فيكون حرما (اليابس ،1431 ,ص ص )356- 355قال أبو عبد اه
القرطي رمه اه " :وأما اخصاء ي اآدمي فمصيبة (حمد القرطي،1423 ،

ج/05ص)391

 حديث عبد اه بن عمر قال " :كن نغز ا مع رسو ه -ص
س م -ليس لن شيء ،فق ن  :أا نست صي؟ فن ن عن لك البخاري ،1422 ،رقم
ه ع يه

احديث ،5075 :مسلم ،1424 ،رقم احديث )1404 :قال ابن حجر رمه اه " :هو
نهي حريم با خاف ي بي آدم (ابن حجر ،1420 ،ج/09ص)21
 اخصاء فيه مثلة ،وتعذيب للنفس ،مع كونه قد يؤدي إى اهاك ابن
حجر ،1420 ،ج/09ص .21الشنقيطي ،دس ،ج/01ص )491واه -عز وجل يقول :-

Ƅ

[ ƃالبقرة.]١٩٥ :

 اخصاء يفقد فاعله صفات الرجولية ،فاخصيتان هما امسئولتان عن
إفراز هرمون الذكورة ي الدم ،فبزواهما يفقد الشخص الكثر من صفاتها،
وهذا يؤدي إى مشابهة النساء ،واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خر( .ابن

حجر ،1420 ،ج/09ص .21اليابس ،1431 ,ص)357

 ي اخصاء إحاق ورر يقيي بالشخص من أجل تفادي ورر حتمل ي
الذرية ،وهذا ما ا تقبله قواعد الشريعة وقوانينها.
وبناء على هذه اأدلة واحجج وغرها ،فإنه ا جوز بأي حال من اأحوال
اللجوء إى اخصاء كوسيلة لتحديد النسل لتفادي اأمراض الوراثية.

حمد رماش  ،خضر بن قومار
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امطلب الثاني :حكم حديد النسل بالتعقيم لتفادي اأمراض الوراثية:
أوا :حكم حديد النسل بالتعقيم لتفادي اأمراض الوراثية البسيطة
والقابلة للعاج:
ا جوز حديد النسل بالتعقيم وا بغره ،لتفادي اأمراض الوراثية
البسيطة الي مكن الشفاء منها ماما خاصة مع التطور الطي الكبر  ،أو
على اأقل مكن عاجها ،ولو تكررت من حن إى آخر ،أو حتى تلك الي تسبب
بعض اإعاقات ما ا تتعذر معها احياة ،ومن أمثلتها :مرض
"الفينيلوكيتونوريا" ،مرض أنيميا اخلية امنجلية ،وحوها .وبهذا أفتت اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية واإفتاء بامملكة العربية السعودية ،فقالت" :وا جوز
منع اإجاب خوفا من اإعاقة ،بل جب التوكل على اه سبحانه وإحسان الظن
به" اللجنة الدائمة ،1434 ،ج/18ص )14ومن قرر هذا احكم الدكتور علي
احمدي ،فقد قال" :أما ذوي اأمراض غر اخطرة فا منعون من اإجاب،
كبعض البلهاء حيث إن لكل إنسان قيمته ودوره ي احياة ،وإن كان وعيف
العقل مادام قادرا على العطاء احمدي ،1997 ،ص)118
وحججهم ي ذلك (هنية ،والعشي ،دس ،ص)19
 أنه قطع للنسل -الذي يعتر احفاظ عليه من امقاصد الشرعية
الضرورية  ،-بغر مرر شرعي معتر يبيح ذلك.
 عدم تعاروه مع أصل البقاء والقيام بـأصل الواجبات.
 إمكانية معاجة الزوجن قبل اإجاب ابتداء.
 إمكانية معاجة اأبناء بعد إجابهم.

ثانيا :حكم حديد النسل بالتعقيم لتفادي اأمراض الوراثية شديدة
اخطورة الي تسبب الوفاة:
اتفقت كلمة الفقهاء على أن اأصل ي حديد النسل التحريم  ،فقد ورد ي
قرار اجمع الفقهي اإسامي مكة امكرمة ما نصه" :فإن جلس اجمع الفقهي
اإسامي يقرر باإما :أنه ا جوز حديد النسل مطلقا (اجمع الفقهي
اإسامي ،1425 ،ص )339لكن استثنيت حاات الضرورة ،ففي القرار رقم 39
( )1/5جمع الفقه اإسامي ورد ما يلي" :حرم استئصال القدرة على اإجاب
ي الرجل ،أو امرأة  ،وهو ما يعرف باإعقام ،أو التعقيم ،ما م تد :إى ذلك
حمد رماش  ،خضر بن قومار

210

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 220- 199 : )2021(3

الضرورة معايرها الشرعية (جمع الفقه اإسامي ،1409 ،ج/01ص .)748وهو
نفسه ما قرره جلس هيئة كبار العلماء بامملكة العربية السعودية .اللجنة
الدائمة ،1434 ،ج/19ص )307يقول الشيخ حمد صاح امنجد" :وقد أفتت
اجامع الفقهية ،واللجان العلمية ،وعامة العلماء بتحريم حديد النسل ،وقطع
(امنجد،
ثقات
أطباء
يقدِرها
لضرورة
إا
اإجاب
 ،https://islamqa.info/ar/answers/111969/يوم 2019 09 25 :وما ا ريب
فيه؛ أن حالة اجزم والقطع بانتقال أمراض وراثية خطرة تؤدي حتما إى
الوفاة ،تعتر ورورة لتحديد النسل ،مثل :مرض "تاي ساكس" ،الذي يبدأ
عاشور،
هاشم
(أمد
باموت.
وينتهي
العقلي
بالتخلف
https://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2013-12-29 )1.635889فقد أكد اأطباء "خطورة اأمراض الوراثية وورورة الوقاية منها،

فقد ذكرت إحدى اإحصائيات الطبية ي مدينة نيوكاسل أن  42من حاات
الوادة اميتة لأطفال سببها اأمراض الوراثية احمدي ،1997 ،ص)86
وما مكن أن يستدل به جواز حديد النسل ي هذه احالة ما يلي:
 يعتمد على قاعدة "الضرر يزال"؛ الي تعتر إحدى القواعد الفقهية
الكرى ،الي عليها مدار الفقه اإسامي .ووجه اندراج جواز حديد النسل بسبب
اأمراض الوراثية امؤدية للوفاة حت هذه القاعدة؛ أن هذه اأمراض تلح وررا
كبرا بامولود تنتهي موته ،وتلح أورارا نفسية كبرة بالوالدين جراء
فقدهما لفلذة كبدهما.
 يعتمد على قاعدة "امشقة جلب التيسر"؛ فإجاب طفل مريض مروا
وراثيا يغلب على الظن وفاته ،يلح باأبوين مشاقا كبرة ،هما ي غنى عنها،
فاأم تعاني مشاق احمل والووع والرعاية ،واأب يعاني مشاق السعي لإنفاق
على مرض ابنه ،ثم النتيجة امرجوة؛ موت حق أو غالب على الظن.
 تفعيل قاعدة "اعتبار امآات"؛ فإذا كان مصر الطفل التعرض أمراض
وراثية خطرة تهدد حياة أمه أثناء مله ،وتؤول به إى اموت بعد ووعه،
فالواجب عدم التسبب ي مله.
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ثالثا :حكم حديد النسل بالتعقيم لتفادي اأمراض الوراثية الشاقة
وامزمنة:
اختلفت مذاهب الفقهاء ي بيان حكم الشريعة اإسامية ي حديد النسل،
فمنهم من قرر جوازه ،ومنهم من جنح إى القول بعدم جوازه.
القول اأول :جواز حديد النسل لتفادي اأمراض الوراثية الشاقة وامزمنة:
ذهب مهور الفقهاء والباحثن إى القول جواز حديد النسل لتفادي مياد
أبناء يعانون من أمراض وراثية شاقة ومزمنة ،ومن أشهرها ي عصرنا هذا؛
متازمة داون ،ومرض السكري ،ومرض وغط الدم ،ومن قرر ذلك جنة اإفتاء
بامملكة اأردنية ،حيث أفتت بأنه" :ا مانع شرعاً من حديد النسل إذا ثبت
بتقرير جنة طبية موثوق بها وجود خطر مؤكد على حياة اأم بسبب احمل أو
الوادة ،أو وفاة امولود ،أو وجود نسل مريض جسدياً أو عقلياً بسبب وراثي وغره"

جنة
6 5

2

اإفتاء
2052

بامملكة

اأردنية،
،

يوم )2019- 09- 26 :وأفتى بذلك شيخ اأزهر جاد اح علي ،فقال" :إذا
كان الزوجان أو أحدهما مصابا مرض موروث ،أو ينتقل بالوراثة مضرا باأمة
حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضة ا يستفاد بها ،بل تكون ثقا على
اجتمع سيما بعد أن تقدم العلم ،وثبت انتقال بعض اأمراض بالوراثة ،فمتى
تأكد ذلك جاز تعقيم امريض ،بل وجب دفعا للضرر ،أن درء امفاسد مقدم
على جلب امصاح ي قواعد الشريعة اإسامية جاد اح  ،دس ،ص )138وقال
الشيخ حمود شلتوت -رمه اه "ومن هنا قرر العلماء إباحة منع احمل
مؤقتا بن زوجن أو دائما ،إن كان بهما أو بأحدهما داء من شأنه أن ينتقل ي
الذرية واأحفاد شلتوت ،1421 ،ص)297
ومن أجازه الدكتور حمد عثمان شبر  ،1421ص )339والدكتور علي
حمد يوسف احمدي ( ،)1997حيث قال" :لكن ي حاات اأمراض الوراثية
اخطرة ،جوز التعقيم لقيام دواعي الضرورة ،وهو ثبوت الضرر احق على
النسل (ص )118وأجازه كذلك الباحثان مازن إماعيل هنية ومنال العشي،
الظاهر أن شيخ اأزهر جاد اح

-رمه اه  -م يكن يفرق بن اأمراض الي تنتقل

بالوراثة واأمراض الي تنتقل بالعدوى ،وهذا خاف ما قرره اأطباء.
حمد رماش  ،خضر بن قومار
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فقد ورد ي حث هما قوهما" :إن امرض الوراثي إذا وصل حد من اخطورة لدرجة
تناقض أصل البقاء وتعارض استقرار احياة واستقامتها؛ ما يشكله من مشاق
وصعوبات ي احياة على اأسرة واجتمع باإوافة إى أن اأمراض الوراثية تهدد
النسل والذرية فاإجاب ي مثل هذه احالة يكون نواة أجيال مريضة ما يؤدي إى
هدم النسل الذي أمرنا الشار :عز وجل  -حفظه ،ثم مثل هذه اأمراض قد تفضي
إى هاك اجنن ي رحم أمه فتتهدد حياتها وكل هذا يرقى إى درجة الضرورة
امبيحة منع اإجاب على الدوام هنية والعشي ،دس ،ص)21

واشرطوا لذلك شروطا ،أهمها ما يلي:
 أن يكون احتمال انتقال امرض الوراثي كبرا ،فإذا كانت نسبة اإصابة
وعيفة ،فا حوز حديد النسل -حينئذ
 أن يكون بناء ذلك على تقرير الطبيب الثقة ،واشرط بعضهم أن يكون
من طبيبن مسلمن عدلن.
 إقرار امختصن بعدم إمكانية عاجه ،مع كون حياة اأم ،أو اأبناء مهددة.

وحججهم ي ذلك:
 عن جابر قال " :كن نعز ع

ع

النبي ص

ه ع يه س م القرآ

ينز " البخاري ،1422 ،رقم احديث)5207 :

ووجه الدالة :أنه إذا كان العزل جائزا لغر ورورة ،فجوازه لضرورة تفادي
مياد أبناء مصابن بأمراض وراثية مزمنة وشاقة من باب أوى.
 استندوا إى مقصد الشريعة ي التيسر ورفع احرج ،بناء على أن
اأمراض الوراثية الي ا عاج ها ،ستلح بامصاب بها ،وبأهله وجتمعه،
مشقة وعنتا كبرين.
 استدلوا بقاعدة الشريعة ي احتمال أدنى امفسدتن لدفع أعاهما،
وارتكاب أخف الضررين اجتناب أكرهما ،فاعتروا مفسدة حديد النسل أقل
وررا وأهون خطرا من مفسدة إجاب نسل سقيم ،مع تعروه مشاق ومتاعب
جسدية ومالية ونفسية واجتماعية -اه بها عليم
 حثّ اإسام على التداوي من اأمراض ،وحصن النسل من اخلل
اجسدي والعقلي ،وم يرغب ي وجود نسل مريض أو وعيف
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القول الثاني :حريم حديد النسل لتفادي اأمراض الوراثية الشاقة
وامزمنة:
رجح بعض الفقهاء والباحثن القول بتحريم حديد النسل بالتعقيم
لتفادي اأمراض الوراثية الشاقة وامزمنة ،وأذكر منهم الدكتور سعد بن عبد
العزيز الشويرخ ( ،1428ص )238والدكتورة هيلة اليابس ،حيث قالت" :امختار
واه أعلم  -هو القول بتحريم التعقيم كوسيلة منع احمل خشية انتقالاأمراض الوراثية للنسل ،فيبقى التعقيم على أصله وهو التحريم ،وا توسع
دائرة الضرورة لتشمل اخوف من اأمراض الوراثية اليابس ،1431 ,ص)367
واستدلوا جملة من اأدلة واحجج ،أخصها فيما يلي:
 قوله عليه الصاة والسام" :ا ضرر ا ضرار مالك ،1425 ،رقم
احديث .2758 :ابن حنبل ،1420 ،رقم احديث .2865 :وصححه :األباني ،1405 ،رقم
احديث)896 :

ووجه الدالة؛ أن حديد النسل بالتعقيم فيه ورر متيقن ،حيث يؤدي إى
قطع اإجاب بصفة مستمرة ،مع ما تلحقه بعض وسائله من اوطرابات
هرمونية ونفسية كبرة وخطرة.
 يعمم حظر حديد النسل بوسائل التعقيم امستحدثة قياسا على
اخصاء احرم بالنص ،ففي احديث " :كن نغز ا مع رسو ه -ص ه ع يه
س م -ليس لن شيء ،فق ن  :أا نست صي؟ فن ن عن لك

البخاري ،1422 ،رقم

احديث ،5075 :ج/07ص .04مسلم ،1424 ،رقم احديث )1404 :وباإما( :ابن حجر،

 ،1420ج/09ص .21الشنقيطي ،دس ،ج/01ص)491

 حديد النسل معارض للنصوص الي حث على تكثر النسل ،كقوله
الولو فإني م ثر ب م اأمم ابن
-صلى اه عليه وسلم "تز جوا الو

حنبل ،1420 ،رقم احديث .12643 :أبو داود ،دس ،رقم احديث .2050 :وصححه :األباني،

 ،1405رقم احديث )1784 :ومناقض صراحة مقصد حفظ النسل الذي يعتر من
مقاصد الشريعة الضرورية ،والذي ا يباح إهداره إا عند التعارض مع مقصد
وروري أقوى منه ،وهذا غر متحق ي مسألتنا هذه.
 حديد النسل خوفا من انتقال اأمراض الوراثية ،فيه إساءة ظن باه
عزو جل  ،والواجب على امسلم أن حسن الظن بربه -سبحانه  -ففي
احديث القدسي" :إ ه تع ل يقو  :أن عن ظن عب بي إ خيرا ف ير إ
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شرا فشر ابن حنبل ،1420 ،رقم احديث .9076 :وصححه :األباني ،دس ،رقم احديث:
.)1663

سبب اخاف مع الرجيح:
أوا :سبب اخاف :إن الناظر ي اجتهادات الفقهاء جد أن سبب اختافهم
ا خرج عن اأمور التالية:
 اختافهم ي مدى اعتبار اأمراض الوراثية ورورة شرعية مبيحة
لتحديد النسل.
 اختافهم ي الرجيح بن امصاح وامفاسد امرتبة عن حديد النسل
بسبب اأمراض الوراثية.
ثانيا :الرجيح:
بعد إمعان النظر ،ي أقوال الفقهاء وآرائهم ي مدى جواز حديد النسل
لتفادي اأمراض الوراثية الشاقة وامزمنة ،والتأمل ي أدلتهم وحججهم ،والنظر
ي قواعد الشريعة ومقاصدها العامة ،مكني القول -مستعينا باه عز
وجل -أن بيان حكم هذه النازلة ا بد أن يكون على التفصيل التالي:
 ا جوز اللجوء إى التعقيم إا بعد استنفاذ ميع الوسائل اممكنة
لتفادي اأمراض الوراثية الشاقة وامزمنة ،كاللجوء إى التلقيح ااصطناعي
عند من جيزه أو ااستعمال امستمر لوسائل منع احمل امؤقت.
 ا جوز اللجوء إى التعقيم ابتداء ،بل ا بد من الزواج ،وإجاب عدد من
اأطفال ،فإن كان الغالب عليهم اإصابة بهذه اأمراض الوراثية الشاقة
وامزمنة ،وتوفر الشرط اأول ،جاز التعقيم -حينئذ
هذا ما ترجح لي واه أعلى وأعلم.
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اخامة :النتائج والتوصيات:
احمد ه الذي بنعمته تتم الصاحات ،احمد ه الذي منّ عليّ وأعاني
على إمام هذا البحث ،فإن يكن ما توصلت إليه صوابا فمن اه الكريم امنان ،وإن
يكن فيه من خطأ ،أو نقص ،فتلك سنة اه ي بي اإنسان ،فالكمال ه وحده.
أوا :النتائج:
أما فيما خص أهم النتائج الي وفقي اه -عز وجل  ،-ويسر لي التوصل إليها
ي هذه الرسالة ،فهي:
 .تفاوت اأمراض الوراثية ي خطورتها ،له اأثر الكبر ي إرساء حكم حديد
النسل بسببها.
 .اأصل حريم حديد النسل -مطلقا  ،-إا إذا دعت الضرورة معايرها
الشرعية إى ذلك.
 .حرم -مطلقا  -اللجوء إى اخصاء كوسيلة لتحديد النسل لتفادي
اأمراض الوراثية.
 .حرم اللجوء إى التعقيم كوسيلة لتحديد النسل لتفادي اأمراض الوراثية
البسيطة والقابلة للعاج.
 .جوز اللجوء إى التعقيم كوسيلة لتحديد النسل لتفادي اأمراض الوراثية
شديدة اخطورة الي تؤدي إى الوفاة.
 .ا جوز اللجوء إى التعقيم إا بعد استنفاذ ميع الوسائل اممكنة لتفادي
اأمراض الوراثية الشاقة وامزمنة ،كاللجوء إى التلقيح ااصطناعي
عند من جيزه  ،أو ااستعمال امستمر لوسائل منع احمل امؤقت. .ا جوز اللجوء إى التعقيم ابتداء ،بل ا بد من الزواج ،وإجاب عدد من
اأطفال ،فإن كان الغالب عليهم اإصابة بهذه اأمراض الوراثية الشاقة
وامزمنة ،وتوفر الشرط اأول ،جاز التعقيم -حينئذ
ثانيا :التوصيات:
أهم التوصيات الي مكن إيرادها ي هذا امقام ،هي كالتالي:
 .ورورة اأخذ باإجراءات الوقائية الازمة للتقليل من انتقال اأمراض الوراثية،
وهذا ما يوفر الكثر من اجهود واأموال لعاجها والتخفيف من آثارها.
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 .ورورة اطا :اأطباء على أحكام الشريعة الغراء ،وووابط التعامل مع وسائل
حديد النسل ،والتفري بن أنوا :اأمراض الوراثية ،حتى ا يقعوا ي مطبات
عظيمة ،وخالفات كبرة ،كجرمة حديد النسل لتفادي أمراض ا ترتقي
إى درجة الضرورة الشرعية الي يباح احظور أجل رفعها أو دفعها.
 .عدم اللجوء إى التعقيم كوسيلة لتحديد النسل لتفادي اأمراض الوراثية
الشاقة وامزمنة  ،إا بعد استنفاذ ميع احلول الطبية امؤقتة اممكنة.
 .ورورة نشر الوعي الطي ي أوساط طاب علوم الشريعة ،وفقهائها ،حتى يتسنى
هم التصور الصحيح هذه النوازل الشائكة ،ومن َتمَ معاجتها ما يواف أصول
الشريعة وقواعدها ،وما حق أهدافها ومقاصدها.
وأخراً أسأل اه أن جعل عملي خالصاً لوجهه الكريم ،وأن جعله نافعا ،مباركا،
وسبحانك اللّهم وحمدك أشهد أاّ إله إاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك.

حمد رماش  ،خضر بن قومار

217

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 220- 199 : )2021(3

امصادر وامراجع:

 القرآن الكريم ،مصحف امدينة احاسوبي ،برواية حفص عن عاصم.
 .ابن حزم ،مراتب اإما ،:دار اآفاق اجديدة ،ط ،03بروت1402 ،هـ .
 .ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ت :عبد السام هارون ،دار الفكر ،بروت1399 ،هـ.
 .ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،ط ،01بروت ،د س.
 .أبو العباس أمد بن عمر القرطي ،امفهم ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،ت :حيي
الدين ديب متو وغره ،دار ابن كثر -دار الكلم الطيب ،ط ،01بروت1417 ،هـ.
 .أبو عبد اه حمد بن أمد القرطي ،اجامع أحكام القرآن ،ت :هشام مر البخاري ،دار
عام الكتب ،الرياض1423 ،هـ.
 .أمد بن حنبل ،امسند ،ت :شعيب اأرنؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط ،02بروت1420 ،هـ.
 .أمد بن علي بن حجر ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ت :عبد القادر شيبة احمد،
مطبعة العبيكان ،ط ،01امملكة العربية السعودية1421 ،هـ.
 .أمد حمد كنعان ،اموسوعة الطبية الفقهية ،دار النفائس ،ط ،01بروت1420 ،هـ.
 ،اجزائر.
 .بامد ارفيس ،مراحل احمل والتصرفات الطبية ي اجنن ،ط،02
 .جاد اح علي جاد اح  ،أحكام الشريعة اإسامية ي مسائل طبية عن اأمراض النسائية،
مطبعة امدينة ،القاهرة ،دس.
 .حسن النقيب ،حكم اإسام ي تنظيم النسل وحديده ،حث علمي ،جامعة النجاح ،فلسطن،
دس.
 .اخليل بن أمد الفراهيدي ،كتاب العن مرتبا على حروف امعجم ،ت :عبد احميد هنداوي،
دار الكتب العلمية ،ط ،01بروت1424 ،هـ.
 .راين ألفورد ،علم الوراثة وصحتك ،ترمة :منيف عبد الرزاق ،الدار العربية للعلوم ،مطبعة
امتوسط ،ط ،01بروت1423 ،ه 2003-م
 .رتيبة سعيدي ،أثر اأمراض الوراثية على أحكام الزواج ،رسالة ماسر ،إشراف :إبراهيم
رماني ،جامعة الوادي ،اجزائر1436 ،هـ.
 .سعد بن عبد العزيز الشويرخ ،أحكام اهندسة الوراثية ،دار كنوز إشبيليا ،ط ،01امملكة
العربية السعودية1428 ،هـ.
 .سليمان بن اأشعث أبو داود السجستاني ،سنن أبي داود ،دار الفكر ،ت :حمد حيي الدين
عبد احميد ،دس ،بروت.
 .عباس حسن الربيعي ،مدخل إى علم الوراثة ،الدار امنهجية ،ط ،01اأردن ،دس.
 .عبد العزيز فرج موسى ،التحكم ي اأجنة لأمراض الوراثية -دراسة فقهية مقارنة حولية
مركز البحوث والدراسات اإسامية ،السنة ،08العدد ،29:القاهرة.2012 ،
 .عبد الفتاح حمود إدريس ،الفحص اجيي من منظور إسامي ،جلة البحوث الفقهية
امعاصرة ،العدد.59 :
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 .علي حمد يوسف احمدي ،اأمراض الوراثية من منظور إسامي ،جلة كلية الشريعة،
العدد ،15 :جامعة قطر1997 ،م.
 .فتيحة تركي وأوشا ماهوترا ،الدليل الطي لتقديم خدمات الصحة اإجابية واجنسية،
اإحاد الدولي لتنظيم اأسرة ،ط ،03لندن2004 ،م.
 .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإفتاء ،فتاوى اللجنة الدائمة ،1434 ،مع وترتيب :أمد
بن عبد الرزاق الدويش ،دار العاصمة ،ط ،01امملكة العربية السعودية1416 ،هـ.
 .اللجنة الدائمة للبحوث واإفتاء ،أحاث هيئة كبار العلماء ،الرئاسة العامة للبحوث العلمية
واإفتاء ،ط ،05امملكة العربية السعودية1434 ،هـ 2013-م.
 .مازن إماعيل هنية ومنال العشي ،منع اإجاب بسبب امرض الوراثي ،اجامعة اإسامية،
غزة ،دس.
 .مالك بن أنس ،اموطأ برواية حيى الليثي ،ت :حمد مصطفى اأعظمي ،مؤسسة زايد بن
سلطان آل نهيان ،ط ،01أبو ظي1425 ،هـ.
 .امبارك ابن اأثر ،النهاية ي غريب احديث واأثر ،ت :حمود حمد الطناحي ،امكتبة
اإسامية ،دس.
 .جمع الفقه اإسامي ،جلة جمع الفقه اإسامي ،العدد ،05 :الدورة ،05 :جدة،
1409هـ.
 .اجمع الفقهي اإسامي ،جلة اجمع الفقهي اإسامي ،العدد ،08 :ط ،04مكة امكرمة،
1425هـ.
 .حسن بن علي احازمي ،أمراض الدم الوراثية ،جلة اجمع الفقهي اإسامي ،العدد،20 :
مكة امكرمة1426 ،هـ.
 .حمد أبو زهرة ،تنظيم اأسرة وتنظيم النسل ،دار الفكر العربي ،ط ،01بروت1396 ،ه ـ
 .حمد اأمن الشنقيطي ،أوواء البيان ي إيضاح القرآن بالقرآن ،إشراف :بكر أبو زيد ،دار
عام الفوائد ،امملكة العربية السعودية ،دس.
 .حمد بن إدريس الشافعي ،اأم ،دار الفكر ،ط ،02بروت1403 ،هـ.
 .حمد بن إماعيل البخاري ،اجامع امسند الصحيح امختصر ،ت :حمد زهر بن ناصر
الناصر ،ط ،01دار طوق النجاة ،بروت1422 ،هـ.
 .حمد بن يزيد ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،ت :حمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بروت.
 .حمد رواس قلعجي وغره ،معجم لغة الفقهاء ،دار النفائس ،ط ،03بروت1431 ،هـ.
 .حمد عثمان شبر ،موقف اإسام من اأمراض الوراثية ،دراسات فقهية ي قضايا طبية
معاصرة ،دار النفائس ،ط ،01اأردن1421 ،هـ.
 .حمد علي الربيعي ،الوراثة واإنسان ،عام امعرفة ،الكويت.1986 ،
 .حمد عماد الدين إماعيل ،امنهج العلمي وتفسر السلوك ،دار القلم ،ط ،04الكويت،
1409هـ.
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 .حمد ناصر الدين األباني ،إرواء الغليل ي خريج أحاديث منار السبيل ،امكتب اإسامي،
ط ،02بروت 1405 ،هـ.
 .حمد ناصر الدين األباني ،السلسلة الصحيحة ،مكتبة امعارف ،الرياض ،دس.
 .حمود شلتوت ،اإسام عقيدة وشريعة ،دار الشروق ،ط ،18القاهرة1421 ،هـ.
 .حمود شلتوت ،الفتاوى ،دار الشروق ،ط ،18القاهرة1421 ،هـ.
 .مسلم بن احجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،ت :حمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الراث
العربي ،بروت1424 ،هـ.
 .اهادي أمد حمد حسن ،النسل بن التنظيم والتحديد ي اإسام ،اجلة العلمية ،العدد
 ،14جامعة الزعيم اأزهري1435 ،ه 2014-م.
 .هيلة بنت عبد الرمن اليابس ،اأمراض الوراثية -حقيقتها وأحكامها ي الفقه اإسامي،-
أطروحة دكتوراه ،جامعة اإمام حمد بن سعود اإسامية ،امملكة العربية السعودية1431 ،
هـ.
 .وهبة الزحيلي ،الفقه اإسامي وأدلته ،دار الفكر ،ط ،02دمش  1405 ،هـ.
امواقع اإلكرونية:
 .موقع اإسام سؤال وجوابhttps://islamqa.info/ar/answers/ :
 .موقع دار اإفتاء اأردنيةhttps://aliftaa.jo/Question.aspx? ،
مصادر باللغات اأجنبية:
49. Jacques Quevauvilliers et autres, le dictionnaire médical, 6 édition,
ELSEVIER MASSON, Italie, 2009.
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ملخص -

نظرا للعاقةة الأثرييةة الوري ةة بة اإنسةا وبيئأة مةخ لةاخ فألةف
امشكات البيئية الي تلحق بها جراء ااسةأخدام الاق انةم موارد ةا وقرااةر ا
مخ قبل وما يرأج قخ ذلك مخ آرار وأضرار قديدة ،جاء اا أمام مسةثلة اايةة
البيئة واقأةتت واجةك كةل إنسةا أنهةا قرةوا ويأة ودليةل حهةارت وسةلوك ،
و ذا ما أكدت قلي الشريعة اإسامية.
وتعأةةت الربيةةة البيئيةةة ي اإسةةام أبةةرو وأ ةةس السةةبل الةةي تسةةع لأوجي ة
سلوك اإنسةا وإي ةا الةوقم لدية  ،وترميةة ال ةيس وامهةارات قلة أسة إسةامية
مأيرةةة  ،و ةةذا مةةا يأجل ة ي مه ةةام اايةةات ال رآنيةةة واأحاديةةو الربويةةة ،وم ةةا
ت دم امؤسسات امخألفة الي تعمل قل غرس ال يس البيئية اإسامية الكفيلةة
بأرظيس وضبط تعامل اإنسا مع بيئأ قل أساس إمانم واضح وبصورة اتصاخ
دائس ليعمر ا اإنسا باخي والصاح.
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240- 221 : )2021(3  العدد14جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد
Considering The Strong Influential Relationship Between The
Human Being And His Environment , That Cause Several
Environmental Problem Due To Irrational Use Of It Resources And
Materials, And Its Consequences Of Multi Damage On The Nature.
Since That , It Has Been Focused
On The Environmental
Protection Issues Which Is Considered A Duty For Everybody As
It Is Reflecting His Identity And Behavior
, And Proof Of
Civilization And All That Is Stipulated By The Islamic Law.
The Environmental Education In Islam Is The Basic And
Fundamental Way By Which The Human Behavior Is Controlled
, And His Consciousness Is More Sensible , In Order To Develop
And Strength His Values Upon Solid Islamic Ground , And This Is
What Is Stipulated In Quran And Ahadit, Furthermore The Different
Establishment Is Contributing In Showing The Important Of The
Islamic Environmental Values Which Grantee To Organize And Fix
The Human Treatment Toward His Environment , Based On Faith
Believe And Continuous Deed Work For Sustainable Development
Key Words Environment , Environmental
Protection , Islam, Quran, Sunnah

Education ,

Environmental

: م دمة
باتَة ة ةة مس ة ة ةةثلة أم ة ة ةةخ البيئ ة ة ةةة واايأه ة ة ةةا م ة ة ةةخ امس ة ة ةةائل ال ة ة ةةي تشة ة ةة ل
 نظة ة ة ةةرا لأمة ة ة ةةاد اإنسة ة ة ةةا ي،بة ة ة ةةاخ اأفة ة ة ةةراد واجأمعة ة ة ةةات والة ة ة ةةدوخ الية ة ة ةةوم
 وتة ة ة ةةدمي، وسة ة ة ةةوء اسة ة ة ةةأ ال موارد ة ة ة ةةا،اقأداءات ة ة ة ة قل ة ة ة ة قرااة ة ة ةةر البيئة ة ة ةةة
،  وإ ة ة ة ةةدار لكمية ة ة ةةات ائلة ة ة ةةة مة ة ة ةةخ امية ة ة ةةا،مسة ة ة ةةاحات كة ة ة ةةبية مة ة ة ةةخ ال ابة ة ة ةةات
 اأمة ة ةةر الة ة ةةذ أد إ ت اية ة ةةد ا أمة ة ةةام،وتلويث ة ة ة لرسة ة ةةبة قالية ة ةةة مة ة ةةخ ااة ة ةةواء
 الة ة ة ة ذل ة ة ةةك ي ترظ ة ة ةةيس قدي ة ة ةةد ام ة ة ةةؤ رات، امخأصة ة ة ة بالش ة ة ةةث البيئ ة ة ةةم
الدولي ة ة ة ةةة و س ة ة ة ةةخ تش ة ة ة ةةريعات وق ة ة ة ةةوان وت ة ة ة ةةدابي فري ة ة ة ةةة وق ة ة ة ةةرارات إداري ة ة ة ةةة
ودق ة ة ةةوة ك ة ة ةةل وس ة ة ةةائل اإق ة ة ةةام وااتص ة ة ةةاخ لرش ة ة ةةر ال ة ة ةةوقم البيئ ة ة ةةم والعم ة ة ةةل
. قل ترمية قيس الربية البيئية
وبالعودة إ اإسام كمصدر أوخ للأشريع ي ذ احياة فإنرا جد أ ل
السةبق ي وضةع ال واقةد والأشةريعات الةي تهةمخ سةامة وأمةخ البيئةة و ةذا
222
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يرسةجس مةع نظةرة اإسةام ا الكةو  ،وذلةك مةخ لةاخ الرصةوق ال رآنيةة
والسةةرية امخألفةةة الةةي لفأة انأبةةا الفةةرد امسةةلس مخألةةف قرااةةر البيئةةة وحثأ ة
قلة رقايأهةةا وقةةدم اإلةةاخ بأواونهةةا ،فجةةاءت دقةةوة الشةةريعة اإسةةامية للربيةةة
البيئيةةة واضةةحة للجميةةع ،بهةةدا العمةةل قلة غةةرس جموقةةة ال ةةيس البيئيةةة مةةخ
لاخ تربية الفرد تربية بيئية مبرية قل أس إسامية رشيدة.
و را تدور مشكلأرا البحثية ي معرفة أ ميةة الربيةة البيئيةة كثحةد االيةات
للحفا قل البيئة ي اإسام ،مرطل مخ اإشكالية الأالية :ما م مهةام
الربيةةة البيئيةةة ي اإسةةام ؟ وكيةةف تسةةا س ةةذ امهةةام ي اايةةة البيئةةة؟
معاج ي ذلك الر اط الأالية:
أوا :تعريف البيئة ي اإسام
رانيا :قراار البيئة ي اإسام
رالثا :الربية البيئية (امفهوم واأ داا)
رابعا :الربية البيئية ي اإسام ضمخ :
 الأشريع اإسامم (ال رآ والسرة )
 الربية البيئية ضمخ وسائل إسامية معاارة (امدرسة ،اأسرة،
امسجد)
أوا  :تعريف البيئة ي اإسام :
الأعريف الل و للبيئة :
كلمةةة بيئةةة جةةذور ا مةةخ آبةةاء مر ة ا ،أ ن لأ ة  ،وتبةةوأ امكةةا حل ة والبيئةةة
1
والباءة وامباءة  :امر خ ،وقيل ال وم حيو يأبوؤو .
فهم كلمة مشأ ة مخ باء يبوء بةوءا ومبةاءة ،واسةأخدم ةذا الفعةل ي كةثي
مخ امعانم :
 .الرجوع وااقراا :ي اخ :باء ح  ،رجع واقرا ب وأقر ب .
 .الث ل :ي اخ :باء بذنب أ ر ل ب .
 .االأ ام.:أ الأ م  ،وأال البواء الل وم.
 .وأشةةهر معةةانم البةةاءة أو امبةةاءة .ةةم :اموضةةع أو امر ة خ وااقامةةة .ومعر ة
ك ْس
ك ُروا إذ جَعَلكُس لُلفاَء مخْ بَعدِ قَادٍ وَبَوَأَ ُ
اموضع أو امر خ جاء قول تعا  ":وَأذْ ُ
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فِم اأْ ْرضِ تَأخِ ُذو َ مِ ْخ سُة ُهولِها قصُةورا وتَرحِأُةو َ اجبَةاخَ ُبيوتةا فَةاذكُ ُروا آاَءَ اهِ
واَ تعْ ُثوا فِم اأَ ْرضِ ُم ْفسِديخَ " ااقراا، 74:وبوأكس :أ أن لكس.
قاخ تعا  ":وَالذِيخَ َاجَرُوا فِم اللَ ِ ِم ْخ َبعْدِ مَا َلمُوا لَ ُربوئَرَ ُهس فِم الدُنيَا
حَسَرةٍ وأَ ْ
ج ُر االِرةِ أكبَ ُر لوْ كَانُوا يَ ْعلمُو َ" الرحل ،41 :أ مباءة حسرة.
فالبيئة بهذا امفهوم الل و م موضع ااقامة ،فأشمل كل مرافق
ااقامة مخ مر خ ومديرة وجأمع وغي ا ،و ذا امعر و امرتبط موضوع
حثرا قخ البيئة.
تعد مخ
وي الل ة الفرنسية كلمة البيئة
امصطلحات احديثة،وتسأخدم للدالة قل الظروا الطبيعية والث افية
2
وااجأماقية،الي تؤرر قل الكائرات احية واأنشطة اإنسانية
فظهةةرت أوالةةر
أمةةا كلمةةة البيئةةة ي الل ةةة ااجلي يةةة
ال ر الأاسع قشر للدالة قل الوسط أو احيط الذ يعيش فية الكةائخ احةم
ويؤرر ي حيات  ،وأاةبح قلةس البيئةة قلمةا مسةأ ا حةد ذاتة  ،لة آلياتة وت رياتة
اخااة الي تدرس قاقة حأويات البيئة مخ ماء و ةواء وتةرا... .إب باإنسةا
الذ يعد أ س العراار الةي تةؤرر وتأةثرر ي ذات الوقة باجموقةة الةي أويهةا
3
العلوم البيئية .
ويشةةي امفهةةوم اااةةطاحم للبيئةةة بثنهةةا احةةيط الةةذ يعةةيش في ة اإنسةةا
وي ةةوم فيةة بعملي ةةة اإنأ ةةاو ،ويأ ةةو قلةة م ةةواد حي ةةة وغ ةةي حي ةةة وت ةةأحكس فيةة
العوامل ااجأماقية وااقأصادية  ،و و يأكو مخ احيط الطبيعةم وااجأمةاقم
4
.
فمصطلح البيئة يدخ قل كةل مةا يأفاقةل معة اإنسةا ي حيطة مةخ
اأرض ي سطحها وباطرها ومةا وية مةخ رةروات إ جانةك ال ةاا اجةو مةع
كةةل مةةا يةةدلل ي تركيب ة مةةخ مةةواد  ،إضةةافة إ الكائرةةات احيةةة األةةر الةةي
تعيش مع اإنسا ي الكوكةك  ،وكةذلك البيئةة اااةطراقية الةي تشةمل كةل
م ةةا يش ةةيد اإنس ةةا لأس ةةيي أم ةةور حياتةة  ،والبيئ ةةة اجمالي ةةة ال ةةي تش ةةمل اار ةةار
وامواقةةع الأارةيةةة قل ة مةةر العصةةور واةةوا إ البيئةةة ااجأماقيةةة الةةي تشةةمل
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يةةق الأرميةةة

تكةةارر وتوويةةع السةةكا وترظةةيس اجأمعةةات ومسةةأويات إنأاجهةةا و
امسأدامة .5
أما مفهوم البيئة ي اإسام يعي ملة اأشةياء احيطةة باإنسةا بةدءا
مةةخ اأرض اةةعودا إ السةةماء ومةةا بيرهمةةا مةةخ قوامةةل ومةةؤررات فألفةةة  ،كمةةا
أنهةةا تأعمةةق دالةةل الةةرف البشةةرية تهةةبط مةةا فيهةةا ،مسةةأعلية قل ة غرائ ة الشةةر
وسةةاقية إ تهةةذيبها أ اإسةةام ا ي ةةف قرةةد حةةد اماديةةات وشةةكلها إ ةةا جعلةةها
وسيلة لأ كية الرف وتطهي ا و و ما انفرد ب اإسام.
فالبيئةةة كيةةا حةةم نةةابع ث لةةق قبثةةا بةةل للةةق كةةل شةةمء فيهةةا م ةةدار
حدد ما يكفةل اةا ال ةدرة قلة تةوفي سةبل احيةاة امائمةة ل نسةا وغةي مةخ
الكائر ةةات احي ةةة األ ةةر ال ةةي تش ةةارك احي ةةاة قلة ة اأرض ،وأ مي ةةة الأص ةةور
اإسامم للبيئة تكمخ ي قدسية مصةدر وربةات امبةادل الةي يركة قليهةا فهةا
قخ ارتباطها بع يدة امسلس وتكوير الوجدانم. 6
رانيا  :قراار البيئة ي اإسام:
الألةةف العلمةةاء والبةةاحثو حةةوخ ت سةةيس البيئةةةع حيةةو جةةد الةةبعع مةةرهس
قسمها إ قسم رئيسي ما :البيئة الطبيعية والبيئة امشيدة.
* البيئة الطبيعية "و م قبارة قخ امظا ر الي ا دلةل ل نسةا ي وجود ةا
أو اسة ةةأخدامها ،ومة ةةخ مظا ر ة ةةا :الصة ةةحراءع البحة ةةارع امرة ةةا ع الأهة ةةاري ع امة ةةاء
السة ة ةةطحم واجة ة ةةوي واحية ة ةةاة الرباتية ة ةةة واحيوانية ة ةةة .والبيئة ة ةةة مة ة ةةخ نبة ة ةةات أو
الطبيعية ذات تثري مباشر أو غي مباشر ي حيةاة أيةة ماقةة حيةة
( حيوا أو إنسا )".
* البيئة امشةيدة ":وتأكةو مةخ البريةة اأساسةية اماديةة الةي شةيد ا اإنسةا
ومخ الرظس ااجأماقية وامؤسسات الةي أقامهةا .ومةخ رةس مكةخ الرظةر إ البيئةة
امشيدة مخ لاخ الطري ة الي نظم بها اجأمعات حياتهاع والي غةيت البيئةة
الطبيعية خدمة احاجات البشةرية .وتشةمل البيئةة امشةيدة اسةأعماات اأراضةم
ال راقي ةةة وامر ةةاطق الس ةةكرية والأر ي ةةك فيه ةةا ق ةةخ الث ةةروات الطبيعي ةةة وك ةةذلك
7
امراطق الصراقية ( وامراك الأجارية وامدارس وامعا د والطرق ...اب)".
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ةةذا وج ةةد ال ةةبعع اال ةةر م ةةخ امفك ةةريخع قس ةةس البيئ ةةة إ رار ةةة قراا ةةر
أساسيةع اقأمادا قل توايات مؤ ر "اسأوكهلس" الدولمع وتأمثل ذ العراار
ي :البيئة الطبيعيةع البيئة البيولوجية والبيئة ااجأماقية :
* البيئةةة الطبيعيةةة :وتأكةةو مةةخ أربعةةة نظةةس مرابطةةة ةةم :ال ةةاا اجةةو ع
ال اا امةائمع اليابسةةع احةيط اجةو ع مةا تشةمل ةذ اأنظمةة مةخ مةاء و ةواء
وتربة ومعاد ومصادر للطاقة باإضافة إ الرباتات واحيوانات" .8
وي تفاق ةةل تل ةةك اأنظم ةةة م ةةع بعه ةةها ج ةةد اإنس ةةا الظ ةةروا والعوام ةةل
البيولوجية الاومة حيات ع وكذلك احفا قل اسأمرارية أنشطأ اإنأاجية
امأعددة ،فالربات يرأج امادة والطاقة ي تراكيك قهوية مع دةع ويثكل احيوا
الربات والعشك ،ويثكل حيوا آكل اللحوم حيوا آلر آكا للعشك ،واإنسا
يثكةل احيةةوا والربةةات ،و كةةذا تسةةأمر قاقةةة اإنسةةا بالبيئةةة ( احيطةةة بة
9
مخ نبات وحيوا وموارد ورروات)".
* البيئةةة البيولوجيةةة :تعةةد البيئةةة البيولوجيةةة ج ة ءا مةةخ البيئةةة الطبيعيةةة،
و ةةم تشةةمل كةةل الكائرةةات احيةةة ،بةةدءا باإنسةةا وأسةةرت وجأمع ة واةةوا إ
فألف الكائرات احية األر دالل احيط احيو .
* البيئةة ااجأماقيةةة":وي صةةد بهةةا اإطةةار مةخ العاقةةات الةةذ يةةدد ما يةةة
قاقةةة حيةةاة اإنسةةا مةةع غةةي  ،ذلةةك اإطةةار مةةخ العاقةةات الةةذ ةةو اأسةةاس ي
ترظيس أ ماقة مخ اجماقات سواء بة أفراد ةا بعهةهس بةبعع ي بيئةة مةا ،أو
ب ماقات مأبايرة أو مأشةابهة معةا وحهةارة ي بيئةات مأباقةدةع وتؤلةف أ ةاط
تلك العاقات ما يعرا بالرظس ااجأماقية .وقد اسأحدث اإنسةا لةاخ رحلةة
حياتة ة الطويل ةةة بيئ ةةة حه ةةارية لك ةةم تس ةةاقد ي حياتة ة  ،فعم ةةر اأرض وأل ةةرق
10
اأجواء ل و الفهاء"
والبيئةةة الةةي صةةخ بصةةدد دراس ةةأها ةةم كوكةةك اأرض مةةا يمل ة م ةةخ
جاات فألفة والي تأمثل ي:
 - 1اجاخ الصخر  :ومثل الكيا اماد لأرض مخ تربة ومعاد ولاف .
 - 2اجةةاخ امةةائم :ويأكةةو مةةخ احيطةةات والبحةةار اموجةةودة قل ة كوكةةك
11
اأرضع وكذا امساحات( امائية األر مخ حيات وانهار ولاف )".
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 - 3ال ةةةاا اجةةةو  :ال ةةاا اج ةةو ةةو لل ةةيط ال ةةاوات احيط ةةة ب ةةالكرة
اأرضية الذ يوفر ااواء الذ نأرفسة ع ويصةر احةرارة الةي تكفةل لأحيةاء أ
12
ت د ر وير ل خار اماء مخ البحار إ اأرض ي إطار الدورة اايدرولوجية.
 - 4ال ةةاا احيةةو " :و ةةو ال ةةاا الةةي تعةةيش في ة شةةأ اأحيةةاء ،و ةةو
جموقةةة مةةخ العرااةةر احيويةةة الةةي ت ةةدمها اأغلفةةة الثارةةة األةةر ع مةةؤررا
بعهةةها قل ة الةةبعع االةةر ،و يأمثةةل ي الأكةةويخ الربةةاتم و احيةةوانم و العرااةةر
غي العهوية األر مخ لامات و قراار غذائيةة و مةاء و أكسةيج ،و كةل مةا
13
يل م احياة اإنسانة مخ قراار أساسية ا مكخ احياة بدونها".
* وبالرسةةبة مكونةةات وقرااةةر البيئةةة ي اإسةةام فهةةم تهةةأس مكةةو ألةةر
إضافة قل امكونات الي تطرقرا إليها ساب ا و ذا العرصر مأمثل ي ال ما .
فاإسام يعأت ال ما مكو للبيئة حيو دقا إ اإ أمام بال مخ
واحرام
وقدم العبو ب ،وال ما مسخر ل نسا ومرفعأ ،
سخّرَ لَ ُك ْس الليْ َل وَال ّرهَارَ"
سخَ َر لَ ُك ْس الشّمْ َ وَال َمَ َر دَائِبَ ْي ِخ وَ َ
قاخ تعا  ":وَ َ
ابرا يس .33:
وحسك الأصور اإسام م فةإ لةبعع الة مخ حرمأة وقدسةيأ ليسة لب يأة
أوقةةات الصةةاة وأوقةةات يسةةأجا .فيهةةا الةةدقاء وتةةاوة ال ةةرآ ويةةوم اجمعةةة وشةةهر
14
رمها وأيام احج .
رالثا  :الربية البيئية (امفهوم واأ داا):
تعريف الربية البيئية:
ي ةةرتبط مفه ةةوم الربي ةةة البيئي ةةة كونة ة يه ةةأس ب ةةالرظر ي العاق ةةات امع ةةدة
والدقي ة ب اإنسا والبيئة مخ أجل أ يأبع اإنسا طةا سةلميا مةخ الراحيةة
البيئية،والذ يعيد إليها الأواو ،فالربية البيئيةة ي أيسةر أشةكااا تعرة بربيةة
15
الفرد حيو يسلك سلوكا رشيدا صو البيئة .
وتأع ةةدد الأعريف ةةات ام دم ةةة للربي ةةة البيئي ةةة ي ض ةةوء اااا ةةات العامي ةةة
واحلية ،ومخ أ مها ما يلم:
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الربيةةة البيئيةةة ةةم قمليةةة تكةةويخ ال ةةيس واااا ةةات وامعةةارا وامةةدركات
الاومةة لفهةةس وت ةةدير العاقةةات امع ةةدة الةي تةةربط اإنسةةا وحهةةارات محيطة
احيو الفي يائم والأدليل قل حأمية احافظة قل امصادر البيئية الطبيعيةة
وضةةرورة اسةةأ ااا الرشةةيد لصةةا اإنسةةا حفا ةةا قل ة حيات ة الكرمةةة ووف ةةا
مسأو معيشأ .16
وتعةةرا ك ةةذلك بثنه ةةا مةةرهج اكأس ةةا .ال ةةيس وتوضةةيح امف ةةا يس ال ةةي
تهدا إ ترمية امهارات الاومة لفهةس وت ةدير العاقةات الةي تةربط بة اإنسةا
ور افأ وبيئأ الطبيعية احيوية ،و ةم ليسة جةرد تةدري امعلومةات وامعةارا
بةةل الأمةةرس ي قمليةةة ا ةةاذ ال ةةرارات و مةةل امسةةؤولية ووضةةع قةةانو للسةةلوك
بشث امسائل امأعل ة بأ دير وااية البيئة .17
وقرف أيها الربية البيئية بثنها "قملية إقداد الفرد للأفاقل الراجح مع
بيئأ ما تشمل مخ موارد فألفة ،ويأطلك ذا اأقةداد إكسةاب امعرفةة البيئيةة
الةةي تسةةاقد قلة فهةةس العاقةةات امأبادلةةة بة اإنسةةا وقرااةةر بيئيةةة مةةخ جهةةة،
وب ة ةةذ العرااةةر و بعهةةها مةةع بعهةةها االةةر مةةخ جهةةة أل ةر  ،كمةةا يأطلةةك
ترمية مهارات اإنسا الي كر مخ امسا مة ي تطوير روا ةذ البيئةة قلة
صو أفهل ،وتسأل م الربية البيئية أيهاً ترمية ال يس الي كس سلوك اإنسةا
إواء بيئأ ة  ،وإرةةارة ميول ة وا أمامات ة صةةو ةةذ البيئةةة ،واكأسةةا .أوج ة الأ ةةدير
18
أ مية العمل قل ايانأها واحافظة قليها وترمية موارد ا".
أ داا الربية البيئية:
تع ة ة ةةود أ مي ة ة ةةة الربي ة ة ةةة البيئي ة ة ةةة ك ة ة ةةو امش ة ة ةةكات البيئي ة ة ةةة تأص ة ة ةةف
بالأع ي ةةد،ومواجهأها يأطل ةةك ته ةةافر ج ةةاات امعرف ةةة امخألف ةةة ،19كم ةةا يب ةة
يةق اأ ةداا امرجةوة
اإنسا دائما العامل اأوخ واحاسس الذ يأوقف قلية
ي ةذا اجةاخ وي غةي مةخ اجةاات ومةةخ رةس فب ةدر إقةداد ةذا اإنسةا وتربيأة
20
تربية سليمة ب در ما تأح ق ذ اأ داا قل صو أكمل.
إ اإدراك وااقأرةةاع امأ ايةةد بةةدور وأ ميةةة الربيةةة البيئيةةة ي حةةل العديةةد
مةةخ امشةةكات البيئيةةة أد إ انع ةةاد الكةةثي مةةخ امةةؤ رات والرةةدوات الةةي ترةةاد
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بهةةرورة اايةةة البيئةةة واحفةةا قليهةةا ،فالربيةةة البيئيةةة ةةم مةةخ أ ةةس العرااةةر
مواجهة اأومة البيئية والوسيلة الفعالة لبو الوقم البيئم لد اأفراد.21
يةق ملةة
مخ لاخ ما ت دم مكخ ال ةوخ أ الربيةة البيئةة تهةدا إ
مخ اأمور أ مها ما يلم:
 اطةةاع اأفةةراد واجماقةةات وتعةةريفهس ببيئةةأهس الطبيعيةةة ،ومةةا فيهةةا مةةخأنظمة بيئية ،وكذلك تعريفيهس بالعاقة امأبادلة اموجودة ب مكونةات البيئيةة
احية وغي احية واقأماد كل مرهما قل االر.
 مساقدة اأفراد واجماقات قل اكأسا .وقم بالبيئة الكلية ،قخ طريقتوضةةيح امفةةا يس البيئيةةة ،ومةةرهس العاقةةة امأبادلةةة بة اإنسةةا وبيئأة الطبيعيةةة
مةةع ترميةةة الفهةةس مكونةةات البيئةةة وطةةرق اةةيانأها وحسةةخ اسةةأ ااا قةةخ طريةةق
اكأسا .امهارات ي كيفية الأعامل مع البيئة بشكل اجابم.
 إبراو اأ مية الكبية للمصادر الطبيعية ،واقأماد كافة الرشاطاتالبشرية قليها مرذ أ وجد اإنسا قل سطح اأرض وحأ وق احاضر
لأوفي مأطلبات حيات .
 إبراو اارار السيئة لسوء اسأ اخ امصادر الطبيعية ،وما قد يرتك قلذ الرأائج مخ آرار اقأصادية واجأماقية ونفسية ،وتؤلذ بع ااقأبار للعمل
قل تفاديها.
 تصحيح ااقأ اد السائد بث امصادر الطبيعية دائمة ا ترهك ،قلماً بثامصادر الطبيعية مرها الدائس وامأجدد والراضك .واسأبعاد فكرة أ العلس وحد
مكخ أ يل امشكلة مع أ امشكلة ي حد ذاتها تكمخ ي اإنسا نفس
واسأر اف اذ امصادر بكل قسوة.
 توضيح ضرورة بل حأمية الأعاو ب اأفراد واجأمعات قخ طريقأجاد وقم وطي بث مية البيئة وبراء فلسفة مأكاملة قرد اأفراد تأحكس ي
تصرفاتهس ي جاخ قاقأهس م ومات البيئة واحافظة قليها بالأعاو مع
اجأمع الدولم قخ طريق امرظمات العامية وامؤ رات اإقليمية واحلية حماية
البيئة لا أداء إ حلوخ دائمة وقملية مشكات البيئة الرا رة.22
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 الأحليل العلمم الدقيق للأصرفات الي أدت إ اإلاخ بالأواو البيئممخ لاخ امشاكل البيئية امأعددة الي لل ها اإنسا بأصرفات  ،والي تصدر
دو وقم كالصيد امفرط للحيوانات التية ما أد إ ان راض بعهها،
وتعرية الربة قخ طريق قطع اأشجار وحرق ال ابات او أوالأها.23
 تصحيح ااقأ اد السائد والشائع با اابأكار وامسأحدرات الصراقية24
ا للمصادر الطبيعية.
مكخ أ تصبح بدي ً
وم ديد اأ داا العامة ي ندوة بل راد  1975بشكل الأالم:
*الوقم :معاونة اأفراد واجماقات قل اكأسا .الوقم واح امر ف
بالبيئة مخألف جوانبها وبامشكات امرتبطة بها.
*امعرفة :أتاح الفراة الأعليمية لأفراد واجماقات اكأسا .ليات
مأروقة وفهس أساسم بالبيئة وامشكات امأعل ة بها.
*امهارات :معاونة اأفراد واجماقات قل اكأسا .امهارات لأحديد
امشكات البيئية وحلها.
*اااا ات وال يس :اكأسا .اأفراد واجماقات جموقة مخ اااا ات
وال يس ومشاقر اا أمام بالبيئة وحواف امشاركة اإجابية ي اايأها
و سيرها.
*امشاركة :إتاحة الفراة لأفراد واجماقات للمشاركة الرشطة قل
25
كافة امسأويات ي العمل قل حل امشكات البيئية .
رابعا :الربية البيئية مخ مرظور إسامم :
ل د قر اإسام قراية بال ة بالربية البيئية ،فالبحو والفهس ايات
ال رآ والسرة الربوية وموضوقات الف اإسامم وتاريخ اخلفاء والراث
اإسامم ،جد أ اإسام تعهد امسلم بالربية البيئية معرا ا الشامل
وامأكامل ما انعك قل سلوك اجأمع امسلس.
 تعريفها :م نوع مخ الربية الذ يرمم امعارا واااا ات وال يس
وال درات لد الفرد بثساليك إسامية تؤ ل معاجة امشكات البيئية ال ائمة
مخ لاخ توقية وتربية قل كيفية الأعامل مع مكونات البيئة وفق توجهات
26
الشريعة اإسامية ما يساقد اجأمع قل الأعايش مع تلك البيئة برجاح.
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وتعرا كذلك بثنهةا الرشةاط اإنسةا الةذ ي ةوم بأوقيةة اأفةراد بالبيئةة
وبالعاقات ال ائمة ب مكوناتها ،وبأكويخ ال يس وامهارات البيئيةة وترميأهةا قلة
أسةةاس مةةخ مبةةادل اإسةةام وتصةةورات قةةخ ال ايةةة الةةي مةةخ أجلةةها للةةق اإنسةةا
27
ومطالك الأ دم اإنسا امأواو .
 أسسةةةها  :مك ةةخ اس ةةأرباطها م ةةخ ل ةةاخ نظ ةةرة ال ةةديخ ل نس ةةا وقاقأة ة
بالطبيعة حيو سخر اه كل ما ي الكو لفائدة اإنسا ولكرة الة امسةؤولية
الأامة اا ما يصدر مخ تصرفات حياخ مكونات الطبيعة ومخ را مكخ ديد
أس الربية البيئية ي :
الأوسط وااقأداخ ي مواقف احياة مع إباحأها حأ ا يةركخ
اإنسا إ احياة الدنيا فألهي قخ العمل للحياة االرة الي م لي وأب .
أ الكو بثسر قائس قل احق والعدخ ،فإذا اسأ ام الرةاس قلة
ذلك اسأ ام اس احياة الدنيا واربوا ذلك الفساد ي البيئة برا وحرا وجوا
لذلك ابد مخ سيادة احق والعدخ ب اإنسا وألي وبير وب بيئأ .
إ اإنسةةا ي اإسةةام مطالةةك بةةث يعمةةر الكةةو بالعمةةل الرةةافع
امفيةةد وأ يسةةع في ة سةةعيا حثيثةةا واضةةعا ي حسةةاب أن ة ج ة بهةةذا العمةةل إ
ليا فخي وا شرا فشر.
كةةف اأذ ودفع ة سةةواء ي اجانةةك امةةاد أو امعرةةو فاإسةةام
يدقو إ دفع اأذ الذ يهر باالر أو الذ يهر بعرصةر مةخ قرااةر الطبيعةة
مثل تلويو اميا أو قطع اأشجار..
فثسة الربيةةة البيئيةةة توجة إ ترميةةة الفهةةائل لةةد امةةأعلس لكونهةةا
مشأ ة مخ توجيهات ديررا وقرآنرا الكريس.28
وقد تطرق الأشريع اإسامم ا الربية البيئية مخ لاخ :
 ال رآ الكريس  :حيو حو ال رآ الكريس ي الكثي مخ اايات الفةرد قلة
الربية ةةة البيئية ةةة مة ةةخ لة ةةاخ قة ةةدة مفة ةةا يس تربوية ةةة بيئية ةةة  ،ف ة ةةد أمرنة ةةا حسة ةةخ
ااسأ اخ موارد البيئة وقراار ا مخ لاخ:
حهَا واْ ْدقُو ُ
ا ْ
ض َبعْدَ ِإاْ َ
ا تُفْسِدُو ْا فِم ْاأَرْ ِ
* قدم اإفساد  :قاخ تعا َ ":و َ
لَوْفًا وَطَمَعا إِ ّ َرحْمَ َ الْل ِ قَرِيكٌ ِمخَ ا ُمحْسِرِ َ" اأقراا .56
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*قدم ااسراا والأبذير:
ت وَال َرخْة َل وَالة َ ْر َع
ت َوغَيْةرَ مَعرُوشَةا ٍ
قاخ تعا َ ":و ُوَ اْل ِذ أَنْشَثَ جَرّةاتٍ َمعْرُوشَةا ٍ
كلُةو ْا مِةخْ رَمَةره ِ إِذَا َأرْمَة َر
كلُ ُ وَال َيأُو َ وَال ُرمَةا َ مُأَشَةابِها َوغَيْةرَ مُأَشَةابِ ٍ ُ
مُخ َألِفًا ُأ ْ
ا تُسْرِفُواْ إِنّ ُ اً يُحكُ امُسرِفِ َ " اأنعام .141:
وءَاتُواْ حَ َ ُ يَوْمَ حَصَادِ ِ َو َ
* ااقأداخ والوسطية:
ك قَوَاما"
قاخ تعا َ ":واْلذِيخَ إِ َذاْ أَنْفَ ُواْ َلسْ يُسْرِفٌوا وَ َلسْ يُ ْأِرُوا وَ كَا َ بَ ْي َخ ذَ ِل َ
الفرقا .67
*اإاةةاح ي اأرض :مةةخ مرطلةةق أنهةةا ملكيةةة قامةةة جةةك احفةةا قليهةةا
ويدقونا إ إدارتها إدارة رشيدة.
قاخ تعا ":وَإلَة مَة ْد َيخَ َألَةا ُ ْس شُةعَيْبًا قَةاخَ يَةا قَةوْمِ ُاقْبُةدُوُا اْللة َ مَةالَ ُكسْ مِة ْخ إلَة ٍ
ا تَ ْبخَسُو ْا الرّةاسَ أَشْةيَا َء ُ ْس
غَيْرُ ُ قَدْ جَاءَتْ ُكسْ بَيِرَةٌ ِم ْخ رَبِ ُك ْس فَاُوفُواْ اْلكَيْ َل وَ امِي َا َ وَ َ
حهَا ذلِ ُكسْ لَيْرٌ لَ ُكسْ إِ ْ كر ُأسْ مُ ْؤمِرِ َ"
ض َبعْدَ ِإاْاَ ِ
ا تُفْسِدُوا فِم اأَرْ ِ
َو َ
اأقراا .85
كمةةا دقانةةا اه تعةةإ ي حكةةس تر يل ة للمحافظةةة قل ة مكونةةات البيئةةة
امخألفة مخ ماء و واء وتربة ونبات وحيوانات كما يلم:
* قل ة الثةةروة الرباتيةةة :قةةاخ تعةةا  ":أَلَةةس تَ ةرَ أَ ّ اهَ أَنْ ة خَ مِ ة َخ السّ ةماَءِ مَ ةاْء
فأُصْبِحُ اأرْضُ مُخهَرّةً إِ ّ اهَ لَطيِفٌ لَبِيٌ" احج .63
حفو ةًا َو ُة ْس قةخْ آيَا ِتهةَا
* قلة اجةو  :قةةاخ تعةا  ":وج َعلْرةَا السّةمَا َء سَة ْفًا مَ ْ
ُمعْرِضوُ َ" اأنبياء .32
ض فِرَاشةًا َو السّةمَاءَ بِرةاء وأَنة خَ
* قل اماء :قاخ تعا  ":ال ِذ جَعَة َل لَكُةسْ اأَرْ َ
اعلُ ةوا هِ أنْ ةدادا وأنةةأس
مةةخ السَ ةمَاءِ مَ ةاء فةةثلَروَ ب ة مةةخ الثمَ ةراتِ روقً ةا لك ةسْ ف ةاَ ْ
تَعلمُو " الب رة .22
* احيوانات :
كلَ دَابةٍ مخْ ماءٍ فَمرهُ ْس مةخ يَمشِةم قلَة بطْرة ِ ومةرهسُ
قاخ تعا  ":واهُ للَقَ ُ
جلي ِ ومرهُس مخْ مشِم قلة أربةعه يَخلةقُ اهُ مةا يشَةاءُ إ ّ اهَ قلة
مشم قلَ رِ ْ
مخْ ْ
كلِ شيئه قديرٌ " الرور .45:
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ودقا ال رآ الكريس إ غرس قيس اجماخ صو مكونات البيئة مخ لاخ :
*ماخ اأرض :قاخ تعا  ":الذِ جَعَلَ لكسْ اه مَ ْهدا وسَلَكَ لكُس فيهَا سُباً
وأن َخَ مخ السَمَاءِ ماء فثلْرَجرَا ب ِ أوواجا مخْ نباتٍ شأَ " ط .53:
*مةةاخ احيةةوا  :قةةاخ تعةةاخ ":واخي ةلُ والب ةةاخُ واحَم ةيُ لركبُو َ ةا وويرةةة
وةلقُ مَااَ تعلمُو َ" الرحل.8:
*ماخ السماء:قاخ تعا ":أفَلَس ْيرظُ ُروا إلَة الَسّةمَاءِ فةوقَ ُهس ْكيَةفَ بَريرَا َةا
وَوَيرّا َا وَمَاااَ مخْ ُف ُرووه" ق.6:
*ماخ اإنسا  :قاخ تعا  ":ول َ ْد كَّرمراَ بَرِم آدمَ وحَملرَا ُ ْس ي البّرو
الَبحْر ورَوقرَا ُ ْس ْمخ الطيبَاتِ وَفهَلرَا ُ ْس قلَ كثيٍر مِمّ ْخ لل َرا تفْهِياَ"
اإسراء.7:
ومخ دائل ال رآ الكريس قل اا أمام بالبيئة ،جد قدد مخ سور تسم
بثماء احيوانات واحشرات وبعع الرباتات وامعاد وبعع الظةوا ر الطبيعيةة،
فرجد مخ أماء السور سورة الب رة واأنعام والفيل والعاديات و م اخيل وكلها
مخ احيوانات.
و جد سورة الرحل والرمل والعركبوت وكلها مخ احشرات ،و ذا ما جعةل
امشرك يعجبو مخ ذلك وي ولو أ قدر للذبا .وللعركبوت حأ يهر .اه
سأَحِم أ ْ يهْر َ.مثاً مَا بعُوضة فمَا فوقَهةاَ
بهما اأمثاخ؟ قاخ تعا  ":إ َ اهَ اَ يَ ْ
فثما الذِيخَ آمَ ُروا فَيعلمُةو َ أنّة ُ احَة ُق مةخْ ربِهِةس ْوأمّةا الةذِيخَ كَفَة ُروا في ُولُةو َ مَةاذا
أرَادَ اهُ بهذَا مثلَاَ ُيهِ ُل بة ِ كَةثٍيَا ويَهةدِ بِة ِ كَثيِةرَا ومَةا يُهِة ُل بة ِ إاَ الفَاسِة ُو "
الب رة.26 :
وجةةد ي ال ةةرآ سةةورة الةةأ و ةةو مةةخ الرباتةةات وسةةورة احديةةد و ةةو مةةخ
امعاد  ،كما جد سورة الرقد و و مةخ الظةوا ر الطبيعيةة وسةورة الةداريات و ةم
الريةةاح وسةةورة الةةرجس وقةةد أقسةةس اه ب ة إذا ةةو وسةةورة الفجةةر والشةةم والليةةل
والهح والعصر وكلها وا ر طبيعية .
فهذ الأسميات للسور ال رآنية اا دااتها ي نف اإنسا امسلس وربط
بالبيئة مخ حول حيو ا يكو ي ق لة أو غفلة قرها.29
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 السةرة الربويةة الشةريفة  :اشةأمل السةرة الربويةة قلة كةثيه مةخ
الأوجيهةات واإرشةادات الةي ةو قلة اايةة البيئةة  ،ووضةح كيفيةة
الأعامةل معهةا ،واايأهةا وتطوير ةا ،وذلةك مةخ لةاخ ملةة مةخ اأحاديةو
نذكر مرها مايلم:
قاخ رسةوخ اه اةل اه قلية وسةلس  ":طعةام اارةر كةاي الثارةة وطعةام
الثارة كاي اأربعة "
وقةةاخ " امسةةلمو شةةركاء ي رةةاث :ي امةةاء والكةةأ والرةةار ،وهرة حةةرام" و رةةا
يؤك ةةد قلةة أ ةةذ امكون ةةات م ةةخ م ةةاء وأقش ةةا .وم ةةا يوق ةةد بةة الر ةةار ملةةةك قةةةام
ومسؤولية اجميع .
وقاخ رسوخ اه ال اه قلي وسلس ي وراقة اأرض وتعمي ةا ":مةخ أحيةا
أرضا ميأة فهم ل "
وقاخ أيها  ":إ قام الساقة وبيد أحدكس فسيلة فإ اسأطاع أ ا ت وم
حأ ي رسها فليفعل "
وقخ ااية ال طاء الرباتم قاخ رسوخ اه ال اه قلي وسلس  ":ما مخ
مسلس ي رس غرسا أو ي رع ورقا فليثكل مر طي أو إنسا أو بهيمة إا كا ل
30
ب ادقة "
وقخ لطر اإسراا ف د رو ابخ ماجة أ الري اةل اه قلية وسةلس مةر
بسةةعد بةةخ أبةةم وقةةاق و ةةو يأوضةةث ف ةةاخ لة  ":ا تسةةرا ،ف ةةاخ :أو ي امةةاء إسةةراا
؟قاخ  :نعس،وإ كر قل نهر جار":31
وقخ اإحسةا إ البيئةة ف ةد وردت أحاديةو كةثية ي ذلةك حةوخ الراةة
والرفةق بةةاحيوا فعةةخ أبةةم ريةةرة أ الرسةوخ اةةل اه قلةةم وسةةلس قةةاخ  ":بيرمةةا
رج ةةل يس ةةوق ب ةةرة ،إذ ركبه ةةا فه ةةربها،ف ال :إن ةةا ث ل ةةق ا ةةذا وإ ةةا لل ر ةةا
للحرث" ، 32وأما قخ اإحسا بالربات اذ قاخ رسةوخ اه  :أكرمةوا قمةأكس الرخلةة
،فإنهةةا لل ة مةةخ طيرةةة أبةةيكس آدم .ولةةي مةةخ الشةةجر شةةجرة أكةةرم قلة اه مةةخ
33
شجرة ولدت أها مريس ابرة قمرا "
 الربية البيئية ضمخ وسائل إسامية معاارة:
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إ الربية ي اإسام اا مرافةذ مأعةددة ،مرهةا اأسةرة وامسةجد واجأمةع
إ جانك امؤسسات الربوية الرظامية مخ امةدارس واجامعةات ، 34لةذلك جةاخ
الربيةةة والأعلةةيس يعأةةت الوسةةيلة اأو ل ةةرس مفةةا يس الربيةةة البيئيةةة حمايةةة
البيئة للراشئة.
فمخ الواجك غرس فكرة العراية بالبيئة واحفا قليها والأعامةل بإحسةا
معها كما جاء ي احديو"إ اه كأك اإحسا قل كل شيئ" وبةالرفق الةذ
يب ة اه تع ةا ي اأمةةر كل ة ومةةا دلةةل ي شةةيئ إا وان ة ،وا ن ة ع مةةخ شةةمء إا
35
شان .
الربيةة البيئيةة وامدرسةةة :للمدرسةة إمكانةةات امةة ي جةةاخ الربيةة البيئيةةة
ةةق اايةةة البيئةةة
،فهةةم تكسةةك العبةةارات السةةليمة واااا ةةات وال ةةيس الةةي
واعل الفرد قادرا قل ا اذ قرارات مراسبة بشث البيئةة  ،فمةخ الةاوم أ يةدلل
قلس البيئة ي امرا ج والكأك الدراسية بال در امائس  ،مخ لاخ مسأويات قديدة
تأمثة ةةل ي :مسة ةةأو الة ةةوقم  ،مسة ةةأو امية ةةوخ واااة ةةا وال يس،مسة ةةأو امهة ةةارات
البيئية،ومسأو امشاركة ي اأنشطة البيئية.
الربية البيئية واأسرة  :ا جوو لآباء واأمهةات أ يل ةوا كةل العةكء قلة
امدرسة ويأخليا قخ واجبهما ي الرقايةة البيئيةة حيةو يكمةل كةل مرهمةا االةر
ي ترش ةةئة جي ةةل امس ةةأ بل ،36فاأس ةةرة ك ةةذلك تعأ ةةت أ ةةس مؤسس ةةة اجأماقي ةةة
قرفأهةةا البشةةرية اةةا دور كةةبي ي الأصةةد مخألةةف امشةةكات البيئيةةة مةةخ لةةاخ
فألةةف ال ةةيس واااا ةةات الةةي يكأسةةبها الطفةةل إضةةافة لةةدور ا الوقةةائم ااةةام
37
الذ ترهع ب اا البيئة ومكافحة فاطر ا ومشاكلها.
امسةةةجد والربيةةةة البيئيةةةة  :وم ةةخ بة ة امؤسس ةةات اجأمعي ةةة ك ةةذلك ج ةةد
امساجد قخ طريق مةا ت دمة مةخ لطةك ودروس وحاضةرات ديريةة ،فةا شةك أ
امسةةجد ل ة تةةثري البليةةو قلة ق ةةوخ امسةةلم وضةةمائر س  ،فامسةةجد مةةخ لةةاخ
أدوار الأرمويةةة ااجأماقيةةة و يةةق أوااةةر األةةوة بة اأفةةراد فهةةو يعمةةل قل ة
الرهةوض مهمةةام احفةةا قلة البيئةةة واا أمةةام بالرظافةةة واممارسةةات الاسةةوية
وال ةةي تأع ةةارض ومب ةةادل ال ةةديخ احريف،وذل ةةك ب ةةالوق واإرش ةةاد واح ةةو قلة ة
اأقماخ الأطوقية والأسا مية ي بعع امشاريع الي تعود قل البيئة بالرفع.
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فامسجد يربم امسلس قل الرظافة والرظام وغي ةا مةخ ال ةيس البيئيةة الةي
صأ ةةاو إليه ةةا ي حياتر ةةا اليومي ةةة ،وامأ ةةد الأ ةةثري حية ة م ةةل مابة ة اإنس ةةا
وأويائهس. 38
اإقام والربية البيئية :ويعأت اإقام احد الوسائل الي أل مكانة امة
ي جأمعاترةةا اليةةوم مةةا يمل ة مةةخ ت ريةةات ومي ة ات تةةؤرر بشةةكل مباشةةر وغةةي
مباشةةر قلة الفةةرد ،فهةةو مثابةةة اأداة الةةي تعمةةل قل ة توجية اجأمةةع وتسةةليح
بامعرفةةة والث افةةة الاومةةة فيمةةا ةةةص ال هةةايا امهمةةة ومرهةةا البيئيةةة ،39فظهةةر
في اجمهور للمشاركة العالة ي رقاية البيئة
اإقام البيئم الذ يهدا إ
مخ لاخ دفع الراس إ العمل الشخصم وتشجيعهس قل احوار وإيصاخ آرائهةس
40
ب وة إ امسؤول  ،فيكو اس رأ مسموع يهس ي ارع ال رار.
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لا ة:
أوضةةح ةةذ الورقةةة البحثيةةة أ الشةةريعة اإسةةامية كةةا اةةا السةةبق ي
يةةق تربيةةة بيئيةةة مثاليةةة ي اجأمةةع للحفةةا
اا أمةةام بالبيئةةة والةةدقوة إ
قليهةةا واةةيانة موارد ةةا وقرااةةر ا ،وقةةد ال ة ذلةةك ي ترسةةيخ مبةةدأ الأعةةايش
الس ةةلمم بة ة امخلوق ةةات واحافظ ةةة قلة ة مكون ةةات البيئ ةةة والره ةةم ق ةةخ ت ةةدمي ا
وااس ةةأمأاع لم ةةاخ البيئ ةةة واإس ةةهام ي اميل ةةها  ،م ةةخ ل ةةاخ فأل ةةف ااي ةةات
ال رآنية ةةة واأحادية ةةو الربوية ةةة وكة ةةذا اأدوار الو يفية ةةة للوسة ةةائل ااجأماقية ةةة
امعاارة .
وي األي نؤكد قل أ شريعة اإسام أوجدت العاقة امثالية الي يرب ةم
أ تسةةود ب ة اإنسةةا وبيئأ ة مةةخ لةةاخ تهةةم مفةةا يس وقةةيس الربيةةة البيئيةةة
كثح ةةد االي ةةات حماي ةةة البيئ ةةة  ،ب ي ةةة ض ةةما حي ةةاة مس ةةأدمة وبيئ ةةة ا ةةدي ة
ل نسا .
الأوايات :
ضرورة اا أمةام موضةوع الربيةة البيئيةة اإسةامية ،مةخ لةاخ
توفي دراسات وأحاث توضح أكثر ذا امفهوم وداات .
ال ية ةةام بدراسة ةةات م ارنة ةةة مة ةةا يمل ةة الفة ةةرد امسة ةةلس الية ةةوم مة ةةخ
سلوكات وقيس بيئية وما جاءت ب الشريعة اإسامية ي ذا اجاخ.
ضةةرورة نشةةر الأوقيةةة البيئيةةة بكةةل الوسةةائل امأةةوفرة ي اجأمةةع
للحفا قل البيئة واايأها.
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Abstract The Scope Of Discussion In This Article Is Limited To The
Subject Of Bank Deposits And Their Legal Adaptation, With
Mentioning The Implications Of Using Them On The Masters Of The
Malikis, And It Is Known That Bank Deposits Originate In The
Traditional Deposit Contract Which Is The Preservation Of Money
With Others As A Trust With The Development Of Transactions, The
So-Called Deposits System With Banks And Banks Appeared, Which
Were Called Bank Or Bank Deposits, And Then The Main Tasks Of
The Bank Is To Receive Deposits From The Public, If It Cannot Rely
On Its Own Resources To Do Its Job, So The Bank Deposit Is The
Main Source For Banks. Commercial Banks, However, Jurisprudence
Considered It In Principle A Deposit Contract, And A Loan Contract
Was Said, And Whatever Was Said About Bank Deposits, Many Of
The Contracts Mentioned To Them Were The Subject Of Discussion
Among The Maliki Jurists.
Key WordsBank Deposit- Current Account- Utilization -The Loan –
Foreclosure

 مقدمة.1
يعتر موضوع الودائع امصرفية من أهم اموضوعات الي شغلت بال الكثر
 وهذا،من الفقهاء امعاصرين ورجال القانون وكذا الباحثن ي جال ااقتصاد
 وتكمن أهميتها ي أن البنوك،أنها من أهم وأخطر امتغرات ااقتصادية
 باعتبارها امورد الرئيسي ي،وامصارف ا تقوم هم قائمة بدون ودائع اجمهور
جال ااستثمار كما أنها وعاء جيد للمدخرات امساهمة ي التنمية احلية
.للدولة
 ذلك أن،وقد منحت الودائع امصرفية تطويراً جديداً مفهوم الوديعة الفقهية
 غر أن اأمر اختلف،اأصل فيها أنها أمانة حفظ ويتم ردها كما هي بعينها
 على أن الفقه،شأنه ي الوديعة امصرفية الي انصب العمل بشأنها ي استعماها
." " العرة ي العقود للمقاصد وامعاني ا لألفاظ وامباني:وضع قاعدة
 كانت إشكالية اموضوع تتمثل ي مدى اعتبار عقد الوديعة،من خال هذا
امصرفية عقد وديعة مفهومه الشرعي أو عقد قرض؟
.كيف أصّل فقهاء امالكية رأيهم لتوصيف عقد الوديعة عند ااستعمال؟
242
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وهل اإذن بااستعمال والتجارة يغر طبيعة العقد من وديعة إى عقد آخر ؟.
وما هو مصر اأرباح الي جنيها امودع لديه نتيجة ااجار بها عند امالكية ؟.
وفيما جلت الطبيعة القانونية للودائع امصرفية ي التشريع اجزائري؟.
وهذه الدراسة تهدف إى بيان ملة من اأحكام التفصيلية للودائع امصرفية
وتطبيقاتها على أشهر العقود الي تطبق عليها ،وذلك بإبراز دور الفقه امالكي
ونظرته اموسعة الي تتوافق مع التطبيقات القانونية.
الدراسات السابقة:
لقد تعددت اأحاث امتعلقة موضوع الودائع امصرفية بشكل كبر من
الناحية القانونية ،وأيضا بعض اجوانب الفقهية ،لكن م أعثر – ي حدود
البحث – على دراسة شاملة ي الفقه امالكي على وجه التحديد ،وهذه أهم
الدراسات الي أمكني الوقوف عليها:
أوا:أحكام عقد الوديعة النقدية ي النظام امصري اجزائري للطالب (
فرحي حمد ) من جامعة وهران ،وهي عبارة عن رسالة ماجستر كان موضوع
الرسالة قانوني بامتياز وهو ختلف عن موضوع امقال باعتباره تتناول امسألة من
اجانب الشرعي و القانوني
ثانيا :الطبيعة القانونية لعقد الوديعة امصرفية لأستاذة براهامي فائزة من
جامعة تلمسان ،وهو مقال منشور ي جلة البحوث القانونية والسياسية ،العدد
 ،07سنة .2016
تناولت مسألة الطبيعة القانونية ي التشريع اجزائري وهو ختلف عن
الورقة البحثية من جوانب أن اأخرة انصبت الدراسة حول الطبيعة الفقهية
عند امالكية مع مقارنتها بالتشريع اجزائري.
اخطة امتعبة:
لقد قسمت البحث إى مبحثن :تناولت ي اأول اأحكام العامة لعقد
الوديعة امصرفية ،من حيث حديد حقيقتها ومشروعيتها ،وتكييفها الفقهي
والقانوني.
أما ي امبحث الثاني :فتناولت اآثار امرتبة عنها من حيث ااجار بالوديعة
امصرفية ،وكذا رهنها وامقاصة منها.
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امبحث اأول :تكييف عقد الوديعة امصرفية فقها وقانونا
امطلب اأول :مفهوم عقد الوديعة
الفرع اأول :تعريفها لغة
قال ابن منظور رمه اه  ":استودعه مااً أودعه إياه ،دفعه إليه ليكون عنده
وديعة .وأودعه قبل منه الوديعة ،والوديعة واحدة الودائع وهي ما استودع.
ا دفعته له وديعة حفظه " (منظور 1414 ،هـ ،صفحة  368ج .)08
واستودعته ما ً
والوديعة من أماء اأضداد ،تستعمل ي إعطاء امال حفظه وي قبوله،
يقال :أودعه مااً أي قبله منه وديعة عنده (الرازي ،1986 ،صفحة .)298
قال اإمام القراي رمه اه  ":ومن خصائص هذا امصدر أن العرب م
تستعمل فعله اماضي استغناءً ب ( ترك ) فتقول :ترك ،وا يقولون ودع إا شاذاً،
ومّا كان امودع يرك ماله عندك مي :وديعة ،وقيل :هي من الدّعة وهي من
السكون ،أن امال ساكن عند امودع  ،واأول الصحيح لظهور الواو ي أوها "
(القراي ،1994 ،صفحة  137ج .)09
الفرع الثاني :تعريفها ي اصطاح الفقهاء
أوا :تعريفها ي الفقه اإسامي
اختلفت آراء الفقهاء ي حديد مدلول الوديعة ،فمنهم من أطلقها على
العن امودعة ،وعلى اإيداع ،قال اإمام ابن شاس رمه اه  ":الوديعة هي
استنابة ي حفظ امال " (شاس1415 ،هـ1995 ،م ،صفحة  721ج  )02وقيل
توكيل حفظ امال ،وهي معنى اإيداع (احطاب1412 ،هـ1992 ،م ،صفحة 250
ج  .)05وذكر اإمام ابن عرفة رمه اه أن الوديعة معنى اإيداع ،وأنها نقل
جرد حفظ ملك ينقل ،فيدخل إيداع الوثائق بذكر احقوق( .عرفة1435 ،هـ،
2014م ،صفحة  186ج  .)07وأكثر الفقهاء – داخل امذهب وخارجه – على
انتقاد إطاق لفظ الوديعة على اإيداع ،منهم اإمام العدوي رمه اه فقال ":
الوديعة ا تطلق إا على الذات اموضوعة ا على اإيداع ا لغة وا اصطاحاً"..
(العدوي1417 ،هـ1997 ،م ،صفحة  470ج  .)06وكذا القاضي زاده رمه اه
فقال  ":وقال ماعة من الشراح الوديعة ي الشريعة عبارة عن التسليط على
حفظ امال .أقول :الظاهر أن الوديعة ي الشريعة أيضاً هي امال امودع الذي يرك
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عند اأمن ا نفس التسليط على حفظ امال ،وأن التسليط على حفظ امال هو
اإيداع( "..زاده1424 ،هـ2003 ،م ،صفحة  509ج .)08
ثانيا :تعريفها قانوناً
عرفها امشرع اجزائري ي امادة  590على أنها ":عقد يسلم مقتضاه امودع
شيئًا منقواً إى امودع لديه على أن حافظ عليها مدة وعلى أن يرده عيناً ".
امطلب الثاني :مشروعية الوديعة
اتفق الفقهاء على أن الودائع أمانات ،قال اه تعاى ":إن اه يأمركم أن
تؤّدوا اأمانات إى أهلها " وقوله تعاى ":فإن أمن بعضكم بعضا فليؤّد الذي اؤمن
أمانته " ومن السنة قول الني صلى اه عليه وسلم  ":أدّ اأمانة إى من ائتمنك،
وا خن من خانك " (داود1430 ،هـ2009 ،م ،صفحة  394ج ( )05الرمذي،
1395هـ1975 ،م ،صفحة  556ج  .)03قال اإمام ابن رشد اجد رمه اه ":
الوديعة أمانة وامودع مؤمن ،واأمانة أمانتان أمانة العبد وخالقه ،وأمانة بن
امخلوقن ،فأما اأمانة الي بن امخلوقن فهي الودائع وما أشبهها من اأمانات
يأمن الناس بعضهم بعضا فيها ،وأداء اأمانات من عامات اإمان( " ..رشد،
امقدمات واممهدات1408 ،هـ1988 ،م ،صفحة  455ج )02
أما اإماع ،فقد أمعت اأمة من كل عصر على مشروعية اإيداع
وااستيداع.
قال اإمام ابن امنذر رمه اه  ":وأمع أهل العلم على أن اأمانات مؤداة إى
أربابها :اأبرار منهم والفجار " (امنذر1425 ،هـ2005 ،م ،صفحة  330ج .)06
امطلب الثالث :مفهوم الودائع امصرفية
الفرع اأول :تعريف الوديعة امصرفية
أواً :التعريف الفقهي:
الودائع امصرفية ،هي كلمة مركبة من كلمتن :أحدهما ( الودائع )
والثاني :امصرفية.
وسبب إطاق الودائع على الودائع امصرفية ،أن وظيفة البنوك كانت ي
مرحلة من تارخها مقتصرة على قبول الودائع من معادن مينة ،وعمات مقابل
حصوها على عمولة لقيامها باحراسة ،واحافظة على الوديعة ،ولكن بعدها
تغرت هذه الوظيفة ،فلم تعد تتقبل الودائع من الناس للمحافظة عليها ،وإما
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أصبحت تتملك تلك الودائع ،وتتصرف فيها ،وأصبحت البنوك تقرض ما أودع
الناس لديهم ،من بعد تقديم ضمانات كافية ،وتوسعوا ي ذلك حتى أصبحت
تلك امصارف تقرض من نقود ليس ها وجود ،ومع تغر وظيفة امصارف من
حفظ الودائع إى اقراضها وإقراضهام يتغر امها ،فأثبتت على تسمية
الوديعة لكل ما تتلقاه من اجمهور (الدبيان1432 ،هـ ،صفحة  360ج .)19
إذا تقرر ما قيل ،فإن الودائع امصرفية م يرد ها تعريف ي الفقه
اإسامي ،وم يكن هناك ما يسمى بامصارف ،وإما امعروف عند الفقهاء هو
الوديعة العادية ،ولكن وجدت تعريفات حديثة منها  ":بأنها النقود الي يُعهد بها
اأفراد أو اهيئات إى البنك ،على أن يتعهد اأخر بردها أو برد مبلغ مساو ها
إليهم لدى الطلب ،أو بالشروط امتفق عليها "( .اهادي ،2012 ،صفحة .)03
ثانياً :التعريف القانوني للوديعة امصرفية:
م يرد ي التشريع اجزائري حديد مفهوم الوديعة امصرفية ،وإما إشارات
فقط عن عمليات مصرفية يقوم بها البنك ،وهو ما ورد ي نص امادة  67من
قانون النقد والقرض  ":تعتر أموا متلقاة من اجمهور ،اأموال الي يتم
تلقيها من الغر ،ا سيما ي شكل ودائع ،مع حق استعماها حساب من تلقاها،
بشرط إعادتها."...
بينما ورد ي امادة  11من النظام رقم  02- 20احدد للعمليات البنكية
امتعلقة بالصرفة اإسامية أن  ":حسابات الودائع هي حسابات حتوي على
أموال يتم إيداعها ي بنك من طرف أفراد أو كيانات ،مع االتزام بإعادة هذه
اأموال أو ما يعادها إى امودع أو إى أي شخص آخر معن ،عند الطلب ،"..من
خال نص امادة  67تبيّن أن امهام الرئيسية للبنك هو تلقى الودائع من
اجمهور ،إذا ا مكن له أن يعتمد على موارده اخاصة للقيام بوظيفته ،لذا
تعتر الوديعة امصرفية امصدر الرئيسي للبنوك وامصارف التجارية ،وهذا ما دعا
إى تسميتها ببنوك الودائع (العكيلي ،2007 ،صفحة  363ج  .)02فا حق
لغرها أن يقوم مهام تلقي اأموال من اجمهور ،وهو ما أكده امشرع اجزائري
ي نص امادة  70من قانون النقد والقرض رقم  11- 03امؤرخ ي 2003/08/26
على أن  ":البنوك خولة دون سواها بالقيام جميع العمليات امبينة ي امواد 66
إى  68أعاه بصفة مهنتها العادية "
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على أن الوديعة امصرفية كان ها مفهوم واسع ذكره الفقهاء ،فقيل بأنها
تلك القيم وامبالغ الي يكون العميل دائناً بها ي مواجهة البنك مناسبة
عمليات منجزة لصاحه ،وا تقتصر على النقود الي يتم تسليمها من قبل
العميل إى البنك تنفيذا لعقد الوديعة (MichelGermain, 2004, p.
).302
امطلب الرابع :التكييف الفقهي والقانوني للودائع امصرفية
الفرع اأول :التكييف الفقهي للودائع امصرفية
أوا :التكييف الفقهي لعقد الوديعة
اختلف الفقهاء رمهم اه تعاى ي توصيف الوديعة.
القول اأول :أن الوديعة عقد يقوم على حفظ امال فقط دون التصرف فيه،
فهو وكالة مقيدة ،وبه قال اجمهور .وعليه يشرط ي امودَع أهلية التوكل ،وي
امودِع أهلية التوكيل ،قال اإمام اخرشي رمه اه  ":قال خليل  ":اإيداع
توكيل حفظ امال " فمن جاز له أن يوكل جاز له أن يودع ،ومن جاز له أن
يتوكل جاز له أن يقبل الوديعة " (اخرشي1417 ،هـ1997 ،م ،صفحة  474ج .)06
وقد حكى اإمام القراي اإماع على اعتباره عقد ،فقال رمه اه  ":الوديعة
استنابة ي حفظ امال ،وهو عقد أمانة إماعاً ،أن القبض فيه مصلحة الدافع "
(القراي ،1994 ،صفحة  138ج  .)09وقال اإمام امرداوي ":الوديعة عبارة عن
توكل حفظ مال غره ترعاً بغر تصرف ،وهي عقد ترع حفظ مال غره".
(امرداوي1418 ،هـ1997 ،م ،صفحة  .)299/06واعترها احنفية عقداً ،قال
اإمام عبد اه اموصلي ":الوديعة عقد مشروع أمانة ا غرامة ،وجب حفظها
على امودَع إذا قبلها ،أنه التزم احفظ بالعقد" (اموصلي1430 ،هـ2009 ،م،
صفحة .)472/02
القول الثاني :أن الوديعة ليست عقداً ،بل جرد حفظ امال ،وهو ظاهر كام
ابن عرفة امالكي رمه اه عندما عرّف الوديعة بأنها جرد حفظ مالك ينقل،
وهو وجه ضعيف عند الشافعية حكاه اإمام النووي رمه اه فقال  ":وهو أن
الوديعة عقد برأسه ،أم إذن جرد ؟ إن قلنا :عقد ،م يضمنه الصي ،وإن قلنا:
إذن ،فالبعكس...واموافق إطاق اجمهور كون الوديعة عقداً " (النووي1423 ،هـ،
2003م ،صفحة  288ج .)05
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وقد أنكر إمام احرمن كون اخاف ي طبيعة الوديعة فائدة فقهية ،قال
رمه اه  ":وقاعدة الوديعة متفق عليها ،وتردد فقهاؤنا ي تسميته عقداً .وهذا
ااختاف سببه أن القبول ليس شرطاً ي امودَع وفاقاً ،وإما اختلف اأصحاب ي
التوكيل بالعقود وما ي معناها ،واأصح أنه ا يشرط القبول ي الوكالة على
أي وجه فرضت ،وليس ااختاف ي اإيداع عقداً فائدة فقهية( "..اجويي،
1428هـ2007 ،م ،صفحة  375ج .)11
ثانياً :التكييف الفقهي لعقد الوديعة امصرفية
ختلف تكييف الوديعة امصرفية باختاف مدى التنصيص عليه ي العقد
أنه وديعة أم قرض.
فما هو حكم هذا التكييف ،علماً أن البنك يتملك الودائع ،وخلطها
بأمواله ،فهل العرة بظاهر اللفظ الي تقضي بأنها وديعة ،أم العرة بامعنى ؟
القول اأول :أن الودائع امصرفية تأخذ حكم القرض ،وبهذا صدر قرار جمع
الفقه اإسامي التابع منظمة امؤمر اإسامي رقم /03/90د 09بشأن الودائع
امصرفية فجاء نص القرار  ":الودائع حت الطلب ،سواء أ كانت لدى البنوك
اإسامية ،أو البنوك الربوية ،هي قروض بامنظور الفقهي ،حيث أن امصرف
امتسلم هذه الودائع يده يد ضمان ها ،وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب ،وا
يؤثر حكم القرض كون البنك امقرض مليئاً ."..وقد روى ابن سعد ي
الطبقات ،أن أن الزبر بن العوام رضي اه عنه فيما يرويه ابنه عبد اه  ":أن
الرجل كان يأتيه بامال ليستودعه إياه ،فيقول الزبر  ":ا ولكن هو سلف ،إني
أخشى عليه الضيعة "( .سعد ،1957 ،صفحة  109ج ,)03
وقد صرح الفقهاء قدما أن الودائع إن كانت نقودا أو ماا مثليا ما يهلك
باستعماله فإن اإذن بااستعمال جعله قرضا .قال اإمام السمرقندي رمه اه
 ":إن كل ما ا مكن اانتفاع به اا باستهاكه فهو قرض حقيقة ،ولكن يسمى
عارية جازا ،أنه ما رضي باانتفاع به باستهاكه ببدل ،كان مليكا له ببدل،
وهو تفسر القرض( "...السمرقندي1405 ،هـ1985 ،م ،صفحة  178ج .)03
وأكثر العلماء امعاصرين على هذا القول .ذلك أن الوديعة مفهومها الفقهي
باعتبارها أمانة ذابت أمام االتزام ي الذمة الذي هو على عاتق امصارف نتيجة
اإذن بااستعمال والتصرف.
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ويرتب عن اعتبار الودائع امصرفية قرض ،أن البنك متلك تلك الودائع
بإذن العميل له باستعماها ،وامقرر عند امالكية أن وقت ملك امودع لديه
الوديعة امأذون له بالتصرف فيها وقت العقد ،ولو م حصل القبض .قال اإمام
الدردير  ":ومُلك القرض ،أي ملكه امقرض بالعقد وإن م يقبضه امقرض
كاهبة والصدقة( "...الدردير ( ،د ،تاريخ النشر ) ،صفحة  295ج  .)03وباعتبار
الودائع امصرفية عقد قرض بن العميل والبنك ،فإن امالكية قرروا بأنه عقد
ازم – خافاً أكثرهم –وتنتقل موجبه املكية جرد العقد وإن م يتصرف،
قال اإمام ابن شاس رمه اه  ":وأما حكم القرض فهو التمليك ،وإن م
يتصرف .فلو أراد الرجوع ي عينه م يكن له ذلك إا بعد انتهاء امدة احدودة
لانتفاع بالشرط أو العادة( "..شاس1415 ،هـ1995 ،م ،صفحة  568ج  .)03وقال
اإمام الزرقاني رمه اه  ":وملك القرض بدفعه للمقرض قاله تت كالشارح
وقصراه على الدفع ،وإن لزم بالعقد على امعتمد ،لكونه معروفاً ،ويصر مااً من
أموال امقرض ،ويقضي له به ليلتئم مع قوله ( وم يلزم رده ) مقرضه ،إن أراد
الرجوع فيه" (الزرقاني1422 ،هـ2002 ،م ،صفحة  410ج .)05
لكن قد يكون اعتبار الودائع امصرفية عقد قرض ،أنه تنجر عنه بعض
اآثار السلبية على امودعن ،فعند انتقال الودائع ملكاً للبنك ،أنه لو حدث
إفاس للبنك ،فإن مصر هذه الودائع أنها تدخل ضمن قسمة الغرماء ،ما
يرتب عنه فقدان جزء أو كل من اأرصدة.
القول الثاني :أن الودائع امصرفية تأخذ حكم الوديعة الفقهية ،على خاف
بن القائلن بذلك على اعتبارها وديعة ،أنها مأذون ي استعماها ،من جهة أن
امودع يعلم أن امصرف يتصرف فيها ،وفق ما هو متعارف عليه ي امصارف ،وهو
الرأي الذي أخذ به الدكتور حمد الكبيسي حيث قال  ":تكيف الودائع حت
الطلب ( احسابات اجارية ) بأن تأخذ حكم الوديعة ي الشريعة اإسامية ي
الرأي الراجح ،أن البنك ملتزم بردها كاملة إى أصحابها عند الطلب ،وا
يعكر على هذا الرأي أن البنك يستخدم هذه الوديعة ،وأنه يعتر خيانة ها إذا ما
م اعتبارها وديعة حقيقية ،وأن امخرج من هذا اعتبارها قرضاً ..ثم إن تهمة
خيانة اأمانة مندفعة بأن امودع رضي باستخدامها ،ومن جهة أنه يعلم أن
امصرف سوف يتصرف بهذه اأموال وفق العرف امصري .وهذا التكييف يساعد
عبد القادر رحال

249

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 260- 241 : )2021(3

على تيسر إخضاع بعض امعامات امصرفية أحكام الشريعة اإسامية ،كما ي
حالة استعمال الوديعة أداة لوفاء الدين( "...الكبيسي1425 ،هـ2004 ،م ،صفحة
 .)756ويقول الدكتور حسن كامل فهمي  ":إن إضفاء صفة القرض على
احسابات اجارية لدى البنوك اإسامية – وكذا التجارية – قد يرتب عليه
مفاسد عظيمة تتلخص ي حدوث غن وظلم للعماء ،فضا عن احتمال
لتعرض الباد موجات تضخمية نتيجة ميل الكثر من البنوك ي كثر من
اأحيان إى اإسراف ي خلق اائتمان سعياً وراء حقيق الربح ي ظل تكلفة تكاد
تكون معدومة.
بناء عليه ،وماشياً مع اأحكام وامقاصد اجليلة لشريعتنا الغراء ،والي
تهدف إى حفظ كيان اجتمع اإسامي ،فإنه ينبغي إعادة النظر ي التكييف
الفقهي امعمول به حالياً ليصبح وديعة مفهومها الشرعي( "..فهمي1425 ،هـ،
2004م ،صفحة .)694
إا أن هذا التكييف ا يتناسب مع امهام اموكلة للبنوك وامصارف ،أنها ا
تقصد من إبرام عقد الوديعة امصرفية احافظة عليها وإرجاعها وقت الطلب
بعينها ،وإما تهدف من وراء العملية استخدامها ي نشاطاتها امسموح بها قانونا،
على أن يتم الرد وقت الطلب.
وإن كان مهور الفقهاء قد صرحوا حرمة استعمال الوديعة واانتفاع بها
منافاته مبدأ احفظ امقرر للودائع ،إا أن فقهاء امالكية فرقوا بن تصرف امودِع
املي وامعدم ،فحرم التصرف على امعدم ،وجاز للملي إن أشهد ،وقيل يكره ووجه
التفرقة أن املي مظنة الوفاء ،قال اإمام ابن رشد رمه اه  ":قال عبد املك:
سألت ابن وهب عن الرجل يضع معه البضاعة هل ترى بأساً أن يستلف منها؟
قال :إن كان ملياً فا بأس ،وإن كان غر ملي فا يستسلف منها .قال ابن
حمد بن أمد :قوله ي املي ا بأس أن يستسلف من البضاعة الي عنده ،يريد
أن يُشهد مع ذلك ،قاله ي ماع أشهب من كتاب الوديعة بعد أن روجع ي
ذلك ما سئل عنه قال :ترك ذلك أحب إليّ .وأما غر املي الذي ا وفاء عنده فا
إشكال ي أنه ا جوز أن يستسلف منها( "..رشد ،البيان والتحصيل1408 ،هـ،
1988م ،صفحة  223ج .)08
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وقال اإمام ابن احاجب رمه اه  ":ومستلف الوديعة إن كان معدماً م
جُز اتفاقاً ،وإن كان له وفاء وهي نقد فجائز إن أشهد ،وقيل :مكروه ،فإن كانت
عرضاً م جز اتفاقاً ،وإن كانت ما يكال أو يوزن فقيل :كالنقد ،وقيل
كالعرض " (احاجب1421 ،هـ2000 ،م ،صفحة  )405وعلل خليل رمه اه
القول بامنع  ":لضرر امعدم بها بعدم الوفاء ،ويدخل ي معنى امعدم من كانت
الوديعة قدر ملة ماله أو تزيد بيسر ،أن استخاص الوديعة من هذا بعد
إنفاقها عسر ،ثم قال :واأصل امنع ،أنه تصرف ي ملك الغر ،وهو غر جائز
إا بعد العلم بطيب نفس مالكه ،وهو غر حقق" (خليل1433 ،هـ2012 ،م،
صفحة  223ج .)05
أما على القول باجواز ،فتعليل ذلك كما قال اإمام الرجراجي رمه
اه  ":ووجه القول باجواز كون استسافها ينقلها من أمانة إى ذمة ،وذلك
أحظى لربّها وصيانة ها ،فعلى القول أنه جوز له التصرف ي الوديعة ابتداءً ،فا
تفريع على القول بأن ذلك ا جوز ابتداءً "( .الرجراجي1428 ،هـ2007 ،م،
صفحة  224ج . )09وقال اإمام بهرام ":وحرّم تسلف معدم – أي معسر – ومقوّم
اتفاقا ،وكره امثلي على امنصوص ،وقيل منع ،أنه مظنة عدم الوفاء ،والشأن
عدم رضا ربها بذلك" (بهرام1429 ،هـ2008 ،م ،صفحة  778ج .)02
واستند أصحاب هذا الرأي ،بأن الطريقة الوحيدة الي تلزم البنك برد
الوديعة ،هي أن يسمح له
باستخدامها ،وأنه كلما كانت الوديعة امصرفية مضمونة من قبل البنك
فإن العميل سيكون ي
مأمن من ضياع أمواله ي حال تعرض البنك لإفاس ،أو أزمة السحب
امفاجئ.
أو أنها أخذت حكم الوديعة مطلقاً ،أنه ا يوجد إذن بااستعمال ،كما هو
منصوص عليه ي النظام اأساسي لبنك دبي اإسامي ،الذي نص ي امادة 53
على أن البنك يقبل:
أ .ودائع بدون تفويض بااستثمار ،وتأخذ صورة احسابات اجارية ،ودفاتر
اادخار امعمول بها ي النظم امصرفية امعاصرة ،وهذه كلها تأخذ حكم الوديعة
امعتمدة ي الشريعة اإسامية.
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ب .ودائع مع التفويض بااستثمار ،ويكون التفويض مقيداً أو غر مقيد،
وتأخذ هذه الودائع صورة عقد القراض الشرعي ( امضاربة ) ".
القول الثالث:أن الودائع امصرفية تأخذ حكم امضاربة ،فامودع هو رب امال،
والبنك هو امضارب ،ومن نادى بهذا الدكتور شوقي الفنجري ي رسالته ( حو
اقتصاد إسامي) ومفتى مهورية مصر العربية الدكتور حمد السيد
طنطاوي حيث قال ":إن عائد الودائع امصرفية حال ،وا فرق بن بنك حدد
اأسعار مقدماً وبنك ا حددها ،كامصارف التجارية الي تعلن أسعار فوائدها،
وامصارف اإسامية الي توزع على امودعن نسباً من اأرباح ي آخر السنة "
(شبر1427 ،هـ2007 ،م ،صفحة .)266
الفرع الثاني :التكييف القانوني لعقد الوديعة امصرفية
قبل احديث عن التكييف القانوني لعقد الوديعة امصرفية ،ا بد من
التنبيه على أن أغلب الفقه يعتر هذا العقد من عقود اإذعان وهو العقد الذي
تتغلب فيه إرادة واحدة تتصرف بصورة منفردة ،على أن ملي قانونها على
جموعة امتعاملن معها ،وتفرضها مسبقا.
وقد احتج الرأي الغالب حجة انفراد البنك بوضع شروط العقد وليس
للمودع احق ي مناقشة الشروط ،وما عليه إا التوقيع على العقد أو رفضه رأسا،
وقد اقتضت امصلحة ضرورة عدم تساوي أطراف العقد ما فيه صاح الطرف
امُذعَن ،رغم كونه ي كل احاات دائنا للبنك ،وهذا خروجا عن القاعدة
العامة ي عقود امساومة الي يُفسر فيها العقد مصلحة الطرف امدين باعتباره
الطرف الضعيف ،على أنه إذا م عقد الوديعة امصرفية على أساس شروط معينة،
فإن البنك ا مك لوحده سلطة تعديل الشروط حتى يوافق عليها العميل (
امودع ) إما تصرحا أو تلميحا (عوض ،2008 ،صفحة ( .)90فرحي،2013 ،
صفحة ص.)27
أما عن طبيعته القانونية ،فقد مسك امشرع اجزائري بتكييفه عقد
قرض إذا كان امودع لديه مأذوناً له بااستعمال ،حيث ورد ي نص امادة  598من
القانون امدني على أنه  ":إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر ما
يستهلك وكان امودع لديه مأذوناً له ي استعماله اعتر العقد قرضاً " .ويرتب
عن اعتبار الودائع امصرفية قرضاً ،انتقال ملكية هذه الودائع إى البنك ،وحق
عبد القادر رحال

252

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 260- 241 : )2021(3

التصرف فيها واستخدامها ي عملية اإقراض ،على أن يلتزم امصرف برد امبلغ
امماثل له عند طلبه ). (Françoise, 1995, p. P.42
وعلى هذا منح لصاح امودع أمواله لدى البنك فوائد من القرض ،حيث
نصت امادة  455من القانون رقم  11- 84امعدل للقانون امدني ":جوز مؤسسات
القرض ي حالة إيداع أموال لديها أن منح فائدة حدد قدرها موجب قرار من
الوزير امكلف امالية لتشجيع اادخار ".
وكذا امادة  68من اأمر رقم  11- 03امتعلق بالنقد والقرض الي نصت
على أنه  ":يشكل عملية قرض ي مفهوم هذا اأمر ،كل عمل لقاء عوض يضع
موجبه شخص ما."...
بقي اإشكال ي عبارة ( مأذونا له ) الواردة ي نص امادة  ،598والي تفيد أن
البنك ا مكنه التصرف ي اأموال امودعة لديه إا بعد حصوله على إذن من
العميل ،وهو ما يتعارض مع جوهر الوديعة امصرفية النقدية القائمة أساسا على
فكرة مساعدة البنك على خلق ائتمان لعمائه ،دون احاجة إى امساس برأس
ماله (كردي ،2018 ،صفحة .)859
امبحث الثاني :اآثار امرتبة عن اانتفاع بالودائع امصرفية
امطلب اأول :ااجار بالودائع امصرفية
قرر امالكية أن امودع لديه إذا اجر بالوديعة وربح فالربح له وحده دون
صاحب الوديعة ،جاء ي امدونة  ":قلت :أرأيت إن استودعت رجاً وديعة فعمل بها
وربح ،أيكون الربح للعامل أم لرب امال ي قول مالك؟ قال :للعامل كذلك قال
لي مالك .قلت :وا يتصدق بشيء من الربح ي قول مالك؟ قال :نعم ا
يتصدق بشيء من الربح( "...مالك1415 ،هـ1994 ،م ،صفحة  444ج  .)04قال
اإمام اخرشي رمه اه  ":قال خليل .. :كالتجارة والربح له..تشبيه ي الكراهة
أي يكره للمودع التجارة بالوديعة كانت ما يُحرم تسلفها أو يكره ،والفرق بن
السلف وبن التجر ،أن امتسلف قصد ملكها وأن يصرفها فيما يصرف فيه ماله،
وامتجر إما قصد حريكها ليأخذ ما حصل فيها من ربح .والربح احادث بعد
البيع له ،فإن كانت دراهم أو دنانر فواضح ،وإن كانت عرضاً فإن باعه بعرض
فا ربح له وله اأجرة( "...اخرشي1417 ،هـ1997 ،م ،صفحة  474ج  .)06وقد
علل امالكية أن يكون الربح للعامل لوجود الضمان بالتصرف ،قال اإمام القراي
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 ":إذا جر ي امال فالربح له وليس عليه التصدق به ،أنه ضمنه بالتصرف،
وتركه التجارة بالوديعة .خاف امضارب ،أن الذي أودع م يقصد الربح بل
احفظ فقط " (القراي ،1994 ،صفحة  178ج .)09
امطلب الثاني :رهن الودائع امصرفية
تدخل فيها مسألة استخدام العميل ( امودِع ) أمواله امودعة ي البنك
كرهن .فمن امتفق عليه عند الفقهاء أن الرهن يشرط فيه القبض ،لقوله
تعاى  ":فرهان مقبوضة " ،وعليه فا يتصور أن يشري إنسان شيئاً من شخص
آخر بثمن مؤجل ،ويرهن عنده نقوداً ،ولكن يتصور هذا إذا م اعتبار امصرف
الذي فيه احساب هو العدل ،أي الطرف الثالث الذي يرتضيه امتعاقدان ليكون
الرهن بيده.قال احافظ ابن عبد الر ":وا يصح الرهن إا مقبوضاً ،فمن شرطه
اتصال حيازته ،وقبضه " (الر1398 ،هـ ،صفحة  813ج  .)02وهو ازم بالعقد عند
اإمام مالك ،والقبض شرط لكماله ،وعند اجمهور شرط ي لزومه وصحته.
فيجوز عند امالكية تنزيل البنك منزلة العدل الذي ارتضاه الراهن وامرتهن،
قال القاضي ابن العربي رمه اه  ":ظاهر اآية يقتضي أن الرهن إذا خرج عن
يد صاحبه فإنه مقبوض صحيح يوجب احكم ،وختص ما ارتهن به دون
الغرماء عند كافة العلماء .وإذا صار عند العدل فهو مقبوض لغة مقبوض
حقيقة ،أن العدل نائب عن صاحب احق ومنزلة الوكيل ،وهذا ظاهر ".
(العربي1424 ،هـ2003 ،م ،صفحة  344ج .)01
وقد قرر امالكية مشروعية أن يكون امرهون ديناً ،قال اإمام ابن شاس رمه
اه  ":وا يشرط ي امرهون أن يكون عيناً ،فيصح رهن الدين من هو عليه ،ومن
غره( ."..شاس1415 ،هـ1995 ،م ،صفحة  557ج  .)03وتعليل ذلك ما ذكر
اإمام القرطي  ":ورهن ما ي الذمة جائز عند علمائنا ،أنه مقبوض خافاً من
منع ذلك ،ومثاله رجان تعاما،أحدهما على اآخر دين ،فرهنه دينه الذي
عليه ،قال ابن خويز منداد :وكل عرض جاز بيعه جاز رهنه ،وهذه العلة جوّزنا
رهن ما ي الذمة ،أنّ بيعه جائز ،وأنه مال تقع الوثيقة به ،فجاز أن يكون رهناً،
قياساً على سلعة موجودة...وقال من منع ذلك :أنه ا يتحقق إقباضه والقبض
شرط ي لزوم الرهن ،أنه ا بد أن يستوي احق منه عند احل ،ويكون
ااستيفاء من ماليته ا من عينه ،وا يتصور ذلك ي الدين"( .القرطي،
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1427هـ2006 ،م ،صفحة  471ج  .)04على أن امالكية قد اشرطوا ي صحة الرهن
أن يكون أجل الرهن مثل أجل الدين الذي رهن به أو أبعد ،قال اإمام الزرقاني":
ويشرط ي صحة رهنه من امدين أن يكون أجل الرهن مثل أجل الدين الذي رهن
به أو أبعد ،ا أقرب ،أن بقاءه بعد حلّه كالسّلف ،فصار ي البيع بيعاً وسلفاً،
إا أن جعل بيد أمن إى حل أجل الدين الذي رهن به " (الزرقاني1422 ،هـ،
2002م ،صفحة  418ج  .)05بناء عليه ،فإن رهن الودائع امصرفية وفقاً ما عند
امالكية ،يأخذ جموعة صور:
أوا :أن يكون للبنك نفسه دين على صاحب الوديعة ،فرهن حسابه اجاري
للبنك توثيقاً لدينه ،وهذا جوز عند امالكية ،بشرط أن يؤجل احساب اجاري
إى أجل دينه ،حيث ا ملك صاحبه سحب ما يزيد على دين البنك قبل
حلول أجله.
ثانياً :أن يكون الدائن غر البنك ،فرهن امدين حسابه اجاري عنده ،حيث
ملك الدائن السحب من ذلك احساب متى شاء ،وهذا جوز مطلقاً على ما
ذكره امالكية.
ثالثاً :أن يكون الدائن غر البنك ،فيطالب امدين أن يُجمّد حسابه اجاري
ي البنك إى أن حل أجل الدين ،وحتمل خرجه على أنه رهن وضع على يد
فريق ثالث يسمى عند الفقهاء " عداً " ولكن الرهن اموضوع على يد العدل يكون
أمانة ي يده ،وا جوز للعدل أن يتصرف فيه ،أما البنك فيجوز له بناء على
اإذن ،أن يتصرف ي امبلغ امرهون بشرط الضمان.
بل زاد امالكية مشروعية رهن امال غر امملوك للراهن – وهذا يصدق على
الودائع امصرفية.
والقول مشروعية رهن الودائع امصرفية صدر به قرار جلس اجمع الفقهي
أبو ظي ي دورته التاسعة امنعقدة بتاريخ  01إى  06ذي القعدة 1415هـ ،اموافق
 06- 01أفريل 1995م على أن  ":رهن الودائع جائز ،سواء أكانت هذه الودائع
حت الطلب أم الودائع ااستثمارية ،وا يتم الرهن على مبالغها إا بإجراء منع
صاحب احساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن".
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امطلب الثالث :امقاصة من الوديعة امصرفية
وهي متعلقة مسألة جميد الوديعة امصرفية للمقاصة منها ،وهنا جب
التمييز بن حالتن:
أوا :إن كان على صاحب الوديعة امصرفية حق مُقر به ،للمصرف أو للغر،
أو كان ماطاً وعليه بيّنة فإنه ا جوز اأخذ من الوديعة امصرفية مقاصة إا
ما يبذله هو أو يعطيه ،أو أن يصدر بامقاصة حكم قضائي يفصل ي النزاع.
ثانياً :إن كان جاحدا للحق ظاماً لصاحبه ،وم يكن لصاحب احق القدرة
على مل صاحب الوديعة على اإقرار ،فجمهور فقهاء امالكية القول مشروعية،
وان كان مذهب امدونة القول بعدم مشروعية امقاصة من الوديعة ،قال اإمام
خليل رمه اه  ":وامنع هو مذهب مالك ي امدونة ،قيل ابن القاسم :قال
ذلك مالك؟ قال :أظنه للحديث الذي جاء  ":أدّ اأمانة من ائتمنك وا خن
من خانك " (داود1430 ،هـ2009 ،م) .واجواز ابن عبد احكم ،قال :يأخذها وإن
كان عليه دين ،وهو مبي على أحد القولن ي إجازة رهن امديان وقضائه بعض
غرمائه .وااستحباب مأخوذ من قول ابن اماجشون ،حيث قال  ":أرى أنه يستعمل
احيلة بكل ما يقدر حتى يأخذ حقه ،فإن فيه إبراء ذمة امسلم.
والكراهة مأخوذة من كام أشهب :ا آمره إا بطاعة اه تعاى ،وإن أردت
فعله فأنت أعلم (خليل1433 ،هـ2012 ،م ،صفحة  235ج  .)05وقد اختار اإمام
ابن رشد اجد القول باإباحة ،قال رمه اه  ":وأظهر اأقاويل إباحة اأخذ ،أن
الرسول صلى اه عليه وسلم أباح ذلك هند بنت عتبة بن ربيعة ما شكت إليه
زوجها أبا سفيان بن حرب ا يعطيها من الطعام ما يكفيها وولدها،فقال ها ":
خذي ما يكفيك وولدك بامعروف " وكذلك يتأول قوله  ":وا خن من خانك
" أي ا تتعدى فتأخذ أكثر من الواجب لك فتكون قد خنته ،كما خانك أول
مرة ،أن من أخذ حقه الواجب له ،فليس خائن بل فعل امعروف الذي أباحه
الني صلى اه عليه وسلم هند ،فعلى هذا خرج احديثان ميعا وا حمان
على التعارض( "...رشد ،امقدمات واممهدات1408 ،هـ1988 ،م ،صفحة  458ج
 .)02وقد قيد اإمام الدردير مشروعية امقاصة واأخذ ،إن أمن الرذيلة بالنسبة
إى اخيانة ،قال رمه اه  ":وله أي للمودَع اأخذ منها ( الوديعة ) بقدر حقه إن
ظلمه ربها مثلها من سرقة أو خيانة أو غصب ،وحل جواز اأخذ مثل حقه ( إن
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أمن ) اآخذ الرذيلة بالنسبة إى اخيانة ،وأمن العقوبة على نفسه وإا م جز،
أن حفظ اأعراض واجوارح واجب على اأرجح من القولن..والرك لأخذ
منها أسلم " (الدردير ( ،د ،تاريخ النشر ) ،صفحة  567ج.)03
 - .4خامة:
بعد الفراغ من البحث تبينت ملة من النتائج مثلت فيما يلي:
أوا :أن الوديعة امصرفية عقد بن العميل امودع والبنك امودع لديه مبي
على أركان وشروط يرتب عنه فتح احساب.
ثانيا :أن امصارف والبنوك ها ملكية الودائع وحق التصرف فيها ما هو
منصوص عليه.
ثالثا :تأخذ الودائع امصرفية جموعة صور لكل صورة منها أحكام خاصة
بها.
رابعا :أن الفقه اختلف ي تكييف الودائع امصرفية بن من اعترها عقد
وديعة ومن كيفها أنها قرض ،والذي عليه التشريع اجزائري أنها قرض.
خامسا :قرر امالكية أن امودع له إذا اجر بالوديعة فالربح له.
سادسا :جوز رهن الودائع امصرفية بناء على خريج امالكية ي رهن الوديعة.
التوصيات:
 .1إعادة النظر ي بعض التشريعات امنظمة إدارة امصارف والبنوك وذلك
لضمان موسع للودائع امصرفية ما يتوافق وأحكام الشريعة اإسامية.
 .2ضرورة دعم امصارف اإسامية لصناديق ااستثمار احلي والوطي
لتوسيع دائرة الشغل.
 .3تكثيف الدورات العملية والتدريبية للقائمن على امصارف اإسامية
لضمان جودة أحسن ي التسير ومعاجة التحديات.
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Abstract The Scope Of Discussion In This Article Is Limited To The
Subject Of Bank Deposits And Their Legal Adaptation, With
Mentioning The Implications Of Using Them On The Masters Of The
Malikis, And It Is Known That Bank Deposits Originate In The
Traditional Deposit Contract Which Is The Preservation Of Money
With Others As A Trust With The Development Of Transactions, The
So-Called Deposits System With Banks And Banks Appeared, Which
Were Called Bank Or Bank Deposits, And Then The Main Tasks Of
The Bank Is To Receive Deposits From The Public, If It Cannot Rely
On Its Own Resources To Do Its Job, So The Bank Deposit Is The
Main Source For Banks. Commercial Banks, However, Jurisprudence
Considered It In Principle A Deposit Contract, And A Loan Contract
Was Said, And Whatever Was Said About Bank Deposits, Many Of
The Contracts Mentioned To Them Were The Subject Of Discussion
Among The Maliki Jurists.
Key WordsBank Deposit- Current Account- Utilization -The Loan –
Foreclosure

 مقدمة.1
يعتر موضوع الودائع امصرفية من أهم اموضوعات الي شغلت بال الكثر
 وهذا،من الفقهاء امعاصرين ورجال القانون وكذا الباحثن ي جال ااقتصاد
 وتكمن أهميتها ي أن البنوك،أنها من أهم وأخطر امتغرات ااقتصادية
 باعتبارها امورد الرئيسي ي،وامصارف ا تقوم هم قائمة بدون ودائع اجمهور
جال ااستثمار كما أنها وعاء جيد للمدخرات امساهمة ي التنمية احلية
.للدولة
 ذلك أن،وقد منحت الودائع امصرفية تطويراً جديداً مفهوم الوديعة الفقهية
 غر أن اأمر اختلف،اأصل فيها أنها أمانة حفظ ويتم ردها كما هي بعينها
 على أن الفقه،شأنه ي الوديعة امصرفية الي انصب العمل بشأنها ي استعماها
." " العرة ي العقود للمقاصد وامعاني ا لألفاظ وامباني:وضع قاعدة
 كانت إشكالية اموضوع تتمثل ي مدى اعتبار عقد الوديعة،من خال هذا
امصرفية عقد وديعة مفهومه الشرعي أو عقد قرض؟
.كيف أصّل فقهاء امالكية رأيهم لتوصيف عقد الوديعة عند ااستعمال؟
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وهل اإذن بااستعمال والتجارة يغر طبيعة العقد من وديعة إى عقد آخر ؟.
وما هو مصر اأرباح الي جنيها امودع لديه نتيجة ااجار بها عند امالكية ؟.
وفيما جلت الطبيعة القانونية للودائع امصرفية ي التشريع اجزائري؟.
وهذه الدراسة تهدف إى بيان ملة من اأحكام التفصيلية للودائع امصرفية
وتطبيقاتها على أشهر العقود الي تطبق عليها ،وذلك بإبراز دور الفقه امالكي
ونظرته اموسعة الي تتوافق مع التطبيقات القانونية.
الدراسات السابقة:
لقد تعددت اأحاث امتعلقة موضوع الودائع امصرفية بشكل كبر من
الناحية القانونية ،وأيضا بعض اجوانب الفقهية ،لكن م أعثر – ي حدود
البحث – على دراسة شاملة ي الفقه امالكي على وجه التحديد ،وهذه أهم
الدراسات الي أمكني الوقوف عليها:
أوا:أحكام عقد الوديعة النقدية ي النظام امصري اجزائري للطالب (
فرحي حمد ) من جامعة وهران ،وهي عبارة عن رسالة ماجستر كان موضوع
الرسالة قانوني بامتياز وهو ختلف عن موضوع امقال باعتباره تتناول امسألة من
اجانب الشرعي و القانوني
ثانيا :الطبيعة القانونية لعقد الوديعة امصرفية لأستاذة براهامي فائزة من
جامعة تلمسان ،وهو مقال منشور ي جلة البحوث القانونية والسياسية ،العدد
 ،07سنة .2016
تناولت مسألة الطبيعة القانونية ي التشريع اجزائري وهو ختلف عن
الورقة البحثية من جوانب أن اأخرة انصبت الدراسة حول الطبيعة الفقهية
عند امالكية مع مقارنتها بالتشريع اجزائري.
اخطة امتعبة:
لقد قسمت البحث إى مبحثن :تناولت ي اأول اأحكام العامة لعقد
الوديعة امصرفية ،من حيث حديد حقيقتها ومشروعيتها ،وتكييفها الفقهي
والقانوني.
أما ي امبحث الثاني :فتناولت اآثار امرتبة عنها من حيث ااجار بالوديعة
امصرفية ،وكذا رهنها وامقاصة منها.

عبد القادر رحال

243

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 260- 241 : )2021(3

امبحث اأول :تكييف عقد الوديعة امصرفية فقها وقانونا
امطلب اأول :مفهوم عقد الوديعة
الفرع اأول :تعريفها لغة
قال ابن منظور رمه اه  ":استودعه مااً أودعه إياه ،دفعه إليه ليكون عنده
وديعة .وأودعه قبل منه الوديعة ،والوديعة واحدة الودائع وهي ما استودع.
ا دفعته له وديعة حفظه " (منظور 1414 ،هـ ،صفحة  368ج .)08
واستودعته ما ً
والوديعة من أماء اأضداد ،تستعمل ي إعطاء امال حفظه وي قبوله،
يقال :أودعه مااً أي قبله منه وديعة عنده (الرازي ،1986 ،صفحة .)298
قال اإمام القراي رمه اه  ":ومن خصائص هذا امصدر أن العرب م
تستعمل فعله اماضي استغناءً ب ( ترك ) فتقول :ترك ،وا يقولون ودع إا شاذاً،
ومّا كان امودع يرك ماله عندك مي :وديعة ،وقيل :هي من الدّعة وهي من
السكون ،أن امال ساكن عند امودع  ،واأول الصحيح لظهور الواو ي أوها "
(القراي ،1994 ،صفحة  137ج .)09
الفرع الثاني :تعريفها ي اصطاح الفقهاء
أوا :تعريفها ي الفقه اإسامي
اختلفت آراء الفقهاء ي حديد مدلول الوديعة ،فمنهم من أطلقها على
العن امودعة ،وعلى اإيداع ،قال اإمام ابن شاس رمه اه  ":الوديعة هي
استنابة ي حفظ امال " (شاس1415 ،هـ1995 ،م ،صفحة  721ج  )02وقيل
توكيل حفظ امال ،وهي معنى اإيداع (احطاب1412 ،هـ1992 ،م ،صفحة 250
ج  .)05وذكر اإمام ابن عرفة رمه اه أن الوديعة معنى اإيداع ،وأنها نقل
جرد حفظ ملك ينقل ،فيدخل إيداع الوثائق بذكر احقوق( .عرفة1435 ،هـ،
2014م ،صفحة  186ج  .)07وأكثر الفقهاء – داخل امذهب وخارجه – على
انتقاد إطاق لفظ الوديعة على اإيداع ،منهم اإمام العدوي رمه اه فقال ":
الوديعة ا تطلق إا على الذات اموضوعة ا على اإيداع ا لغة وا اصطاحاً"..
(العدوي1417 ،هـ1997 ،م ،صفحة  470ج  .)06وكذا القاضي زاده رمه اه
فقال  ":وقال ماعة من الشراح الوديعة ي الشريعة عبارة عن التسليط على
حفظ امال .أقول :الظاهر أن الوديعة ي الشريعة أيضاً هي امال امودع الذي يرك
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عند اأمن ا نفس التسليط على حفظ امال ،وأن التسليط على حفظ امال هو
اإيداع( "..زاده1424 ،هـ2003 ،م ،صفحة  509ج .)08
ثانيا :تعريفها قانوناً
عرفها امشرع اجزائري ي امادة  590على أنها ":عقد يسلم مقتضاه امودع
شيئًا منقواً إى امودع لديه على أن حافظ عليها مدة وعلى أن يرده عيناً ".
امطلب الثاني :مشروعية الوديعة
اتفق الفقهاء على أن الودائع أمانات ،قال اه تعاى ":إن اه يأمركم أن
تؤّدوا اأمانات إى أهلها " وقوله تعاى ":فإن أمن بعضكم بعضا فليؤّد الذي اؤمن
أمانته " ومن السنة قول الني صلى اه عليه وسلم  ":أدّ اأمانة إى من ائتمنك،
وا خن من خانك " (داود1430 ،هـ2009 ،م ،صفحة  394ج ( )05الرمذي،
1395هـ1975 ،م ،صفحة  556ج  .)03قال اإمام ابن رشد اجد رمه اه ":
الوديعة أمانة وامودع مؤمن ،واأمانة أمانتان أمانة العبد وخالقه ،وأمانة بن
امخلوقن ،فأما اأمانة الي بن امخلوقن فهي الودائع وما أشبهها من اأمانات
يأمن الناس بعضهم بعضا فيها ،وأداء اأمانات من عامات اإمان( " ..رشد،
امقدمات واممهدات1408 ،هـ1988 ،م ،صفحة  455ج )02
أما اإماع ،فقد أمعت اأمة من كل عصر على مشروعية اإيداع
وااستيداع.
قال اإمام ابن امنذر رمه اه  ":وأمع أهل العلم على أن اأمانات مؤداة إى
أربابها :اأبرار منهم والفجار " (امنذر1425 ،هـ2005 ،م ،صفحة  330ج .)06
امطلب الثالث :مفهوم الودائع امصرفية
الفرع اأول :تعريف الوديعة امصرفية
أواً :التعريف الفقهي:
الودائع امصرفية ،هي كلمة مركبة من كلمتن :أحدهما ( الودائع )
والثاني :امصرفية.
وسبب إطاق الودائع على الودائع امصرفية ،أن وظيفة البنوك كانت ي
مرحلة من تارخها مقتصرة على قبول الودائع من معادن مينة ،وعمات مقابل
حصوها على عمولة لقيامها باحراسة ،واحافظة على الوديعة ،ولكن بعدها
تغرت هذه الوظيفة ،فلم تعد تتقبل الودائع من الناس للمحافظة عليها ،وإما
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أصبحت تتملك تلك الودائع ،وتتصرف فيها ،وأصبحت البنوك تقرض ما أودع
الناس لديهم ،من بعد تقديم ضمانات كافية ،وتوسعوا ي ذلك حتى أصبحت
تلك امصارف تقرض من نقود ليس ها وجود ،ومع تغر وظيفة امصارف من
حفظ الودائع إى اقراضها وإقراضهام يتغر امها ،فأثبتت على تسمية
الوديعة لكل ما تتلقاه من اجمهور (الدبيان1432 ،هـ ،صفحة  360ج .)19
إذا تقرر ما قيل ،فإن الودائع امصرفية م يرد ها تعريف ي الفقه
اإسامي ،وم يكن هناك ما يسمى بامصارف ،وإما امعروف عند الفقهاء هو
الوديعة العادية ،ولكن وجدت تعريفات حديثة منها  ":بأنها النقود الي يُعهد بها
اأفراد أو اهيئات إى البنك ،على أن يتعهد اأخر بردها أو برد مبلغ مساو ها
إليهم لدى الطلب ،أو بالشروط امتفق عليها "( .اهادي ،2012 ،صفحة .)03
ثانياً :التعريف القانوني للوديعة امصرفية:
م يرد ي التشريع اجزائري حديد مفهوم الوديعة امصرفية ،وإما إشارات
فقط عن عمليات مصرفية يقوم بها البنك ،وهو ما ورد ي نص امادة  67من
قانون النقد والقرض  ":تعتر أموا متلقاة من اجمهور ،اأموال الي يتم
تلقيها من الغر ،ا سيما ي شكل ودائع ،مع حق استعماها حساب من تلقاها،
بشرط إعادتها."...
بينما ورد ي امادة  11من النظام رقم  02- 20احدد للعمليات البنكية
امتعلقة بالصرفة اإسامية أن  ":حسابات الودائع هي حسابات حتوي على
أموال يتم إيداعها ي بنك من طرف أفراد أو كيانات ،مع االتزام بإعادة هذه
اأموال أو ما يعادها إى امودع أو إى أي شخص آخر معن ،عند الطلب ،"..من
خال نص امادة  67تبيّن أن امهام الرئيسية للبنك هو تلقى الودائع من
اجمهور ،إذا ا مكن له أن يعتمد على موارده اخاصة للقيام بوظيفته ،لذا
تعتر الوديعة امصرفية امصدر الرئيسي للبنوك وامصارف التجارية ،وهذا ما دعا
إى تسميتها ببنوك الودائع (العكيلي ،2007 ،صفحة  363ج  .)02فا حق
لغرها أن يقوم مهام تلقي اأموال من اجمهور ،وهو ما أكده امشرع اجزائري
ي نص امادة  70من قانون النقد والقرض رقم  11- 03امؤرخ ي 2003/08/26
على أن  ":البنوك خولة دون سواها بالقيام جميع العمليات امبينة ي امواد 66
إى  68أعاه بصفة مهنتها العادية "
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على أن الوديعة امصرفية كان ها مفهوم واسع ذكره الفقهاء ،فقيل بأنها
تلك القيم وامبالغ الي يكون العميل دائناً بها ي مواجهة البنك مناسبة
عمليات منجزة لصاحه ،وا تقتصر على النقود الي يتم تسليمها من قبل
العميل إى البنك تنفيذا لعقد الوديعة (MichelGermain, 2004, p.
).302
امطلب الرابع :التكييف الفقهي والقانوني للودائع امصرفية
الفرع اأول :التكييف الفقهي للودائع امصرفية
أوا :التكييف الفقهي لعقد الوديعة
اختلف الفقهاء رمهم اه تعاى ي توصيف الوديعة.
القول اأول :أن الوديعة عقد يقوم على حفظ امال فقط دون التصرف فيه،
فهو وكالة مقيدة ،وبه قال اجمهور .وعليه يشرط ي امودَع أهلية التوكل ،وي
امودِع أهلية التوكيل ،قال اإمام اخرشي رمه اه  ":قال خليل  ":اإيداع
توكيل حفظ امال " فمن جاز له أن يوكل جاز له أن يودع ،ومن جاز له أن
يتوكل جاز له أن يقبل الوديعة " (اخرشي1417 ،هـ1997 ،م ،صفحة  474ج .)06
وقد حكى اإمام القراي اإماع على اعتباره عقد ،فقال رمه اه  ":الوديعة
استنابة ي حفظ امال ،وهو عقد أمانة إماعاً ،أن القبض فيه مصلحة الدافع "
(القراي ،1994 ،صفحة  138ج  .)09وقال اإمام امرداوي ":الوديعة عبارة عن
توكل حفظ مال غره ترعاً بغر تصرف ،وهي عقد ترع حفظ مال غره".
(امرداوي1418 ،هـ1997 ،م ،صفحة  .)299/06واعترها احنفية عقداً ،قال
اإمام عبد اه اموصلي ":الوديعة عقد مشروع أمانة ا غرامة ،وجب حفظها
على امودَع إذا قبلها ،أنه التزم احفظ بالعقد" (اموصلي1430 ،هـ2009 ،م،
صفحة .)472/02
القول الثاني :أن الوديعة ليست عقداً ،بل جرد حفظ امال ،وهو ظاهر كام
ابن عرفة امالكي رمه اه عندما عرّف الوديعة بأنها جرد حفظ مالك ينقل،
وهو وجه ضعيف عند الشافعية حكاه اإمام النووي رمه اه فقال  ":وهو أن
الوديعة عقد برأسه ،أم إذن جرد ؟ إن قلنا :عقد ،م يضمنه الصي ،وإن قلنا:
إذن ،فالبعكس...واموافق إطاق اجمهور كون الوديعة عقداً " (النووي1423 ،هـ،
2003م ،صفحة  288ج .)05
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وقد أنكر إمام احرمن كون اخاف ي طبيعة الوديعة فائدة فقهية ،قال
رمه اه  ":وقاعدة الوديعة متفق عليها ،وتردد فقهاؤنا ي تسميته عقداً .وهذا
ااختاف سببه أن القبول ليس شرطاً ي امودَع وفاقاً ،وإما اختلف اأصحاب ي
التوكيل بالعقود وما ي معناها ،واأصح أنه ا يشرط القبول ي الوكالة على
أي وجه فرضت ،وليس ااختاف ي اإيداع عقداً فائدة فقهية( "..اجويي،
1428هـ2007 ،م ،صفحة  375ج .)11
ثانياً :التكييف الفقهي لعقد الوديعة امصرفية
ختلف تكييف الوديعة امصرفية باختاف مدى التنصيص عليه ي العقد
أنه وديعة أم قرض.
فما هو حكم هذا التكييف ،علماً أن البنك يتملك الودائع ،وخلطها
بأمواله ،فهل العرة بظاهر اللفظ الي تقضي بأنها وديعة ،أم العرة بامعنى ؟
القول اأول :أن الودائع امصرفية تأخذ حكم القرض ،وبهذا صدر قرار جمع
الفقه اإسامي التابع منظمة امؤمر اإسامي رقم /03/90د 09بشأن الودائع
امصرفية فجاء نص القرار  ":الودائع حت الطلب ،سواء أ كانت لدى البنوك
اإسامية ،أو البنوك الربوية ،هي قروض بامنظور الفقهي ،حيث أن امصرف
امتسلم هذه الودائع يده يد ضمان ها ،وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب ،وا
يؤثر حكم القرض كون البنك امقرض مليئاً ."..وقد روى ابن سعد ي
الطبقات ،أن أن الزبر بن العوام رضي اه عنه فيما يرويه ابنه عبد اه  ":أن
الرجل كان يأتيه بامال ليستودعه إياه ،فيقول الزبر  ":ا ولكن هو سلف ،إني
أخشى عليه الضيعة "( .سعد ،1957 ،صفحة  109ج ,)03
وقد صرح الفقهاء قدما أن الودائع إن كانت نقودا أو ماا مثليا ما يهلك
باستعماله فإن اإذن بااستعمال جعله قرضا .قال اإمام السمرقندي رمه اه
 ":إن كل ما ا مكن اانتفاع به اا باستهاكه فهو قرض حقيقة ،ولكن يسمى
عارية جازا ،أنه ما رضي باانتفاع به باستهاكه ببدل ،كان مليكا له ببدل،
وهو تفسر القرض( "...السمرقندي1405 ،هـ1985 ،م ،صفحة  178ج .)03
وأكثر العلماء امعاصرين على هذا القول .ذلك أن الوديعة مفهومها الفقهي
باعتبارها أمانة ذابت أمام االتزام ي الذمة الذي هو على عاتق امصارف نتيجة
اإذن بااستعمال والتصرف.
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ويرتب عن اعتبار الودائع امصرفية قرض ،أن البنك متلك تلك الودائع
بإذن العميل له باستعماها ،وامقرر عند امالكية أن وقت ملك امودع لديه
الوديعة امأذون له بالتصرف فيها وقت العقد ،ولو م حصل القبض .قال اإمام
الدردير  ":ومُلك القرض ،أي ملكه امقرض بالعقد وإن م يقبضه امقرض
كاهبة والصدقة( "...الدردير ( ،د ،تاريخ النشر ) ،صفحة  295ج  .)03وباعتبار
الودائع امصرفية عقد قرض بن العميل والبنك ،فإن امالكية قرروا بأنه عقد
ازم – خافاً أكثرهم –وتنتقل موجبه املكية جرد العقد وإن م يتصرف،
قال اإمام ابن شاس رمه اه  ":وأما حكم القرض فهو التمليك ،وإن م
يتصرف .فلو أراد الرجوع ي عينه م يكن له ذلك إا بعد انتهاء امدة احدودة
لانتفاع بالشرط أو العادة( "..شاس1415 ،هـ1995 ،م ،صفحة  568ج  .)03وقال
اإمام الزرقاني رمه اه  ":وملك القرض بدفعه للمقرض قاله تت كالشارح
وقصراه على الدفع ،وإن لزم بالعقد على امعتمد ،لكونه معروفاً ،ويصر مااً من
أموال امقرض ،ويقضي له به ليلتئم مع قوله ( وم يلزم رده ) مقرضه ،إن أراد
الرجوع فيه" (الزرقاني1422 ،هـ2002 ،م ،صفحة  410ج .)05
لكن قد يكون اعتبار الودائع امصرفية عقد قرض ،أنه تنجر عنه بعض
اآثار السلبية على امودعن ،فعند انتقال الودائع ملكاً للبنك ،أنه لو حدث
إفاس للبنك ،فإن مصر هذه الودائع أنها تدخل ضمن قسمة الغرماء ،ما
يرتب عنه فقدان جزء أو كل من اأرصدة.
القول الثاني :أن الودائع امصرفية تأخذ حكم الوديعة الفقهية ،على خاف
بن القائلن بذلك على اعتبارها وديعة ،أنها مأذون ي استعماها ،من جهة أن
امودع يعلم أن امصرف يتصرف فيها ،وفق ما هو متعارف عليه ي امصارف ،وهو
الرأي الذي أخذ به الدكتور حمد الكبيسي حيث قال  ":تكيف الودائع حت
الطلب ( احسابات اجارية ) بأن تأخذ حكم الوديعة ي الشريعة اإسامية ي
الرأي الراجح ،أن البنك ملتزم بردها كاملة إى أصحابها عند الطلب ،وا
يعكر على هذا الرأي أن البنك يستخدم هذه الوديعة ،وأنه يعتر خيانة ها إذا ما
م اعتبارها وديعة حقيقية ،وأن امخرج من هذا اعتبارها قرضاً ..ثم إن تهمة
خيانة اأمانة مندفعة بأن امودع رضي باستخدامها ،ومن جهة أنه يعلم أن
امصرف سوف يتصرف بهذه اأموال وفق العرف امصري .وهذا التكييف يساعد
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على تيسر إخضاع بعض امعامات امصرفية أحكام الشريعة اإسامية ،كما ي
حالة استعمال الوديعة أداة لوفاء الدين( "...الكبيسي1425 ،هـ2004 ،م ،صفحة
 .)756ويقول الدكتور حسن كامل فهمي  ":إن إضفاء صفة القرض على
احسابات اجارية لدى البنوك اإسامية – وكذا التجارية – قد يرتب عليه
مفاسد عظيمة تتلخص ي حدوث غن وظلم للعماء ،فضا عن احتمال
لتعرض الباد موجات تضخمية نتيجة ميل الكثر من البنوك ي كثر من
اأحيان إى اإسراف ي خلق اائتمان سعياً وراء حقيق الربح ي ظل تكلفة تكاد
تكون معدومة.
بناء عليه ،وماشياً مع اأحكام وامقاصد اجليلة لشريعتنا الغراء ،والي
تهدف إى حفظ كيان اجتمع اإسامي ،فإنه ينبغي إعادة النظر ي التكييف
الفقهي امعمول به حالياً ليصبح وديعة مفهومها الشرعي( "..فهمي1425 ،هـ،
2004م ،صفحة .)694
إا أن هذا التكييف ا يتناسب مع امهام اموكلة للبنوك وامصارف ،أنها ا
تقصد من إبرام عقد الوديعة امصرفية احافظة عليها وإرجاعها وقت الطلب
بعينها ،وإما تهدف من وراء العملية استخدامها ي نشاطاتها امسموح بها قانونا،
على أن يتم الرد وقت الطلب.
وإن كان مهور الفقهاء قد صرحوا حرمة استعمال الوديعة واانتفاع بها
منافاته مبدأ احفظ امقرر للودائع ،إا أن فقهاء امالكية فرقوا بن تصرف امودِع
املي وامعدم ،فحرم التصرف على امعدم ،وجاز للملي إن أشهد ،وقيل يكره ووجه
التفرقة أن املي مظنة الوفاء ،قال اإمام ابن رشد رمه اه  ":قال عبد املك:
سألت ابن وهب عن الرجل يضع معه البضاعة هل ترى بأساً أن يستلف منها؟
قال :إن كان ملياً فا بأس ،وإن كان غر ملي فا يستسلف منها .قال ابن
حمد بن أمد :قوله ي املي ا بأس أن يستسلف من البضاعة الي عنده ،يريد
أن يُشهد مع ذلك ،قاله ي ماع أشهب من كتاب الوديعة بعد أن روجع ي
ذلك ما سئل عنه قال :ترك ذلك أحب إليّ .وأما غر املي الذي ا وفاء عنده فا
إشكال ي أنه ا جوز أن يستسلف منها( "..رشد ،البيان والتحصيل1408 ،هـ،
1988م ،صفحة  223ج .)08
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وقال اإمام ابن احاجب رمه اه  ":ومستلف الوديعة إن كان معدماً م
جُز اتفاقاً ،وإن كان له وفاء وهي نقد فجائز إن أشهد ،وقيل :مكروه ،فإن كانت
عرضاً م جز اتفاقاً ،وإن كانت ما يكال أو يوزن فقيل :كالنقد ،وقيل
كالعرض " (احاجب1421 ،هـ2000 ،م ،صفحة  )405وعلل خليل رمه اه
القول بامنع  ":لضرر امعدم بها بعدم الوفاء ،ويدخل ي معنى امعدم من كانت
الوديعة قدر ملة ماله أو تزيد بيسر ،أن استخاص الوديعة من هذا بعد
إنفاقها عسر ،ثم قال :واأصل امنع ،أنه تصرف ي ملك الغر ،وهو غر جائز
إا بعد العلم بطيب نفس مالكه ،وهو غر حقق" (خليل1433 ،هـ2012 ،م،
صفحة  223ج .)05
أما على القول باجواز ،فتعليل ذلك كما قال اإمام الرجراجي رمه
اه  ":ووجه القول باجواز كون استسافها ينقلها من أمانة إى ذمة ،وذلك
أحظى لربّها وصيانة ها ،فعلى القول أنه جوز له التصرف ي الوديعة ابتداءً ،فا
تفريع على القول بأن ذلك ا جوز ابتداءً "( .الرجراجي1428 ،هـ2007 ،م،
صفحة  224ج . )09وقال اإمام بهرام ":وحرّم تسلف معدم – أي معسر – ومقوّم
اتفاقا ،وكره امثلي على امنصوص ،وقيل منع ،أنه مظنة عدم الوفاء ،والشأن
عدم رضا ربها بذلك" (بهرام1429 ،هـ2008 ،م ،صفحة  778ج .)02
واستند أصحاب هذا الرأي ،بأن الطريقة الوحيدة الي تلزم البنك برد
الوديعة ،هي أن يسمح له
باستخدامها ،وأنه كلما كانت الوديعة امصرفية مضمونة من قبل البنك
فإن العميل سيكون ي
مأمن من ضياع أمواله ي حال تعرض البنك لإفاس ،أو أزمة السحب
امفاجئ.
أو أنها أخذت حكم الوديعة مطلقاً ،أنه ا يوجد إذن بااستعمال ،كما هو
منصوص عليه ي النظام اأساسي لبنك دبي اإسامي ،الذي نص ي امادة 53
على أن البنك يقبل:
أ .ودائع بدون تفويض بااستثمار ،وتأخذ صورة احسابات اجارية ،ودفاتر
اادخار امعمول بها ي النظم امصرفية امعاصرة ،وهذه كلها تأخذ حكم الوديعة
امعتمدة ي الشريعة اإسامية.
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ب .ودائع مع التفويض بااستثمار ،ويكون التفويض مقيداً أو غر مقيد،
وتأخذ هذه الودائع صورة عقد القراض الشرعي ( امضاربة ) ".
القول الثالث:أن الودائع امصرفية تأخذ حكم امضاربة ،فامودع هو رب امال،
والبنك هو امضارب ،ومن نادى بهذا الدكتور شوقي الفنجري ي رسالته ( حو
اقتصاد إسامي) ومفتى مهورية مصر العربية الدكتور حمد السيد
طنطاوي حيث قال ":إن عائد الودائع امصرفية حال ،وا فرق بن بنك حدد
اأسعار مقدماً وبنك ا حددها ،كامصارف التجارية الي تعلن أسعار فوائدها،
وامصارف اإسامية الي توزع على امودعن نسباً من اأرباح ي آخر السنة "
(شبر1427 ،هـ2007 ،م ،صفحة .)266
الفرع الثاني :التكييف القانوني لعقد الوديعة امصرفية
قبل احديث عن التكييف القانوني لعقد الوديعة امصرفية ،ا بد من
التنبيه على أن أغلب الفقه يعتر هذا العقد من عقود اإذعان وهو العقد الذي
تتغلب فيه إرادة واحدة تتصرف بصورة منفردة ،على أن ملي قانونها على
جموعة امتعاملن معها ،وتفرضها مسبقا.
وقد احتج الرأي الغالب حجة انفراد البنك بوضع شروط العقد وليس
للمودع احق ي مناقشة الشروط ،وما عليه إا التوقيع على العقد أو رفضه رأسا،
وقد اقتضت امصلحة ضرورة عدم تساوي أطراف العقد ما فيه صاح الطرف
امُذعَن ،رغم كونه ي كل احاات دائنا للبنك ،وهذا خروجا عن القاعدة
العامة ي عقود امساومة الي يُفسر فيها العقد مصلحة الطرف امدين باعتباره
الطرف الضعيف ،على أنه إذا م عقد الوديعة امصرفية على أساس شروط معينة،
فإن البنك ا مك لوحده سلطة تعديل الشروط حتى يوافق عليها العميل (
امودع ) إما تصرحا أو تلميحا (عوض ،2008 ،صفحة ( .)90فرحي،2013 ،
صفحة ص.)27
أما عن طبيعته القانونية ،فقد مسك امشرع اجزائري بتكييفه عقد
قرض إذا كان امودع لديه مأذوناً له بااستعمال ،حيث ورد ي نص امادة  598من
القانون امدني على أنه  ":إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر ما
يستهلك وكان امودع لديه مأذوناً له ي استعماله اعتر العقد قرضاً " .ويرتب
عن اعتبار الودائع امصرفية قرضاً ،انتقال ملكية هذه الودائع إى البنك ،وحق
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التصرف فيها واستخدامها ي عملية اإقراض ،على أن يلتزم امصرف برد امبلغ
امماثل له عند طلبه ). (Françoise, 1995, p. P.42
وعلى هذا منح لصاح امودع أمواله لدى البنك فوائد من القرض ،حيث
نصت امادة  455من القانون رقم  11- 84امعدل للقانون امدني ":جوز مؤسسات
القرض ي حالة إيداع أموال لديها أن منح فائدة حدد قدرها موجب قرار من
الوزير امكلف امالية لتشجيع اادخار ".
وكذا امادة  68من اأمر رقم  11- 03امتعلق بالنقد والقرض الي نصت
على أنه  ":يشكل عملية قرض ي مفهوم هذا اأمر ،كل عمل لقاء عوض يضع
موجبه شخص ما."...
بقي اإشكال ي عبارة ( مأذونا له ) الواردة ي نص امادة  ،598والي تفيد أن
البنك ا مكنه التصرف ي اأموال امودعة لديه إا بعد حصوله على إذن من
العميل ،وهو ما يتعارض مع جوهر الوديعة امصرفية النقدية القائمة أساسا على
فكرة مساعدة البنك على خلق ائتمان لعمائه ،دون احاجة إى امساس برأس
ماله (كردي ،2018 ،صفحة .)859
امبحث الثاني :اآثار امرتبة عن اانتفاع بالودائع امصرفية
امطلب اأول :ااجار بالودائع امصرفية
قرر امالكية أن امودع لديه إذا اجر بالوديعة وربح فالربح له وحده دون
صاحب الوديعة ،جاء ي امدونة  ":قلت :أرأيت إن استودعت رجاً وديعة فعمل بها
وربح ،أيكون الربح للعامل أم لرب امال ي قول مالك؟ قال :للعامل كذلك قال
لي مالك .قلت :وا يتصدق بشيء من الربح ي قول مالك؟ قال :نعم ا
يتصدق بشيء من الربح( "...مالك1415 ،هـ1994 ،م ،صفحة  444ج  .)04قال
اإمام اخرشي رمه اه  ":قال خليل .. :كالتجارة والربح له..تشبيه ي الكراهة
أي يكره للمودع التجارة بالوديعة كانت ما يُحرم تسلفها أو يكره ،والفرق بن
السلف وبن التجر ،أن امتسلف قصد ملكها وأن يصرفها فيما يصرف فيه ماله،
وامتجر إما قصد حريكها ليأخذ ما حصل فيها من ربح .والربح احادث بعد
البيع له ،فإن كانت دراهم أو دنانر فواضح ،وإن كانت عرضاً فإن باعه بعرض
فا ربح له وله اأجرة( "...اخرشي1417 ،هـ1997 ،م ،صفحة  474ج  .)06وقد
علل امالكية أن يكون الربح للعامل لوجود الضمان بالتصرف ،قال اإمام القراي
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 ":إذا جر ي امال فالربح له وليس عليه التصدق به ،أنه ضمنه بالتصرف،
وتركه التجارة بالوديعة .خاف امضارب ،أن الذي أودع م يقصد الربح بل
احفظ فقط " (القراي ،1994 ،صفحة  178ج .)09
امطلب الثاني :رهن الودائع امصرفية
تدخل فيها مسألة استخدام العميل ( امودِع ) أمواله امودعة ي البنك
كرهن .فمن امتفق عليه عند الفقهاء أن الرهن يشرط فيه القبض ،لقوله
تعاى  ":فرهان مقبوضة " ،وعليه فا يتصور أن يشري إنسان شيئاً من شخص
آخر بثمن مؤجل ،ويرهن عنده نقوداً ،ولكن يتصور هذا إذا م اعتبار امصرف
الذي فيه احساب هو العدل ،أي الطرف الثالث الذي يرتضيه امتعاقدان ليكون
الرهن بيده.قال احافظ ابن عبد الر ":وا يصح الرهن إا مقبوضاً ،فمن شرطه
اتصال حيازته ،وقبضه " (الر1398 ،هـ ،صفحة  813ج  .)02وهو ازم بالعقد عند
اإمام مالك ،والقبض شرط لكماله ،وعند اجمهور شرط ي لزومه وصحته.
فيجوز عند امالكية تنزيل البنك منزلة العدل الذي ارتضاه الراهن وامرتهن،
قال القاضي ابن العربي رمه اه  ":ظاهر اآية يقتضي أن الرهن إذا خرج عن
يد صاحبه فإنه مقبوض صحيح يوجب احكم ،وختص ما ارتهن به دون
الغرماء عند كافة العلماء .وإذا صار عند العدل فهو مقبوض لغة مقبوض
حقيقة ،أن العدل نائب عن صاحب احق ومنزلة الوكيل ،وهذا ظاهر ".
(العربي1424 ،هـ2003 ،م ،صفحة  344ج .)01
وقد قرر امالكية مشروعية أن يكون امرهون ديناً ،قال اإمام ابن شاس رمه
اه  ":وا يشرط ي امرهون أن يكون عيناً ،فيصح رهن الدين من هو عليه ،ومن
غره( ."..شاس1415 ،هـ1995 ،م ،صفحة  557ج  .)03وتعليل ذلك ما ذكر
اإمام القرطي  ":ورهن ما ي الذمة جائز عند علمائنا ،أنه مقبوض خافاً من
منع ذلك ،ومثاله رجان تعاما،أحدهما على اآخر دين ،فرهنه دينه الذي
عليه ،قال ابن خويز منداد :وكل عرض جاز بيعه جاز رهنه ،وهذه العلة جوّزنا
رهن ما ي الذمة ،أنّ بيعه جائز ،وأنه مال تقع الوثيقة به ،فجاز أن يكون رهناً،
قياساً على سلعة موجودة...وقال من منع ذلك :أنه ا يتحقق إقباضه والقبض
شرط ي لزوم الرهن ،أنه ا بد أن يستوي احق منه عند احل ،ويكون
ااستيفاء من ماليته ا من عينه ،وا يتصور ذلك ي الدين"( .القرطي،
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1427هـ2006 ،م ،صفحة  471ج  .)04على أن امالكية قد اشرطوا ي صحة الرهن
أن يكون أجل الرهن مثل أجل الدين الذي رهن به أو أبعد ،قال اإمام الزرقاني":
ويشرط ي صحة رهنه من امدين أن يكون أجل الرهن مثل أجل الدين الذي رهن
به أو أبعد ،ا أقرب ،أن بقاءه بعد حلّه كالسّلف ،فصار ي البيع بيعاً وسلفاً،
إا أن جعل بيد أمن إى حل أجل الدين الذي رهن به " (الزرقاني1422 ،هـ،
2002م ،صفحة  418ج  .)05بناء عليه ،فإن رهن الودائع امصرفية وفقاً ما عند
امالكية ،يأخذ جموعة صور:
أوا :أن يكون للبنك نفسه دين على صاحب الوديعة ،فرهن حسابه اجاري
للبنك توثيقاً لدينه ،وهذا جوز عند امالكية ،بشرط أن يؤجل احساب اجاري
إى أجل دينه ،حيث ا ملك صاحبه سحب ما يزيد على دين البنك قبل
حلول أجله.
ثانياً :أن يكون الدائن غر البنك ،فرهن امدين حسابه اجاري عنده ،حيث
ملك الدائن السحب من ذلك احساب متى شاء ،وهذا جوز مطلقاً على ما
ذكره امالكية.
ثالثاً :أن يكون الدائن غر البنك ،فيطالب امدين أن يُجمّد حسابه اجاري
ي البنك إى أن حل أجل الدين ،وحتمل خرجه على أنه رهن وضع على يد
فريق ثالث يسمى عند الفقهاء " عداً " ولكن الرهن اموضوع على يد العدل يكون
أمانة ي يده ،وا جوز للعدل أن يتصرف فيه ،أما البنك فيجوز له بناء على
اإذن ،أن يتصرف ي امبلغ امرهون بشرط الضمان.
بل زاد امالكية مشروعية رهن امال غر امملوك للراهن – وهذا يصدق على
الودائع امصرفية.
والقول مشروعية رهن الودائع امصرفية صدر به قرار جلس اجمع الفقهي
أبو ظي ي دورته التاسعة امنعقدة بتاريخ  01إى  06ذي القعدة 1415هـ ،اموافق
 06- 01أفريل 1995م على أن  ":رهن الودائع جائز ،سواء أكانت هذه الودائع
حت الطلب أم الودائع ااستثمارية ،وا يتم الرهن على مبالغها إا بإجراء منع
صاحب احساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن".
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امطلب الثالث :امقاصة من الوديعة امصرفية
وهي متعلقة مسألة جميد الوديعة امصرفية للمقاصة منها ،وهنا جب
التمييز بن حالتن:
أوا :إن كان على صاحب الوديعة امصرفية حق مُقر به ،للمصرف أو للغر،
أو كان ماطاً وعليه بيّنة فإنه ا جوز اأخذ من الوديعة امصرفية مقاصة إا
ما يبذله هو أو يعطيه ،أو أن يصدر بامقاصة حكم قضائي يفصل ي النزاع.
ثانياً :إن كان جاحدا للحق ظاماً لصاحبه ،وم يكن لصاحب احق القدرة
على مل صاحب الوديعة على اإقرار ،فجمهور فقهاء امالكية القول مشروعية،
وان كان مذهب امدونة القول بعدم مشروعية امقاصة من الوديعة ،قال اإمام
خليل رمه اه  ":وامنع هو مذهب مالك ي امدونة ،قيل ابن القاسم :قال
ذلك مالك؟ قال :أظنه للحديث الذي جاء  ":أدّ اأمانة من ائتمنك وا خن
من خانك " (داود1430 ،هـ2009 ،م) .واجواز ابن عبد احكم ،قال :يأخذها وإن
كان عليه دين ،وهو مبي على أحد القولن ي إجازة رهن امديان وقضائه بعض
غرمائه .وااستحباب مأخوذ من قول ابن اماجشون ،حيث قال  ":أرى أنه يستعمل
احيلة بكل ما يقدر حتى يأخذ حقه ،فإن فيه إبراء ذمة امسلم.
والكراهة مأخوذة من كام أشهب :ا آمره إا بطاعة اه تعاى ،وإن أردت
فعله فأنت أعلم (خليل1433 ،هـ2012 ،م ،صفحة  235ج  .)05وقد اختار اإمام
ابن رشد اجد القول باإباحة ،قال رمه اه  ":وأظهر اأقاويل إباحة اأخذ ،أن
الرسول صلى اه عليه وسلم أباح ذلك هند بنت عتبة بن ربيعة ما شكت إليه
زوجها أبا سفيان بن حرب ا يعطيها من الطعام ما يكفيها وولدها،فقال ها ":
خذي ما يكفيك وولدك بامعروف " وكذلك يتأول قوله  ":وا خن من خانك
" أي ا تتعدى فتأخذ أكثر من الواجب لك فتكون قد خنته ،كما خانك أول
مرة ،أن من أخذ حقه الواجب له ،فليس خائن بل فعل امعروف الذي أباحه
الني صلى اه عليه وسلم هند ،فعلى هذا خرج احديثان ميعا وا حمان
على التعارض( "...رشد ،امقدمات واممهدات1408 ،هـ1988 ،م ،صفحة  458ج
 .)02وقد قيد اإمام الدردير مشروعية امقاصة واأخذ ،إن أمن الرذيلة بالنسبة
إى اخيانة ،قال رمه اه  ":وله أي للمودَع اأخذ منها ( الوديعة ) بقدر حقه إن
ظلمه ربها مثلها من سرقة أو خيانة أو غصب ،وحل جواز اأخذ مثل حقه ( إن
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أمن ) اآخذ الرذيلة بالنسبة إى اخيانة ،وأمن العقوبة على نفسه وإا م جز،
أن حفظ اأعراض واجوارح واجب على اأرجح من القولن..والرك لأخذ
منها أسلم " (الدردير ( ،د ،تاريخ النشر ) ،صفحة  567ج.)03
 - .4خامة:
بعد الفراغ من البحث تبينت ملة من النتائج مثلت فيما يلي:
أوا :أن الوديعة امصرفية عقد بن العميل امودع والبنك امودع لديه مبي
على أركان وشروط يرتب عنه فتح احساب.
ثانيا :أن امصارف والبنوك ها ملكية الودائع وحق التصرف فيها ما هو
منصوص عليه.
ثالثا :تأخذ الودائع امصرفية جموعة صور لكل صورة منها أحكام خاصة
بها.
رابعا :أن الفقه اختلف ي تكييف الودائع امصرفية بن من اعترها عقد
وديعة ومن كيفها أنها قرض ،والذي عليه التشريع اجزائري أنها قرض.
خامسا :قرر امالكية أن امودع له إذا اجر بالوديعة فالربح له.
سادسا :جوز رهن الودائع امصرفية بناء على خريج امالكية ي رهن الوديعة.
التوصيات:
 .1إعادة النظر ي بعض التشريعات امنظمة إدارة امصارف والبنوك وذلك
لضمان موسع للودائع امصرفية ما يتوافق وأحكام الشريعة اإسامية.
 .2ضرورة دعم امصارف اإسامية لصناديق ااستثمار احلي والوطي
لتوسيع دائرة الشغل.
 .3تكثيف الدورات العملية والتدريبية للقائمن على امصارف اإسامية
لضمان جودة أحسن ي التسير ومعاجة التحديات.
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ملخص -

لقد أفرز التطور العلمي احاصل ي اجال البيولوجي عدّة نوازل
معاصرة حتاج إى دراسة فقهية وقانونية دقيقة لضبط وحديد العمل بها شأن
نظام اإجاب الصناعي الذي استحوذ على اهتمام الكثر داخل اجزائر وخارجه،
وعلى تطلعات امهتمن وامعنين ،فقد يكون ي الزوجن أو أحدهما ما منع
اإجاب باجماع كامرض أو العقم فيسبب تأخر اإجاب قلق وخوف الزوجن
وأهلهما وأصدقائهما وكل احيطن بهما ،لكن اأحاث العلمية كشفت عن
وجود طرق علمية حديثة انعكست على مواد اإثبات امدنية واجزائية ،وبرز
دورها جليا ي إثبات النسب ،وهو ما اعتمده امشرع اجزائري موجب اأمر
رقم( )02- 05امؤرخ ي 2005/02/27م ،فصار لزاما معرفة اأحكام الشرعية
والقانونية هذه اممارسات الطبية والوقوف على ميع ضوابطها وشروطها ،حتى
يكون اأزواج على دراية بها ،وتكون مارسة اأطباء موافقة للشريعة والقانون من
أجل اابتعاد عن الوقوع فيما يسبب اختاط اأنساب وااستهتار حرمة التجي
على النسل وامتهانه ،ويسهِل أيضا دور القضاء عند الفصل ي النِزاعات امتعلِقة
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 مكرر من قانون45  وهو ما أشار إليه امشرع اجزائري ي نص امادة،بإثبات النسب
.اأسرة اجزائري
- الكلمات الدالة
. قانون اأسرة, الشريعة, اإجاب الصناعي,النَسب, طرق اإثبات العلمية
AbstractThe Scientific Development In The Biological Field Has Produced
In Several Contemporary Issues That Need Careful Jurisprudential
And Legal Study To Control And Define The Work On Them, Like
The Industrial Reproduction System, Which Has Attracted The
Interest Of Many Inside And Outside Algeria, And The Aspirations
Of The Interested And Concerned Parties, As It May Be In The
Couple Or One Of Them That Prevents Childbearing With
Intercourse, Such As Disease Or Sterility, Delayed Childbearing
Causes Anxiety And Fear Of The Spouses, Their Family, Their
Friends And All Those Around Them, But Scientific Research Has
Revealed The Existence Of Modern Scientific Methods That Have
Been Reflected On Civil And Penal Evidence, And Their Role Has
Been Clearly Evident In Establishing Lineage, Which Is What The
Algerian Legislator Has Adopted Under Order No. (05- 02) Dated
02/27/2005 AD, So It Became Imperative To Know The Legal And
Legal Provisions For These Medical Practices, And To Observe All
Its Controls And Conditions, So That The Husbands Are Aware Of
Them, And The Practice Of Doctors Is In Accordance With Sharia
And The Law In Order To Avoid Falling Into What Causes Mixing Of
Lineages And Disdain For The Prohibition Of Genealogy On The
Offspring, Which Is Referred To By The Algerian Legislator In
Article 45 Bis T Of The Algerian Family Law.
Key WordsScientific Proof Methods, Pedigree, Industrial Reproduction,
Sharia Law, Algerian Family Law.
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 - .1مقدمة:
إهتم التشريع اإسامي اهتماما بالغا حفظ أعراض الناس وأنسابهم ،حيث
عبّر عنه فقهاء الشريعة مقصد حفظ النسل والعرض ،وارتبط ذلك بأهداف
بناء اأسرة امسلمة الي هي لبنة من لبنات اجتمع والدعامة اأساسية لتكوين
جتمع صاح ،حيث جاءت أحكام الشريعة حماية اأنساب وتصفيتها من
شبهات الفساد والرذيلة ،وأحاطته بسياج منيع وحصن ليظل النسب أمرا
مقدّسا ،فحثَت على الزواج الذي يعدّ ميثاقا غليظا وعقدا منشئا لعاقات امودة
والرمة والتعاون ،ونظَمته أيضا القوانن الوضعية ما يضمن احقوق
والواجبات.
ومن النَوازل الفقهية امعاصرة الي حتاج إى دراسة شرعية دقيقة نظام اإجاب
الصناعي حيث استحوذ هذا اأخر على اهتمام الكثر وتطلعات امهتمن ،وهو
من اموضوعات الي حتاج إى أجوبة قاطعة من امؤهلن وامختصن ي اميادين
الشرعية والطبية والقانونية ،وهذا اأمر أيضا يقلق الكثر من العاملن على
رعاية شؤون اأسرة ويوجههم لابتعاد عن الوقوع فيما يسبب هم اختاط
اأنساب وااستهتار حرمة التجي على النسل.
ولكن قد يكون ي الزوجن ،أو أحدهما ما منع اإجاب باجماع كامرض أو
العقم ،فيؤدِي تأخر اإجاب إى قلق وخوف الزوجن وأهلهما ،ما يشعرهما
بالضعف واإحباط فتتبدد آماهما وطموحاتهما وينعكس ذلك على حياتهما
الزوجية مهددا استقرارها واستمرارها ،ويتحول تأخر اإجاب إى هاجس
يؤرقهما وينغِص حياتهما ،اأمر الذي جعل اأزواج يلجؤون إى وسائل بديلة
تساعد على اإجاب والتخصيب بالتلقيح الصناعي.
ف عند هذا احد
وا شكَ أنَ التطورات العلمية والبيولوجية احديثة م تتوقَ ْ
فحسب ،بل كشفت عن وجود طرق علمية حديثة انعكست على مواد اإثبات
امدنية واجزائية ،وخاصَة ي إثبات النسب.
ومسايرة للتطورات العلمية احديثة ،نصّ امشرع اجزائري على جواز اللجوء إى
الطرق العلمية إثبات النسب أثناء تعديله لقانون اأسرة موجب اأمر رقم
( )02- 05امؤرخ ي 2005/02/27م غر أنّه م يفصّل ي موضوع ااجاب
الصناعي ي قانون اأسرة إا ي مادة واحدة فقط (امادة  45مكرر) وم ينص على
بشر إبراهيم ،بلعلياء حمد
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اأحكام القانونية امنظمة له ،واكتفى بذكر شروطه ،اأمر الذي أثار الكثر
من اإشكاات العلمية والعملية فيما تعلّق مشروعيته خاصَة ي بعض أشكاله
وأنواعه من جهة ،ومدى حجية الطرق العلمية احديثة وإثباتها للنسب عند
امشرع اجزائري .
أهمية اموضوع:
 - 1يكتسي هذا اموضوع أهمية كبرة ي عدّة حقول قانونية ابتداء بقانون
اأسرة والقانون اجنائي وقانون الصحَة ،ولعلَ مسألة إثبات النسب بالطرق
العلمية احديثة قد أشار إليه امشرع اجزائري ي مادة واحدة من قانون
اأسرة(امادة  45مكرر) ،وم يتطرق لأحكام القانونية الي تنظم عمليات
اإجاب الصناعي ،وا شكّ أنَ بادنا عرفت إجراء مثل هذه العمليات منذ
سبعينيات القرن اماضي ،وحقّقت نتائج رائعة حازت باهتمام ورغبة الكثر مّن
احتاج إليها للمساعدة على اإجاب ،فا بدّ من توضيح وتفصيل امشرع لصور
اإجاب امشروع للمحافظة على اأنساب.
 - 2ضرورة توضيح امسائل امرتبطة بالتلقيح ااصطناعي وتأجر اأرحام
ي إثبات النسب أو نفيه ،وبيان اأثر القانوني امرتب على ذلك.
 - 3كَوْنُ امشرع اجزائري م يوضّح ماهية الطرق العلمية الي جوز
اللُجوء إليها إثبات النَسب أو نفيه ،ومدى حجّيتها عنده من حيث الدالة.
الدراسات السابقة:
تطرَقت الدراسات السابقة موضوع التلقيح ااصطناعي ،وأخرى موضوع طرق
إثبات النسب بالطرق العلمية ،وكانت احاجة ملحّة ابيان دور لطرق العلمية
احديثة ي إثبات النسب لعمليات ااجاب الصناعي (التلقيح ااصطناعي،
تأجر اأرحام) ومن بن تلك الدراسات:
 -1التلقيح ااصطناعي بن الفقه اإسامي والقانون الوضعي(كتاب)،
لزبيدة إقروفة.
 - 2إثبات النسب بالطرق العلمية ي قانون اأسرة والقانون امقارن،
للطالب بوزيد خالد ،جامعة وهران ،2كلية احقوق ،سنة  ،2018/2017أطروحة
دكتوراه.
بشر إبراهيم ،بلعلياء حمد
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 - 3التلقيح ااصطناعي ي قانون اأسرة للباحثة العوي امية ،امدرسة
العليا للقضاء ،رسالة إجازة القضاء ،سنة .2005/2006
منهج البحث:
إعتمدت ي هذا البحث على منهج التحليل الوصفي ثم على امنهج امقارن ،حيث
درست مسائله عند فقهاء الشريعة اإسامية وفقهاء القانون ،وأحيانا موقف
اأطباء إذا دعت الضرورة ذكره ،كما وضحت موقف امشرع اجزائري ي قانون
اأسرة من هذه الطرق اإجابية والطرق العلمية إثبات النسب ،وموقف بعض
التشريعات القانونية اأخرى.
إشكاليات البحث:
من خال استقراء كل زوايا البحث ،فإننا حاجة لطرح عدة إشكاليات أهمها :ما
موقف فقهاء الشريعة اإسامية وفقهاء القانون من طرق اإجاب الصناعي
احديثة؟ ما هي شروط وضوابط اللجوء إليها شرعا وقانونا؟ وكيف يثبت نسب
امولود من التلقيح ااصطناعي خاصة إذا كان اإثبات بالطرق العلمية؟ ومدى
حجّيتها عنده من حيث الدالة؟
خطة البحث :لقد تناولت من خال حثي النقاط التالية:
مـقدمة
امبحث اأول :ماهية الطرق العلمية احديثة إثبات النسب وحجيتها.
امطلب اأول :ماهية الطرق العلمية احديثة إثبات النسب.
امطلب الثاني :حجية الطرق العلمية احديثة إثبات النسب.
امبحث الثاني :تعريف التلقيح ااصطناعي وشروطه
امطلب اأول :تعريف التلقيح ااصطناعي
امطلب الثاني :شروط التلقيح ااصطناعي
امطلب الثالث :أنواع التلقيح ااصطناعي
امبحث الثالث :حكم التلقيح ااصطناعي واستئجار اارحام ي الفقه
والقانون اجزائري ومدى إثباته بالطرق العلمية.
امطلب اأول :حكم التلقيح ااصطناعي ي الفقه اإسامي والقانون
امطلب الثاني :موقف القانون اجزائري من استئجار اارحام.
امطلب الثالث :نسب امولود الناتج من التلقيح ااصطناعي.
بشر إبراهيم ،بلعلياء حمد
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امطلب الرابع :إثبات نسب امولود من التلقيح ااصطناعي بالطرق العلمية
احديثة ي القانون اجزائري والفرنسي.
خامة
 - .2امبحث اأول :ماهية الطرق العلمية احديثة إثبات النسب وحجيتها.
تعتر الطرق العلمية البيولوجية من امسائل امستجدة الي اختلف فيها
فقهاء العصر وتنازعوا ي اجاات الي يستفاد منها ،وقد كثر استعماها ي
الدول الغربية واإسامية ،وقد أحدث هذا ااكتشاف العلمي ثورة هائلة ي
جال العائق اأسرية واأنساب العائلية.
ولقد أقرّ امشرع اأسري اجزائري جواز العمل بهذه الوسائل احديثة
إثبات النسب ي امادة  40من قانون اأسرة ،إا أنّه م يبن أنواعها الي كشفت
عنها العلوم الطبية البيولوجية ،فماهي الطرق العلمية ي إثبات النسب؟
 - .1.2امطلب اأول :ماهية الطرق العلمية احديثة إثبات النسب.
هي الوسائل احديثة الي توصّلت إليها العلوم البيولوجية والطبية إثبات
النسب ،حيث أثبتت فاعليتها وصحة نتائجها ،اأمر الذي جعل التشريعات
والقوانن تعتمد عليها إثبات النسب وتُراهن على ذلك ،وتتمثل هذه الطرق
العلمية ي البصمة الوراثية ونظام فصائل الدم .ABO
الفرع اأول :البصمة الوراثية.
يرى الدكتور خليفة علي الكعي أنَ التعريف اأنسب للبصمة الوراثية
هو التعريف الذي جاء ي البحث امعنون ب ":مقدمة فحص احمض النووي
الريبوزي ي جال البحث اجنائي والذي عرَف البصمة الوراثية بأنهَا":
الركيب الوراثي الناتج عن فحص احمض النووي لعدد واحد أو أكثر من
أنظمة الداات الوراثية" (الكعي.)2006 ،
تعريف البصمة الوراثية ي التشريع اجزائري:
م يوجد أي تعريف للبصمة الوراثية ي قانون اأسرة اجزائري ،أنّ
امشرع ي التعديل اأخر اكتفى بعبارة " الطرق العلمية" ي الفقرة الثانية من
امادة  40إذ جاء فيها مايلي " :جوز للقاضي اللجوء إى الطرق العلمية إثبات
النسب".
بشر إبراهيم ،بلعلياء حمد
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إا أنَه ذكر تعريفا للبصمة الوراثية ي القانون رقم ( )03- 16امتعلق
باستعمال البصمة الوراثية ي اإجراءات القضائية والتَعرف على اأشخاص،
وذلك ي امادة الثانية منه والذي جاء فيها ما يلي ":يقصد ي مفهوم هذا
القانون ما يأتي:
 - 1البصمة الوراثية :التسلسل ي امنطقة غر امشفرة من احمض النووي.
 - 2احمض النووي الريي منقوص اأكسجن :تسلسل جموعة من
النكليوتيدات تتكون كل واحدة منها من قاعدة أزوتية اأدنن
()Aالغوانن()Gالسيتوزين( )Cوالتيمن()Tومن سكر ريبوز منقوص
اأكسجن وجموعة فوسفات.
 - 3امناطق امشفرة ي احمض النووي :مناطق من احمض النووي تشفر
لروتن معن.
 - 4امناطق غر امشفرة ي احمض النووي :مناطق من احمض النووي ،ا
تشفَر لروتن معن.
 - 5التحليل الوراثي :جموعة اخطوات الي جري على العينات
البيولوجية بهدف احصول على بصمة وراثية.
 - 6العيِنات البيولوجية :أنسجة أو سوائل بيولوجية تسمح باحصول على
بصمة وراثية.
 - 7امقاربة :هي امقاربة بن بصمتن وراثيتن" (قانون اإجراءات القضائية
امتعلق بالبصمةالوراثية2016 ،م)
الفرع الثاني :نظام الدم ABO
ظهر هذا النظام ي بداية القرن العشرين حيث قام عام مساوي يدعى
"اندشتاينز
 "Landsteinerبإجراء دراسة واسعة سنة، 1901واستمرت عدة سنوات
مقارنة دماء الناس مع بعضها ومعرفة التشابه وااختاف بينهما (برزوق،
2014م) ،وفُعِل ذلك من خال أخذ عينات من الدم وخلطها معا للفحص فيما
إذا كان هذا اخلط يؤدي إى جلط الدم أم ا ،وقد جح هذا العام ي تصنيف
دم الناس إى أربع جموعات يرمز ها  ،A-B-AB-Oوذلك تبعا لتواجدها
بشر إبراهيم ،بلعلياء حمد
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وانتشارها ي النسيج الدموي ،وتشبه فصائل الدم بصمات اأصابع ،فهي غر
قابلة للتغر منذ الوادة حتى اموت.
 - .2.2امطلب الثاني :حجية الطرق العلمية احديثة إثبات النسب.
لقد اتفق معظم الفقهاء وعلماء الطب على أنَ نظام البصمة الوراثية
 A.D.Nذات دالة قطعية ي جال النسب انفراد كل شخص بنمط ميز ا
يوجد عند أي كائن آخر ي العام ،.إذ ا مكن أن يتشابه  A.D.Nلشخصن
إا مرة واحدة كل  86بليون حالة ومقارنة مع عدد سكان الكرة اأرضية الذي
يتجاوز  8مليار نسمة ،فإنه مكن القول بأن نسبة التشابه منعدمة ماما.
فقد توصل اجتمعون ي الندوة الفقهية الطبية احادية عشر للمنظمة
اإسامية للعلوم الطبية الي عقدت ي دولة الكويت عام1419هـ1998/م ،وبعد
تدارس أحكام البصمة الوراثية وأقوال الفقهاء فيها على أنّها ترقى مستوى
القرائن القوية الي يأخذ بها أكثر الفقهاء ي غر قضايا احدود الشرعية،
ومثل طورا عصريا عظيما ي جال القيافة الذي يذهب إليها مهور الفقهاء
ي إثبات النسب امتنازع فيه ،ولذلك ترى الندوة أن يؤخذ بها ي كل ما يؤخذ
فيه بالقيافة من باب أوى على أن تؤخذ هذه القرينة من عدة خترات ،وقد أقر
ذلك اجمع الفقهي لرابطة العام اإسامي امنعقد ي مكة امكرمة ي دورته
اخامسة عشر والسادسة عشر (حمد لطفي2011 ،م)
كما أن احاكم اأوروبية واأمريكية تأخذ بالبصمة الوراثية ليس على
أنها دليل فقط ،وإما باعتبارها قرينة نفي واثبات ،وإى جانب ذلك مكن عمل
هذه البصمة من أي خلفات آدمية سائلة كالدم واللعاب وغرها ،وكما أن
احامض النووي يقاوم عوامل التحلل والتعفُن والعوامل اجوية امختلفة من
حرارة ورطوبة وجفاف لفرات طويلة ،وهذا ما يدعم حجيتها ي جال إثبات
النسب(GALLOUX, 1991).
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 - .3امبحث الثاني :تعريف التلقيح ااصطناعي وشروطه
 - .1.3امطلب اأول :تعريف التلقيح ااصطناعي
استعمل التلقيح ااصطناعي ي معان عدة ،وأطلق عليه عِدَة تسميات منها:
امساعدة الطبية على اإجاب ،التناسل ااصطناعي وغرها.
أوا /لغة:
 اللَقح واللقاح حركة احبل ،واسم ما أُخِذَ من الفحل ليُدسَ ي اآخر،واإلقاح مصدره وااسم اللقاح بالفتح والكسر ،واماقيح اأمهات وما ي بطونها
من اأجنة يقال لَقِحَت إذا ملت وألقح الفحل النَاقة إلقاحا أحبَلها فلقحت
بالولد ،ولقحت النخل إلقاحا معنى أبَرت،
واما ِقحُ الي حمل الندى ثمَ محيه ي السَحاب ،وجاءنا زمن اللِقاحِ أي
التلقيح( .ابن منظور)1993 ،
 الصناعة :اسم والفاعل صانع واجمع صُنَاع ،والصَ ْنعة والصِناعة حرفةالصانع وعمله وصنعة يصنعه صنعا فهو مصنوع وصنيع عمله ،واصطنعه أي
اتَخذه ،وااصطناع هي افتعال من الصنيعة ،وهي الكرامة والعطية واإحسان.
(ابن منظور)1993 ،
ثانيا /إصطاحا:
أطلقت عدة تعاريف على التلقيح ااصطناعي نذكر منها:
هو نقل امواد امنوية صناعيا من الذكر إى مهبل اأنثى (أمدقيسي،.)2001
كما يقصد به اإجاب بغر تاقي بن الزوجن ،إذ هو عبارة عن عمليةأو وسيلة تقنية تساعد الزوجن على حقيق رغبتهما ي اإجاب دون حصول أي
اتصال جنسي بينهما ويتحقق ذلك عن طريق نقل احيوانات امنوية من الزوج
أو من غره إى العضو التناسلي للزوجة أو رمها ،كما يتحقق ذلك أيضا بزرع
بويضة ملقحة ي رمها (العوي.)2008 ،
 - .2.3امطلب الثاني :شروط التلقيح ااصطناعي (امتعلقة بالزوجن).
وهي شروط متعلقة بامستفيدين ،نصّ امشرع اجزائري على هاته الشروط
من خال نص امادة  45مكرر من قانون اأسرة والي جاء فيها" :جوز للزوجن
اللجوء إى التلقيح ااصطناعي للشروط اآتية:
بشر إبراهيم ،بلعلياء حمد
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الشرط اأول :أن يكون الزواج شرعيا
الشرط الثاني :أن يكون التلقيح برضاء من الزوجن وأثناء حياتهما.
الشرط الثالث :أن يتم مي الزوج وبويضة الزوجة دون غرهما.
الشرط الرابع :ا جوز استعمال اأم البديلة( ".قانون اأسرة امعدل،
2005م).
 - .3.3امطلب الثالث :أنواع التلقيح ااصطناعي
تعدّدت صور التلقيح ااصطناعي بسبب حالة العقم الذي يصيب الرجل أو
امرأة وحسب التطور العلمي ي جال الطب ،حيث يقسم معظم امتخصصن ي
التلقيح ااصطناعي إى نوعن :تلقيح داخلي وتلقيح خارجي.
أوا :التلقيح ااصطناعي الداخلي
يقصد بالتلقيح الداخلي بأنها عملية طبية تتمثل ي إخصاب امرأة عن
طريق السائل امنوي لزوجها أو حد اأغيار امستخدمة ي عملية التلقيح طازجة
( )Fraisأو جمَدة ( ،)Congeléوإن كان النوع اأول يفضله اأطباء أن
معدل جاح عملية التلقيح تكون أعلى ما لو استخدمت نطفة جمدة
فهو
(حمدامرسي.)1993 ،
إذن أحد أنواع التلقيح ااصطناعي ،وهو أخفُ ضررا من اأنواع اأخرى ،من حيث
اآثار الي مكن أن ترتب عليه ،إذ أنَه هو اأساس ي عملية التلقيح ،فا يلجأ
يتطلب ي
إى الطرق اأخرى إا ي حالة فشل التلقيح الداخلي.
عملية التلقيح الداخلي أن يؤخذ السائل امنوي حارا غر بارد بعد وضعه ي إناء
نضيف معقم غر مبلل باماء ،ويُسحب حقن خاصة ي فوهة الرحم ليدخل ي
رحم امرأة (أمد لطفي.)2006 ،
ثانيا :التلقيح ااصطناعي اخارجي (أطفال اأنابيب).
هو الذي يتم فيه تلقيح البويضة من امرأة خارج جهازها التناسلي ،ويتم
التلقيح ماء الذكر فان ما مَ التلقيح بالبيضات املقحة إى رحم امرأة أو رحم
امرأة أخرى (أمد لطفي.)2006 ،
وتتمثل ي سحب البويضة أو اًكثر من رحم الزوجة وذلك عن طريق تدخل
جراحي بعد استثارتها بواسطة بويضات منشطة ،ثم توضع هذه البويضات ي
وسط مائم وهو اأنبوب ،ومغذي ي وجود نطفة الرجل ،ومن ثم يتم إخصاب
بشر إبراهيم ،بلعلياء حمد
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البويضة اأنثوية بنطفة الذكر ،وبعد مرور يومن ونصف يت ُم نقل البويضة
املقحة إى رحم امرأة ،ويطلق على هذه العملية بأطفال اأنابيب.
 - .4امبحث الثالث :حكم التلقيح ااصطناعي وتأجر اأرحام ي الفقه
والقانون ومدى إثبات النسب بالطرق العلمية.
 - .1.4امطلب اأول :حكم التلقيح ي الفقه ااسامي والقانون اجزائري.
الفرع اأول :موقف الفقه ااسامي من التلقيح ااصطناعي بن الزوجن.
يقصد بالتلقيح ااصطناعي إجراء اإخصاب بن الرجل وامرأة
مرتبطن بعقد زواج صحيح ،وهذا ا يثر أيَ شك أو نزاع ي صحَته وموافقته
للشرع إذا مَ وفقا للشروط والضوابط الفقهية والقانونية.
وقد ذهب جمع الفقه اإسامي امنبثق عن منظمة امؤمر اإسامي امنعقد
بعمّان ي موضوع التلقيح ااصطناعي إى سبعة صور وهي:
-1الصورة اأوى :أن جري التلقيح بن نطفة مأخوذة من الزوج وبيضة
مأخوذة من امرأة ليست زوجته ،ثم تزرع تلك اللقيحة ي رحم زوجته.
-2الصورة الثانية :أن جري التلقيح بن نطفة رجل غر الزوج وبيضة
الزوجة ،ثمَ ُتزرع تلك اللُقيحة ي الزوجة.
-3الصورة الثالثة :ي التلقيح اخارجي بن بذرتي زوجن ،ثمَُتزرع اللقيحة
ي رحم امرأة متطوعة حملها.
-4الصورة الرابعة :أن جري التلقيح اخارجي بن بذرتي رجل أجني وامرأة
أجنبية ،ث َم ُتزرع اللقيحة ي رحم الزوجة.
-5الصورة اخامسة :أن جري التلقيح اخارجي بن بذرتي زوجن ،ثمَ ُتزرع
اللقيحة ي رحم زوجة أخرى.
واتفق أكثر الفقهاء على حرمة الصُور اخمسة ،وذلك ما تتضمَنه من
إدخال بيضة زوجة لقحت ماء زوجها أو رجل آخر ي رحم أجنبية ،أو ي رحم
تلك الزوجة من ماء رجل أجني عنها.
 - 6الصورة السادسة :هي أن تؤخذ نطفة من الزوج وبيضة من زوجته ،ويتم
التلقيح خارجيا ،م تزرع اللقيحة ي رحم الزوجة.
 - 7الصورة السابعة :أن تؤخذ بذرة الزوج ،وحقن ي رحم زوجته ،ويتم
التلقيح داخليا.
بشر إبراهيم ،بلعلياء حمد
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ويوصي جلس اجمع الفقهي اإسامي ي احالتن السادسة والسابعة
اجائزين شرعا أن يتمُ منتهى احذر وااحتياط من اختاط النطف واللقائح
(قرار اجمع الفقهي رقم1985 ،02م).
الفرع الثاني :موقف امشرع اجزائري من التلقيح ااصطناعي
لقد تصدَى امشرع اجزائري للتلقيح ااصطناعي ي حالة تعذر إجاب
اأواد بطريقة طبيعية من أجل حقيق الرغبة ي بناء أسرة متكاملة يكون
اأواد هم مرتها ،وهذا وفقا لتعديل قانون اأسرة باأمر .02- 05
فقد أجاز امشرع اجزائري صراحة التلقيح ااصطناعي بنص امادة  45مكرر
من قانون اأسرة ،إذ أنّه وضعه ي إطار وشروط تتماشى مع التشريع اإسامي
حيث جاء فيها أنَه  (:جوز للزوجن اللجوء للتلقيح ااصطناعي) وخضع
التلقيح ااصطناعي للشروط التالية:
 - 1أن يكون الزواج شرعيا.
 - 2أن يكون التلقيح برضا الزوجن وأثناء حياتهما.
- 3أن يتم مي الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غرهما.
وبهذا يكون امقنن قد أخذ ما أفتى به الشيخ أمد مَاني
رمه اه منذ سنة  1973وبالرأي الراجح الذي قالت به اجامع الفقهية وما
انتهت إليه امؤمرات الي عقدت هذه الغاية ،حيث أكَدوا على إباحة التلقيح
ااصطناعي فيما بن الزوجن فقط مع اأخذ بالضوابط التالية:
أ  -بناء على تقرير طي تتوافر فيه شروط حدّدها القانون يفيد أنَ مل
الزوجة بالطريق الطبيعي غر مكن أو من شأنه أن حدث ها أضرارا صحية
جسيمة ،وقد ذكرت امادة  45مكرر (اللُجوء) أي أنَ الزوجان ا يقومان بالتلقيح
إا ي هذا احالة.
ب  -أن يثبت رضا كا الزوجن بإجراء التلقيح ااصطناعي ،وباأسلوب
الذي جري به والوقت وامكان الذي جري فيها.
ي الوقت ذاته سطَر امشرع اجزائري إطارا قانونيا وضوابط من
شأنها تنظيم اللجوء إى هذه العملية بشكل جعلها تتماشى مع أحكام الشريعة
اإسامية ،وذلك بتحريم أيِ عملية تستدعي تدخل طرف أجني عن العاقة
الزوجية.
بشر إبراهيم ،بلعلياء حمد
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 - .2.4امطلب الثاني :موقف القانون اجزائري من استئجار اارحام.
نصَ امشرع اجزائري صراحة ي امادة  45مكرر من قانون اأسرة  (:ا جوز
اللجوء إى التلقيح ااصطناعي باستعمال اأم البديلة) ،إذ أقر منع اللجوء إى
التلقيح ااصطناعي باستعمال اأم البديلة ،وذلك ما احظ أن امشاكل
امنبثقة عن هذه التقنية هو امأساة ااجتماعية النامة عنها كاخاف القائم
بن امرأة احامل والزوجن على حقها ي الطفل ،وبهذا ا جوز أبدا استبدال
اأم الطبيعية بغرها ي مرحلة تكوين اجنن ووضعه ،ذلك أن اأمومة ليست
جرد عاقة بيولوجية ،وليست سلعة تستعمل على سبيل ااجار وااستئجار.
كما أنَ امشرع اجزائري ربط اأمومة بالوادة من خال امادة  43من قانون
اأسرة حيث جاء فيها":ينسب الولد أبيه إذا وضع احمل خال عشر ( )10أشهر
من تاريخ اانفصال أو الوفاة".
 - .3.4امطلب الثالث :نسب امولود الناتج من التلقيح ااصطناعي.
إذا مَ إجراء التلقيح ااصطناعي سواء الداخلي واخارجي بن بذرة الرجل
وامرأة بينهما عقد نكاح شرعي ،وكذلك ضمن العاقة الزوجية ،وضمن القيود
والضوابط الي بيّنها الفقهاء ،فإنَه ي هذه احالة يكون نسب امولود ثابتا من
جهة اأم واأب ،وا يوجد أدنى شك ي عدم ثبوت نسب امولود أبيه ،وذلك أن
التلقيح حاصل ي نطاق شرعية الفراش.
ويعتر التلقيح ااصطناعي وسيلة قانونية للوادة وبالتالي إثبات النسب شرط
أن تتم وفق الشروط القانونية احددة موجب امادة  45مكرر من قانون اأسرة.
أما الفقهاء فقد اختلفوا ي ثبوت نسب الطفل بناء على اختافهم ي حكم
استدخال مي رجل تربطها به عاقة شرعية ،وكان اخاف على قولن.
*القول اأول :ذهب مهور امالكية واحنابلة واحنفية إى ثبوت النسب
بااستدخال ما دامت توجد عاقة شرعية بن الرجل صاحب امي وامرأة صاحبة
البويضة.
*القول الثاني :اشرط الشافعية لثبوت النسب ي هذه احالة أن يكون امي
حرما.
أي أن قرينة اأبوة أن يكون ااجاب قد م بناء على اتصال جنسي بن
الزوجن وا يهم شرعا أن يكون التلقيح قد حدث طبيعيا أو صناعيا ،فامهمُ أن
بشر إبراهيم ،بلعلياء حمد
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العمل قد حدث ماء الزوج نفسه ،كما أنَه ا صعوبة ي هذه احالة لتحديد
نسب امولود من جهة اأم ،فأمُه الي ولدته شرعا وحقيقة (الشحات.)2011 ،
ويعتر التلقيح ااصطناعي وسيلة قانونية للوادة ي التشريع اجزائري
وبالتالي إثبات النسب شرط أن يتم التلقيح وفق الشروط القانونية احددة
موجب امادة  45مكرر من قانون اأسرة ،فإذا وُلِد الطفل بطريقة التلقيح
ااصطناعي من زوجن على قيد احياة سواء كان التلقيح داخليا بأخذ السائل
امنوي من الرجل وتلقيحه ببويضة امرأة داخل رمها ،أو كان التلقيح خارجيا
بطريقة طفل اانابيب ،فإنَ النَسب ي هذه احالة يثبت للطفل من جهة اأب
واأم كذلك.
وباإضافة إى ما تقدم فإنَه على ضوء قاعدة" :الولد للفراش" (القراي،
بدون سنة طبع) ،فإنَ الولد يُنسب إى صاحب الفراش ما م يَ ْنفِه باللِعان أو بأيَة
قرائن ،وي التلقيح ااصطناعي ا مكن للزوج نفي نسب الولد عنه ،وا توجد
قرائن على النفي أن امي مَ ْن ُيه ،واللعِان إمَا يأتي بعد أن يتيقَن أنَه ليس منه،
وهكذا فالولد ينسب إليه حسب القاعدة.
إنَ الطفل الذي يولد من عملية التلقيح ااصطناعي يعدُ طفا شرعيا وينسب
لأب واأم ،ويكون له قبلها ميع احقوق وعليه ميع االتزامات الي لأبناء
من قبل أباءهم وأمهاتهم ،فان تلقيح بويضة الزوجة الشرعية بذات مي زوجها
دون شك ي استبداله واختاطه مي غره ،هو جائز شرعا وقانونا ،ويرتب
عليه ثبوت النسب وما يتصل به من نفقة ومراث وغره ،حيث نصّت امادة 45
مكرر وامضافة موجب القانون رقم  02- 05تعديا لقانون اأسرة سنة 1984
على أن يكون التلقيح ااصطناعي مي الزوج وبويضة الزوجة ،دون غرها
حفاظا على النسب.
وإما إذا كان أجنبيا عن الزوجة ،وا تربطه أيَة صلة مشروعة ،فهو حرم
شرعا وقانونا ،ويكون ي معنى الزنا ونتائجه ،لقوله صلى اه عليه وسلم" :الولد
للفرش وللعاهر احجر" (البخاري)1957 ،
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 - .4.4امطلب الرابع :إثبات نسب امولود من التلقيح ااصطناعي بالطرق
العلمية.
إذا كان من السهل إثبات أو نفي النسب ي حالة احمل الطبيعي ،من خال
إثبات عدم امعاشرة مع الزوجة بسبب مرض عضوي مثبت طبيا ،أو نظرا هجرة
الزوج مدة تفوق مدة احمل ،أو إثبات عدم الدخول ،إا أنَ مثل هذه اأدلة غر قابلة
لاستناد عليها ي التلقيح ااصطناعي باعتبار أنَه ا يوجد اتصال جنسي طبيعي
(سكريفة.)2017 ،
فإذا مّ إجراء عملية التلقيح ااصطناعي بنفس الشروط الي نصّ عليها
امشرع ي امادة 45من قانون اأسرة اجزائري ،فإنه ا يثار اإشكال بالنسبة للنسب،
حيث جوز اللجوء إى الطرق العلمية امستحدثة وامقررة إثبات النسب من
منطلق أن امشرع اجزائري أجاز اللجوء إليها من خال نص امادة  40والي نصّت
على أنَه " :جوز للقاضي اللجوء إى الطرق العلمية إثبات النسب "فهذه العبارة
تعي أنَه جوز اللجوء إى الطرق العلمية إثبات النسب سواء كان من الطريق
وتعتر
الطبيعي أو من التلقيح ااصطناعي (جدوب.)2017 ،
البصمة الوراثية ذات حجية مطلقة ي إثبات نسب امولود من التلقيح ااصطناعي،
شأنها ي ذلك شأن إثبات نسب امولود من الطريق الطبيعي ،وهذا ما ذهب إليه
القضاء الفرنسي من أنَ الطرق العلمية أثبتت جدواها كدليل علمي ي قضايا
النسب ،حيث وصفها البعض ملِكة اإثبات). (Bottiau, 1989
ويتَضح من خال امنازعات امعروضة
على القضاء الفرنسي أنَه اعتر كا من البصمة الوراثية وفحص الدم وسيلي
نفي أو إثبات قطعية ا تقبل الشك.
إا أنّه على امشرع اجزائري النّصَ صراحة على جواز اللجوء للطرق العلمية
إثبات أو نفي نسب امولود الناتج عن عملية التلقيح ااصطناعي ،أنَه قد يفهم من
عبارة "جوز للقاضي اللجوء إى الطرق العلمية إثبات النسب" أنه جوز استخدام
الطرق العلمية إثبات النسب الطبيعي فقط.
أمَا امشرع الفرنسي فقدِ اتَخذ موقفا من الطرق العلمية إثبات النسب
الطبيعي ،أي الناتج عن عملية ااتصال اجنسي ،أما خصوص النسب الناتج عن
عملية التلقيح ااصطناعي ،فا سبيل اعتماد البصمة الوراثية بشأنه ،وذلك نظرا
بشر إبراهيم ،بلعلياء حمد

ʹͷ

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 278- 261 : )2021(3

لعلم الطرفن مسبقا باحقيقة البيولوجية للطفل ،وإذا مَت عملية إخصاب امرأة
ماء غر زوجها فا مكن إثبات عاقة اأبوة بن الولد وهذا اأخر ،طبقا للمادة
 19- 311من القانون امدني الفرنسي الي نفت العاقة بن الطفل وامانح (Code
).civil français, 2021
 - .5خامة:
إتَضح لي من خال هذا البحث عدّة نتائج أهمّها:
 - 1أنَ امشرع اجزائري جعل الفراش كأساس لثبوت النسب ،وكذا اإقرار
والبيِنة ،وهذا ما سار عليه القضاء اجزائري ،كما أنّه اعتمد على الطرق
العلمية ي جال النسب كونها ا خالف مبادئ الشرع طاما أن اهدف منها هو
الوصول إى احقائق ،خاصة وأن الفقهاء امعاصرين قد أجازوا اللجوء إى
الطرق العلمية ي جال النسب نفيا أو إثباتا ،مع وجوب االتزام بالضوابط
الشرعية عند ااعتماد عليها إثبات النسب الشرعي.
 - 2إجازة امشرع اجزائري لأزواج اللجوء إى التلقيح ااصطناعي كبديل
لعملية ااتصال اجنسي للذين يعانون من ضعف اخصوبة والعقم ويرغبون ي
إجاب اأواد.
 - 3منع امشرع اجزائري اللجوء إى استئجار اأرحام ما يرتب عنه من
مفاسد شرعية أخاقية واجتماعية وقانونية.
 - 4وجب على امشرع تنظيم مسألة نسب الطفل امولود بالتلقيح
ااصطناعي ،والنَص صراحة على جواز استخدام حليل الدم والبصمة الوراثية
إثبات النسب ونفيه.
 - 5على امشرع النَص صراحة على جواز اللجوء للطرق لنفي النسب أيضا
وإلزام القاضي بذلك ،أن بعض القانونين يرون أنّه ا جوز استعماها إا ي
اإثبات ،ويبقى اللعان هو الطريقة الوحيدة لنفي النسب.
 - 6ضرورة وضع مواد قانونية توضِح إجراءات اللجوء إلـى التلقيح
اﻻصطناعي كما هو احال ي القانون الفرنسي مثل ضرورة إثبات صفة العقم
لدى أحد الزوجن ،وأن يكون التلقيح اﻻصطناعي الوسيلة اﻷخرة حمل الزوجة
مع وجوب عرض طلب إجرائه على جنة طبية ختصة ي أمور احمل والوﻻدة،
يكون بيدها اموافقة للزوجن باخضوع هذه العملية ،مع احافظة على حقوق
بشر إبراهيم ،بلعلياء حمد
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الزوجن بإلزام اللَجنة بتسبيب قرارها ي حالة الرفض كما هو احال ي النظام
الفرنسي.
امراجع:

قائمة امراجع:
امراجع باللغة العربية:
النصوص القانونية:
 - 1قانون رقم 84- 1 1مؤرخ ي  09يونيو سنة  1984وامتضمن قانون اأسرة ،امعدل
وامتمم باأمر رقم  ،05- 02امؤرخ ي 27فراير.2005
 - 2القانون رقم  03- 16مؤرخ ي  14رمضان عام 1421هـ اموافق ل  19يونيو سنة
 2016يتعلق باستعمال البصمة الوراثية ي اإجراءات القضائية والتعرف على اأشخاص.
الكتب:
 - 1إبن منظور ،أبو الفضل مال الدين حمد بن مكرم اإفريقي(1414هـ1993/م)،
لسان العرب ،دار صادر ،بروت ،لبنان ،ج 5و ،8ص.216- 211- 129
 - 2أمد حمد لطفي(2011م) ،التلقيح ااصطناعي بن أقوال اأطباء وآراء
الفقهاء ،دار الفكر اجامعي ،اإسكندرية ،ط  ،2ص.103- 63
 - 3الشحات ابراهيم حمد منصور(2011م) ،نسب امولود الناتج عن التلقيح الصناعي،
دار الفكر اجامعي ،ااسكندرية ،ط ،1ص.113
 - 4القراي ،أبو العباس شهاب الدين أمد بن إدريس بن عبد الرمن امالكي (دون سنة
طبع) ،أنوار الروق ي أنواء الفروق ،دار عام الكتب ،بروت ،لبنان ،اجزء ،4ص.102
 - 5خليفة علي الكعي(2006م) ،البصمة الوراثية وآثارها على اأحكام الفقهية ،دراسة
فقهية مقارنة ،دار النفائس ،ط ،1ص.45
 - 6عامر قاسم امد قيسي(2001م) ،امسؤولية الطبية امرتبة على التلقيح
ااصطناعي ،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ،اأردن ،ط ،2ص.12
 - 7حمد امرسي زهرة(1993م) ،اإجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده
الشرعية ،دراسة مقارنة ،الكويت ،ص.91
 - 8حمد بن إماعيل بن ابراهيم بن امغرة البخاري اجعفي (1376هـ1957/م)،
صحيح البخاري ،مكتبة اجمهورية ،القاهرة ،مصر ،د .ط ،ج ،8- 7ص.129
مقال ي جلة:
جدوب نوال(2017م) ،إشكاات إثبات امولود بالتلقيح ااصطناعي على ضوء
-1
قانون اأسرة ،جلة جيل لأحاث القانونية امعمقة ،العدد ،15ص.11
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الرسائل اجامعية:
 - 1سكريفة حمد الطيب(2017/2016م) ،التلقيح ااصطناعي بن القانون
الوضعي والفقه ااسامي ،مذكرة لنيل شهادة اماجستر ي القانون الطي ،كلية احقوق
والعلوم السياسية ،جامعة أبوبكر بلقايد ،تلمسان ،ص.35
 - 2عاق برزوق أمال(2015/2014م) ،أحكام النسب بن القانون اجزائري والقانون
الفرنسي ،دراسة مقارنة ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ي القانون اخاص ،كلية احقوق
والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،ص.296
 - 3امية العوي(2008م) ،التلقيح ااصطناعي ي قانون اأسرة اجزائري ،مذكرة
لنيل إجازة امدرسة العليا للقضاء ،اجزائر ،ص.8
القرارات:
 - 1قرار اجمع الفقهي اإسامي رقم ،02 :الدورة الثامنة امنعقدة من 28ربيع
اآخر 7-مادى اأوى 1405هـ ،اموافق  28- 19يناير  1985م ،بشأن التلقيح
ااصطناعي وأطفال اأنابيب.
امراجع باللغة اأجنبية:
الكتب:

Textes législatifs:
1-Code civil français (janvier 2021), modifié et complété.
Livres :
1- ANNIE Bottiau (1989), Empreinte génétique et Droit de La filiation
Chronique, recueil Dalloz, Sirey, Paris.
Articles:
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التلخيص -
حاات كثرة من الشقاق الزوجي والتشرّد اأسري سببها عدم الكفاءة ي
الزواج ،لذلك وضع اإسام أسسًا دقيقة ينبغي مراعاتها .من بن هذه اأسس
التقارب بن الزوجن ي العناصر الدينية وااجتماعيّة واأخاقيّة والثقافيّة،
وما مراعاة هذه الضوابط واأسس ،إاّ لتفادي امشاكل اأسرية ،وخلق
ااستقرار واانسجام بن الزوجن ،ونظرًا لاختاف احاصل بن الفقهاء قدما
وحديثا ي هاته الضوابط ،تناول امقال دور فقه اموازنات ي ضبط وحديد احكم
امناسب من خال عرض امصاح وامفاسد امتعارضة ي امسألة ،ومن ثمّ حديد
احكم الذي يراعي مقصد الشارع وفقه الواقع.
الكلمات الدالة -
فقه اموازنات ،الكفاءة ،الزواج ،أثر العرف.
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AbstractMany Situations Of Marital Discord And Family Homelessness
Caused By Incompetence In Marriage, The Reason Why Islam Put
Precise Foundations, Which Should To Be Taken In
Consideration.Among
These
Foundations,
The
Rapprochement Between Spouses In Religious, Social, Ethical And
Cultural Elements Were Made To Avoid Family Problems And To
Create Stability And Harmony Between Spouses. Dueto The
Difference Between Ancient And Modern Jurists In Considering
These Controls, Thispaper, Discuss The Role Of Jurisprudence
Equilibriums In Controlling And Determining The Appropriate
Judgment By Presenting Interests And Contradictory Maleficence In
The Subject, Then Defining The Provision That Takes Into Account
The Intent Of The Street And The Jurisprudence Of Reality.
Key WordsJurisprudence Of Equilibriums, Competence, Marriage,
Customeffect.

 مقدمة- 1
 واجتمع اإسامي يتسم،اأسرة هي اخلية اأساسية ي كل اجتمعات
بنظامه امتفرِدِ الذي حكمه تشريعات إهية تتصف بالكمال والشمول والتوافق
 وإنَ السبيل الوحيد لتكوين أسرة مسلمة متينة هو الزواج،مع كل زمان ومكان
فهو كفيل باحفاظ على مقصد النسل باعتباره من امقاصد اأصلية وحفظ
 لكن قد حدث شقاق بن،الرابط بن اأفراد باعتباره من امقاصد التبعيَة
الزوجن أسباب عديدة قد يكون أهمها اختال التكافؤ وغياب التناغم بينهما ي
. وحتى اقتصاديا، ثقافيا، اجتماعيا،جوانب عديدة سواء دينيا
 للتكافؤ أهمية كبرة ي استقرار احياة الزوجية واستمرارها:اإشكالية
 ما مدى اعتبار:لذلك أثرنا اختيار هذا اموضوع الذي يطرح إشكاا رئيسا مفاده
 ما،الشريعة اإسامية للكفاءة ي الزواج وما امقصد من ذلك؟ أو بعبارة أخرى
أثر فقه اموازنات ي اعتبار الكفاءة أو إلغائها؟
: ويتفرع عن هذا أسئلة فرعية
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ما هي الكفاءة امطلوبة لتحقيق ااستقرار اأسري والتقارب ي العناصر
الدينية وااجتماعية واأخاقية والثقافية؟ ،وهل الكفاءة منوطة بكا الزوجن؟،
وهل هناك مقصد من اعتبار الكفاءة الزوجية ي عقد الزواج؟ ،هل يؤدي عدم
مراعاة الكفاءة ي الزواج إى عدم استقراره؟ ،وهل تعتر سببا ي انتشار الطاق
ي الواقع امعيش؟ ،هل للكفاءة مصاح ومفاسد ترتب على اعتبارها أو إلغائها؟
هل تَطرّق القانون اجزائري إى اعتبار موضوع الكفاءة ي عقد الزواج؟ ،هذا ما
سنحاول اإجابة عنه ي ثنايا هذا البحث.
أهمية البحث:
 - 1تكمن أهمية هذه الدراسة ي تفعيل فقه اموازنات على الواقع مع ربطها
بعلم امقاصد.
 - 2بيان اعتبار الكفاءة ي خلق ااستقرار والطمأنينة بن الزوجن.
 - 3كثرة وقوع امنازعات واخافات الزوجية امؤدية إى الطاق.
أهداف البحث:
 - 1توضيح موضوع الكفاءة وإزالة الغموض واإشكاات الي تعرضه.
 - 2بيان تغيّر معيار الكفاءة بتغيّر الزمان وامكان والعرف.
 - 3إثبات أ ّن الدين هو امعيار اأوى اعتبارا استقرار اأسرة.
هذا ما سنحاول اإجابة عنه باعتماد اخطة اآتية:
امبحث اأول :مفهوم الكفاءة واخاف الفقهي ي اشراطها.
امبحث الثاني :حديد جهة اعتبار الكفاءة ،وبيان أثر العرف ي اعتبار
خصاها.
امبحث الثالث :أثر فقه اموازنات ي اعتبار الكفاءة أو إلغائها ،وبيان موقف
امشرع اجزائري.
امبحث اأول :مفهوم الكفاءة واخاف الفقهي ي اشراطها.
امطلب اأول :تعريف الكفاءة.
أوا :لغة :الكُفْءُ :النَظِرُ وامُساوِيَ .ومِنْهُ الكفَاءةُ فِي النِكاح" (ابن
منظور1414 ،هـ ،صفحة ( )139الزبيدي ،صفحة  ،)390والتَكَافُؤُ :ااستِواءُ
وتكافَأَ الشَيْئَانِ :تَماثَا (الزبيدي ،صفحة ( )400الفيومي ،صفحة  ،)537ومنه
مريم عبايدية  ،صليحة بن عاشور
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قوله تعاى :وَ َلمْ يَ ُكنْ لَهُ كُفُوًا َأحَدٌ [اإخاص ،]04:وعليه نقول أن معنى
الكفاءة ي اللغة هي :التساوي والتعادل وامماثلة ،والتناظر.
ثانيا :اصطاحا :تعددت تعاريف الفقهاء ها:
 - 1احنفية" :الْمُمَا َثلَةُ بَ ْينَ الزَوْجيْنِ فِي خُصُوصِ ُأمُورٍ" (ابن جيم،
صفحة .)137
 - 2امالكية" :وهي امماثلة ي الدين واحال واحرية" (الصاوي1431 ،هـ،
صفحة .)400
 - 3الشافعية" :أمر يوجب عدمه عارا ،وضابطها مساواة الزوج للزوجة ي
كمال أو خسة ما عدا السامة من عيوب النكاح" (البكري1418 ،هـ1997/م،
صفحة ( )377الغزالي1417 ،هـ ،صفحة .)84
 - 4احنابلة :اعتروها امماثلة وامساواة ي مسة أمور الديانة والصناعة
واليسار واحرية والنسب (برهان الدين1418 ،هـ1997/م ،صفحة ( )126امرداوي،
 1415هـ 1995،م ،صفحة .)108
تدل الكفاءة عند الفقهاء على امماثلة وامساواة ي أمور خصوصة بن
الزوجن ،هذا وقد اختلف اعتبارهم ي حديدها كلٌ حسب اجتهاده.
أما تعريف امعاصرين للكفاءة فهو كاآتي " :مساواة الزوج زوجته ي امنزلة
حيث ا تكون الزوجة وا أولياؤها عرضة للتعير بهذه امصاهرة حسب العرف"
(عبد الوهاب خاف1357 ،هـ1938/م ،صفحة  ،)70وقيل هي"امساواة بن الزوجن
ي أمور مادية واجتماعية حيث تتحقق السعادة الزوجية بينهما ويندفع العار أو
احرج عن امرأة وعن أوليائها" (حمد الشماع 1416 ،هـ1995/م ،صفحة .)49
يُاحظ أن التعريفن اتفقا ي حقيقة الكفاءة وهي امساواة بن الزوجن
بوجه ا يُلحق العار للمرأة وأوليائها ،ولكن التعريف اأول ترك حديد خصاها
ما يقتضيه العرف أما التعريف الثاني فحددها ي اأمور امادية وااجتماعية.
بناءً على ما سبق من التعاريف مكن أن نقول الكفاءة هي :ماثلة الزوج زوجته
ي خصال معترة أو أن يكون أعلى منها ي هذه اخصال الي َيحِقُ للمرأة والولي
إسقاطها برضاهما ولكن ي حالة انعدام التكافؤ قد تُعيَرُ امرأة وأولياؤها به.
مريم عبايدية  ،صليحة بن عاشور
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امطلب الثاني :حكم الكفاءة ي الزواج.
اختلفت أقوال الفقهاء ي حكم الكفاءة ي الزواج على ثاثة أقوال ،نفصل
بيانها ي الفروع اآتية:
أوا :القول اأول:
أ  -ليست شرطا مطلقا؛ فكل مسلم هو كفء للمرأة امسلمة فيصح الزواج
ويلزم سواء أكان الزوج كفؤًا للزوجة أو غر كفء ها ،ومن قال بهذا الكرخي
من احنفية احسن البصري (الكاساني1406 ،هـ1986/م ،صفحة ( )317ابن
اهمام ،صفحة ،)293وابن حزم (ابن حزم 1431 ،هـ ،صفحة  )151إا أن هذا
اأخر استثنى الزاني والزانية يقول" :وأهل اإسام كلهم إخوة ا حرم على
ابن من زجية لغية نكاح ابنة اخليفة اهامي .والفاسق  -الذي بلغ الغاية
من الفسق  -امسلم  -ما م يكن زانيا  -كفؤ للمسلمة الفاضلة وكذلك
الفاضل امسلم كفؤ للمسلمة الفاسقة ما م تكن زانية" (ابن حزم 1431 ،هـ،
.
صفحة )151
ب  -أدلتهم على عدم اعتبار الكفاءة ي الزواج :كان استداهم مجموعة
نصوص من القرآن والسنة.
كمْ ِمنْ َذكَرٍ َوأُنْثَى
خلَقْنَا ُ
 - 1القرآن :قوله تعاى :يَا َأ ُيهَا النَاسُ إِنَا َ
كمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِ َتعَارَفُوا إِنَ أَكْ َرمَ ُكمْ عِنْدَ اللَهِ أَتْقَاكُمْ
وَج َعلْنَا ُ
احجرات.]13:وقوله أيضا:

[

إِنَمَا الْمُ ْؤمِنُونَ ِإخْوَةٌ [احجرات ،]10:وقوله عز

وجل بعد ذكر ما حُرِم من النساء:
َوُأحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِ ُكمْ [النساء.]24:
وجه الدالة :تُبيِن اآيات الكرمة أنه ا تفاضل بن امسلمن إا بالتقوى ،وأن
امؤمنن ميعا إخوة ا فرق بينهم ،وإطاق حلية نكاح النساء دون تقييد كل ما
سبق ي دليل على أن عدم وجود الكفاءة أن القول بها يتناقض مع ما حتويه
اآيات الكرمة.
س َلمَ« :إِذَا جا َءكُ ْم
صلَى اللَهُ َعلَيْهِ وَ َ
 - 2من السنة النبوية :قَالَ رَسُولُ اللَهِ َ
خلُقَهُ فَأَنْ ِكحُوهُ ،إِلَا تَ ْف َعلُوا تَ ُكنْ فِتْنَةٌ فِي اأَرْضِ وَفَسَادٌ»
َمنْ تَ ْرضَوْنَ دِينَهُ َو ُ
(الرمذي 1395 ،هـ 1975 /م ،صفحة .)387
مريم عبايدية  ،صليحة بن عاشور
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س َل َم قَالَ« :يَا بَنِي
صلَى اهُ َعلَيْ ِه وَ َ
َعنْ أَبِي هُ َريْرَ َة َرضِ َي اللَهُ عَنْهُ ،أَ َن رَسُو َل اللَهِ َ
بَيَاضَةَ ،أَنْ ِكحُوا أَبَا هِنْدٍ َوأَنْ ِكحُوا إِلَيْهِ» (احاكم 1411 ،هـ– 1990م ،صفحة )178
قَالََ :وكَانَ حَجامًا.
س َلمَ ،فَقَالَ« :مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟»
مَرَ رَجلٌ عَلَى رَسُولِ اللَهِ صَلَى اهُ َعلَيْهِ وَ َ
قَالُوا :حَ ِريٌ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْ َكحََ ،وإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَعََ ،وإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ ،قَالَُ :ثمَ
سلِمِنَ ،فَقَالَ« :مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟» قَالُوا :حَ ِريٌ إِنْ
سَكَتَ ،فَمَرَ رَجلٌ ِمنْ فُقَرَاءِ امُ ْ
خَطَبَ أَنْ اَ يُنْ َكحََ ،وإِنْ شَفَعَ أَنْ اَ يُشَفَعََ ،وإِنْ قَالَ أَنْ اَ يُسْتَمَعَ ،فَقَالَ رَسُولُ اللَ ِه
صلَى اهُ َعلَيْهِ وَ َ
َ
س َلمَ« :هَذَا خَيْرٌ ِمنْ مِلْءِ اأَرْضِ مِثْلَ هَذَا» (البخاري1422 ،هـ،
صفحة  ،)8وهذه اأحاديث وغرها تدل على عدم اعتبار الكفاءة وعدم ااعتداد
بها ي النكاح.
خ  -مناقشة أدلة عدم اعتبار الكفاءة:
يرد على ااستداات السابقة من م يعتر الكفاءة مطلقا ي الزواج ما يلي:
 - 1إن اشراط الكفاءة ي الزواج ا يناي امساواة واأخوة بن امؤمنن ،إذ
الناس متساوون ي احقوق والواجبات وي قضايا الدين وأن التفاضل هو
بالتقوى ،أما ااعتبارات الشخصية فهم متفاوتون فيها.
وقد جاء ي القرآن ما يدل صراحة على اأفضلية ي كثر اأمور منها:
-ي الدرجات :قوله تعاى:

خلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ
َوهُوَ الَذِي ج َعلَكُمْ َ

كمْ [ اأنعام .]165:وي الرزق:
كمْ فِي مَا آتَا ُ
بَعْضَ ُكمْ فَوْقَ َبعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَ ْبلُ َو ُ
قوله أيضا :وَاللَهُ فَضَلَ َبعْضَ ُكمْ َعلَى َبعْضٍ فِي الرِزْقِ [ النحل .]71:وي العلم:
قال اه تعاى :قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَذِينَ َي ْعلَمُونَ وَالَذِينَ لَا َي ْعلَمُونَ إِنَمَا يَتَ َذكَ ُر
أُولُو الْأَلْبَابِ [الزمر .]09 :يوجد اختاف بن الناس ي الرزق والثروة والعلم
وهذا ااختاف هو فطرة إنسانية فطر اه الناس عليها ،والشريعة اإسامية
تتماشى مع الفطرة واأعراف الي ا خالف النصوص الشرعية وا تتصادم
وأصول الدين (أبو زهرة ،صفحة ( )138وهبة الزحيلي1405 ،هـ1985/م،
الصفحات .)231- 230
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أمّا حلية النساء ماعدا احرمات الي ذكرتها اآية فهذا ا ينافيه شرطالكفاءة ،أن شرط الشهادة لصحة النكاح ا يناي اآية فكذلك ا ينافيها شرط
الكفاءة واعتبارها ي النكاح (مسعود مادي2007/2006 ،م ،صفحة .)65
أما بالنسبة للسنة:
 - 1إماا :هناك أحاديث معارضة ها تطلب الكفاءة فتكون حمولة على
الندب.
 - 2تفصيا :أمر الني صلى اه عليه وسلم بتزويج أبي هند ،حتمل أنه
كان ندبا هم إى اأفضل ،وهو اختيار الدين وترك الكفاءة فيما سواه وااقتصار
عليه وهذا ا منع جواز اامتناع وحتمل كذلك كما قال الكاساني أنه كان
أمر إجاب خصيصا له بذلك كما خص أبا طيبة بالتمكن من شرب دمه،
وخص خزمة بقبول شهادته وحده (الكاساني1406 ،هـ 1986 -م ،صفحة .)573
أما القائلون بأن الكفاءة شرط ي الزواج انقسموا إى فريقن :من قال بأنها
شرط لزوم ومن قال بأنها شرط صحة وتفصيل هذا كاآتي:
ثانيا :الفريق الثاني :الكفاءة شرط لزوم ي الزواج قال بهذا مهور أهل
العلم؛ أبو حنيفة ي ظاهر الرواية (ابن عابدين1412 ،هـ 1992 -م ،صفحة
( )209الكاساني1406 ،هـ 1986 -م ،صفحة ( )574/573ابن اهمام ،صفحة
( )291جموعة من علماء اهند1411 ،هـ1991/م ،صفحة )290وامالكية
(الدسوقي1417 ،هـ1996 /م ،صفحة ( )58التميمي1422 ،هـ2001/م ،صفحة
)1182والشافعية (الرملي1414 ،هـ1993/م ،صفحة ( )253الغزالي1417 ،هـ،
صفحة ( )140القفال الشاشي1988 ،م ،صفحة  )349وأمد ي رواية ثانية
(الزركشي 1413 ،هـ1993/م ،صفحة ( )59امرداوي 1415 ،هـ 1995،م ،صفحة
ص( )105ابن قدامة1388 ،هـ 1968 -م ،صفحة  .)372ويعي هذا القول أن
العقد يصح إذا انعدمت الكفاءة ،ولكن حق لصاحب احق ي الكفاءة ااعراض
على هذا العقد وامطالبة بفسخه (عمر سليمان اأشقر1418 ،هـ1997/م ،صفحة
.
)200
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أ  -أدلة الفريق:
 - 1من القرآن :قوله تعاى:

كمْ مِنْ َذكَرٍ َوأُنْثَى
خلَقْنَا ُ
يَا َأ ُيهَا النَاسُ إِنَا َ

كمْ [احجرات:
شعُوبًا وَقَبَائِلَ لِ َتعَارَفُوا إِنَ َأكْرَمَ ُكمْ عِنْدَ اللَهِ أَتْقَا ُ
وَج َعلْنَاكُمْ ُ
 .]13وجه الدالة :اآية بيّنت تفاضل الناس عند اه بالتقوى والعمل الصاح،
فدل هذا على عدم جعل الكفاءة شرط ي صحة الزواج .وقوله:

ضلُوهُ َن
َفلَا َتعْ ُ

أَنْ يَنْ ِكحْنَ أَزْوَاج ُهنَ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْ َنهُمْ بِالْ َمعْرُوفِ [البقرة .]232 :وجه الدالة:
يقول ابن تيمية" :يدل على أن امرأة لو رضيت بغر امعروف لكان لأولياء العضل
وامعروف تزويج الكفء" (ابن تيمية1416 ،هـ1995/م ،صفحة .)84
 - 2من السنة النبوية :حديث أبو هريرة رضي اه عنه عن الني صلى اه
خلُقَهُ فَأَنْ ِكحُوهُ ،إِلَا تَ ْف َعلُوا
كمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ َو ُ
عليه وسلم أنه قال« :إِذَا جا َء ُ
تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اأَرْضِ وَفَسَادٌ» (الرمذي 1395 ،هـ 1975 /م ،صفحة  .)387رتب
احديث سبب الفساد على عدم مراعاة الدين فقط ،وهذا دليل على عدم جعل
أوصاف الكفاءة شرط لصحة الزواج.
ما ورد عن الني صلى اه عليه أنه خيّر بريرة حن عتقتها عائشةفاختارت نفسها (البخاري1422 ،هـ ،صفحة  .)147فتخير الني صلى اه عليه
وسلم لريرة بعد العتق دليل على عدم اعتبار الكفاءة شرط صحة إذ لو كان
كذلك ما خرها؛ لذلك قال الشافعي " :أصل الكفاءة ي النكاح حديث بريرة"
(الصنعاني1421 ،هـ2000/م ،صفحة  .)177كذلك حديث أبي هند احجام
(احاكم 1411 ،هـ– 1990م ،صفحة )178؛ فمع أن بي بياضة من اأنصار وأبا
هند حجام من مواهم ،وا تكافؤ بينهما فالني صلى اه عليه وسلم يأمرهم
بتزوجه وهذا دليل واضح على عدم اعتبار الكفاءة شرط صحة ي الزواج.
ب  -مناقشة اأدلة:
 الظاهر أن علّة خيرها هو من أجل أنها أصبحت مالكة نفسها ،وهذاحاصل سواء كان الزوج حرّا أو عبدا ،وهو ما يعرف خيار العتق (الرافعي،
1423هـ2002/م ،صفحة .)338
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ف
 بنسبة حديث بي بياضة وأبي هند احجام يرد بأن أمد ضع ّاحديث وأنكره ي رواية أبي طالب وغره (ابن قدامة1388 ،هـ 1968 -م ،صفحة
.)372
ثالثا :الفريق الثالث :القول بأن الكفاءة شرط صحة ي الزواج ،ومنهم أبو
حنيفة (ابن عابدين1412 ،هـ 1992 -م ،صفحة  ،)209ورواية ثانية عن أمد
وهي امذهب عند أكثر امتقدمن من احنابلة (امرداوي 1415 ،هـ 1995،م،
صفحة  .)105قال الزركشي" :هذا امنصوص امشهور وامختار لعامة اأصحاب
من الروايتن" (الزركشي 1413 ،هـ1993/م ،صفحة .)59
أ  -أدلة الفريق - 1 :السنة النبوية :ما روى أبو هريرة رضي اه عنه « :إِذَا
خلُقَهُ فَأَنْ ِكحُوهُ ،إِلَاّ تَ ْف َعلُوا تَ ُكنْ فِتْنَةٌ فِي اأَرْضِ
كمْ َمنْ تَ ْرضَوْنَ دِينَهُ َو ُ
جَا َء ُ
وَفَسَادٌ» (الرمذي 1395 ،هـ 1975 /م ،صفحة  ،)387يُفهم من هذا احديث أنه
إذا م يرض على دينه وخلقه ا يُزوج لرتب الفساد الكبر على ذلك.
صلَى اللَهُ َعلَيْهِ وَسَ َلمَ قَالَ لَهُ« :يَا َعلِيُ،
 َعنْ َعلِيِ ْبنِ أَبِي طَالِبٍ ،أَنَ النَبِيَ َأ ِيمُ إِذَا وَجدْتَ لَهَا
صلَاةُ إِذَا آنَتْ ،وَاجنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ،وَا َ
َثلَاثٌ لَا تُ َؤخِ ْرهَا :ال َ
كُفْئًا» (الرمذي 1395 ،هـ 1975 /م ،صفحة  ،)320ربط احديث الزواج
بالكفاءة دليل على اعتبارها شرطا ي صحته (الزركشي 1413 ،هـ1993/م،
صفحة ( )59علي بن سعد الغامدي1418 ،هـ ،صفحة َ .)37عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :قَالَ
س َلمَ« :تَخَيِرُوا لِنُطَفِ ُكمْ لَا تَضَعُوهَا إِلَا فِي الْأَكْفَاءِ»
صلَى اهُ َعلَيْهِ وَ َ
رَسُولُ اللَهِ َ
(احاكم 1411 ،هـ– 1990م ،صفحة  ،)458هذا احديث حصر النكاح ي
اأكفاء وهو دليل على اعتبار الكفاءة شرط صحة فيه (علي بن سعد الغامدي،
1418هـ ،صفحة .)37
 - 2من امعقول :الكفاءة مطلوبة فيما بن العرب حتى ي القتال ففي
النكاح أوى (السرخسي1414 ،هـ1993/م ،صفحة )23؛ أن النكاح يعقد للعمر
وا يكون ذلك إا بالتفاهم وحسن العشرة القائمة على التكافؤ بن الزوجن،
فلزم أن تكون شرط صحة (مسعود مادي2007/2006 ،م ،صفحة .)77
ب  -مناقشة اأدلة :بنسبة حديث أبو هريرة رضي اه عنه يُرد عليه بأن فيه
حثا على مراعاة معيار الكفاءة ي الدين وخطورة التهاون فيه ،وليس فيه ما يدل
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على أن الكفاءة شرط صحة (الزركشي 1413 ،هـ1993/م ،صفحة )59
(الشوكاني1414 ،هـ1993 /م ،صفحة  .)127حديث ":ثاث ا تؤخرها  "...أيضا
حديث ضعيف ،وعلى فرض صحته فهو يدل على مسارعة تزويج امرأة من كفئها
إذا وجد ندبا قال الزيلعي  ":روي من حديث عائشة ومن حديث أنس ومن حديث
عمر من طرق عديدة كلها ضعيفة (الزيلعي1416 ،هـ1996/م ،صفحة  .)248أما
قول الني صلى اه عليه وسلم إما يقصد بها كفاءة اأعداء ا النسب ،وإما
أخرج للهم الني صلى اه عليه وسلم أكفاءهم من قريش لئا يظن أن الرسول
يضن بقرابته دون اأنصار أو لعلماء أن هؤاء أشد من تقدم من اأنصار
فالكفاءة ي احرب كفاءة الشدة وا عاقة ها بكفاءة النكاح (علي بن سعد
الغامدي1418 ،هـ ،صفحة .)37
القول الراجح :بعد عرض أدلة كل فريق ومناقشتها يتضح ،أن اعتبار
الكفاءة مطلوب وهو معتر ي معيار الدين بااتفاق حيث جد الفقهاء قدما
وحديثا يعترون الدين شرط صحة ي الزواج بالنسبة للرجل ،فالكافر ليس
كفءً للمسلمة باتفاق وا جوز تزوجه أما ما عدا هذا فوقع اخاف فيه.
وبالتالي فالقول الراجح هو قول مهور الفقهاء(الفريق الثاني) الكفاءة مطلوبة
ولكن تعتر شرط لزوم ا شرط صحة.
امبحث الثاني :حديد جهة اعتبار الكفاءة ،وبيان أثر العرف ي اعتبار
خصاها.
إنّ صفات الكفاءة ليست ي درجة واحدة من حيث ااعتبار وااهتمام،
كما أن جهة اعتبارها ختلف ،وعليه أدرجنا ي هذا امبحث مطلبن كاآتي:
امطلب اأول :حديد جهة اعتبار الكفاءة.
أي من تعتر الكفاءة ي حقه الرجل دون امرأة أم كاهما؟.
خصَ مهور الفقهاء  -مهور الفقهاء من امذاهب اأربعة واأكثرية من
احدثن امعاصرين إى اعتبارها ي جانب الرجل للنساء ( -السرخسي،
1414هـ1993/م ،صفحة ( )25ابن عابدين1412 ،هـ 1992 -م ،صفحة )220
،
(الغزالي1418 ،هـ ،صفحة ( )140الزركشي 1413 ،هـ1993/م ،صفحة )77
الكفاءة بالرجل دون امرأة معنى أن الكفاءة ي الزواج تطلب للنساء ا للرجال،
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فعلى الرجل أن ماثل امرأة ي أمور خصوصة فا يكون أقل منها شأنا ،فهي
تُشرَفُ باارتباط برجل ماثلها أو يكون أحسن منها بينما تُعيّر هي وأولياؤها إذا
كان هذا الرجل دونها ي الكفاءة ،لقوله صلى اه عليه وسلم « َمنْ كَانَتْ لَهُ
جهَا كَانَ لَهُ َأجْرَانِ» (البخاري،
سنَ إِلَ ْيهَا ُثمَ أَعْتَ َقهَا وَتَزَ َو َ
جَا ِريَةٌ َفعَا َلهَا ،فَ َأحْ َ
1422هـ ،صفحة .)167
وإن هناك من امعاصرين من يرى بأن الكفاءة ا تكون ي جانب الرجل فقط
بل تشمل امرأة كذلك ،وأن الرجل يُعيّر كذلك إذا ارتبط بامرأة غر مكافئة
له وتُعيَّر أسرته أيضا ":فلو خطب شخص من أسرة حرمة فتاة تعيش ي
امقاهي وامراقص تشرب اخمر وتسهر الليالي احمراء ،أن أسرة هذا الرجل تتعيّر
بهذا الزواج" (عبد الرمان الصابوني1418 ،هـ1998- 1997 /م ،صفحة .)213
اأصل هو مراعاة الكفاءة ي جانب الرجال للنساء بناءً على اعتبارات عديدة
منها:
 - 1أن الرجل ختص بالقوامة والطاق :أما القوامة أي حق تسير اأسرة
وا يستقيم أن يكون الطرف اأدنى هو القوّام والرئيس على من يعلوه ويتفوق
عليه (حمد بلتاجي1420 ،هـ2000 /م ،صفحة  .)373أمّا الطاق فهو حق الزوج
أيضا إذا تبن أن الزوجة غر صاحة له ،فيستطيع بإرادته امنفردة أن ينهي
العاقة خاف الزوجة؛ فإذا اكتشفت أنه غر كفء ها ،فا بد أن ترفع أمرها
للقضاء (حمد بلتاجي1420 ،هـ2000 /م ،صفحة .)373
 - 2إضافة إى أن عدم اعتبارها من جانب الزوجة حكمة عظيمة ،فلو
اعترت الكفاءة من جانب الزوجة لبقيت أغلب النساء با زواج ،ما يؤدي إى
الفتنة والفساد وااحال اخلقي ي اجتمع اإسامي ،واختال احياة
ااجتماعية اختاا ا يستهان به (مسعود مادي2007/2006 ،م ،صفحة .)141
واأرجح ي تصورنا بناءً على ما سبق أنّ اأصل هو مراعاة الكفاءة ي جانب
الرجال للنساء للحوق العار بامرأة وأهلها عند الزواج بغر امكافئ ،إضافة إى أن
الرجل يسهل عليه التخلص من العاقة الزوجية إذا رأى أنه خُدع فيه.
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امطلب الثاني :أثر العرف ي تغر صفات الكفاءة.
اختلف الفقهاء ي اعتبار الصفات الي تشرط ي الكفاءة فمنهم من ضيَق
نطاقها ومنهم من توسط ،ومنهم من توسع ي ذلك ،وبالتالي هل امرجع ي
الكفاءة ثابت أم متغر؟ هذا ما سنُبيّنه ي هذا امطلب.
أوا  :تصنيف صفات الكفاءة .إن عناصر الكفاءة كثرة العدد ،ختلفة
النوع مكن معها ي صنفن؛ صنف نصي وصنف اجتهادي.
 - 1الصنف النصي :ويتمثل ي عنصر الدين وهو ما اتفق عليه الفقهاء
قدما وحديثا ،ودلت عليها اعتبارات نصية من القرآن والسنة قد فصلنا ذكرها
ي حكم اعتبار الكفاءة فمراعاة إسام الزوج متفق عليه بن ميع العلماء،
وكذلك التقوى والصاح والع ّفة معنى اتفق عليه ماهر العلماء ومنهم من
خص الكفاءة به دون غره ،وعليه فإن مرجع الدين ي خصال الكفاءة ثابت
بنصوص الشرع ا يتأثر بتغر اأعراف والزمان وامكان ،يقول اين القيم ":الذي
يقتضيه حكمه صلى اه عليه وسلم اعتبار الدين ي الكفاءة أصا وكماا ،فا
تزوج مسلمة بكافر ،وا عفيفة بفاجر ،وم يعتر القرآن والسنة ي الكفاءة أمرا
وراء ذلك ،فإنه حرّم على امسلمة نكاح الزاني اخبيث ،وم يعتر نسبا وا
صناعة وا غنى وا حرية" (ابن القيم1415 ،هـ1994/م ،صفحة  .)145وعليه فإن
معيار الدين ي الكفاءة مرده إى نصوص الشرع وا دخل للعرف وااعتبارات
اأخرى فيه.
 - 2الصنف ااجتهادي :يشمل عناصر الكفاءة باستثناء الدين
كالوظيفة وامال ،والسن ،واحال وغرها فهذه اخصال مرجعها غر ثابت؛ أنها
حتكم إى ااعتبارات الشخصية وما حكمه اأعراف الي تتغر بتغر الزمان
وامكان ،فرغم اأدلة الي اعتمدها الفقهاء ي كل معيار لكن النصوص امستدل
بها صحيحها غر صريح الدالة وصرحها غر صحيح السند ،وبالتالي يبقى
امستند اأقوى ي اعتبار معاير الكفاءة هي اأعراف والعادات الي هي مناط
اأحكام الشرعية .فمن كان ي زواجه معرّة على امرأة الي يريد التزوج بها
حسبما يقتضيه عرف بلدها ،فهو غر كفء ها سواء كان ذلك ي ماله أو
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نسبه أو صنعته وإن م يكن ي زواجها منه معرة فيعتر كفءً ها (عمر سليمان
اأشقر1418 ،هـ1997 /م ،صفحة .)236
وعليه نقول أن احكم بكفاءة الزوج لزوجته من ناحية اليسر والفقر ،وشرف
امهنة ودناءتها ،وعلو النسب واحطاطه والتحضر والبداوة واأمية والتعلم
وتوافق السن وغرها من الصفات إما مرجعه العرف وامعتاد لدى الناس.
ثانيا :سلطان العرف وأثره ي تغر صفات الكفاءة.
إنَ معاير الكفاءة ختلف من بلد إى آخر بل من مدينة إى أخرى ومن
شخص آخر كل حسب طريقة تفكره وعرفه السائد ي بلده وعائلته ،لذلك
تعتر مسألة الكفاءة قضية اجتماعية يصعب حصرها وحديدها ي نقاط
معينة؛ أنها لن تنطبق على اجميع ،فتبقى متأثرة بظروف معينة وهي أعراف
الناس ونظرتهم اخاصة يقول تعاى :خُذِ ا ْلعَفْوَ َو ْأمُرْ بِا ْلعُرْفِ َوَأعْرِضْ عَ ِن
الْجا ِهلِنَ [ سورة اأعراف ]199:فمادام العرف غر فاسد بل فيه مصلحة وهي
استقرار اأُسَر ودوام الزواج فترك امسألة ما حكم أعراف الناس به ،قيل أمد":
ي حديث (العرب بعضهم لبعض أكفاء ،إا حائكا ،أو حجاما) :وكيف تأخذ به
وأنت تضعفه؟ قال :العمل عليه" (ابن قدامة1388 ،هـ 1968 -م ،صفحة ،)38
يعي أنه ورد موافقا أهل العرف.
هناك بعض اجتمعات اإسامية قَصرت الكفاءة على النسب ،حتى اُعترت
الكفاءة عندهم عنوانا على ترفع بعض اأنساب على البعض اآخر ،وعادت بعض
اجتمعات بسبب ذلك إى مية اجاهلية والنعرات القبلية ،وقد ورد ي الذخرة
قول اللخمي بأن اعتبار النسب ي الكفاءة بالنسبة للغنية مرده إى العرف فإن
كانت عادة بلدها عدم امعرة بالزواج من دونها نسبا زوجت به (القراي1994 ،هـ،
صفحة  ،)216ي حن أنه يوجد ي واقع الناس من ا يعتر هذا امعيار وا يلتفت
إليه أصا حتجن بآية:

خلَقْنَاكُمْ مِنْ َذكَرٍ َوأُنْثَى
يَا َأ ُيهَا النَاسُ إِنَا َ

كمْ [سورة
كمْ شُعُوبًا وَقَبَائِ َل لِ َتعَارَفُوا إِنَ َأكْرَمَ ُكمْ عِنْدَ اللَهِ أَتْقَا ُ
وَج َعلْنَا ُ
احجرات ،]13 :وهناك من يرى أن امال ليس معيارا بل إمكانية القدرة على
الكسب هو اأصل فالعمل هو امؤثر ،وحتجون بقوله تعاى:

َوأَنْ ِكحُوا الْ َأيَامَى

كمْ َوِإمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْ ِن ِهمُ اللَهُ ِمنْ فَضْلِهِ
مِنْ ُكمْ وَالصَا ِلحِنَ ِمنْ عِبَا ِد ُ
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[سورة النور ،]32 :إضافة إى أن الرزق على اه عز وجل يقول تعاى:

وَفِي

السَمَا ِء رِزْقُ ُك ْم َومَا تُوعَدُونَ [ سورة الذاريات.]22 :
يقول عبد الرمان الصابوني ":وطاما أن عناصر الكفاءة ي أمور اجتماعية
فإنها خضع للتغير والتبديل حسب العرف لكل عنصر ،وهذا نصت أكثر
التشريعات العربية على أن العرة ي الكفاءة لعرف البلد" (عبد الرمان
الصابوني1418 ،هـ1998- 1997 /م ،صفحة .)71
وعليه نقول أن ااجتهادات الفقهية لتعداد صفات الكفاءة خضع مراعاة
الواقع امعيش ي كل عصر ،باعتبار ما لذلك من أثر على استقرار العاقة
الزوجية ودوام اأسرة ،وإن ااختاف ي اعتبار صفات الكفاءة اختاف عادة ا
اختاف دليل وحجة؛ حيث أنّ اعتبار السن والعلم واجمال وغر ذلك قد ا
يكون من خصال الكفاءة ،ولكن اأوى مراعاة التقارب بن هذه اأوصاف أن
وجودهم أدى لتحقيق الوفاق والوئام بن الزوجن وعدمهم قد حدث بلبلة كما
قال وهبة الزحيلي (وهبة الزحيلي1405 ،هـ1985/م ،صفحة  .)248وخافا
مستعصيا اختاف وجهات النظر وتقديرات اأمور وحقيق هدف الزواج وإسعاد
الطرفن ،فمن كان حس أن ها ي نفسه تأثرا قويا ،فاأوى أن يراعيها لئا
ينجم عن إغفاها مشكات تنخر صرح اأسرة وتوهنه أو تهدمه ،ولكن مع كل ما
ذكرنا ينبغي على امرأة وأوليائها مراعاة صفة الدين من صاح وتقوى وعفّة
وهي أساس صفات الكفاءة؛ فإن خا الرجل من أحد أوصاف الكفاءة وتوفرت فيه
صفة الدين فا تضيّعه وجعل أمور تافهة زائلة عائقا وخاصة ي هذا الزمان
الذي عزف عنه الشباب عن الزواج وزادت العنوسة بسبب أشياء زائدة ما قد أوقع
الكثرات ي ضرر ،فتقدم امرأة ي السن جعلها غر مرغوبة لدى الرجال وبالتالي
بقاؤها عانسا قد جرها للفاحشة فتخسر دينها ودنياها.
امبحث الثالث :أثر فقه اموازنات ي اعتبار الكفاءة أو إلغائها ،وبيان
موقف امشرع اجزائري.
إنّ بناء اأسرة هو أهم بناء ي كيان اجتمع ،حيث يتوقف على سامته
وصابته سامة اجتمع وعزة اأمة ،واختيار الزوج (رجا أو امرأة) فيه آثار قيمة
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تدعو لنجاح احياة الزوجية أو إخفاقها ،ولكن هل اعتبار التكافؤ بن الزوجن
قائم على مصاح ومسوّغات شرعية أم أنّ فيه خالفة للدين ومقاصد الشريعة؟
امطلب اأول :أثر فقه اموازنات ي اعتبار الكفاءة أو إلغائها.
سنتعرض ي هذا امطلب إى عرض امصاح وامفاسد مسألة اعتبار
الكفاءة بن الزوجن ثم نبيّن أثر اموازنات فيها.
وفقه اموازنات يعي  ":جموعة امعاير واأسس الي يرجح بها بن ما تنازع
من امصاح أو امفاسد ،ويعرف به أي امتعارضن ينبغي فعله ،وأيهما ينبغي
تركه" (عبد اجيد حمد السوسوة1425 ،هـ 2004-م ،صفحة  .)13وحتى ا
يكون أمر اموازنة خاضع للهوى ا بد من ضوابط حدد بها الوصف مصلحةً أو
مفسدةً :أن يكون النفع أو الضر حقّقا مطّردا  /أن يكون النفع أو الضر غالبا
واضحا /أن ا مكن ااجتزاء عنه بغره ي حصيل الصاح وحصول الفساد /أن
يكون أحد اأمرين من النفع أو الضر مع كونه مساويا لضدّه معضودا مرجح
من جنسه /أن يكون أحدهما منضبطا حققا واآخر مضطربا( .حمد الطاهر
بن عاشور 1425 ،هـ  2004 -م ،الصفحات ).209- 206
أوا :مصاح اعتبار الكفاءة بن الزوجن :هناك مصاح عديدة تنتج عن
اعتبار التكافؤ بن الزوجن منها:
 - 1إنّ اختيار الزوجن لبعضهما وفق معاير حددة فيه آثار قيمة تدعو
لنجاح احياة الزوجية أو إخفاقها ،وقد حثَ اإسام على حسن خيّر اأزواج
ويشهد لذلك قوله تعاى على لسان ابنة الرجل الصاح الذي زوّج ابنته موسى
ي
ي قوله تعاى :قَالَتْ ِإحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجرْهُ إِنَ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجرْتَ الْقَوِ ُ
حكَ ِإحْدَى ابْنَتَيَ هَاتَ ْينِ َعلَى أَنْ تَأْجرَنِي ثَمَانِيَ
الْ َأمِنُ ()26قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنْ ِك َ
حِجج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَ ِمنْ عِنْدِكَ َومَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ َعلَ ْيكَ سَتَجدُنِي إِنْ شَا َء
اللَهُ ِمنَ الصَا ِلحِنَ [القصص ]27- 26 :فقد أنكحه إحدى بنتيه ما رأى منه
من القوّة واأمانة ،وهذا دليل على ضرورة خيّر اأزواج خاصة ي جانب الرجال
للنساء.
 - 2إنَ ااختيار الناجح للزوج سبب ي العشرة الصاحة الي يقطع بها
الزوجان رحلة احياة بهدوء ،ومتى ما كان ااختيار سليماً كانت اأسرة متينة.
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 - 3إذا اعترت الشريعة اإسامية اختيار الزوج ركنا أساسيا  ،ي بناء
اأسرة فهو موازٍ اختيار الزوجةلقوله صلى اه عليه وسلم« :إِذَا جَا َءكُم مَ ْن
خلُقَهُ فَأَنْ ِكحُوهُ ،إِلَا تَ ْف َعلُوا تَ ُكنْ فِتْنَةٌ فِي اأَرْضِ وَفَسَادٌ» (الرمذي،
تَرْضَوْنَ دِينَهُ َو ُ
 1395هـ 1975 /م ،صفحة  ،)387بل ولعله ي كثر من اأحيان يعتر أهم
وأوجب ،أنَ اختيار الزوجة إن كان على أسس خاطئة ووصل حال اأسرة
لطريق مسدود ،فإنه بإمكان الزوج إنهاء ذلكم الرباط عن طريق الطاق ،أما إذا
كان اختيار الزوج على أسس غر سليمة ووصل حال اأسرة إى طريق مسدود،
فإن امرأة ستعيش ي ظلم وندامة سواء بقيت حت عصمته أو طلقت منه.
 - 4إنّ اعتبار الكفاءة ي الزواج يُسهم ي استقرار اأسرة واستمرارها،
وا شك أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية أو مقارنة منزلة
امرأة كان ذلك أدعى لنجاح احياة الزوجية وأحفظ ها من الفشل
واإخفاق فهو أمر هام يتحتم توفرّه ،وبذلك تكتمل القناعة عند
امرأة ي أنَها أحسنت اختيار قرينها وأنَه أهل للعيش ي كنفه
(العجوز حي الدين ،صفحة  ،)242يقول القراي ":وأصل اعتبارها
أن امطلوب من النكاح السكون والود واحبة لقول اه تعاى
خلَقَ لَ ُكمْ ِمنْ أَنْفُسِ ُكمْ أَزْوَاجا لِتَسْكُنُوا إِلَ ْيهَا وَجعَلَ
َو ِمنْ آيَاتِهِ أَنْ َ
بَيْنَ ُكمْ مَوَدَةً وَ َرحْمَةً [الروم  ،]21ونفس الشريفة ذات امنصب ا تسكن
للخسيس بل ذلك سبب العداوة والفن والبغضاء والعار على مرّ
اأعصار" (القراي1994 ،هـ ،الصفحات .)212- 211
 - 4يُعدُ انعدام التكافؤ بن الزوجن ي نواحٍ عديدة من أهم أسباب الطاق،
ومرجع اخافات الي هي ي اأصل بسبب امفارقات الي كانت بينهما وم
يأخذانها بعن ااعتبار من البداية ،يقول الباحث مسعود مادي ":أن من أسباب
امشاكل ودوافعها عدم التكافؤ بن الزوجن ،يتبلور من حيث الوعي والتعليم
واإمكانيات وامفاهيم الي تعمق الفجوة وتضاعف مسافات البعد ي الرؤية
والفهم ...ما يضاعف من حجم امشكلة ووزنها وأبعادها وخلق من امسائل
العادية مشاكل ،بسبب سوء الفهم أو عدم القدرة على التقييم السليم" (مسعود
مادي2007/2006 ،م ،صفحة .)41
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 - 5من مقاصد الزواج تكوين اأسرة امتماسكة وهذا يقتضي دوام احياة
الزوجيّة واستقرارها وبالتالي إجاد النسل وبقاء النّوع اإنساني ،وهذا من
مقاصد الشريعة الي وجب احفاظ عليها.
 - 6إنّ حسن ااختيار ومراعاة الكفاءة بن الزوجن يؤدي إى منع وقوع
الضرر بالنسبة للرجل بتجنب اخسائر امادية من مهر ونفقات ،وحفظ امرأة
وحصّنها من نظرة اجتمع الي ملؤها الشك ما يعرقلها من بناء حياة
جديدة مع زوج آخر ،كما حمي اأطفال من ااحراف والتشرّد ،وينتج أثره على
اجتمع أيضا فاخافات الواقعة بن الزوجن تنتقل لأسر الكبرة ما قد يؤدي
إى أضرار مادية كوقوع اجرائم (مسعود مادي2007/2006 ،م ،الصفحات
.)45- 44
 - 7احافظة على معة امرأة وأوليائها من التعيّر حسب العرف يقول
وهبة الزحيلي" :ويراد منها –الكفاءة  -حقيق امساواة ي أمور اجتماعية من
أجل توفر استقرار احياة الزوجية وحقيق السعادة بن الزوجن حيث ا تعيّر
امرأة وأوليائها بالزواج حسب العرف" (وهبة الزحيلي1405 ،هـ1985/م ،الصفحات
.)230- 229
ثانيا :امفاسد امرتبة على اعتبار الكفاءة بن الزوجن :إن اعتبار الكفاءة
بن الزوجن يشوبه بعض امفاسد منها:
 - 1دعا اإسام إى امساواة بن ميع الناس واعتبار الكفاءة يُفضي إى
نفي اأخوة والتفاضل والتفريق بن امؤمنن وهذا يناقض قوله تعاى:

إِنَمَا

الْمُ ْؤمِنُونَ إِخْوَةٌ [احجرات.]10 :
كمْ َم ْن
 - 2العرة ي الكفاءة بالدين ،لقوله صلى اه عليه وسلم« :إِذَا جا َء ُ
خلُقَهُ فَأَنْ ِكحُوهُ ،إِلَا تَ ْف َعلُوا تَ ُكنْ فِتْنَةٌ فِي اأَرْضِ وَفَسَادٌ» (الرمذي،
تَرْضَوْنَ دِينَهُ َو ُ
 1395هـ 1975 /م ،صفحة  ،)387وأما اعتبار الكفاءة ي ما دونه يؤدي إى ترتب
الفساد والفن.
 - 3اعتبار الكفاءة ي اأمور الدنيوية يُولد نظام الطبقيّة والتفرقة ي
اجتمع؛ فاعتبار امال مثا يُولد نظام الطبقية بن الفقراء واأغنياء ،أما اعتبار
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امستوى العلمي والثقاي يُولّد التفرقة بن الناس ي اجتمع ما يؤدي إى
الضغينة بن أفراد اجتمع وهذا مرفوض ي الشريعة اإسامية.
 - 4اعتبار امرأة وأوليائها خصال الكفاءة ومسكهم بها يؤدي إى عزوف
الشباب عن الزواج وبالتالي كثرة العنوسة ،ما جعل الكثرات يتجهن إى
ااحراف وبالتالي أصبح هذا وسيلة إى الفساد وإيقاع احرمات وجب سده.
ثالثا :أثر اموازنات ي اعتبار الكفاءة بن الزوجن.
وبعد عرضنا مصاح ومفاسد اعتبار الكفاءة بن الزوجن نلحظ بداهة
وجود تزاحم بينهما ،فبِرَغمِ مَا حمله هذه امسألة من مصاح عديدة وحقيقية،
إا أنها حمل بن ثناياها مفاسد أيضا ،ولو نظرنا إى قاعدة درء امفاسد مقدم
على جلب امصاح لرفضنا اعتبار الكفاءة ،ولكن ذلك قد يُحدث ضررا كبرا
يتحمل نتائجه الزوجان وحتى اأطفال وتنتقل آثاره للمجتمع حكم أنه الوسط
الذي يعيشون فيه ،إضافة إى أن عدم اعتبارها فيه إهمال ما يُقرره العرف إذْ ا
مكن تطبيق حكم يبقى نفاذ أمره ،فضا عن أن امصاح امذكورة أقوى وأرجح
من امفاسد ،وبالتالي فإهمال امصاح يُحدث ضرراً بليغا على امكلفن ،والشريعة
جاءت لتحقيق مصاح العباد ودفع امفاسد عنهم ،يقول الشاطي ":امعاني
امقصودة ي جنس التشريع العام لتحقيق مصاح العباد ي الدارين الي وضعت
الشريعة من أجله" (الشاطي1417 ،هـ1997 /م ،صفحة .)1
وعليه نقول إن اعتبار الكفاءة بن الزوجن أمر ضروري ا بد منه أنَه يُعدُ
من اأسباب الرئيسة اموصلة إى السعادة الزوجية واطمئنانها ،وعدم مراعاة
ذلك قد يكون سببا ي نشوب اخاف بن الزوجن الذي قد يصعب حله إا
بالطاق ،وهو سببٌ ي انهيار وهدم اأُسر وضياع اأطفال وتشردهم وهذا خالف
مقاصد الشريعة اإسامية الي شرعت الزواج خلق ااستقرار كما قررت حفظ
ما ينتج عنه من النسل.
ولكن اعتبارها –الكفاءة  -يُعدُ شرط لزوم ا شرط صحة ،وإنَ الدين أمى
وأعلى صفات الكفاءة الي ا تستطيع امرأة ااستغناء عنها ،أما باقي خصال
الكفاءة فهي خاضعة لظروف ومابسات امرأة وأعرافها ،فإذا ثبت أن امال أو
امستوى العلمي أو السن وغر ذلك له اعتبارات شخصية عند امرأة وأوليائها أو
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ها اعتبار ي أعرافهم وعاداتهم ،فإن القول باعتبار الكفاءة هنا مطلوب دفعا
للمفاسد واأضرار الي قد تنتج عنها ،أما إذا ثبت أن اعتبارها يؤدي إى أضرار
على امرأة فإن القول بامنع مقدم.
امطلب الثاني :موقف القانون اجزائري من الكفاءة.
م يتطرق قانون اأسرة اجزائري إى موضوع الكفاءة صراحة وم
ينظمها كمبدأ مستقل ،وهذا يعدُ نقصًا وتقصرا من امشرع اجزائري ي هذا
اموضوع وإنَ امادة  222الي تنص على أنَ  ":كل ما م يرد النص عليه ي هذا
القانون يرجع فيه إى أحكام الشريعة اإسامية" (قانون اأسرة1404 ،هـ -
1984م ،صفحة  ،)23يعي أن أي موضوع م يُفصل فيه قانون اأسرة اجزائري
فإنَ مرده للشريعة اإسامية باعتبارها امصدر الثاني للتشريع الذي هو قانون
اأسرة الصادر بأمر رقم  02- 05امؤرخ ي  27فراير  ،2005لكن ي احقيقة هذا
غر كافٍ لتوضيح موقف القانون اجزائري من الكفاءة فكان من اأحسن
واأجدر أن يوضح صراحة ويفصّل ي موضوع الكفاءة من حيث جهة اعتبارها،
وجاها وأوصافها ووقت اعتبارها ،أو كان عليه أن يتبنى اجاه من اجاهات
الفقهاء اأربعة (لوعيل حمد امن2004 ،م ،صفحة  ،)67وليكن امالكية مثا
حكم أن امرجعية الدينية ي اجزائر للمذهب امالكي؛ أن مبنى أوصاف الكفاءة
وخصاها ي أغلبها على أعراف الناس ،واأعراف كما قلنا تتغر بتغر الزمان
وامكان لذلك كان اأجدر بامشرع اجزائري أن يفصل ويُوضح ي امسألة ما
يُوافق أعراف اجتمع اجزائري.
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اخامــة:
وي ختام البحث نتوصل إى ملة من النتائج والتوصيات امتعلقة موضوع
البحث منها:
 - 1الكفاءة هي امساواة أو امقاربة بن الزوجن ي صفات خصوصة أو أن يكون
الزوج أعلى منها جنبا ما قد يلحق امرأة وأوليائها من أذى.
 - 2ذهب مهور العلماء إى اعتبار الكفاءة شرط لزوم للنكاح؛ فإذا تنازلت عنها
امرأة وأوليائها مّ النكاح.
 - 3القول جعل الكفاءة شرط صحة ي النكاح ما م يدل عليه الدليل
الصحيح الصريح فهو قول ضعيف إا ي صورة واحدة متفق عليها وهي
إسام الزوج ،فا يصح زواج امسلمة إا مسلم.
 - 4تشرط الكفاءة ي جانب الزوج مصلحة الزوجة ،وحق للمرأة ووليها
إسقاط حقهم ي الكفاءة.
 - 5وقت اعتبار الكفاءة هو عند إنشاء العقد وا عرة بزواها بعده.
 - 6اختلف الفقهاء امسلمون ي حديد الصفات امعترة ي الكفاءة ،ولكنهم
أمعوا على أن الدين (التقوى والصاح) أمى صفات الكفاءة.
 - 7إنّ الدين أعلى مات الكفاءة اعتباراً ،فهو شرط صحة باتفاق الفقهاء ي
حق الرجال للنساء ،فا جوز للمسلمة التزوج بغر امسلم.
 - 8امعيار ي حديد الصفات امعترة ي الكفاءة هو العرف وبالتالي تتغر
صفات الكفاءة بتغر أعراف وعادات الناس ،وأزمانهم وأماكنهم.
 - 9عدم مراعاة التكافؤ بن الزوجن قد يكون سببا خفيا أو ظاهرا ي وقوع
الطاق وانتشاره.
 - 10م يتطرق القانون اجزائري إى احديث عن الكفاءة وأناط اأحكام الي
م يُشرعها إى أحكام الشريعة اإسامية.
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التوصيات :
 - 1إجراء حوث علميّة تهتم بأسباب الطاق ،للحد من هذه الظاهرة على
أن جمع بن كا اجانبن الديي و ااجتماعي.
 - 2إنشاء دورات ومراكز تعليمية للمقبلن على الزواج.
 - 3إعداد الرامج اإذاعيّة الي جمع بن امفتن واخراء ااجتماعين
لتوعيّة اأُسر ،والتحدث عن أسباب استقرار الزواج وبيان خطر الطاق ي
تشرد اأسرة.
آفاق البحث:
نظراً لتأثر الكفاءة بالعرف ،والعرف يتغيّر بتغيّر الزمان وامكان ،فإنَ دراسة
موضوع أثر فقه اموازنات ي اعتبار الكفاءة حتاج إى مواصلة حث مستمر
يتأثر بتغير أعراف الناس وأحواهم وأزمانهم.
قائمة امصادر وامراجع:

 - 1ابن اهمام (د ت) ،شرح فتح القدير ،دار الفكر( ،د ط).
 - 2ابن تيمية ( 1416هـ)1995/م ،جموع الفتاوى ،تح :عبد الرمن بن حمد بن قاسم،
جمع املك فهد ،امدينة النبوية ،امملكة العربية السعودية،
 - 3ابن حزم(1431هـ) ،احلى ،دار الفكر  ،بروت ،ج( ،9د ط).
 - 4ابن عابدين(1412هـ 1992 -م) ،رد احتار ،دار الفكر ،بروت ،ط.2
 - 5ابن قدامة (1388هـ 1968 -م) ،امغي ،مكتبة القاهرة( ،د ط)..
 - 6ابن منظور ( 1414هـ) ،لسان العرب ،دار صادر – بروت ،ج ،1ط.3
 - 7ابن جيم (د ت) ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتاب اإسامي ،ج ،3ط.2
 - 8أبو زهرة(د ت) ،الواية على النفس ،دار الرائد العربي ،بروت ،لبنان( ،د ط).
 - 9أمد بن حمد بن حنبل( 1421هـ  2001 -م) ،مسند اإمام أمد بن حنبل ،تح:
شعيب اأرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،عبد اه بن عبد احسن الركي ،مؤسسة
الرسالة ،ط.1
 - 10البخاري اجعفي(1422هـ ،).صحيح البخاري ،تح :حمد زهر بن ناصر الناصر،
دار طوق النجاة  ،ج ،7ط.1
 - 11برهان الدين ( 1418هـ 1997 /م) ،امبدع ي شرح امقنع ،دار الكتب العلمية ،بروت،
لبنان ،ج ،6ط.1
 - 12البكري ( 1418هـ  1997 -م) ،إعانة الطالبن ،دار الفكر ،ج ،3ط.1
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 التميمي(1422هـ2001 /م) ،تسهيل امسالك ،تح :عبد احميد بن مبارك ،دار ابنحزم ،بروت ،لبنان ،ط.1
 احاكم النيسابوري( ،)1990 – 1411امستدرك على الصحيحن ،تح :مصطفىعبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بروت ،ج2ط.1
 الدسوقي (1417هـ1996 /م) ،حاشية الدسوقي ،دار الكتب العلمية ،بروت ،لبنان،ط.1
 الرافعي(1423هـ2002/م) ،أحكام اأحوال الشخصية للمسلمن ي الغرب ،دار ابنحزم ،بروت ،لبنان ،ط.1
 الرملي (1414هـ1993 /م ) نهاية احتاج ،دار الكتب العلمية. الزَبيدي (د ت) ،تاج العروس ،تح :جموعة من احققن ،دار اهداية ،ج( ،1د ط). الزركشي(1413هـ1993 /م ،).شرح الزركشي ،مكتبة العبيكان ،ط.8 الزيلعي 1416(،هـ1996/م) نصب الراية ،تح :أمد مس الدين ،دار الكتبالعلمية ،بروت ،لبنان ،ط..1
 الشاطي(1417هـ1997 /م ،).اموافقات ،تح :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،دار ابن عفان ،ط.1
 الصاوي (1431هـ) ،بلغة السالك أقرب امسالك امعروف ،دار امعارف ،ج(،3د ط). الصنعاني(1421هـ2000 /م ،).سبل السام ،تح :عصام الدين الصباطي ،داراحديث ،القاهرة ،مصر ،ط.1
 عبد الرمان الصابوني(1418هـ1998- 1997 /م ،).شرح قانون اأحوالالشخصية السوري ،منشورات جامعة دمشق.
 عبد اجيد حمد السوسوة 1425(،هـ 2004-م ).فقه اموازنات ي الشريعةاإسامية ،تقديم :مصطفى الزحيلي ،دار القلم ،اإمارات العربية امتحدة ،دبي ،ط.1
 عبد الوهاب خاف (1357هـ 1938 -م) ،أحكام اأحوال الشخصية ي الشريعةاإسامية ،مطبعة دار الكتب امصرية  ،القاهرة ،ط.،2
 علي بن سعد الغامدي(1418هـ) ،اختيارات بن قدامة الفقهية ،دار طيبة ،امملكةالعربية السعودية ،ط..1
 عمر سليمان اأشقر (1418هـ1997 /م)  ،أحكام الزواج ي ضوء الكتاب والسنة ،دارالنفائس ،اأردن ،ط.2
 الغزالي (1417هـ ،).الوسيـط ي امذهب ،تح :أمد حمود إبراهيم  ,حمد تامر،دار السام – القاهرة ،ج ،5ط،1
 قانون اأسرة  -سنة  ،2007القانون رقم  11- 84امؤرخ ي  9رمضان عام 1404هـاموافق  9يونيو سنة 1984م امتضمن قانون اأسرة امعدل وامتمم ،الفصل الرابع.
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 القراي(1994م) ،الذخرة ،تح :حمد حجي ،دار الغرب اإسامي ،بروت ،ط.1 القفال الشاشي(1988م ،).حلية العلماء ،تح :ياسن دراركه ،مكتبة الرسالةاحديثة ،اأردن ،ط.1
 الكاساني (1406هـ 1986 -م) ،بدائع الصنائع ،دار الكتب العلمية،ج ،3ط.2 لوعيل حمد امن (2004م ،).امركز القانوني للمرأة ي قانون اأسرة اجزائري،دار هومة ،اجزائر.
 جموعة من علماء اهند(1411هـ1991/م) ،الفتاوى اهندية ،دار الفكر ( ،د ط). حمد الشماع ( 1416هـ 1995 -م ،).امفيد من اأحاث ي أحكام الزواج والطاقوامراث ،دار القلم ،دمشق ،بروت ،لبنان ،ط.1
 حمد الطاهر بن عاشور ( 1425هـ  2004 -م) ،مقاصد الشريعة اإسامية ،تح:حمد احبيب ابن اخوجة ،وزارة اأوقاف والشؤون اإسامية ،قطر( ،د ط).
 حمد بلتاجي (1420هـ2000 /م ،).مكانة امرأة ي القرآن الكريم والسنةالصحيحة ،دار السام ،القاهرة ،ط.1
 حمد بن عيسى الرمذي( 1395هـ 1975 /م)،تح :أمد حمد شاكر وآخرون،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلي ،مصر ،ط.،2
 امرداوي ( 1415هـ  1995 -م،).اإنصاف ،تح :الركي وعبد الفتاح حمد احلو،هجر للطباعة ،القاهرة ،مصر ،ج ،8ط،1
 مسعود مادي(2007/2006م ،).الكفاءة ي الزواج وأثرها ي انتشار الطاق ياجتمع اجزائري ،بإشراف عبد الكريم حامدي ،مذكرة لنيل درجة اماجستر ي الفقه
وأصوله ،باتنة.
 -وهبة الزحيلي(1405هـ1985/م) ،الفقه اإسامي وأدلته ،دار الفكر ،ط.2
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ملخص-
اا تهدر اذددالالورالاد الياتادَيءالوىدداياعَد ا حيعد االوعاقد الوتتاةيد ابد ا
لواايت المتورةالأمريكي ا اويحريت،اففيالواقتالواياحالاافيهالورقالياجتاةا
عتميد د امرتد د اتعرع ددتالوي ددعاسال فريقيد د اأا دداياأش ددكتلالاع دددهتدا لوقمد د ا
لو ددتهخراةتيد د ايالوااي ددت المتو ددرةالأمريكيد د ا.ا عَي دده،افق ددراوعحد دتاامعيد د ا
لااددتعمتاالأمريكي د ااد اًلاكددحرًلاياترايددلالوعحيددرا ل يددتياد و د اويحريددتاب ددرسا
لفريقيت،الوياتأااتاان ا1816امابرئتا ابتشرا دا لشندناشقيقالورئيساجداا ا
لش ددندنا،ام ددناأج ددلاتي ددخي اعد داادةالوعحي ددرالي ددرايناليالفريقي ددت،اا امالةتي ددتاا
لوعتيم اما ر فيتاور و اويحريتا اح اليالورئيسالأمريكياجيمساما ر .
ا

لوكَمت الورلو  -ا
اويحريت,الواايت المتورةالأمريكي ,جتاةالورقيقا,اما ر فيت,اغرسالفريقيت .ا
ا
ا
ا

لمؤوفالمرال:اعتبراافيتنا:اabedsoufiane55@gmail.com

318- 302ا:)ا2021(3االوعردا14جَة الوالات اوَحوا ا الورالات اللَر
Abstract This Study Aims To Shed The Light On The Nature Of The Historical
Relationship Between The United States Of America And Liberia. At A
Time When Slavery Was A Profitable Trade, African People Have Been
Exposed To The Worst Forms Of Persecution, Repression And
Displacement, Especially In The US. Accordingly, The American Colonial
Organization Played A Major Role In The Deportation Of Slaves And The
Establishment Of The State Of Liberia In West Africa, Which Was Founded
In 1816 Under The Leadership Of Bushrod Washington, President George
Washington’s Brother, In Order To Encourage The Return Of Freed Slaves
To Africa. Thus, Monrovia Was Chosen As The Capital Of The State Of
Liberia, The Name Of Which Is Attributed After The Name Of The
American President James Monroe.

Key Words Liberia, USA , Slave Trade, Monrovia, West Africa.

امقرم ا- .1
ااا تم تأسيس ويحريتامنا ر الواايت المتورةالأمريكي اعَ الويت ئالو ربديا
ااذدالا، فريقيتايالونصفالأ لامنالوقرنالوتتا اعيراةرم اأغرلعهتالاتيد
مدتامكنهدتامددناتثحيدتاأقدرلمهتاعَد الوادتالال فريقديابعددرالعا هدتالااددتقالايا
 ا.م1847عتما
ماا1847ا- 1816وقراكتناوتيدكلاامعيد الاادتعمتاالأمريكيد اابد اعدتميا
ا ا، تددتئخالتَفد امنهددتاتفعيددلابعددقالمقدداقالوقتئمد ااعَد الماددت لةالاجتمتعيد
عَ اذالالأاتسامنوتاذالالجمعي اآا الأمركي الوعحيرا لأارلاالواادا
اوتصححافيمتابعرا دالةاد ود ا، لمقايال يتياماتعمرةاعَ ااتالالفريقيتالو ربي
 ا.ويحريت
ا اتهر اذالالورالا اليالبرلزالور االواياوعحتهامعي الااتعمتاالأمريكي ايا
اتتحددتداالياالودداذنا،عدددتيالماعدداهااقدده
303

،ل يددتياد و د اويحريددتاب ددرسالفريقي دتا
عتبراافيتنا
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جماع د امددنالوتاددتسا اوتا دَاءالوىدداياعَ د ابعددقالمقددتئقالوتتاةي د .اا منددها
درحال شكتوي الوتتوي :ا ا
ااكيفااتذمتاامعي الااتعمتاالأمريكي اياقيتمامهااي اويحريتا؟ ا
اااأمددتاعددنالأاددفَ الوفرعي د الودديايقتىددياماع د الورالا د ا راهددت،افددتكمنافيمددتا
يَي :ا
 م ددتذيال ج ددرليل ا لوت ددرلبرالو دديالت دداتهتالوااي ددت المتو ددرةالأمريكيدد اوَتخَصامناميكَ الوعحير؟ا
 كيفااتذمتالجمعي الااتعمتاي الأمريكي ايا قدلالوعحيدراليدراينالياويحريت؟ا
اا ااا مددناأجددلال جتب د اعددناتَددتالوتاددتسا ،ااقاددمنتاذددالالورالا د اليا

ددت اا

ائياي اكتوتتوي:ا ا
ااتقريماي اتتاةي اعنالماق الج رلياوَيحريت .اااتهخرالوعحيرااليراينامنالواايت المتورةالأمريكي  .اااتأايسامعي الااتعمتاالأمريكي  .ا-اا أة درًلاتاا دَايءالوىدداياعَ د ات ددا

الوز ددا اليددراينا،ا يددأةاد و د اويحري ددتا

لاتمرلااترفقالمهتجرينالويهت .ا
- .2ا لماق الج رلياوَيحريت:ا ا
- .1.2الماق :ا ا
اااتق امهاايد اويحاريدتاعَد الويدت ئالو ربدياأفريقيدتا،احدرذتامدنالويدمتلا
غينيتا منالويدرقاكدا اديفدالاا مدنالويدمتلالو ربدياادرلويان،ا مدنالجنداسا
لي دديءالأ َنديا(ذن ددتاا ددير،ا،2006ا،)172اذد ددالالماقد د اجعَ ددهتات بد د اعَ دد ا
ماددتا اتقددرااتددالويا43اأوددفاميددلامربد ،اأيامددتايقددرااتدالويا329،111اأوددفا
كد ددم،ا ذد ددياتىد ددماأكثد ددرام د دناا5،3امَيد ددانا اد ددم اأياأقد ددلامد ددناعد ددردااد ددكتنا
ارلويان(اعاديا
عتبراافيتنا

مر،ا،2008ا.)273
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ااا ا ماق د اويحريددتاأذمي د اكددناامددنالونتاي د الاا د لتيخي ،الذاتعتددنالوحالب د ا
لودياحددرسامىدتيقاليدديءالأ َادديالودياسددرابهددتالوادفناليمَد ابددتوياال ياما
لوقتدم امنالوكا اايا ريقهتاليالواايت المتورةالأمريكي ،اايثاتق اويحريتا
شد د ددرقا لوقد د ددتاةالأمريكي د د د اعَ د د د المتد د ددرلداةد د ددءايالجد د ددهابنمد د ددتا مص د د د ا هد د ددرا
لأمتز ن).(Lugun, 1961 , 209
ا ااا ُترج د المصددتداالوتتاةي د الكتيددت اويحريددتاليالوقددرنالورلب د اعيددراعَ د ايددرا
ماا ا اامت دري ،ا حريدرًالايالوفد ةامدتابد ا1367- 1364م،اا ياعدتما1480ا
لكتيددفالونت ددتوياناليددااالودداياقتمددتاعَيددهاااقددتامنر فيددت،اا أعدددالاأءددتيا
وأ هتاالورئياي ايالوحاد،امثلا هراات تاباويا ات تاجان،ا ذياأءدتيامتزلودتا
ذدالالأ هدتااحمَدهتااتد الويدام،ا قدراأ َدقالونت ددتوياناعَدا اذدالال قَديمالوددايا
ع د د ددر ابَيحري د د ددتالا د د ددمامتااجايت د د ددت،ا تع د د ددغابتونت تويد د ددا :ا)اح د د دداسالوفَف د د ددلا
لأةىر((لاا راماعاد،ا،2002ا،)98الودياكت دتاتنمداابدافرةاياتَدتالمندت ق،ا
متاكت تاذدالالمحداساتادتخرماياأ ا بدتاوَراود اعَد الااىدرةالويدريرة،افقدرا
ء د اللاون ددري اا ل جَي ددزالو دداينا يددَالاليالمندقدد ابع ددرالونت ددتوي ابق ددرنا
صفاذالال قَيمابتاما(الواتالالأةىراأ ااتالالمحداس)ا (لوعمدتاياعحدتس،ا
،1982ا )137ا
- .3اتهخرالوعحيراليراين:ا ا
اااشهرالوعتمامناامدَ الوقدرنالوادتب اعيدراايدرلعًاتا

مامًدات،ا تنتفاًداتاادتدًلا

ب الور لالوكنااعَ الوتخدتاةابتوعحيدر،امدرفاعًاتابعتمدلالودربحالمتدأتيامدناتداأم ا
لماددتعمرل ابتأيددريالوعتمَ د ا،ا لليمن د اعَ دا ا ددرقالوتخددتاة،ا بتوتددتوياأيددحوتا
جتاةالوعحيراعنصرًلا

ركًتاوعخَ الاقتصتدالأ ا بي،ا اكنًتاذتمًدتامدناأاكدتنا

لوتختاةالور وي اآ الك،ا لوياعرفتابتوتختاةالمثَثي
ا(اام ا

ا

مر،ا،2012ا .)136ا

اااا بددتمالزلةام د ازيددتدةاأعددرلدالوز ددا الأاددرلااأداكالأمريكيدداناعددر اةالوددتخَصا
منهماعنا ريقاتهخرذم،اأنا جداداعحيدراأادرلااا ادءالوز دا ااديمثلاميدتكلا
عتبراافيتنا
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عقحددت ،ا كددتنامددنالودحيعدديالاددتوتو افددر ا ددتمالودتعد اعَد الوعحيددرابصددف ا
مدَق ا تمدتاكدتنالوز دا الأادرلاايعييدانايا اددهم،اأمدتايالويدمتلا لجنداسا
شعرالوحعقابأناحريرالورقيقا قحالامحرأالمات لةامايكدناكتفيدت،اأنالوتعدتي ا
يال اختمابد الوحديقا لوادادايدع المندتل،ا قدراادصاأادرامدال غااكتا ويندتا
لوي ددمتوي ا ي ددرع اج ددتوايا جهدد الون ددرالو ددياا ددتد اآ ددالكابقاو دده:ا(او ددنا ي ددعرا
بتواعتدةالذلامتابقياذؤايالوعحيرابيننتابعراحرايهما)ا ا
)(Franklin, 1965 , 213
ابرأ اتنماافكرةاتهخرالوز ا امنالواايت المتورةالأمريكيد ابتوعريدرامدنا
ليت ا اأ لتازيتاةالوقسايمايلاذابكنزايا8اأفريلا1773ماوزميَهالوقساعدزالا
اددتَيز،اايددثالق د حاذددابكنزا فقددتامددتاكتحددهااددتَيزااياماكرلتددهاتعَدديمالوز ددا ا
ليفدتدذماليالفريقيددتاوَعمدلاكمحيددرينا امحدتداةااأ يا ااددتلاأعدرلداكددحرةامددنا
ذؤايالوز ا اليالفريقيتاماتقحا(Mcpherson, 2004 , 5-7).
اوقراكت تااأكدنا ادح اايا

دت ا اتهخدرالوز دا اةدتا الواايدت المتودرةا

لأمريكيد د ،ام ددنا ص ددي ا ايد د افرجيني ددت،افف ددياا ددن ا1772اما ج ددهاجَ ددسا ددالسا
فرجينيددتاااددتو اليامَكد ابريدت يددتالوع مد ايرجددالافيهددتاافد الوقيددادالوددياسند ا
اتكمالماتعمرةامصتدقتهاعَ الوقرلال اباع ااراوتختاةالورقيق (سدتماالمدتن،اا
،2011ا،)6ا جددتياياذددالالوراددتو :اا" لناجَ د الورقيددقاليالماددتعمرل امددنااددتالا
لفريقيتالعتنامناامرةا ايَ امنتفيتاوإ ات ،ا لناتيخي اذدالالوتخدتاةالعَندتا
تخدا امددنا تتئخهددتالودديااددا اتهددرداجاوددتكمالأمريكيد ،ااغددمالأابددتحالودتئَد ا
وتختاةالورقيق،الااأناذوتاايؤةرالاتقرلااأعرلداأكنامنالوحديقا" (Brown,
 1941 , 4).ا
مناذالالمندَق،ادعتاتامتساجيفرااناليال و تيالوترالياوَعحادي اعنا
ريددقامددنوهمااددقالا تخددتسا لو ايددل،اياعددتما1800اا َحددتالليفد الوتيددريعي ا
وفرجينددتامددنالمكامدات الوتفددت

ام د اائدديسالواايددت المتوددرةا(ابيددأناماعدداها

شددرليالأالع ددياة ددتا ااا ددر دا ايدد افرجينيددتااي ددثامك ددنالزلودد الاأش ددخت اغ ددرا
عتبراافيتنا
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لوقت ا ي اا

تف اعَ ااداما اللتمد الأمريكديا)ا،ابينمدتالقد حالودحعقاابندتيا

ماددتا نت اجريددرةاياأالعددياأةددراا،ا يالمقتبددلاذذ د اآةددر نالياتددحغالودددرحا
لوددايايؤكددراعددر اةاللخددرةالمقيقيد .ا كددتناميددر هاتامدتساجيفراددانايددراا
كحرا ماتأييدرافكرتدهاا يدرحاقدتئا:ا(لنالفريقيدتاتادتدي اأناتكدانالمَخدأالدؤايا
لورقيق).ا أةرلا عرابتقريمالماتعرل الوازم ) (Jess, 1922 , 300ا
ااا - .4تأايسالجمعي الااتعمتاي الأمريكي :
ااااا اا د د اكت د ددتالمكام د د الونيدت ي د د اتقد ددامابتد ددا
اددرلويان،اكددتناعَد اأمريكددتاللددتدااددلاوَميددكَ ،ا

از اجهد ددتاليد ددرايناايا
ددرلاواجدداداعقحد اداددتااي ا

حالاد ناسَتالواايت المتورةالأمريكي اماتعمرل اترالالويهدتالودرقاليدرا،ا
فقد ددراعمَد ددتاعَ د د اتيد ددخي امعيد ددت اةري د د ا،ا كد ددتنامد ددناأشد ددهرذتالجمعي د د ا
لااتعمتاي الأمريكي ( َو اذيتم،ا،2015ا )29ا
اااادحقتاذددالالوعمَيد افد ةامددنالوتمهيددرا تعحفد اوَددرأيالوعددتمامددناأجددلاجادديرا
فكرةاتا

الوز ا اليراين،الذاكدتناابدرالدالالوفكدرةاأنايدؤمنابهدتاالوايتادياانا

ات د اجددرالددتاأقددرلمًتاعَ د اأا الوالق د ا،اذددالامددتااددر افعدداابتأادديساالجمعي د ا
لااتعمتاي الأمريكي ،الوياكت تاتىماأبرزالويخصيت الأمريكي ايالأ لامنا
ديادمنا1816م(ديافدديخ،ا،1982ا،)241اعندرمتاتاجددهالودركتااافنَددياشدتتياذوددتا
لوعدتماليا لشدندنامدناأجدلاتأاديسامعيد الوتدا

الودياكدتناذدرفهتاتيددخي ا

عادةالوااداليرايناليالفريقيت،ا مناثمافإناعمَي الوتا

الوياشدخعتهتاذدالا

لجمعي د اكت ددتاتاددع الياتَدديصاللتم د الأمريكدديامددناعنصددراغددرامرغدداسا
فيه،ا تحنتامحرأاتَيصالوعحيرامنالو َمالواياعت ال،اكداوتاتيدخي احريدرا
لوعحير،العتف اليالوقىتياعَ الورقا لو تيالوعحادي (دل يا لو ،ا،1988ا .)139ا
وتاَيءالوىاياعَ اامير هاتأايسالجمعي ا يرافنَدياايا لشدندنااادتو ا
بعنددالن(اتددأما ايالااددتيدتن)ابهددر المصددالاعَ د ادعددمامددتديامددنالمكام د ،ا
ايددثاأااددلامنيدداالالياأعىددتيالوكددا رسا،ا عَ د ااأاددهمالويددتساكتوددر يلاأاددرا
أعى ددتياجَ ددسالوي دديا المتوماد د اوفك ددرةالوت ددا
عتبراافيتنا

ا)ا (M.F.Frederickson,
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،1917 , 7افق ددتمالاثن ددتنابتااايد دراجهادذم ددتام ددناأج ددلاتنفي دداالمي ددر ه،ا عُق ددرا
لاجتمتهايا21اديامنا1816امابىمهاعردًلاكحرلامنالويخصيت المعر فد امدنا
أذلالجناس،امتاجعلاذالالاجتمتهايعتناذاالأاتسالواياقتمتاعَيهالجمعيد ا
المَدا

لأمريكيد اوتدا

الأادرلاامدناادكتنالواايدت المتودرةالأمريكيد ا( ذحد ا

غنيتل،ا،2001اا .)78- 76ا
ااااا يااقيق د الأمددراماتكددنامهم د ادكتددااافنَدديابتوياددرة،افعَ د الوددرغمامددناأنا
دعاتهاوقيتاقحااًاعتمًتالااأناعرما جادالممتسالوكتياوتوقيقالمير ه،ا ت يد ا
لوكددثريناعنددرادعدداتهمامىددااالاجتمتعددت الوتمهيري د ،اجعددلافنَدديايدَ د ام دناا
شتاوزامتاشاعىاالوكاجرساعنا اي افرما تابدالالمزيدرامدنالجهدادامدناأجدلا
ل قتذالمير ه،ا قرا تخاعناذوتاتصميمامتاشاعَ اعر اةالشدرلكاكدلامدناآمدنا
بفكرةالوتا

اياذالالاجتمتعت (ستمالمتن،ا،2011ا .)12ا

اايعتناذالالاجتمدتهالأادتسالودايابندتاعَيدهالجمعيد اتادميتهتاا(لجمعيد ا
لأمريكي د اوتددا

المَددا

الأاددرلاامددناشددع الواايددت المتوددرةا)،ا كمددتاكددتنا

متاقعتافقرادعتاأفرلدذتاليابالامزيرامنالجهادابهر اتا

الواكتنالمَا

ا

لأارلا ،ايثا صاالوحنرالوثت يامناداتااالجمعي ااعَ امتايَي(:تنفيااميدر ها
ااتلا تا

الأشخت المَا

الأارلاالمقيم اياباد تا(بعرامدالفقتهم)ايا

لفريقيتاأ اأيامكتنالرلالوكا رسامنتاحت،ا اتتوركالجمعي اياذالالاجدتل،ا
بتوتعت نام المكام الوعتم ا م المكامت الويااتاَناقال

ابهالالويأن) ا

ا- .5اا ع اداتااالجمعي  :ا
ا اعنددرااَددالا1817/1/1اماعُقددر الجمعي د الوتأاياددي ،ا امال تخددتساأعىددتيا
لجمعي الواينا ععالاأ متهتابد الميدتاك المنتخدح ،اا فدتزابرئتادتهتااباشدردا
لشندنامنافرجينيت،اكمتال تخ الثغاعيرا تئحتاوهامناتاع ا ايت ،ا لجدريراا
بتواكراأناتعَيقت الوصوتف اياأغَحهتاكت تاللتبي ااالاأذرل الجمعيد ،الذا
ذكر اجريرةاااتو اجاا اتدت ناأنالجمعيد اتريدراأناتَدصالودحادامدنالدت را
عتبراافيتنا
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لوتمردا لجدنسالمخدتَء،اكمدتاماتادتحعراذدالالجرايدرةالاتمدتلالجحدتاالوز دا ا
لأادرل ااعَد ام دتداةالودحاداوتخند ااصدالاذدالاالوكتاثد ،اأمادتاجريدارةا يايددااكايا
عردذتا1817/1/1افكت تاأكثراتهكمت:ا(اِمَامايُعر اشيياعَد الوعحيدرالواداد؟ا
مااايراددَاناذددماأيىددتاليالفريقيددت؟ااددتكانالددالالوحددتداةايددح اغددرال اددت ي ا)ا
( .)Oruna, 2015, 5ا
ا- .6ا تا

الوز ا اليراينا يأةاويحريت:ا ا

ااا اكتنالورئيساجيمساما ر مناأشرالمتوما اميدر هالوتدا

ااايدثاأعَدنا

ياةدتب ددهالوا ددناياليالوك دداجرساا ددن اا1819مالاا ددتلام ددثَ اعد دناالمكامد د ا
لاحتدي د د ا قتم د د اماد ددتعمرةالفريقي د د ،ا قد ددرا لفقد ددتاعَيهد ددتامعي د د الوتد ددا

ا

لأمريكي د ،اكمددتاسكددنالوقددتئماناعَ د اأمددرالجمعي د الايددرلاامرادداماعددنااكام د ا
لواايددت المتوددرةالأمريكي د ااددن ا1819مايعديهددتااددقاليدداليالوز ددا اليددراينايا
غرسالفريقيت( ذح اغنيتل،ا،2001ا .)12ا
يالوعتما فاهاأقرالوكاجرساليدرلهامحَد ا100،000اد اااةصدصاأغدرل ا قدلا
لوز ا اليااتالاغرسالفريقيت) (Fage, 1961, 11ا
لاددتمر الواايددت المتوددرةالأمريكي د البددتنالوعقددرينالأ و د امددنالوقددرنالوتتا د ا
عيددرابددالاجهادذددتابهددر المصددالاعَد امقددراوَماددتا ن الأمريكيد ايالفريقيددتا
لو ربي اايثاذذ الثن امنالأمريكي اذمدتايدمايل. .ميَزا،ا يدريقهاأ.ابدرجسا
وَقيدتمابهدالالوراَد ا)،(J.Mills, 1819 , 26اايدثاقتمدتا اعتيند االوادتالااتد ا
جزيددرةاشددربر اا سكنددتامددنالمصددالااعَ د ا عددرامددنالوددا ني الأفتاق د ايتىددمنا
لواد د ددمتحاوَمه د د ددتجرينااايد د ددتزةاا لأالع د د دديالوازمد د دد الد د ددماعن د د ددرااى د د ددااذماليا
لفريقيددت (Memorial of The Semi-Centennial Anniversary of The

) .American Colonization, 1876 , 75ا
ااا اوق ددراماعم ددلالو تيح ددت الوازمد د ام ددناأج ددلالوتع ددت نابد د المكامد د ا معيد د ا
لوتا

الأمريكي ،اذالالأةرةالوياكدتناعَيهدتاأناتتومدلالجدزيالأكدنامدنا

ماددؤ وي ااعتي د الما داتا ن ابعددرا يددالماليالفريقيددت،اودداوتاقتمددتالمكام د ا
عتبراافيتنا
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بتعي ايمايلابحيكان عتبءايالوحوري الأمريكي اكاكيلاعنهتامدناجهد ا،ايا
ا د اعين دتاامعي د الوتددا

الأمريكي د الو دركتااايددمايلاأ.اكددر ز ا مددناجه د ا

أةددرا،ا قددرا دصِالاتفددتقاعَ د اأناتاددتقحلالواكتو د المكامي د الوز ددا اليددراينا
لوايناترشدوهمالجمعيد اوَادفرالياويحريدتاعَد الهدرالوحدتةرةالويزلبيدثاوَقيدتما
بتوراَ اليالفريقيتاترلا اكتين،ا يا16افيفريا1820اماأتدر اأ لاجماعد ا
مددنالوز ددا اليددرايناليالويددت ئالو ربدديا فريقيددت،اايددثاقددرااعددردذمابثمت ي د ا
مددت

ا 88مهددتجرلامددنهما33ااجدداا 18المددرأةا 36ا فدداامددنا ايددت افرجينيددتا

متايا ددر،ابناددَفت يت،ا يايددااكاامددتخه الياشددت ئاغددرسالفريقيددتاحددتاارلاد ا

لوافنالمربي ) .(Bacon, 1821 , 6-7ا
ااا يا9ام ددتاساام ددنالوا ددن اا فا ددهتاا ي ددَتالوح ددتةرةا(الويزلبيد دثا)االياماد ددتعمرةا

ارلويان،اايثاأوقتامرلاديهتاياامندقد اكدتمحياااجزيدرةاشدربر ،ا ذداالمكدتنا

لوداياادحقاأنا قد اعَيدهالةتيدتااميَدزا بدرجسا قتمد المادتعمرةا( Memorial of
The Semi-Centennial Anniversary of The American Colonization,ا
, 1876ا)80ا وا ددايالم ددخاأنالةتي ددتاالمك ددتنامايك ددنامافق ددت،افف ددياأا ددتبي اقَيَدد ا

أيدي اعددرداكددحرامددنالمهددتجرينابتماايددتامددتاأدااليا فددتةامددتابد امت يد اعيددرا
تاددع اعيددراشخصددت،اكمددتاأدااافددقااساددتيالوقحتئددلال فددريقي ابي د الأالع ديا،ا

من المهتجرينامنالوتقرماليالورلةل) .(Oruna, 2015 , 61ا

بتتايخا21امدتاساادن اا1821امااأاادلالودرئيسامدا ر ابعثد اثت يد اأتدر ا دااا

لفريقيددتامددناأجددلا

ت و د اجريددرةابهددر ال يددتيالماددتعمرةاعَ د ااددتالالفريقيددتا

لو ربي،ا كت تالوحعث امؤوف امنا28اشخصًتامحورةاعَ الهرالوحتةرةا ت تيَاسا
حتالشرل ا كيَ اعدنالمكامد الأمريكيد ا ذمدتاجا تثدتناس.ا ا فدرليمابيكدانا
م ددناجهد د ،ا ك دديَ ااع ددنامعيد د الوت ددا

الأمريكيد د ا ذم ددتاجازي ددفاأ راا ددانا

كرياددتيتنا يَتنغددرامددناجه د اثت ي د ا )(Yancy, 1954, 25افو د ا يددَتا
لواددفين الياةَ دديخافدداالابا ددرلوياناااي ددثااُدامحال ددمابتوحق ددتيامؤقتددتااتدد اي ددتما
لةتيتاامكتنامنتا ا قتمتهم،ا جدرا كدايالوحعثد ايالمندقد الودياتقد اجندابيا
عتبراافيتنا
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اد د ددرلويانا -لماد د ددمتةاجرل د د ددرابتا د د دتا -اشد د ددريدًتااد د ددتاَيتامنتاد د ددحتا قتم د د د ا
لماتعمرة) (Harrison, 1960 ,330-331ا
ا ااعَ اذالالأاتسابرأ المفت عت ام ااساتيالوقحتئلال فريقي امدناأجدلاشدرليا
لأالعددي،الااأناذددالالمفت عددت ابددتي ابتوفيددلاباد اافددقااساددتيالوقحتئددلاودَد ا
لود د دداكايال هد د ددتياج د د دتااةالورقيد د ددقايالمندق د د د اللد د ددت اة،افاعد د ددتدالود د دداكاياليا
ارلويان(

مرالءتعيل،ا،197ا .)147ا

ااياةريفاعتما1821اما يدلالياادرلويانا كيدلاجريدراعدنامعيد الوتدا

ا

ذااأيَياليرساا معهالونقي ااتاكتان عَ ااأساقاةاتري اأمريكي ،ا قرالجدها
ليااأسامياد دداالاد ابهد ددر اشد ددرليالأالعد دديالوازم د د ا قتم د د الماد ددتعمرة،افاحعد ددرا
منتقيددت ا ايَ د ام د ااساددتيالوقحتئددلاليَ داي اسكددنالوىددتبءااددتاكتاناايا15ا
دياددمنا1821مامددنالمصددالاعَ د امالفق د الاددرااساددتيالوقحتئددلاالمَق د ابتمَددتا
بدرساعَ ابي امندق ااميااالاد ،ا تيملالمندق اشدريدتامدنالأالعديااحدرذتا
ه ددراجن ددتا ميا دداا )،(Lamin, 1999, 39ا دفد د اأعى ددتيالوحعثد د اوَزعم ددتيا
لوا ني ابعرامفت عت اشتق ا ايَ الاتمر ا لادرا عيدريناشدهرلااادتابندتدقا،ا
بددرمياًامددنالوحددتا دا،ااددت اقىددحتنامددنالمريددرا ااددت اأثددالسا ذ دااامددتايعددتدلاقيم د ا
ثامتئ اد اال(عحرالو غاعحراله،ا،1961ا .)255ا
ا اا عَ اذالالأاتس،اماتاقي اعقرابي ايا15اديادمنا1821مابالادد المَدتا
بدرسا ما امنالوزعمتيالوقحتئدلاليَدي اكددر اأ لا لوىدتبءاادتاكتاناا
كدددر اثددتن،ا تدداكرالمصددتداالأمريكيد الوددياعتجددتاتددتايخاتأادياساوينيددتامددنا
لونتايد الوقت ا يد اأبددرزذماشددتالاذيددابركاقددتئا امددتيَي:ا(ا مد اأنالوعقددراماييددرا
ليالوا دديتدةاأ اليالمق دداقالوايتا ددي افق ددرا ددصاعَد د اأنالودرف ددتنالمتعتقد ددرلنا
يتعهرلنابأنايعييتابااما يرلق اوأبدر،ا ذدالامعندتلاأنالوددرف اكدتنايفهمدتنا
أناذنتكاجتوي اماتقَ اايتايتااا اتقيمابهالالأا التااقالمرسا لواام)ا
) (Huberich, 1947, 249ا
عتبراافيتنا
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اااا بتتايخاا25اأفريلامناان ا1822امابرأازادفالمهدتجرينالياجزيدرةابر فيندرسا
لوددياتق د ابددتوقرسامددناةَدديخاميادداالاد ابعددرااص دالامنددر بيامعي د الوتددا

ا

لأمريكيد د اعَد د امندقد د امنتا ددح ام ددنالأالع دديا ي ددتيالما ددتعمرة،ااي ددثاب ددرأ لا
يتمَكانالمندق الوالقعد اعَد ااأساميادااالد ا،ا لعتدنايداماا25اأفريدلا1822اماذداا
ت ددتايخاماو ددرالما ددتعمرةالمقيقي(

م ددراي دداحالو ددرين،ا،1963ا،)86- 85ا ذن ددتا

يىدديفالمددؤا اذيددابركاأنابنددز لمالواددتالا يددأ اد و د اجريددرةاادديتداي ،ا وياددتا
ماتعمرةابلاذل ا جاداايتاياماتقلاماياحقاوهامثيلايالوعتم .ا
ا ااوقراسيز الوف ةالأ يامناتتايخالماتعمرةابتماتعرل الوقيم الودياقدرمهتا
بعددقااجدتلالوددرين،امعيد الوتددا

ا لمكامد الأمريكيد اوتيددخي الماددتا ن ا

عَ اللخرةابتجتلاغرسالفريقيت( ذح اغنيتل،ا،2001ا .)102ا
ا اااياشد ددهراأ ااد ددن ا1822اما يد ددَتاليااأسامياد دداالاد الواد ددفين الأمريكي د د ا
ا

خا عَ الهرذتاثاثد ا ماد امدنالمادتعمرينالجدرد،ا

مَد اابإمدرلدل ا

منالمؤن،ا كتناعَ ااأساللماع امنالوعحيراليراينااجلاأبيقايرع اجاديا
أمنالمكَفامنا ر المكام الأمريكيد ا تئحداتاعتمداتابتمندت قالوديااتتالجدرابهدتا
لمصدَو الأمريكيد امددتاءدحاودهااتكددمالماددتعمرة،ا تؤكدرالمصددتداالوتتاةيد اأ ددها
كددتنااجدداامؤمنددتابتمثددلالوعَي دتا،اعَ د اداج د اكددحرةامددنالمقددراةاابددرويلامعتمَت دهاا
لماتا ن اتكم ا كفتية،امتصريتالخمت الوا ني ،امركزلالذتمتمهاةدالا
لأشددهرالأ ياعَ د امالجه د الوتهريددرالوعاددكريالوصددتدااعددنالواددكتنالأي دَاي ،ا
فأما قراتهاةالاشهرا لادراحصدينتاته،امدتاءدحاياعهدرلاابتاادي االمادتعمرةا
جد ددييادفعد ددت اجريد ددرةامد ددنالماد ددتا ن ،ا ماتعييند ددهاعد ددتما1825ما تئ د د اأ لا
بتماتعمرة،ا أاحتسايوي اغتدااأمدنالمادتعمرةامتاجهدتاليالواايدت المتودرةا
ات اتاياذنتك(اتفير اكتدثتاين،1963 ،ا .)49ا
اااااا عَ د اذددالالأاددتس،افقددراكت ددتاا فقددت ا أ يددد ااكام د الواايددت المتوددرةا
لأمريكي ا معي الااتعمتاامرتحدد الاتحت ًدتا ثيقًدتالعدلامدنالوصدع الوتمييدزا
بينهمتا مالاتخرلمالأماللالمكامي اوحنتيامنتزلالم،اكمتاماأيىدتاتز يدرذما
عتبراافيتنا
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بددأد ل الوزالعد ا ،شددرليالواددفناونقَددهم،ا بنددتيالمصدداناممددتيتهما(،Jessا,1922ا
 )300ا
اااا عَيه،امكنالوقالاأنامير هاللخرةاقرااققايراا جتحاكحرينايا ادءا
لمَا

الأارلا،الذاسيز اذالالوف ةا اتعرل امتوي ا معناي اقُرمتامدنا در اا

اجتلالورين،ا لمؤيريناوَفكرةامنالجلاعمتناجتحالمير ه.
اا- .7ا لاتمرلااترفقالمهتجرينالياويحريت :ا
اااااااأ ف ددر امعيد د الوت ددا

الأمريكيد د اياجايَيد د ا1824اماا ددكرترالجمعيد د ا

لوقددساجددااوياليالماددتعمرةامددز دلابتعَيمددت امددنالمكامد ا لجمعيد الأمريكيد ا
لوياتقىدياباعد ادادتاااجريدراوَمادتعمرةامدنحالمادتا ن ااقداتا

در دالايا

لدلاةاشؤ هت،ا ماتيكيلالوراتااا فقالوقت انالوعتمالأمريكي (opkins, 2004 ,
) .26ا
ا عَدد اذ ددالالأا ددتس،اياش ددهراجايَيد د اع ددتما1824اماأ َ ددقاعَدد الما ددتعمرةالا ددما
ويحريت،ا عن اا(أا المري )ا ذياكَم اأةا امنالوكَم الواتيني ا ا
()La libertéا معنتذددتالمري د ،اكمددتاأ َددقاعَ د ااأساميادداالديالاددمامنر فيددتا
تكرمتا تيمنتابرئيسالواايت المتورةالأمريكي اجيمساما ر اوتوريدرالالوعحيدر،ا
كتناذوتابنتياعَ الق لحاجندرللاذدتابراأادراأعىدتيامعيد الوتدا

الوتتبعد ا

وااي امتاياا ر(ستمالمتن2015،ا،ا .)16ا
اااااشددهر الوف د ةامددناعددتما1832اماات د اعددتما1847اماجهددادلاكددحرةامددناجت د ا
معيد ددت الوتد ددا

ايالواايد ددت المتود ددرةالأمريكي د د امد ددناأجد ددلاتن د دديما لقتم د د ا

ماددتعمرل اماددتقَ اعَد ا ددالالواددتالال فريقددي،ا ياعددتما1837اماكت ددتاكددلا
لوقدتعددت امتعددرلامددتاياا ددراحددتاادديدرةالمكام د المركزي د ايامنر فيتا(سددتما
لمتن،ا،2011ا )17ا
ااااا عَيه،افقراأير امعيت الوتا

ايالواايت المتورةالأمريكي افكدرةاللدتدا

لح ددتدالمد د اذ ددالالما ددتعمرل ،ا لف ددقالمه ددتجر ناعَد د الل ددتداتن دديمافي ددرالويا
عتبراافيتنا
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اكامدد امركزيدد ات ددن ماش ددؤ نالاح ددتد،ا ماتأا دديساجَ ددسالدلاةايت ددأوفام ددنا
منددر ب اعددنامعيددت الوتددا

المختَف د اتتددايامهم د ال شددرل اعَ د المكام د ا

لجريرةاياويحريت(،Laminا,1999ا .)211ا
ااا ياعتما1837ماماتعي اتامدتساباكت دتناكدأ لاادتكماوَكامناوثا(للدا سا
مددر:2002 ،ا)518- 519ا ،كددتناآةددرامددنااكددماويحريددتامددنالوحدديق،ا كددتنا
داتااالوكامناوثاعَ ا فسامءاداتااالواايت المتورةا .ا
اااا يا2ااددحتمنا1841اماتدداياباكت ددتن،ا مال تخددتساأ لااددتكمازجدديايددرع اا
جازيددفابر بددرتسا ذددااماددتا ناأمريكدديا يددلالياوينيددتاعددتما،1829ا قددرابددالا
ا برتساجهرلاكحرلاويرليامي المنت قاللتم اعَ الوادتالال فريقدي،ا اتد ا
عددتما1845الاددتدتعتاويحريددتاأناتفددر ااكمهددتالمحتشددراعَ د المندق د الواددتاَي ا
لممتددرةامددنا هددرامتفددتايالو ددرساات د ا هددراجرل ددراايا د زايالويددرقا (Basil,
) .1989 , 108ا
هتيالونزلعت اب الوقحتئلا اكام اويحريتاعقر امعي الوتا

الأمريكي ا

لتفتقيت ام ازعمدتياذدالالوقحتئدل،اتدنصااعَد الوتعدت نامد المكامد ا هدتياجدتاةا
لورقيقا(ستمالمتن،ا،2015ا )18ا
ااا ااتعر الوكامناوث امتتع اأ ل الأمر ،الذ العتنته المكامتتن ال جَيزي ا
لوفر اي اذيف اغراشرعي ،ا أيرا الوتعَيمت اورعتيتذتاأاايرفعالالوىرلئ ،ا
وكنالورئيساا برتسالواياةَفاأمانالاتدتهاأناي فرابتاتقالاويحريتا
ذوتابفىلامعيت الآبتيالأمريكي الوياآزا امعي الااتعمتاالأمريكي ا
برأالاتقالاويحريتاياما 26اجالن،1847ا اينفااتقرااأنايكاناوَيحريتاداتااا
ةت ا عَم اميز ،ا يتكان الوعَم الوَيحري امن الارا اعير اشريدت اأفقيت اات ا
منهت ابتوَان الأمر ا لاما الأةرا ابتوَان الأبيق اماعاع ابتوتنت س ام ا
جم ابيىتيا ايرةاذل اما اأ رل اعَ امرب اأزاقايالوركنالأعَ اجه ا
لويم ا،ا يحرأالونييرالوقاميااسا(اوتاكلالوتوي ااحي احي احي )ا أيححا
شعتااد و اويحريتالمرةالماتقَ امناا 26اجالنا1847ما" ااا المري اجتيابنتا
لياذنت"( مرالءتعيل،ا،1973ا)149ا .ا
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ااااا ي الأةر الن المتتح ا لمتصفح اوتتايخ اويحريت المحكر اياتدي اأن ايَمسا
اقيق الاتحت هت ابتواايت المتورة الأمريكي امنا ا يأتهت ،افقر اكتن اتأاياهتا
عَ ااتال الفريقيت ايعتن امرة اجهاد الأمريكي  ،ا لبترليً امن اتتايخ اير اا
قت ان ا 2امتاس ا1819م اكت ت اميتاك ااكام الواايت المتورة الأمريكي ايا
دف المير ه الي الأمتم ا لعو الي اار اكحر ،اايث الش كت اافن الواايت ا
لمتورة الأمريكي اي اعمَيت الوتا الأ ي ،ا مت المفت عت الوي ادلا ام ا
اساتي الوقحتئل الوا ني اويرلي الأالعي الوازم اوَماتعمرة اعَ اأيري امالف ا
عحتطاتتبع اوَاايت المتورةالأمريكي  .ا
- .8اةتس :
اا اا لنامتامكنالاتخايهامناةالاذالالورالا اذااأنالوقرلاالمتخاامنا در ا
اكام د الواايددت المتوددرةالأمريكي د اا لوددايا قتىددتلايددتمااحريددرالوعحيددرااكددتنا
قرلالامرا اتا لددتاوه،افَمااتكناد لفعهال ات ي امناأجلاحريرالوعحيراكمدتا
يحر ايالو تذر،ا لمتاكتنايرميالياتَيصاللتم امنالوز ا المهرديناوحنيد ا
تماللتم الأمريكيابتوناح اوَوكام اآ الك .ا
اأ عددوتالورالا د اأنامعي د الااددتعمتاالأمريكي د ابدداوتاجهددادًالاكددحرةامددناأجدلااشدرليالماقد المعددر ا رتفعدت اكدحرامنتاددرالد ابهدر اتدا

ال فددريقي ا

ليددراينامددنالواايددت المتوددرةا،ا قددرامال يددتياذددالالماددتعمرةاعددتما1821اماب ي د ا
لاتيعتسالورقيقالوايابت اميكَ اتؤاقالمكام الأمريكي  .ا
اأب ددرز الورالادد اأ ددهامالةتي ددتاامك ددتنايالوا ددتالالو رب دديا فريقي ددتايقدد ابدد ااددرلويانا اأسابَمددتسا اددكتنالوعحيددرالمدددر دينامددناأمريكيددتاأ َددقاعَيددهالاددما
ويحري ددتاتيمن ددتاب ددتورئيسالأمرياك ددياج دديمسام ددا ر اائ دديسالوااي ددت الأمريكيد د ا
لاتمس .ا

عتبراافيتنا
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اكيفتالورالا اأيىتاأنامير هاللخدرةاقدرااقدقايدراا جدتحاكدحراينايااءالمَا

الأارلا،افقراسيز اذدالالوفد ةا ادتعرل امتويد ا معنايد اقدرمهتا

اجتلالورينا لمؤيريناوَفكرةامنالجلاعمتناجتحالمير ه .ا
ا -اكمتاألهر الورالا اأناجهدادل الجمعيد ااقدتاتادهيا اكدثرةاياآةدرا
لمد ددت اعَد د اي ددرالمكامد د الأمريكيد د اا فا ددهتابعد دارامعتاعد د اش ددريرةايابرليد د ا
لوتأايس،ا ةَاالوراتااالأمريكيامنالشتاةاون تمالوعحاديد ،ا العدرل ااعدناذكدرا
شرح اذتم امنااكتناأمريكتاآ الك.
ااص دالالأ ا بيددانا لوعددتمالجريددراعددلاأابددتحاذتئَ د امددناذددالالوتخددتاةالودديالاتحدتالاتحت تاقايتابتمزلاهالوتختاي ،الالالادتمر اجدتاةالورقيدقا لدلالأفتاقد اا
يتعرعانامما ام امن م اتقامابهتاشركت اأ ا بي  .ا
لناارك د الو ددتياجددتاةالورقيددقاكت ددتاذل افتئددرةاجَي د ا،اايددثااددرا اأعددرلدلاكحرةامنالوعحيدرالماجداديناةدتا الوقدتاةال فريقيد ا،ا بتوتوريدرااأمريكدت،افتتداا
لونيدددت يانامددنااددرلويانامقددرلاوأفتاق د اليددراينالوعتئددريناليالوقددتاةاكمددتا
لةتددتا الواايددت المتوددرةالأمريكي د اويحريددتاوتكدداناما نددتاوَرقيددقالأمددريكي ا
ليراين .ا
اياعايالونتتئخالويامالوتايلالويهتاتاييالورالا ا تايَي :ا
- 1لاذتمددتمابتورالاددت ال فريقيد ،ا تاددَيءالوىدداياعَد الددتذرةاجددتاةالوعحيددر،ا
دالاتهتادالا امعمق  .ا
- 2لوتصريا مالجه الوفكدرال منايدتويالودايايفندراأ ر اد الاادتعمت ا،ابقاودها
أ هاياع اليا يدرالمىدتاةا تَديصاللتمعدت ال فريقيد اامدنابدرلث الوتخَدفا
لجهل .ا
- 3ل اتثمتاايالوفردال فريقيا عرماجعَهاعرع اوتختاةالوعحيرا .ا
ا
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املخص -
استطاعت معية طلبة مال افريقيا امسلمن امؤسسة سنة  1927عقد
سلسلة من امؤمرات الطابية ي أقطار امغرب العربي الثاث مكنت بفضلها من
التعريف مختلف أنشطتها ومرير العديد من الرسائل ،سواء إى السلطات
الفرنسية أو النخبة  ،وقد تفاوت التفاعل مع هذه اأنشطة ففي الوقت الذي
تقبلت النخبة هذا النشاط بل شاركت فيه وشجعته  ،حاولت اإدارة
ااستعمارية تدجينه وتبنيه خدمة مصاحها ثم دخلت معه مرحلة حدّ خطرة ،
ولعل أهم مؤمر جسد هذا التفاوت ي التفاعل هو امؤمر اخامس بتلمسان
امنعقد خال الفرة اممتدة بن  06اى  09سبتمر  1935الذي ما زال الغموض
يكتنفه رغم أنه يعتر أهم حطة من احطات الي جسدت وحدة احركة
الوطنية امغاربية ووصلت بها إى مرحلة التحدي الواعي لاستعمار الفرنسي.
الكلمات الدالة -

معية طلبة مال إفريقيا امسلمن – اجزائر  -تلمسان  -امغرب العربي -
معية العلماء امسلمن
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Abstract The Association Of North African Muslim Students AEMNA,
Founded In 1927, Was Able To Hold A Series Of Student
Conferences In The Three Maghreb Countries, Through Which It Was
Able To Publicize Its Various Activities And Pass Several Messages,
Whether To The French Authorities Or The Elite. Interaction With
These Activities Has Varied, As The Elite Accepted And Even
Participated In And Encouraged This Activity, The Colonial
Administration Tried To Codifying It And Adopting It In The Service
Of Its Interests And Then Entered A Dangerous Challenge Stage With
It. The Most Important Conference That Embodied This Disparity Of
Interaction Is The 5th Conference In Telemsan, Held Between 06 And
09 September 1935, Which Is Still Ambiguous, Although It Is
Considered The Most Important Station That Embodied The Unity Of
The Maghreb National Movement And Reached The Stage Of
Conscious Challenge To French Colonization
Key WordsMuslim North African Students Association - Algeria - Tlemcen Arab Maghreb - Muslim Scholars Association

- امقدمةعقدت معية طلبة مال افريقيا امسلمن الي اعلن عن تأسيسها ي
سلسلة من امؤمرات الطابية ي اقطار امغرب العربي ومنها،11927 ديسمر15
 سواء من،  الذي يعتر من اهم امؤمرات، 1935 امؤمر اخامس بتلمسان سنة
 اذ ي، حيث امشاركن فيه او امطالب الي تبناها وحتى ردود اافعال جاهه
احن الذي احتضنته ختلف تيارات احركة الوطنية ي امغرب العربي صعدت
 رغم، فرنسا موفقها من الطلبة وادى ذلك اى تضييق اخناق على تنظيماتهم
كل ذلك فان امؤمر م حظ بدراسة متأنية نقدية تعرف به وتوضح مساره
 لذلك ارتأيت ي هذا امقال ان اعرف بهذه احطة اهامة من، وتضعه ي سياقه
 فكيف م التحضر. تاريخ احركة الوطنية وعرها كل لوطنية امغاربية
للمؤمر ؟ وماهي جرياته ومطالبه ؟ زما هو موقف السلطات الفرنسية جاهه؟
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 التحضر للمؤمر :بناء على قرارات مؤمر تونس  1934فقد تقرر عقد هذا امؤمر 2ي
الفرة اممتدة بن  10- 6سبتمر 1935لذلك فقد تشكلت جان ختلفة
لتحضره نشطها العديد من أعضاء النوادي مثل نادي السعادة  ،3النادي
اإسامي ، 4نادي الشبيبة  ،5معية العلماء امسلمن  ،و بعض أعيان امدينة

6

وتكفل مناضلو احركة الوطنية بإيواء امشاركن ، 7وكان رئيس جنة
ااستقبال 8أحد أدباء تلمسان وهو بومدين الشافعي مول السهول 9يساعده عبد
احميد قلوش طالب ي العلوم الطبيعية

10

 ،وقد بدأت الدعاية للمؤمر منذ

شهر جوان . 11
أما وصول الوفود إى تلمسان فكان يوم  5سبتمر مساء وتشكل الوفد
التونسي من احبيب ثامر رئيس ج ط ش إ م وامنجي سليم الذي كان رئيس
للوفد التونسي وعبد الوهاب بكر وعلي البلهوان واهادي البلهوان والشاذلي
النيفر وعثمان الكعاك والصادق امقدم وحمد امقدم . 12أما الوفد امغربي فقد
تشكل من إبراهيم الكتاني وأمد الوزاني

13

 ،ومن اجزائر فقد حضر عدد كبر

من الشخصيات امعروفة منهم البشر اإبراهيمي  ،حمد غرسي رئيس ج ط م إ
ش

وقدور ساطور وعبد الرمان ياسن وميد ونيش وحمد

14

الزمرلي ومفدي زكريا وتاعموت عيسى مندوب جريدة اأمة للمؤمر،15
وكذلك حمد العيد آل خليفة ومندوبون عن العديد من اجهات . 16ولعل
السؤال الذي يطرح نفسه باحاح ما هو السر ي ااقبال الذي حظي به هذا
امؤمر من ختلف مشارب احركة الوطنية ؟ وما هو السر ي سيطرة التيار
ااصاحي على هذه التشكيلة ؟
لإجابة عن هذه اأسئلة ينبغي أن حلل ظروف امرحلة الي اتصفت
بصعود التيار ااصاحي الذي تصدى للمشروع التغريي الذي تبنته فرنسا
خال هذه امرحلة لذلك فمن الطبيعي أن جد معية العلماء ضالتها ي
التعبر عن رفضها امطلق هذه السياسة الفرنسية امطبقة خال امؤمر  ،وهذا
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الرفض تتشارك فيه معية الطلبة منظمة امؤمر مع معية العلماء  ،وخاصة
ي قضية اللغة والدين واهوية فقد وصل اأمر جمعية الطلبة إى تبي قرار هام
وهو منع امتدخلن من استعمال غر اللغة العربية ي مداخاتهم  ،وهو ما
أدخلها ي صراع مع معية طلبة مال إفريقيا ي اجزائر

الي

ياحظ تناقص دورها وحتى تشكيلة وفدها إى مؤمر تلمسان مقارنة مؤمر
اجزائر اأول أن أعضاءها كانوا يطالبون بالسماح هم بالتدخل باللغة
الفرنسية كما قدموا لوائح وعرائض مطلبية منح اجنسية الفرنسية للمثقفن
بثقافة فرنسية وهو ما كانت ترفضه معية طلبة مال إفريقيا امسلمن
قطعا 17وقد أدى اأمر بن معيي الطلبة للقطيعة حيث رفضت
معية اجزائر حضور امؤمر السادس قبل منعه

18

 ،ولعل هذا يفسر غياب

فرحات عباس عن مؤمر تلمسان وهو الذي نشط أغلب امؤمرات السابقة على
اعتبار أنه صاحب فكرة عقدها  ، 19وقد أبان ي هذه امؤمرات عن حسّ وطيّ يرز
التناقض الذي كان يعيشه عباس من ذلك ما أورده آجرون ي رسالة بعثها له
الدكتور أمد بن مياد وهو أحد أقطاب احركة الوطنية التونسية وعضو بارز
ي معية الطلبة إذ يقول

 ...قبل افتتاح مؤمر سنة  1931بتونس زارت

الوفود امشاركة قصر الباي بامرسى  ،وكانت الفرق اموسيقية تعزف النشيد
الوطي التونسي عندما أطل الباي من شرفة قصره  ،فانبهر عباس فرحات ما
رأى وقال  .......دعوا الدموع تتكلم  ...أنتم على اأقل عندكم علم ....

20

 ،أو

كلمته الي قاها ي مؤمر سنة  1933الي حدث فيها عن الوطنية امغربية
اموحدة وختمها جملة تتحدث عن ااستقال بصورة مبطنة إذا قال نريد
كذلك أن نقتل غدا ولكن هذه امرة من أجل خاصنا..

.21

 ،إن السمة الغالبة

للتيار اإصاحي ي هذا امؤمر جعلنا نتساءل هل ارمت معية طلبة مال
افريقيا امسلمن ي أحضان التيار ااصاحي وأصبحت شعبة من شعب معية
العلماء امسلمن ؟
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احقيقة أن هذه اجمعية كانت تتمتع بشخصية مستقلة أهّلتها
خوض غمار طرح العديد من القضايا الي كان طرحها خال هذه الفرة ضربا
من اخيال ،ولكنها كانت متفتحة على كل التنظيمات واجمعيات الي
تشاركها مطالبها وأهدافها بغض النظر عن توجهاتها السياسية بشرط
استعمال اللغة العربية ي التدخل ورفض اية لغة أخرى  ،والدليل على ذلك
مشاركة العديد من عناصر التيار الفرنكوفوني التجنيسي وخاصة بعض
أعضاء معية الطلبة ي اجزائر رغم ااختاف بن اجمعتن  ،ولعل أهم
شخصية إدماجية جنيسية شاركت ي امؤمر هو الدكتور بن التهامي الذي
انفردت جريدة اأمة أبي اليقظان خر مشاركته ي أشغال امؤمر وحضر
متأخرا وأعطيت له الكلمة ي جلسة ااختتام . 22
أما بالنسبة لتبعية اجمعية وارتباطها فجل امهتمن بتارخها يؤكدون
على أن اجمعية كانت تابعة للنجم الذي ساهم ي إنشائها إى درجة أن
التقارير الفرنسية تؤكد خاطئة أن أول رئيس ها هو الشذلي خر اه الذي
كان رئيسا للنجم كذلك ، 23ورغم ااستقال التام عن النجم إا أن التنسيق
بينهما كان كبرا وكانت اجمعية حل حل النجم ي العديد من امناسبات
خاصة إبان فرة نفي مصالي أو سجنه

24

أما عن جدول أعمال امؤمر فقد كان على النحو التالي :
 - 1تعليم اللغة العربية باجزائر.
 - 2توحيد الربية ي مال إفريقيا.
 - 3التعليم اموحد وتطبيقه ي اجرائر.
 - 4مقاومة اأمية بشمال إفريقيا.
 - 5مسائل عامة

25

 -سر أشغاله ومطالبه :
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كانت جلسة اافتتاح يوم اجمعة  06سبتمر على الساعة التاسعة
صباحا بقاعة اأفراح التابعة للبلدية 26حضور حوالي  2000مشارك أشرف على
هذه اجلسة الشيخ البشر اإبراهيمي وترأسها احبيب ثامر كما حضرها
رئيس بلدية تلمسان السيد فالور  Valleurوبعض إطارات البلدية. 27
افتتح احبيب ثامر امؤمر بكلمة ترحيبية حدث فيها على أهمية
امؤمرات الطابية الي جاءت لتقف ي وجه اخطر اجسيم الذي يهدد امغرب
العربي وهو اجهل ثم خلص ليقول"...رأيت لغة آبائها وأجدادها دخلت طيات
النسيان  ،رأيت قومية كاملة ،وشعبا بأسره عمد اأجني على الفتك به ،وإزالته
من عام الوجود  ..." "...وهاته الوحدة الي تسعى ورائها شبيبتنا وحدة الشمال
اإفريقي قد أيدها التاريخ  ،وشهدت بها العصور الغابرة ...وما حن إا أبناء باد
واحدة ووطن واحد طباعنا واحدة ...معتنا راية العروبة وعلم الدين اإسامي،
وجمعنا اليوم آمال واحدة وإمان راسخ ي مستقبل زاهر لبادنا وسنجتمع غدا
ي وطن واحد  ،وطننا الشمال اإفريقي " ...وختم تدخله بعرض جدول اأعمال
ثم شكر أهل تلمسان على حفاوة ااستقبال  ،وقد ترجم هذا اخطاب من طرف
علي البلهوان الذي كان مرما مداخات امؤمر 28وخصوص هذه الكلمة فقد
رأى الدكتور اجرون أنها ناقصة إذ حوت مقاطع خطرة كانت سببا ي توتر
اأجواء حيث اورد ان من ضمن ما جاء فيها ..م نعد نقبل بان نكون حت
سلطة اية امة اخرى ...بإمكاننا اان ان حكم انفسنا بأنفسنا  ،لكن من اجل
حقيق ذلك جب ااعتماد على أنفسنا  ،وا ننتظر أي شيء من احكومة
الفرنسية الي منع التعليم بلغتنا  ،وترفض اعطاءنا امنح الي نطلبها وتطالب
بإغاق امدارس القرءانية الي ننشاها . 29 ...
إن قراءة متأنية ي العبارتن ياحظ أنها تتشارك ي كون اخطيب
حمل حقدا كبرا على فرنسا ويرفض بقوة مارساتها خاصة ي جال التعليم
 ،ولكن ااختاف بينهما يكمن ي أن الدعوة لاستقال واخاص من فرنسا
ووحدة امغرب العربي جاءت مبطنة ي العبارة اأوى الي أوردتها ختلف امصادر
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العربية  ،أما الفقرة الثانية والي أوردها اجرون معتمدا على تقارير الشرطة
بتاريخ  16افريل  1936من أرشيف حافظة الشرطة ي باريس والي ضمت
مقتطفات جريات امؤمر ويرى فيها أنها أكثر مصداقية من نشرة امؤمر
الناطقة بالعربية الي أصدرتها اجمعية وجاءت ختصرة،30
وتدخل بعد ذلك رئيس البلدية الذي بعد أن رحب باحاضرين وشكرهم
احتج بشدة على خطاب رئيس امؤمر ومن ملة ما قال"...هناك أيضا وراء هذه
الطبيعة قوى أخرى وحدت هي اجمهورية الفرنسية فا مكن ان يعكر صفو هذا
النظام أفكار تساعد على اهيجان..." ...لقد حزنت حزنا عظيما ما معت
الرئيس يقول أن احكومة م تعمل جهدها لنشر الثقافة ...فهي كاأم احنون
مد ذراعيها إليكم لتتعلموا  ...ومن امروءة أن ا تنكروا لفرنسا هذا اجميل بل
تعرفوا به كل ااعراف .31"...فرد عليه البلهوان

بكلمة وضح فيها

باإحصائيات الرمية و اأرقام كيف إن فرنسا قصرت ي واجبها إى حد
اإجحاف إذ جد ي اجزائر بعد قرن من ااحتال  800الف تلميذ مشردين ي
الطرقات وقد أقفلت امدارس احرة ومنعت العلماء من ارتياد امساجد. 32
وبعده اخذ الكلمة العديد من امتدخلن مثل بومدين الشافعي رئيس جنة
ااستقبال الذي شكر احاضرين على تلبية الدعوة والسيد برنار رئيس معية
امعلمن ثم حمد غرسي باسم ج ط م ا ش

وابراهيم الكتاني رئيس

الوفد امغربي ، 33تدخل الشيخ البشر اابراهيمي الذي ابهر احاضرين بباغته
إذ حدث عن تاريخ تلمسان ووحدة امغرب العربي ي اماضي واحاضر وامستقبل
وحث الطلبة على السعي لصاح اأمة والتمسك باأخاق والدين وااحتفاظ
بلغة اأباء واأجداد ، 34واماحظ على كلمة الشيخ اابراهيمي انها م خرج
عن سياق امؤمر اا انها كانت حوي رسائل سياسية تفاعل معها الطللة اما
تفاعل كونها تعر عن توجهاتهم وطموحاتهم ومنها وحدة امغرب العربي
والدعوة اى احفاظ على لغة ااجداد .
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وفتح باب النقاش حيث تدخل السيد اهادي السنوسي الذي تساءل ما
هي الوسيلة الي مكنننا ان نفرض على فرنسا ان تطبق ما نقرره  ،فجاءه صوت
من القاعة ينادي باعلى صوته الثورة الثورة الثورة فالتفت اجميع اى هذا
الشخص الذي يطرح امرا خطر وكان شخص ملتح وطلب منه التقدم  ،وما
وصل اى امنصة عرفه اجميع انه مفدي زكرياء الزيتوني الغرداوي الذي ختم
حفلة اافتتاح بقصيدة ماسية  .35ما مكن ماحتظه حول هذه احادثة
اخطرة حقا ان جل امصادر سكتت عنها  ،هل حدثت فعا ام ا ؟ ان كانت واقعا
م سكتت عنها جل امصادر الي ارخت للجمعية سواء كانت عربية او فرنسية ؟
 ،وكيف امكن مفدي زكريا ان يغادر تلمسان دون مساءلة او عقاب مع
العلم ان بعض الطلبة من تونس قد عوقبوا من طرف السلطات الفرنسية بسبب
مواقفهم ي مؤمر تلمسان  ،ان هذه احادثة ان سلمنا بوقوعها جعلنا نعيد
النظر ي العديد من امسلمات الي يتداوها مؤرخو احركة الوطنية اجزائرية
 ،حيث جعل من مفدي زكرياء اول من نادى بالعنف الثوري ضد فرنسا ،
وجعل من امؤمر اول حطة شهدت امطالبة بتصعيد العمل ضد فرنسا ودخول
مرحلة التصدي وامواجهة .
بعد هذه احادثة وقف احاضرون مدة  05دقائق ترما على روح الفقيد
رشيد رضا 36ثم تشكلت مسة جان خصصت اأوى لتعليم اللغة العربية ي
اجزائر والثانية تكفلت بالتعليم اموحد وتطبيقه ي اجزائر أما الثالثة
فأسندت إليها مهمة حضر التقرير اخاص بتوحيد الربية بشمال إفريقيا
والرابعة خصصت مقاومة اأمية بامغرب العربي أما اأخرة فتكفلت بامسائل
العامة،37وكانت اجلسة اأوى خصصة لعرض التقرير اخاص بالتعليم
اموحد وتطبيقه ي اجزائر وجاءت اقراحاتها على النحو التالي:
يطلب امؤمر من احكومة ي اجزائر :
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 - 1يطلب امؤمر أن تهتم بالتعليم اابتدائي
 - 2أن تزيد ي عدد الدارس اخاصة بتعليم اأهالي حتى تصبح كافية إيواء
اأطفال الذين جوبون الطرقات
 - 3أن تزيد سنتن ي السن احدد مشاركة التاميذ امسلمن ي امناظرات
اخاصة بالدخول للمدارس الثانوية مع إشراك بعض امعلمن اأهالي ي هذه
اللجنة
 -4يطلب امؤمر من معية امعلمن امسلمن باجزائر أن حث أعضائها على
تطبيق الرامج احديثة ي امدارس اابتدائية الي يدرسون بها.38أما اجلسة
الثانية فخصصت لتعليم اللغة العربية ي اجزائر الي صادقت على اإقراحات
التالية :
أ  -اقراح عام  :يطلب امؤمر من حكومة اجزائر اعتبار اللغة العربية لغة
رمية باجزائر كاللغة الفرنسية و ا تعترها لغة أجنبية.

ب –إقراحات تتعلق بتعليم العربية ي الدور اأول:يطلب امؤمر من احكومة
 - 1جعل تعليم اللغة العربية إجباريا  ،ومنحها حجم ساعي يساوي ذلك
اخاص بالفرنسية و اعتبارها مادة أساسية ي امتحان الشهادة اإبتدائية
 - 2السماح بفتح مدارس حرة لتعليم اللغة العربية
 - 3خصيص فروع مدرسة ترشيح امعلمن باجزائر  ،لتأهيل معلمي اللغة
العربية.
 - 4يطلب امؤمر من الشعب اجزائري أن يستمر ي إنشاء امدارس احرة
العربية ،وأن يعن بها مدرسن أكفاء .
ج  -إقراحات تتعلق بتعليم العربية ي الدور الثاني:
يطلب امؤمر من احكومة :
 - 1خصيص أربعة ساعات ي اأسبوع على اأقل ي امعاهد الثانوية من القسم
السادس إى الباكالوريا .
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 - 2إستعمال الطرق احديثة ي تدريس العربية مثال ما هو عليه الشأن
بالنسبة للغة الفرنسية.
 - 3أن يسند التعليم إى معلمن أكفاء
ج  -إقراحات تتعلق بامدارس اجزائرية الثاثة  :يطلب امؤمر من احكومة :
 - 1الرفع من مستوى تعليم العربية بامدارس التحضرية الثاثة .
 - 2الرفع من مستوى امناظرة للدخول إى امدارس الثاثة .
 - 3إعتماد برامج امدرسة الصادقية بتونس ي امدارس الثاثة وأن تدار من
طرف مديرين مسلمن.
 - 4توحيد الرنامج التعليمي ي هذه امدارس فيما خص اأقسام اأوى.
 - 5أن ختار أساتذة أكفاء بها

39

د  -إقراح يتعلق بتعليم العربية ي الدور اأول :يطلب امؤمر الرفع من مستوى
تعليم آداب اللغة العربية بكلية اجزائر على غرار اللغة الفرنسية وآدابها .
هـ  -إقراح يتعلق بتعليم العربية بامدارس اإبتدائية العليا:يطلب امؤمر تعليم
اللغة العربية ي امدارس اابتدائية العليا.
و  -إقراحات لتعليم اللغة العربية للشعب:
- 1يطلب امؤمر من احكومة إعطاء احرية للعلماء ي إلقاء احاضرات
والدروس الشعبية بامساجد.
 - 2يطلب امؤمر من علماء معية العلماء إعطاء دروس لطلبة امدارس
الثانوية والعليا

40

أما اجلسة الثالثة فخصصت موضوع توحيد الربية ي مال إفريقيا الي
خرجت باإقراحات التالية
أ  -إقراحات عامة موجهة للحكومة:
- 1حرية التعليم الديي والعطاء واإرشاد ورفع احجر على الشيخن عبد
اهادي الشرايي والسيد عال الفاسي والعلماء امسلمن باجزائر ومعية
احافظة على الراث بتونس.
عواريب خضر

328

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 340- 319 : )2021(3

 - 2خصيص حصة لدراسة تاريخ مال إفريقيا .
 - 3اإهتمام باللغة العربية أكثر ي امدارس اإبتدائية وجعلها مادة إجبارية
ي الشهادة اإبتدائية ي كافة أحاء مال أفريقيا .
ب  -اقراحات عامة موجهة إى الشعب بطلب امؤمر:
 - 1من اجمعيات العلمية واأدبية أن توحد جهودها وأن تنسق فيما بينها لنشر
التاريخ اإسامي العربي والشمال اإفريقي.
 - 2من معيات امعلمن امسلمن ااحتكاك فيما بينها من أجل توحيد
أساليب التعليم .
 - 3من امكلفن بالوعظ واإرشاد أن يهتموا بدراسة احالة ااجتماعية ونشر
اأخاق اإسامية.
 - 4على الشعب أن يهتم بتعليم البنات تعليما قوميا.
ج – اقراحات خاصة بامغرب اأقصى  :يطلب امؤمر

 - 1توحيد تعليم اابتدائي ي ميع أحاء امغرب اأقصى .
 - 2السماح بتأسيس متحف ومعيات ونوادي تعمل لنشر الثقافة العربية .
د  -اقراح خاص بتونس :يطلب امؤمر توفر اإعانات للمدارس احرة، 41أما
اجلسة الرابعة فخصصت لتقرير جنة مقاومة اأمية بشمال إفريقيا الي
اقرحت ما يلي حيث يطلب امؤمر من حكومات مال إفريقيا
 - 1تعميم التعليم وتوفر امدارس .
 - 2تأسيس امدارس الكافية للبنات .
 - 3القيام بدروس الدعم ي اللغة العربية.
 - 4العمل عل تأسيس معية مقاومة اأمية.
 - 5اإهتمام باجمعيات للقيام بدروس حو اأمية.42
وخصصت اجلسة اخامسة مسائل خاصة باجزائر حيث إقرحت
اللجنة ما يلي:
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 .يطلب امؤمر السماح للطلبة احاملن للشهائد بامشاركة ي مناظرات الدخول
إى امدارس العليا .كما يسمح هم بالعمل دون شرط احصول على اجنسية
الفرنسية
 .خفيض تذاكر السفر على القطار بنسبة  %50بالنسبة للطلبة اجزائرين
الدارسن بالزيتونة
 - 3امساواة بن الطلبة امسلمن والفرنسين خصوص اخدمة العسكرية

43

أما اجلسة السادسة فخصصت لتنقيح القانون اأساسي الذي صودق
عليه:
 لتصبح امادة اخامسة من قانون مؤمرات اجمعية كما يلي مكن أن يصبحتاميذ الدور الثانوي أعضاء مساعدين ،كما أضيف فصل تأديي هو الفصل17

.. 44
وكانت جلسة ااختتام يوم  10سبتمر لبيان خاصة أعمال امؤمر
وقبل بداية اأشغال فسح اجال للدكتور بن التهامي الذي إلتحق بامؤمر من
مستغام فألقى خطابا مطوا عرج فيه على أهمية وحدة مال إفريقيا تلك
الغاية الي أخذها الطلبة على عاتقهم  .مؤكدا أن الطريق ليس مفروشا بالورد
 .ولكل جب مواصلة امشوار إى أن حقق اأهداف" ...سوف ترميكم السلطة
كما ترمي كل وطي تارة بالشيوعية وأخرى "بأني فرنسي" ولكن كل ذلك ا
يفت من ساعدكم" وقد ترجم هذا اخطاب إى العربية مرجم امؤمر علي
البلهوان ، 45ولعل السؤال الذي يطرح حدة هل مرر هذا اخطاب بكل سهولة
ويقبل خاصة وان ملقيه احد اقطاب التيار اادماجي الذي ينادي بضرورة ذوبان
اجتمع اجزائري ي احضارة الغربية  ،هل انساق ابن التهامي وراء اندفاع
الشباب وماسهم ووطنيتهم فعر دون ان يدر عن ذلك ي خطابه ؟ ام انها اراء
راسخة تصدر عن قناعة حقيقية ؟ لعل اليوم ياتي ليكشف عن اجوانب اخفية
هذه الشخصية .
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وبعدها أعطيت الكلمة لعبد الوهاب باكر الذي قدم ملخصا عاما عن
مؤمرات وأعمال اللجنة التنفيذية امشكلة من أجل تنفيذ اإقراحات وموقف
احكومة الفرنسية جاه هذه اإقراحات وآثارها على اهيئات اإجتماعية
واأدبية بامغرب العربي .46وبعدها تليت برقية احتجاج أرسلت إى ختلف
حكومات امغرب العربي بسبب العراقيل امفروضة على الطلبة، 47
وتدخل بعد ذلك حمد امقدم الذي حدث ي اجانب ااقتصادي
وخلص إى ضرورة توحيد اللباس ي امغرب العربي واعتماد اللباس اجزائري

48

ثم تلي بيان شكر لسكان تلمسان على حسن ااستقبال والتنظيم وأتفق على
عقد امؤمر السادس بفاس(.49وعلى هامش امؤمر قام امشاركون بزيارة إى كل
من امنصورة و تلمسان القدمة كما أقيمت العديد من امآدب واللقاءات ي
النوادي الثقافية ولدى بعض اأشخاص مثل امأدبة الي أقامها الشيخ
اإبراهيمي. 50
حقق امؤمر جاحا منقطع النظر بفضل الدعاية الي سبقته
والي جعلت العديد من الصحف ترسل مندوبن عنها لتغطية فعاليته مثل
النجاح ،51الشهاب،52اأمة53وبعض الصحف الفرنسية مثل La depeche

54

 Algerienneوكذلك جريدة النهضة التونسية. 55
وما زاد ي جاح امؤمر تفاعل سكان تلمسان مع جرياته خاصة بعد
حادثة اافتتاح وتدخل رئيس البلدية حيث تضامن الشعب مع الطلبة وكان
حضورهم قويا ي جلسات امؤمر ومناقشاته.
 موقف السلطات الفرنسية منهسجل هذا امؤمر من ضمن امؤمرات امتوترة بسبب حادثة جلسة
اإفتتاح وتدخل رئيس البلدية بالرد على رئيس امؤمر وما نتج عنها من غلق
قاعة اأفراح ي وجه امؤمرين  56وهو ما جعل امنظمن خصصون قاعات نادي
السعادة استكمال اأشغال 57إن هذا احادث قد جعل رئيس البلدية يصنع كل
العراقيل إيقاف جريات هذا امؤمر و حسب نشرة اجمعية اخاصة بامؤمر
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فإن هذه احادثة م تكن عرضية ي جلسة اافتتاح بل سبق وأن اتصل رئيس
البلدية باللجنة التحضرية وطلب منها أن تسند إليه رئاسة امؤمر فكان ردها أن
ذلك خارج عن نطاق اختصاصها كما أعاد احاولة قبل افتتاح امؤمر بدقائق
إا أن امنظمن رفضوا رئاسته للمؤمر وسر جرياته باللغة الفرنسية و اتفقوا
معه على أن يرجم خطاب رئيس امؤمر حرفيا وبكل جزئياته. 58
إذا فقد كانت النية مبيتة للوقوف ي وجه الطلبة وعرقلة مؤمرهم
وحن م تتمكن هذه السلطات من إيقاف جريات امؤمر بفضل وعي امنظمن
وسكان تلمسان تكفلت الصحافة الفرنسية بالباقي إذ شنت ملة ضد الطلبة
ومنظمتهم وعملت على منع عقد مؤمراتهم .فقد أوردت جلة إفريقيا
الفرنسية مقالن حول اموضوع ي العدد رقم  12ديسمر  1935إحداهما بعنوان
امؤمر اخامس للطلبة امسلمن اجزائرين "الشمال أفارقة" .ضمنه ديبارمي
حليا وافيا جريات امؤمر نقا عن اجرائد الي حضرته خاصة جلسة
اانفتاح فهو يرى أن اختيار مدينة تلمسان م يكن اعتباطا حيث أصبحت هذه
امدينة منذ أن اخرع العلماء التاريخ الوطي اجزائري مكانا مقدسا للوطنية
امغربية على اعتبار أنها العاصمة التارخية للمغرب العربي

59

كما احظ أن الطلبة كانوا يستمعون إى صوت اأجداد وم يستمعوا إى
امنطق العقلي الذي تعلموه ي امدارس الفرنسية و انساقوا وراء امنطق الصوي
الغامض الذي يدغدغ العواطف
ل.موهندز

60

اما امقال الثاني فقد كان بإمضاء

والذي أكد أن خطاب رئيس امؤمر بن جاء احقد

اأعمى ضد فرنسا هذا احقد الذي أنساه أصول اللباقة أمام رئيس بلدية
تلمسان .وخلص إى أن هذا امؤمر ليس مؤمر طلبة بل مؤمر ساسة جاؤوا
مناقشة الوطنية ي ظل العروبة واإسام. 61
إن هذه الكتابات تكشف تلك احرة امتنامية لدى السلطات
ااستعمارية62إا أن هذه احرة م تدم طويا فقد كشف هذا امؤمر 63ذلك
الطابع السياسي للحركة الطابية ،وهذا ما جعلها ترمج ي اجلسة اخاصة
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للجنة الشؤون اإسامية ي  1935ثم ي جلسة  1936خطة"64مراقبة الطلبة
اأهالي ي اجامعات الفرنسية" جنبا إى جنب مع نقطة "مقاومة امنظمات
امتطرفة" ، 65تقرر على إثرها تشديد الرقابة على أعضاء ج.ط.ش.إ.م ووصل
اأمر إى حد طرد بعض الطلبة ومنهم اهادي نويرة ، 66ومنذ تلك الفرة
اصبحت السلطات الفرسية تعرقل انشطة اجمعية ومنع مؤمراتها .
خامة :من خال هذه الدراسة مكننا ان ناحظ ما يلي :
 تعتر معية طلبة مال افريقيا امسلمن ومنذ فرة مبكرة من تارخهامدرسة للوطنية امغاربية كان انشاؤها داعما للتيار امنادي باستقال امغرب
العربي..
رغم انه يفرض ان تكون مطالب اجمعية وانشطتها مقتصرة على اجانبالثقاي وفق ما تقتضيه لوائحها وقوانينها  ،اا انها ضربت هذه القوانن
واللوائح والقوانن عرض احائط وانشغلت باامور السياسية منذ فرة مبكرة
وهي هنا تتشابه مع معية العلماء امسلمن الي كانت مارس السياسة امبطنة
الي تضرب فيها فرنسا بقفاز من حرير عكس معية الطلبة الي تبنت اموافق
العلنية الصرحة الي جرت عليها الويات حيث نفي وسجن اعضاؤها وصودر
ارشيفها الذي منع اى اان الباحثون امغاربة من ااطاع عليه .
 يعتر مؤمر الطلبة بتلمسان حطة بارزة ي تاريخ احركة الوطنية اذجعل هذه احركة تدخل مرحلة تصعيد امواقف وامواجهة الي ستظهر جليا
بعد سنة .1937
اصبحت تلمسان بعد هذه الفرة قبلة الوطنين يعود ذلك لعدة اسباب ومنهانشاط معية العلماء امسلمن بها خاصة بعد اختيارها من طرف الشيخ البشر
اابراهيمي مقرا اقامته  ،زيادة على انتشار التيار ااستقالي بها اثر الزيارات
امتكررة مصالي احاج ونشاط بعض امنضوين حت لواء التيار ااستقالي .
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ينبغي اعادة قراءة جريات امؤمر وفق امنظور اجديد الذي يعتر نشاطالطلبة رافدا هاما ي نضج العمل الوطي ،وهو ما ينقص الدراسات الي ارخت
للحركة الوطنية اذ اهملت نشاط الطلبة اما اهمال او جاءت على ذكر
نشاطها باختصار  ،اى درجة انك عندما تتصفح مقررات ومنهاج امنظومة
الربوية لن جد اثر هذا النشاط رغم اهميته  .ونفس الشئ عند دراسة مفردات
امقررات وامناهج اجامعية .
اهوامش واإحاات:
 - 1ج.ط.ش.إ.م ) 1929( .النشرة السنوية لعام  1929- 1928امطبعة التونسية تونس
ص 16
أما امها باللغة الفرنسية فهو:
Association des Etudiants Musulmans Nord Africains
A
E
M
N
A

ورد ذكرها ي اجزء الفرنسي من النشرة السنوية لعام  1929- 1928السابقة الذكر ص،
 ، 13اما ي املف اخاص باجمعية ي اارشيف الوطي التونسي فان ااجتماع قد عقد
يوم  11ديسمر  1927إذ جد رسالة خطية من سام الشاذلي رئيس اجمعية إى الوزير
اأكر التونسي يطلب دعمه هذا امولود اجديد ،ويعرفه باجلس امنتخب إثر إنعقاد
اجمعية العامة بتاريخ 1927/12/11 :أنظر ي ذلك
- ANT Serie E , AEMNA Carton 544 Dos 27 Fol -1
 - 2أورد اأستاذ سعد اه أن امؤمر إنعقد ي الفرة اممتدة بن  9- 6 :سبتمر أنظر ي
ذلك أبو القاسم سعد اه  ، 1983احركة الوطنية اجزائرية  ، 1930- 1900ج ،
 ، 2الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  ،اجزائر  ،ط ،2 ،ص  119أما أندري جوليان فرى
أنه إنعقد ي سبتمر  1930أنظر شارل أندري جوليان  ، ، 1976افريقيا الشمالية
تسر القوميات اإسامية والسيادة الفرنسية ، ،ط  ،الثالثة ،تر ،اميخي سليم وآخرون) ،
د.م ن  ، ،تونس ص 36
- 3نادي السعادة  :تاسس سنة  1930على بد العديد من ناشطي احركة ااسامية
بتلمسان  ،وصل ععد الناشطن ي النادي حوالي  100ناشط اطر العديد من النشاطات
اجمعوية بتلمسان خال فرة الثاينات  .انظر  :حمد بلقاسم  ،الواقع الثقاي منطقة
تلمسان ي الفرة ااستعمارية  ،1954- 1900اطروحة لنيل شهادة الدكتوراء ي
تاريخ احركة الوطنية امغاربية  ،جامعة ابو بكر بلقائد تلمسان  ،اموسم اجامعي،
 ، 2019- 2018ص ص 161- 160 ،
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 - 4النادي اإسامي  :تاسس هذا النادي ي مطلع العشرينات من القرن اماضي بعد الزيارة
السرية الي قام بها اامر خالد اى تلمسان سنة  ، 1919وكان يضم جموعة من
امثقفن بالثقافة الفرنسية الذين يرفضون فكرة ااصاح والتطور خارج فرنسا  .نفس
امرجع  ،ص ص 157- 156
 - 5نادي الشبيبة  :من النوادي ااوى الي تأسست ي اجزائر ي مطلع القرن العشرين ،
اسسه بعض معلمي اللغة الفرنسية ي تلمسان  ،كان له دور كبر ي تفعيل النشاط
الثقاي ي مدينة تلمسان .انظر  :نفسه  ،ص ص156- 155 ،
 6ج ط ش إ م  ،نشرة امؤمر اخامس مصدر سابق ص4
((
7- Mohamed Baghli – …Le Cinquième Congrès de l’ AEMNA . Tlemcen
6-10 septembre 1935 ...)).quotidien –Oran.com p01 in http / in
.www.quotidien –Oran.com visité le 03/03/2007 a 18 h
8- Ibid , p, 1

 - 9إختلف ي إمه حيث جد اأمة تتناقض ي ذلك فهي مرة تسميه اهامي ومرة
تسميه الشافعي أنظر اأمة ) ابو اليقظان( عدد  41بتاريخ  1935/09/10 :أما نشرة
اجمعية فتسميه الشافعي اهري عد إى ج ط ش إ م مصدر سابق ص  ، 6اما حمد
بغلي فرى ان امه بومدين الشافعي مول السهول  ،انظر- :
mohamed baghli, Op Cit, p,1
شخصيا ارجح انه بومدين الشافعي مول السهول لاعتبارات التالية  :كون بومدينالشافعي مول السهول كان خال سنة  1935طالبا ي تلمسان واجمعية كانت تشجع
الطلبة امنضوين حت التنظيمات الطابية امغاربية لتاطر مؤمراتها وهو ما يفسر ان
كل مؤمراتها السابقة كان يراس جانها التحضرية طلبة  ،زيادة على امكانة الي
كان حظى بها امعي ي اجتمع التلمساني حيث كان مقربا من الشيخ البشر
اابراهيمي الذي م يفارق دروسه سنة  ،1932وا ننس الدور الذي كان للشيخ
اابراهيمي يقوم به ي هذا امؤمر ،كما انه ينتمى اى الزاوية اهرية ولعل هذه
الزاوية دور ي هذا امؤمر خاصة ي جال اايواء وااطعام رغم ان الوثائق تعوزنا ،كل
ذلك يؤهله لرئاسة جنة التحضر زيادة على كونه خطيبا مفوها .واجمعية كانت
تشجع الناطقن بلغة الضاد على الظهور وتقدم الصفوف والدليل على ما نقول تلك
اخطبة الرائعة الي ابهر بها احضور اثناء سر اشغال املتقى  .لاطاع على حياة امعي
انظر :شاوش حمد بن رمضان والغوثي بن دمان ) ،(2011ارشاد احائر ي اثار ادباء
اجزائر  ،دار البشائر للنشر والتوزيع  ،اجزائر  /ج  ،2 ،ص ص364- 363 ،
 - 10اامة  ،العدد السابق
 - 11نفسه  ،عدد  18 . 29جوان 1935
- 12نفسه  ،العدد  .41وكذلك النهضة ( تونسية) 1935/09/06
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والنهضة بتاريخ 1935/09/25 :وكذلك ابو بكر
 - 13اأمة نفس العدد
القادري) ، (1992مذكراتي ي احركة الوطنية امغربية  ، 1940- 1930د م ط ،ج
 ،1ط  ، 1ص282 ،
 - 14اأمة نفس العدد
 - 15نفسه
16- mohamed baghli, Op Cit, p,2
17- Guy Pervillé (1997): Les Etudiants Algériens de l’Université
Française, 1880-1962, Ed Casbah ,Alger , p, 103
18- Ibid
19- Charles-Rober Ageron ,(( l AEMNA durant l entre deux guerres
Contribution a l’étude des Nationalismes Maghrébins)), in Revue
Francaise d’Histoire d'Outre Mer , T, 70 no 258-259, 1er et 2 em
trimestre, p, 33
20- Ibid p, 50 Marge
21- Ibid p,38

شخصيا تنتابي حرة شديدة حول التناقض العجيب بن شخصية فرحات عباس السياسيوفرحات عباس الطالب اليس هو الذي حث ويبحث خال هذه الفرة عن اانة
اجزائرية الي م جد ها اثر ويرى انها وهم  ،لعل امستقبل يكشف لنا سر هذا التناقض
العجيب ان تصدى احد الباحثن لصر اغوار هذا اموضوع ي اطروحة تقارن بن فرحات
عباس الطالب والسياسي ..
 - 22اأمة عدد  46بتاريخ1935/10/15 :
23- Charles-Rober Ageron, Op Cit,p, 28
 - 24للتوسع اكثر ي هذا اموضوع انظر  - :خضر عواريب  (2007 )،معية طلبة مال
افريقيا امسلمن ودورها ي احركة الوطنية اجزائرية  ، 1955- 1927رسالة ما
جستر ي التاريخ احديث وامعاصر  ،كلية العلوم اانسانية وااجتماعية  ،جامعة
اجزائر  ، 2اموسم اجامعي  ، 2007- 2006ص ص 121- 120 ،
 - 25حمل هذه القاعة دالة ورمزية خاصة لدى التلمسانين فقد بنتها السلطات الفرنسية
على انقاض امدرسة التاشفينية القدمة الي كانت متد بن امسجد الكبر للمدينة
واجدار الشمالي لقلعة امشور  ،وتعتر من امدارس اخمسة اهامة بتلمسان  ،دشنت سنة
 ، 1320وقامت السلطات الفرنسية بتدمرها سنة  1873وبنت حلها بلدية
كولونيالية وساحة خاصة باحتفاات  14جويلية  .انظر
Mohamed Baghli Op Cit, p, 1
 ج ط ش ا م مصدر سابق ص  4و اأمة عدد سابق 27 - 28نفسه ص  4و اأمة عدد سابق والنهضة بتاريخ  06سبتمر 1935
29- - Charles-Rober Ageron, Op Cit,p, 42
 - 30أهمية اموضوع حاولت شخصيا احصول على هذا التقرير اهام من ارشيف حافظة
الشرطة بباريس مرات عدة سنوات  2013- 2012- 2011- 2010دون جدوى ولعل
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اليوم يأتي ويفتح اارشيف اخاص بهذه اجمعية الذي صادرته الشرطة مرات عدة،
وسيكشف عن قضايا قد تصحح تاريخ احركة الوطنية امغاربية باعتبار معية الطلبة
اول مدرسة وحاضنة للوطنية ،.وما جدر ااشارة اليه ان ختلف امصادر العربية الي
ارخت للمؤمر واعتمد عليها بعض الباحثن اجزائرين جاءت ختصرة وناقصة ـ ولعل
السؤال امطروح ماذا اهملت هذه امصادر العديد من القضايا اهامة الي صبت ي دخول
اجمعية مرحلة التصدي ومغالبة ااستعمار ومنها مثا مقاطعة مفدي زكريا احد
امتدخلن وامناداة بالثورة صراحة  ،او كلمة بن التوهامي الي تضنمت اشارات خطرة ،
م تتعرض ها اا جريدة اامة اليقظانية لعل مقص الرقيب لعب لعبته ي هذااموضوع ،
لذلك ينبغي على امهتمن بهذا امؤمر اعادة كتابة تارخه بااعتماد على الشهادات
احية لصانعي احدث او البحث عن وثائق تتحدث عنه.
 - 31ج ط ش ا م مصدر سابق ص  6و اأمة عدد سابق
 - 32اامة عدد سابق  ،وكذلك النجاح  ،العدد  ،1759بتاريخ  27سبتمر  ، 1935ص 2،
 - 33ج ط ش ا م مصدر سابق  ،ص  6 ،و اأمة عدد سابق وكذلك ابو بكر القادري ،
امصدر السابق ،ص282 ،
 - 34ج ط ش ا م مصدر سابق  ،ص 6 ،
- 35انفرد ااستاذ بلقاسم وحمد باغلي ي ذكر معلومة تدخل مفدي زكرياء ومناداته
بالثورة على فرنسا  .انظر  :حمد بلقاسم ،الواقع الثقاي منطقة تلمسان  ،مرجع سابق،
ص  279 ،و 2mohamed baghli, Op Cit,p 2,
انفرد هاذين امؤلفن بهذا الطرح اذ غضت الطرف عنه ختلف امصادر الي حدثت عن امؤمر
وهو امر غريب اذ كيف تسكت السلطات الفرنسية عن مثل هذا احادث وم تورده ي
التقارير الي كانت تصدر دوريا عن نشاط اجمعية وم يشر اليه ديبارمي ي صحيفة
افريقيا الفرنسية وهو م ستشرق متعصب لفرنسا يكره العرب وااسام كان يتصيد
الطلبة ي مقااته ويتهجم على اجمعية وكذلك التقرير الذي اصدرته السلطات
اامنية وارسل اى حافظة الشرطة ي باريس سنة  1936واعتمد عليه اجرون ي ابراز
احوادث الي خللت امؤمر وجعلته ساخنا متاججا  ،اما امصادر ااخرى فلم تذكر اا
ان مفدي زكرياؤ ختم احفل بقصيدة عنوانها :أها بنسل الفاحن ومرحبا مطلعها

كان على النحو التالي ح ي اجزائر كاهال ضياء ....وانزل كرما كالنسيم
صفاء نشرتها اامة لاطاع على القصيدة عد اى اامة عدد 43بتاريخ

36
37
38
39

1935/09/24
 ج ط ش ا م مصدر سابق واامة العدد 41 ج ط ش إ م مصدر سابق ص 08 نفسه ص ص  10- 09و اأمة عدد  42بتاريخ 1935- 09- 17 -ج،ط،ش،إ،م ،مصدر سابق ص ص  12- 10و كذلك اأمة عدد 43
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 - 40نفسه ص ص  15- 12كذلك اأمة عدد 43
 - 41ج ط ش إ م مصدر سابق ص ص 15- 12
 42نفسه ص ص  17- 16واأمة عدد  45بتاريخ  1935/10/08 :وكذلك
Afrique Francaise n :12 OP CIT p718
 - 43ج ط ش إ م مصدر سابق ص ص  19- 17و Afrique Francaise OP CIT
- 44 p 719نفسه ص ص 20- 19
-44
 - 45انفردت اامة بهذا اخر الذي م يورده أي مصدر اخر .،انظر اأمة عدد  46بتاريخ:
1935/10/15
 - 46ج ط ش إ م مصدر سابق واأمة عدد 46
 - 47اأمة العدد السابق
 - 48نفسه
 - 49ج ط ش إ م مصدر سابق ص ص  12- 21واأمة العدد السابق
 50نفسه ص ص 24- 23
 -- 51غطت هذه اجريدة أعمال امؤمر ي أعدادها الصادرة بتاريخ :
/27/22/12/11سبتمر و 04أكتوبر  1935وبفضل هذه اأعداد مكنت إفريقيا
الفرنسية من التعرف على إقراحات امؤمر وترمتها أنظر
Afrique Afrique Française OP CIT P 719
 Ibidأعداد أكتوبر  1935الي أوردت إفريقيا الفرنسية مقتطفات منها عد إى 52 :
 53انظر اأعداد التالية 46/45/44/43/42/41
Afrique Française OP
 - 54حسب ما أوردته إفريقيا الفرنسية أنظر
 55النهضة الصادرة بالتواريخ التالية  29- 25- 21- 19- 6 :سبتمر 1935
 - 56ج ط ش إ م مصدر سابق ص 3
95
57 Guy Pervillé
 58ج ط ش إ م مصدر سابق ص 3
-59Afrique française OP

CIT p 716
- 60 - Ibid
61- Ibid p p719-721
62 Messouda Merabet Yahiaoui OP CIT p 26
63-- Charles Robert Agéron OP CIT p43
64 Ibid
65 Ibid

قائمة مصادر ومراجع البحث
 - 1الوثائق اأرشيفيةA.N.T
اأرشيف الوطي التونسي
 السلسلة  ،العلبة  544املف 27عواريب خضر
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املخص -
إن البحث ي موضوع ااتصاات السلكية و الاسلكية خال الثورة
اجزائرية ،هو البحث عن اجازات شبيهة بامعجزة للشعب اجزائري ،الذي
استطاع رغم الفقر واجهل واجوع وكل الشروط غر اإنسانية الي فرضها
عليه ااستعمار الفرنسي ،أن خوض معارك بالذخرة احية وساح اإرسال،
ومكن من اخراق أكر امؤسسات اإستخبارتية العامية الي ها تقاليد كبرة
ي اميدان وها شبكات وعماء عر العام ،كما يعتر ساح اإشارة هو الساح
الفعال الذي استطاعت الثورة اجزائرية من خاله أن تكسب الكثر من امعارك،
وقد أسس هذا اجهاز و أداره شباب جزائري ،أغلبهم دون سن العشرين ا متلكون
من اخرة إا القليل ،كما استفاد من خرة الشباب اجزائري الذي كان
جندا ي صفوف اجيش الفرنسي ،ولعل امهندس ،رجل اخفاء احقيقي ،كان
الرائد علي ثليجي امدعو عمار الذي م تنصفه الدراسات التارخية.
الكلمات الدالة -
ساح اإشارة  ،عمار ثليجي ،عبد احفيظ بوصوف ،ااتصال ،امخابرات.

امؤلف امرسل :بوقرين عيسى:
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Abstract The Research On The Subject Of Telecommunications During
The Algerian Revolution, Is The Search For Miracle-Like
Achievements Of The Algerian People, Who, Despite Poverty,
Ignorance, Hunger And All The Inhuman Conditions Imposed On
Him By French Colonialism, Were Able To Fight Battles With Live
Ammunition And Transmission Weapon, And Managed To Penetrate
The Largest International Intelligence Institutions That Have Great
Traditions In The Field And Have Networks And Agents Throughout
The World, As The Signal Weapon Is The Effective Weapon Through
Which The Algerian Revolution Was Able To Win A Lot Of Battles,
And Was Founded This Device Was Managed By Young Algerians,
Most Of Whom Are Under The Age Of 20, Who Have Little
Experience, And Benefited From The Experience Of Young Algerians
Who Were Recruited Into The Ranks Of The French Army, And
Perhaps The Engineer, The True Man Of Secret, Was Major Ali
Thaliji, Who Was Not Done By Historical Studies.
Key WordsSignal Weapon, Ammar Thaliji, Abdul Hafiz Bousouf, Liaison,
Algerian Revolution.

:مقدمة
1954 انتشرت الثورة التحريرية الي اندلعت ي الفاتح من شهر نوفمر
 أصبح، وباتساع نطاقها،عر ميع أحاء الوطن و ملت كل امناط اجزائرية
اأمر يستدعي تكثيف ااتصاات بن قيادة اجبهة و اجيش ي ختلف امناط
. واإطاع على أوضاع العدو،و ذلك من أجل تنسي اجهود و تنفيذ اأوامر
 حيث أن الوسائل، السرعة ي جال ااتصال،كل هذا يتطلب بالضرورة
 م تكن قادرة على تغطية متطلبات،الي كانت مستعملة ي ااتصاات من قبل
 أضف على ذلك أنها ا تساعد على ااتصال ي،جبهة وجيش التحرير الوطي
 ونتيجة لذلك كانت الرسائل تصل ي بعض اأحيان متأخرة،الوقت امناسب
 الشيء الذي جعل اأخبار وامعلومات تفقد أهميتها كونها م،عن مواعيدها
 واحرب تتطلب السرعة والدقة ي نقل امعلومات هذا من،تصل ي الوقت امناسب
 ومن جهة أخرى هناك خطورة اموقف حيث أنه ي بعض احاات يلقى،جهة
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القبض على رجال ااتصال فيطلع العدو على حتوى هذه الرسائل وما حمله
من أسرار ،ما يلح جبهة و جيش التحرير من أضرار.
كل هذه العوامل دفعت برجال الثورة اجزائرية إى البحث و التفكر ي
إنشاء هيئات و مؤسسات خاصة بااتصال السلكي و الاسلكي و احصول على
وسائل تقنية متطورة قصد استعماها ي اميدان ومن ثم فتح جبهة أخرى أطل
عليها اسم حرب اأمواج.1
خال حثنا عن امصادر و امراجع امتعلقة بهذه الشخصية و موضوع
ساح اإشارة بشكل عام احظنا شح كبر ي امعلومات امتعلقة بالرائد عمار
ثليجي ،رما يعود ذلك لطبيعة عمل هذه الشخصية ،فالسرية التامة كانت
أحد أهم شروط النجاح هذا اجهاز ،لذلك حاولنا قدر امستطاع أن نعطي هذا
الرجل ما يستح  ،كيف ا ؟ ،و هو العقل امنفذ لساح اإشارة الذي منح الثورة
دفعة قوية حو اانتصار.
 - 1نشأة وتطور ااتصال السلكي والاسلكي أثناء الثورة التحريرية:
يعتر الشهيد العربي بن امهيدي  2قائد امنطقة الغربية ،أول من فكر ي
إدخال وسائل ااتصال السريعة ي صفوف جيش التحرير و ضرورة إنشاء
مصلحة خاصة لاتصال مزودة بإمكانيات بشرية و مادية ،و كانت الفكرة
مستوحاة منذ إنشاء امنظمة السرية سنة  ،3 1947لكن نظرا لقلة اإمكانيات
فقد كان يضع على أذنيه ماعتن و ينقل بنفسه حاضر الدرك الفرنسي ي
حاولة منه للحصول على بعض امعلومات الي تفيد جيش و جبهة التحرير
الوطي .4
ثم بعد مؤمر الصومام  1956تكونت اخلية اأوى لاتصال بقيادة عبد
احفيظ بوصوف 5و كانت عبارة عن أحاث اسراق السمع تتكوّن من جهاز
استقبال قديم من نوع ( ، )TSFيسيّره ثاث جنود 6ملكون بعض امعلومات
اكتسبوها من اجيش الفرنسي ،باإضافة إى مثقف وقع جنيده حديثا ،كان
هذا ي نظر قيادة الواية اخامسة كافيا لعقد اأمل ي بداية تكوين هذا
اجهاز .7
كانت العملية ي البداية تنحصر ي اعراض الرقيات امتبادلة بن
الوحدات الفرنسية الي كان يراوح عددها بن العشرين و الثاثن يوميا ،و قد
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مح ذلك بتتبع أساليب اجيش الفرنسي و استكشاف نواياه ،لكن الرقيات
امرموزة ( امورس ) 8امرسلة من طرف أركان اجيش الفرنسي كانت تشكل
أكر عقبة ي كشف كل خططات اجيش الفرنسي ،رغم احاوات العديدة
الي قامت بها قيادة الواية اخامسة ي ذلك ،و لكن النتائج م تكن كبرة،
فالتعلم نظريا ي ما يتعل بالطرق الفرنسية ي اإشارة بالراديو و طرق
استعمال ختلف مناهج تكتيم الرقيات و التعامل مع نوع اموجات هي أقصى ما
تعلمه اأعضاء امكلفن بتتبع هذه الرقيات ،و كان اافتقار إى التجهيزات
احديثة و امائمة و انعدام الكادر البشري امؤهل كان مكن أن يقضي على هذا
امشروع الطموح ،لوا أن صدر قرار الواية اخامسة بتعبئة ضباط صف
جزائرين كان يعملون لدى اجيش املكي ي إطار ااتفاقيات العسكرية
التعاونية بن امملكة و فرنسا و كان من بن هؤاء علي ثليجي امدعو عمار.9
- 2الرائد علي ثليجي – امدعو عمار  -و دوره ي إنشاء جهاز اإشارة :
يعد اجاهد الفقيد علي ثليجي ،من بن امناضلن الوطنين اأوائل
الذين فروا من اجيش الفرنسي و التحقوا جيش التحرير الوطي للكفاح ضد
امستعمر اآثم  ، 10ومن بن القادة احنكن سياسيا وعسكريا الذين جحوا ي
تأطر مناضلي جبهة وجيش التحرير الوطنين ،كونه كان من السباقن

لوضع أسس جهاز اإشارة الذي ساهم بشكل كبرا ي جاح الثورة
هو علي ثليجي امدعو عمار من مواليد  26ديسمر  1923مدينة اأغواط
نشأ ي أحضان أسرة متواضعة  ،والده السيد حبيب كان بناءا و والدته السيدة
خدجة مامي ربة بيت . 12
فقد والداه و هو م يتعدى مرحلة الطفولة فعاش يتيما حت كفالة عمه
ابن عيسى الثليجي الذي توى تربيته و تعليمه  ،و كان ثالث إخوته فنشأوا
ميعا ي رعاية هذا العم الذي عوضهم حنان اأب فأحسن تربيتهم و تعليمهم
فتفرغوا ي طلب العلم و امعرفة و قد ظهرت مامح شخصية هذا اجاهد منذ
نعومة أظافره  ،كان مقت الظلم و ااستعباد سريع الغضب  ،يثور متى شعر
واإهانة و ي نفس الوقت كان مرحا متساحا حب عمل اخر و
بالذل
و يبذل كل ما ي وسعه من أجل راحة و سعادة اآخرين  ،يشعر
يرتاح له
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و راحة الضمر كلما قدم عما يستفيد منه غره و ما زالت
بااطمئنان
هذه الصفات تازمه إى أن فارق احياة .13
ظهرت عليه عامات النبوغ و التفوق و هو ي امرحلة اابتدائية ،و يشهد له
أقرانه حدّة الذكاء و سرعة البديهة و قوة اإرادة و روح امثابرة .كان دائما ي
امراتب اأوى ي ميع امتحانات امرحلة اابتدائية  ،و بفضل هذه امميزات
والصفات مكن بقوة من الظفر مقعد ي ثانوية ابن شنب بامدية  ،ي وقت من
الصعب على أي جزائري أن حصل على ذلك امقعد و لكنه م يكمل دراسته
فيها فغادرها لينخرط ي صفوف اجيش الفرنسي و كانت الصدمة كبرة لدى
أسرته عندما علمت باأمر فهي م تكن تتوقع منه ذلك ،ي ظل القانون
العسكري الفرنسي الذي ا يلزم أبناء اجنوب بتأدية اخدمة العسكرية ي
اجيش الفرنسي .14
فعلي م يستشر أحدا من أسرته و ا من أقربائه ي ذلك اأمر فما اأسباب
الي دفعت به إى اإقدام على أمر كهذا ؟ .لعل التفسر الوحيد هو تذمره من
السياسة ااستعمارية اجاه امناضلن ي صفوف احركة الوطنية وخاصة
عندما اعتقل أخوه حمد الثليجي و زج به ي السجن حيث واجه أبشع أنواع
التعذيب و م يلبث حتى نفته السلطات ااستعمارية إى فرنسا و أودعته إحدى
سجونها و من هناك كتب مقاا ي جريدة لوموند  )Le Mondeالفرنسية
يصف فيه أوضاع و معاناة امعتقلن اجزائرين ي سجون فرنسا .15
قد يكون هذا الوضع امتأزم و ما وقع أخيه و غره من امناضلن خاصة
أعضاء حزب الشعب اجزائري هو الذي دفع به إى التجنيد ي صفوف اجيش
الفرنسي أنه كان املجأ الوحيد الذي جأ إليه الكثر من أمثاله علهم جدون
الوسيلة لانتقام و إثبات الذات عما باحكمة القائلة " أدن من اموت توهب لك
احياة".
- 3التحاقه بالثورة و إنشاء ساح اإشارة:
و أثناء وجوده ي صفوف اجيش الفرنسي تلقى تدريبا ي ساح اإشارة،
كما تنقل إى جهات كثرة و استقر مدة ي اجنوب اجزائري و منها إى اهند
الصينية ثم استقر به امقام ي امغرب اأقصى إذ كان آنذاك ضابطا ي ساح
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اإشارة و نظرا مواهبه و ذكائه احاد و قوة شخصيته اكتسب خرة عالية ي
ميدان العمل.16
و حكم ااتفاقيات العسكرية الي تلزم فرنسا كدولة مستعمرة بوضع
إمكانياتها حت تصرف امغرب  ،كان الرائد علي ثليجي من بن الضباط الذين
وضعوا حت تصرف اجيش املكي اجديد مساعدته ي اقتناء مفاهيم اإشارة
ما ي ذلك استعمال الراديو الاسلكي و أعمال الصيانة و غر ذلك من امسائل
امتعلقة بهذا اجانب  ،فقدم خدمات جليلة و معترة للجيش املكي و ما زال
كذلك إى أن التح ي شهر جوان  1956جيش التحرير الوطي بواسطة
اأخوين الطيب بن خلف و ابن أشنهو الذي كان موظفا ي اإدارة امغربية.
فور وصول سي عمار ثليجي إى مقر القيادة دار حديث بينه و بن
زيدان 17حول آفاق ااتصاات السلكية و الاسلكية ي جيش التحرير ،كان
يتحدث بصفة مباشرة كما يتحدث عادة اجنود احرفون منتقدا عدم وجود
إمكانيات العمل ":هل تظنون أن امواصات بالراديو عملية سهلة التحقي ؟ أنتم
خطئون ماما ،ثم أضاف ي هجة مزاح " :أين وجدم عربا مكنوا من إجاز
مثل هذا العمل؟ أنا لست ضد الفكرة ،لكن على ما يبدو لي فليس هناك إرسال
و استقبال و ا خريطة( )SLTDEXو ا مولد كهربائي و مع ذلك تنوون
التسرب خال اموجات  ...هكذا ببساطة ،دعوني أضحك".18
كان سي عمار عند وصوله يرتدي قشابية مغربية و منتعا حذاء أصفر
عريض الكتفن و أمر اللون م يفقد صراحته عند احديث كضابط صف
19
حرف ،فقد اندهش بعض قادة الثورة بامنطقة و منهم عبد الكريم حساني
و سي موسى صدار  2 0من هذا السلوك الغريب الصادر منه ،فإى ذلك اليوم
عرف رجال جيش التحرير باالتزام دون حفظ عند اإداء بآرائهم الشخصية
ي ما يتعل بسر احرب ،و بتطور اأوضاع العسكرية ،حيث صرح سي موسى
قائا " :م أتوصل إى فهم هذا الشخص( يعي سي عمار) ،هو موجود ضمن
صفوفنا و عوضا من أن يعيننا على حل امشاكل يزيدها تعقيدا ".
كان عمار ثليجي إنسان واقعي يتكلم وف ما مليه عليه الظروف فقد صرح
منذ البداية بذلك قائا أصدقائه " :جب أن أوضح لكم أني أنا ي واد
والسياسة ي واد آخر ،م أهتم أبدا بالسياسة ،الشيء امهم عندي هو ما أراه ،أنا
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إنسان واقعي و ا أخشى الصراحة ،ما يقوله الناس همسا أقوله أنا بصوت عال،
لن أتغر و لن أتغر أبدا ،ما دمتم تريدون إنشاء شبكات فأين خططات
معارككم؟ دون خططات حربية ا مكن أن أسايركم". 2 1
شعر كل مقربيه بقوة شخصية سي عمار حتى أن ذلك اجندي اأماني
زيدان كان يقول عنه أنه متصلب و عنيد ،عرف عنه أنه كان دائما يأخذ زمام
امبادرة أثناء احديث ،يتطرق إى الصعوبات الي مكن جاوزها ،ي ما يتعل
بالتكوين ،فيؤكد قائا " :ا أقل من مس سنوات ،إذا أردنا تكوين خابر
كفء" يشهد له اجاهد سي عبد الكريم حساني فيقول " :كنا و حن نصغره
سنا ا ملك خرته و ا معرفته الي اكتسبها طيلة حياته امهنية ،و هكذا
استقر حوار الصم بن رجل متاز بالواقعية و بإتقان مهنته و بيننا حن امثالين،
بل احامن إن شئتم ،م تكن عقيدتنا و ا خيالنا ليشكا شيئا ذا وزن ،ي نظر
سي عمار" .2 2
كان اتصاله اأول بالعقيد عبد احفيظ بوصوف "سي امروك" الذي
أسند له تسير مصلحة ااستغال  )service d’exploitation)23و ااستثمار،
و هي أهم مصلحة ي اأجهزة السلكية و الاسلكية ثم بإنشاء و إدارة أول مدرسة
جزائرية لإشارة  ،2 4حيث يقول أمد بن شاعو أن عمار ثليجي كان من
اأبطال الذين سيّروا هذا الساح خدمة للثورة و انطلقوا من العدم و أنشأوا
مئات الشبكات داخل اجزائر و خارجها للتنسي العسكري و السياسي جاعلن
ساح اإشارة يكيل الضربات للعدو ي الداخل و اخارج.2 5
 - 1.3إدارة مدرسة اإشارة:
ي بداية شهر أوت  1956انتقل عمار ثليجي رفقة كل من سي موسى ،سي
زيدان،سي دكار بوعام امدعو علي غراز من مقر القيادة الذي كان عبارة منزل
صغر ي ضواحي مدينة وجدة امغربية إى بيت أكثر اتساعا متكون من طابقن:
أرضي و علوي ،هذا البيت الذي أصبح مركز تكوين الدفعة اأوى من إتصاليي
جيش التحرير ،حولت غرفه اأرضية الثاث إى مكاتب مؤطري اإدارة و التسير،
و قد عيّن الرائد عمار ثليجي مديرا هذه امدرسة و مكلفا بالتدريس 2 6نظرا
لتجربته السابقة ي ميدان ااتصاات.

بوقرين عيسى

347

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 362- 341 : )2021(3

انطل الربص بتاريخ  8أوت  ،1956حيث م تعبئة طلبة اجامعات
والثانويات خاصة بعد إضراب  19ماي  ،1956و خاصة امناضلن منهم ي خايا
جبهة التحرير الوطي ليكونوا الدفعة اأوى ي مدرسة اإشارة  2 7حت إسم
شهيد امقصلة أمد زبانة رمه اه ،2 8و قد اشتمل برنامج التكوين عمليا على
شطرين :تعليم الرق ( امورس ) من جهة ،و من جهة أخرى تسير أجهزة
اإرسال ،أو ما يعرف بااستغال.2 9
كانت امهمة اأساسية إنشاء هذه امدرسة هو القيام و ي مدّة ا تتجاوز
شهرا واحدا بتأسيس عشر حطات كاملة تشتمل عل أجهزة إرسال و استقبال،
يسر كل حطة رئيس مركز يساعده نائب ،العدد الذي يناسب امناط
الثمانية ،قيادة اأركان ،و قاعدة الدعم اخلفية.
كان اانضباط الدقي و السرية التامة من أهم ما ميّز عمل امدرسة ،و
كان نظامها الداخلي ا يكاد يطاق ،فقد كان منوع على الطلبة إقامة أية
عاقة مع أي كان ،و اختاطهم الوحيد كان مع الرجال امكلفون حمايتهم،
منع عنهم أيضا طرح أي سؤال يتعل بهوية رفقائهم ،و ا بأصلهم و ا ماضيهم،
كما اخترت هم أماء مستعارة جنبا لكشف هوياتهم احقيقية ،كان
مطلوب منهم أن يشاركوا ي نوع أخر من الكفاح يتطلب منهم مزيدا من
التضحية ي وضح النهار و بدون هوية.
 - 2.3التلقن داخل امدرسة:
كانت أوى كلمات الرائد عمار ثليجي بعد استام و جهيز امدرسة" :
ليس لدينا وقت نضيّعه ،سنشرع ي دروس الرق ابتداء من الغد" ،و فعا بدأت
الدروس واستمرت دون انقطاع طيلة النهار ،كان الطلبة جلسون على بعض
احصر امفرش فوق اأرضية حفظون الرموز الصوتية (عبارة عن حروف و
أرقام حولة إى رموز) و ي اليوم اموالي يستظهرون ما مّ حفظه ،و م تنل قلة
التجهيزات والوسائل (خاصة أجهزة امورس) من عبقرية عمار ثليجي الذي
طلب من الطلبة استعمال أي شيء يقع ي أيديهم فكانوا يضربون على الطاولة
بواسطة ملعقة أو سكن ،كما استعمل البعض اآخر زر الكهرباء كوسيلة
استعادة تركيب احروف الي ينبغي بثها ،لكن با صوت.
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كانت البداية صعبة فعا لدى بعض الطلبة خاصة اخلط ي ما يتعل
ببعض الرموز ،ولكن ابتداء من اأسبوع الثاني بدأ الطلبة يتحدثون ي ما بينهم
بواسطة الرق و ينادي بعضهم لأخر بالرموز ،و بعد أسبوعن أصبح الطلبة
خترون قدراتهم و معلوماتهم بواسطة ااستماع إى وكاات اأنباء اأجنبية،
وخاصة وكالة اأنباء الفرنسية و السوفياتية امعروفة بسرعتها و وضوحها،
و فعا كانت النتائج مشجعة حتى أن زيدان ذلك اأجني امكلف بإعداد الرموز
( الرموز اجزائرية طبعا) تفاجأ بشباب ليست لديهم الوسائل و دون حضر
مسب وخال تكوين دام اثنان و ثاثون يوما فقط أن يتحدوا ي جال
ااتصاات خصومهم الفرنسين امتخرجن من امدارس الكرى.
- 3.3الصرامة ي تطبي القانون:
ي هذا الصدد ابد أن نشر إى الصرامة الي كان يتحلى بها الراحل
الرائد عمار ثليجي ي تسير شؤون امدرسة فقد وقعت حادثة ي بداية شهر
سبتمر ،1956و هي أن طالبن  3 0توجها إليه إبداء رغبتهما ي اانتقال إى
وحدة مقاتلة ،فكان حازما معهما قائا" :اأوامر هي اأوامر ،مهمتكم هنا هي
العمل ضمن سلك امواصات و ا أملك ما أضيف غر ذلك" ،و بعدها قررا
الطالبن اهروب من امدرسة ،و لكن بعد مرور  48ساعة على هروبهما م إلقاء
القبض عليهما من طرف امنظمة امدينة جبهة التحرير الوطي و نقا إى
امدرسة مكبلن ،حيث حكم عليهما من قبل القيادة باإعدام و حضور الطلبة،
و كانت تهمتهما هي الفرار ي حالة حرب و هي تهمة تؤدي إى اإعدام حسب
قانون جيش التحرير.
أختتم الربص يوم  10سبتمر 1956حيث خرجت الدفعة اأوى الي
حمل اسم الشهيد أمد زبانة و ذلك خال شهر واحد فقط عوض مدة
التكوين القانونية الي تستغرق عادة سنة كاملة على اأقل ،و بعد إجراء
التجارب على العتاد الذي حصلت عليه امدرسة حددت قيادة الواية تعيينات
الطلبة بصفة نهائية على مستوى امناط .
- 4اإشراف على أول اتصال بن مقر القيادة و القاهرة:
بعد توزيع احطات على الواية ،جهّز مركز القيادة بإمكانيات راديو
مركزية تشكل ما يسمى مركز قيادة الشبكات ،يشرف على احطات الي
بوقرين عيسى

349

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 362- 341 : )2021(3

تغطي امناط  ،و يتكوّن عتاد هذا امركز من جهاز من نوع  ) BARTالذي
مكّن من إجراء ااتصاات على بعد عدّة كيلومرات ،و قد واجه عمار ثليجي و
رفقاءه صعوبات كبرة ي تشغيله بسبب عدم توفر دليل ااستعمال ،و لكن بعد
حاوات عدّة مكن من استيعاب تقنية العمل عليه ،و ي شهر أكتوبر  ،1956و
قبل الربط بن مركز قيادة الشبكة و احطات اموزعة على امناط  ،أجريت
جارب بن حطة ( )BARTامركزية (غر بعيد عن احدود) و حطة راديو
مصرية على طول موجة حددت من طرف قيادة الواية ،أشرف الرائد عمار
ثليجي على العملية براعة كبرة  ،و كان بث أول إرسال ا سلكي من احدود
امغربية إى غاية القاهرة عر حوالي ثاثة آاف كيلومر عر اجو حيث تعرف
امراسان اجزائري و امصري على هوية كل منهما ،و تبادا احديث حول
عملية ااتصال ،رغم حاوات التشويش الاسلكية الي كانت تبثها فرنسا
انطاقا من حطتها بابن عكنون باجزائر العاصمة  ،3 2و يومها كانت فرحة
العقيد بوصوف ا توصف بهذا اجهاز الذي فتح آفاقا جديدة للثورة اجزائرية و
دفعها أكثر للمضي حو انتزاع نصر جديد عر الفضاء.
كان ذلك ااتصال ي وقت قصر من أجل جنب اسراق السمع الفرنسية،
وقد أعتر ذلك مثابة أول طلقة بارود ي حقل اموجات العامية ،حيث مح هذا
ااتصال بالتأكيد على أن مرحلة التكوين كانت مفيدة و أن اهدف منها كان
استعمال وسائل ااتصال السريعة لسد حاجيات جيش التحرير الوطي ،كما
أنه باستطاعة التقنين اجزائرين إدارة ختلف جهيزات ااتصال دون عناء،
وبالفعل ففي هذه امرحلة احامة شرع ي تنظيم نس ااتصاات بن قيادة
الواية و مناط الواية و أيضا القواعد اخلفية.
طيلة اأشهر اأخرة من سنة  1956كان العمل منصبا على تنصيب
احطات الفرعية و بدأت أوى ااتصاات بن مقر القيادة و هذه احطات ،و ي
امركز الرئيس للقيادة كان امرحوم عمار ثليجي هو امشرف على ااتصاات ،
بل أكثر من ذلك كان يتصل بنفسه مختلف امناط  ،و قد بلغ به اأمر أن ا
ينام لعدة ليال ساهرا يراقب ااتصال مع امناط  ،كما أنه ا يردد ي توجيه
عبارات حرجة للعاملن مجرد ارتكاب أدنى هفوة كانت تلك طريقته ي
تصحيح أخطاءهم و كأنه اأب.
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بفضل هذه اجهود اجبارة الي قام بها الرائد عمار ثليجي اكتسبت
الثورة ساحا جديدا و فعاا كان له دورا حاما ي الكثر من امعارك و أيام
الثورة اخالدة حكي عن بطوات و انتصارات معارك كرى أثناء الثورة ،انتصر
فيها بواسل جيش التحرير بواسطة ساح اإشارة.
تواصل التكوين ي مدرسة اإشارة ،بعد جاح الدفعة اأوى ي مهامها،
و سقوط بعض أفرادها ي ساحات امعارك كان جب على قيادة الواية أن تستمر
ي تكوين الطلبة ا لتعويض أولئك الشهداء ،و لكن لتعميم استعمال هذا
الساح على كافة الوايات عر ختلف ربوع الوطن ،فشرع ي تكوين دفعة
أخرى حت اسم الشهيد العربي بن امهيدي ،حيث أعلنت القيادة العامة للواية
اخامسة عن تعبئة الطلبة اجزائرين امشاركن ي إضراب ااحاد العام
للطلبة امسلمن ( )UGEMAو هم باأساس طلبة جزائرين مقيمن ي امغرب
واجزائر باإضافة إى اجزائرين امقيمن ي فرنسا و قد تألفت هذه الدفعة من
 72طالبا بدأت التكوين ي شهر جويلية  1957لتليها دفعات أخرى كانت مثابة
القاعدة اأساسية لساح اإشارة (حرب اأمواج) أثناء الثورة.
- 5دوره ي إنشاء إذاعة صوت اجزائر احرة امكافحة:
إزاء العمل الدعائي الكبر الذي استعملته أجهزة العدو عن طري وسائل
اإعام امدعمة بإمكانيات تقنية هائلة ،أصبح لزاما على قيادة الثورة أن تواجهه،
و إماع صوتها للشعب اجزائري ،و رغم احاوات الي كانت تبثها إذاعة صوت
العرب من القاهرة حتى سنة  ،1956إا أن ذلك م يكن كافيا ،فالدعاية ساح
خطر هو اآخر جب التحكم فيه ،لذلك كان ا شيء مكن أن يستجيب
لتطلعات الشعب سوى إماعه صوت جبهة التحرير الوطي.
ي شهر أكتوبر  1956م يكن حوزة الواية اخامسة إا عدد حدود من
أجهزة البث ،لكن م تكن هناك أفكار واضحة لدى القيادة عن اخصائص التقنية
الازمة للبث اإذاعي ،و قد م التفكر ي البث انطاقا من داخل الراب الوطي
و بالضبط من وهران ،لكن الشروط اأمنية الضرورية لإذاعة م تكن متوفرة ي
الراب الوطي ،لذلك تقرّر إطاقها من ناحية الناظور ي الشمال الشرقي
للمغرب ،و بعد اختيار امكان الذي كان عبارة عن بيت ملكه مواطن مغربي
يسمى سي عبد القادر متعاون مع جبهة التحرير الوطي ،بدأت التجارب الي
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استمرت عدّة أيام ،خاصة و أن الوقت ليس ي صاح اجموعة امكلفة بذلك ،فقد
حدّد سي بوصوف تاريخ الفاتح من شهر نوفمر موعدا انطاق البث ،و قد
أشرف الرائد عمار ثليجي على كل هذه التجارب رغم عدم توفر دليل ااستعمال
اخاص بتلك اأجهزة ،و لكن رغم ذلك فقد مكن ي اأخر من تقنية
تسيرها ،ليظهر من جديد مشكل تركيب اهوائيات الي تسمح للمواطنن من
استقبال البث ي أي مكان ،و هي عملية صعبة جدا تتطلب كفاءات عالية ي
احساب اللوغاريتمي للهوائيات ،و لكن رغم ذلك فالتحدي و الرغبة اجاحة
ي اانتصار كانتا دافعا أساسيا للتغلب على كل امشاكل و العراقيل.
كلف الرائد عمار ثليجي جموعة من العمال بركيب تلك اهوائيات،
و هم الذين ا ملكون أدنى فكرة عنها ،و بعد مدّة قصرة و بفضل توجيهاته
احكمة م نصب هذه اهوائيات قرب الناظور على ارتفاع  300مر ،و لكن حدي
بداية شهر نوفمر م تكسبه اجموعة نظرا للصعوبات اجمّة الي صادفتهم،
إضافة إى الظروف اجوية القاسية كالرياح و الرد الشديد الي أعاقت ي
الكثر من امرات عملية تنصيبها.
و ي شهر نوفمر  1956اجتمع عبد احفيظ بوصوف بكل من بومدين و
علي ثليجي و سي موسى لوضع اخطوط العريضة لبدء البث اإذاعي و قد خرج
ااجتماع بتوصيات تتعل بتعين اأفراد الذين سيشكلون الفري اإذاعي امتكون
من عبد اجيد غوار امدعو عيسى ،و عبد القادر بن عاشور امدعو عزوز ،و عبد
الكريم شناف باإضافة إى بعض امربصن الباقن ي مدرسة اإشارة و ي
16ديسمر  1956أشرف الرائد علي ثليجي على أول إرسال لصوت اجزائر
احرة  3 3من احدود امغربية (الناظور) و الي أنشأت مواجهة إذاعة "صوت الباد"
امستعملة من طرف فرنسا  ،حيث كان ها اأثر الكبر ي نفوس اجزائرين
و تلتها أخرى بتطوان .
34
أول بيان إذاعي للشعب اجزائري يعرّف فيه
أذاع عبد اجيد مزيان
بإذاعة صوت اجزائر احرة ":أيها الشعب اجزائري ،صوت اجزائر احرة
و حييكم أول مرة ،أينما كنتم ،مكافحون ي اجبال ،فدائيون
حدثكم
بامدن ،مسبلون ي القرى ،أو مساجن وراء قضبان القمع".
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كان ذلك انتصار أخر حققته الثورة اجزائرية بفضل عزمة و إصرار
ليس فقط عمار ثليجي و إما قيادة الواية اخامسة التارخية ،حيث أدت هذه
اإذاعة دورا كبرا ،فقد رسخت أهمية العمل اإعامي والدعائي ،و شجعت
الشباب على االتحاق بالثورة ،وكانت من بن أهم براجها «كلمة اليوم» من
تقديم عيسى مسعودي 3 5الي كانت تعد مثابة أوى احصص الي تبث
باللغة العربية ثم اأمازيغية
 - 6ساح اإشارة بقيادة عمار ثليجي ينقذ عبد احفيظ بوصوف من
عملية اغتيال:
تكلمنا سابقا عن عملية اسراق السمع الي كانت أوى احاوات الي
قام بها عبد احفيظ بوصوف من أجل تتبع أخبار العدو ،و الي كانت عبارة عن
اخلية اأوى لاتصال ،هذا اجهاز الذي تطوّر بشكل مذهل ابتداء من سنة
 ،1957خاصة بعد دخول عملية الرقيم و فك الرموز حيز اخدمة و هي عملية
صعبة و جدّ معقدة ،خاصة ي ظل نقص اخرة ،و لكن التجربة اميدانية و
العمل اليومي مكنا من حقي نتائج جد هامة.
ي يوم  20ديسمر  1956أرسلت برقية مشفرة من قبل اجيش الفرنسي
عدّة مرات و ي ذبذبات ختلفة و مستويات عسكرية متفاوتة ،كانت مرفقة
بعبارة ) (FLACHرددتها فرق مغنية ،و اجموعة الثالثة بسيدي بلعباس ،و فرقة
درك تلمسان ،و هي مرسلة إى كل الوحدات و الفرق العسكرية ،و قد التقطها
خابري الواية اخامسة ،و أنها برقية ليس ككل الرقيات السابقة ،فقد
كان يبدو حتواها مهما للغاية ،لذلك أصرّ أعضاء جهاز اإشارة و على رأسهم
الرائد عمار ثليجي معرفة ما فيها ،و قد اشتهر بقدرته على فك رموز مراسات
العدو ،بعد عدّة حاوات و مقارنة الرقيات مع بعضها البعض مكن سي عمار
ثليجي رفقة زيدان من فك رموزها و قد مثلت ي نصب اجيش الفرنسي لكمن
من أجل اغتيال عبد احفيظ بوصوف أثناء تنقله مقابلة صحفي اسباني ،كان
هذا انتصارا آخر ليس فقط ي جنيب عبد احفيظ بوصوف عملية ااغتيال،
و لكنه كان اخراق لصور منيع و لسر من أسرار الرموز الفرنسية.
36
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- 7عمار ثليجي على رأس قيادة ااتصاات السلكية و الاسلكية:
كانت سنة  1957سنة حامة لساح اإشارة ،إذ توفر اإطار البشري
والتقي الذي سيضمن له تطورا متصاعدا ا رجعة فيه ،لذلك قررت قيادة
أركان الواية اخامسة تشكيل قيادة للمواصات السلكية و الاسلكية و قد
نصّب على رأسها الرائد عمار ثليجي مساعدة امازم بوعلفات مكلف
بااستغال ،وامازم سي موسى بامصاح التقنية و الصيانة ،وامازم الغوثي
بالتدريب ،و قد تشكلت هذه امديرية من:
قيادة إقليمية بغرب الباد يسرها امازم حجاج.

قيادة إقليمية بشرق الباد.

مركز اسراق السمع ،تتعاقب فيه فرق منتظمة.

مركز لقيادة الشبكات ،يشرف على شبكات مناط امعارك.

إذاعة صوت اجزائر احرة.
كما عملت هذه القيادة على استمرار عملية التكوين ففي بداية شهر
فيفري  1957شرع ي التحضر استقبال الدفعة الثانية بالناظور امغربية و ي
شهر مارس أشرف الرائد عمار ثليجي على وضع اللمسات اأخرة ي تركيب
آات بث الرموز و هو يؤكد ي هذا الصدد ":ا ينبغي أن ينقص امعطف أدنى زر"
ي إشارة منه إى احرص الدقي على أبسط اأمور ،كانت ظروف التكوين هذه
الدفعة أفضل من سابقتها ،حيث كانت هناك قاعات للدراسة حوي ثاثن
طاولة على كل منها جهاز بث الرموز ،قاعة اختبار أجهزة اإرسال ،مرقد جهز
بأسرة مراكبة ،مكاتب لإدارة و ميت هذه امدرسة ب" مركز التكوين جيش
التحرير الوطي" ،بينما أطل على هذه الدفعة اسم الشهيد العربي بن امهيدي،
و كان الرائد عمار ثليجي مديرا دائما هذه امدرسة
استمر علي ثليجي مع رفاقه ي اإشراف على امعدات لتكوين
امتخصصن ي اإشارة ،كما كلفه عبد احفيظ بوصوف بتسير امديرية
الوطنية لاتصاات بعدما كلف هذا اأخر بقطاع ااتصاات السلكية و
الاسلكية و ااستعامات من طرف اجلس الوطي للثورة اجزائرية سنة ،1958
كان مديرا لساح اإشارة منذ بداية تكوينه و حتى ااستقال ،كما اقرحه
امرحوم عبد احفيظ بوصوف ليكون ضمن اجلس الوطي للثورة اجزائرية .3 7
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- 8الرائد عمار ثليجي بطل معركة عن الزانة الشهرة :1959
باإضافة إى الدور التقليدي لساح اإشارة ي نقل امعلومات و احصول
عليها ،مكن هذا اجهاز من القيام بدور حاسم ،و شارك ي الكثر من امعارك
بشكل مباشر ما جعل جيش التحرير الوطي حق انتصارات ساحقة على
اجيش الفرنسي ،و ي هذا الصدد يشر بوعام دكار أن الرائد علي ثليجي
امدعو عمار استطاع أن يدخل شبكة اتصال العدو و الي كانت تدير معركة
عن الزانة الشهرة 3 8بتاريخ  14جويلية  ،1959و يوجه الطران أثناء امعركة،
حيث قامت بضرب اجنود الفرنسين ،ما أدى قتل عدد منهم ،و غنم الثوار
بعض اأسلحة و الوثائ و اأسرى ،باإضافة إى تدمر مركز عن الزانة
تدمرا كليا .3 9
خامة:
ا شك أن بفضل الرائد علي ثليجي -امدعو عمار -تأسس ساح
اإشارة الذي أعطى دفعة قوية للثورة اجزائرية و كان منعرجا حاما على
امستوى العسكري و السياسي.
على امستوى العسكري :مكن جيش التحرير الوطي كسب الكثر منامعارك ،بفضل مشاركة ساح اإشارة فيها.
على امستوى السياسي :كان ساح اإشارة داعما أساسيا جبهة التحريرالوطي خاصة على امستوى اخارجي من خال كسب التأييد الدولي للقضية
اجزائرية العادلة ،أو حتى من خال مشاركته أثناء امفاوضات اجزائرية
الفرنسي.
و رغم الدراسات و بعض املتقيات الي حاولت أن ميط اللثام عن هذا
اجهاز و رجالته ،إا أنه بقي يكتنفه الكثر من الغموض ،و وجب البحث فيه
أكثر من أجل تنوير الطلبة و الباحثن عن بطوات رجال م حملوا الساح
على أرض امعارك ولكنهم ملوا ساح أخطر ،كانت مساهمته فعالة ي حقي
ااستقال.
هذه عينة من اأعمال اجليلة الي جادت بها عبقرية هذا اجاهد و ما
تزال راسخة ي أذهان رفاقه اجاهدين الذين عرفوه عن كثب و استفادوا من
خرته و مهاراته و ما سطع نور احرية وااستقال كان له الفضل ي بناء
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القاعدة اأساسية لوزارة الريد وامواصات الوطنية واهتمام الكثر من الشباب
بعد ااستقال باانضمام إى ساح اإشارة داخل صفوف اجيش الوطي
الشعي سليل جيش التحرير الوطي  ،توي الفقيد علي ثليجي إثر حادث سيارة
سنة  4 0 1965رحم اه اجاهد و اسكنه فسيح جناته.
امراجع:

 أمد بن شاعو :أمواج اموصات لنقل برقيات اأمل ،ندوة التسليح و امواصات أثناءالثورة  ،1962- 1956منشورات امركز الوطي للدراسات و البحث ي احركة الوطنية و

ثورة أول نوفمر.2001 ،
 أرشيف متحف اجاهد  :التقرير (  )er partie transmission1ص 45،44 أعضاء معية ''امالغ''  :ساح اإشارة ي صلب معارك حرير اجزائر .ندوة تارخيةجريدة الشعب .2012 – 06 - 25
 -اجمعية الوطنية جاهدي التسليح و ااتصاات العامة ،اجاهد عبد احفيظ

بوصوف.2001 ،
 الصادق مزهود :عبد احفيظ بوصوف ،السياسي احنك و ااسراتيجي امدبر ،دارالفجر ،قسنطينة.2003 ،

 بلقاسم ميلى  :اجاهد الرائد سي عمار حاضرة ألقيت مناسبة املتقى الوطياأول حول ااتصال السلكي و الاسلكي إبان ثورة التحرير الوطي امنعقد باأغواط سنة

.1996
 بوعام دكار :مصلحة امواصات السلكية و الاسلكية خال ثورة التحرير(حرباأمواج) ،ندوة جلة أول نوفمر ،عدد .82
 بوعام دكار :مواصاتنا تضلل وسائل العدو ، ،ندوة جلة أول نوفمر ،العدد .82 -مال شعبان شاوش :اإعام الثوري اجزائري ي مواجهة الدعاية الفرنسية أثناء

الثورة التحريرية ،من التأثر و التجنيد إى الدعاية امضادة ،جلة الدراسات اإفريقية ،اجلد

 ،2العدد  ،4جامعة اجزائر .2016 ،2
 -سهلي الطاهر (إدريس) :ترحيل جنود اللفيف اأجني ،ندوة التسليح و امواصات

أثناء الثورة  ،1962- 1956منشورات امركز الوطي للدراسات و البحث ي احركة

الوطنية و ثورة أول نوفمر.2001 ،
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 -شريف عبد الدايم  :عبد احفيظ بوصوف ،امؤسسة الوطنية لاتصال و النشر و

اإشهار ،الرويبة ،اجزائر .2014
 عباس رضوان :عبد ا جيد مزيان حياته و أعماله ،جلة الفكر امتوسطي ،اجلد ،8العدد  ،2جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان .2019
 -عبد الكريم حساني :أجوبة من ميدان ساح اإشارة ،ندوة التسليح و امواصات غداة

الثورة ،1962 - 1956 ،منشورات امركز الوطي للدراسات و البحث ي احركة الوطنية و

ثورة أول نوفمر .2001 ،1954
 عبد الكريم حساني :أمواج اخفاء ،منشورات امتحف الوطي للمجاهد ،امؤسسةالوطنية لاتصال و النشر و اإشهار ،اجزائر .1995
 علي بن قاسي :أول دفعة من جنود ااتصال بالناحية الشرقية ،ندوة جلة أولنوفمر ،عدد .82
 حمد دباح :كنا نلقب بشبكات الراديو امتمردة ،تر :فوزية عباد ،دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ،اجزائر.2014 ،
 منصور رحال :شهادة حول ااتصال السلكي و الاسلكي ،ندوة جلة أول نوفمر،العدد .82
موسى صدار :امواصات الاسلكية (  )1962- 1956املتقى الوطي اأول حولااتصال السلكي و الاسلكي إبان ثورة التحرير ،معية أول نوفمر  54حماية و خليد مآثر
ثورة التحرير الوطي 3،4،5 ،نوفمر  ،1996اأغواط.

 جاة بية :إسراتيجية الثورة ي تنظيم ااتصاات الاسلكية (ساح اإشارة) ،جلةامصادر ،العدد  ، 10امركز الوطي للدراسات و البحث ي احركة الوطنية و ثورة أول نوفمر

.2004 ،1954
 جاة بية :امصاح اخاصة و التقنية جبهة و جيش التحرير الوطي- 1954 ، ،1962دار اخر للنشر ،اجزائر.2010 ،
- Armée de Libération National Algérienne Transmissions
Service d’Exploitation Rapport du lieutenant Abdoul Fatah officier
’chargé de l’exploitation à Mr le commandant des transmissions de l
A.L.N.A pp 1-3
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اهوامش:
 1موسى صدار :امواصات الاسلكية (  )1962- 1956املتقى الوطي اأول حول ااتصال
السلكي و الاسلكي إبان ثورة التحرير ،معية أول نوفمر  54حماية و خليد مآثر ثورة
التحرير الوطي 3،4،5 ،نوفمر  ،1996اأغواط ،ص .41
 2العربييي بيين امهيييدي :ولييد بييدوار الكييواهي بناحييية ع ي مليليية سيينة  ،1923تعلييم ي امرحل يية
اابتدائية ي كل من بسيكرة ثيم قسينطينة ،انظيم لصيفوف الكشيافة اإسيامية منيذ سينة
 ،1939اخرط ي حزب الشعب منذ سنة  ،1942كان من بن امعتقلن ي حوادث  8ماي
 1945ثم أفرج عنه بعد عدّة أسابيع ،التح يصفوف امنظمة اخاصة منذ تأسيسيها سينة
 ،1947عضو جموعة  22التارخية ثيم أحيد اأعضياء السيتة اليذين فجيروا الثيورة ،قائيد
امنطقة اخامسة ،ثم بطل معركة اجزائر ،أنظر :إبراهيم بن عبد امؤمن :بروفيل حميد
العربي بن امهيدي ،جلة مصادر تاريخ اجزائر ،اجلد  ،17العدد  ،1سنة  ،2019متاحية
على الرابط التالي:
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111174
 3علي بن قاسي :أول دفعة من جنود ااتصال بالناحية الشرقية ،ندوة جلة أول نوفمر ،عدد
 ،82ص .37
 4عبد الكريم حساني :أمواج اخفاء ،منشورات امتحف الوطي للمجاهد ،امؤسسة الوطنية
لاتصال و النشر و اإشهار ،اجزائر  ،1995ص .09
 5عبد احفيظ بوصوف :من مواليد  17أوت  1926ميلة ،من عائلة فاحية ،درس بامدارس
القرآنية ،حصل على الباكالوريا بقسنطينة ،ثم تايع دراسة علم النفس ،ميز بعدّة
صفات أهلته ي ما بعد ليتبوأ مناصب قيادية ،انظم مبكرا لصفوف احركة الوطنية ،و
كان من اأوائل الذين فجروا العمل الثوري بعد انداع الثورة ،أصبح ثاني قائد للواية
اخامسة بعد العربي بن امهيدي ،توي ي شهر ديسمر  1980رمه اه .أنظر :إسعد
هالي  :عبد احفيظ بوصوف ودوره ي الثورة التحريرية اجزائرية ،جلة هرودوت
للعلوم اإنسانية و ااجتماعية ،عدد  9مارس  ،2019متاحة على الرابط التالي :
https://www.herodotedb.com/index.php/ar/2018-04-18-12-5655/2018-04-27-21-04-47/8-ar-aa/163-4-9
 6هؤاء اجنود هم :سنوسي صدار ،بومدين ذيب( أول شهيد ي ساح اإشارة)  ،عبد الكريم
حساني( امدعو الغوثي)  ،أنظر :جاة بية :امصاح اخاصة و التقنية جبهة و جيش
التحرير الوطي ،1962- 1954 ،دار اخر للنشر ،اجزائر ،2010 ،ص58
 7عبد الكريم حساني :امصدر الساب  ،ص .23
امييورس :و تسييمى بلغيية النقيياط و احييروف ،نسييبت إى صييموئيل مييورس الييذي اخرعهييا سيينة

 1840و هييي عبييارة عيين رمييوز تسييتعمل إرسييال امعلومييات التلغرافييية ،باسييتخدام تتابعييات
قياسية من عناصر طويلة وقصرة تعر عن احروف واأرقام والعامات واحروف اخاصة
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اموجييودة ي الرسييالة .العناصيير الطويليية والقصييرة ميين اممكيين أن يييتم تكوينهييا عيين طريي
صوت أو عامات أو فتح وغل امفاتيح  ،أنظر :
http://www.codebug.org.uk/learn/step/540/morse-code-alphabet
تاريخ اإطاع 2020/11/08 :على الساعة 20:35
 9عبد الكريم حساني :امصدر الساب ص .43
 10تتكون اجموعة اأوى الي فرت من صفوف اجيش الفرنسي و التحقت بصفوف الثورة و
الي كانت على دراية كبرة مجال ااتصال السلكي و الاسلكي من  :ديب بومدين
امدعو عبد امؤمن ،تليجي علي ،دكار بوعام ،حساني عبد الكريم ،صدار سنوسي ،خروبي
عبد القادر ،و قد كونت هذه اجموعة النواة اأوى مصلحة ااتصاات السلكية و
الاسلكية أنظر:
بوعام دكار :مصلحة امواصات السلكية و الاسلكية خال ثورة التحرير( حرب اأمواج )،
ندوة جلة أول نوفمر ،عدد  ،82ص .32
 11جاة بية :إسراتيجية الثورة ي تنظيم ااتصاات الاسلكية (ساح اإشارة) ،جلة
امصادر ،العدد  ، 10امركز الوطي للدراسات و البحث ي احركة الوطنية و ثورة أول
نوفمر  ،2004 ،1954ص .231
 12بلقاسم ميلى  :اجاهد الرائد سي عمار حاضرة ألقيت مناسبة املتقى الوطي اأول
حول ااتص ال السلكي و الاسلكي إبان ثورة التحرير الوطي امنعقد باأغواط سنة
 1996ص. 09
 13بلقاسم ميلى  :مرجع ساب ص 10
 14نفسه  :ص 10
 15نفسه ،ص 11
 16عبد الكريم حساني :أجوبة من ميدان ساح اإشارة ،ندوة التسليح و امواصات غداة الثورة،
 ،1962 - 1956منشورات امركز الوطي للدراسات و البحث ي احركة الوطنية و
ثورة أول نوفمر  2001 ،1954ص .167 ،166
 17زيدان :جندي من أصل مساوي ،من جنود اللفيف اأجني ،عمره أربعن سنة كان ضابطا
سابقا ي اجيش اأماني ثم تركه سنوات من بعد ليلتح باجيش الفرنسي و يرسل إى
الفيتنام ،بعد ديان بيان وجد نفسه ي اجزائر ،التح بصفوف الثورة بعد النداء الذي
قدمته قيادة الواية اخامسة ي ما يعرف بعملية اللفيف اأجني ،و أطل عليه اسم
زيدان .أنظر  :عبد الكريم حساني :امصدر الساب  ،ص .41
 18نفسه41 ،
 19عبد الكريم حساني :ولد بتاريخ  23فيفري  1931ببسكرة ،انظم إى الثورة ي وقت مبكر،
ألقي عليه القبض بتاريخ  ،1955أحد مؤسسي مدارس ااتصاات ،التح بوزارة
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ااتصاات العامة و التسليح ،عن مديرا لاتصاات الوطنية ،توي يوم  06نوفمر
 ،2010أنظر:
جاة بية :امرجع الساب  ،ص .53
 20صدار سنوسي :ولد ي  22جويلية  1931بتيارت  ،التح بصفوف جيش التحرير الوطي
سنة  1955بالواية اخامسة ،كلف مصلحة ااتصاات السلكية ،أنظر:
جاة بية :امرجع الساب  ،ص .97
 21عبد الكريم حساني :امصدر الساب ص .44
 22نفسه ص .45
 23أرشيف متحف اجاهد  ، :التقرير (  )erpartie transmission1ص ، 45،44
أنظر كذلك:
شريف عبد الدايم  :عبد احفيظ بوصوف ،امؤسسة الوطنية لاتصال و النشر و اإشهار،
الرويبة ،اجزائر  2014ص . 132
Armée de Libération National Algérienne Transmissions Service
d’Exploitation Rapport du lieutenant Abdoul Fatah officier chargé
’de l’exploitation à Mr le commandant des transmissions de l
A.L.N.A pp 1-3
 24منصور رحال :شهادة حول ااتصال السلكي و الاسلكي ،ندوة جلة أول نوفمر ،العدد ،82
ص .48
 25أمد بن شاعو :أمواج اموصات لنقل برقيات اأمل ،ندوة التسليح و امواصات أثناء الثورة
 ،1962- 1956منشورات امركز الوطي للدراسات و البحث ي احركة الوطنية و ثورة
أول نوفمر ،2001 ،ص.135
 26كان الرائد علي ثليجي باإضافة لكونه مدير امدرسة كان يدّرس بعض امقاييس منها
التقنيات و قراءة الصور أنظر  :أرشيف متحف اجاهد  ،امصدر الساب  ،ص . 132
 27الصادق مزهود :عبد احفيظ بوصوف ،السياسي احنك و ااسراتيجي امدبر ،دار الفجر،
قسنطينة ،2003 ،ص 27
 28ميت هذه الدفعة باسم الشهيد "أمد زبانا" و كانت أول دفعة باشرت تربصها بامدرسة
متكونة من  26طالب .وقد تلقت تكوينا تقنيا للعمل على أجهزة الراديو ي عملية
التصنت .أنظر :اجاهد عبد احفيظ بوصوف ،اجمعية الوطنية جاهدي التسليح و
ااتصاات العامة 2001 ،
 29حمد دباح :كنا نلقب بشبكات الراديو امتمردة ،تر :فوزية عباد ،دار هومة للطباعة و
النشر و التوزيع ،اجزائر ،2014 ،ص 62
 30م يشأ اجاهد حساني عبد الكريم ذكر امي الطالبن و اكتفى بالقول بأنهما كانا
ضمن صفوف امشاة ي اجيش الفرنسي ،جندتهما جبهة التحرير الوطي فالتحقا
بوقرين عيسى
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بصفوف جيش التحرير الوطي ظنا منهما أنهما سيكونان أكثر حرية فوجدا نفسيهما
ي وسط مغل مرغمن على إتباع دروس نظرية و تطبيقية ،فلم يستطيعان حمل ذلك،
ما دفعا بهما إى التفكر ي اهروب .أنظر :حساني عبد الكريم :أمواج اخفاء ،امصدر
الساب  ،ص 57
 :BART 31جهاز إرسال من صنع أمريكي يستعمله الطران ،له قوة متوسطة ،لكن مداه
مكن أن يصل أبعادا هامة على عكس أجهزة ) (RCAالي تسر ي ذبذبات حددة
مسبقا .أنظر :عبد الكريم حساني :أمواج اخفاء ،امصدر الساب  ،ص .61
 32شريف عبد الدايم  :امصدر الساب ص . 104
 33فتحت إذاعة اجزائر احرة امكافحة صوت جبهة التحرير وجيش التحرير خاطبكم من

قلب اجزائر عملها جهازين لإرسال من نوع  (ANGRC-38قوتها  400واط تشتغل
بالبطاريات قام امرحوم زقار مسعود بشرائها  ،وهي اإذاعة الي بقيت تشتغل طيلة بقية
سنوات الثورة ،رغم أن العدو عمل كل ما ي وسعه لتدمرها أكثر من مرة و قنبل مقرها
ثاث مرات باستمرار اأمر الذي صعب من كشفها وإبطال عملها ،وقد كانت تشتغل
بثاث لغات (عربية ،أمازيغية ،فرنسية) .أما التقنيون العاملون عليها فهم إطارات جيش
التحرير تابعن مصلحة ااتصاات السلكية والاسلكية .أنظر  :شريف عبد الدايم :
مرجع ساب ص 110 ،109
34عبد اجيد مزيان :ولد بتلمسان ي مارس  1926من عائلة عريقة و مثقفة ،دخل امدرسة
القرآنية و حفظ كتاب اه ي عمر  9سنوات ،انظم إى الثورة منذ بدايتها سنة ،1954
أصبح عضوا نشطا ي صفوف امالغ ،ثمّ عن للعمل ي إذاعة صوت اجزائر احرة
امكافحة ،و الي كان من أشهر مذيعيها ،كان مكلفا ببث الباغات الوطنية للثورة كل
يوم على الساعة الثامنة ليا ،عمل جنبا إى جنب مع عيسى مسعودي الذي أسند إليه
معاجة الرامج باللغة الوطنية ،بعد ااستقال تقلد الكثر من امسؤوليات ،إى جانب
كونه كاتبا و مفكرا و عاما و أستاذا باجامعة ،توي سنة  2001رمه اه .أنظر:
عباس رضوان :عبد اجيد مزيان حياته و أعماله ،جلة الفكر امتوسطي ،اجلد  ،8العدد
 ،2جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان  ،2019ص ص 31 ،30
 35عيسى مسعودي  :ولد ي  12ماي  1931ي وهران من عائلة فقرة ،تعلم اللغة العربية ي
امدارس القرآنية ،ثم التح بالزيتونة ليتحصل على شهادة اأهلية و التحصيل ،اخرط
ي حركة انتصار احريات الدمقراطية ،و كان رئيس معية الطلبة اجزائرين بتونس
سنة  ،1956التح بصوت اجزائر ي إذاعة تونس و استمر كمعل و إعامي حتى سنة
 ، 1959ثم انتقل إى إذاعة الناظور بامغرب يعد التحاقه جهاز الاسلكي التابع جيش
التحرير الوطي ،و بها عيّن بإذاعة صوت اجزائر احرة امكافحة ،ثم ي أكتوبر 1961
عاد إى تونس ليشرف على صوت اجزائر من إذاعة تونس ،كان لنشاطه اأثر البالغ ي
بوقرين عيسى
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الرفع من معنويات جنود جيش التحرير الوطي .أنظر :مال شعبان شاوش :اإعام
الثوري اجزائري ي مواجهة الدعاية الفرنسية أثناء الثورة التحريرية ،من التأثر و
التجنيد إى الدعاية امضادة ،جلة الدراسات اإفريقية ،اجلد  ،2العدد  ،4جامعة
اجزائر  ،2016 ،2ص 111
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ملخص -
تعددت الدراسات ااستشراقية واختلفت باختاف مدارسها وتوجهاتها،
وتعتر امدرسة ااستشراقية الفرنسية من أكثر امدارس اهتماما بالراث
العربي واإسامي ،وانشغاا بالبحث فيه ،وقد نال تاريخ اجزائر العريق وتراثها
امتنوع اهتماما بالغا من مستشرقي امدرسة الفرنسية خاصة بعد احتال
اجزائر سنة 1830م ،حيث انكب أولئك امستشرقون على الراث اجزائري
يرمون منه ويكتبون عنه ،فشملت كتاباتهم جاات شتى ،كالشرع وعلومه،
واجتمع وأحواله ،والتصوف وطرقه...
وتهدف هذه الدراسة إى رصد طبيعة الكتابات ااستشراقية الفرنسية حول
التصوف ي اجزائر ،ومن مة إبراز أوجه الشبه وااختاف ي نظَرَات امستشرقن
الفرنسين للفكر الصوي اجزائري.
الكلمات الدالة -
اجزائر؛ ااستشراق الفرنسي؛ التصوف؛ الطرق الصوفية؛ الزوايا.

امؤلف امرسل :سام بوتدارةsalem2900@gmail.com :

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 378- 363 : )2021(3
AbstractOriental studies varied and differed according to their different
schools and orientations, The French Oriental School is considered
one of the schools most concerned with Arab and Islamic heritage,
The history of Algeria and its varied heritage gained great attention
from orientalists of the French School, especially after the occupation
of Algeria in 1830 AD, As those orientalists devoted themselves to the
Algerian heritage, translating from it and writing about it. Their
writings included various fields, such as Sharia and its sciences,
society and its conditions, Sufism and its methods...
This study aims to monitor the nature of the French Orientalist
writings on Sufism in Algeria, and from there, highlight the
similarities and differences in the French orientalist views of Algerian
Sufi thought.
 Key wordsAlgeria; French Orientalism; Sufism; Sufi orders; Zawaya.

 - .1مقدمة
شكّلت كتابات امستشرقن ونتاجاتهم العلمية واأدبية عن الشرق ااسامي
مادة خصبة للمؤرخن والباحثن ي جال الدراسات ااستشراقية ،كما أدت
امدرسة اإستشراقية الفرنسية دوراً مهمًا ي هذه الدراسات.
وحاول هذه الدراسة جاوز النمطية امتمثلة ي الوقوف -ي قراءة تلك
الكتابات -عند حدود تصنيفها ضمن الكتابات الكولونيالية الي أولت كبر
ااهتمام لظاهرة التصوف والطرقية باجزائر ،واانكباب على جريح ملة من
امقوات درج الدارسون الغربيون على تأسيس أطروحاتهم عليها ،لتصل (الدراسة)
إى إعادة قراءة تلك الكتابات ااستشراقية انطاقًا من مساءلة مظانها ،وما
تنطوي عليه من خصوصيات ،ثم اعتماد مداخل علمية متنوعة لفهم واقع
الصوفية والتصوف باجزائر عر أطروحات ذات وجهات نظر متعددة.
وسرصد هذه الدراسة – عن طريق امنهج التارخي وأدواته -إجابة مقتضبة
عن إشكالية حورية تتعلق أساسا بطبيعة الكتابات ااستشراقية الفرنسية حول
التصوف اجزائري؟ ،والتعرف على أهم وجهات النظر امتباينة أحيانا ،وامتفقة
أحاين أخرى حول مقومات الفكر الصوي اجزائري.
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 - .2حة عن مفهوم ااستشراق وبداياته
تكاد تتوحد امفاهيم الدالة على ااستشراق وامستشرقن من حيث جال
ااهتمام ،بينما تتباين من حيث مولية امصطلح ،فمالك بن ني جعله
مقتصرا على فئة الباحثن والكتاب الغربين الذين يكتبون عن الفكر واحضارة
ي اإسام (بن ني ، )167 ،2002 ،بينما إدوارد سعيد جعله أكثر مولية ،حيث
يضم كل من الشعراء والروائين والفاسفة وامنظرين السياسين
وااقتصادين واإدارين من مواطي الدول ااستعمارية الذين يتبعون أسلوبا ي
الفكر والسلوك يقوم على التمييز بن الشرق والغرب بوصفه نقطة انطاق
لسلسلة من النظريات واماحم والروايات واأوصاف ااجتماعية وامسارد
السياسية الي تتعلق بالشرق وسكانه وعاداته( .إدوارد)37 ،2003 ،
والباحث ي مفهوم ااستشراق سيقف أمام تعاريف كثرة ومتعددة ،تضيق
أحيانا لتقتصر على عناصر حددة ،وتتسع أحاين أخرى لتكون أكثر مولية،
لذا مكن اجمع بن تلك التعاريف استنادا إى طبيعة القاسم امشرك بن
الشرق والغرب ،فللشرق تراث وي الغرب من درسوا بعض ذلك الراث ،وما دام
ذلك الراث امشرقي يعرف بالراث اإسامي ،فاستشراق الغربيون هو اشتغال
غر امسلمن بعلوم امسلمن ،بغض النظر عن وجهة امشتغل اجغرافية
وانتماءاته الدينية والثقافية والفكرية.
أما عن بدايات ااستشراق فمن امؤكد استحالة حديدها بتاريخ معن،
بينما مكن حصرها ي فرة تارخية معلومة ،استنادا إى أول تواصل بن الشرق
والغرب ،والباحث ي كرونولوجيا ذلك التواصل جد معام تارخية متعددة،
فهناك من أرجعها إى غاية القرن السادس قبل امياد على عهد الكنعانين ،حيث
بدأ اليونانيون واإيرانيون صاتهم التجارية والثقافية بالعرب (الرماني،2010 ،
 ، )218بينما يرجعها آخرون إى فرة ازدهار احضارة اإسامية باأندلس ،حيث
استقطبت العديد من طلبة العلم الغربين والكثر من رهبانهم الذين انتسبوا
مدارس امسلمن هناك ،فأتقنوا العربية وتعرفوا على تراث امسلمن ،فرموا
القرآن والكتب العربية إى لغاتهم ،ونشروا تراث امسلمن ي بلدانهم امسيحية.
(السباعي)13 ،1979 ،
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ويؤرخ لبدء تواجد ااستشراق الرمي ي الغرب بصدور قرار جمع فيينا
الكنسي عام 1312م ،القاضي بتأسيس عدد من كراسي اأستاذية ي العربية
واليونانية والعرية والسريانية ي جامعات باريس وأكسفورد وبولونيا وأفينيون
وسامانكا( .مناد)153 ،2005 ،
ويبدوا أن ااستشراق قام ي البداية على جهود فردية م يكن ها تأثر ذا بال
على جرى التفكر الغربي ،لكن تغر ذلك الوضع إثر القرار الكنسي 1312م –
اآنف الذكر  -وما سبقه من حدث مهم ي تاريخ اإستشراق على حد تعبر
امستشرق اأماني رودي بارت  Rodi Paretالذي يقول .." :إذا نظر امرء إى الوراء
إى تاريخ ااستشراق فإنه يستطيع أن يقول أن بدايات الدراسة العربية
اإسامية من الغرب ترجع إى القرن الثاني عشر اميادي ،ففي سنة 1143م مت
ترمة القرآن الكريم أول مرة إى اللغة الاتينية (بدوي ،)110 ،1993 ،بتوجيه
من الراهب بطرس احرم رئيس دير كلوني ،وكان ذلك على أرض إسبانية"
(الشرقاوي ،د.ت.)25 ،
ومع بدايات الفرة احديثة وما رافقها من بداية تغر موازين القوى ومعاير
السبق الثقاي بن الشرق والغرب ،م يعد اأوروبيون ينظرون إى اإسام بوصفه
منافسا جدّيا ي ميدان العقل والعلم (جورافسكي ،)45 ،1996 ،حتى أن مارتن
لوثر تهكم على تصورات القرون الوسطى اأوروبية حول اإسام ،وقدم لتأييد
وجهة نظره هذه ماذج ما أماه خرافات اأوروبين وجهااتهم حيال اإسام،
ولكن ما إن اقربت اجيوش العثمانية سنة 1529م من فيينا حتى تغرت تلك
اللهجة فأصبحت أكثر عدائية وحدّة ،وانبعثت القوالب القروسطية مركزة
على وصف اإسام بأنه دين العنف( .جورافسكي)97 ،1996 ،
وهكذا بدأ اإستشراق بدراسة اللغة العربية واإسام ،ووصل بعد التوسع
ااستعماري الغربي ي الشرق إى دراسة ميع ديانات الشرق وعاداته وحضاراته
ولغاته وتقاليده وجغرافيته( .تركي)21 ،2019 ،
وقد عيَ امستشرقون بتحقيق كثر من امخطوطات العربية الدينية
واأدبية والتارخية ،وترمتها إى عديد اللغات ،ودراسة العلوم العربية
اإسامية والتصنيف فيها مثل :القرآن وعلومه ،الني حمد صلى اه عليه
وسلم والسنة النبوية ،الفقه ،علم العقائد ،املل وامذاهب والفرق ،التصوف،
سام بوتدارة

366

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 378- 363 : )2021(3

احضارة اإسامية ،العلوم والصناعات ،اآداب والفنون ،اللغة العربية وعلومها،
التاريخ اإسامي ،امعاجم ،الشعوب واأنساب والساات ،اخلفاء واملوك
واأمراء ،اإسام وسائر اأديان ،اجغرافيا( .العقيقي)8- 7 ،1964 ،
- .3نشأة اإستشراق الفرنسي وتطوره
إن العاقة بن فرنسا والشرق بدأت منذ عهد متقدم ،حن غزا العرب
مقاطعات منها ،فنتج عن ذلك صدام وعي كل طرف باآخر ،خاصة وعي الغرب
مثا ي فرنسا اجاه الوجود العربي اإسامي ،وبعد أقل من مسن عاما على
موقعة باط الشهداء حدثت موقعة "رونسيفو" سنة 778م بن امسلمن
والفرنسين الذين كان يقودهم رواند ابن أخ اإمراطور شارمان (درويش،
 ، )18 ،2004وهكذا وجدت فرنسا نفسها ي مواجهة الزحف اإسامي العربي
باعتبارها بوابة لباقي أوروبا ،وكان لتصديها هذا الزحف أثر قوي ليس ي
فرنسا وحدها بل ي كل أوروبا ،حيث أصبح شارل مارتل بطا وأصبحت فرنسا
حامية للمسيحية كلها ورمزا للتضحية ي سبيل الكنيسة ،وما أن الوجود
العربي اإسامي قد فرض نفسه على اجميع ،فقد كان من حصيل احاصل
أن حدث تقارب من نوع خاص بن فرنسا والغرب من جهة وامشرق اإسامي من
جهة أخرى ،وقد كان استقرار امسلمن الفاحن ي امدن والقاع الفرنسية
الواقعة أغلبها ي اجنوب ،واحتكاكهم بأهلها جعل ذلك التقارب أكثر إمكانية
وأكثر أمانا ،خاصة وأن النموذج احضاري العربي حاز على إعجاب واستحسان
كثر من اأقليات العرقية الي كانت تعيش حت حكم اإفرنج خال واية
شارل مارتل نفسه (العياشي.)50 ،2015 ،
والدارس ما كُتب عن اإستشراق تستوقفه أماء كثرة مستشرقن
فرنسين يصنفهم الباحثون ي طليعة من اهتموا بالدراسات عن اإسام وقضايا
امسلمن ،ومن هؤاء الرواد ذوي اأصل الفرنسي غليوم بوستيل (–505
581م)الذي كان جادا ي تعلم اللغات الشرقية وي مقدمتهم العربية ،وجرار دي
أرليان (1003 - 938م) الذي حاول أن يتعرف على العام اإسامي وينقل
معرفته إى باده( .مايلوفيتش)60 ،1998 ،
وبالوصول إى الفرة احديثة وتغيّر موازين القوى لصاح الغرب وانعكاس
ذلك على حركة اإستشراق هناك ،يرى بعض الدارسن أن ملة نابليون
سام بوتدارة
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بونابارت على مصر سنة 1798م كانت إيذانا بانطاق موجة استعمارية على
بلدان العام اإسامي (خرشي ،)32 ،2013 ،راهنت فيها فرنسا والدول الغربية
على مستشرقيها مراهنة تكاد تساوي نظرتها على اجيوش واأساطيل
العسكرية.
لكن فشل تلك احملة على مصر ،جعل فرنسا تولّي وجهها شطر البلدان
امغاربية ،وأن امستشرقن كانوا طائع ااستعمار ،فقد كان اهتمامهم
باجزائر قبل أن تطأ أقدام امستعمرين أرضها ،وجلى ذلك ي كتابات العديد
منهم كـ"ديفونتن" و "بيسونيل" و فانتور دي بارادي" و "دي ساسي" الذي يعده
البعض (أبو ااستشراق الفرنسي) ،ومنشئ علم ااستشراق ي أوروبا ،وهو الذي
كتب بيان احملة الفرنسية على اجزائر ووزعه الفرنسيون بالعربية على أعيان
مدينة اجزائر عشية ااحتال سنة ( .1830هايلي)313 ،2014 ،
وبعد توغل ااستعمار الفرنسي ي اجزائر ،شرع امستشرقون الفرنسيون ي
حركة الرمة والتأليف ،واعترت هذه امرحلة هي امرحلة اأوى من مسرة
ااستشراق ي اجزائر والي امتدت من سنة  1830إى غاية 1879م وفيها اشتغل
امستشرقون زيادة على التأليف والرمة (حياوي ،)52 ،2015- 2014 ،أن
أطروا ما عُرف حلقات أو كراسي اللغة العربية ،وأسسوا اجمعيات ااستشراقية
واللجان العلمية (معريش ،)29 ،2003 ،لتليها امرحلة الثانية (1930 – 1879م)
الي ميزت بتوسع نشاط امستشرقن الفرنسين ،وذلك بإنشاء مدارس جديدة
لتعلّم اللغة العربية كمدرسة اآداب (ساسي ،)100 ،2002 ،وعقد مؤمر
ااستشراق الرابع عشر سنة 1905م باجزائر ،أما امرحلة الثالثة وهي الي
اتسمت بالنشاط امكثف والتوسع الكبر لدائرة ااستشراق الفرنسي باجزائر
وذلك بإنشاء امعاهد امتخصصة على غرار معهد البحوث الصحراوية ومعهد
الدراسات الشرقية( .سعد اه)102/6 ،2009 ،
وامتتبع تفاصيل ما سبق ذكره عن ااستشراق الفرنسي يلحظ أنه متاز
بالتخصص ،إذ خصص كل واحد من رواده ي جانب معن من جوانب البحث
والدراسة ،وهو ما جعلنا ميزه عن غره بسبب بعض امامح الي اتسم بها عن
باقي مدارس ااستشراق اأخرى ،وهذه امامح تتجلى ي مركزه على ثاث
حاور أساسية ،هي احور الديي والسياسي وااستعماري ،وإن كان اأخر
سام بوتدارة
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أكثر مولية من حيث التخصصات العلمية واأدبية ،وي غالب اأحيان يكون
احوران اأوان ي خدمته.
وبالرجوع إى احور الديي يستوقفنا حجم ااهتمام الذي أواه الفرنسيون
للتعرف على تفاصيل اجوانب الدينية للجزائر كاإسام الطرقي والزوايا
الصوفية وما يرتبط بهما كالصلحاء وامشيَخة وامريدين ،ويستوقفنا أيضا
العدد الكبر للدراسات امتعمقة للمعتقدات الدينية ورصد الطقوسيات
الصوفية ،الي ما فتئت تلهم أولئك الباحثن على اختاف مشاربهم ،مبشرين
كانوا ،أو بعثات عسكرية ،أو جامعين من أمثال :لويس رين (،)Louis Rinn
ألفريد بيل ( ، )Alfred Belإدموند دوتيه ( ،)Edmond Douttéكورناي تروملي
( ،)Corneille Trumeletإ .درماجوم ( ،)Dermenghe Emileجاك برك (
(JacquesBerqueأو فاني كولونا ( ،)Fanny Colonnaفألفوا ي ذلك تآليف
غزيرة تعددت من ورائها أهدافهم وغاياتهم ،وهو ما سنحاول رصده احقا.
 - .4طبيعة الكتابات ااستشراقية الفرنسية حول التصوف ي اجزائر
إن ختلف اانتاجات العلمية ي اجزائر حول التصوف خاصة خال
الفرة ااستعمارية ،تؤكد على اهتمام كبار امفكرين وامستشرقن بهذا
اجال ،فنجد أن تلك اأعمال كانت ي غالبها تصب ي التعريف بالتصوف
كمرحلة أوى ،وتتبع تطوره و بداياته خاصة ي اجزائر ثم ربطه بالتصوف
اأندلسي اى غاية الوصول اى تبلور الطرقية وفروعها وأهم شيوخها ،ثم
تركز على العاقة الي كانت تربط تلك الطرق وأتباعها بالنظام السياسي
العثماني ،وا خرج ختلف الدراسات الغربية خاصة الفرنسية منها على
تسويق اخطاب امعادي والثائر الذي يصدر من شيخ الطريقة واتباعه ضد
العثمانين ،و بذلك إعطاء صورة ناقمة على الوضع قبيل ااحتال ،و بذلك
عرفت دوائر اإستشراق واجمعيات العلمية كيف تصنع صورة مسبقة عن
التصوف أو الصوي ي اجزائر ،خاصة إذا ما قلنا تسويق النمطية الشائعة
حول امتصوفة أنهم يؤمنون باخوارق والغيبيات واأمور الغريبة ،وي اجانب
اآخر كانت هناك دراسات اهتمت بالفكر الصوي العلمي الذي تركه
امتصوفة وحاولت تلك الدراسات أن تعطينا الوجه امغاير للصوي( .بوحلوفة،
)182 ،2017
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واجلة اإفريقية الي تعتر لسان حال اجمعية التارخية اجزائرية الي
هي بدورها يد فرنسا العلمية ،ومن اممكن القول أن الدراسات الي تناولت نشاط
الطرق الصوفية ورجال التصوف ي اجلة كانت كثرة ومنهجة معرفة أكر
كم من امعلومات حوها لتجنب ثوراتها مستقبا ضد الوجود ااستعماري
الفرنسي ،حيث جد ي العدد  1881و  82و 83و  84دراسة مستفيضة حول
الشريف بوبغلة وعاقته بالطرق الصوفية وكيف كانت بدايات ثورته وهذه
الدراسات تناولت بالطبع اجانب السياسي للطرقية وهناك اشارة ايضا لعاقة
امرابطن واصحاب الزوايا الذين كانوا خزان للجهاد والثورات.
جدول :1أهم الدراسات الواردة ي اجلة اإفريقية حول الطرق الصوفية
باجزائر:
امؤلف
)Berbrugger(A

عنوان الدراسة
Un Cherif Kabyle
en1804

)Devoulx (A

Expédition d’Oreilley
d’après Un document
Turc
Notes Historiques Sur
Les Mosquées et Antres
édifices Religieux
d’Alger
Bou ras
Historien Inedit de
l'Afrique Septentrionale
Histoire de Louai Sidi
Ahmed Etidjini

)Devoulx (A

Historiques sur Notes
Les Mosquées et Autres
Religieux d’Alger
Résume Historique
Sur Le Soulèvement des
Derk’aoua

)Devoulx (A

)Gorguos(M
Arnaud

)Adrien( D

سنة النشر

1858
1858
1859
1860

اجلد والصفحة

اجلد رقم 3
ص 214 - 209
اجلد رقم 3
ص ص 441 - 436
اجلد رقم 4
ص ص 467 - 471

1861

اجلد 5
ص ص 124 - 114
اجلد 5
ص ص 113 - 93
ص ص 70 - 59

1874

اجلد 18
ص ص 58 - 38

1861
1861

امصدر :رموني عبد اجليل ( ،)2015اهتمامات اجلة اإفريقية بتاريخ
اجزائر ،د.ن.35 ،
ونتيجة لانتشار الواسع للطرق الصوفية وتأثرها ي اجتمع ،سواء ي
اجال السياسي أو الديي دفع السلطات الفرنسية إى التتبع والبحث والتحري
عن هذه اجماعات ،وإرسال تقارير عسكرية من أجل التعرف على عمقها،
استمالتها أو ي غالب اأحيان حاربتها ،فمن عوامل استقرار الباد وجَب
سام بوتدارة
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تهدئة اأوضاع بإماد الثورات من خال دراستها وإظهار اخطر امرتقب منها
والبحث عن حرضيها) RINN, 1884, 6(.
وقد دفع ااهتمام الكبر بالتصوف وامتصوفة السلطات الفرنسية إى اجاز
دراسة شاملة للطرق الصوفية عام 1951م بعنوان "الزوايا ي اجزائر" ،والي
أعدتها مصلحة اتصاات مال إفريقيا حكومة اجزائر العامة ،وكانت تقوم
بإرسال تقارير حول الزوايا ي شكل وثائق حكمة ي غاف مكتوب عليه عبارة
"سري" ،فاحتوت الدراسة على اجانب السياسي للزوايا والطرق الصوفية
وموقفها من فرنسا ،كذا العاقة فيما بن الطرق الصوفية ،إذ ترى ي نفوذهم
حاجزا مانعا لوصوها إى عامة اجزائرين ،والذي جب إزالته مثلما أُزيل نفوذ
اأسر الكبرة ي اأقاليم امختلفة( .شالي)111- 110 ،2006 ،
ومن جانبها قامت كلية اآداب بالدور الرئيسي ،حيث ظهر اارتباط الدقيق
بينها وبن إدارة ااستعمار ،وباأحرى بن اإدارة وااستشراق ،يقول امستشرق
هنري باصيه ( )Henri Bassetعن أهمية اأعمال امقدمة" :إن اجاات الي
عاجها امستشرقون (يسميهم امستعربن) ي اجزائر خال رحلتهم هي :امعاجم
واللسانيات واخطوط ،والتاريخ الديي ،وحقيق وترمة النصوص اأدبية
والتارخية واجغرافية والفقهية والعلمية ،ثم الدراسات اإثنوغرافية
والفلكلورية والكتب امدرسية( .هايلي)143 ،2015 ،
هذه اجهود البحثية كان للعسكرين وضباط امكاتب العربية الدور الفعال
فيها ،فهم امؤرخون الرميون أغلب مراحل الغزو الفرنسي للجزائر ،وقد
استعملوا معارفهم اخاصة ومعرفتهم اجيدة للغة العربية وحتى اللهجات
الربرية ،وكانوا مهتمن جمع كل ما يأتي ي طريقهم من معلومات وآثار
ونقوش من منطلق استكشاف اجزائر العلمي ،والبحث ي أسرار اجتمع ،لكن
نشاط أولئك الدارسن وطبيعة كتاباتهم ترز أنها جاءت خدمة السياسة
الكولونيالية.
ولذلك فإن أغلب الدراسات الي مت على يد كتاب فرنسين ،تعتر
دراسات مغرضة ،فهي خدم ااستعمار الفرنسي ،حيث أخضعت منهجية التاريخ
ومتطلبات البحث إى واقع ااحتال ومرامي السياسة ااستعمارية( .هايلي،
)9 ،2009
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 - .5ماذج من نظَرَات امستشرقن الفرنسين للفكر الصوي اجزائري
إذا كانت جلّ اانتاجات العلمية الفرنسية حول التصوف أخذت طابع
السرد لتاريخ الطرقية ي اجزائر ،فإن احديث حول الفكر الصوي م يأخذ
نصيبه من تلك الدراسات وهذا نتيجة لعامل الزمن الذي فرض على الباحثن
فهم تلك الطرق أوا ،ثم حليل سرها داخل اجتمع ،إضافة اى كون
اأحاث م خرج عن طابع العمالة لإدارة الفرنسية الي سخرت ختلف
الوسائل لفهم طبيعة امتصوفة والطرقية ،وهو ما ولّد حوصلة شاملة عنها ،لكن
بعد انتهاء ااستعمار وعملية اانفتاح على اآخر ي القرن العشرين تولد عن
ذلك نظرة متأنية للفكر الصوي الروحي امبي على الوصول اى اه ،والعمل
على جانب روحاني خفي غر ظاهر تعر عنه الكتابات اأجنبية باجانب
الروحي لإسام.
ومن اممكن القول أن الكتابات اأجنبية عموما والفرنسية خصوصا مرت
مرحلتن ي نظرتها للفكر الصوي ،اأوى ميزته نظرة سطحية مولية على
أن التصوف أو الفكر الصوي ا يعدو أن يكون مزيج من الرسبات امراكمة
أفكار يصعب على اإنسان فهمها و بذلك بقي حبيس امادة ،أما امرحلة
الثانية فهي مرحلة تأمل ودراسة موضوعية للفكر الصوي خاصة الفلسفي منه
وإعطاءه حقه ،كونه يصنع من اإنسان ذلك امخلوق القادر على جاوز الواقع
امتشعب اى مو روحاني عالي أساسه الرجوع اى اخالق وهو ما عر عنه ابن
عربي ي إنسان اه( .بوحلوفة)197 ،2017 ،
بإلقاء نظرة استنتاجية لبعض ما كتبه الفرنسيون عن التصوف اجزائري،
سنقف على وجهات نظر تتفق حينا وتتباين أحاين أخرى ،ولرما يرجع سبب
ذلك التباين إى زوايا الدراسة امختلفة الي تناول بها أولئك الدارسون
التصوف اجزائري ،فدراسة إدموند دوتيه ،)1926 - 1867( Edmond Doutté
ومن خال قراءة مؤلف" سحر ودين ي مال أفريقيا" ،نفهم أن دوتيه يرى
مظاهر التصوف هي وليدة الظواهر الدينية ،الي تتميز عن غرها من الظواهر
اأخرى ،بقوتها اإلزامية ،حيث تفرض امعتقدات واممارسات نفسها على
امؤمنن وامريدين معا ،وجازى هذه الواجبات من قبل القوى الدينية ،عن
طريق الرأي العام(اأخاق) والدولة) القانون( ،وي بعض اأحيان قد يظل
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امعتقد إجباريا واممارسة حرمة )الشعوذة( ،لكن ي اجتمعات البدائية ،فإن
الفرد ا يتميز سوى قليا عن اجموعة ،حيث ا يتمكن من التفكر والفعل،
خاف أمثاله :ينجم عن ذلك ،أن تتسم كافة الظواهر ااجتماعية بالطابع
اإلزامي ذاته ،أي الديي ،هكذا عند سكان مال أفريقيا ،فقد ارتبطت القبائل
كلها ببعض القديسن امسلمن ) امرابطن واأولياء( ،حيث خلت عن
أمائها مقابل امه ،فتحولت بذلك إى أواد سيدي فان ،اخDOUTTE, ( .
 )1909, 217من جهة أخرى ،فقد اكتسحت احركة امرابطية تقريبا ،كامل
احياة الزراعية :ترتبط اأسواق بشكل وثيق بامواسم ،بينما يسهر على إدارة
شؤون امدارس رجال الدين اأولياء ،فكل حياة القرية معلقة حركات وأقوال
امرابط :فقد دخلت اجمعيات اإخوانية ي اأخر ،الدواوير اأكثر نائية
وضمنت لإسام بالكامل قوة وماسكا ،م تتمكن امؤسسات السياسية ،من
توفره له( .دوتي)112 ،2014 ،
وإذا كان "دوتيه" يرجع التصوف ومظاهره إى تشعبات امعتقدات الدينية،
فإن (ألفريد بيل  )Alfred Belجعل من هذه الرؤية جرد جزئية من إشكالية
حورية م تكتمل إجابتها عنده ،ماما كمؤلَفه الذي م يكتمل ،وتتعلق تلك
اإشكالية بكرونولوجيا اأصل ،ما ماه بظاهرة التصوف الديي ،إذا ما كان
السبق للمنبع احلي أم اإضافة امشرقية ،هل هي بقايا قدمة أم أفكار إسامية
حقيقية( ،)Alfred, 1909, 215والي ا نزال نفتقر أجل حلها حتى اآن إى
ترسانة امعدات الازمة.
وي مقدمة كتابه يقدم لنا "س .ترملي "Corneille Trumelet
(1892 – 1817م) وصفا مقتضبا عن ظاهرة التصوف والقداسة ي اجزائر
خصوصا ومال أفريقيا عموما ،حيث يرى أنهم ينتسبون إى الفئة امعروفة ي
اجزائر باسم" امرابطن" ،وهي العبارة امشتقة من الفعل العربي" ربط" ،الذي
يعي :ربط ،إبقاء ،حبس ،ربط وثاق" ،وحمل لفظ" مرابط "امعنى الديي
ماما ،فامرابط هو اإنسان الذي يلتزم ي التقيد مبادئ القرآن :إنه احافظ
للشريعة اإسامية ،ي كل مامها ،إنه ي اأخر اإنسان الذي تقربه ي
السابق حديدا الصاة واأعمال اخرية ،حياة الزهد والتأمل من اه ،أن
الديانة اإسامية ها أيضا متصوّفوها ،نساكها ورهبانها ومعتزلتها ،وأن
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التقشف وامعاناة وكبح الشهوات هي الصفة الغالبة ،عند اأولياء الذين
يعتزلون احياة ااجتماعية ي :اجبال ،السواحل والصحارىTrumelet, ( .
)1892, 162
ويلخص الطبيب "مارسيل كاري - "Marcel Carretمن وجهة نظره
امتأثرة بصداقته مع الشيخ العاوي  -نظرة اأوروبين عامة لرجال الدين
والطرقين ي اجزائر بقوله .." :فاأوروبيون ي مال إفريقيا جهلون جها
تاما تأثر اإسام على نفوس أهله بدرجة جعلهم ينظرون إى كل شيخ أو
مرابط على أنه مشعوذ ا وزن له وا أهمية ،إا بقدر ما مكن أن يكون له نفوذ
سياسي"( .مارسيل)9 ،1987 ،
الرأي نفسه يذهب إليه "لويس رين  "Louis Rinnصاحب الكتابات امهمة
عن التصوف وامتصوفن ي اجزائر ،مؤكدا على أهمية الطرق الصوفية ،حيث
أراد من خات كتاباته أن يثبت الدور امهم والتأثر الكبر الذي تقوم به الطرق
الصوفية ورجال الدين على اأهالي ،ولقد كان من بن الكتّاب الذين يريدون
إعانة السلطة اإستعمارية بإطاعها على خبايا الزوايا والطرق الصوفية
باجزائر ،حيث كتب سنة " :1882ليس كل الزوايا عدوة لنا ،ومن السياسة
ماية وتشجيع البعض منها") RINN, 1882, 37(.
ومن منظور تكاد تشرك فيه الدراسات اإستشراقية الفرنسية ،يقرّ الباحثان
وامرمان العسكريان "دبون وكوبواني  "Depont et Coppolaniي مقارنة بن
الطرق الصوفية اإسامية وامنظمات امسيحية ،أنّ هناك (تشابه كبر) بن
الزاوية والدير)Depont et Coppolani, 1897, 247( .
ويذهبا إى حد القول أن اجتمعات الطرقية تعيش ي (رسولية مستمرة)
مثلها شيوخ الطرق واأولياء والشرفاء وأتباعهمDepont et Coppolani, ( .
)1897, 20
هذه الرؤية الضيقة هذين الباحثن والكثر من أمثاهم ،هي الي جعلت
كتاباتهم ترى ي التصوف اإسامي وطرقه جرد طقوس ذات مارسات جردة
كتلك الي مارسها الرهبان ي الكنائس ،وهي كذلك تعر عن السطحية ي
فهم عُمق التصوف اإسامي الذي يستعصي فهمه حتى على امتصوف امبتدئ
ذاته ،تلك السطحية ي دراسة التصوف باجزائر جعلت كثر من امستشرقن
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الذين تناولوه بالدراسة يصعب عليهم التفريق بن اجاهي التصوف السي –
امنتشر باجزائر  -والتصوف الفلسفي ي الديانات الوضعية الذي اختلط
بنظريات فلسفية تبناها بعض مفكري الغرب ونسّاكهم ،وانتشرت ي الغرب
امسيحي.
 - .6خامة:
خاصة ما تقدم أن الكتابات اإستشراقية الفرنسية حول التصوف باجزائر،
ي نظر الباحث احايد امتمعن ،قد أسهمت ي نشر كمّ معتر من الراث
والدراسات حول التصوف والطرق الصوفية ي اجزائر ،وخلّفت جراء ذلك
مردود ضخم من امعلومات وامناهج الي أخرجت الراث اجزائري الصوي حلّة
معاصرة للدراسات اأكادمية امستحدثة ي شكل كتب مطبوعة ،أو مقاات ي
اجات ،أو مداخات ي امؤمرات ،لكن نتيجة تبي اإدارة الفرنسية اإستعمارية
مشروع تلك الدراسات حول اجزائر ودعمها ها ،جعل أكثر الدارسن منضوين
حت إمرة اجيش الفرنسي مرمن وباحثن وإدارين ،اأمر الذي صبغ معظم
دراساتهم بطابع ا يكاد خرج عن فلك اأهداف والغايات الي رمتها اإدارة
اإستعمارية ،وهو ما جعلها -تلك الدراسات -ي معظم اأحيان تفتقر للدقة
واموضوعية  ،وتغلب عليها النظرة اإستعائية ،واإيديولوجية العدائية.
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امراجع

-

-

-

امراجع باللغة العربية
إدموند دوتي ( ،)2014الصلحاء مدونات عن اإسام امغاربي خال القرن  ،19ترمة:
حمد ناجي بن عمر ،إفريقيا الشرق ،امغرب.
إدوارد سعيد ( ،)2003ااستشراق ( امعرفة – السلطة – اانشاء) ،ترمة كمال أبو ديب،
ط ،6مؤسسة اأحاث العربية ،بروت.
أليكسي جورافسكي ( ،)1996اإسام وامسيحية ،ترمة خلف حمد اجراد ،منشورات
عام امعرفة ،الكويت.
بدوي عبد الرمان ( ،)1993موسوعة امستشرقن ،ط  ،3دار العلم للماين ،بروت.
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ملخص -
تسعى إيران إى بناء وإقامة شبكة عاقات مع ميع الدول ،وكذا جديد
تلك العاقات القدمة مع البعض منها ،من أجل كسر حاجز العزلة امفروض
عليها من قبل الوايات امتحدة اأمريكية والقوى الغربية ،وإجاد منفذ ها ي
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فإن حاولة رصد حاوات نفوذها وتغلغلها ي هذه امنطقة يستدعي دراسة كل
دولة على حدا ،ولذلك سيتم ي هذا البحث تقديم دراسة عن طبيعة العاقات
اجزائرية اإيرانية ،والي مرت بفرات متقطعة من خال اعتماد امنهج
التارخي الذي يساعد على فهم اإمام باموضوع ،ليخلص البحث إى نقطة
حورية وهي أن هناك تقاربا جزائريا حذرا مع إيران ي ظل حاوات هذه
اأخرة التغلغل ي امنطقة امغاربية وعلى وجه اخصوص اجزائر ،باموازاة مع
العاقات اجزائرية اخليجية امتينة.
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Abstract Iran Seeks To Establish A Network Of Relations With All
Countries, And Renew Those Old Ones, Aiming To Break The Barrier
Of Isolation Imposed On It By The United States Of America And
The Western Powers, And To Find An Outlet For Influence In The
Maghreb Region. Thus, The Attempt To Understand And Analyses Its
Attempts, Influence And Penetration Requires A Scientific Focus.
This Research, Presents The Developed Nature Of The Algero-Iranian
Relations, Which Went Through Intermittent Periods Through The
Adoption Of The Historical Method That Helps To Understand The
Familiarity With The Topic, To Conclude The Research To A Pivotal
Point, “Cautious Algerian” Rapprochement With Iran In Light Of The
Latter's Attempts To Penetrate The Maghreb, And In Particular
Algeria, In Parallel With The Strong Algerian-Gulf Relations.
Key WordsAlgeria; Iran Relations; Repture; Rapprochement; Constant And
Variable; Stability And Turmoil.

 مقدمة- .1
لقد شهدت العاقات اجزائرية اإيرانية منذ مسينيات القرن العشرين إى
 فرات مفصلية تراوحت بن التقارب والقطيعة وبن ااستقرار،الوقت الراهن
 خاصة ي ظل رغبة السياسة اخارجية اايرانية منذ قيام ثورته،وااضطراب
 ي تصدير موذج الثورة وأن تكون ها موطن قدم باجزائر والي تعتر1979 سنة
 وهو ما جعلها تسعى إحياء تلك،بوابة الدخول إى منطقة امغرب العربي
 اأمر الذي شكل نقطة حول استغال اجو العام ي،العاقة القدمة التارخية
 تأخذ من نشر،العاقات الدولية والتأسيس لسياسة ناعمة جاه دول امنطقة
 ولذلك تأتي هذه الدراسة كقراءة أهم احطات،التشريع أداة رئيسية ها
التارخية للتعاون أو الصدام بن اجزائر وإيران وكذا دراسة عوامل التقارب
 خاصة وأن موضوع العاقات اإيرانية مع دول،وخاصة خال السنوات اأخرة
مال إفريقيا وباأخص دول امغرب العربي واجزائر حديدا يعرف ندرة كبرة
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على مستوى امراجع وعلى صعيد اأحاث اجامعية اأكادمية ،وعليه حاول
ي هذه الدراسة أن تعد مساهمة بشكل كبر ي التعريف باموضوع امدروس
وحديد مامح ومرتكزات العاقات اإيرانية اجزائرية.
أهداف البحث :يسعى هذا البحث إى تبيان واقع العاقات اجزائرية
اإيرانية ،من خال التعرف على الثابت وامتغر ي تلك العاقات ،كما يكمن
هدفه أيضا ي اإجابة على جموعة التساؤات امتعلقة أساسا موضوع فرات
التقارب الكبر بن الدولتن مرورا بتبيان مشاهد ودوافع القطع النهائي لتلك
العاقات ،وصوا إى عودة العاقات والتقارب اجزائري احذر من إيران.
اإشكالية :وتتمثل فيما يلي :ما هو واقع العاقات اجزائرية اإيرانية؟
الفرضية :وتكمن فيما يلي :لقد ألقت الثوابت وامتغرات بضاها على
العاقات اجزائرية اإيرانية ،ما جعلها مر مراحل التقارب ،القطيعة ثم
التقارب احذر وفقا للظروف الي أوجدتها.
عناصر البحث :سنحاول من خال هذه امشاركة البحثية معاجة موضوع:
"العاقات اجزائرية اإيرانية :من التقارب إى القطيعة إى التقارب احذر"،
وذلك من خال تناول احاور التالية:
 - 1أهداف توسيع النفوذ اإيراني ي دول امغرب العربي.
 - 2أهمية اجزائر وفقا للرؤيا ااسراتيجية اإيرانية.
 - 3الثابت وامتغر ي العاقات اجزائرية اإيرانية.
 - 4جليات حاوات التغلغل اإيراني ي اجزائر وأدواته.
 - .2أهداف توسيع النفوذ اإيراني ي دول امغرب العربي:
لقد حاولت إيران تعزيز نفسها للقيام بدور القيادة ي العام اإسامي
وحاولة أداء دور الدولة اإقليمية العظمى ،وذلك من خال منظومة عاقات
التعاون الوظيفي (بأشكاله امختلفة) معتمدة على موقعها اجغراي وثقلها
البشري وااقتصادي بااعتماد أيضا على احدد اإيديولوجي الديي وشبكة
عاقاتها امتميزة مع الدول احورية ي أقاليمها (كاع ،2015 ،ص  ،)11ولعل
اهتمامها منطقة دول امغرب العربي م يأتي من عدم.
وبالنظر إى مسار العاقات الدبلوماسية اإيرانية بدول امغرب العربي؛
فإنه يبدو جليا حالة التوتر والي أصبحت السمة الرئيسية الي طبعت ذلك
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امسار ،إذ شكل نهج إيران بسياسة تصدير الثورة عاما أساسيا ي تقويض
عاقاتها بدول امنطقة (السامي ،)2021 ،خاصة ي ظل ااتهامات اموجهة إليها
من طرف الوايات امتحدة والدول اأوروبية وحتى من الدول العربية وامغاربية
بدعمها لإرهاب منذ انتصار الثورة اإسامية فيها ،وتقوم هذه ااتهامات على
جموعة من ااعتبارات منها؛ امفهوم اإيديولوجي لتصدير الثورة إقامة حكم
إسامي حت القيادة الدينية والسياسية ،وذلك من خال تأسيس أحزاب موالية
ي كل من لبنان والعراق ودول جلس التعاون اخليجي وبعض دول مال
إفريقيا ،وكذا احتضان بعض امتطرفن الدينين واأصولين اإسامين
وتقديم ملجأ هم ،والدعم العسكري وامالي هم مثلما قامت به من خال اأزمة
السياسية ي اجزائر ووقوف إيران إى جانب اإسامين امتشددين (خاري،
 ،2011ص  ،)111إذ تسعى إيران إى جسيد مشروع اإحياء اإمراطوري
اإيراني ي دول اإقليم امغاربي ،والذي يركز ي حدداته اخارجية جاه
منطقة امغرب العربي على امزاوجة بن القوتن الناعمة والصلبة اخراق
امنطقة وتعزيز الدور اإيراني فيها وفك عزلة إيران ي حيطها اخليجي ،وقد
مثل امناخ امتصاعد ي جال احريات الفردية ي امنطقة بعد احراك العربي،
وفشل موذج تصدير الثورة ،نقطة حول استغال اجو العام والتأسيس لسياسة
ناعمة جاه دول امنطقة ،تأخذ من نشر التشريع أداة رئيسية ،حيث أظهر تقرير
عن وزارة اخارجية اأمريكية عن احريات الدينية ي العام لسنة  2014ارتفاع
نسبة التشيع ي دول امغرب العربي ،حيث يتواجد حسب التقرير مانية آاف
شيعي ي امغرب وسبعة آاف ي اجزائر ،ونفس العدد ي تونس ،وا خلو التغلغل
اإيراني ي منطقة العربي من أبعاد جيوبوليتيكية ،فإن كانت السياسة
اخارجية اإيرانية خضع لإيديولوجيا الدينية وجعل من الطائفية أداة؛ فإن
توسيع النفوذ وحقيق امصاح يبقى أهم أهدافها ي إقليم امغرب العربي ،إذ
تسعى إيران جاهدة للرفع من منسوب تأثرها ي سياسات دول امغرب العربي من
خال امزاوجة بن القوتن الصلبة والناعمة لوضع موطئ قدم ها ي امنطقة،
مستحضرة جارب تارخية سابقة مكنتها من تأسيس حزب اه ي لبنان،
وماعة احوثين ي اليمن ،معنى أن ااعتماد على اإيديولوجيا الدينية
ليست سوى مدخل لتحقيق التوسع اجيوسياسي الذي تهدف له (السامي،
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 ،)2021ومن مة فإن أهداف توسيع النفوذ اإيراني ي دول امغرب العربي مكن
أن نوردها ي ما يلي:
 - 1فك العزلة امفروضة على إيران من خال سياسة احصار اأمريكي
الغربي عليها ،خاصة بعد جاحها النسي من خال التوجه شرقا إى الدول
اآسياوية (خاري ،2011 ،ص .)114
 - 2جلب امزيد من الدول اأصدقاء من خال اعتماد سياسة ااعتدال
والتفاهم واحوار والدبلوماسية ،وهي الفكرة الي طرحها الرئيس اإيراني
السابق " حمد خامي" ،والي رحبت بها دول أوروبا وتبنتها هيئة اأمم امتحدة
لتصبح شعار سنة  ،2001خافا للشعارات الثورية الي أدت إى عزل إيران ،من
أجل اخراقها للحصار اأمريكي الغربي عليها (خاري ،2011 ،ص  ،)120وهو ما
جسد فعا من خال السياسة اانفتاحية الي اتبعها "خامي" ودورها ي إعادة
نوع من الثقة ي عاقاتها اخارجية مع اجزائر.
 - 3العمل على تبي مواقف مشركة حيال غالبية القضايا على
الساحتن اإقليمية والدولية (خاري ،2011 ،ص  ،)105وضمان دعم الدول
امغاربية سواء كلها أو على حدة للجانب اإيراني.
 - 4ضمان حليف قوي ي منظمة "أوبك" وهو الطرف اجزائري من أجل
التنسيق البيي واعتماد سياسة موحدة.
 - 5سعي إيران إى أسلمة ميع أنظمة العام العربي واإسامي ،وباعتبار
اجزائر قطبا مهما ي امنطقة امغاربية ،فإن هذا سيفتح ها اجال إى التطرق
لدول اجوار ويسهّل من مهمتها (خاري ،2011 ،ص ص .)65 – 64
 - .3أهمية اجزائر وفقا للرؤيا ااسراتيجية اإيرانية:
ي هذا السياق تنبغي اإشارة إى أهمية القارة اإفريقية عموما بالنسبة
للرؤية ااسراتيجية اإيرانية ،ويبدو ذلك من خال حجم زيارات امسؤولن
اإيرانين هذه القارة ،إذ استضافت إيران سنة  2010منتدى التقارب الفكري بن
إيران وإفريقيا ،شارك فيه أكثر من  30دولة إفريقية ،حيث حضره رئيس
السنغال وماوي ورئيس برمان ساحل العاج ،باإضافة إى وزراء خارجية وصناعة
وصحة وتربية وتعليم وإعام وعدد من اأكادمين وااقتصادين (القصر،
 ،2014ص  ،)7كما تولي إيران عناية كبرة منطقة امغرب العربي على وجه
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اخصوص على اعتبار أنها جزء من القارة اإفريقية ،فاماحظ للسياسة
اخارجية اإيرانية يرى أن النظام اايراني قد تبنى حلما وواقعا يريد جسيده
منذ قيام ثورته سنة  1979رغم ما شهده هيكله السياسي من تغير ،إا أن اأفكار
بقيت ما بقيت امصلحة اايرانية قائمة ،حيث تسعى ايران وجهد حثيث
لتجذير نفوذها داخل كل بلد ترى فيه أنه خدم مصاحها ،حتى ولو أنه يتعدى
ذلك حدودها اجغرافية ونطاقها اإقليمي ،وهذا ما شهدته العاقات اجزائرية
اإيرانية طيلة عقود من العاقات الدبلوماسية ،اأمر الذي جعل من امرشد
اإيراني اأعلى "علي خامنئي" ،والذي أراد خلق أرضية مشركة تضم اجزائر،
والذي قال عنها" :بأن ها نظرة مشركة مع ما تراه ايران ي حربها ما أمته
التطرف الديي والذي من شأنه أن تشكل جبهة تولد عاقة روحية بن البلدين
(إيران واجزائر بعد تارخي بن امصلحة وامنفعة ،)2020 ،ولعل مقولته هذه
إشارة إى مدى أهمية اجزائر وفق امنظور والرؤيا ااسراتيجية اإيرانية ،وعليه
تعول إيران على أهمية اجزائر من خال العديد من القضايا أهمها:
 - 1تدعيم التحالف الدولي بشأن املف النووي اإيراني ،من خال زيادة
تأمن حق إيران ي امتاك القدرات النووية ما ي ذلك خصيب اليورانيوم ي
مفاعاتها النووية ،باعتبار ذلك أمراً "غر قابل للتفاوض" (كاع ،2015 ،ص
.)284
 - 2فتح أسواق جديدة أمام السلع اإيرانية.
 - 3اارتقاء مجاات التعاون السياسي وااقتصادي والعسكري (كاع،
 ،2015ص .)281
 - 4كسب حلفاء جدد ي منطقة دول امغرب العربي وهذا ما تعول عليه
إيران من ضمان حلفائها التارخين القدماء كاجزائر مثا (إيران واجزائر
بعد تارخي بن امصلحة وامنفعة.)2020 ،
 - 5دعم التحالف اجزائري اإيراني من خال موقفهما داخل "أوبك"،
حيث تستمد العاقات اجزائرية اإيرانية قوتها من التنسيق احاصل داخل
"أوبك" ،والرافض لسياسات إغراق السوق الدولية بالنفط.
 - 6تاقي أجندات الدولتن جاه العديد من القضايا واأزمات الدولية
كاأزمة السورية مثا (السامي.)2021،
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ومن ثم فإن؛ تسعى إيران إى أن تصبح اجزائر ذات مكانة هامة ي
التخطيط ااسراتيجي اأمي اإيراني ،فقد كانت اجزائر على الدوام اجسر
الذي تعر منه إيران إى دول امغرب العربي نتيجة تاريخ العاقات بن الدولتن
رغم مرورها بسنوات قطيعة ،وقد أصبحت تعمل بشتى الوسائل على حقيق نفوذ
ومكانة ها انطاقا من موقع ومكانة اجزائر ي امنطقة امغاربية ،وهو حور
حقق ها مزايا اسراتيجية هامة للقيام بدور مؤثر ي قضايا دول امنطقة وحتى
تلك الي ها الصلة الدولية أيضا.
 - .4الثابت وامتغر ي العاقات اجزائرية اإيرانية:
لقد حافظت إيران على عاقات وثيقة مع اجزائر منذ استقاها عن
ااستعمار الفرنسي ،حيث كانت من بن أوائل الدول الي اعرفت باستقال
اجزائر ،وبعد قرابة عامن من استقال اجزائر افتتحت إيران مثلية ها فيها،
وانتدبت سفرا إى اجزائر ،وكذلك فعلت اجزائر بعد أربع سنوات من
استقاها (التقارب اإيراني – اجزائري ،)2020 ،ويهتم هذا امبحث بدراسة
تطور العاقات اإيرانية – اجزائرية ،وأهم احطات التارخية للتعاون أو
الصدام بن الدولتن ،ثم دراسة عوامل التقارب وخاصة خال السنوات اأخرة،
وذلك على اعتماد تقسيم امراحل على النحو التالي:
 - .1.4مرحلة التقارب:
تعود العاقات الدبلوماسية والتقاربية بن اجزائر وإيران إى أيام ثورة
التحرير اجزائرية ،وذلك من خال السعي اجزائري لتدويل أهدافه وقضيته
الثورية وكسب التأييد اإقليمي والدولي وااستقال من ااستعمار الفرنسي،
وإجاد صدى إقليمي ودولي لتحقيق هذا امسعى نظرا ما له من أهمية بالغة ي
إجاد دعم سياسي وعسكري وحتى دعم معنوي ،فقد زار وفد من جبهة التحرير
الوطي برئاسة "أمد فرنسيس" إيران ،والتقى خاها بنائب اأمن العام للدولة
للشؤون اخارجية ،حيث صرح هذا اأخر بأن إيران سوف تقف إى جانب الثورة
اجزائرية امقدسة ،كما التقى الوفد اجزائري مفي الديار اإيرانية "حسن
إمامي" ،وهو ما مهد الطريق إى لقاء الرئيس "حمد بي صدر" ،إذ لقي الوفد
اجزائري دعما قويا ،وهو ما جعل إيران تكون من أوى الدول الي اعرفت
باحكومة امؤقتة اجزائرية سنة  ،1958وخال حرب  1973العربية ضد الكيان
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اإسرائيلي ،اخذت إيران موقفا مساندا بطلب من اجزائر ي منظمة "أوبك"،
إضافة إى ذلك هو استعانة اجزائر خراء إيرانين ي شركة "سوناطراك"
منذ سنة ( 1972خاري ،2011 ،ص ص  ،)60 – 59كما شهدت العاقات
اجزائرية اايرانية وعلى مدى عقود من الزمن حالة ثبات ،خاصة تلك الفرة
الي شهدت حكم الرئيس الراحل "هواري بومدين" ،حيث كانت للجزائر عاقات
وطيدة مع اجانب اايراني ،وثقها التوقيع على ااتفاق الشهر بن إيران والعراق
سنة  1975وامشهور بـ "اتفاقية اجزائر" ،والذي وضع نهاية وحدا للخاف
احدودي بن العراق وإيران ،وذلك بن الرئيس العراقي الراحل آنذاك "صدام
حسن" وشاه ايران "حمد رضا بهلوي" (إيران واجزائر بعد تارخي بن امصلحة
وامنفعة ،)2020 ،باإضافة إى دور الوساطة اجزائرية بن إيران والوايات
امتحدة اأمريكية ي إنهاء أزمة الرهائن اأمريكين سنة ( 1979خاري،2011 ،
ص  ،)60فبعد انداع الثورة اإيرانية عام  1979توثقت العاقات اإيرانية
اجزائرية ومت بصورة واضحة ،حيث مثلت زيارة الرئيس اجزائري السابق
"الشاذلي بن جديد" إيران سنة  ،1982أثناء احرب بن العراقية اإيرانية ،حوا
هاما ي سياق ما قامت به اجزائر من مثيل ورعاية امصاح اإيرانية ي الوايات
امتحدة بعد قطع العاقات الدبلوماسية بن إيران وواشنطن ي شهر أفريل
 ،1980وما قامت به اجزائر من دور الوسيط من أجل اإفراج عن  50دبلوماسيا
أمريكيا احتجزوا كرهائن ي السفارة اأمريكية بالعاصمة طهران ،ي  4نوفمر
 ،1979كما كثفت اجزائر من مهام الوساطة احميدة خال احرب بن
العراق وإيران سنوات  ،1988 – 1980إى حد أنه ي إحدى هذه امهام قتل وزير
خارجيتها "حمد الصديق بن حيى" ،إثر حطم طائرته ي ظروف غامضة ي 3
ماي  1982غربي إيران عند احدود العراقية الركية (لعامي ،)2020 ،وهو ما
جعل السؤال الذي يطرح نفسه ي هذا امقام هو ماذا اجزائر وليس دولة أخرى؟
وما مرد ذلك إا دليل على عمق العاقات الي تربط الدولتن (خاري،2011 ،
ص .)60
هذا ويرى العديد من امراقبن ان ما شهدته اجزائر طيلة عشر سنوات أو ما
مي بالعشرية السوداء بغض النظر عن ااسباب الداخلية الي كان البلد
واقعا فيها ،جلت اأسباب اخارجية والي كانت ي ذروتها ي تلك امدة اى
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العقلية الي جاءت بها الثروة اايرانية ،والي أعطتها طابعا مُعوما ،اأمر الذي
جعل العاقات اجزائرية اإيرانية تتقدم ي مرحلة من التحول الدبلوماسي،
وتعطي نوعا من امؤشرات على شرخ بات أكيدا ي العاقات ووصوها بذلك إى
مرحلة القطيعة (إيران واجزائر بعد تارخي بن امصلحة وامنفعة.)2020 ،
 - .2.4مرحلة القطيعة:
لقد أحدثت أحداث  5أكتوبر  1988باجزائر أزمة حقيقية كانت ها
نتائجها امؤثرة سواء على النظام السياسي ي اجزائر أو حتى على اجتمع،
ولعل أبرز خلفات ونتائج تلك اأحداث هو نشأة عدة أحزاب سياسية ،وهذا
راجع إى عدم وجود الفراغ وامتنفس أيام حكم احزب الواحد ،ومن بن أهم
التنظيمات السياسية الي انبثقت جراء هذه اأحداث هي "اجبهة اإسامية
لإنقاذ" ومشاركتها ي اانتخابات احلية سنة  ،1990وقد كانت النتيجة شبه
حسومة ها نظرا للسنوات الي سبقت اانتخابات وجاح اإسامين ي
التعبئة اجماهرية ،ورغبة هذه اأخرة ي التغير إى أوضاع أفضل وهو ما
جسد من خال فوزها باانتخابات التشريعية ي الدورة اأوى الي م اإعان
عنها ي اجريدة الرمية ي شهر ديسمر  ،1991وكنتيجة لكل ذلك وما تبعه
من خوف من استياء "اجبهة اإسامية لإنقاذ" على احكم ،وحت الضغوط
قدم الرئيس "الشاذلي بن جديد" استقالته إى رئيس اجلس الدستوري ي 11
جانفي  ،1992ونتيجة استقالته قرر أعضاء اجلس الدستوري باإماع وقف
امسار اانتخابي ،وقد قوبل هذا القرار بالرفض من قبل زعماء "اجبهة
اإسامية لإنقاذ" ما أدى إى حدوث اأزمة السياسية واأمنية ي اجزائر ،والي
أدخلت اجزائر ي دوامة من العنف والقتل واإرهاب (خاري ،2011 ،ص .)63
وما يهم ي هذا اموضوع هو موقف إيران من إلغاء امسار اانتخابي حيث
نددت وشجبت هذا القرار ،والسؤال الذي يطرح نفسه ي هذا امقام هو ما الذي
أدى بإيران إى اخاذ هذا اموقف؟ وهي الي كانت ها عاقات وطيدة وإجابية
ي معظمها مع اجزائر ،ولإجابة عن ذلك ا بد من اإشارة إى دولة إيران أو
اجمهورية اإسامية اإيرانية بعد جاح الثورة اإسامية فيها ،حيث أن جاح
هذه اأخرة وإقامة نظام إسامي فيها ،جعلها ترى فيه نظاما إساميا وموذجا
يقتدى به وتسعى إى تصديره إى ميع أحاء العام (خاري ،2011 ،ص ،)64
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وي هذا الصدد أشارت دراسة لـ "أنور مالك" تبن مدى ارتباط إيران باأزمة
اجزائرية ودورها الكبر ي دعم اإسامين جميع الوسائل امتاحة لتجسيد
دولة اخافة اإسامية ي اجزائر ،والي هي مثابة امنطلق إى ختلف دول
اجوار امغاربية ،وقد أشارت هذه الدراسة أيضا إى العاقات الي كانت تربط
أعضاء "اجبهة اإسامية لإنقاذ" بإيران ،والي يستند فيها إى شهادات بعض
امنخرطن الذين كانوا ينشطون ضمن التنظيم اإسامي ي اجزائر ،والذين
اعرفوا بأنهم قد تلقوا تدريبا ي امعسكرات التابعة للحرس الثوري اإيراني ي
إيران ،هذا إضافة إى تكوين سياسي ليسهل هم عملية إدارة الباد بعد القضاء
على النظام القائم وختلف امؤسسات لسياسية واإدارية والعسكرية التابعة له
(خاري ،2011 ،ص .)65
لقد انتقلت ي هذه امرحلة العاقات اجزائرية اإيرانية من امميزة وامثالية"
إى امتوترة والسيئة ،بعد تبي إيران موقف مساند لـ "اجبهة اإسامية لإنقاذ"
(لعامي ،)2020 ،إذ اتهمت احكومة اجزائرية ي عهد رئيس الوزراء اجزائري
السابق "رضا مالك" إيران بدعمها السياسي واإعامي لـ "اجبهة اإسامية
لإنقاذ" ،واتهامها بالتدخل ي الشؤون الداخلية اجزائرية ،كما تراجعت
اجزائر عن رعاية امصاح اإيرانية ي أمركا (ولد سام ،)2020 ،وقد تزامن
ذلك مع مبادرة اجزائر بإبعاد  7دبلوماسين إيرانين ،من بينهم املحقان
العسكري والثقاي ي السفارة اإيرانية ،تطبيقا لقرار تقليص مستوى التمثيل
الدبلوماسي بن البلدين ،واضطرت اجزائر احقا إى سحب سفرها وعدد من
كبار مساعديه من طهران بعد قيام إيرانين محاصرة السفارة اجزائرية
ومنزل السفر اجزائري ،وجاء بعدها قرار اجزائر قطع العاقات مع إيران ي
شهر مارس  1993إبان حكم اجلس اأعلى للدولة بقيادة "علي كاي" (لعامي،
 ،)2020ومع مرور الوقت عززت إيران من دعمها اعتقادها أن الوقت يعمل لصاح
اإسامين خاصة ي السنوات الي شهدت ذروة "اجبهة اإسامية لإنقاذ"
عامي  ،1995 – 1994فقد دخلت جهات رمية إيرانية على الطريق حيث
تطرقت أحد الشهادات وااعرافات من إرهابين سابقن بالتقائهم ي فرة
تدريبهم ي إيران بـ "أمد جاد" الرئيس اإيراني السابق والذي كان حينها
عمدة العاصمة اإيرانية طهران ،والذي أكد دعمه هم ،وأن البلدية حت
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تصرفهم ي كل ما حتاجونه خال فرة تكوينهم العسكري (خاري ،2011 ،ص
ص  ،)67 – 66وقد استغلت إيران هؤاء اإرهابين بتلقينهم الفكر الشيعي من
أجل تشييع اجماعات اإسامية ،وذلك من خال زرع أتباع هم من احاملن
للمذهب الشيعي ي أوساط اجماعات امسلحة (خاري ،2011 ،ص  ،)67وهو
اأمر الذي أدى إى زيادة تشنج وتوتر العاقات اجزائرية اإيرانية حيث فقدت
بذلك إيران حليفا قويا جم اجزائر ،على الرغم من أنه ي نهاية تسعينيات
القرن العشرين قد ظهرت بوادر للتصاح ي عهد الرئيس السابق "اليامن زروال"،
من خال إعان إيران دعمها لسياسة امصاحة الوطنية وحقيق الوئام الوطي
والسلم امدني (لعامي ،)2021 ،ومساعي الرئيس السابق "عبد العزيز بوتفليقة"
فتح آفاق إنهاء اأزمة السياسية واأمنية.
 - .3.4مرحلة التقارب احذر:
لقد شهدت الفرة الي تلت مرحلة القطيعة بن اجزائر وإيران تطورا
ملموسا ي ختلف اميادين واجاات ،وقد عرفت بتبادل الزيارات من أعلى
مستوى بن الدولتن ،فبعد اللقاء التارخي بن الرئيس اجزائري السابق "عبد
العزيز بوتفليقة" ونظره اإيراني "حمد خامي" ي شهر سبتمر  2000على
هامش قمة اجتماعات اجمعية العامة هيئة اأمم امتحدة ي "نيويورك" والذي
كان مؤشرا على عودة العاقات إى سابق عهدها ،فتوالت الزيارات امتبادلة بن
الطرفن ما تولد عنها ترطيب اأجواء وكسر اجليد بن الطرفن (خاري،
 ،2011ص  ،)131وقد تُوِجت تلك اللقاءات بتعين وتبادل الدولتن السفراء ي
شهر أكتوبر  ،2001كما جسدت الرغبة ي تشكيل اللجنة ااقتصادية
امشركة اجزائرية اإيرانية ،والي عقدت أول اجتماع ها ي شهر جانفي 2003
باجزائر ،لتفعيل التعاون ي ميع اجاات ،خاصة القطاعات الصناعية
والزراعية والثقافية والعلمية ،وبهذا اخصوص؛ مكن رصد دالة الزيارة الي قام
بها رئيس اجلس الشعي الوطي إى إيران ،وحادثاته مع الرئيس اإيراني
السابق "حمد خامي" ،ي شهر أوت  ،2001الذي أكد أن "القطيعة بن البلدين
يستفيد منها أعداء الشعبن والبلدين" ،وتوجت الزيارة بالتوقيع على عدة
اتفاقيات تعاون ي قطاع السكن وامؤسسات الصغرة وامالية والتجارة والصيد
البحري ،وي نفس السياق ،جاءت زيارة رئيس جلس الشورى اإسامي اإيراني
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"مهدي كروبي" للجزائر ي أكتوبر  ،2003إذ محت الدورة اأوى للجنة
امختلطة اجزائرية اإيرانية للتعاون ااقتصادي ،والي أنشئت سنة  1983ي
اجتماعها باجزائر ي ديسمر  ،2002بتحديد مامح التعاون امتعدد للقطاعات
الذي يرغب الطرفان ي تطويرها (لعامي.)2020 ،
وقد شكل التطور اأكثر بروزا وأهمية؛ الزيارة الرمية الي قام بها الرئيس
السابق "بوتفليقة" إى إيران ي الفرة اممتدة بن  17و 20أكتوبر  ،2003والي
توجت بتوقيع  18اتفاقا للتعاون الثنائي ي جاات القضاء والنقل والصناعة
وامالية واحماية امتبادلة لاستثمارات إضافة إى الزيارات امتبادلة للوزراء
ومسؤولي البلدين (لعامي ،)2020 ،وقد قابل تلك الزيارة؛ زيارة "حسن النية"
الي قادها "حمد خامي" للجزائر ي شهر أكتوبر  ،2004مدة ثاثة أيام
وبدعوة من نظره اجزائري ،وهي اأوى من نوعها لرئيس إيراني منذ قيام
اجمهورية اإسامية ي إيران العام  ،1979بعد زيارة "إذابة اجليد" الي قام بها
الرئيس السابق "عبد العزيز بوتفليقة" إى إيران ي أكتوبر  ،2003عقب ماني
سنوات من القطيعة والتوتر وامقاطعة (لعامي ،)2020 ،حيث جاءت ي إطار
الدبلوماسية الناعمة والي عرفت آنذاك من خال هذه الزيارة الي جاءت إعادة
توجيه جرى النهر إى النهج الصحيح ي العاقات ،ومنذ ذلك احن شهدت
العاقات اجزائرية اإيرانية نوعا من التوافق امبدئي القائم على احذر ي
امواقف ،وهذا ما شهده عام  2000حيث م تبادل واعتماد السفراء بن الدولتن
(إيران واجزائر بعد تارخي بن امصلحة وامنفعة.)2020 ،
لقد جسدت تلك الزيارات الرمية منعطفا بارزا ي اانتقال بالعاقات
الثنائية اجزائرية  -اإيرانية من درجة احسن إى اأحسن ،ي سياق تسوية
رواسب "اأزمة" الي اندلعت بن الدولتن بداية تسعينيات القرن العشرين ،حيث
برزت آنذاك مؤشرات القطيعة ،الي طويت من خال تبادل الزيارات بن الرؤساء
وكبار امسؤولن والتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون (لعامي ،)2020 ،وقد
تكثفت ااتصاات بعدها واتسع التعاون بن البلدين حيث زار وزير الشؤون
اخارجية "منوشهر متكي" اجزائر ي شهر أوت  ،2006كما زارها مسؤول املف
النووي اإيراني "علي ارجاني" ي شهر جوان ( 2006ولد سام ،)2020 ،وخال
زيارة وزير الطاقة وامناجم اجزائري السابق "شكيب خليل" امبعوث اخاص
شريفة كاع

390

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 400- 379 : )2021(3

للرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" صرح الرئيس اإيراني السابق "حمود أمدي
جاد" وهو يستقبل "شكيب خليل" ي شهر نوفمر  2006عن استعداد إيران
لوضع خراتها ي جال الطاقة النووية حت تصرف اجزائر (لعامي،)2020 ،
من خال قوله" :إيران مستعدة لوضع خراتها ي جال الطاقة النووية حت
تصرف اجزائر" (ولد سام ،)2020 ،ومن ذلك تتضح مكانة العاقات بن
الدولتن.
كما تعكس العاقات اإيرانية  -اجزائرية ي الوقت الراهن تطابق
وجهي نظريهما بشأن قضايا رئيسية كالقضية الفلسطينية وما حدث ي
العراق ،عاوة على أن تلك العاقات مؤهلة على تعرف امزيد من التنسيق
والتقارب خصوصا أن بالرئيس اجزائري السابق "بوتفليقة" أكد أكثر من مرة
على حق حكومات اجنوب ي امتاك التكنولوجيا النووية أغراض سلمية ،ما
يعي ضمنا الوقوف إى جانب إيران ي موضوع ملفها النووي (ولد سام.)2020 ،
وعن مستقبل العاقات اجزائرية اإيرانية خاصة بعد ما وقع الرئيس
اأمريكي "دونالد ترامب" على قرار رميٍ بإعادة فرض العقوبات على إيران
بسبب برناجها النووي ،يرى الباحث اإيراني "حمد علي مرزائي" بأن
"اجزائر ليست دولة مستباحة فاقدة للمرجعية السيادية حتى تنجح بعض
الدول الغنية ي امنطقة ي أن تفرض عليهما موقفا ضد إيران ،فكرامة الشعوب
واستقاليتها وشرف الدول وسيادتها ا تباع وا تشرى بامال والتطبيع
والتهديد ،وأملنا ي اجزائر شعبا وحكومة كبر وإى اآن م جد غر
العقانية ااسراتيجية واحرص على الوحدة ي اأمة من طرف اجزائر" (بن
مسعود.)2020 ،
 - .5جليات حاوات التغلغل اإيراني ي اجزائر وأدواته:
إن رصد التوغل اإيراني ي منطقة امغرب العربي وأدواته وجلياته ،حيلنا
إى الوقوف على معطى مهم يتمثل ي الفهم اإيراني الدقيق لطبيعة دول
امنطقة ،واحددات الداخلية واخارجية الي تسهم ي صناعة سياستها ،وهو ما
جعل إيران تأخذ ي احسبان خصوصية دول امنطقة ي حاواتها ااخراقية
ها وتغلغلها فيها ،فبالنسبة لتجليات حاوات التغلغل اإيراني ي اجزائر ،فإن
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ما يظهر ذلك بشكل ملموس هو ااستغال احثيث أدواته والي مكن رصدها
فيما يلي:
 - .1.5امستشاريات واملحقيات الثقافية:
تؤدي املحقيات الثقافية التابعة للسفارة اإيرانية دورا كبرا ي دعم
التغلغل داخل اجزائر وحتى بقية دول امغرب العربي عن طريق استغال امال ي
نشر التشيع ،وذلك بدعم اجمعيات واأنشطة والثقافية والفنية اهادفة
للتعريف بالثقافة اإيرانية ،والتأثر على الفئات اهشة وامهمشة ،ومثل امركز
الثقاي اإيراني أهم آليات هذا امسار الناعم ،وذلك بتدعيم امشاركات ي
معارض الكتاب واأسابيع الثقافية ،حيث ا مكن التغافل واأخذ ي احسبان
الدور الذي تؤديه امستشارية الثقافية ي "بروكسل" ي استمالة امهاجرين من
أصول مغاربية (السامي.)2021 ،
لقد استطاعت الدبلوماسية الثقافية أن تؤدي دورا كبرا ي تعزيز العاقة
بن اجزائر وإيران ،وذلك من بث التلفزيون اإيراني العديد من اأفام
اجزائرية الي تؤرخ للثورة اجزائرية ونضال الشعب اجزائري ضد ااستعمار
الفرنسي وقد أفاد السينمائيون اإيرانيون الكثر من امدرسة السينمائية الي
أرشفت الثورة اجزائرية وحنة الشعب اجزائري أثناء ااستعمار الفرنسي وقد
مح هم ذلك بإنتاج أفام ناضجة عن الثورة اإسامية اإيرانية وفرة احرب
اإيرانية العراقية ،وقد عرضت عشرات من هذه اأفام ي أسابيع اأفام
اإيرانية ي اجزائر والي أقبل امواطنون اجزائريون على مشاهدتها ،ومن باب
تعميق التعاون الثقاي بن اجزائر وإيران طلبت إيران من اجزائر فتح فرع للغة
الفارسية ي اجامعة اجزائرية (التقارب اإيراني – اجزائري ،)2020 ،كما
تشارك إيران أيضا ي الكثر من النشاطات الثقافية باجزائر ،ومنها امشاركة ي
مهرجان "قسنطينة" عاصمة الثقافة العربية ،وكذلك امشاركة الفخرية ي
مهرجان "عنابة" للفيلم امتوسطي ،كما شاركت إيران ي مهرجان السينما
الدولي باجزائر ،وقد كان لزيارة وزير الثقافة اإيراني "رضا صاحي أمري"
للجزائر دور إجابي ي تعزيز العاقات بن البلدين ،حيث صرح ي اجزائر قائا:
"إن إيران تولي أهمية کبیرة للعاقات الثقافية مع اجزائر ،وإن الرئيس "حسن
روحاني" قد أكد على ضرورة تعزيز العاقات الثقافية مع اجزائر ،وإن هذا قد
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يؤثر إجابا على العاقات السياسية وااقتصادية بن البلدين" (التقارب اإيراني
– اجزائري.)2020 ،
وي الوقت نفسه ،فقد سعت إيران إى نشر امذهب الشيعي اإثي عشري عر
سفارتها ي اجزائر ،وتشكيل خايا شيعية ي الدولة الي يتواجدون فيها ،حيث
يتم مويل وتنظيم زيارات لعناصر منها مديني "طهران" و"قم" ،وخال تلك
الزيارات يلتقون بامخابرات اإيرانية ورجال الدين ،وهناك يتم تدريبهم على
خطة معينة لنشر التشيع بن أبناء وطنهم ،الشيء الذي ا يعرفه هؤاء
امتشيعون أن امخابرات اإيرانية ا تثق بهم بل حتمل أنهم مكلفون مهمة
مزدوجة ومضادة أو رما يتمردون عليها احقا ،لذلك يتم توريطهم ي عاقات
نسائية سواء عر امتعة أو غرها ،وجري تصويرهم ي غرفهم بالفنادق أو الشقق
الي يتواجدون بها ،وهي جهزة بكامرات سرية عالية اجودة والدقة وأجهزة
متطورة حتفظ حركاتهم وهمساتهم ،لذلك م نسمع يوما أن متشيعا زار
إيران ثم عاد عن تشيعه أو انتقدها ي أدنى موقف ،وتتكون املحقيات الثقافية ي
السفارات اإيرانية من ضباط ي احرس الثوري يتخفون بقناع الثقافة ،تدربوا
باحراف على العمل ي إطار تصدير ثورتهم ،ومهمتهم اأساسية هي تشكيل
خايا شيعية ي البلدان الي يتواجدون فيها ،وهذه اخايا الي تبدأ بالتشيع
الديي ثم تأتي العمالة جهاز استخبارات ،وبعدها جري تشكيل طائفة ثم
ميليشيات ثم حاولة اهيمنة على الدولة ،هذه هي سلسلة العمل ااستخباراتي
الذي تقوم به سفارات إيران من خال ملحقها الثقاي ،ويتقوى نشاطه ويزداد
عندما تكون العاقات هادئة وطبيعية بن الدولتن ،فا شيء يراهن عليه احرس
الثوري ي بداية تشكيل خايا شيعية تابعة لـلولي الفقيه ي بلد ما ،مثل أن
جري العمل ي صمت وا يثار عليه أدنى غبار ،فالفوضى هي اهدف وليس
البداية وا الوسيلة مرحلة معينة ي تنفيذ اأجندة اإيرانية (التقارب اإيراني –
اجزائري ،)2020 ،ومن دائل التورط اإيراني امباشر ي اأزمة السياسية
واأمنية اجزائرية فرة العشرية السوداء بالتسعينيات ،نذكر امستشار الثقاي
لدى السفارة اإيرانية ي اجزائر "الشيخ النعماني" ،والذي كان مثابة أداة ربط
مع حزب "اجبهة اإسامية لإنقاذ" من خال أحد قياديها "عزوز بن طلحة"
الذي حول امركز الثقاي اإيراني ي اجزائر إى مكتب ارتباط مع تنظيمات
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اموجة اأصولية على خلفية اإطاحة بالنظام واستبداله باخافة اإسامية
(خاري ،2011 ،ص .)66
وما أصبح يؤرق اجزائر هو وجود املحق الثقاي ي السفارة اإيرانية "أمر
موسوي" حيث كانت هناك عدة سجاات على خلفية اتهامه بنشر "الفكر
الشيعي" باجزائر ،ومنذ تعيينه ي منصبه ي شهر فيفري  ،2015قام "أمر
موسوي" وهو أيضا امدير السابق معهد الدراسات ااسراتيجية ي طهران،
والدبلوماسي الذي شغل مناصب ي دول عدة ،جوات عر الوايات اجزائرية
اتسمت بأنها مشبوهة وبأن نشاطاته حرجة للدولة اجزائرية ،كما اتهمت
تقارير جزائرية "موسوي" بأنه عضو ي احرس الثوري وضابط كبر ي
ااستخبارات اإيرانية ،وقد ربطته عاقات باميليشيات واجماعات امتطرفة
السنية والشيعية ي الشرق اأوسط منذ بداية تسعينيات القرن العشرين ،كما
جاء ي بعض تلك التقارير أن امرشد اأعلى اإيراني "علي خامنئي" قد أصدر
كتابا خطيا بتعين "موسوي" مسؤوا عن ملف نشر الفكر الشيعي ي دول
امغرب العربي وعلى رأسها اجزائر ،وهو ما أثار حفيظة اأخرة ،ما جعل
امستشار السابق ي وزارة الشؤون الدينية اجزائرية "عدة فاحي" صديق
"موسوي" ،يكتب له ي  4ماي  2018بأن نشاطاته وحركاته عر الراب الوطي
واتصااته امكثفة وامتشعبة بفعاليات اجتمع امدني والي ذهب إى استعراضها
وبشكل مفرط عر شبكات التواصل ااجتماعي "الفيس بوك والتوير"؛ قد
أضحت تثر القلق وتطرح العديد من اأسئلة احرجة واحرجة حتى بالنسبة
للمصاح اأمنية" (غازي ،)2020 ،وعليه ومن خال ما م ذكره فإن ملف امد
الشيعي أصبح يعتر من أهم التحديات الي تواجه اجزائر ي عاقاتها مع
إيران ،حيث تبحث هذه اأخرة عن طريق اجزائر على بيئة وبوابة ها ي منطقة
امغرب العربي.
- .1.5العاقات ااقتصادية:
يذهب التغلغل اإيراني ي اجزائر واأمر نفسه ي بقية دول امغرب العربي
حو استغال ااقتصاد باعتباره أداة من أدوات القوة الصلبة (السامي،)2021 ،
حيث شهد التبادل التجاري بن اجانبن اإيراني واجزائري موا بوترة سريعة
(التقارب اإيراني – اجزائري ،)2020 ،وعلى الرغم من ضئالتها وذلك بشهادة
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امسؤولن ي كل من اجزائر وإيران والي كانت بقيمة  9مليون دوار سنة
 ،2006إا أنها ارتفعت لتصل إى  24مليون دوار سنة  2007أي بعد سنة واحدة،
وقد استمرت لتصل ي الزيادة لتصل إى  200مليون دوار سنة  ،2009وبالتالي
فإن ما يلحظ ي امبادات التجارية بن الطرفن أنها آخذة ي الزيادة بوترة
كبرة من سنة إى أخرى (خاري ،2011 ،ص  ،)136كما يتقامان مواقف
متطابقة ي منظمة الدول امصدرة للنفط "أوبك" ،ولدى البلدين وضع مشابه
ناتج من التأثر القوي اخفاض أسعار النفط على ااقتصاد داخل اجزائر
وإيران ،وقد بات العامل النفطي حددا رئيسا ي العاقات اإقليمية للجزائر مع
تراجع أسعار البرول خال الفرة اأخرة ،لكون البرول امصدر اأساسي
للحفاظ على أمن اجتمع من ااضطراب من خال دعم القدرة الشرائية
للمجتمع ،وهو موضوع يثر نقاشا داخليا كبرا بن النخب السياسية ،خاصة
أن اجزائر تعيش احتجاجات ي اجنوب بسبب تداعيات استخراج النفط
الصخري ،وباإضافة إى تضارب وجهات النظر مع دول اخليج حيال التعامل
مع أسعار النفط (التقارب اإيراني – اجزائري.)2020 ،
إضافة إى الشراكة ي جال النفط والغاز والسيارات ،تساهم إيران ي
جال البناء من خال الشركات اإيرانية الي تنجز مئات الوحدات السكنية ي
ختلف امناطق اجزائرية (التقارب اإيراني – اجزائري ،)2020 ،حيث أصبحت
شركات العقار اإيرانية تنافس شركات أخرى صينية ومصرية وتركية وحتى
جزائرية ي إجاز البنايات والعقارات ،وي هذا السياق م توقيع عقد بن
الطرفن بقيمة  320مليون أورو إجاز مركب لإمنت ي "أدرار" ،والي تقدر
طاقته اإنتاجية مليون طن (خاري ،)134 :2011 ،وي شهر ماي  2006أقامت
إيران أول معرض جاري صناعي ها ي اجزائر ،إذ عملت الدولتان على تشكيل
جنة اقتصادية مشركة ،اجتمعت أول مرة ي سنة  ،2003لتعمل على تعزيز
التعاون ي جال التعليم العالي ،الصناعات الصغرة ،الشؤون امالية ،الطب
البيطري ،التعاون القضائي وتطوير النشاطات ااقتصادية (التقارب اإيراني –
اجزائري ،)2020 ،حيث قامت تلك اللجنة بالتوقيع على  20اتفاقية ومذكرة
تفاهم بن اجانبن ي العاصمة "اجزائر" ،كما م تعين جنة امتابعة وذلك
لتقييم ما وصلت إليه ااتفاقيات امرمة من نتائج سواء السلبية أو اإجابية
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والعمل على حسن مستوى التبادات التجارية (خاري ،)133 :2011 ،ففي سنة
 2008زار النائب اأول للرئيس اإيراني "برفيز داودي" اجزائر حيث م من خال
هذه الزيارة مناقشة عدد من القضايا تتعلق بالتبادل ااقتصادي واأمي ،ثم
بلغت هذه العاقات ذروتها بعد زيارة الوزير اأول اجزائري آنذاك "أمد
أوحيى" إيران ي شهر نوفمر  2010أين م توقيع  11اتفاقية شراكة مع
نظره اإيراني "حمد رضا رحيمي" ي ختلف اجاات وأهمها اجال
ااقتصادي كالصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية ،وكذا اجال الزراعي
وجال التعليم العالي ،وخرج أوحيى خارطة طريق تؤطر العمل بن البلدين،
ويضاف إى سجل امبادات ااقتصادية التوقيع على مشروع توأمة ميناء "جاية"
وميناء "اخميي" إى جانب ما جاء بعده من اتفاقيات ملت عدة قطاعات كان
من بينها التوقيع على مس اتفاقيات تعاون اقتصادية (إيران واجزائر بعد
تارخي بن امصلحة وامنفعة ،)2020 ،وي ختام أعمال هذه اللجنة الثنائية
اإيرانية اجزائرية ،وقع الوزير اأول اجزائري السابق "أمد أوحي" ونظره
اإيراني السابق "حمد رضا رحيمي" على أول مذكرة تفاهم للجنة العليا
امشركة للتعاون بن البلدين ،والي هي عبارة عن ورقة طريق للتعاون بن
الدولتن إى غاية انعقاد الدورة الثانية للجنة العليا امشركة ي اجزائر سنة
( 2012خاري ،2011 ،ص ص .)138 – 137
كما تعززت اجهود الرامية لتحسن العاقات التجارية بن البلدين إثر
زيارة النائب اأول للرئيس اإيراني "اسحاق جهانغري" إى اجزائر نهاية سنة
 ،2015إذ سعت اجزائر لتعزيز عاقاتها التجارية مع إيران منذ رفع احظر
ااقتصادي عن اأخرة ،ففي شهر فيفري  ،2015وقعت اللجنة العليا امشركة
اجزائرية اإيرانية مس اتفاقيات تعاون ي ختلف اجاات ااقتصادية
لتعزيز الشراكة بن البلدين ،وعرت اجزائر عن استعدادها التام لرقية احوار
بن البلدين وتكثيف التشاور والتنسيق خاصة ي ظل الوضع الدولي حينها
والذي كان يسجل توترات ،وي شهر ماي  2016وقعت كل من إيران واجزائر
على  19مذكرة تفاهم؛  15منها ي جال صناعة السيارات وقطع الغيار
(التقارب اإيراني – اجزائري ،)2020 ،وعلى إثر ذلك ارتفع حجم التبادل
التجاري بن الدولتن حسب السفر اإيراني باجزائر "رضا العامري" إى حدود
شريفة كاع

396

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 400- 379 : )2021(3

 30مليون دوار سنويا ،متوقعا ارتفاعه ي اأشهر الاحقة خاصة بعد دعوة
وطلب الوزير اأول اجزائري السابق "عبد امالك سال" بإقامة شركات
ختلطة بن الطرفن أجل الدخول إى السوق اإفريقية ،داعيا رجال اأعمال
اإيرانين إى ااستثمار ي اجزائر (بن مسعود ،)2020 ،ومكن القول أن
العاقات ااقتصادية م تكن قوية بنفس مستوى العاقات السياسية ،إا البلدين
بذا جهودا إجابية لتعزيز العاقات ااقتصادية (التقارب اإيراني – اجزائري،
 ،)2020إذ تعتمد كثرا إيران على هذه اأداة "الدبلوماسية امرنة" أو ما تسمى
"الدبلوماسية ااقتصادية" من أجل توطيد عاقاتها مع اجزائر والذي ترقبه
باجزائر بنظرة تقاربية حذرة ،من مساعي إيران أن تعتمدها كأداة مهمة ي
التغلغل واحضور القوي ي اجزائر ،والي ترى فيها البوابة الرئيسية ي توسيع
نفوذها وتغلغلها ي منطقة امغرب العربي.
وفيما خص التقارب اجزائري اإيراني احذر وتأثره على العاقات
اجزائرية اخليجية امتينة ،فإن اجزائر ا مانع مثل بقية الدول امغاربية بناء
عاقات دبلوماسية طبيعية وسلمية مع إيران ،مبنية على احرام امصاح
امشركة ،غر أن توجسها من مادي إيران ي سياساتها الطائفية ،واستغال امد
الشيعي كأداة للتأثر ي نسيجها ااجتماعي ،وخلق ماعات ضغط داخل
امنطقة امغاربية ،جعل من العاقات اجزائرية اإيرانية ا ترقى إى مستوى
التعاون ااسراتيجي الكبر ،حيث يطبعها ااختاف ي وجهات النظر جاه
العديد من القضايا واأزمات ي إقليم الشرق اأوسط ،خاصة ي ظل ارتباط
اجزائر وبقية دول امغرب العربي بعاقات قوية ومتينة مع دول جلس التعاون
اخليجي ،وهو ما يشكل ذلك حاجزا أمام التغلغل اإيراني ي امنطقة ،وي هذا
الصدد يبقى تفاعل اجزائر مع إيران حصورا ي السعي إى بناء عاقات سليمة
 يظهر عليها جليا التقارب احذر – وشغل دور هام ي إطار "دبلوماسيةاأزمات" لتقريب وجهات النظر بن دول اخليج العربي وإيران ،إذ تبقى اجزائر
اأكثر قدرة على القيام بهذا الدور ،حسبان تنسيقها الكبر مع إيران من داخل
"أوبك" ،وكذا تاقي أجنديتهما جاه العديد من اأزمات الدولية سواء ي
سوريا أو غرها (السامي ،)2021 ،أما خصوص اأزمات اخليجية البينية
احاصلة ي السنوات اأخرة وتعارض اآراء فيما بينها ،تسعي اجزائر إى
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اإفادة من تطلعاتها بشأن معاجة امشاغل العابرة لأوطان واأقاليم ،والي
حلت مكان امقاربات اجيوسراتيجية للعاقات بن دول اخليج وامغرب العربي،
ولذلك ا بد من التخلي اإيراني عن دبلوماسية الصفقات وإطاق حوار
اسراتيجي وأمي أكثر نضوجا وشفافية (روسيلييه ،)2020 ،وعلى دول جلس
التعاون اخليجي أن تعمل أيضا على تقريب وجهات النظر والتعاون مع دول
امغرب العربي ي إطار دائما عدم التدخل ي الشؤون الداخلية واحرام سيادة
الدول مع دول امغرب العربي حاصرة امدي الشيعي اإيراني الذي يريد أن جد
موطن قدم له ي دول امغرب العربي ذات اانتماء السي امالكي.
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- .6خامة:
وما مكن أن خلص إليه ي موضوع العاقات اإيرانية اجزائري ،هو أن
تلك العاقات الثنائية كانت متعددة امستويات والدرجات ،إذ وصلت إى أعلى
مستوى ها خاصة فرة نهاية مسينيات القرن العشرين وكذا السبعينيات
نفس القرن ،لدرجة وصوها أن تكون بينهما عاقات اسراتيجية ،كما وصلت
إى أدنى مستوى ها لدرجة الوصل للقطيعة النهائية فرة تسعينيات القرن
العشرين نتيجة التدخل اإيراني ي الشأن الداخلي اجزائري مختلف اأشكال
وهو ما ا م تكن ترغب به اجزائر مطلقا ،حد أنها أصبحت تصنف ي خانة
التهديد اأمي والسياسي للجزائر ،وقد شهدت الفرة الي تلت مرحلة القطيعة
تقاربا نسبيا بدأ شيئا فشيئا يذيب اجليد ي العاقة بن الدولتن ،فقد مهدت
الزيارات امتبادلة بينهما بوصوها إى امستويات بن مسؤوليهما ،وهو ما أعطى
مؤشر إجابي ي منحى تصاعدي ي العاقات بن كل من اجزائر وإيران ،ومرد
ذلك هو احاوات اإيرانية لتصحيح أخطائها جاه اجزائر خاصة بعد أن
فقدت حليف حجمها ،والي من شأنها أن خفف عليها من الضغوط السياسية
وااقتصادية وحتى ااجتماعية الي فرضها عليها احصار اأمريكي والغربي،
وهاجس دول اخليج العربي من التطبيع معها والذي وضعها ي موقف ا حسد
عليه ،ومن أجل فك العزلة امفروضة عليها ،وكذا كسب حلفاء جدد ي
منطقة دول امغرب العربي وهذا ما تعول عليه ايران من ضمان حلفائها
التارخين القدماء كاجزائر ،وبالنسبة للجزائر فرغم إعادة تفعيل عاقاتها
مع إيران إا أن تفاعلها معها بقي حصورا ي السعي إى بناء عاقات سليمة
يظهر عليها جليا التقارب احذر ،وكذا الرغبة ي شغل دور هام ي إطار
"دبلوماسية اأزمات" لتقريب وجهات النظر بن دول اخليج العربي وإيران ،إذ
تبقى اجزائر اأكثر قدرة على القيام بهذا الدور ،حسبان تنسيقها الكبر مع
إيران من داخل "أوبك" ،وكذا تاقي أجنديتهما جاه العديد من اأزمات
الدولية سواء ي سوريا أو غرها ،ي ظل العاقات اجزائرية القوية وامتينة مع
دول جلس التعاون اخليجي ،وما جب التأكيد عليه ي هذا الصدد هو أن
تؤسس إيران عاقاتها مع اجزائر أو بقية الدول امغاربية على مبادئ سليمة،
مبنية على احرام سيادة الدولة ،وعدم التدخل ي الشؤون الداخلية.
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AbstractThe Western Sudan Region Has Linked Commercial And Cultural
Relations With The Countries Of The Middle Maghreb For A Long
Period Of Time، Despite The Hardship And Dangers Of Traveling In
The Desert And Due To Certain Circumstances Which Helped The
Creation Of Various Relations Between The Rustamid State And The
Countries Of Western Sudan، Especially The Emirate Of Coco،
Where These Relations Varied And Their Manifestations Varied، So
The Political Relations Between The Middle Maghreb And Western
Sudan During The 2-3/8-9 CE Had A Prominent Role In The
Emergence Of Commercial Links. For That Reason ،We Will Work
Through This Study To Highlight The Impact Of The Political
Relations Between These Two Regions On The Economic Side.
Key WordsPolitical Relations, Rustamid State, Coco Kingdom, Political
Embassy, Commercial Relations.

 - .1مقدمة
س اااعدت جموع ااة م اان العوام اال عل ااى تقوي ااة العاق ااات الرس ااتمية م ااع ب اااد
الس ااودان الغرب ااي وخاص ااة إم ااارة كوك ااو ،حي ااث تنوع اات ه ااذه العاق ااات وتع ااددت
مظاهرها ،فقد كان للعاقاات السياساية بينهماا دور ي تقوياة الصاات التجارياة
خاصااة خااال القاارنن 3- 2ها ا9 - 8/م ،إذ أدى اسااتقرار أتباااا امااذهب اإباضااي
عل اى أطااراا الصااحراء ي واحااات فاازان وجباال نفوسااة وغاادام ووارجااان منااذ
الق اارن الي اااني الج ااري الي ااامن م اايادي إل ااي س اايطرتهم عل ااى ج ااارة الص ااحراء
ومع اارفتهم لس ااالكها ومراكزه ااا التجاري ااة ،فتوس ااعت ج ااارتهم ع اار الص ااحراء
خاصااة بعااد قيااام الدولااة الرسااتمية ي تاااهرت ساانة 160هاا766/م ،واسااتقالا عاان
اخافااة ي امشاار ي عهااد اخافااة العباسااية ،هااذا مااا ا لااا بااسااتقال ي
سياستها اخارجية وإقامة عاقات مع دول اجوار ،خاصة السودان الغربي وتنمياة
عاقاتها مع ملكاة كوكاو ،ومان هناا مكان طار اإكاكالية التالياة :ماا طبيعاة
العاقات السياسية بن امنطقتن؟ وما أثر ذلك على اجانب ااقتصادي ،خاصة
بعد سفارة حمد بن عرفة؟
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 - .2التطور السياسي لدولة الرستمية وملكة كوكو خال القرنن - 2
 3ها9- 8/م:
 - .1.2امكانة السياسية للدولة الرستمية:
قامت الدولة الرستمية مستقلة استقاا تاما عن اخافة العباساية بامشار
مقيدة بالكتاب والسنة (مبارك بن حمد اميلاي ،1986 ،ص  ،)68فكانات أول دولاة
مستقلة تقوم ي امغارب اأوساط (جاودت عباد الكاريم يوساف ،ص ص ،)30 - 25
ويقااول اباان جااريني والااذين هناااك هاام اإباضااية لاام الدولااة ولام الصااولة ولاام
الق ااوةي(ب اان ج اارين ،دون س اانة ،ص  ،)04وس ااط مراك ااز اإباض ااية (أب ااو امظف اار،
1403ه ااا1983/م ،ص  ،)58واسا ااتقرارها ،ومنحها ااا الفرصا ااة الكاملا ااة أداء دورها ااا
السياسي واحضاري بامنطقة ،وانفرادها حكم نفسها ي ظل زعامة إباضية ،بعاد
أن خلص اات م اان س اايطرة اأم ااوين (الزركل ااي2000 ،م ،ص ،)23ث اام العباس ااين
(حمااد فريااد1401 ،ه1981/م ،ص ص ،)38ماان بعاادهم (أمااد معمااور العسااري،
1417ه1996/م ،ص ،)197وم ااا م بن اااء ت اااهرت س ااكنها امعتزل ااة (ع ااادل ن ااويه ،
1409هاا1988/م ،ص  )717وأهاال الساانة واإباضااية والصاافرية حتااى صااارت تاادعى
بع اارا امغ اارب أو بل ااخ امغ اارب (اب اان تاوي اات حم ااد1957 ،م ،ص ص ،)110 – 109
وكااذلك ذكاار اليعقااوبي أن مدينااة تاااهرت جليلااة امقاادار عظيمااة اأماار تساامى
عرا امغرب لا أخاط من الناس (اليعقوبي1422 ،ها ،ص .)192
فرأت اخافة العباسية أن تعدل بإرادتها عن فكرة اجماعة إى فكرة امصاح
اإقليمية فابتدأت تعارا واواز قياام أماراء إى جاناب اخافاة لكان علاى أسااس
التبعيااة اإ يااة أو كاارط التاازام الاادوء وقااد ينطبااق هااذا علااى إباضااية تاااهرت
فأخذوا يسعون إقامة جتمع مبناى علاى أسا مذهبياة فقاد كاان اإماام يعان
القاضا اي وص اااحب الش اارطة وبي اات ام ااال وكا اذا إقام ااة العاق ااات اخارجي ااة وف ااق
مصاح الدولة (جودت عبد الكريم يوسف1984 ،م ،ص  ،)49فتمكن بنو رستم مان
إقامااة دولااة لاام ي امغاارب اأوسااط تاادعمها قبائاال الاابر (ااصااطخري ،دون ساانة،
ص ،)36مايا ااة (مبا ااارك با اان حما ااد اميلا ااي1986 ،م ،ص  ،)224ونفا اازة (احما ااوي،
1995م ،ص ،)296وزناتا ااة (ااصا ااطخري ،دون سا اانة ،ص ،)44ونفوسا ااة (احما ااوي،
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1995م ،ص  ،)296وزواغا ااة (احِما اارى1980 ،م ،ص ،)295واواتا ااة وسا اادراته (با اااي
بلعام ،دون سنة ،ص  ،)44كذلك (بهلولي سليمان2013 ،م ،ص .)299
وهكذا تأسست دولة الرستمين إسامية ي قضائها عربية ي معارفها بربرياة
ي عصا اابيتها فارسا ااية ي إدارتها ااا ،فاسا ااتطاا اإسا ااام أن ما ااع با اان كا اال ها ااذه
اأجناااس (مبااارك باان حمااد اميلااي1986 ،م ،ص ،)65فهااي ماان باان أساابق الاادول
استقاا عن السلطة امركزية ي بغداد وأصب لا منذ قيامها سانة 160ه777/م
ساايادة علااى مواطنيهااا وأرضاايها كمااا ساااهمت باادورها ي العاقااات الدوليااة الا
اسااتفادت منهااا ي دعاام أركانهااا ماان خااال ااحتكاااك السياسااي واحضاااري وقااد
تنوعت هذه العاقات بان الصاداقة والعاداء (حماد عساي احرياري1987 ،م ،ص
 ،)187فنالاات تاااهرت مكانتهااا ي التاااريخ امغاارب اإسااامي بهااذا الاادور السياسااي
(جورج مارسيه ،ص.)121
ويعتر عهد اإمام أفل بان عباد الوهااب مان أزهاى عصاور الدولاة الرساتمية،
وأن اإمااام أفلا (عااادل نااويه 1400 ،هاا1980/م ،ص ،)147باان عبااد الوهاااب ،أو
عب ااد ال ااوارث كم ااا يس ااميه اب اان ع ااذاري ثال ااث اأئم ااة الرس ااتمين (اب اان ع ااذاري
امراكش ااي1983 ،م ،ص ،)197وه ااو ح ااط اهتمامن ااا ي ه ااذه الدراس ااة ذل ااك أن
الس اافارة السياس ااية إى ملكا ااة كوك ااو (احِم اارى1980 ،م ،ص ،)502والرخا اااء
ااقتصادي وصل ذروته ي عهده ،فقد مكث ي إمامته ستن سنة وليا إماماا حسان
السرة ثام تاوفى (أباو زكريااء1982 ،م ،ص ،)146ويقاول الادرجي ي وأقاام اإماام
رمه اه تعااى بتااهرت ساامة أياماه مان الشاوائب متصافا وميال اخار ومياد
امناقب  ...إى أن توي رمه اه وكانت مدة إمامتاه ساتن سانةي (الادرجي  ،ص
ص  ،)83- 82وهي الفارة الا ازدهارت فيهاا الدولاة الرساتمية وبعا مالاك
السودان الغربي (جودت عباد الكاريم يوساف ،ص ،)239ي حان يارى إباراهيم بكار
حاز والاذي اساتند إى ماا أورده ابان الصاغر اماالكي ي أن فارة حكام اإماام أفلا
تبدأ من 208ه824/م ،إى غاية 258ه872/م (إبراهيم حاز بكر1993،م ،ص.)232
بويااع اإمااام أفل ا باإمامااة بعااد وفاااة والااده عبااد الوهاااب (الزركلااي2000،م،
ص ،)183مباكاارة ،و مااع امؤرخااون علااى أن عهااد اإمااام أفلا هااو أوج قااوة الدولااة
الرستمية وازدهارها بسبب ما بلغته من الرخاء والرفاهية ،وهذا ما أعرب عنه ابان
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الصااغر امااالكي قااائاي وعماارت معااه الاادنيا ي عهااده وكياارت اأمااوال وامسااتغات
وتنوعاات التج ااارات وتن اااف الن اااس ي البني اااني (اب اان الص ااغر ام ااالكي ،دون س اانة،
ص ،)51فه ااذا التط ااور يعت اار تغ اارا داخ اال اجتم ااع الرس ااتمي ،فق ااد ااول م اان
جتمااع باادوي قبلااي فقاار إى جتمااع حكناات منااه احضااارة ،إن هااذا التطااور م
تستصغه وتتماكاى معاه بعا الف اات ي اجتماع ،وعجازت عان مساايرته وأخاذت
تطعاان ي اإمااام أفلا الااذي واكااب تطلعااات اجتمااع والااتغرات الا ماان حولااه،
ونذكر على سبيل اميال حركاة نفااث بان نصار (إباراهيم بان بكار حااز ونخارون،
1421ه2000/م ،ص ،)338من احركاات امعارضاة (إباراهيم بكار حااز ،دون سانة،
ص ص  ،).254 - 253وكااذلك بع ا القبائاال ال ا جمعاات ي أيااديها اليااروة
ونالا الرا والكر (ابن الصغر امالكي ،دون سنة ،ص  ،)54وحتى من أهل الذمة
قااد ازدهاارت جااارتهم ،فاااليهود الراذانيااة اسااتعملوا ساابل الدولااة مشاارقا ومغربااا
وتاااجروا لختلااف الساالع والبضااائع ،وكااان لاام درب يعاارا بالرهادنااة (حمااود
مقديش1988 ،م ،ص ،)590ي تااهرت ،هاذا علاى امساتوى الاداخلي (إباراهيم حااز
بكر1993 ،م ،ص .)202
أما خارجيا فقد كانت التطلعات السياسية لإمام أفل مسايرتا لتطور
اأحداث ي امنطقة ،فحرص اإمام أفل على مكاتبة ملوك اأندل (القزوي ،
دون سنة ،ص ،)503والسودان ،فضمن لدولته مكانة بن جرانها ،ولعل هذا ما
أراده ابن الصغر بقولهي وأتته الرفا والوفود من كل اأمصار واآفا ي (ابن
الصغر امالكي ،دون سنة ،ص)53
 - .3امكانة السياسية مملكة كوكو ي عهد املك تكان أو (تلوتان):
إن ضابط حاادود دول السااودان الغربااي خااال هاتااه الفاارة لااي باااأمر السااهل
لقلااة امصااادر ماان جهااة وماان جهااة اخاارى تضاااربها ،لكاان هااذا ا ينفااي وجااود حياااة
سياسية ي مالك السودان الغرباي والا تفااعات معهاا الدولاة الرساتمية ومان
باان هااذه اممالااك (خالااد بلعربااي2010 ،م ،ص  ،)69ملكااة ال ا ظهاارت قويااة ي
باااد السااودان الغربااي خااال القاارن اليالااث الجااري التاسااع اماايادي ،وهااذا علااى
حسب ما أورده اليعقوبي بقوله:ي ثم ملكة كوكو وهي أعظام مالاك الساودان
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وأجلها قدرا وأعظمها أمرا وكال اممالاك يعطاي ملكهاا الطاعاةي (اليعقاوبي ،دون
سنة ،ص ،)220يبدو من خال ما ذكاره اليعقاوبي أن نفاوذ هاذه امملكاة قاد ال
مالك عدة ي السودان الغربي منها:ي...ملكة امرو وهي ملكة واساعة وللملاك
مدينة يقال لا احياة ،وملكة مارددة ،وملكاة الربار ،وملكاة صانهاجة (مباارك
بن حمد اميلي1986 ،م ،ص ،)215كلها تنساب إى ملكاة كوكاوي (اليعقاوبي،
ص.)220
هذا يعا أن ملكاة كوكاو قاد حلات مكاان ملكاة غاناة (احماري1980،م،
ص ،)425حيث م تعد هي اأقوى ،بدليل أن نفوذها كان يشمل ملكة كوكاو
ال خرجت عن سلطانها وتوقفت عن دفع الضرائب وبل وأكير مان ذلاك راحات
تبس ااط نفوذه ااا عل ااى اممال ااك اج اااورة (ج ااودت عب ااد الك ااريم يوس ااف ،دون س اانة،
ص ،)242وماان هن ااا نتس اااءل مت ااى ك ااان ظه ااور ه ااذه امملك ااة كق ااوة مس اايطرة ي
السودان الغربي وهل تزامن هذا الظهاور ماع الدولاة الرساتمية ي تااهرت؟ ويارج
عبد الكريم جودة أن ظهور هذه امملكة قد تزامن مع ضعف واحصار نفاوذ ملكاة
غاناة ،وهااذا أواخاار القاارن اليااامن امايادي أي أواخاار القاارن الياااني هجااري (جااودت
عبد الكريم يوسف ،دون سنة ،ص  ،)236فهذا الظهور قد لفتت انتباه اإماام أفلا
باان عبااد الوهاااب الااذي كااان حريصااا علااى إقامااة عاقااات سياسااية خاادم مصاااح
باده ،فرغب ي السفر إليها حيث بادأت تظهار كمركاز جااري وقاوة سياساية ي
باد السودان ،وتواصل موا هذه امملكة ي القارن اليالاث هجاري التاساع مايادي،
فحظياات باهتمااام الرسااتمين لااذا أقاااموا معهااا عاقااات سياسااية وجاريااة ،فقااد
مكنها ااا نفوذها ااا السياسا ااي ما اان اإكا ااراا علا ااى الطا ااريقن التج ا اارين الشا اارقي
واأوسااط ،اللااذان يربطااان امغاارب اإسااامي بااباد السااودان الغربااي (جااودت عبااد
الكااريم يوسااف ،دون ساانة ،ص  ،)243فقااد عاصاارت ملكااة كوكااو ي هااذه الفاارة
الدولة الرستمية الا ضامت ضامن حادودها اأجازاء اجنوبياة للمغارب اأوساط
واأدنى ،فكانت بهذا أكير دول امغرب اإسامي احتكاكا باباد الساودان الغرباي
نتيجااة موقعهااا اجغااراي ولكياارة امسااالك والساابل بينهمااا (إبااراهيم بكاار حاااز،
1993م ،ص ص .)99 - 98
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وتعت اار ملك ااة كوك ااوا (احم ااري1980،م ،ص ،)520م اان أك ااهر مال ااك
الس ااودان الاا كان اات ل ااا عاق ااة وثيق ااة بالدول ااة الرس ااتمية (عب ااد اه الب اااروني،
ص ،)184فاإدريسي يذكر أن التجار ي الدولة الرستمية كانوا مياسر وأغنياء
ير ل ا ااون إى ب ا اااد الس ا ااودان(إس ا ااحا ب ا اان احس ا اان ام ا اانجم1408 ،ه ،ص،)103
فيجلبون منها التر(حمد رواس قلعجي وحامد صاد قناي 1408 ،هاا1988/م،
ص  ،)120ويض ااربونه ي باده اام (اإدريس ااي ،ص ،)296فق ااد كان اات امص اانوعات
امعدني ااة والعبي ااد وري ااش النع ااام واحب ااوب والزي ااوت والعس اال وك ااذا الص ااناعات
النساايجية والكتانيااة واحريريااة والص ااوا ماان أهاام الس االع امتبادلااة باان الدول ااة
الرسااتمية والسااودان الغربااي ،وبهااذا كااهدت باااد امغاارب اأوسااط ومناااطق كاايرة
من امغرب اأدنى ي عهد الدولة الرستمية ازدهارا جاريا كبرا وماوا عظيماا ي
احركة ااقتصادية (الوسياني2009 ،م ،ص.)100
 - .4العاقات السياسية بن الدولة الرستمية وملكة كوكو:
قامت ماعة من اإباضية بقياادة عبادالرمن بان رساتم (الزركلاي2000 ،م،
ص ،)306ببناااء مدينااة تاااهرت (اباان الصااغر امااالكي،دون ساانة ،ص  ،)19وكاناات
مق اارهم (عل ااوي ب اان عب ااد الق ااادر الس ااقاا ونخ اارون ،دون س اانة ،ص ،)478فتمي اازت
الدولة الرستمية منذ قيامهاا باساتقاليتها السياساية علاى اأراضاي التابعاة لاا،
وماية السكان القاطنن ت ائها ،فأصب من حقها أن تسااهم ي العاقاات
الدولي ااة حك اام موقعه ااا وم ااا تزخ اار ب ااه م اان م ااؤهات ،حي ااث تنوع اات العاق ااات
اخارجي ااة لدول ااة الرس ااتمية حك اام امص اااح امش ااركة ،وحس ااب مواق ااف ال اادول
اجاورة (حمد عسى احريري1987 ،م ص.)187
 - .41تاريخ السفارة الرستمية إى ملكة كوكو:
لااي ماان السااهولة ضاابط تاااريخ هااذه الساافارة وذلااك اخااتاا امااؤرخن ي
الفاارة ال ا حكاام فيهااا اإمااام أفل ا باان عبااد الوهاااب ،وكااذلك لعاادم تصااري
امصادر باملك الذي وجهت له السفارة ،ولاو اعتمادنا علاى ماا ذكاره عباد الكاريم
جااودت واعتبااار أن تكااون هااذه الزيااارة حصااورة باان 230- 180ه اا845- 797/م،
فهي توافق عهد عظمة ملكاة غاناة ،وأن تلاك السافارة وجهات إليهاا ،وتكاون علاى
عهد املك تكان أو خليفته تلوتان (جودت عبد الكريم يوساف ،دون سانة ،ص ص
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 ،)240 - 239يع أن السفارة م تقصد ملكة كوكو الا كاان أفلا يطما
لزيارتهااا ،ثاام أن جااودت عبااد الكااريم يقااول:ي وأن غانااة كاناات ي أوج عظمتهااا ي
أواخر القرن الياني هجري اموافق ليامن اميادي ،وكانت سايدة الساودان الغرباي
ثاام باادأت تساار حااو ااحاادار إى أن احصاار نفوذهااا عاان معظاام اممالااك ال ا
كانت خاضعة لا(جودت عبد الكريم يوسف ،دون سنة ،ص ،)238لعناى أن غاناة
مع بداية القرن اليالث هجري م تعد هي اأقوى أن نفوذها قاد احصار وملكاة
كوكااو ي هااذه الفاارة قااد خرجاات عاان ساالطانها ،ويضاااا إى هااذا أن أفل ا م
حكم قبل 208ها824/م ،ما علنا نقول أن السفارة قبل هذا التاريخ مستبعدة،
ومن هذا امنطلق تكون هذه الزيارة ماا بان 230- 208ه845- 824/م ،ونارج أن
تكون هذه السفارة بعد القضاء على فتنة خلف بن السم (إبراهيم بن بكار حااز
وأخاارون2000،م ،ص221،)134ه اا836/م ،واسااتتباب اأوضاااا ي الدولااة الرسااتمية
(حمد زينهم حمد عزب2013 ،م ،ص ص .)77- 72
 - 2.4دوافع اإمام أفل إنفاذ سفارة سياسية:
س ااعت الدول ااة الرس ااتمية إى انته اااج سياس ااة خارجي ااة قائم ااة عل ااى اارتق اااء
بالعاقااات مااع دول اجااوار إى مسااتوى أرفااع وأن يكااون حييل اها ي أعلااى مسااتوى
لساالطة وذلااك عاان طريااق وفااود وساافارات ر يااة ،ويتض ا هااذا ي حاولااة ساافر
أفل وهو ابن اإمام وامرك لإمامة من بعده ،فلما توى زمام السالطة ي الدولاة
الرستمية بادر بإرسال كخصية هاماة ميال حماد ابان عرفاة (جاودت عباد الكاريم
يوسااف ،دون ساانة ،ص ،)238علااى رأس الساافارة ،إن إضاافاء الطااابع السياسااي علااى
هذه السفارة م يكن غرضه خدمة لتجارة الذهب وحدها فلو كاان هاذا صاحيحا
لكان بإمكان أفل أن يكتفاي لاا لباه التجاار مان ذهاب غاناة فقاط (جاودت عباد
الكااريم يوسااف ،دون ساانة ،ص  ،)240الااذهب و اات يااده عاادة ملااوك وهااذه الااباد
كلااها ذهاابي( اليعقااوبي ،دون ساانة ،ص  ،)220هااذا يعا أن جااارة الااذهب كاناات
أم اارا ك ااائع ب اان العام ااة ،وبالت ااالي مك اان الق ااول أن ب ااروز ملك ااة كوك ااو كق ااوة
سياسية رغبت اإمام أفل ي ربط عاقات سياساية معهاا ،وأن يكاون للدبلوماساية
الرسااتمية حضااورا أكياار ي باااد السااودان الغربااي ،كمااا أن هااذه الزيااارة ي عهااد
اإمام أفل جاءت ي إطار توسيع دائرة النشاط الدبلوماسي الرستمي ي امنطقاة
عاوي عبد السام ،مينة بن صغر حضري
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فهو الذي سبق غاره مان اأئماة بإرساال سافارة سياساية ر ياة إى بااد الساودان
الغربااي ،إذ كاتااب ي عهااده اأمااوين ي اأناادل بعااد طيمااه مدينااة العباسااية
(احمااوي1995 ،م ،ص  ،)75ي ساانة 239ه854/م ،فأحرقهااا أفلا باان عبااد الوهاااب
اإباضي فبعاث صااحب اأنادل إلياه مائاة ألاف درهام جازاء لاه علاى فعلاهي وهاذا
دليل على رغبة أفل بن عبد الوهاب ي السيطرة على طريق السودان (ابن اأثار،
1987م ،ص ،)66ودلي اال عل ااى مس ااابقته ل اادول اج ااوار لظرف اار بامتي ااازات جاري ااة
فعجل بإنفاذ سفارة حمد بان عرفاة لاربط عاقاات سياساية ودياة خادم مصااح
الدولة  ،فقاد رأى الرساتميون ي هاذه امملكاة ساوقا لروياج منتوجااتهم واحصاول
عل ااى مع اادن ال ااذهب والعبي ااد ،ال ااذين ك ااانوا يس ااتغلون ي خدم ااة اأر وام اازارا
والبسااتن واأرحااء ،فكااانوا لباون إى جانااب الاذهب الاذي بلغاات جارتاه رواجااا
كبرا ،لقد كان أفل يعلم جيدا رواج جارة الذهب وما تدره من أرباا (إباراهيم
حاز بكر1993 ،م ،ص ،)231وهو ما تبينه حاولاة اإماام أفلا اأوى للسافر إى
باااد السااودان ومنااع اإمااام عبااد الوهاااب لااه ،بعااد أن أخفااق ي اإجابااة عاان إحاادى
امسائل امتعلقة بالربا فقال له يأقم ل ا تدخل علينا الرباي (الادرجي  ،دون سانة،
ص ،)320كما ا يستبعد أن تكاون ثاروة اإماام عباد الوهااب هاي الا دفعات ابناه
أفلا للتوجااه إى باااد السااودان ،إذ كااان اإمااام عبااد الوهاااب أحااد مصااادر حوياال
بياات امااال:ي لااوا أنااا وحمااد اباان جرنااي(إبااراهيم باان بكاار حاااز وأخاارون2000 ،م،
ص ،)374ويبي ااب ب اان زلغ اان (إب ااراهيم ب اان بك اار ح اااز وأخ اارون2000،م ،ص ،)450
خاارب بياات مااال امساالمن أنااا بالااذهب وحمااد باان جرنااي باااحرث واباان زلغاان
باأنعامي (الشماخي1987 ،م ،ص)177
 - .5الوضع ااقتصادي لدولة الرستمية:
 - 1.5عهد اإمام أفل :
ك اايد اإباض ااية ت اااهرت تلبي ااة احتياج ااات م ااوعهم الا ا اس ااتقرت ب ااامغرب
اأوساط ،وقااد تااوافرت لاذه امدينااة أسااباب اأماان واحماياة ،فهااي منطقااة داخليااة
يتخللااها نهااران همااا نهاار مينااة (مبااارك باان حمااد اميلااي1986،م ،ص ،)63الااذى
اارى ي جنوبه ااا م ااارا بالبطح اااء ،ونه اار نخ اار بش اارقها اارى م اان عي ااون ت اااتش
(احم ااوي1995،م ،ص ،).08ومن ااه ك اارب أهل ااها ،وبس اااتينهم وزراع اااتهم ،فتمتع اات
عاوي عبد السام ،مينة بن صغر حضري
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بامراعي الواسعة ،واأراضاي الزراعياة امتنوعاة ،الا أساهمت ي ازدهاار اقتصاادها،
ورخ اااء أهل ااها ال ااذين قام اات عل ااى أكت ااافهم (البك ااري1992 ،م ،ص  ،)734امملك ااة
الرستمية ،فالغالب عليهم الرحاال وتربياة امواكاي والتجاارة ي الار أماا التجاارة
البحريااة فبأياادي غرهاام لعاادم اتصااال دولااتهم بالسااواحل فلاام يكاان للرسااتمين
مراكااب حريااة وا مصااانع لااا والتجااارة البحريااة يوم ااذ ل ندلسااين لرسااي
اجزائا اار ومرسا ااى احجا اااج وتا اان (احِما اارى1980،م ،ص ،)138ومرسا ااى فا اارو
القريااب ماان مسااتغام (احِماارى1980،م ،ص  ،)558ولاام اتصااال بالرسااتمين ي
التجااارة خصوص ااا م اان مرسااى ف اارو وأه اام جااارة تيه اارت إى الس ااودان وملوكه ااا
عائق حسنة مع الرستمين ولا اتصال بامشار أيضاا علاى طرياق الصاحراء إى
القروان (القازوي  ،دون سانة ،ص ،)242وطارابل (جهاول1423 ،ه ا ،ص،).180
ومصاار (عااادل نااويه 1988،م ،ص ،)552وع ا بنااو رسااتم بتااأمن طاار القوافاال
فكااانوا يرساالون ماان طاارفهم حاميااة تتلقااى القوافاال وهااذا أبااو حااام (أبااو حااام،
ص ،)150توي والاده وهاو غائاب ذهاب ي جايش حماياة قوافال مان امشار وهكاذا
كانت البضائع تصدر مان تيهارت وإليهاا بارا وحارا وغرباا وكارقا و ااا وجنوباا
فتأتيه ااا بض ااائع اأن اادل وامغ اارب اأقص ااى والس ااودان وإفريقي ااة ومص اار والش ااام
والعرا (عاتق بن غيث1402 ،ه1982/م ،ص ،)26واحجاز واليمن وكانت الادواب
وامواكي كيرة لملكة تيهرت يكير بها البقار والغانم وتوجاد بهاا اخيال امساومة
والا ااراذين (مرتضا ااى الزيبيا اادي ،دون سا اانة ،ص ،)247الفراهيا ااد وللنا اااس عنايا ااة
بالفاح ااة خصوص ااا ح ااول اأودي ااة يزرع ااون القط اان والكت ااان والسمس اام والكس اار
والكم ااون وغره ااا ويغرس ااون اأك ااجار امختلف ااة ونش ااط الن اااس إنش اااء العم ااارات
والقصور ي اأماكن الصاحة لا فكاان ل سارة الرساتمية حصان ي جاوار لواتاة
(مب ااارك ب اان حما ااد اميل ااي1986،م ،ص ،)76يا اادعى تامي اات (مبا ااارك ب اان حما ااد
اميلي1986،م ،ص ،)76به مواكيهم وعبيدهم ول ماراء مانهم قصاور ومنتزهاات ي
أماكهم خارج تيهرت ،وانتقلت مع التجارة ال هي أهم موارد تيهرت احضارية
إى اممالك اأخرى واضايفت إى حضاارة الاباد اموروثاة عان الروماان وتكاون مان
جمااوا ذل ااك حض ااارة تيهرتيااة مز ااة م اان ع اادة حضااارات فكان اات تص اانع به ااذه
امملك ااة نس ااائج الص ااوا والكت ااان وأوان ااي اخ اازا والط اان والزج اااج واأث اااث م اان
عاوي عبد السام ،مينة بن صغر حضري
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اخشب امنحوت وامخروط وامموه وامرصع بالعااج أو الصادا والصانائع مركباة
ما ا اان بربريا ا ااة وفارسا ا ااية وعربيا ا ااة وروميا ا ااة وأندلسا ا ااية عليها ا ااا طا ا ااابع احضا ا ااارة
اإسامية(مبارك بن حمد اميلي1986،م ،ص ص .)77–76
هااذا مااا أعطااى لدولااة الرسااتمية جاااا أوسااع للتبااادل ،فااانعك ذلااك علااى
حركااة التجااارة اخارجيااة (جااودت عبااد الكااريم يوسااف ،دون ساانة ،ص ص- 197
 ،)198فتعدى نشاط جار امغرب اأوسط اإطار احلي مناه إى العاام اخاارجي
فسارت قوافلهم  -جار الدولاة الرساتمية  -ي مياع ااجاهاات مال سالعا
ختلفة ي ذهابها وإيابها ويرجع نشااط هاذه احركاة التجارياة إى عادة عوامال
منها اموقاع ااساراتيجي لاباد امغارب اأوساط إذ تشاكل هاذه الاباد حلقاة وصال
باان أجاازاء امغاارب اإسااامي فأهلااها هااذا اموقااع أن تاادخل ضاامن دائاارة التجااارة
الدولي ااة ،وك ااذا س ااهولة امواص ااات ال ااذي وفرت ااه الطبيع ااة امنبس ااطة وامس ااالك
امتع ااددة (ينظ اار :املح ااق رق اام  ،01ص  ،)12فس ااهلت التواص اال ب اان أقط ااار امغ اارب
اإسااامي(جااودت عبااد الكااريم يوسااف ،دون ساانة ،ص ،)193فكااان لااذه امسااالك
والبلا اادان الواقعا ااة علا ااى كا ااواطت الصا ااحراء دور ي تنشا اايط التجا ااارة الداخليا ااة
(إ اعياال العربااي ،دون ساانة ،ص ،)47لااذلك توجهاات الدولااة الرسااتمية ناحيااة
اجنااوب لعاادم وجااود حاادود جغرافيااة وسياسااية تعيااق احركااة التجاريااة (جااودت
عبااد الكااريم يوسااف ،دون ساانة ،ص ،)234اأماار الااذي مكنهااا ماان أداء دور الوساايط
التجاااري باان امشاار اإسااامي وامغاارب عمومااا طااوال هاتااه الفاارة (اجنحاااني
احبي ااب2005 ،م ،ص ،)138وي إط ااار العاق ااات التجاري ااة ب اان الع ااام اإس ااامي
وباد السودان الغربي يذكر ابن الصغر :ياستعملت السبل إى بلد السودان وإى
مي ااع البل اادان م اان مش اار ومغ اارب بالتج ااارةي( اب اان الص ااغر ام ااالكي ،دون س اانة،
ص.)32
وقااد كااهدت تاااهرت تطااورا ي عهااد اإمااام أفلا (المااداني1416 ،ه اا1996/م،
ص ،)132فكااان ذلااك سااببا ي رواج الصااناعة والتجااارة (البكااري ،ص ،)734فوطااد
عاقت ااه بسجلماس ااة (احِم اارى1980،م ،ص  ،)305الا ا قام اات ب اادور أساس ااي ي
توساايع كاابكة العاقااات التجاريااة للدولااة الرسااتمية خاصااة باجاااه السااودان ،وقااد
ساعد على تقوية الروابط بينهما التقارب امذه بن اإباضية والصفرية (ناصر
عاوي عبد السام ،مينة بن صغر حضري
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بن علي عائ حسان الشايخ1421 ،ه ا2000/م ،ص ،)1151فكانات قوافال البلادين
جوب مناطق ختلفة تبيع وتشري من منطقة إى أخرى حتى تصل من تااهرت
إى سجلماسة ،وبعدها تبدأ الرحلة الكارى باجااه الساودان بااد الاذهب(بلعرباي
خال ااد2010 ،م ،ص ،)69واس ااتخدمت سجلماس ااة كنقط ااة انط ااا جدي اادة ح ااو
السودان بالنسبة لتجار تاهرت الرستمية (أندري برنيان ونخارون1984 ،م ،ص،)96
فوجدت عادة طار ساهلت الوصاول إى الساودان(عباد العزياز فيالاي1999 ،م ،ص
ص  ،)103 - 102وكذلك دراية بع أهلها بامسالك التجارية (ينظر :املحق
رق اام  ،01ص  - ،)12أه اال ورج ااان ( -حم ااد زي اانهم حم ااد ع اازب2013،م ،ص
ص ،)169 – 168فكاناات ورجااان ماان أهاام امراكااز التجاريااة ي الدولااة الرسااتمية
ويقول عنها أبا يعقوب الورجاني:
باهاتااا وهاتا ي الصحاري
*
حللنا بوادي اخر واللح اام
** امناكر
والقاارى
باه بلادا عاان طالب اخر
*
جزى اه عنا اه ورجان خر مااا
سائر
**
جزي
وأبااواب تر غانااا والدنانيار
*
ه ااو جنة الدني ااا وأبوب مكااة
**
يااجد سبلها رحباا وخفرة
*
فماان كان يبغي احج فليأت
خافر
**
ورجاان
وا مااال إا مااا أتى بامتاجار
*
فااا وجود ي الدنيااا من قل مالااه
**
وقااد سرقوهاا من ميع
*
ويفتخار اجهااال باماال والن اادا
امخاطر
**
يااجوب الوامي حاو غانة
*
ولان يكسب امااال احال سوى
صابر
**
امارء
وا الشما والظلماء ذات
*
ولي ا يهاب القر واحار والشااوا
** الدياجر
(إبراهيم بكر حاز1993،م ،ص )222
عاوي عبد السام ،مينة بن صغر حضري
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فأصاابحت تاااهرت ملتقااى القوافاال التجاريااة القادمااة ماان جنااوب الصااحراء،
وامتجهة إليها ،كما كانت ملتقى جاار الشار والغارب ،وقاد وفارت لاا مراعيهاا
الشاسااعة ثااروة حيوانيااة كاابرة ،فأحاادث ذلااك كلااه رواجااا اقتصاااديا ،وانتعاكااا
انعكس اات نث اااره عل ااى رفاهي ااة الس ااكان(احِم اارى1980،م ،ص  ،)126وب ااالرغم م اان
الظااروا القاسااية ال ا ماارت بهااا تاااهرت إا أن سااكانها حكنااوا ماان إحااداث تنميااة
زراعي ااة واس ااعة ،وذل ااك بااس ااتغال احك اايم مي اااه اأمط ااار واأنه ااار(عل ااي ر وا
امااالكي2014 ،م ،ص ،)209فقااد نشااطت العديااد ماان أنااواا الزراعااة فااد معاات باان
امزروعااات التليااة والصااحراوية مياال أكااجار النخياال وهااذا موقعهااا اجغااراي ،حتااى
أصاابحت أبااواب تاااهرت تساامى ببعضااها مياال باااب امطاااحن وهااذا دلياال علااى تااوفر
احب ااوب(إبراهيم بكا اار ح اااز1993،م ،ص  ،)145فأصا اابحت ت اااهرت مركا اازا ما اان
امراك ااز التجاري ااة لتن ااوا الس االع وامنتوج ااات فيه ااا ،فأرض ااها م اازارا وض ااياا م ااة
وأسوا عامرة(سامية مصطفى مسعد2000 ،م ،ص ،)147فكان هذا سببا ي تطاور
بعا الصااناعات مياال الصااناعات الزراعيااة كامطاااحن ومعاصاار الزيتااون ،وبعا
اآت امستعملة ي الزراعة ،وكذا صناعة اجلود أو الدباغة وهذه الصناعة قدماة
ي ب اااد امغ اارب ،وق ااد رافق اات الدباغ ااة ص ااناعة النس اايج وق ااد أهتم اات ام اارأة به ااذه
الص ااناعة ،وم اان ب اان الص ااناعات الا ا أوج اادتها طبيع ااة امنطق ااة ه ااي الص ااناعة
اخشبية ال كانات تساتعمل ي البياوت أماا صاناعة القاوارب الصاغرة للماحاة
البحريااة والنهريااة فقااد أهااتم اأندلساايون بهااذا اجااال ي الدولااة الرسااتمية ،وماان
باان الصااناعات ال ا اكااتهرت صااناعة احديااد واخاازا كاال هااذه الصااناعات قااد
نش ااطت حرك اات التص اادير ااس ااراد وس اااهمت ي بن اااء عاق ااات واس ااعة م ااع دول
اج ااوار(إبراهيم بك اار ح اااز1993،م ،ص ص  ،)171- 165وأن العمل ااة ه ااي رم ااز
ااساتقال السياساي وااقتصااادي أنشااء الرسااتميون عملات خاصااة بايهم (ينظاار:
املحق رقم  02ص ،)13
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رأينااا لاا قطعاة كاأثار

*
وكاام ضرباوا ذهباا سكاة
**
(إبراهيم بكر حاز1993،م ،ص )182
وهااذا مااا أكااده ااصااطخري أن مدينااة تاااهرت كااورة كاابرة واسااعة الريااة
والزرا وامياه ويسكنها اإباضية وهم الغالبون عليها وهاي منفاردة بااسام والعمال
ي الدواوين على إفريقية(ااصطخري ،ص ،)20فقد تفنن السكان ي بنااء تهارت
حتى أصبحت مركزا جاريا مفتوحا للجميع ،مغرباا ومشارقا ،فياذكر البااروني
يفسرعوا ي تأسيسها واختطوها بيوتا وقصورا ومامات ومساجد وفنااد حايط
بالكاال سااور حكاام ،وتفننااوا تاادر يا ي عماراتهااا وتنظيمهااا حتااى كاناات عااروس
تلك اأقطار وفخر تلك الدياري( سليمان باكا الباروني ،دون سانة ،ص ص – 08
.)09
املحق  .01يوض الطر التجارية لدولة الرستمية

امصدر :حاز إبراهيم بكر :امرجع السابق ،ص 209
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املحق  .02عملة الدولة الرستمية

امصدر :حاز إبراهيم بكر :امرجع السابق ،ص 184

ك ااان ل ااذه الس اافارة السياس ااية أثره ااا عل ااى مل ااك كوك ااو ،ال ااذي أعج ااب
بشخص ااية حم ااد اب اان عرف ااة وبفروس اايته فق ااال ل ااه:ي أن اات حس اان الوج ااه واليب ااة
واأفعالي (ابن الصغر امالكي ،دون سنة ،ص ،)62إن ردة فعل ملك كوكاو دليال
علااى حااا اباان عرفااة ي ربااط عاقااات سياسااية وديااة ،وال ا ساااهمت ي اارتقاااء
بالعاقات الرستمية ماع الساودان الغرباي وحييلاها علاى امساتوى الر اي بعاد أن
كانت تاتم علاى مساتوى اأفاراد ي اإطاار التجااري ،كماا أساهمت هاذه السافارة
السياسية ي خدمة امصااح ااقتصاادية الرساتمية إذ ازدهارت احركاة التجارياة
ي الدولة على عهد اإمام أفل فعم اليراء والرخااء ،وكيارت اأساوا والصايارا
نتيجااة ااسااتفادة ماان ذهااب السااودان ويباادوا أن اسااتفادة الرسااتمين ماان جااارة
الااذهب كاناات بقاادر مساااهمتهم فيهااا فلمااا كاناات هااذه متمياازة -امساااهمة -
انعك ا عنهااا ازدهااار ورخاااء ي ااقتصاااد الرسااتمي (إبااراهيم بكاار حاااز1993 ،م،
ص ،)233فت ااوفرت اأم ااوال بي ااد الن اااس وبن اات العج اام القص ااور واخ ااذوا اأس ااوا
واخي اال واخ اادم(اب اان الص ااغر ام ااالكي ،دون س اانة ،ص ،)54وم اان مظ اااهر الرخ اااء
ااقتصادي وااجتماعي ي عهاد اإماام أفلا ارتفااا امساتوى امعيشاي واساتحداث
نظام جديد إطعام الفقراء ي أيام معلومات كانت تسمى بأيام اجفاان(إبراهيم
بكر حاز1993،م ،ص ص .)253- 252
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فك ااان لتج ااارة ال ااذهب والعبي ااد دورا ب ااارزا ي النم ااو ااقتص ااادي وااس ااتقرار
السياسي ،وكنتيجة لنجا السفارة الرستمية وإسهام اجالياة الرساتمية ي بااد
السودان الغربي بتنشايط احركاة التجارياة ،حظيات هاذه اأخارة بعناياة ملاوك
السودان اأمر الذي سهل علها مارسة النشاط التجاري وحتى النشااط الادعوي
بنشار اإساام واماذهب اإباضاي ،وهاذا يعا انتشاار اللغاة العربياة وثقافاة أهلااها،
حيث حد العديد من اجاليات الرساتمية الا اساتقرت ي بااد الساودان الغرباي
ميل والد أبي يزيد خلد بن كياداد(امقريازي ،دون سانة ،ص ،)75ثام إن أباا يزياد
قد ولد ي غاو سنة 272ها886/م ،ومارس التجاارة فيهاا (إ اعيال العرباي1982،م
ص ص  ،)318 - 317ويااذكر الاادرجي :ي أن الشاايخ عبااد احميااد الفزانااي وهااو
ماان مشااايخ الطبقااة ال سادسااة الااذين لاام مكااانتهم باان رجااال امااذهب اإباضااي
300- 250ها ا913- 865/م ،كااان يقطاان بااباد السااوداني(الدرجي  ،دون ساانة،
ص ،)327كمااا جااأ العديااد ماان اإباضااية إى باااد السااودان وماانهم ميمااون باان
حماد (إبااراهيم بان بكاار حااز وأخاارون2000 ،م ،ص ،)435أباو عماار وأباو الفضاال،
وأبااو احساان علااي باان العزابااي(إبااراهيم باان بكاار حاااز وأخاارون2000 ،م ،ص،)59
وذكاار العديااد ماان امااؤرخن التااأثر اإباضااي ي باااد السااودان حتااى بعااد سااقوط
الدولة الرستمية ،ومان أميلاة ذلاك ماا ذكاره الشاماخي ي ساره(الشاماخي ،دون
ساانة ،ص ،)232ومااا احظااه اباان بطوطااة ي رحلتااه يزاغاارى (اباان بطوطااة1417 ،ه،
ص ،)249وهي قرية كبرة يسكنها جار السودان ويسمون وحراته ويسكن معهام
ماع ااة البيض ااان ويس اامون ص ااغنغو (اب اان بطوط ااة1417 ،ه ،ص ،)527وه اام عل ااى
مذهب اإباضيةي( ابن بطوطة1417،ه ،ص.)693
أن هذا التأثر الاحق قد أسست له اجهود السابقة ميل سافارة اإماام أفلا
وا يسا ااتبعد أن يكا ااون ما اان أثا اار ها ااذه السا اافارة وما ااا ملا ااه ما اان أبعا اااد ا ااول
جاو(البكري1403 ،ها ،ص  ،)359إى عاصمة مملكة سنغاي (عَلوي بن عباد القاادر
السقاا ،دون سنة ،ص  ،)70اإسامية فيما بعد ،وقاد جااء هاذا التحاول تادر يا
بفضاال انتشااار اإسااام باان الرعايااا الااذين كااانوا السااون التجااارة ويتباادلون
معه ا اام الس ا االع ،واك ا ااك أن احتك ا اااكهم بالتج ا ااار الرس ا ااتمين ال ا ااذين ك ا ااانوا
يصا ااطحبون معها اام الفقها اااء ي رحلا ااتهم التجاريا ااة أسا ااهم ي دخا ااولم اإسا ااام
عاوي عبد السام ،مينة بن صغر حضري
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(إ اعي ا اال العرب ا ااي1982 ،م ،ص ص  ،)319- 317فق ا ااد كان ا اات ه ا ااذه البعي ا ااة
الدبلوماسية سببا ي استمرار حركة القوافال والتواجاد الشابه الادائم للجالياات
الرسااتمية ي باااد السااودان وماان بياانهم مشااايخ ،وهااذا يع ا نشاار اإسااام علااى
امااذهب اإباضااي ،إذ نستشااف ذلااك ماان خااال مااا ذكااره امسااعودي يوقااد كااان
ميمون بن عبد الوهاب (الدرجي  ،دون سنة ،ص  ،)43بان عباد الارمن بان رساتم
(إبااراهيم باان بكاار حااز وأخاارون2000 ،م ،ص ،)435وهااو إباضااي امااذهب هااو الااذي
أنشااأ ي ذلااك البلااد مااذهب اإباضاايةي (امسااعودي2005 ،م ،ص ،)127ومااا ييباات
صااحة هااذا القااول هااو تواجااد بع ا امشااايخ مياال:ي الشاايخ عبااد احميااد الفزانااي
(إبااراهيم باان بكاار حاااز وأخاارون2000 ،م ،ص ،)244وهااو ماان أهاال الاادعوة وكااان
قاطن ااا ببل ااد الس ااوداني م ااا علن ااا نق ااول أن أفلاا أراد م اان خ ااال ه ااذه الس اافارة
السياس ااية أن ظ ااى اجالي ااة الرس ااتمية بعناي ااة مل ااك كوك ااو وبالت ااالي ج ااد
احرية ي مارسة النشاط الدعوي إى جانب التجارة (الدرجي  ،ص.)327
 - .6خاحة:
يعتر البحث ي موضوا العاقات السياسية بن الدولة الرستمية والسودان
الغربي وبالتحديد إمارة كوكو ،خال القرنن 3- 2ه9- 8/م ،من امواضيع
ال تقل فيها امصادر التارخية ،ومع ذلك تضمنت امصادر اجغرافية معلومات
قيمة ي هذا اجانب ،كما أكار مؤرخو الدولة الرستمية إى بع هذه العاقات
السياسية والتجارية بن البلدين ،وقد عرضت هذه الدراسة الصات بن باد
امغرب اأوسط والسودان الغربي ،حيث تعتر سفارة اإمام أفل بن اإمام عبد
الوهاب من أقدم الصات الدبلوماسية بن باد امغرب والسودان الغربي ،وصورة
من صور التواصل بن امغرب اأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء ،وم تكن
الصحراء حائاً وا حاجزاً أمام التواصل ،فبهذه السفارة الر ية رفع اإمام
أفل العاقات من امستوي الشع التقليدي إى امستوي الر ي اأكير
تنظيما وتأثرا فكانت هذه السفارة عاما مساعدا على حتن الروابط
ااقتصادية واليقافية مع السودان الغربي ،وبينت طبيعة العاقات السياسية
الودية ،ما ساعد على اانتقال التدر ي للمؤثرات اإسامية إى باد السودان
الغربي ،فأدت بذلك الدولة الرستمية دورا حضاريا ي امنطقة.
عاوي عبد السام ،مينة بن صغر حضري
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ملخص -
مثل البيئة وسطا حيويا وحيطا طبيعيا تعيش فيه ختلف
الكائنات احية ،حيث يعمل على توازنها واستمرارها ما يلي احاجات اأساسية
لإنسان ي حياته ،لذا كان لزاما تبي سياسات ناجحة حافظ على البيئة،
الي تشكل مسؤولية كبرة تقع على عاتق امؤسسات احكومية  ،منها اجتمع
امدني لرسم سياسة ناجعة ي جال ماية البيئة.
فمشاركة اجتمع امدني ي وضع سياسة بيئية متكاملة ،أصبحت
ضرورة ملحة أملتها الظروف الراهنة سواء على امستوى الوطي أو العامي ،نظرا
للدور الفعال الذي يلعبه واخرات امكتسبة ي هذا اجال والي تشكل ضغوطات
على احكومات من أجل اخاذ اإجراءات الازمة ،إا أن اإشكالية الي تثار ي
هذا اجال هو نقص مويل امؤسسات امدافعة على البيئة والنتائج امتحصل
عليها هي عدم إلزامية قراراتها وغياب تواجدها ي خططات التنمية الي توضع
من طرف الدولة ما يضعف من فعاليتها .
الكلمات الدالة -
اجتمع امدني ،الوعي ،البيئة ،اجزائر.
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Abstract:
The Environnent Representes A Vital Medium And A Natural
Environnent In Which The Various Living Beings Live, That Meets
The Basic Needs Of The Human.
As It Is A Great Responsibility Of Gouvernemental Institutions,
Whether National Or International, Including Civil Society To Draw
Up An Effective Policy In The Field Of Environnemental Protection
By Setting The Necessary Legislation To Preserve The Integrity And
.Effectiveness Of The Ecosystem
Since The Participation Of Civil Society In Developing A
Policy An Integrated Environmental Policy, In View Of The
Effective Role It Plays And The Experiences Gained In This Field
That Put Pressure On Governments To Take The Necessary Measures,
The Problem That Arises In This Field Is The Lack Of Funding For
Institutions Defending The Environment, The Lack Of Mandatory
Decisions And The Absence Of Their Presence In The Development
Plans That Are Set By The State .
Key Words

–

Civil Society, Awareness, Environment, Algeria

 مقدمة- .1
أضحت مسألة ماية البيئة من القضايا وامشاكل اأساسية الي تؤرق
 ما أدى إى عقد،شعوب دول العام عامة واجزائر خاصة خال القرن احالي
العديد من الندوات وامؤمرات من أجل الوصول إى حلول حقيقية وفعالة إنقاذ
.البيئة من ختلف اأزمات الي تعاني منها كالتلوث اجوي وامائي وغرها
لذا تعالت اأصوات وتعددت امطالب الي تنادي بضرورة ااهتمام بالقضايا
البيئية وإعطائها بعدا حيويا ي ميع جوانب حياة اإنسان امتمثلة ي تنظيمات
، نظرا للتأثر امباشر والكبر للنشاط اإنساني امدمر على البيئة،اجتمع امدني
لذلك لعبت تنظيمات اجتمع امدني دورا فعاا حيث قامت بالعديد من
اأنشطة اميدانية قصد توجيه الوعي اإنساني وتنبيهه ما ينطوي عليه الوضع
.البيئي من خطورة تتزايد اليوم بعد اآخر
 من خال إثارة،وبالتالي اتسمت تنظيمات اجتمع امدني بقوة التأثر
العديد من القضايا البيئية ي ظل التطورات الي عرفها اجتمع امدني بشكل
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عام ،سواء من حيث مضمونه ،أو من حيث الدور الذي يقوم به ،أو من حيث تأثره
اميداني ي القضايا البيئية.
اشكالية الدراسة
ي الفرة اأخرة تنامى دور اجتمع امدني ي ميع اجاات ،حيث أصبح
يكتسي بعدا عاميا ،إضافة إى تأكيد ختلف الندوات وامؤمرات العامية على
ضرورة دراسة مؤسسات اجتمع امدني الناشطة ي اجال البيئي والتأثر على
القرارات البيئية العامية .
ومن خال ما تقدم ذكره مكن طرح التساؤل التالي إى أي مدى مكن
أن تساهم مؤسسات اجتمع امدني ي توفر الوعي حماية البيئة ي اجزائر؟
منهجية البحث
للوصول إى النتائج امستهدفة واإجابة على اإشكالية ،قمنا باعتماد امنهج
الوصفي التحليلي ،باعتباره منهج البحث امائم هذا النوع من الدراسات ،من
خال جميع امعلومات والبيانات والنصوص القانونية وحليلها ودراستها دراسة
علمية مفصلة.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إى التنويه بالدور الكبر واحوري مؤسسات اجتمع ،
كعنصر فعال ي تنمية الوعي حماية البيئة من ميع أشكال التلوث والتدهور
الي تشهدها اجزائر اليوم ،خاصة وأن هذه اأخرة قد انضمت وصادقت على
معظم ااتفاقيات الرامية إى ماية البيئة واحد من ميع اانتهاكات ،قصد
جسيد أهداف التنمية امستدامة .
لإجابة على هذا التساؤل قسمنا الدراسة إى امبحثن التالين:
 - 1مفهوم اجتمع امدني
تبلورت فكرة اجتمع امدني مع مرور الزمن وتطورت نتيجة للتغرات
التارخية والسياسية الي شهدتها ختلف دول العام ،خاصة منها اجزائر
وهذا ما يفسر ظهور تعريفات عديدة ومتنوعة مصطلح اجتمع امدني ،وجب
ذكر أهمها وكذا حديد خصائصه وأركانه.
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 1.1تعريف اجتمع امدني
يدل مصطلح"  " CIVIL DISOBEDIENCEمن الناحية اللغوية ،ي
معجم تاريخ اأفكار على العصيان امدني ،أي معنى عصيان القانون امدني فهو
عبارة عن مقاومة حضارية ومتميزة ،مشتق من عصيان امواطنن ي حالة انعدام
حقوقهم امدنية ( الطاهر ،2006،ص.)207

" للدالة على عدة
كما يستعمل لفظ""CIVILي الاتينية "
معاني ها عاقة بامواطن وتكون ضد كل ما هو عسكري ،رمي ،ديي ،متوحش
أو همجي.
أما اصطاحا فلم يتم من الناحية العملية وضع تعريف جامع ومانع
للمجتمع امدني ،نظرا لصعوبة حديد عناصره ،فيعرف بأنه ":جموعة
التنظيمات التطوعية احرة الي مأ اجال العام بن اأسرة والدولة لتحقيق
مصاح أفرادها ملتزمة ي ذلك بقيم ومعاير ااحرام ،الراضي والتسامح ،لذا
تشمل تنظيمات اجتمع امدني على :اجتمعات ،الروابط ،النقابات ،اأحزاب،
اأندية والتعاونيات أي كل ماهو غر حكومي وغر وراثي" ( ليندة،2006 ،
ص.)167
ويعرف أيضا بأنه تلك التنظيمات ااجتماعية والثقافية وااقتصادية الي
ينظم إليها اأفراد بصفة طوعية ،مارس مهام ووظائف نبيلة بوسائل وأساليب
ختلفة تهدف من خاها إى حقيق مصاح ومنافع الفئات امهمشة والضعيفة
ي اجتمع ونشر الوعي وااهتمام مختلف القضايا امطروحة وامساهمة ي
تقديم احلول والبدائل بعيدا عن اممارسات السياسية .
2. 1
 .3.1بيان أركان اجتمع امدني ووظائفه
يقوم اجتمع امدني كتنظيم على جموعة من اأركان اهامة
واأساسية الي ا مكن ااستغناء عنها  ،قصد القيام بالوظائف امنوطة به على
أكمل وجه .

بلغيث صرينة ،عمارة نعيمة
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 .3.3.1أركان اجتمع امدني
يتكون اجتمع امدني من أفعال يدخل تعر عن إرادة أفراده ،كون اجتمع
يتكون من جموعة منظمة من اأفراد تتعامل بااحرام واأخاق.
حيث ختلف اجتمع امدني ي تكوينه ،عن باقي اجماعات القرابية
اأخرى كاأسرة والقبيلة ،فاإرادة احرة تتدخل ي تكوينه ،ي حن أن اأسرة ا
دخل للفرد ي تكوينها فهي مفروضة عليه،فهو عبارة عن جموعة من
التنظيمات وكل تنظيم يضم جموعة من اأفراد الذين اختاروا عضويتهم
محض إرادتهم ،بشرط أن يتم الراضي بشأنها أو قبوها من يؤسسون التنظيم،
أو من ينضمون إليه فيما بعد ( غنية ،2010 ،ص.)13
و يتضمن كذلك ركن هاما ،يتمثل ي قبول واحرام ااختاف والتنوع
بن الذات واآخرين ،إضافة إى حق اآخرين ي اانضمام منظمات اجتمع
امدني ،للدفاع عن مصاحهم ومايتها واالتزام بإدارة اخاف فيما بن
مؤسسات اجتمع امدني والدولة .
 . .4.1تنظيمات اجتمع امدني ي اجزائر
تتمثل تنظيمات اجتمع امدني ي النقابات الي تتخذ أشكاا متعددة،
إضافة إى اجمعيات.
 .1.4.1النقابات
حتل النشاط النقابي أولوية سياسية ي اجزائر ،حيث أكدت ميع
الدساتر على التنظيمات النقابية وهذا ما أكسبها مصداقية كبرة ،فقد
نصت امادة  56من دستور  1996على أن احق النقابي معرف به جميع
امواطنن ( امادة 56من دستور .)1996
وتتخذ النقابات شكل النقابات العمالية ،كاإحاد العام للعمال
اجزائرين الذي تأسس سنة  ،1950أما بعد ااستقال فقد واصل اإحاد عمله
حت راية جبهة التحرير الوطي حتى سنة  ،1988يضم اإحاد حوالي  800ألف
عضو ،كما يعد اإحاد النقابة العمالية الرئيسية ي اجزائر ،النقابة
اإسامية للعمل الي تأسست سنة  ( 1990احصاء .)1997
إضافة إى اللجنة الوطنية إنقاذ اجزائر الي م تأسيسها هذه اللجنة
من طرف اإحاد العام للعمال اجزائرين سنة  1992وكان الغرض من
بلغيث صرينة ،عمارة نعيمة
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إنشائها ،هو مواجهة النفوذ امتزايد جبهة اإنقاذ ،ضمت  06منظمات أخرى
مثل أصحاب العمل ومدراء الشركات احكومية واخاصة وبعض منظمات
حقوق اإنسان ( غنية ،مرجع سابق ،ص.)101
ي حن تعد النقابات امهنية ،من التنظيمات اأكثر نشاطا ي اجزائر
ويرجع سبب ذلك إى ارتفاع امستوى التعليمي والوعي السياسي أعضائها،
كونها متاز بااستقالية كنقابة الصحفين ،اأطباء ،امهندسن...،اخ.
 .2.4.1اجمعيات
إن اهدف من تكوين اجمعيات هو معاجة امشاكل واانشغاات ،هذا
وقد عرفت اجمعيات ي اجزائر تطورا تارخيا ،فأثناء امرحلة ااستعمارية
تكونت عدة معيات ،إا أنها كانت حت سيطرة ااستعمار الفرنسي.
أما بعد ااستقال فقد برزت اجمعيات وكان نشاطها ودعمها موجه
ي إطار سياسة احزب الواحد ،ثم بعد دستور  1989تأسست عدة معيات والي
عرفت تزايدا كبرا خال الفرة اممتدة من (1990 - 1989القانون 31- 90
امؤرخ ي  04ديسمر  1990امتعلق بإنشاء اجمعيات ،ج.ر ،عدد  ،53مؤرخة ي 05
ديسمر .)1990
ثم عرفت اجمعيات تقلصا كبرا من حيث عددها سنة  1990وذلك
نتيجة اأوضاع اأمنية امتقلبة ي تلك الفرة ،حيث أصبح تكوين اجمعيات
خضع جملة كبرة من التحقيقات.
وقد عرفت اجزائر سنة  1996انفراجا حقيقيا من الناحية السياسية
وااقتصادية ،ما أدى إى ارتفاع عدد اجمعيات امعتمدة والي عرفت ارتفاعا
مستمرا إى غاية يومنا هذا .
وهناك أنواع عديدة من اجمعيات ،كاجمعيات النسوية الي تضم
هذه اجمعية حوالي أكثر من  30منظمة تدافع عن حقوق امرأة وختلف
القضايا امتعلقة بالعنف ومشاركة امرأة ي العمل السياسي وتصنف هذه
اجمعية بدورها إى اجمعيات اخرية النسائية ،اجمعيات وااحادات النسائية
التابعة لأحزاب وهي نوعان ،معيات تابعة لأحزاب امعارضة ومعيات تتبع
احزب احاكم ومنها اإحاد الوطي للنساء اجزائريات ،اهيئات النسائية
التابعة للمنظمات امهنية احرة والنوادي النسائية ( الزوبر ،2010 ،ص. )45
بلغيث صرينة ،عمارة نعيمة
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إضافة إى معيات حقوق اإنسان الي تتمثل أهمها ي الرابطة
اجزائرية للدفاع عن حقوق اإنسان :هي منظمة غر حكومية مستقلة تنشط ي
اجزائر ،تعمل ي إطار مستقل عن احكومة ،تأسست على يد احامي علي حيى
عبد النور ،وظيفتها نشر الوعي احقوقي وتوعية امواطنن بامفاهيم امستحدثة،
إذ تعتر هذه الرابطة من الضمانات اأساسية حقوق اإنسان امرصد الوطي
حقوق اإنسان (امرسوم الرئاسي رقم  77- 92امؤرخ ي  22فراير )1992و
اجمعيات الثقافية ،نذكر من بينها اجمعية العربية للدفاع عن اللغة العربية،
احركة العربية اجزائرية ،احركة الثقافية الربرية و اجمعيات التطوعية .
 .5.1وظائف اجتمع امدني
يقوم اجتمع امدني بعدة وظائف سواء ي اجال السياسي ،يتمثل ي دور
كبر منظمات اجتمع امدني لتفعيل امشاركة السياسية ،كما يساهم بشكل
كبر ي احراك السياسي وااجتماعي
(.(www.doroob.com/p=18295-65k-h
أما الدور ااجتماعي فيركز أساسا ي اإصاح ،من خال تنبيه
احكومة إى اأخطاء ووجوب تداركها ،كما يسعى إى تعديل السياسة البيئية،
بالتنويه بالقصور وضرورة إيقاف ااعتداءات الي مس حقوق اأفراد وحاسبة
احكومة على هذه اأخطاء ،أن اجتمع امدني يعد أداة رقابة على أعمال
السلطة وضبط لسلوك الفرد واجماعات فيما بينهم .
و يقوم اجتمع امدني بوظيفة التنشئة ااجتماعية ،فهو أداة لبناء
اجتمع وإعادة بنائه ،من خال العمل على غرس القيم واأخاق بن أفراده
كامساواة ،العدل ،التضامن ،حمل امسؤولية...اخ ،كما يضطلع اجتمع
امدني بدور الوساطة من خال التأثر على التشريعات ووضع القوانن ،بغية
التوفيق بن اآراء امتباعدة لضمان ااستقرار.
كما يشكل اجتمع امدني وسيلة للدفاع عن اأفراد والفئات ااجتماعية
ومن جهة أخرى أداة تصبو إى حقيق ااستقرار داخل اجتمع ،من خال مد يد
امساعدة والتكثيف من اأنشطة اخرية.

بلغيث صرينة ،عمارة نعيمة
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 .2مشاركة مؤسسات اجتمع امدني ي صنع القرار البيئي
يعد حق اإنسان ي بيئة نظيفة،حقا دستوريا كرسه امؤسس الدستوري
اجزائري استجابة لاتفاقيات وامؤمرات الدولية الي انعقدت أجل ماية
البيئة وحقيق التنمية امستدامة ( امادة  68من دستور  ، )1996كما انعكست
جليا ي النصوص التشريعية والتنظيمية الي سعت إى احتواء امشاكل البيئية
وتوسيع دائرة احماية ،بتوفر اآليات اإدارية والقانونية وعلى رأسها مؤسسات
اجتمع من معيات ونقابات منحها امشرع صاحيات قانونية مثلت ي
ااستشارة  ،امشاركة والتمثيل القضائي  ،خاصة بعدما أثبتت مساهمتها
الكبرة ي نشر ثقافة ماية احيط واحافظة عليه والتنويه بامخاطر
واانتهاكات الي تتعرض ها بصفة البيئة.
 .1.2صاحيات مؤسسات اجتمع امدني وفقا لقانون البيئة 10- 03
تساهم اجمعيات امعتمدة قانونا والي مارس نشاطها ي جال ماية
البيئة وحسن اإطار امعيشي ي عمل اهيئات اإدارية  ،كما منحها القانون
صاحية التمثيل القضائي للطرف امدني .
 .1.1.2الدور ااستشاري
نص قانون البيئة  10- 03صراحة على أن اجمعيات الي تنشط ي
جال ماية البيئة والي اعرف بها القانون صراحة موجب قانون اجمعيات،
تشارك ي عمل اهيئات امكلفة حماية البيئة (امادة  35من القانون ،)10- 03
عن طريق تقديم امساعدة الازمة فيما خص إعام اجهات أو السلطات
امختصة مختلف التجاوزات وامخالفات وكذلك الظروف الي حيط بالبيئة
وبالسكان .
إا أن امشرع اجزائري م يبن بوضوح نوع امساعدات الي مكن
للجمعيات تقدمها للهيئات اإدارية ،فقد ذكرها بصفة عامة بقوله " :تساهم
اجمعيات امعتمدة قانونا والي مارس أنشطتها ي جال ماية البيئة وحسن
اإطار امعيشي ،ي عمل اهيئات العمومية خصوص البيئة وذلك بامساعدة
وإبداء الرأي وامشاركة وفق التشريع امعمول به.
إذن فامشرع قد اعرف للجمعيات حق امساهمة و تقديم ااستشارات
الضرورية وذلك بتوافر الشروط التالية:
بلغيث صرينة ،عمارة نعيمة
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 - 1أن تكون اجمعية معرفا بها قانونا ،أي تتمتع بالشخصية القانونية
وااستقال امالي.
 - 2أن ختص نشاط اجمعية حماية البيئة وحسن اإطار امعيشي.
 .1.2.2امشاركة ي ماية البيئة
نتيجة للدور البارز الذي تلعبه اجمعيات الي تعتر ركيزة أساسية
للمجتمع امدني ،ي الدفاع عن احقوق البيئة من كل أنواع اانتهاكات
البشرية الي تشهدها يوما بعد اآخر ،إضافة إى رغبة امشرع ي توسيع دائرة
احماية القانونية للبيئة ،فقد منح اجمعيات حق امشاركة وذلك عن طريق
تقديم امساعدات الازمة ،سواء كانت مادية ،أو معنوية عن طريق تقديم
معلومات هامة وإحصاءات وأخبار دقيقة عن وضعية البيئة ،اأمر الذي يسهل
عمل اهيئات امكلفة ويقربها أكثر من امشاكل الي تعاني منها البيئة .
لكن امشرع اجزائري م يوضح طرق مشاركة اجمعية وتركها بصفة
مطلقة ،اأمر الذي يفهم منه أن امشرع ترك اجال مفتوحا للجمعيات قصد
قيامها مهامها بكل حرية ي ظل احرام النصوص القانونية والتنظيمية
امعمول بها.
 .3.1.2التمثيل القضائي
تعتر صاحية التمثيل القضائي وحق اجمعية ي الدفاع عن القضايا
البيئية أمام القضاء ،بكل حرية أمر يزيد من مصداقية نشاط اجمعية وبلوغ
أهدافها ،فاجمعيات وجدت أجل ماية البيئة والدفاع عن احق اإنساني ي
بيئة نظيفة خالية من كل أشكال التلوث ،وبالتالي فدفاعها واكتسابها صفة
التقاضي ورفع الدعاوي أمر ضروري ووسيلة هامة أجل وضع حد لكل التجاوزات
وامخالفات الي تلحق بالبيئة .
هذا نصت امادة  37من القانون  10- 03بقوها " :دون اإخال
باأحكام القانونية السارية امفعول ،مكن اجمعيات امنصوص عليها ي امادة 35
أعاه ،رفع دعوى أماما اجهات القضائية امختصة عن كل مساس بالبيئة ،حتى
ي احاات الي ا تعي اأشخاص امنتسبن ها بانتظام".
من خال امادة امذكورة أعاه ،نستنتج بأن امشرع اجزائري منح
اجمعيات البيئية حق رفع الدعاوى أمام القضاء ،ضد اأفعال الي تسبب ضررا
بلغيث صرينة ،عمارة نعيمة
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للبيئة حتى ولو م تكن للجمعية أو أحد أعضائها مصلحة ي النزاع ،إذ جب
فقط أن يكون سبب رفع الدعوى هو وجود ضرر حق بالبيئة ،حتى تقبل الدعوى
أمام اجهات القضائية.
كما مكن للجمعيات امعتمدة قانونا ،مارسة احقوق امعرف بها
للطرف امدني خصوص الوقائع الي تلحق ضررا مباشرا أو غر مباشر بامصاح
اجماعية ،الي تهدف إى الدفاع عنها وتشكل هذه الوقائع خالفة لأحكام
التشريعية امتعلقة حماية البيئة ،وحسن اإطار امعيشي وماية اماء واهواء
واجو واأرض وباطن اأرض والفضاءات الطبيعية ومكافحة التلوث(امادة  37من
القانون . )10- 03
فعندما يتعرض أشخاصا طبيعين أضرار فردية تسبب فيها فعل
الشخص نفسه ،تعود هذه اأضرار إى مصادر تتعلق ميادين ماية البيئة بكافة
عناصرها ،أو حسن اإطار امعيشي  ،فإنه مكن للجمعية امعتمدة قانونا
ومقتضى تفويضها كتابيا من قبل شخصان طبيعيان معنيان على اأقل ،رفع
دعوى قضائية للتعويض بامهما  ،كما مكنها رفع الدعوى أمام القضاء
اجزائي ( امادة  38من القانون .)10- 03
إذن مكن القول بأن امشرع منح صاحيات متعددة للجمعيات كأحد
العناصر الفاعلة للمجتمع امدني ،سواء ي جال إبداء اآراء وتقديم امعلومات،
أو ي جال رفع الدعاوى القضائية سواء بامها أو عن طريق مثيلها للطرف
ام دني ،قصد توسيع نطاق ماية البيئة وعدم قصره فقط على السلطات العامة
وفتح اجال أمام امشاركة اجماعية ي احافظة على البيئة واحد من كل
أشكال اانتهاكات الي تشهدها.
 .2.2اهتمام اجتمع امدني بالتوعية البيئية
 .1.2.2الوعي البيئي
يعرف الوعي البيئي بأنه إدراك الفرد لدوره ي مواجهة البيئة ومساعدة
الفئات ااجتماعية واأفراد على اكتساب وعي بالبيئة (خالد مصطفى،2001 ،
ص )Hill, 2017, 01 ( ،)15ومشكاتها ،فهو إدراك قائم على امعرفة بالعاقات
وامشكات البيئية ،من حيث أسبابها ،آثارها ووسائل حلها ( العامي ،2015 ،ص
.)26
بلغيث صرينة ،عمارة نعيمة
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وتتمثل أبعاد الوعي البيئي فيما يلي:
امعلومات البيئية :تعتر امعلومات البيئية ظاهرة اجتماعية حضاريةارتبطت حياة اإنسان معرفة البيئة احيطة به ،مكن تعريف امعلومات البيئية
بأنها دراسة كل البيانات ،اأفكار ،اأخبار وامعارف امتعلقة بالبيئة ومشكاتها
الي يتحصل عليها الفرد من وسائل اإعام أو مؤسسات التعليم أو من مصادر
أخرى ( سهام ،2005 ،ص.)77
يعد توفر امعلومات البيئية من أهم اخطوات الي تتخذ لوضع
إسراتيجية فعالة حماية البيئة واحفاظ عليها نظرا للنتائج اإجابية الي
حققها ي هذا اجال .
.2.2.2اإجاهات حو البيئة
يتمثل ااجاه ي ااستعداد النفسي أو ميل لاستجابة حو شيء ما أو
أشخاص معينن ،أو موضوع ما بطريقة حددة ( سهام ،مرجع سابق ،ص.)78
فالتغرات الي تشهدها اجتمعات امعاصرة فيما خص امسائل البيئية،
أدت إى تطور دور تنظيمات اجتمع امدني ي إثارة القضايا البيئية ،فقد سجلت
مرحلة السبعينات وي ظل تزايد مظاهر التدهور البيئي ،عر ختلف أحاء
العام نشاطا اجتماعيا كبرا حو قضايا البيئة ،كما ساهمت النشاطات
اميدانية لتنظيمات اجتمع امدني وبشكل مستمر ي مدى إدراك الرأي العام
خطورة اأوضاع البيئية امعاصرة وظروف حياة اأجيال احاضرة وامستقبلية .
وتعتر احمات اميدانية الي قامت بها تنظيمات اجتمع امدني ،ضد
السياسات احكومية ي جال امتاك واستخدام الطاقة النووية من أبرز مظاهر
التحرك ،فمثا قام مؤسسي منظمة السام اأخضر سنة  1971ي الوايات
امتحدة اأمريكية حمات معارضة ميدانية للتجارب النووية ،الي م إجراؤها
مقاطعة أاسكا وقد ساهم هذا التحرك الذي صاحبه اهتمام إعامي كبر ،ي
رفع مستوى الوعي اإنساني والتنويه خطورة التجارب النووية وتأثراتها
السلبية على البيئة ،كما انتقلت امقاطعة للعديد من الدول اأوروبية وعلى
رأسها فرنسا الي تستخدم الطاقة النووية بشكل كبر ،ثم تركز دور تنظيمات
اجتمع امدني على التوعية باعتبارها أهم وسيلة عملية لتوجيه ااهتمام
بلغيث صرينة ،عمارة نعيمة
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اإنساني لقضايا البيئة ،خاصة مع تصاعد نشاطات التنظيمات على الصعيد
العملي واستخدام آليات فعالة لتنفيذ السياسات اموجهة حماية البيئة
) .)Philipe, 2010, p50
ويضم اهتمام مؤسسات اجتمع امدني مجال التوعية البيئية مستوين،
اأول يتعلق بالتوعية البيئية العامة الي تشتمل الي تستهدف فئات اجتمع
دون حديد والثاني يتمثل ي التوعية البيئية اخاصة بفئة معينة ،نظرا
لتأثرها البارز على البيئة واحيط .
أ -التوعية البيئية العامة
يستهدف هذا النوع من التوعية ميع فئات اجتمع ،بغض النظر عن
مستواهم التعليمي وااجتماعي والسن ،تتناول برامج التوعية العامة كافة
امواضيع البيئية الي تشكل اهتمام إنساني مشرك يتعلق بكافة أفراد اجتمع،
من أجل بناء مواطنن مدركن لتأثر سلوكهم اليومي على احيط الذي
يعيشون فيه .
كما تتضمن أنشطة التوعية العامة ختلف القضايا الي مس
بالسلوكيات والتصرفات امشركة بن أفراد اجتمع جعلها أكثر انسجاما
وترابطا مع مقتضيات ماية البيئة ،كطرق ااستهاك ،معاير تصنيف
امنتجات مع من حيث تأثراتها البيئية ،مراعاة امنشآت وامرافق اإنسانية للبعد
البيئي من حيث اإجاز والتنفيذ ،كما متد عمل التوعية العامة إى تكوين
رأي عام للتحرك ميدانيا قصد ماية البيئة وتوفر رقابة مختلف الرامج ومدى
تأثرها على البيئة ،على غرار الرقابة الشخصية الي تقتصر على متابعة سلوك
اأفراد ( حنان ،أمال ،2017 ،ص. )07
ب  -التوعية البيئية اخاصة
إضافة إى برامج التوعية البيئية العامة الي تعي ميع فئات اجتمع
دون مييز ،هناك تنظيمات مدنية يرتكز عملها ويكون موجها بشكل خاص إى
فئة معينة نظرا لعاقتها باجال البيئي ،حيث تستهدف هذه التنظيمات أفراد
ومؤسسات حددة كمسئولي الشركات الصناعية ،نظرا لتأثر النشاط
الصناعي الكبر واخطر على البيئة ،حيث تقوم التنظيمات بوضع برامج
خصصة أرباب العمل قصد توعيتهم خطورة أنشطتهم وإلزامهم بالتقيد
بلغيث صرينة ،عمارة نعيمة
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بالتدابر واإجراءات القانونية والوقائية الازمة حماية البيئة ،إضافة إى
توعية امسئولن على مستوى اهيئات التنفيذية والتشريعية قصد وضع سياسات
بيئية فعالة تضمن تكريس البعد البيئي ي ختلف الرامج العامة امسطرة .
اخامة
على غرار دول العام حاول اجزائر ،تفعيل دور اجتمع امدني بالرغم من
أنها ا تتمتع بااستقالية الكاملة الي تضمن مشاركته ي وضع السياسة
البيئية وتوجيه أفراد اجتمع إى ضرورة معرفة امشاكل البيئية الي تعاني منها
اجزائر والعمل على إجاد حلول حقيقية وناجعة كمن أجل ماية البيئة
واحافظة عليها .
ورغم جهود اجزائر ي خلق فضاء توعوي ،يتوى القيام به مؤسسات
اجتمع امدني وامتمثلة أساسا ي اجمعيات البيئية ،إا أن هذه اأخرة تواجه
صعوبات وحديات كبرة تعيق عملها التحسيسي ،تتمثل أساساي اجانب امالي
وامادي ،حيث حتاج امختلف اجمعيات البيئية إى وسائل للتواصل والنقل
وختلف لوازم إعداد براجها من وسائل الكرونية وورقية وغرها من الوسائل،
إذ تظل اجمعيات تعمل ي إطار دعم الدولة وهذا يؤثر سلبا على مردودها.
كذلك التسهيات اإدارية من قبل السلطات العمومية واأمنية ،إذ كثرا ما
تتوقف نشاطات اجمعيات على تصرحات بإقامة النشاطات والتجمعات أو
التنقل إى أماكن معينة.

بلغيث صرينة ،عمارة نعيمة
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النتائج
من خال ما سبق بيانه نستنتج ما يلي:
 يتطلب تفعيل دور اجتمع امدني توفر كافة الوسائل امادية والقانونيةوامالية لتيسر عمل اجتمع امدني .
 ضمان استقالية اجتمع امدني للقيام بدور فعال ي دعم السياساتالبيئية والتدابر الازمة حماية البيئة .
 تشجيع إنشاء اجمعيات البيئية و العمل على تطبيق مبدأ الدمقراطيةعلى أرض الواقع.
 إشراك مؤسسات اجتمع امدني عند وضع امخططات التنموية للباد. توفر بيئة ثقافية واجتماعية من خال إبراز فكرة الرابط امدني وتوفراجو الثقاي ،لتحقيق التطور الدمقراطي وتوسيع دائرة اإصاح ودعمه
وتفعيله والعمل على جسيد مبادئ اجتمع امدني كالشفافية والقيم
اأخاقية وامصداقية.
 ضرورة توضيح نوع وطبيعة امساعدات الي تقدمها اجمعيات البيئيةبدقة ووضوح ي القانون امتعلق حماية البيئة.
 تعديل قانون البيئة  10- 03ما يتماشى واأوضاع احالية الراهنة،خاصة ي جال صاحيات اجمعيات الي مازالت تعرف نوعا من الغموض
واللبس فيما خص جال الدفاع أمام القضاء.
جعل اجمعيات البيئية جهة استشارية ملزمة وعضوا دائما ي اللجاناخاصة منح الرخيصات مختلف النشاطات خاصة منها الصناعية.
 توفر التسهيات اأمنية وامادية للجمعيات البيئية ي إطار القيامبالتوعية خاصة ي جال امؤسسات الربوية .
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Abstract -

This article aims to trace the authority of the criminal judge in
assessing evidence in the various criminal procedure systems, which
are influenced by political and social changes throughout the ages, but
despite the multiplicity of these systems it can be classified into three
main patterns: the accusative system, the prospective system, and the
mixed system, the importance embodied Examining this issue in that
the rules governing the evidence vary according to the type of
procedural system adopted by any legislator.
 Key wordsAuthority assess, Criminal judge, Procedure systems.

مقرم ا ا
ااإن اد ماضاع لإثحت لجزلئي إى جذ اه لوتتاخي يستعرنت عَى لوفهم
لوعميق وظهاا فكرة إعطتء الوقتضي اَط تقريري ي تقريره وأدو
لمعر ض عَيه ،ذوك أن لورالات

لوعَمي لمتخصص ا مكن لإمتما

حتضرهت مستقحَهت د ن لواقاف عنر لأصال لوتتاخي هت ،فمعظم لونظم
لوقتناني م تكن ويرة لوعصر الحريث ،بل ظهر ي لوعصاا لوقرم
تطاا مع تطاا للتمع اضتاته ،ي هذل يقال لوفيَسافافرنسيس
بيكان ":إن لإنستن بغر لوتز د بتمعرف لوعميق بتمتضي ا يستطيع أن
يقرا شيئت ي لحتضر".
وقر عرفت لإنستني نظمت إجرلئي اكثرة اي اجتل الوتشريع الجنتئي،
لختَفت من ايث لوزمتن لمكتن تطاا اعرالوتتايخ ،بعر أن دلا بهت لوزمن
د اته م يصمر منهت إا بعضهت ،نظتم لوسَط لوتقريري ويس اريث
لونشأة بل ها مطحق منذ فجر لوسَط لوقضتئي  ،جر هذلالماضاع أاتس
ي معظم لوتشريعت لوقرم إن م يكن بذل لوصااة لوي ها عَيهت لآن،ا
فيمتايَياحت لاتتحعاهذهالوسَط الوتقريري الممناا اوَقتضيالجنتئيايا
ختَفالأنظم الإجرلئي .ا ا
استناعحرالحتكم،ابتمراافيسا
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لعتمتدلاعَىامتااحقالاتأينتاتقسيماهذهالورالا اإىاثاث امطتوب:اتطرقنتا
ي المطَب الأ ل اإى ادالا الونظتم الاتهتمي ا مرى امتع الوقتضي ابتوسَط ا
لوتقريري اياظَه،ا داانتايالمطَبالوثتنيالونظتمالوتنقييا يالمطَبالوثتوثا
تنت ونتالونظتمالمختَطا ظهااامحرأالويقنالوقضتئي .ا
لمطَبالأ ل:اضيقااَط الوقتضيالجنتئيايالونظتمالاتهتمي ا
مناأجلاتتحعااَط الوقتضيالجنتئياياتقريرالأدو اياظلاهذلالونظتما
،ابر امن اتسَيط الوضاء اأ ا اعَى اطحيع الونظتم الاتهتمي ا لوحعر الوفكريا
لوتتاخياوها تطااه،اثمابيتناأهماخصتئصها المحتدئالويايقاماعَيهتااتىا
نتحن اد ا الوقتضي الجنتئي امن اخاوه ،اونعرج ابعر اذوك اإى اتقييمه ابإبرلزا
ميزلتهالإجتبي ا لانتقتدل الماجه اإويه .ا
لوفرعالأ ل:اطحيعتها بعرهالوفكري ا
يعراهذلالونظتماتتاخيتامناأقرمالونظما أعرقهت،اايثايرجحامصَو الوفردا
عَى امصَو الجمتع  ،ا ذوك اأنه احيط المتهم اأ المشتكي اعَيه ابكلا
لوضمتنت الوضر اي اوَرفتع اعن انفسه ا انفي الوتهم المسنرة اإويه اإثحت ا
برلءته.ا(صتح،ا،2004اصفو ا )66ا
ها ايقام ااسب اتسميته اعَى افكرة اأاتاي امفتدهت اأن احريك الورعاىا
لجنتئي اي اظَه ايحرأ ابتتهتم اياجهه المضر ا امن الجرم اإى الجتني ،ا أنا
لورعاىانزللابناخصمنايقامافيهالمضر اامنالجرم ابر االمرعيا امثلا
لجتني اد ا المرعى اعَيه ،ا ايقرم اكل امتهم امت اوريه امن اأدو ا اأ جه ادفتعها
ويضعهت ابن ايري الوقتضي الوذي اتقتصر امهمته ا ـ ا اكتوقتضي المرني ا ـ اعَىا
لمالزن ابن الأدو المطر ا اعَيه ا الحكم امن اترجح اكفته اد ن ااعي امنها
وَحوثاعنالحقيق .ا(مر ك،ا،2003اصفو ا )26ا
وقراظهر المامحالأ ىاهذلالونظتماعنرالويانتن ،ا طحقاياا متالوقرم ا
اتىانهتي اعصرالجمهااي ا ايالوقالننالجرمتني ،اكمت اطحقايافرنستايا
استناعحرالحتكم،ابتمراافيسا
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لوعصر الإقطتعي ،ا اغم اذوك امتزلوت ابعض اآثتاه ابتازة اإى الويام اي ا ابعضا
لوشرلئع المقتان  ،اايث اايزلل الونظتم الإتهتمي اقتئمت اعَى الأقل اي افكرتها
لورئيسي اياتشريعت الور لالأجَسكساني اكإجَرلا أمريكت .ا
فحتونسح اوَمجتمعت الوقرم اظهراهذلالونظتمايالواقتالوذياماتكنافيها
تَك اللتمعت امستاعح اأ امنظم اوسَطتهت الوقضتئي ابصااة امتكتمَ اأ ا
بتوشكلالمطَاباوتنظيماتَكالوسَطت ا ابشكلايؤهَهتاوَقيتمامهتمالورعاىا
بصف انهتئي .اكمتاأنالجرم اكتنتاذل امفهاماختص،اأنالوضرااخصا
للي اعَيه ا اره اد ن اللتمع ،ا لورعاى الجنتئي اي اظل اهذل الونظتم اتكتدا
تتطتبق امع اخصتئص الورعاى المرني  ،ا هذل افهي اا احرك اإا اإذل ابتشرهتا
للياعَيه،ا(لهيي،ا،2008اصفو ا)76اأمتالمتهمافكتنايركاارلاطَيقتاويحوثا
بنفسهاعناأدو ابرلءتها انفيالاتهتماعنهامتدلماللياعَيهاهاالوذياحركا
لورعاى اضره ا ايقرم اأدو التهتمه ابتجرم  ،اأي اأن اعبء الاتهتم ايقع اعَىا
لمضر اامنالجرم اأ اأقربتئهاأ امناشتهرهتا ااتترخلالوسَطت ايامعا
لأدو اإثحت الوتهم (زيرلن احمر ،ا ،2006اصفو ا ،)50اوذوك اقيل اأن الونظتما
لإتهتمياياجتلالإثحت احققالمست لةابناأطرلفالورعاى ا
لوفرعالوثتني:المحتدئالويايقاماعَيهتا د االوقتضيالجنتئياياظَه ا
يتميّز اهذل الونظتم ابحعض الخصتئص ا لمحتدئ الوي اميزه اعن اغره امنا
لأنظم اأهمهت :ا
أنالورعاىالجنتئي اامرافيهامراَ ا لارةافقطااهيالحتكم  .ا أنهامزجابنالورعـاينالمرني ا الجنتئي ا،افـفياذل الواقـتالوذيايسعىافـيه اللي اعـَيه اإى اتعايض امت اأصتبه امن اضرا ،ايسعى اكذوك اإى اإنزللا
لوعقتبابتجتني،اكمتاأنه ايرك اعبءالإثحت اونفساللياعَيهاأ المضر اا
من الجرم  ،اأمت الإجرلءل افتتم افيه ابصااة اعاني ا اشفاي ا ي ااضااا
لخصاما مالجهتهماايثاتتفقافكرة الوعاني امعالونظرةالورمقرلطي ،اأنا
لحتكم اجرياحضاااأفرلدامنالجمهااا حتااقتبتها،اكمتاأنالوشفاي ا
استناعحرالحتكم،ابتمراافيسا
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كتنت اتتمتشى امع اظر ف اللتمعت الوقرم الوي ام اتكن الوكتتب امنتشرةا
فيهت .ا
تعتر الخصام الجنتئي امالجه ا نزلل ابن اخصمن اهمت الوشتكي ا ا
لمشتكىاعَيه،افتورعاىامنتفس ابينهمتايركاأمرالوفصلافيهتاوقتضيايكانا
مثتب ااكماختتاهالوطرفتنايابعضالأايتناأ اختتاااسباتقتويرامعـين ايا
أاـيتناأخرىا اوـكلاطرفاأنايعـتمراعـَىامتاوـريهامـنااججا اأدو ا برلهـنا
اتئلادفـتعايقـرمـهتاوَقتضيا،ا بر ناهذهالأدو اا اقيم اأياخصام اعَىا
لإطاق .ا
أمتاعناد االوقتضيالجنتئياياهذلالونظتم،افيكتدايكاناثتنايت،ا وكنامكنا
أنانفرقابناأمرين،اففيمتايتعَقابتوحوثاعنالأدو ا معهتا لوتورياعنهت،ا
فر اه ااَي ا ويس اوه اأن ايتورى اعن الحقيق امن اأي امصرا اكتن اااى امتا
يتَقتهامنالخصاماأنفسهم،اأمتافيمتايتعَقابتقريراهذهالأدو افر اهايتسما
بتإجتبي  ،اإذ اوه امطَق الوسَط ا لحري اي اتقييمهت ا مويصهت ا فوصهتا
فقتاوقنتعتهالوقضتئي  .ا
عَى الوعمام ،افتوقتضي ايقام ابإدلاة الونقتش ابن الخصام ا متع الوشهادا
لأدو ا يالزن ابينهت ا حكم امن اترجح اكفته امن اخال اأدوته .ا(جم ،ا،2006ا
صفو ا )30ا

لوفرعالوثتوث:امزليتالونظتمالاتهتميا لإنتقتدل الويا جهتاوه ا
يتميّزاهذلالونظتمامجماع امنالمزليت لوسمت اعَىالعتحتااأنهايقاماعَىا
محرأالوعاني ا لوشفهي ،افهااحققاضمتن اأكيرةاوَمتهم،احيثايتمكنامنا
لمستهم اياميعاإجرلءل الحتكم ،اهذلامتايتيحاوهالورفتعاعنانفسها إبرلءا
دفاعهالممكن اوردا اداضالاتهتمالماجهاإويه .ا(مر ك،ا،2003اصفو ا )29ا

كمتاأناعاني الإجرلءل اتضمناايتدالوقتضيا لاتقاوها نزلهتها،اأمتاعنا
شفهي الحتكم  ،افتقرمالوطَحت ا المرلفعت اأمتمالوقتضيابشكلافااي ا،اإذا
يستمع ااينئذ اأقالل الخصام ا مرلفعتتهم ابشكل امحتشر ا ،ا ي اهذه الحتو ا
استناعحرالحتكم،ابتمراافيسا
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يكاناوَخطتب ا فصتا الوَستناد ااهتما،اكمتاأنامنامزليتالونظتمالاتهتميا
أن اإجرلءل الحتكم ا جتهي احضاا الخصمن ،اايث اا ايصح اإجرلءا
لحتكم اياغيتبهمتاأ اغيتباأارهمت ا(صتح،ا،2004اصفو ا،)68ا هاابذوكا
يكفلالحري الوشخصي اوَمتهمالعتمتدلاعَىامتايشرطهامناعاني ا شفاي ا
ي الإجرلءل ا اضااي ابتونسح اوَخصام ابصرد الحتكم  ،ابل ا أكثر امنا
ذوكافإنهااايقيرااري المتهمالوذيايظلاارلاطَيقتاوَحوثاعناأدو ابرلءتها
أ انفيالاتهتماعنه .ا(جم،ا،2006اصفو ا )31ا
بتورّغمامناحيّزااهذلالونظتمابتمست لةايالحقاقابنامثلالاتهتما لمتهما
،إا اأنه اعيب اعَيه اأنه اا ايهيئ ا الوسحيل الوصويح اوَكشف اعن الحقيق ا
،فتوقتضياأشحهابتمتفرجاعَىالخصامافيمتاخصالوحوثا لوتورياعنالأدو ا
 ،لحقيق الوياينشرهتاحصااةافيمتايعرضهالخصامامناأدو ا برلهنا،ا قرا
تكاناكَهتاغراصتح اأ اغراكتفي اوَفصلايالونزلعالمطر حاعَيه ا(مر ك،ا

،2003اصفو ا،)29اكمتاأنهتااقـيق اشكَـي ايثحتهتاأطرلفالورعـاىااااقـيق ا
لقعـي اأ امتدي الوي اينشرهت اللتمع امن ا الء الورعاى الجزلئي  .ا(لهيي،ا

،2008اصفو ا )78ا
كمتاأناهذلالونظتماااينسجمامعالواظيف الحريث اوَر و ا متاتتومَهامنا
لجباإزلءاافظالونظتمالوعتما تاويهتامهم امااق الجنتةا لختذالإجرلءل ا
بشأنهم ا(زيرلن احمر ،ا ،2006اصفو ا ،)51اأن امن اشأن اهذل الونظتم اأن اجعلا
لاتهتمايايراللياعَيهالوذياقراخشىا ختفامنانفاذا اطاةالمتهما،امتا
يؤدياإىاعرماإقتم ادعاىالحقالوعتما ضيتعالجرم ا،ا هذلابر اهايؤدياإىا
إفا اكثرامناللرمنامنالوعقتب ا(صتح،ا،2004اصفو ا )69ا،ابتإضتف اإىا
أناعبءالإثحت ا إاضتاالأدو الوقتناني ايقعاعَىاعتتقاللياعَيه،ا هااعبءا
كحر اقر اا ايستطيع احمَه اأ احقيقه ،اإمت ابسحب انفقتته المتدي اأ ابسحبا
لوغرماأ الوتعايضالوذياايغرمهامتديتايااتو اافضادعالها فشَهاياإثحت امتا
استناعحرالحتكم،ابتمراافيسا
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يرعيه ،اعا ةاعَىالوعقابت الويااتاقعاعَيهاإذلامتاخسرادعالهاا ياهذلاكَها
فرص اإفا الجتنيامنالوعقتبا إهرلااوَعرلو  .ا
إن الونظتمالاتهتميااسب ااأيالوحعضاياور الحقرا الوعرلءا لانتقتمابنا
لخصام ا لوشهاد اوتقتبَهم ا جهت اواجه اأثنتء الحتكم الوعَني ا إجرلءلتهتا
(جم،ا،2006اصفو ا .)32ا

لمطَبالوثتني:ااع ااَط الوقتضيالجنتئيايالونظتمالوتنقيي ا
إذلاكتنتالخصام ايالونظتمالاتهتمياهياحضانزلعاشخصياتكتداتكانا
فيهت ااَط الوقتضي الجنتئي اي الإثحت امنعرم  ،افإنهت ام اتكن اكذوك ايا
ظل الونظتم الوتنقيياأ الوتوقيقي ا،ا ااتيضتحالأمر اأكثراانقامابرالا ا
لوحعر الوفكري ا لوتتاخي اهذل الونظتم ،ابعرهت انحن امحتدئه الأاتاي ا د اا
لوقتضيالجنتئيافيه،اثمامزليتها عيابه،اكتقييماإمتوياهذلالونظتما مييزلا
وهاعنالونظتمالوستبق .ا
لوفرعالأ ل:الوحعرالوفكريا لوتتاخياوَنظتم ا
يطَق اعَى اهذل الونظتم اتسميت اأخرى ا ،اكتونظتم الوتوقيقي ا الونظتما
لوتفتيشياأ انظتمالوتنقيبا لوتوريا،ا هاايقاماعَىافكرةامتعتاض امتمتامعا
فكرةالونظتمالإتهتمياكمتاترلاعَيهاتسميتها،افهاايعتمراعَىاتَكالوشكَي ا
لمحرئي الوي اتسحق اافع الورعاى اإى الوقضتء ا تسيطر اعَى المرلال الوااق ا
وسرالخصام الجزلئي ،اأااهيالوتوقيق.ا(زيرلناحمر،ا،2006اصفو ا )52ا

ترجعالأصالالأ ىاهـذلالونظتماإىالوعـهرالور متنيا بتوضحطاإىاعـصرا
لجـمهااي ،اإذاكتناتطحيقهامقصاالاعـَىالوعحيرا عتم الوشعبامناللرمن،ا
ثمالتسعاياد لالوقتاةالأ ابي ااتىاشـملاميعاللرمن ا بقياطتبعالوشرةا
عتوقتابهااتىاقيتمالوثااةالوفرنسي .ا(جم،ا،2006اصفو ا )20ا
لوالقع اأن اهذل الونظتم ايرتحط ابظهاا الور و اكسَط اقاي امركزي ا
تستطيعاحقيقالأمنا لااتقرلاا مناثمّافرضالونظتماياللتمعا،ا ختفيا
استناعحرالحتكم،ابتمراافيسا
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ي اهذل الونظتم اد ا الوفرد اأ اأقـتابه اي احريك الورعاى الجنتئي  ،اايث اتقاما
لونيتب الوعتم ابصفتهتامثَ اوَمجتمعابتوريكهت.ا(صتح،ا،2004اصفو ا )70ا

تضطَعالور و ابر ااأاتايا اائيسيايامكتفو الجرلئما لحرامنهتايا
ظل اهذل الونظتم امن اخال الواظتئف الوي اتقام ابهت ا لوي امن اأهمهت اتاجيها
لاتهتمابتعتحتاهالأاَابالوكفيلا لأمثلاوَوفتظاعَىالونظتما لأمنا حقيقا
لوسكين ا لااتقرلا.ا(مر ك،ا،2003اصفو ا )31ا

عَيهافقراتغيّر الونظرةاإزلءاطحيع الاتهتما مفهامهامنافردياختصاإىا
لجتمتعياعتمالوذيابر اهاأدىاإىاتغرالونظرةاإىالجرم ،افأصححالوتمـييزا
قتئمتابنالوضراالختصالوذياحقالمـجياعَيها لوضراالوعـتم االوذياأصتبا
للتمعا،امتايؤدياإىالوـقـالاأنالجرم الوالارةاقـرايرتباعَيهتادعايتنا
هـمت الورعاى الجـنتئي الوعتم الوي اهي امَك اوَمجتمع ا لورعـاى المرني ا
لمـتمثَ ابتادعتء الوشخصي اأ المـطتوح ابتوتعايض المـرني ا لوي اهي امَكا
وَمجي اعَيه ا(صتح ،ا ،2004اصفو ا ،)52ا تحعت اوذوك اتغر الونظرة اإىا
لوقضتءاأيضتالوذياهااإارىالواظتئفالهتم اوَر و اايثامنحالوقتضياد الا
إجتبيت اي الوتوري ا لوتنقيبامن اأجلاكشفالحقيق ا(صتح ،ا ،2004اصفو ا

،)70ا مايعرااكمتاحتيرلاختتاه الخصام،ابل اأصححامثااوَر و ايتمتعا
بسَطت ا لاع ا صاايت اكحرة اي اإثحت الأدو ا الإدلن الوي اتضتءوتا
ماجحهتاضمتنت المتهمابشكلا لضحاإىاارابعير ا(زيرلناحمر،ا،2006اصفو ا
 .)52ا

لوفرعالوثتني:المحتدئالويايقاماعَيهتالونظتما د االوقتضيالجنتئياياظَه ا
عكسالونظتمالاتهتمي،ايتميّزالونظتمالوتوقيقيابعرةاخصتئصاأهمهتاأنها
طحقت اهذل الونظتم افإن الخصام الجنتئي اويست انزلعت اشخصيت ابن المتهما
للياعَيهابلاهياجماع امنالإجرلءل اتهرفاإىاكشفالحقيق ا إقرلاا
تاطيرااَط الور و اياتاقيعالجزلءا لوعقتب ا(بكتا،ا،2005اصفو ا ،)13اكمتا
أنهايركااَط الاتهتماوَر و الوياتتاىا ارهتاعمَي اتعقبالأدو ا إثحت ا
استناعحرالحتكم،ابتمراافيسا
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لجرم  ،اايث الاتورثت اهيئ امثل اللتمع اهي الونيتب الوعتم  ،اتحتشرا
لإجرلءل الويامناشأنهتاإدلن المتهم ،ا يغَباعَىالإجرلءل اياهذل الونظتما
طتبعالوتر ينا لوسري ااتىاعَىالخصام،ا متتزاإجرلءل الورعاى اكذوكا
بتوسرع اوتمكنالوسَط الوعتم امنالوتورّيا لوحوثاعنالأدو ا امعهتاكيا
اايتسنىاوَمتهمالوعحثاأ الإفا امناجرمتها جازايااحيلاإثحت الجرم ا
لاتخرلم اختَف اأاتويب الوتعذيب احمل المتهم اعَى الاعرلف ا ،افتاعرلفا
ايرالأدو اياهذلالونظتم .ا
مر الورعاى الجنتئي افيه امراَتن اهمت امراَ الوتوقيق الابترلئيا
مراَ الحتكم  ،ا وَمراَ الأ ىاأهمي ،اايثاا اتعر امهم الوقتضيايا
معظم الأايتن اأن اتكان الاتخاصت اونتتئج امت ام افيهت اأنهت اتستنفذ امعظما
لواقتالوذياتستغرقهالورعاى.ا(جم،ا،2006اصفو ا )35ا
أمتاخصاصاد االوقتضيالجنتئياياهذلالونظتمافهاايعراأهمادعتم ايقاما
عَيهت ،اأن الوقتضي اأصحح ايتمتع ابسَطت اجريرة ا اأ اع امت اكتن اعَيها
اتبقت ،احكماأنهاأصححاماظفت اعتمت احرفالوعملالوقضتئي ا اجباتأهيَها
وذوك امن اخال اإمتمه ابتورالات الوقتناني الوازم اممتاا انشتطه ،ا اعَيها
مكن الوقال اأن الوقتضي اأصحح ايؤدي اد ال اإجتبيت اي الوحوث ا الوتنقـيب اعنا
لحقيق امناخالالوحوثا الوتورياعنالأدو امناجه اثماتقريراقـيمتهتامنا
جه اأخرى ا ،اكمت اأنه اأصحح اشخصت امفـر ضت اعَى اأطرلف الخصام اد نا
لعتحتااإالدتهمالوياكتنتاهتامطـَقالحريّ ايالختيتاها(لهيي،ا،2008اصفو ا

،)80ا هرفهالأاتاياهااكشفالحقيق المطَق ابعيرلاعمتايقرمهالمتهماأ ا
مثلالاتهتماغرامقيّرابطَحت الخصاما ااججهم .ا
مناخالاهذهالخصتئصا بتأخصالارلفالوقضتءا اري الوتوقيقامكنا
لوقال اأن اهذل الونظتم ايتقيّر ابنظتم الأدو الوقتناني اي اجتل الإثحت  ،الأمرا
وذي اقيّر الوسَط الاقنتعي اوَقتضي الجنتئي اي اتقريره اوأدو الوي اتراما
مسحقتامناقحلالمشرّعا(بكتا،ا،2005اصفو ا .)13ا
استناعحرالحتكم،ابتمراافيسا
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لوفرعالوثتوث:امزليتالونظتما عيابه ا
حمر اهذل الونظتم الاتكتزه اعَى افكرة الحقيق ابتعتحتاهت اهرفت اوَتنظيما
لإجرلئي ا ها انظتم امتسق امع الواظيف الحريث اوَر ي ابتاطير الأمنا
لااتقرلاا مااق اللرمنا حتكمتهما تسَيطالوعقابت المقراةاعَيهم .ا
من امزليت اهذل الونظتم اأيضت اأن اإجرلءل الورعاى افيه ايغَب اعَيهت اطتبعا
لوتر ين ،اكمت اأنهت اتتم اي ااري امطَق اعَى اأاتس اأن اعاني الإجرلءل ا
ختص ايالمراَ الأ ىاتهراااسناارالوعرلو ا(جم،ا،2006اصفو ا،)36ا إنا
اري الإجرلءل امكن الوسَطت الوعتم امن احرّي الأدو ا جميعهت ااتى ااا
يتتحاوَمتهماأ امنايعملامصَوتهاأنايقامابإفستداهذهالإجرلءل اأ اخافتامنا
إاهتبالوشهاداأ اخرلعالحققا(صالح ،2004 ،صفحة  .)72ا
وقر اميّز الوعمل الوقضتئي اي اظل الونظتم الوتنقيي ابأنه اأخذ امحرأا
لااتئنتف ،اايث ايعرّ اهت المحرأ اضمتنت اهتمت اوَمتهم ،اأنه الواايَ الواايرةا
إصاحامتايشابالحكمالوصتداامناأخطتء .ا
بتورغم امن اكل اهذه المزليت اإا اأنه ايؤخذ اعَيه ابتمقتبل اإهرلاه اوَضمتنت ا
لأاتاي اوَمتهم الوي اتقتضيهت الوعرلو الوعرلو ا ختص اإهرلاه احريتها
لعتحتاهتاقربتنت اوَوقيق ،افااماضعاافرلضابرلءتهافيمتايتخذاضره امنا
إجرلءل ،امتاأفسح اللتلاحرمتنهامنااقاقهايالورفتعاعنانفسها محتشرةا
لإجرلءل ابغرااضااها بر نامنتقش اشفاي اأدو الورعاى،الأمرالوذياجعلا
ختطراأكيرةاياصر ااأاكتمامعيح اتفتقراإىالماضاعي ا لحيتداياتقريرا
لأدو  ،اكمت اأنه اأهرا امركز الخصام ا غَّب امركزل اعَى اآخر ا(بكتا ،ا،2005ا

صفو ا .)14ا

مناأهماعياباهذلالونظتماهااأخذهابتوتعذيباكأاَاباوَتوقيقافقالمها
أنالوغتي اتراالواايَ ،اوذوكاجرااَط الاتهتماتَجأاإىاأاتويبالوتعذيبا
لوتنكيل ابتمتهم احمَه ا إاغتمه اعَى الاعرلف الوذي اقر ايؤدي اإى النتزلعا
لعرلفت اغر ااَيم ااصَت انتيج الإكرله ا لوتهرير ا هذل اأن الونظتما
استناعحرالحتكم،ابتمراافيسا
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لوتوقيقياقيّرانظتمالإثحت ابأدو اقتناني امعيّن ،امتايؤدياإىاتقييرااَط ا
لوقتضيايالاقتنتعا(صتح،ا،2004اصفو ا .)83ا
ترتب اعنالوسَطت الممناا اوَموققاأناأصححامنالونتاي الونفسي امعرلا
وَاقافاضرالمتهماغرامتومّساوكشفالوظر فالوياتكاناياصتحها عرما
لفرلضهالورلءةافيها(بكتا،ا،2005اصفو ا .)14ا
لمطَبالوثتوث:اظهااامحرأالويقنالوقضتئيايالونظتمالمختَط ا
مثّلاهذلالونظتمالحلالوتافيقي،اإذايأخذ ابحعضامامحالونظتمالاتهتميا
لونظتمالوتنقيياأ الوتوقيقي،ا انوت لالوتعرّفاأكثراعَىاهذلالونظتمامنا
خال الوتطرّق اإى ابعره الوفكري ،ا خصتئصه ا أثره اعَى انظتم الأدو ا مرىا
جتاهاياإجتدالوسحيلالوكفيلاإظهتاالحقيق اأخذهامحرأااري الوقتضيا
لجنتئيايالاقتنتعا لإثحت  .ا
لوفرعالأ ل:ابعرهالوفكريا لوتتاخي ا
لونظتمالمختَطاهاايااقيقتهاويسانظتمتامستقااكتأنظم الويااحقا
لحريثاعنهت،ا لوالقعاأنالوسحباياظهاااهذلالونظتماإىالواجاداهاالورغح ايا
لوتخَّصامناعيابا مآخذالونظتمنالوستبقن،افنظرلاوانتقتدل الويا جهتا
وَنظتمالاتهتميالوذياغَّبالمصَو الوفردي اعَىالمصَو الجمتعي اوضمتنها
اقاقالمتمهماعَىااستبااقاق الجياعَيهما لأمنالوعتم،ا نظرلاوَعيابا
لوي احقت الونظتم الوتنقيي اكذوك الوذي ابتوغ اي ااعتي امصَو اللتمعا
عَى ااستب المتهم الوذي ام احط ابتوضمتنت الوكتفي اوَرفتع اعن انفسه ايا
مالجه ااَط اعتم امثلالور و ا هتاكلالوصااي ايالتهمتمه،اكتناابرا
منالأخذابنظتماتافيقياجمعابنامزليتاكلامنهمتا اختتاالمحتدئاتتفقامعا
لحتجيت الوسيتاي ا لاجتمتعي اياكلاد و ،افهاانظتماويساوهاصااةاثتبت ا
مستقرة اهت امعتم احردة ا(جم ،ا ،2006اصفو ا ،)37افكتنت اهذه الوعيابا
لونتم اعن اتطرّف ا لحيتز الونظتمن اي امنح الأهمي اأار اطري الورعاىا
استناعحرالحتكم،ابتمراافيسا
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نقصر اهنت المتهم اأ ااَط الاتهتم ،اأاتات اونشاء الونظتم الإجرلئي المختَطا
لوذياات لالوتافيقابنامزليتالونظتمنا تفتدياعيابهمت،اوذوكاجراأناهذلا
لونظتم اا ايتميز ابسمت اجريرة اختص ابه ،ا إمت اجمع ابن الإجرلءل ا
لإجتبي الوياتنتمياإىالونظتمنالاتهتميا لوتنقيي .ا
وقر ابرأ اهذل الونظتم ابتانتشتا اي ابرلي الوقرن الوتتاع اعشر ابالاط ا
لوتشريعت الحريث ا،ا طحقايافرنستاعتم ا1808م،اثماتأثر ابهاعردامنالور لا
لأ ا بي اكحَجيكتا هاونرلا اايسرلا أمتنيتا إاحتنيت...لخا،ا يحر اهذلالوتأثرا
لضوتايالأخذابنظتمالونيتب الوعتم ،ا إضفتءامامحالوتوريا لوتنقيباعَىا
مراَ الوتوقيق الابترلئي ا اكذل الأخذامحرأااري القتنتعالوقتضي،ا لمترا
هذلالونظتماإىاد لاأمريكتالواتيني ا إىاعردامنالور ل الوعربي ا الإفريقي ا
لويالاتقَتاعنالااتالالوفرنسيا،اايثاأصححااتئرلايامعظمالوتشريعت ا
لجنتئي اي الواقت الورلهن ،ا منهت الوقتنان الجزلئري ،الوذي ايحر ا لضوت امنا
خال الونظتم الوقتناني المعمال ابه ا لمستخَص امن اأاكتم اقتنان الإجرلءل ا
لجزلئي ا(أ هتيح ،ا،2004اصفو ا .)27ا
لوفرعالوثتني:اخصتئصها أثرهاعَىانظتمالأدو

ا

يحتشراااَط الاتهتماياهذلالونظتماماظفاناختصاناهماأعضتءالونيتب ا
لوعتم ا،اكمتايسمحاوَمضر اامنالجرم اأناحركالورعاىالجنتئي اضرا
لمتهما(جم،ا،2006اصفو ا )23ا،ا ايأخذاهذلالونظتمامنالونظتمالوتوقيقيايا
مراَ الوتوقيقالابترلئيا،اايثاتتميزاإجرلءلتهابتوسري ا ا جابالوتر ينا،ا
كذوكاأخذامنهافكرةالوقتضيالماظفا اهاااجلاقتنانامتخصصاحرفا
لوعملالوقضتئيا،ا اد االادعتءالوعتماياحريكالورعاىالوعمامي ا امحتشرتهتا
د ن اأنايَغياد االأطرلفافـيهتا اد اااَط الوتوقـيقايالوحوثاعنالأدو ا ا
معهتا(زيرلناحمر،ا،2006اصفو ا )55ا،اأمتايامراَ الحتكم ،ا افترزافيهتا
خصتئصالونظتمالاتهتميامناايثاشفهي المرلفعت ا،ا اعاني الإجرلءل ا ا
استناعحرالحتكم،ابتمراافيسا
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لجَست ايامالجه ا الخصاما الوشهادا(جم،ا،2006اصفو ا )38ا،اكمتايأخذا
هذلالونظتماجالزالوطعناياميعالأاكتمالجنتئي  .ا
فيمت اخصاد االوقتضيا،افهذلالونظتمامنوهاد الاإجتبيتايالوحوثاعنا
لحقيق امثلالونظتمالوتنقيي ا اري ا لاع اياتكايناعقيرتها اقنتعتهابنتءًا
عَىالأدو المطر ا ا(لهيي،ا،2008اصفو ا )87ا،ا وذوكاكتناوَتوقيقالوذيا
يتماأمتمالوقتضياأثنتءالحتكم اأهمي اتفاقالوتوقيقالابترلئيالوذياجريها
لونيتب الوعتم  ،ابل ا تفاق اإجرلءل امع ا الااتراا ا(عاض ،ا ،2004اصفو ا
 .)16ا

عناأهمايتميزابهتالونظتمالمختَطاهااطحيعتهالمرن ،اايثاأنهاقتبلاوَتطااا
الإتقتنابقراامتاينجح ا المشرعايالجمعابناعنتصرامستمرةامنالونظتمنا
لوستبقنا،ا لوقـراةاعَىالوتنسيقابينهمتا اذوكا فقتاوأنظم الوسيتاي ايا
لور لالمختَف ا(صتح،ا،2004اصفو ا .)76ا
فيمت ايتعَّق ا ابأثر الونظتم المختَط اعَى انظتم الأدو  ،افإنه ايحر اختص ا ا
بصف افعتو اي الختذ الوقرلا الحتام ،اأي اي امراَ الحكم ،ا امت اأن الونظتما
لاتهتمياهاالوذياميزامراَ الحتكم ا اهااكمتااأينتااتوفتايأخذابنظتماا
لأدو المعناي  ،افهذل ايقادنت اإى الوقال اأن الونظتم المختَط ا ايأخذ امنطقيتا
بنظتمالأدو المعناي ،ا اهذلافإنالوقتضيالجنتئيايتمتعافيهابسَط ا لاع ايا
تقريرالأدو اايثايتماتقريرهتا فقتاوقنتعتهالوقضتئي

ا

ا(زيرلناحمر،ا،2006اصفو ا .)56ا
لوفرعالوثتوث:اتقريرالونظتمالمختَط ا
إناهذلالونظتمايسعىاإقتم الوتالزنابنااقاقالاتهتما اقاقالورفتع،اإااأنها
مايصلاإىالمست لةالوتتم يانطتقااَط الوقتضياأصححاوهاد الاإجتبيتايا
تقرير الورويل ا ،افها الوذي اياجه اأدو الإثحت ا لونفي ا يسعى ا الء اتقصيا
لحقيق ا(عاض ،ا ،2004اصفو ا )16ا ،ا وكن ا اغم الجتبي الونظتم المتمثَ ايا
حت وتهامعتج اعياب الونظتمنالاتهتمي ا لوتوقيقي ا لوتافيقابنااَط ا
استناعحرالحتكم،ابتمراافيسا
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لور و ايالوعقتبا لحري الوشخصي اوَمتهما،اإااأنهاعيباعَيهاأنهايفتقراإىا
أاتس افكريايعكساار داهذلالوتافيقا ايحعرهاعناشحه الوتصنعا،ا هذلافإنا
هذلالونظتمايغَباعَيهاطتبعالورلغمتتي ا ،ا بتوتتويافهااحلاتغيرا تعريلا
فقتاوَتجتابا لونظمالوسيتاي ايالور لالمختَف ا(مر ك،ا،2003اصفو ا )35ا

لختم

ا

مناخالامتاتقرّمتادالاتهاياهذلالمقتل،امكناأناخَصاإىاجماع امنا
لونتتئجاأهمهت :ا
مرّ الخصام الجنتئي ابأنظم اإجرلئي امتعردة اكتنت اتعكس اتغرل الأ ضتعالاجتمتعي ا الوسيتاي ا لاقتصتدي اوَشعاباياكلاد و .ا ا
م اتكن اقالعر الإجرلءل امنعزو اعن الوتطاا الحضتاي الوذي اشهرتهاللتمعت الإنستني اياختَفالوعصاا .ا
مكن الوقال اأن انظم الاجرلءل الجنتئي ا الورئيسي اثاث اهي :الاتهتمي،الوتنقيي،المختَط،ا يااظاأنااع ا ضيق ااَط الوقتضيايالإثحت ا تقريرا
لأدو اتتحتيناياكلانظتمامناهذهالونظمالإجرلئي  .ا
يتّسم اد ا الوقتضي الجنتئي اي الونظتم الاتهتمي ابتوسَحي  ،اختص افيمتاتعَّقا ابتوحوثاعنالأدو ا معهتا لوتورياعنهت،احيثااامكنه اأنايتورىا
عنالحقيق امناأيامصرااكتن اااىامتايتَقتهامنالخصاماد ناغرهم،اأمتا
فيمت ايتعَق ابتقرير اهذه الأدو افإن اوه الوسَط المطَق اي امويصهتاا
تقريرهت .ا
 اأصحح اد ا الوقتضي اياظل الونظتم الوتنقيي امتتزا ابتإجتبي النطاقتااامنالوحوثا الوتنقـيباعنالحقيق امناخالالوحوثا الوتورياعنالأدو امنا
جه ،ا صاا اإىاتقريراقـيمتهتامناجه اأخرى ،اغراأناخصتئصاهذلالونظتما
تقتضي اتقيّره ابنظتم الأدو الوقتناني اي اجتل الإثحت  ،الأمر الوذي اقيّرا
لوسَط الاقنتعي اوَقتضي الجنتئي اي اتقريره اوأدو الوي ايرمهت المشرّعا
مسحقت .ا
استناعحرالحتكم،ابتمراافيسا
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يشرك الونظتم المختَط امع الونظتم الوتنقيي اي امنح الوقتضي اد الاإجتبيتايالوحوثاعنالحقيق ا كذلااريتهايالاقتنتع،اغر اأن اأخذالونظتما
لمختَطابنظتمالأدو المعناي ايالإثحت ايفتحاللتلاأمتمالوقتضياياتقريرها
وأدو ا فقتاوقنتعتهالوقضتئي  .ا
قتئم المصتداا لمرلجع
ااتمااسنابكتا.ا(.)2005اأصالالإجرلءل الجنتئي ا فقاأار الوتعريا الوتشريعي الاجتهتدل الوفقهي ا لوقضتئي .الإاكنراي :امنشأةالمعتاف.جالاازيا شركته.
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-انصرالورينامر ك.ا(.)2003احتضرل ايالإثحت الجنتئيا(الونظري الوعتم اوإثحت ا
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AbstractPublic Deals Are Considered One Of The Most Important Legal
Channels For Spending Public Money, So This Mechanism Must Be Briefed
With The Necessary Transparency In All Aspects, Which Is The Thing That
Tried To Organize New Public Deals To Adopt Through Its Various Texts
Interfering In The Work Of This Mechanism, In Order To Integrate The
Various Procedures That Make Up The Deal Starting By Identifying Needs
And Reaching Them, We Will Try, Through This Research Paper, To
Address How To Embody Transparency, As Well As Assess Its Level
Whenever Possible In Some Important Stages Of The Life Of The Public
Deal, As It Is One Of The Guiding Principles For The Prevention Of
Corruption.

Key WordsPublic Transactions, Transparency, Protection, Corruption,

مقدمة:
تعد الصفقات العمومية من أهم امعامات امالية الي تقوم بها اإدارة
مناسبة قيامها بوظائفها وذلك بالنظر إى أهميتها ي تلبية حاجاتها ومن ثم
إشباع احاجيات العامة من جهة ،وإى ضخامة اأغلفة امالية امرصودة ها ي
كل قانون للمالية من جهة أخرى ،هذا ما جعل منها حقا خصبا ومهيئا لكل
جرائم الفساد ،خاصة ي ظل ضعف موقف الشفافية ي امرسوم الرئاسي
 ،236/10نتيجة ما كشفه الواقع العملي من غموض وثغرات تتصف به بعض
نصوصه بعد تطبيقه ما يزيد عن اأربع سنوات ،هذا ما كان سببا أساسيا ودافعا
رئيسيا ي تعجيل إعادة مراجعة تنظيم الصفقات بشكل كلي سنة  2015سعيا
استدراك أوجه القصور الي كشف عنها التنظيم السابق ،وللتمكن أيضا من
رفع مستوى الضمانات الداعمة لتجسيد شفافية أكر من خال تنظيم جديد
باللجوء إى إدخال حيينات على بعض النصوص السابقة واستحداث نصوص
جديدة متى تطلب اأمر ،للوصول لرفع اللبس ي كل نص من النصوص وي
كل إجراء تبنى عليه الصفقة ،بداية من إجراء حديد احاجات وإنتهاءا بإجراء
تنفيذ موضوع الصفقة وتسليمها للمصلحة امتعاقدة ي إطار ااحرام التام
لأحكام التنظيمية ،والتقيد بواجب إعاء مبدأ الشفافية ،أجل كفالة احماية
الازمة للصفقة ،وتوفر ها ما مكن توفره من الشفافية امطلوبة الي تنأى بها
خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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عن جرائم الفساد من ناحية ،وتتناسب مع مقتضيات امصلحة العامة
ومتطلباتها ي كل الظروف من ناحية أخرى ،ولعل أهم مقياس مستوى
الشفافية ي أي قانون أو تنظيم يتمثل ي مدى وضوح وبساطة نصوصه أوا ،وي
مدى سهولة وتكامل وأمان إجراءاته عند تطبيقها عمليا ضد جرائم الفساد
ثانيا ،لذا فإن دراسة موضوع الشفافية كآلية للوقاية من الفساد ي تنظيم
الصفقات العمومية يستلزم منا التعرض إى تقييم دور تنظيم الصفقات
العمومية ي جسيد الشفافية خاصة بالنسبة لبعض النصوص الي وردت فيه
ثم اإنتقال استعراض الشفافية ي كل مرحلة من امراحل الي تتخلل إبرام
الصفقة العمومية وذلك انطاقا من اإشكالية التالية :ما مدى إلتزام امرسوم
الرئاسي  247/15بتجسيد الشفافية ي إجراءات إبرام الصفقة العمومية؟
ولإمام بهذا اموضوع ومعاجة إشكاليته تطرح اأسئلة الفرعية التالية:
 - 1هل امرسوم الرئاسي  247/15امتعلق بالصفقات العمومية قانون شفاف
من حيث امبدأ؟.
 - 2هل الشفافية الي وفرها امرسوم الرئاسي  247/15امتعلق بالصفقات
العمومية ي إجراءات إبرام الصفقة العمومية كافية لوقايتها من الفساد؟.
وي سبيل اإجابة على اإشكالية الي تبنتها هذه الدراسة اتبعنا امنهج
الوصفي والتحليلي الذي يقوم على الوصف الدقيق والتحليل العميق للنص
القانوني احاكم للصفقات العمومية واإجراءات امنبثقة عنه ،كما قسمنا
موضوع دراستنا هذا إى أربعة حاور حيث سنتطرق أوا إى الشفافية ي تنظيم
الصفقات العمومية ،ثم سنتعرض للشفافية ي مرحلة حضر الصفقة
العمومية ثانيا ،لننتقل إستعراض الشفافية ي مرحلة اإعان ثالثا وي مرحلة
اإبرام رابعا.
أوا :الشفافية ي تنظيم الصفقات العمومية
إضافة للقانون  01/06امتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،يعتر
امرسوم الرئاسي  247/15امتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات امرفق
العام ما جاء به من أحكام ختلفة شريكا أساسيا ي إرساء ودعم مبدأ الشفافية
ي جال الصفقات العمومية ومايتها من كل مظاهر الفساد ،إا أن هذا ا
خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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يعي خلوه ي نفس الوقت من بعض اأسباب اماسة بالشفافية أو على اأقل
امبطلة مفعوها امطلوب وتتمثل هذه اأسباب ي التالي:
 - 1الغموض ي مواجهة الشفافية:
تعرف الشفافية لغة من شف ،يشف ،وشفاف ،وثوب شفاف بفتح الشن
وكسرها أي رقيق ويشف بالكسر شفيفا ،أي رق حتى يرى ما حته ،وهو الذي
يستشف ما وراءه أي مكن أن يبصر ما وراءه ،وعلى ذلك فإن الشفافية تعي
القدرة على إبصار اأشياء اموضوعة خلف الشيء ،وبالتالي رؤية هذه اأشياء
ومعرفة حقيقتها.
وهو الذي يعي ي قاموس ماكمان الطريقة النزيهة ي عمل اأشياء الي
مكن الناس من معرفة ما تقوم به بالضبط ،وبذلك تعدد تعريفات الشفافية
تبعا جال إستخدامها (غنو ،2017 ،ص.ص .)222- 221
أما الشفافية اإدارية فعرفها نزيه برقاوي على أنها "الوضوح والعقانية
واالتزام بامتطلبات أو الشروط امرجعية للعمل وتكافؤ الفرص للجميع وسهولة
اإجراءات واحد من الفساد فشفافية القوانن تعي وضوحها وبساطة صياغتها
وسهولة فهمها ،هذا باإضافة إى سهولة اإجراءات التنفيذية وبساطتها وعدم
تعقيدها والسماح باالتفاف عليها وإطالتها غر امررة وكذلك النزاهة ي
تنفيذها" أما عبد خرابشة فعرفها بأنها "تعي وضوح التشريعات وسهولة فهمها
واستقرارها وانسجامها مع بعضها ،وموضوعيتها ووضوح لغتها ومرونتها
وتطورها وفقا للتغرات ااقتصادية وااجتماعية واإدارية وما يتناسب مع روح
العصر ،إضافة إى تبسيط اإجراءات ونشر امعلومات واإفصاح عنها وسهولة
الوصول إليها" فالشفافية تتضمن ي اأساس وضوح التشريعات ودقة اأعمال
امنجزة داخل التنظيمات وكذا إتباع تعليمات ومارسات إدارية واضحة وسهلة
قصد الوصول إى اخاذ قرارات ذات موضوعية ودقة ووضوح (مر،2017 ،
ص.ص .)26- 25
بعد تبيان الشفافية ي القوانن نعود لتنظيم الصفقات العمومية الصادر
موجب امرسوم الرئاسي  247/15سنة  ،2015والذي ا خفى على كل من له
عاقة مجال الصفقات سواء من الناحية العلمية أو العملية ما حوي ي
أحكامه ومواده من غموض كبر ،وأكر دليل على ذلك العدد اهائل
خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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للتوضيحات أو ما يعرف بالفتاوى الي أصدرها قسم الصفقات بوزارة امالية منذ
 2015وامتعلقة بطلبات التوضيح القانوني فيما خص اإشكاات امختلفة
وحالة اإبهام الي تكتسي جزءا كبرا من نصوص تنظيم الصفقات العمومية
والي ترد لقسم الصفقات من كل اإدارات اخاضعة لتنظيم الصفقات
العمومية.
وهنا يطرح تساؤل حول مدى قانونية التوضيحات أو التفسرات الي
يصدرها قسم الصفقات بوزارة امالية وأيضا عن قيمتها القانونية وإلزامية العمل
بها من طرف امؤسسات العمومية ،خاصة وأن امرسوم التنفيذي  364/07امؤرخ ي
 28نوفمر  2007امتضمن تنظيم اإدارة امركزية ي وزارة امالية ي مادته
التاسعة م يأتي على ذكر مهمة تقديم التوضيحات القانونية فيما يتعلق
باأحكام التنظيمية للصفقات على اأقل بشكل صريح وواضح كأحد امهام
امكلف بها قسم الصفقات العمومية (امرسوم التنفيذي رقم،)2007 ،364/07 :
على خاف ما م النص عليه ي امادة  213من امرسوم الرئاسي  247/15سالف
الذكر امتضمنة إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات امرفق العام
والي جاء فيها " ...تتوى هذه السلطة الصاحيات اآتية:
إعداد تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات امرفق العام ومتابعة تنفيذه.
وتصدر بهذه الصفة رأيا موجها للمصاح امتعاقدة وهيئات الرقابة وجان
الصفقات العمومية وجان التسوية الودية للنزاعات وامتعاملن ااقتصادين"...
أين منح التنظيم صراحة لسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات
امرفق العام حق إصدار آراء موجهة للجهات ذات العاقة بالصفقات العمومية،
وهنا جدر اإشارة إى أن امرسوم التنفيذي اخاص بتنظيم وكيفيات سر هذه
السلطة م يصدر إى حد كتابة هذه اأسطر ،على الرغم من مرور ما يزيد عن
اأربع سنوات منذ تاريخ إستحداثها ،ما نتج عنه إضافة ما سبق غياب امبادرات
برامج التكوين وترقية التكوين ي جال الصفقات العمومية وتفويضات امرفق
العام (امرسوم الرئاسي رقم )2015 ،247/15 :إى جانب غياب مدونة أدبيات
وأخاقيات امهنة الي نصت عليها امادة  88من امرسوم الرئاسي  247/15سالف
الذكر الي كلفت سلطة ضبط الصفقات العمومية بإعدادها(امرسوم الرئاسي
خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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رقم ،)2015 ،247/15 :وهو اأمر الذي يزيد من تأثر الشفافية ودرجة وجودها ي
كافة إجراءات حضر وإبرام الصفقة العمومية.
 - 2التعارض مع تدابر القانون  01/06امتعلق بالوقاية من الفساد
ومكافحته:
إنه وبالرجوع أحكام امادة  200من تنظيم الصفقات العمومية يتضح أن
سلطة إبرام الصفقة تعود للمصلحة امتعاقدة ،وذلك إستنادا لصاحيتها جاوز
التأشرة لضرورات امصلحة العامة والتسير اإداري احسن عن طريق ما يعرف
مقرر التجاوز(جبور ،2020 ،ص  ،)451والذي يعرف بأنه القرار الذي يصدره
الوزير أو مسؤول اهيئة العمومية امعنية بغرض إبرام صفقة ما على رغم رفض
منحها تأشرة اإبرام من قبل جنة الصفقات العمومية للمصلحة امتعاقدة
وذلك بسبب خالفتها أحد اأحكام التنظيمية (امرسوم الرئاسي رقم،247/15 :
.)2015
هذا ما يكشف صراحة عن عدم فعالية الرقابة اممارسة من طرف جان
الصفقات العمومية حال رفضها منح التأشرة مخالفة اأحكام التنظيمية،
نتيجة إجازة تنظيم الصفقات جاوز رفضها مقرر التجاوز (مقدم ،2008 ،ص
 ،)179على الرغم ما يشكله هذا من إنعقاد السلطة لإدارة بالتخلي عن مبدأ
القرار اجماعي ي إبرام الصفقة العمومية والتوجه حو الطابع اإنفرادي ي
إخاذ القرار ،وعلى الرغم ما يشكله من مساس بدور جنة الصفقات ي الرقابة
على امشروعية (نويوة ،2017 ،ص  ،)138لذلك ونظرا خطورة مقرر التجاوز
على مبدأ امشروعية فقط أحاطه تنظيم الصفقات العمومية جملة من القيود
واحدود تتمثل ي ما يلي:
 أن يصدر مقرر التجاوز من من له صفة لذلك وهو إما الوزير أو مسؤولاهيئة الوطنية أو الوالي ،أو رئيس اجلس الشعي البلدي.
 أن يؤسس مقرر التجاوز على تقرير امصلحة امتعاقدة ،وأن يكون معلاومسببا وذلك باإشارة ي صلب القرار إى الدافع الذي أدى إى عدم اأخذ بقرار
رفض التأشرة ،وأن الدافع يعتر سبب كاي إصدار مقرر التجاوز (جاوي،
 ،2012ص .)86
خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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 أن يرسل مقرر التجاوز ي كل اأحوال إى جلس احاسبة ،سلطةضبط الصفقات العمومية وتفويضات امرفق العام ،امفتشية العامة للمالية،
وكذا جنة الصفقات امعنية للتأكد من مشروعيته (حليمي ،2016 ،ص .)64
 أن يتخذ امقرر ي مدة ا تتجاوز  90يوما من تاريخ تبليغ رفض منحالتأشرة (بن علي ،2017 ،ص .)236
 أن ا يكون سبب رفض منح التأشرة قد م لعدم إحرام اأحكامالتشريعية (امرسوم الرئاسي رقم.)2015 ،247/15 :
وي هذا الشأن يرى الباحث أن مقرر التجاوز والذي يشرط لتطبيقه أن
تكون الصفقة مشوبة خرق أحد اأحكام التنظيمية ا التشريعية يعتر غر
قانوني أصا ،وذلك انطاقا من أن معظم اأحكام الواردة ي امرسوم الرئاسي
 247/15امتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات امرفق العام إن م نقل
كلها ،ماهية ي أصلها إا تفصيل لأحكام الي جاء بها القانون  01/06امتعلق
بالوقاية من الفساد ومكافحته ي مادته التاسعة ي إطار جسيد الشفافية
(القانون رقم ،)2006 ،01/06 :وأن أي حكم ورد ي تنظيم الصفقات العمومية
يرجع أصله ويستمد قوته من أحد التدابر الي نص عليه القانون  01/06سالف
الذكر لغرض الوقاية من الفساد ومكافحته ي جال الصفقات العمومية ،إذا
فا جال للحديث هنا عن أحكام تشريعية وأخرى تنظيمية وا جال للفصل
بن ما يعد تنظيما وما يعد تشريعا من اأحكام أن التنظيم ما هو إا إمتداد
للقانون وما على التنظيم سوى إحرام ما جاء به القانون تطبيقا مبدأ تدرج
القاعدة القانونية خاصة وأن امرسوم الرئاسي  247/15سالف الذكر تضمن ي
مقتضياته القانون  01/06امتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
أما اأمر الثاني الذي يطرح تساؤات متداخلة هي مدة التسعن  90يوما
الي يبدأ حساب سريانها من تاريخ قرار رفض منح التأشرة ،ومثل اأجل
القانوني اممنوح من له الصفة قانونا ي إصدار مقرر التجاوز ليمارس سلطته ي
إخاذ هذا اإجراء من عدمه ،والي تعر إما على خطورة العمل مقرر التجاوز أو
على تعقد إجراءاته ،ومهما كان السبب فإن أجل التسعن  90يوما تعد أيضا
مدة كافية إعادة كل إجراءات الصفقة من اإعان إى امنح امؤقت وبالتالي
التمكن من تصحيح ما وقع ي الصفقة من خرق ،والوصول إى إبرام الصفقة ي
خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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إطار إحرام أحكام كل من القانون والتنظيم على حد سواء ،دون امساس مبدأ
امسؤولية اجماعية ي إخاذ القرار ،ودون حميل امؤهل قانونا إصدار مقرر
التجاوز امسؤولية الفردية ،ما ي ذلك مسؤولية البحث عن ما يلزم من تسبيب
إصدار امقرر ،هذا يرى الباحث أن هذه امدة الطويلة ا مثل إا تأكيدا على
كون مقرر التجاوز قد يشكل جرد إجراء قانوني خدم التحايل والتغاضي على
عدم اإلتزام بالشفافية امطلوبة ي إبرام الصفقات العمومية أكثر ما خدم
ضرورات امصلحة العامة.
ثانيا :الشفافية ي مرحلة حضر الصفقة العمومية
أرسى امرسوم الرئاسي  247/15امتضمن تنظيم الصفقات العمومية
وتفويضات امرفق العام جموعة من اأحكام يقع على امصلحة امتعاقدة اإلتزام
بها أثناء قيامها بالتحضر لإعان على صفقة ما ،وذلك ي إطار دعم
الشفافية ي كل إجراء متدخل ي الصفقة العمومية ،وحرصا منه على امساواة
بن ميع اإجراءات وعدم إهمال أي مرحلة من مراحل الصفقة العمومية ،وقد
جسد التنظيم امتعلق بالصفقات العمومية ذلك عن طريق اأحكام التالية:
 - 1الشفافية ي مرحلة حديد احاجات:
فرض تنظيم الصفقات العمومية على امصلحة امتعاقدة وقبل اللجوء أي
إعان عن الصفقة وجوبية حديد حاجاتها حديدا دقيقا وواضحا ،أن وجود
الصفقة أساسا مرتبط ما تسفر عنه عملية حديد احاجات من نتائج (دراج
وضريفي ،2018 ،ص  ،)18وذلك ي إطار اإحرام التام للمراحل اآتية:
أ  -الدقة ي حديد احاجات :يرتبط مدى دقة احاجات بدقة كل من
التقدير اإداري للمشروع والقيمة امالية التقديرية له ،وهو ما يؤدي مباشرة إى
التحديد الدقيق والواضح لسعر الصفقة ما يقلل من فرص التاعب فيه من
جهة ،وحصن الصفقة من التعديات الي قد ترد عليها أثناء التنفيذ عن طريق
املحق الذي أصبح وسيلة للمساس بشافية الصفقة بنص القانون.
وللوصول للدقة امرجوة ي حديد احاجات جب على امصلحة امتعاقدة
اإلتزام مرحلة اإحصاء والي تعتر حور أساسي ي حديد احاجات امطلوبة
(حليمي ،2016 ،ص  ،)21حيث يتعن على امصلحة امتعاقدة حصر احاجات
امعر عنها خال السنوات السابقة ،أي أن تأخذ ي حسبانها عند عملية التقدير
خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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للحاجات القيمة امالية الي خصصتها لعمليات وصفقات سابقة تكون من نفس
العملية بالنسبة لصفقات اأشغال ،أما فيما خص الدراسات أو اللوازم أو
اخدمات فالتقدير يكون حسب التجانس اموجود بن احاجات امراد تلبيتها
واحاجات الي سبق وأن قامت امصلحة امتعاقدة ي صفقات سابقة والتجانس
هنا مكن أن يكون ناتج عن اخصوصيات الذاتية لكل صفقة أو لوجود جانس
من الناحية الوظيفية (بوالكور ،2017 ،ص .)172
بعد ذلك تباشر امصلحة امتعاقدة مرحلة التحليل إعتمادا على ما
توصلت له من نتائج لتحدد ااختيارات الي مكن إستخدامها ي تلبية احاجات
الي م إحصائها وفقا مبدأ اأهم فامهم مع الوضع ي احسبان اأهداف امتوخاه
والعوائق امتوقعة ونوعية امشروع باإضافة إى هوية اأطراف امتدخلن لتنفيذه،
لتنتقل امصلحة امتعاقدة ي اأخر مرحلة ضبط احاجة وذلك بضبط كل ما
من شأنه توضيح حاجاتها الي سوف تلبيها.
وجدر اإشارة هنا إى أن تنظيم الصفقات العمومية أهمل أهمية مرحلة
التحليل كما أغفل النص على أي مسؤولية للفاعلن ي حضر الصفقة عن
سوء تقدير احاجات (حليمي ،2016 ،ص.ص .)22- 21
ب  -الشفافية ي مرحلة حصيص احاجات :يقصد بتحصيص احاجات
تقسيمها إى جموعات أو أجزاء تشكل ي جملها احاجة اأساسية امطلوب
تلبيتها وتكون لكل حصة غافها امالي ليتوى تنفيذها امتعامل امتعاقد الذي فاز
بها.
وجد فكرة التحصيص جاا واسعا فيما يتعلق بامشاريع الكرى الي
تتطلب إمكانيات كبرة ووقت أكر إجازها ،أين مكن من تفادي اإدارة
امتعاقدة فكرة التعاقد من الباطن ،إا أن الواقع العملي أظهر أن أسلوب
التحصيص أصبح يلجأ إليه لاختاس وجاوز إجراءات إبرام الصفقات
العمومية وبالتالي اإفات من الرقابة (زناتي ،2018 ،ص  ،)44لذلك أوجب
تنظيم الصفقات العمومية ي الفقرة الرابعة من امادة  31منه على اإدارة
امتعاقدة النص على التحصيص ي دفر الشروط لتمكن كل متعهد من تقديم
تعهده وأيضا معرفة احصص الي يستطيع تنفيذها مستقبا ،باإضافة إى
وجوبية إلتزامها بتقييم العروض حسب كل حصة ،كما فرض عليها ي مقابل
خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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منحها سلطة التحصيص أن تعلل اختيارها عند كل رقابة مارسها أي سلطة
(رماني ،2017 ،ص.ص .)68- 67
 - 2اإعداد امسبق لشروط امشاركة واإنتقاء
على الرغم من معاجة هذا امعيار ي تنظيم الصفقات والنص عليه
صراحة إا أن امشرع اجزائري م يتجاوزه ي قانون الوقاية من الفساد
ومكافحته (خضري ،2009 ،ص  )04حيث أوجب على امصلحة امتعاقدة وقبل
اإعان عن الصفقة أن تعد شروط امشاركة فيها وشروط انتقاء امشاركن،
وذلك عن طريق ما يسمى دفر الشروط (رماني ،2017 ،ص.ص ،)46- 41
وتعرف دفاتر الشروط بأنها وثيقة تتضمن جموعة من البنود تتعلق موضوع
الصفقة طريقة منحها ،الوثائق امكونة ها وامطلوبة من امرشحن ،اأسس الي
يتم اإعتماد عليها ي إختيار امتعامل امتعاقد ومعاير اإختيار مثل كيفية
التنقيط بالنسبة للعرضن التقي وامالي إضافة لأحكام امتعلقة بتنفيذ
الصفقة والشروط التقنية الي تضعها اإدارة من أجل حسن تنفيذ الصفقة
(مسقم ،2018 ،ص .)118
أما أنواع دفاتر الشروط فقد نصت عليها امادة  26من امرسوم الرئاسي
 247/15امتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات امرفق العام وهي ثاث
أنواع:
 دفاتر البنود اإدارية العامة والي تعرف بأنها جزء أساسي من العقوداإدارية حدد من خاله الشروط الي تنطبق على ميع العقود الي ترمها
وزارة معينة ،وتتضمن قواعد ائحية عامة وجردة.
 دفاتر التعليمات التقنية امشركة وهي دفاتر تطبق على كل جال منجاات الصفقات العمومية إما اأشغال أو اللوازم أو اخدمات أو الدراسات،
حيث يتم امصادقة عليها من طرف الوزير امعي ،وجب أن ا خالف هذه
الشروط ي مضمونها أحكام دفاتر البنود اإدارية العامة ومكن تقسيم
دفاترالتعليمات التقنية امشركة إى نوعن :دفاتر الشروط التقنية
العامة ودفاتر الشروط التقنية اخاصة.
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 دفاتر التعليمات اخاصة وهي دفاتر توضع خصيصا لكل صفقة يرادإبرامها من قبل امصلحة امتعاقدة ،وتتضمن الشروط الي خص عقد بعينه
وتتعلق بكل حالة عقدية على حدة (بلملياني ،2020 ،ص.ص .)444- 442
ثالثا :الشفافية ي مرحلة إعان الصفقة العمومية
ا يكفي توافر الشفافية ي طريق وجود الصفقة حمايتها من الفساد،
طاما م متد الشفافية أيضا لتفرض حضورها ي مرحلة أكثر أهمية وأكثر
خطورة ،أا وهي مرحلة اإبرام وامنح والي قد يتخللها كثر من مارسات
الفساد إذا ما غابت الشفافية ،لذلك فرض القانون  01/06امتعلق بالوقاية من
الفساد ومكافحته ومن بعده تنظيم الصفقات العمومية ،جموعة من امبادئ
الواجب إحرامها من طرف امصلحة امتعاقدة ي سبيل احفاظ على مرافقة
الشفافية لكل مرحلة من امراحل الي مر بها الصفقة ،وتتمثل هذه امبادئ
أساسا ي اآتي:
 - 1مبدأ حرية الدخول ي امنافسة
تتجسد حرية امنافسة بفتح اجال أمام كل شخص طبيعي أو معنوي
متى توفرت فيهم الشروط القانونية الي وضعها امشرع أجل التقدم بعروضهم
أمام امصلحة امتعاقدة (قدودو ،2018 ،ص  ،)178وذلك ي سبيل إضفاء
الشفافية على عملية إبرام الصفقات العمومية عن طريق إعام امتعاملن
ااقتصادين بوجود صفقة ما يفسح اجال للمنافسة ،ويضمن إحرام مبدأ
امساواة وكذلك يكفل للمصلحة امتعاقدة حق إختيار أفضل العروض
وامتعاملن (نسيغة ،2009 ،ص  ،)118هذا الغرض أوجب تنظيم الصفقات
العمومية على امصلحة امتعاقدة اإعان عن الرغبة ي التعاقد عن طريق
اإشهار الصحفي وجوبا ي جريدتن يوميتن وطنيتن على اأقل وأن حرر
اإعان باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على اأقل ،متبوعا بنشره إجباريا ي
النشرة الرمية لصفقات امتعامل العمومي (خضري ،2012 ،ص  ،)178وي
اجزائر حتكر الوكالة الوطنية للنشر واإشهار وظيفة النشر ،إذ تتوى حديد
اجريدتن اليوميتن لنشر طلبات العروض وإعانات امنح امؤقت ،هذا ما أدى
خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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إى وجود جدل مستمر حول مستوى مقروئية هذه اجرائد ودرجة إنتشارها
وإمكانية الوصول إليها (بقشيش ويعقوب ،2019 ،ص .)598
أما فيما خص عروض الوايات والبلديات وامؤسسات العمومية اموضوعة
حت وصايتها والي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات تساوي
مبلغ مئة مليون دينار أو أقل ومسن مليون دينار أو أقل على التوالي فإن
امرسوم الرئاسي  247/15امتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات امرفق
العام منح امصلحة امتعاقدة إمكانية اللجوء لشروط أخرى لإعان عن صفقتها،
ترتكز أساسا على نشر اإعان ي يوميتن حليتن أو جهويتن باإضافة إى
إلصاقه ي مقرات كل من والواية وبلديات الواية غرف التجارة والصناعة
التقليدية واحرف ،غرف الفاحة ،امديرية التقنية ي الواية (عمري،2017 ،
ص .)231
وي هذا الشأن يرى الباحث أن عدم إلزام تنظيم الصفقات العمومية
امصلحة امتعاقدة نشر إعانها ي النشرة الرمية لصفقات امتعامل العمومي،
وعدم إشراطه أيضا أن يكون النشر ي يوميتن حليتن أو جهويتن ذات توزيع
ومقروئية ،يفسح اجال ولو نسبيا لفرض إختيار امصلحة امتعاقدة ليوميتن
غر مقروئتن ومن ثم منحها إمكانية التحكم ي قائمة امرشحن (امرسوم
الرئاسي رقم.)2015 ،247/15 :
 - 2مبدأ امساواة بن امتنافسن
يعتر هذا امبدأ أحد امبادئ الدستورية الي نص عليها الدستور اجزائري
ي امادة  29منه بقوله " كل امواطنن سواسية أمام القانون وا مكن أن يتذرع
بأي مييز يعود سببه إى امولد أو العرق ،أو اجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف
آخر شخصي أو إجتماعي" (بن شعال ،2015 ،ص .)65
ويقصد مبدأ امساواة بن امتنافسن إجاد نفس الفرص لكل من يتقدم
بطلب العروض ودراستها وفقا لنفس اإجراءات واأشكال الي يضبطها القانون
ودون مييز ،وعدم إعفاء بعض امتنافسن من الشروط امعينة دون البعض اآخر،
أو إضافة أي شروط أو حذفها أو تعديلها بالنسبة للبعض اآخر ،لذا فإن هذا
امبدأ يقوم أساسا على إلتزام اإدارة احياد ي مواجهة امتنافسن وعدم إقصاء أي
منهم إا بناءا على أسباب قانونية أو تقنية ،فمبدأ امساواة ما هو إا أحد أوجه
خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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مبدأ امنافسة والي هي ي نفس الوقت أساس امنافسة ووسيلة خدمتها (عاشور،
 ،2018ص  ،)98لذلك أكد تنظيم الصفقات العمومية على وجوبية إلتزام
امصلحة امتعاقدة ما يلي:
 فتح اجال واسعا أمام امتعهدين لتحضر عروضهم عن طريق فتحاجال أكر عدد مكن من امتعاملن ،مع إمكانية مديد مدة تلقي العروض ي
حالة عدم اإستجابة أو اإستجابة القليلة.
 اإمتناع عن توجيه الطبات وذلك بتفادي وضع مواصفات تقنية يدفاتر الشروط ا تنطبق إا على متعامل إقتصادي معن ،أو منتوج معن ،مع
ضرورة النص على إمكانية تقديم بدائل تقنية ي حالة اخدمات امعقدة تقنيا
(بن الطيب وبوعزة ،2017 ،ص .)191
 اإتصال وتبادل امعلومات بالطريقة اإلكرونية اسيما بإستخدامالبوابة اإلكرونية للصفقات العمومية والي تعتر موقع متخصص ي
الصفقات العمومية وفضاء واسع جميع امتعاملن ي هذا اجال ،تهدف إى
السماح بنشر وتبادل الوثائق وامعلومات امتعلقة بالصفقات العمومية ،مع
إمكانية إبرام الصفقات بالطريقة اإلكرونية (ودان ومركان ،2015 ،ص .)111
وجدر اإشارة إى أن أهمية هذا امبدأ تظهر ي إرتباطه بامنافسة أوا وي
كونه من أكثر امبادئ عرضة لإنتهاك نظرا ما يتعرض له امرشحون من
مارسات فادحة على امستوى العملي ثانيا ،وهذا على الرغم من أن إندماج مبدأ
حرية امنافسة ومبدأ امساواة هو ما يولد لنا معام الشفافية (بن شعال،2015 ،
ص .)65
إضافة إى ما سبق قرر تنظيم الصفقات العمومية بعض اإلتزامات الي
جب اإلتزام بها من طرف امرشحن لدعم امساواة ي ما بينهم والي تتمثل ي
التالي:
 إكتتاب تصريح بالنزاهة :هذا التصريح الذي يرجع أساسه القانونيللمادة ( )9من القانون  01/06سالف الذكر ،والذي جاء به التعديل الذي أدخل
عليه مقتضى اأمر  05/10امؤرخ ي  26أوت ( 2010امرسوم الرئاسي رقم:
 ،)2015 ،247/15حيث موجبه يصرح الشريك امتعاقد بشرفه بأنه م يكن هو
شخصيا وا أحد مستخدميه أو مثليه أو مناوليه ،حل متابعة قضائية بسبب
خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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الرشوة أو حاولة رشوة اأعوان العمومين ،كما يلتزم بعدم اللجوء إى أي
تدخل أو مارسة ا أخاقية أو غر نزيهة بهدف تفضيل عروضه على عروض
امنافسن اآخرين (قرار وزاري.)2015 ،
 اامتناع عن أي وعد بتقديم هدايا أو مزايا أخرى مهما كان طبيعتها أوقيمتها بهدف تسهيل أو منح اأفضلية ي معاجة ملفه على حساب امنافسة
النزيهة (زوزو ،2012 ،ص .)202
 إثبات أن امعلومات الي حوزته ا خل مبدأ حرية امنافسة ي حالةإطاعه على بعض امعلومات الي مكن أن منحه امتيازا عند امشاركة ي
صفقة ما (امرسوم الرئاسي رقم.)2015 ،247/15 :
رابعا :الشفافية ي مرحلة إبرام الصفقة العمومية
رغم فرض امرسوم الرئاسي  247/15سالف الذكر على امصلحة امتعاقدة
اخضوع ي إبرام صفقاتها إى أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة وذلك
استنادا على ما حققه من مساواة ومنافسة وشفافية ي التعامل مع امتعهدين
(عاشور ،2018 ،ص  ،)96إا أن هذا اأسلوب لوحده يبقى غر كاي إذا م يكن
مقرن معاير وشروط توفر اإختيار اموضوعي للمتعامل امتعاقد والي جب
فيها أن تكون حددة مسبقا منع امصلحة امتعاقدة من حيينها حسبما
تريد(قامي ،2013 ،ص  ،)22لذلك ألزم تنظيم الصفقات العمومية أن تكون
امعاير الي يبنى عليها إختيار امصلحة امتعاقدة مستندة إى نظام تنقيط
مؤسس يتم تضمينه دفر الشروط (تياب ،2013 ،ص  )79وقد أورد تنظيم
الصفقات العمومية ضمانن أساسين لتجسيد الشفافية ي هذه امرحلة
يتمثان ي اآتي:
 - 1ضمانة الرقابة الداخلية (جنة فتح اأظرفة وتقييم العروض)
يفهم من الرقابة الداخلية على العموم بأنها جموعة القواعد
واإجراءات امتبعة للتأكد من أن الرامج اموضوعة حقق النتائج احددة ،وأن
اموارد امستعملة تتوافق أو تتجانس مع اأهداف امعلن عنها ،أما الرقابة
الداخلية مفهومها الضيق فتعرف بأنها الرقابة الذاتية الي مارسها اإدارة على
نفسها .وي جال الصفقات العمومية تتوى هذه امهمة جنة فتح اأظرفة
خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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وتقييم العروض وذلك ي سبيل التأكد من إحرام الصفقة للتنظيم الساري
(بوسامة ،2017 ،ص .)154
وعلى الرغم من أهمية جنة فتح اأظرفة وتقييم العروض ي جسيد
رقابة داخلية فعالة ،إا أننا جد أن امرسوم الرئاسي  247/15سالف الذكر م
حدد كيفية تشكيل اللجنة وا اأعضاء امكونن ها ،بل إكتفى فقط
باشراط عنصر التأهيل والكفاءة ،أما آلية تعين أعضائها فقد منحها مسؤول
امصلحة امتعاقدة دون التطرق لرتبة أو صنف اأعضاء امعينن (بوخالفة،2018 ،
ص  )54فيحدد موجب مقرر تشكيلة جنة فتح اأظرفة وتقييم العروض
وقواعد تنظيمها وسرها ونصابها ي إطار اإجراءات القانونية والتنظيمية
امعمول بها ،وجدر اإشارة هنا إى أن جنة فتح اأظرفة وتقييم العروض ليست
جنة عارضة أو مؤقتة تكلف مهمة ثم حل ،بل دائمة ،وثابتة تعر عن مبدأ
اجماعية ي متابعة وتسير الصفقة (مل ،2018 ،ص .)123
أما مهمة جنة فتح اأظرفة وتقييم العروض فتتمثل ي التأكد من
قانونية تسجيل العروض على سجل خاص هذا الغرض ،حرير قائمة امتعهدين
طبقا لتاريخ ورود عروضهم ،حرير وصف موجز للوثائق امكونة للعروض التقنية
وامالية ،حرير حضر اجلسات امنعقدة لتقييم العروض ،دعوة امتعهدين إى
إستكمال عروضهم التقنية بالوثائق الازمة متى دعت احاجة لذلك ،حليل
العروض من النواحي التقنية وامالية إستنادا وتطبيقا للتنقيط امنصوص عليه
ي دفر الشروط ثم إقراح إختيار امؤسسة إعتمادا على نتائج التقييم (حياوي
وآخرون ،2018 ،ص.ص .)481- 480
إضافة إى وجوبية إخطار السلطة السلمية والتنحي على كل عضو من
أعضائها وقع ي حالة تعارض ،وأيضا تقرير حالة التناي بالنسبة للجمع بن
عضوية جنة التحكيم أو عضوية جنة الصفقات مع عضوية جنة فتح اأظرفة
وتقييم العروض ،مع إلزام امصلحة امتعاقدة باإمتناع عن منح أي صفقة
عمومية أي موظف من موظفيها السابقن إا بعد مرور أربع سنوات (امرسوم
الرئاسي رقم.)2015 ،247/15 :
وهنا يرى الباحث أن جنة اأظرفة وتقييم العروض ي شكلها احالي ا
حقق الشفافية امرجوة منها وذلك لأسباب التالية:
خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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 إهمال تنظيم الصفقات العمومية حديد الشروط الواجب توافرهالشغل عضوية جنة فتح اأظرفة وتقييم العروض ماعدا شرط الكفاءة والذي
يعتر كذلك شرط مبهم ،نظرا إختاف أنواع الكفاءة ما بن علمية وعملية أو
اإثنن معا ،ما يفتح اجال أمام مسؤول امصلحة امتعاقدة بتعين أعضاء
اللجنة إستنادا للواءات ا الكفاءات.
 إهمال النص كذلك على عدد أعضاء اللجنة امكونن ها ،وأيضا العدداأدنى الازم من اأعضاء لعقد اللجنة جلساتها وصحة أعماها.
 عدم وضوح آلية إستدعاء اللجنة ،وكذلك اآجال احددة إستدعاءأعضائها قبل موعد إنعقادها.
 عدم منح اللجنة أي حصانة قانونية واضحة ي مواجهة مسؤول امصلحةامتعاقدة أو غره من ذوي السلطة على أعضاء اللجنة بوصفهم موظفن قبل أن
يكونوا أعضاء ي جنة فتح اأظرفة وتقييم العروض.
 - 2ضمانة اإستناد أحسن عرض من حيث امزايا ااقتصادية
تقع امصلحة امتعاقدة ي مرحلة اإختيار والبت النهائي ي العروض حت
جموعة من الضوابط الي حددتها وأعلنت عنها سلفا ،وذلك تطبيقا أحكام
نص امادة  78من امرسوم الرئاسي  247/15امتضمن تنظيم الصفقات العمومية
وتفويضات امرفق العام والي أوجبت أن تكون معاير إختيار امتعامل امتعاقد
مرتبطة موضوع الصفقة ،غر مييزية ،ومذكورة إجباريا ي دفر الشروط
اخاص بالدعوى للمنافسة وأن تستند امصلحة امتعاقدة ي إختيارها إى أحسن
عرض من حيث امزايا ااقتصادية:
إما إى عدة معاير من بينها:
 النوعية. آجال التنفيذ أو التسليم. السعر والكلفة اإمالية لإقتناء واإستعمال. الطابع اجمالي والوظيفي. النجاعة امتعلقة باجانب ااجتماعي لرقية اإدماج امهي لأشخاصاحرومن من سوق الشغل وامعوقن والنجاعة امتعلقة بالتنمية امستدامة.
 القيمة التقنية.خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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 اخدمة بعد البيع وامساعدة التقنية. شروط التمويل عند اإقتضاء وتقليص احصة القابلة للتحويل اليمنحها امؤسسات اأجنبية.
 أن تكون امعاير اأخرى الي وضعتها امصلحة امتعاقدة وغر امنصوصعليها ي تنظيم الصفقات العمومية مدرجة بدفر الشروط.
وإما إى معيار السعر وحده إذا مح موضوع الصفقة بذلك.
إا أن نفس امادة منعت إدراج قدرات امؤسسة كأحد مواضيع اإختيار
وتطبق نفس القاعدة على امناولة (جليل ،2017 ،ص.ص .)399- 398
إضافة إى ما سبق بيانه ألزم تنظيم الصفقات العمومية امصلحة
امتعاقدة بأن يكون نظام تقييم العروض التقنية مهما يكن إجراء اإبرام امختار،
متائما مع طبيعة كل مشروع وتعقيده وأهميته (امرسوم الرئاسي رقم:
.)2015 ،247/15

خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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خامة:
رغم أن تنظيم الصفقات احالي به العديد من اإجابيات وقدم دعما
معترا مبدأ الشفافية ،إا أن ما يسوده من غموض ي جزء معتر من نصوصه،
وبعض اإجراءات تضعف مستوى الشفافية الي يسعى لبلوغها وتبقي على قرب
الصفقة العمومية من دائرة الفساد الذي قد حضر بها ي أي وقت وي معظم
اإجراءات امتعلقة بها.
* النتائج
 غموض جزء كبر من اأحكام التنظيمية الواردة ي تنظيم الصفقاتما نتج عنه ضررا كبرا للشفافية وضرب أهم امبادئ الي تقوم عليها
إسراتيجية الوقاية من الفساد.
 التأثر الكبر مقرر التجاوز على إلتزام امصاح امتعاقدة بالشفافية يمراحل إبرام الصفقة العمومية.
 إمتناع سلطة التنظيم إصدار امرسوم التنفيذي اخاص بسلطة ضبطالصفقات العمومية وتفويضات امرفق العام ،أدى إى غياب تدابر مهمة لدعم
الشفافية لعل أهمها يتمثل ي مدونة أدبيات وأخاقيات امهنة وبرامج التكوين
اللذان يستهدفان أساسا رفع شفافية وكفاءة عمل العاملن ي جال الصفقات
العمومية.
 إحرام تنظيم الصفقات العمومية القدر الكاي من الشفافية ي مرحلةاإعان عن الصفقة العمومية.
 وجود عدة نقائص مس بالشفافية على مستوى جنة فتح اأظرفةوتقييم العروض.
* التوصيات
 ضرورة اإسراع ي تعديل أو حتى إلغاء تنظيم الصفقات احالي وإعادةبعث تنظيم جديد حرم قاعدة الوضوح ي صياغة نصوصه والبساطة ي تنفيذ
إجراءاته إى أكر قدر مكن.
 ضرورة إلغاء العمل بإجراء مقرر التجاوز إزالة التعارض بن تنظيمالصفقات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته من جهة ،ولإبقاء فقط على
خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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التدخل اجماعي ي جال الصفقة العمومية من جهة أخرى ،وذلك ي سبيل
التقليل من فرص الفساد.
 وجوبية اإبقاء على سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات امرفقالعام مع اإسراع ي تنصيبها لبدأ مارسة مهامها ي جال الصفقات العمومية.
 السعي لرفع اللبس على ما يتخلل جنة فتح اأظرفة وتقييم العروضمن نقائص ،خاصة فيما يتعلق بتحديد عدد أعضاء اللجنة وكذلك الشروط
الواجب توافرها ي اموظفن امشكلن ها حديدا نافيا للجهالة ،باإضافة إى
ضرورة تفصيل كيفية عقد جلساتها بداية من عملية إستدعاء أعضائها ووصوا
إى العدد الازم من اأعضاء إنعقاد جلساتها وصدور قرارها.
 - 1أمل غنو أمل .)2017( .تفعيل الشفافية اإدارية كآلية مكافحة الفساد اإداري .اجلة
اجزائرية لأمن والتنمية .اجلد السادس (.)01
 - 2فتيحة حيمر .)2017( .الشفافية كآلية للحد من الفساد ،جلة اآداب والعلوم
ااجتماعية .اجلد الرابع عشر (.)01
 - 3امرسوم التنفيذي رقم 364/07 :امؤرخ ي  28نوفمر  .2007امتضمن تنظيم اإدارة
امركزية ي وزارة امالية .ج ر عدد  ،75لسنة .2007
 - 4امرسوم الرئاسي رقم  247/15امؤرخ ي  16سبتمر  ،2015يتضمن تنظيم الصفقات
وتفويضات امرفق العام ،جريدة رمية ع .2015 .50
 - 5امرسوم الرئاسي رقم .247/15 :سالف الذكر.
 - 6علي سايح جبور .)2020( .اللجنة البلدية للصفقات كأداة للرقابة اخارجية على
الصفقات العمومية ي ظل امرسوم الرئاسي  .247/15اجلة اجزائرية للعلوم القانونية
السياسية واإقتصادية .اجلد السابع واخمسون (.)02
 - 7امرسوم الرئاسي رقم .247/15 :سالف الذكر.
 - 8عبد الرحيم مقدم .)2008( .صاحيات اإدارة امتعاقدة ومدى رقابة جان الصفقات
عليها .جلة امعيار .اجلد الثامن (.)02
 - 9نوال نويوة .)2017( .رقابة اللجنة البلدية للصفقات العمومية وفقا للتشريعن اجزائري
والتونسي .جلة العلوم ااجتماعية واإنسانية .اجلد العاشر (.)01
 - 10بشرة جاوي .)2012( .الدور الرقابي للجان الصفقات العمومية على امستوى احلي.
مذكرة ماجستر .كلية احقوق .جامعة أحمد بوقرة .اجزائر.

خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة
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 - 11منال حليمي .)2016( .تنظيم الصفقات العمومية وضمانات حفظ امال العام ي
اجزائر .أطروحة دكتوراه .كلية احقوق والعلوم السياسية .جامعة قاصدي مرباح.
اجزائر.
 - 12عبد احميد بن علي .)2017( .دور اللجنة الوائية ي الرقابة اخارجية على الصفقات
العمومية .اجلة اأكادمية للبحوث القانونية والسياسية .اجلد اأول (.)02
 - 13امرسوم الرئاسي رقم .247/15 :سالف الذكر.
القانون رقم 01/06 :امؤرخ ي  20فيفري  .2006يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته .ج ر ع
.2006 .14
 - 14عبد الوهاب دراج ونادية ضريفي .)2018( .دور إعمال امنافسة ي مرحلة تكوين الصفقة
العمومية ي احفاظ على امال العام من خال امرسوم الرئاسي  .247/15جلة اأستاذ
الباحث للدراسات القانونية والسياسية .اجلد الثالث (.)02
 - 15منال حليمي منال .امرجع السابق.
 - 16عبد الغاني بوالكور وسناء منغر .ضبط وحديد احاجات مناسبة إبرام الصفقات
العمومية .جلة أحاث قانونية وسياسية .اجلد الثاني (.)01
 - 17منال حليمي منال .امرجع السابق.
 - 18مصطفى زناتي .)2018( .ضبط وحديد احاجات قبل إبرام الصفقة العمومية (حجر
الزاوية ي عقلنة وترشيد الطلب العمومي) .جلة البحوث السياسية واإدارية .اجلد
السابع (.)01
 - 19راضية رماني .)2017( .النظام القانوني لتسوية منازعات الصفقات العمومية .أطروحة
دكتوراه .كلية احقوق .جامعة بن يوسف بن خدة .اجزائر.
 - 20مزة خضري .)2009( .الوقاية من الفساد ومكافحته ي إطار الصفقات العمومية.
املتقى الوطي حول مكافحة الفساد وتبيض اأموال .تيزي وزو :جامعة مولود معمري..
 - 21راضية رماني.امرجع السابق.
 - 22مريم مسقم .)2018( .دفاتر الشروط كآلية لتحقيق شفافية اإجراءات ي الصفقات
العمومية .جلة امقار للدراسات ااقتصادية .اجلد الثاني (.)02
 - 23يوسف بلملياني .)2020( .دفر الشروط كوسيلة لتكريس البعد البيئي ي جال
الصفقات العمومية .جلة دفاتر السياسة والقانون .اجلد احادي عشر (.)01
 - 24ميلة قدودو .)2018( .مظاهر احوكمة ي الصفقات العمومية ومدى فاعليتها ي
الوقاية من الفساد ومكافحته .اجلة امتوسطية للقانون واإقتصاد .اجلد الثالث(.)02
 - 25فيصل نسيغة .)2009( .النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات مايتها .جلة
اإجتهاد القضائي ،اجلد الرابع (.)01
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 مزة خضري .)2012( .الوقاية من الفساد ومكافحته ي إطار الصفقات العمومية.جلة دفاتر السياسة والقانون .اجلد الرابع (.)02
 علي بقشيش وحنان يعقوب .)2019( .اآليات القانونية مكافحة الفساد ي جالالصفقات العمومية ي اجزائر .جلة دراسات وأحاث .اجلد احادي عشر (.)02
 أمد عمري .)2017( .دور اإشهار (اإعان) ي إضفاء الشفافية على إجراءات إبرامالعقود اإدارية ي اجزائر طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  .247- 15اجلة اأكادمية
للدراسات ااجتماعية واإنسانية .اجلد التاسع (.)02
 امرسوم الرئاسي رقم .247/15 :سالف الذكر. حفوظ بن شعال .)2015( .إجراءات إبرام الصفقات العمومية :ضمانات للشفافية أمحواجز تقييدية؟ .جلة اإجتهاد للدراسات القانونية واإقتصادية .اجلد الرابع (.)03
 فطيمة عاشور .)2018( .طرق إبرام الصفقات العمومية ضمانة قانونية لتحقيق مبدأامنافسة والشفافية .جلة الدراسات القانونية .اجلد الرابع (.)01
 مصطفى بن الطيب وعبد القادر بوعزة .)2017( .آليات حوكمة الصفقات العموميةباجزائر ي إطار مكافحة الفساد اإداري -مقاربة نظرية  .-جلة التكامل
ااقتصادي .اجلد اخامس (.)01
 بو عبد اه ودان وحمد البشر مركان .)2015( .البوابة اإلكرونية للصفقاتالعمومية حو حسن أفضل للخدمة العمومية ي إطار اإدارة اإلكرونية .جلة امالية
واأسواق .اجلد الثاني (.)02
 حفوظ بن شعال .امرجع السابق. امرسوم الرئاسي رقم .247/15 :سالف الذكر. القرار امؤرخ ي  19ديسمر  .2015امتضمن ماذج التصريح بالنزاهة والتصريحبالرشح والتصريح بااكتتاب ورسالة التعهد والتصريح بامناولة .ج ر ع .2016 .17
 زوليخة زوزو .)2012( .جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها ي ظل القانونامتعلق بالفساد .مذكرة ماجستر .كلية احقوق والعلوم السياسية .جامعة قاصدي
مرباح .اجزائر.
 امرسوم الرئاسي رقم .247/15 :سالف الذكر. فطيمة عاشور .امرجع السابق. أمال قامي .)2013( .دور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ي تكريس قواعدالشفافية ي جال الصفقات العمومية .املتقى الوطي حول دور قانون الصفقات
العمومية ي ماية امال العام .امدية :جامعة حي فارس.
 نادية تياب .)2013( .آليات مواجهة الفساد ي جال الصفقات العمومية .أطروحةدكتوراه .كلية احقوق والعلوم السياسية .جامعة مولود معمري .اجزائر.
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 حنان بوسامة .)2017( .الرقابة على الصفقات العمومية ي التشريع اجزائري ،جلةالعلوم اإنسانية .اجلد ب (.)47
 عياد بوخالفة .)2018( .خصوصيات الصفقات العمومية ي التشريع اجزائري .مذكرةماجستر .كلية احقوق والعلوم السياسية .جامعة مولود معمري .اجزائر.
 سليمان مل .)2018( .دور رقابة جان الصفقات العمومية ي الوقاية من الفسادومكافحته .جلة دراسات ي الوظيفة العامة .اجلد الثالث (.)01
 عمر حياوي وآخرون .)2018( .تنظيم الصفقات العمومية وماية امال العام ياجزائر .جلة آفاق علوم اإدارة واإقتصاد .اجلد الثاني (.)02
 امرسوم الرئاسي رقم .247/15 :سالف الذكر. مونية جليل .)2017( .دور جنة فتح اأظرفة وتقييم العروض ي ماية امنافسة يالصفقات العمومية .جلة حوليات جامعة اجزائر  .1اجلد الواحد والثاثون (.)01
 -امرسوم الرئاسي رقم .247/15 :سالف الذكر.

خلف اه مس الدين ،سعدي حيدرة

ͶͶ

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد  14العدد 488- 475 : )2021(3
جلَة الواحات للبحوث والدراسات
ISSN : 1112 -7163
E-ISSN: 2588-1892
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2

الصلح ي القضايا اأسرية بن الشريعة والقانون اجزائري
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ملخص-
تشهد البيئة اأسرية ي وقتنا الراهن عددًا من اخافات واخصومات؛ ومن
أهم أسبابها اختاف اآراء واأهواء وتباين الرغبات وعدم استشعار أهمية
الرابطة الزوجية.
ومن الطبيعي أن ينتج عن ذلك اخاف وقوع اهجر وحصول القطيعة،
وانتشار العداوة والبغضاء؛ ما يؤدي إى تفكك اأسرة وضياع احقوق ،ومن
أجل تفادي تنامي هذه الظاهرة أو التقليص من حجمها اهتمّت الشريعة
اإسامية والقوانن الوضعية بإصاح ذات البن خاصة ي اجال اأسري.
ومن خال هذه الدراسة حاولنا مع النّصوص الي ها عاقة بهذه امسألة،
ولإمام أكثر جوانب اموضوع رأينا ضرورة البحث ي اأسئلة اآتية :ما امقصود
بالصلح اأسري؟ وما دليل مشروعيته من الكتاب والسنّة؟ وفيم تتجلى أهميته؟
وما موقف كل من الشريعة وقانون اأسرة اجزائري من امسألة؟
كلمات دالة-
الصلح ،الشريعة ،القانون.

امؤلف امرسل :مو فخار:

488- 475 : )2021(3  العدد14جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد
AbstractNowadays, disputes and conflicts in the family environment
constitute a highly complex and controversial scene as a result of
differing opinions, passions and whims, and varying desires
and orientations.
It is only natural that such conflicts generate hatred and enmity and
lead eventually to the disintegration and destruction of the family,
which makes family reconciliation and conflict resolution an approach
of utmost importance as one of the principles and foundations of both
religious and governmental legislation.
Through this research paper, we try to collect texts that are related
to the issue of reconciliation and family reconciliation in particular.
We will shed light on the topic through such texts while answering
questions such as: What is meant by family reconciliation? What is
the evidence for its legitimacy in the Quran and in the Sunnah? What
are the manifestations of its importance? and how important is it in
governmental legislation?
Key wordsConflicts ,Sharia'aa Law ,law.

:مقدمة
 ولـما كان،ما كان اخاف بن البشر ظاهرة اجتماعية قديـمة قدم اإنسان
بقاؤه يهدد أمن واستقرار اجتمع استوجب على الدولة مـمثلة ي اهيئات
ومؤسساتها التّدخل من أجل التقليص من نطاق اخافات والنزاعات بوجه عام
.واخافات اأسرية والزوجية بوجه خاص
 منه "حظى اأسرة72 وجسيدا لـما سبق نص الدستور اجزائري ي الـمادة
 وإيـمانا من الشارع احكيم وكذا الـمشرع اجزائري،"حماية الدولة واجتمع
بأهمية الصلح كوسيلة من الوسائل الي تسعى حل اخافات اأسرية فقد
وضع نصوصا ي قانون اأسرة وكذا قانون اإجراءات الـمدنية واإدارية على
.ضوئها يتسنى للعاملن ي جال العدالة إجراء الصلح بن اأطراف الـمتنازعة
 وهذا بناء،ومن خال هاته الدراسة حاول اإحاطة جوانب هذا اموضوع
:على اإشكالية اآتية
ماذا نعي بالصلح ي اجال اأسري؟ وما هي العلة من تقريره؟ وما مدى
إلزامية هذا اإجراء؟ وما هي اجهة الي أُسند إليها القيام بهذا اإجراء؟
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ولإجابة عن مثل هذه التساؤات رأينا تقسيم هذه الدراسة إى أربع عناصر،
حيث نتطرق ي اأول إى ضبط امفاهيم ،أما الثاني فخصّصناه أدلة مشروعية
اإصاح اأسري ،وي العنصر الثالث تطرّقنا فيه إى أهمية الصلح اأسري
وحكمه ،وي العنصر الرابع ،واأخر كان ي اجهة الي تباشر الصلح.
أوا :ضبط امفاهيم:
إن دراسة ماهية الصلح كآلية لتسوية النزاعات اأسرية ي الفقه اإسامي
وقانون اأسرة اجزائري يستوجب دراسة مفهوم الصلح لغة واصطاحا،
والتطرق حكمه ومشروعيته.
مفهوم الصلح:
الصلح لغة مأخوذ من الفعل صَلح ،و"الصاد والام واحاء أصل واحد يدل
على خاف الفساد" (ابن فارس ،)1979 ،وأصلح الشيء بعد فساده معنى أقامه.
هذا من الناحية اللغوية.
وإصاح اه تعاى اإنسان يكون بإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده قال اه
ح لَ ُكمْ َأعْمَالَ ُك ْم [اأحزاب؛ .]71
ص ِل ْ
تعاى :يُ ْ
وي ااصطاح فقد تناول الفقهاء مصطلح الصلح ي كتبهم معنى
العَقد الذي ينهي اخافات واخصومات الواقعة بن أطراف النزاعات امختلفة
بصفة عامة بغض النظر عن نوعية هذه اخافات .أو الي تنشأ بن أفراد اأسرة
ما فيها كل من الزوج والزوجة وهو أخطرها ضررا ما خلفه من تصدع ي
العاقات وتباعد بن اأشخاص ،ورما متد أثره إى اأصهار وكذا اأواد.
أما من النّاحية القانونية وبالرجوع إى امادة ( )49من قانون اأسرة ،الي
جاء فيها " :ا يثبت الطاق إا حكم بعد عدة حاوات صلح جريها القاضي
دون أن تتجاوز مدته ثاثة ( )3أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى".
ناحظ أن امشرع اجزائري قد اعتر الصلح إجراء قضائيا يسبق الفصل ي
القضية دون تقديم تعريف له ،غر أنه استدرك هذا اأمر؛ فبالرجوع إى امادة
( )459من القانون امدني جدها قد عرفت الصلح أنه" :عقد ينهي به الطرفان
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نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا حتما وذلك بأن يتنازل كل طرف منهما على
وجه التبادل عن حقه".
ثانيًا :أدلة مشروعية اإصاح اأسري:
لقد أحصى العلماء الذين اعتنوا بالصلح وفض النزاعات ي الـمجال
اأسري ،أدلة كثرة على مشروعيته ،ونظرًا إى كثرتها سوف نقتصر على أقوى
اأدلة وأظهرها.
أ .القرآن الكريم:
ي إطار فض النزاعات بن الـمتخاصمن تضمّن القرآن الكريم العديد من
اآيات نذكر منها قول اه تعاىَ :وإِنْ خِفْ ُتمْ شِقَاقَ بَيْ ِنهِمَا فَا ْبعَثُوا حَكَماً مِنْ
َأ ْهلِهِ َوحَكَماً ِمنْ َأ ْه ِلهَا إِنْ يُرِيدَا ِإصْاحاً يُوَفِقْ اللَهُ بَيْ َنهُمَا إِنَ اللَهَ كَانَ َعلِيمًا
خَبِراً [النساء؛  .]35فإذا بذل الزوجان ميع جهودهما لإصاح وإزالة الشقاق،
ولـم يتوصا إى احل؛ وجب على جنة الصلح النظر ي أمر الزوجن بنيّة
اإصاح مستعينة باحكمن ،وهذا بدراسة الـمشكلة من ميع جوانبها
اإجابية والسلبية ،من أجل اسرجاع السكينة وامودة بن قلوب اأزواج.
وقال سبحانه أيضاَ :وإِنْ امْ َرأَةٌ خَافَتْ مِنْ َب ْع ِلهَا نُشُوزاً أَوْ ِإعْرَاضاً فَا جُنَاحَ
شحَ وَإِنْ
ص ْلحُ خَيْرٌ َوُأحْضِرَتْ اأَنفُسُ ال ُ
صلْحاً وَال ُ
ص ِلحَا بَيْ َنهُمَا ُ
َعلَ ْيهِمَا أَنْ يُ ْ
ُتحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِ َن اللَهَ كَا َن بِمَا َتعْ َملُونَ خَبِرًا [النساء؛ .]128
ب .السنّة النّبوية:
بالرجوع إى سنة الني صلى اه عليه وسلم جد مة العديد من اأدلة
القولية والفعلية الي تُعدُ مصدرا تشريعيا لعملية الصلح ،ونذكر منها:
 عن أبي الدَرداء ،قال :قال رسولُ اه -صلى اه عليه وسلم " :-أا
أخبِ ُركُم بأفضَلَ من درجةِ الصِيامِ والصَاةِ والصَدَقَة؟ " قالواَ :بلَى يا رسولَ اه
صلى اه عليه وسلم -قال" :إصاحُ ذاتِ البَنِ ،وفسادُ ذات البن احالِقَة"(رواه أبو داود).
 حديث أنس أنّ النيّ صلى اه عليه وسلم ،قال أبي أيوب اأنصاري
رضي اه عنه« :أا أدلك على جارة؟ قال بلى :قال« :صل بن النّاس إذا تفاسدوا
وقرّب بينهم إذا تباعدوا» (رواه البزّار).
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سعْدٍ َرضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَ َأهْلَ قُبَاءٍ اقْتَ َتلُوا حَتَى تَرَامَوْا
سهْلِ ْبنِ َ
َ عنْ َ
س َلمَ بِذَ ِلكَ فَقَال» :ا ْذهَبُوا بِنَا
صلَى اللَهُ َعلَيْهِ وَ َ
حجَارَةِ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَهِ َ
بِا ْل ِ
ص ِلحُ بَيْ َن ُهمْ» (رواه البخاري).
نُ ْ
ج .اإماع:
أمعت اأمة اإسامية على مشروعية اإصاح بن الناس ،ي كل
اجاات ،ما فيها الصلح بن الزوجن ،وقد اشتهر العمل بالصلح بن الصحابة
رضوان اه عليهم ،إذ روي عن عمر بن اخطاب رضي اه عنه أنه قال " :رُدُوا
ضغَا ِئنَ" (رواه
ط ِلحُوا؛ فَإِنَ فَصْلَ الْقَضَاءِ ُيحْدِثُ بَ ْينَ الْقَوْمِ ال َ
ا ْلخُصُومَ حَتَى َيصْ َ
البيهقي).
وقال صاحب كتاب امغي ":وأمعت اأمة على جواز الصلح ي هذه
اأنواع ،صلح بن امسلمن وأهل احرب ،وصلح بن أهل العدل وأهل البغي،
وصلح بن الزوجن إذا خيف الشقاق بينهما"( .ابن قدامة.)1997 ،
د .أركان الصلح:
ي الفقه اإسامي:
- 1
اختلف الفقهاء ي أركان عقد الصلح على قولن ،هما:
عند احنفية :يقوم عقد الصلح عند احنفية على ركن واحد وهو
الصيغة امؤلفة من اإجاب والقبول الدالة على الراضي من امتصاحن ،بأن
يقول صاحتك على كذا بكذا ،ويقول اآخر قبلت أو رضيت أو صاحتك ،فإن
وجد اإجاب والقبول فقد م عقد الصلح.
عند اجمهور :يقوم عقد الصلح عند مهور فقهاء من امالكية
والشافعية واحنابلة على أربعة أركان هي :الصيغة والعاقدان وحل العقد
وبدل الصلح( ،الكاساني.)2003 ،
ي القانون اجزائري:
- 2
أركان عقد الصلح ي القانون امدني اجزائري ثاث :الراضي ،احل،
السّبب.
الراضي :عقد الصلح من عقود الراضي ،يكفي انعقاده توافق اإجاب
والقبول من امتصاحن ،وتوافر اأهلية فيهما وخلو إرادة كل منهما من العيوب
(عيوب الرضى :الغلط والتدليس ،اإكراه والتهديد) ،تنص امادة  459من
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القانون امدني على" :يشرط فيمن يصاح أن يكون أها للتصرف بعوض ي
احقوق الي يشملها عقد الصلح".
احل :هو الركن اأساسي الثاني لقيام العقود كلها ،أن حل الصلح
ي القانون هو احق حل التنازع بن اأطراف ،ومن خال تعريف الصلح ي
امادة  459من القانون امدني السالفة الذكر أنه" :عقد ينهي به الطرفان نزاعا
قائما أو يتوقيان به نزاعا حتما ،وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه
التبادل عن حقه".
السبب :من الفقهاء من جعل السبب ي عقد الصلح هو حسم نزاع قائم
أو حتمل.
يشرط كل من الفقهن اإسامي والوضعي أن يكون الدافع والباعث إى
التعاقد مشروعا وغر خالف للنظام العام واآداب.
ثالثا :أهمية الصلح اأسري وحكمه:
لعملية الصلح إجابيات عديدة ي ميع اأصعدة وجاات احياة وتزداد
هذه اإجابيات متى تعلّق اأمر بقضايا اأسرة ،نظرًا لطبيعة العاقة الي تربط
بن أفرادها.
ومن هذا امنطلق حرص اإسام على مايتها من التفكك وااختاف،
الذي يبدأ نشوزًا أو إعراضًا ثمّ يتحول إى شقاق ففراق ،وتفكك اأسرة من شأنه
أن يؤدي إى تفكك اجتمع.
ما جعل امشرع اجزائري يؤكد على وجوبية الصلح ي القضايا اأسرية،
خصوصا امتعلقة بدعاوى احال الرابطة الزوجية؛ حيث سنَ له إجراءات
مفصلة من خال قانون اإجراءات امدنية واإدارية والي مُاَرس حت إشراف
القضاء.
ذهب اأستاذ مطاعي نور الدين إى أنّ حاولة الصلح ي قانون اأسرة هي
عبارة عن إجراءات يهدف إى تقديم النصح واإرشاد واموعظة احسنة للزوج
(مطاعي ،)2009 ،حتى يتمكن القاضي من الوصول إى امبتغى واهدف امنشود
أا وهو إقناع الزوج الذي أوقع الطاق بضرورة احفاظ على الرابطة الزوجية،
واستعمال حق الرجعة ا غر ،وذلك ا يتأتّى إا إذا م استعمال هذا احق
خال مدة عدة الطاق الرجعي دون حاجة إى إبرام عقد جديد ودفع مهر جديد،
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حيث ا يكون اهدف من الصلح إقناع الزوج عن العدول عن الطاق ،وإنّما من
أجل مواصلة واستمرار احياة الزوجية ،طاما أن مدة عدة الطاق الرجعي م
تنقض بعد ،وعلى القاضي اغتنام الفرصة الساحة وعدم تفويتها.
أ  -مزايا الصلح:
الصلح يزيل اأحقاد:
إنّ اهدف الذي يسعى إليه القاضي ي تصديه للقضايا الي تعرض عليه
هو إنهاء اخصومة وإحقاق احق حسب ما لديه من معطيات وأدلة حتى ولو
أخطأ ،كأن حكم لفائدة الظام على حساب امظلوم فهو إذن متعبد بغلبة
الظن ،وعليه ا يبحث ي أسباب اخاف والنزاع مثلما يقوم به امصلح؛ إذ إن هذا
اأخر يهدف من عملية فض النزاع الوقوف عند اأسباب ثم بعد ذلك يقرح
احلول كما يعمل من أجل تطهر النفوس من اأحقاد وحاول استئصال بذور
النزاع من جذوره.
الصلح يرفع العبء عن كاهل القضاء:
هذه ا َمهَمّة تقوم بها هيئات عرفية كما هو حاصل ي بعض اجتمعات
اإسامية ،ونذكر على سبيل امثال ا احصر ما هو جار به العمل ي اجتمع
امزابي؛ حيث ما ميّزه أن لديه مؤسسات اجتماعية منها مؤسسة العشرة ومن
بن مهامها إصاح ذات البن ،أين يتم تكوين جنة تتوى هذه امهمة فتقوم
بدراسة اأسباب امؤدية إى النّزاع ،وتقرح احلول من أجل التقريب بن
الطرفن ،وبهذا جنب اأسرة شبح الطاق ،فهذا اجهد الذي يقوم به أهل احل
والعقد خفف العبء الواقع على كاهل القضاء ،وي امقابل فإنّ هذه الوسيلة
من احلول البديلة لفض امنازعات ،تساعد الطرفن ي ربح الوقت وتقليل
التكاليف امادية.
حكم الصلح:
ب -
إصاح ذات البن واجبٌ وفرضٌ كفائي على اأمة .قال اه تعاى :فَاتَّقُوا
ت بَيْنِ ُك ْم َوأَطِيعُوا اللَّ َه وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْ ُت ْم مُ ْؤمِنِنَ [اأنفال.]01 :
ص ِلحُوا ذَا َ
اللَّ َه َوَأ ْ
وجاء ي كتب الفقه أنه من حيث ذاته مندوب إليه ،وقد يعرض وجوبه عند
تعيّن مصلحة ،وحرمته وكراهته استلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته.
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ونظرا لـما ي الصلح من نتائج إجابية على حياة اأسرة بصفة خاصة
واجتمع بصفة عامة جعل الـمشرع اجزائري هذا اإجراء وجوبيا ،وهو ما نصت
عليه الـمادة  49من قانون اأسرة اجزائري على أن احكمة قبل إيقاع الفرقة بن
الزوجن ملزمة بالقيام بـمحاولة إصاح ذات البن "ا يثبت الطاق إا حكم
بعد حاوات صلح جريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثاثة ( )03أشهر ابتداء
من تاريخ رفع الدعوى" .وهو ما ذهب إليه اأستاذ بلحاج العربي الذي يرى أنه:
"ا وجود للطاق إا إذا صدر به حكم من القضاء ،وإن حاولة الصلح أصبحت
إجراءً وجوبيا على القاضي القيام به قبل النطق بالطاق .وإذا م يتمّ هذا
اإجراء ،فإن احكم الصادر يكون باطا"( .العربي.)2002 ،
ج  -اآثار امرتبة على خلف حاوات الصلح:
جاء ي قرار صادر بتاريخ  2005/06/14ما يأتي " :حيث وطبقاً أحكام امادة
 49من قانون اأسرة فإنها تقضي على أنه ا يثبت الطاق إا بعد إجراء حاولة
الصلح بن الطرفن من طرف القاضي وحيث أنه ثبت من احكم امطعون فيه أن
احكمة أمرت حضور الطرفن إجراء الصلح إا أنهما م حضرا ،فحرر حضر
عدم الصلح إثباتا لذلك وحيث أنه مادام قد ثبت أن امطعون ضد امدعي اأصلي
قد تغيّب عن جلسة الصلح فإن القضاء بالطاق بن الزوجن دون إجراء حاولة
صلح يعد خالفا مقتضيات امادة  49من قانون اأسرة ،ما جعل الوجهن
امثارين سديدين ما يتعن نقض احكم بدون إحالة" (احكمة العليا،2012 ،
رقم .)687997
رابعا :اجهة الي تباشر الصلح بن الزوجن:
باإصاح تتحقق الطّمأنينة واهدوء وااستقرار واأمن وتتفجّر
ينابيع األفة واحبّة ،على هذا اأساس عمل الـمشرع اجزائري منذ ااستقال
على وضع اهياكل القانونية الكفيلة للقيام بعملية الصلح بن الزوجن ما
يتماشى مع أحكام الشريعة اإسامية ،وي هذا أَ ْوكَل الـمشرع دورا مهما
للقاضي الـمختص بالفصل ي دعاوى الطاق تارة وااعتماد على احكمن تارة
أخرى.
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أ  -إجراء الصلح حت إشراف القاضي:
بن الـمشرع اجزائري ي قانون اإجراءات الـمدنية واإدارية طريقة سر
إجراءات الصلح ي الـمادة  440منه " :يستمع القاضي إى كل زوج على انفراد
ثـمّ معا .ويـمكن بناء على طلب الزوجن حضور أحد أفراد العائلة والـمشاركة ي
حاولة الصلح".
وعليه ا جوز للقاضي ي إطار امهام اموكلة إليه أن يفوض اأعوان للقيام
بـمحاولة التوفيق بن الزوجن؛ أنها من امهام اأساسية للقاضي مثلها ي ذلك
مثل مهمة الفصل ي النزاع الي ا جوز له أن يفوض غره ي القيام بها ،ويتم
الصّلح من قبل القاضي ي جلسة سرية.
أما إذا استحال على أحد الزوجن احضور ي التاريخ احدد أو حدث له
مانع ،جاز للقاضي إما حديد تاريخ احق للجلسة ،أو ندب قاض آخر لسماعه
موجب إنابة قضائية ،وي ميع احاات جب أا تتجاوز حاوات الصلح ثاثة
أشهر من تاريخ رفع دعوى الطاق.
وبالنسبة للطاق بالتّراضي فقد نص امشرع اجزائري ي امادة  1/431من
قانون اإجراءات امدنية واإدارية على " :يتأكّد القاضي ي التّاريخ احدد
للحضور ،من قبول العريضة ،ويستمع إى الزوجن على انفراد ثم جتمعن،
ويتأكد من رضائهما ،وحاول الصلح بينهما إذا كان ذلك مكنا".
وبالتالي؛ ا مكن قبول الطاق بالتّراضي الذي يكون أحد طرفيه حت وضع
التّقديم ،أو ظهر عليه اختال ي قدراته الذهنية حول دون تعبره عن إرادته،
وجب إثبات اختال القدرات الذهنية من قبل طبيب ختص تبعا حكم امادة
 432من قانون اإجراءات امدنية واإدارية ،وهذا ما يزيل النظرة الي كانت
تسود هذا النوع من الطالق الذي يعتر القاضي فيه مكلفا بدور التسجيل
إرادتهما( .حبّار.)2017 ،
وإذا كان الـمشرع قد أوجب إجراء الصلح بصفة إلزامية غر أن نتيجة ذلك
تبقى متوقفة على إرادة الزوجن ،وبالتالي فنتائج حاولة الصلح الي يقوم بها
القاضي ،فا خرج عن أمرين :إما فشل هذه احاولة بسبب خلف أحد الزوجن
بالرغم من مهلة التذكر عن جلسة الصلح دون عذر ،وإما جاح حاولة الصلح
واتفاق الزوجن على حسم النزاع ،إذ يقوم القاضي طبقا لـما جاءت به امادة 443
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من قانون اإجراءات الـمدنية واإدارية ي فقرتها اأوى بإثبات ما اتفق عليه
الطرفان ي حضر اجلسة الذي حرره أمن الضبط ي حضورهما ثم يقوم
بتوقيعه ،كما يوقع الطرفان على احضر ،وإثرها يكتسب هذا احضر صفة
الصلح القضائي ،ويعتر سندًا تنفيذيًا بـمجرد إيداعه بأمانة الضبط طبقا
لنص الـمادة  443ي فقرتها الثالثة من ذات القانون.
غر أن امطلع على سجات احاكم الـمتعلقة بشؤون اأسرة ي القضايا
اخاصة بفك الرابطة الزوجية جد جلسات الصلح الي يقيمها القاضي قبل
إصدار احكم يغلب عليها الطابع الشكلي ،وذلك بتخلّيه عن دوره ي دفع
الطرفن للتصاح وتقريب وجهة نظرهما ،مـمّا يؤدي إى الفشل ي إجاد الصلح
بن الزوجن ،وبالتالي ارتفاع نسبة الطاق؛ حيث وصلت ي السنوات اأخرة إى
ما يقارب مسن ألف حالة ي كل عام ،وهنا نتساءل :ما هي اأسباب والعوامل
الي أدت إى كل هذا؟
ي رأينا أن تكوين القاضي ومدى شعوره بالـمسؤولية دعامتان ينبغي على
القائمن جهاز العدالة اختيار القضاة على هذا اأساس ،وتفعيل دور التفتيش
القضائي الذي يقوم بدور الرقابة والتقييم لعمل القاضي.
امدة الواجب مراعاتها أثناء إجراء:
ما خص ميعاد إجراء الصلح ي قضاء شؤون اأسرة ،جده حدد مدة
زمنية معينة ،حيث جب على قاضي شؤون اأسرة إجراء الصلح خال فرة
ثاثة ( )03أشهر من تاريخ رفع الدعوى ،إذ ليس له السلطة التقديرية ي اختيار
اللحظة امناسبة إجراء الصلح ،وإنّما آليا ومجرد أن ترفع دعوى أمامه حيث
جب عليه أن يبدأ بإجراء عدة حاوات للصلح دون أن يتجاوز امدة احددة
قانونا.
حرير حضر صلح بن الزوجن:
نصت امادة  49فقرة  02من قانون اأسرة" يتعن على القاضي حرير
حضر يبن فيه مساعي ونتائج حاوات الصلح يوقعه مع كاتب الضبط
والطرفن" ،وكذلك امادة  443من قانون اإجراءات امدنية واإدارية ،أنه جب
على القاضي إذا جح ي اإصاح بن الزوجن ،أن حرر حضرا يوقعه مع
كاتب الضبط والزوجن ويثبت فيه الصلح ،ويعد هذا احضر سندا تنفيذيا
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ويكتسب الصفة القانونية ،فا جوز للقاضي ااستمرار ي نظر الدعوى أن
الصلح ينهي النزاع ويضع حدا للدعوى؛ وهذا ي جلسة رمية يقوم القاضي
بإصدار احكم بانقضاء دعوى الطاق بسبب الصلح طبقا ما تنص عليه امادة
 220من قانون اإجراءات امدنية واإدارية "...تنقضي اخصومة تبعا انقضاء
الدعوى بالصلح."...
دور القاضي ي اخاذ التدابر امؤقتة أثناء حاوات الصلح:
من بن التعديات الي جاء بها اأمر  02/05امؤرخ ي  2005/02/27هو
إضافته للمادة  57مكرر الي تنص على " :جوز للقاضي الفصل على وجه
ااستعجال موجب أمر على عريضة ي ميع التدابر امؤقتة واسيما ما تعلق
منها بالنفقة واحضانة والزيارة وامسكن" .بهذا النص يكون امشرع قد مح
للقاضي ،وأعطى لصاحب امصلحة احق ي امطالبة ما يتعلق بهذه امسائل على
الوجه امؤقت إى غاية الفصل ي الدعوى امعروضة أمامه.
الصلح بإشراف احكمن:
ب -
نصت امادة  56من قانون اأسرة اجزائري أنه " :إذا اشتدّ اخصام بن
الزوجن وم يثبت الضرر وجب تعين حكمن للتوفيق بينهما ،يعن القاضي
احكمن ،حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة ،وعلى هذين احكمن أن
يقدما تقريرا عن مهمتهما ي أجل شهرين" ،وهذا اإجراء مستمد هو اآخر من
الشريعة اإسامية.
فالتحكيم على هذا اأساس هو طريق يسلكه القاضي ي حالة إذا م
يتمكن من إجاد احل بالصلح بن الزوجن ،فيمنح الفرصة أقاربهما ،ويشرط
ي احكمن أن يكونا رجلن مسلمن من أهل الزوجن ،ومـمن هما الدراية ي حل
النزاعات ،بعد ذلك أوجب القانون على احكمن رفع تقريرهما إى القاضي عن
مهمتهما ي أجل شهرين.
غر أنه ما يؤخذ على امشرع اجزائري أنه جعل من بعث احكمن وسيلة
جوازية ي الـمادة  56من قانون اأسرة وجعله وجوبيا ي الـمادة  446من قانون
اإجراءات الـمدنية واإدارية هذا ما جعل العاملن ي حرة من أمرهم ،أي
النص أوى بالتطبيق؟
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خاتـمة:
بناء على ما تقدم ي مطلع هذه الدراسة رأينا كيف كان اهتمام الشريعة
اإسامية من مسألة فض النزاع اأسري ،وهذا من خال النصوص امتنوعة من
القرآن الكريم والسنة النبوية وكذا إماع اأمة الي حث على الصلح من جهة،
والي تبيّن لنا الضوابط الواجب مراعاتها عند القيام بهذه العملية من جهة أخرى.
أما من الناحية القانونية أخذ امشرع اجزائري هو اآخر مبدأ الصلح ي
قانون اأسرة كحالة القوانن العربية ككل ،واعتره من قبيل اإجراءات الوجوبية
واأولية الي يلتزم القاضي بها قبل الشروع ي مناقشة موضوع الدعوى ،غر أنه
اتضح لنا بعض الفراغات الي يقتضي على الـمشرع التدخل من أجل تنظيم وضبط
هذه الـمسألة من جديد.
جب التمييز بن أحكام الرجعة وأحكام الصلح:
وعليه ا يصح قول امشرع ":من راجع زوجته أثناء حاولة الصلح ا حتاج إى
عقد جديد" وإما اأصح ":من راجع زوجته أثناء العدة ا حتاج اى عقد جديد،
ومن راجعها بعد فوات العدة حتاج إى عقد جديد".
تعين قاض خاص بالصلح منفرد عن قاضي اموضوع حتى يتفرغ للصلح:
نقرح أيضا ضرورة خصيص دورات تكوينية للقضاة تشمل نظام الطرق البديلة
حل الـمنازعات بصورة عامة ،مع الركيز على آلية الصلح ي دعاوى الطاق ،لـما
ها من أهمية ي ماية اأسرة من التفكك.
تأهيل امقبلن على الزواج:
دائما ي جال التوعية نقرح تنظيم دورات تكوينية لفائدة الـمقبلن على الزواج
حتى نساهم ي تقليل نسبة الطاق وكذا التقليل من حجم اخافات الزوجية.
إشراك اجتمع امدني ي عملية الصلح:
من أجل خفيف العبء على الـمحاكم نقرح إنشاء دائرة أو مؤسسة خاصة
تسمى مؤسسة التحكيم والصلح على غرار اجالس العرفية الـمنتشرة عر الوطن،
يتجه إليها الزوجان قبل القضاء لتنظر ي قضايا النزاع والشقاق حيث ا يعرض
ملف الطاق على احكمة إا بعد الـمرور عليها.
واه اموفق واهادي إى الصراط امستقيم قال اه تعاى :رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ
أَزْوَاجِنَا وَذُرِيَاتِنَا قُرَةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِنَ إِمَاماً [الفرقان.]74 :
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امراجع:
القرآن الكريم والسنة النبوية.

الكتب:
ابن قدامة ،عبد اه بن أمد ،)1997( ،امغي ،تح :عبد اه بن عبد احسن الركي -
عبد الفتاح احلو ،دار عام الكتب ،امملكة العربية السعودية ،ص .05
أبو بكر أمد العتكي البزار ،)2009( ،مسند البزار امنشور باسم البحر الزخار ،مكتبة
العلوم واحكم ،امدينة امنورة ،ج  ،13ص .185
أبو داود سليمان بن اأشعث ( ،)2009سنن أبي داود ،تح :شعيب اأرنؤوط  -حَمَد
كامِل قره بللي ،دار الرسالة العامية ،ج  ،07ص .280
أمد بن فارس القزويي ،)1979( ،معجم مقاييس اللغة ،تح :أمد عبد السام حمد
هارون ،دار الفكر ،سوريا .ص .303
البخاري ،حمد بن إماعيل1422( ،هـ) ،صحيح البخاري ،تح :حمد زهر بن ناصر
الناصر ،دار طوق النجاة ،بروت -لبنان .ج  ،03ص .183
بلحاج العربي ،)2002( ،الوجيز ي شرح قانون اأسرة اجزائري ،ديوان امطبوعات
اجامعية ،اجزائر ،ص .356
البيهقي ،أمد بن احسن ،)2003( ،سنن البيهقي ،تح :حمد عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية ،بروت -لبنان .ج  ،06ص .109
الكاساني عاء الدين أبي بكر بن مسعود ،)2003( ،بدائع الصنائع ي ترتيب الشرائع ،تح:
علي حمد معوض وعادل أمد عبد اموجود ،دار الكتب العلمية ،ص .468
مطاعي نور الدّين ،)2009( ،عدة الطاق الرجعي وآثارها على اأحكام القضائية ،دار
فسيلة ،اجزائر ،ص .130
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حبّار أمال ،)2017( ،الصلح ودوره ي حل النزاعات اأسرية ،جلة البحوث والدّراسات
القانونية ،جامعة البليدة ،اجلد  ،06العدد  ،02ص.446
النصوص القانونية:
الدستور اجزائري ،اجريدة الرمية ،مرسوم رئاسي رقم  251 - 20مؤرخ ي  27حرم
1442هـ اموافق  15سبتمر 2020م.
قانون رقم  ،11- 24مؤرخ ي  09رمضان  ،1404اموافق  09جوان  ،1984امتضمن
قانون اأسرة امعدل وامتمم.
قانون رقم  09- 08مؤرّخ ي  18صفر  1429اموافق  25فراير سنة  ،2008امتضمن
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ملخص -
إن السكن اإجاري العمومي موجه أساسا لإجار كأصل عام ،وعقد
اإجار يصنف ضمن العقود الي تنصب على اانتفاع بالشيء فقط ،فالسكن
موضوع الصيغة خصص لإجار وليس للتملك وبذلك فهو غر قابل
للتنازل .باإضافة انه منع قانونا على مستأجر السكن اإجاري العمومي
التنازل عن حق اإجار لفائدة الغر من الفئات امنصوص عليها قانونا،باعتبار
أن حصوله على السكن كان بدافع احاجة اماسة إليه ،إا أنه قد تقرر السلطات
العمومية التنازل عن ملكية هذه السكنات لفائدة شاغليها بصفة استثنائية ويتم
ذلك موجب نص قانوني.
الكلمات الدالة -
السكن العمومي ااجاري ,املكية ,عدم قابلية التنازل ااجار,
ااستثناءات
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AbstractPublic Rental Housing Is Primarily Intended For Rent As A
Public Asset, And The Lease Contract Is Classified Among The
Contracts That Focus On The Use Of Something Only. Thus,
Housing, The Subject Of The Formula, Is Specified For Rent And Not
For Ownership; It Is, Therefore, Inalienable. In Addition, It Is Illegally
Prohibited For A Tenant Of Public Rental Housing To Waive The
Right To Rent For The Benefit Of Others From The Categories
Stipulated In The Law, Given That His Or Her House Obtaining Was
Motivated By An Urgent Need For It. However, The Public
Authorities May Assign Ownership Of These Houses For The Benefit
Of Their Occupants On An Exceptional Basis, Which Is Executed
Through A Legal Provision.
Key WordsPublic Rental Housing, Ownership, Inalienability, Rent,
Exemptions.

 - .1مقدمة
السكنات اإجارية العمومية كما تظهره التسمية موجه أساسا لإجار
كأصل عام ،مع العلم ان عقد اإجار ليس بتصرف ناقل للملكية ،وإما من
العقود الي تنصب على اانتفاع بالشيء فقط ،أي ان هذا السكن خصص
لإجار وليس للتملك وبالتالي فهو غر قابل للتنازل ،إا أنه قد تقرر السلطات
العمومية التنازل عن ملكية هذه السكنات لفائدة شاغليها بصفة استثنائية ويتم
ذلك موجب نص قانوني جيز لدواوين الرقية والتسير العقاري القيام ذلك.
باإضافة انه منع قانونا على مستأجر السكن اإجاري العمومي التنازل
عن حق اإجار لفائدة الغر باعتبار أن حصوله على السكن كان بدافع احاجة
اماسة إليه ،كونه وحكم حالته امادية ا يستطيع احصول على سكن ي إطار
التملك كما ا يستطيع دفع إجار لدى اخواص ،ورغم هذا امنع شهد الواقع
العملي العديد من هذه اممارسات واخروقات ،ي إطار ما عرف ببيع امفتاح ،الذي
ترتبت عنه نتائج ا حمد عقباها ،وعلى هذا اأساس ،تدخل امشرع حاوا
تسوية هذه اإشكاليات وما ترتب عنها من نزاعات.
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و اهدف ااساسي من هذا اموضوع هو البحث ي احاات الي تقررها
السلطات امختصة التنازل عن ملكية هذه السكنات و النظام القانوني امعتمد ي
ذلك ،وأيضا ااستثناءات الواردة على عدم جواز نقل حق ااجار للغر ،وي حالة
ما اذا م التنازل كيف يتم تسوية هذه احاات من الناحية القانونية .وانطاقا
ما سبق م طرح ااشكال اأتي :اذا كانت القاعدة العامة تقضي بعدم جواز
التنازل على ملكية السكن العمومي ااجاري او التنازل عن حق ااجار للغر
غر جائزا من الناحية القانونية فماهي ااستثناءات الواردة على ذلك؟
للتعامل مع إشكالية هذه الورقة البحثية سنحاول ضبط امادة العلمية
امتوفرة لدينا وفق اطار منهجي يستند أساسا على امنهج الوصفي التحليلي ي
الدمج بن معطيات متعددة وفقا خطة عمل تعتمد على تقسيما ثنائيا على
النحو التالي:
احور اأول:ااستثناءات الواردة على عدم قابلية التنازل عن ملكية السكن
اإجاري العمومي فيما خص دواوين الرقية والتسير العقاري
أوا :مرحلة التنازل عن السكنات ااجارية العمومية قبل 1992
ثانيا :مرحلة التنازل عن السكنات العمومية ااجارية ما بن  1992و2003
ثالثا :مرحلة التنازل عن السكنات العمومية ااجارية بعد 2003
احور الثاني :ااستثناءات الواردة على عدم جواز نقل حق ااجار للغر
(ااستثناءات الواردة على مبدأ عدم قابلية التنازل عن حق إجار هذه السكنات،
فيما خص فئة امستأجرين)
أوا :نقل حق اإجار ي ظل امرسوم التنفيذي رقم  ،43- 98امؤرخ ي 01
فيفري  ،1998الذي حدد شروط نقل حق اإجار امتعلق بالسكنات ذات الطابع
ااجتماعي التابعة لدواوين الرقية والتسير العقاري
ثانيا :نقل حق اإجار ي ظل امرسوم التنفيذي رقم  ،310- 16امؤرخ ي 30
نوفمر  ،2016الذي حدد شروط نقل حق اإجار امتعلق بالسكن العمومي
اإجاري الذي تسره دواوين الرقية والتسير العقاري وكيفياته
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 - .2ااستثناءات الواردة على عدم قابلية التنازل عن ملكية السكن
اإجاري العمومي فيما خص دواوين الرقية والتسير العقاري
عرفت عملية التنازل عن ملكية الوحدات السكنية اإجارية التابعة لدواوين
الرقية والتسير العقاري العديد من احطات ،ميزت كل منها بصدور أحكام
قانونية ختلف عن اأحكام الي سبقتها ،وهو ما سيتم التعرض إليه فيما يلي:
 - .1.2مرحلة التنازل عن السكنات اإجارية العمومية قبل تاريخ 1992
يعتر القانون  ،01- 81امؤرخ ي  07فيفري  ،1981امتضمن التنازل عن
اأماك العقارية ذات ااستعمال السكي أو امهي أو التجاري أو احري التابعة
للدولة واجماعات احلية ومكاتب الرقية والتسير العقاري وامؤسسات واهيئات
واأجهزة العمومية (املغى) ،أول قانون جاء بفكرة إمكانية التنازل عن أماك
الدولة لفائدة شاغليها ،حيث تزامن صدور القانون  ،01- 81مع ظروف سياسية
واقتصادية جعلت الدولة تفكر ي حل جعلها تتخلص من أعباء احضرة
السكنية اموروثة عن احقبة ااستعمارية ،الي صعب على الدولة حمل نفقات
تسيرها وصيانتها ،وعليه جاء هذا القانون لتحديد الثروة العقارية القابلة
للتنازل عنها التابعة للقطاع العام والي شرع ي استغاها قبل شهر
جانفي( 1981ناجي ،2018 ،صفحة  ،)149ومن بينها احات السكنية والبنيات
اجماعية وامساكن الفردية لقطاع الكراء التابعة مكاتب الرقية والتسير
العقاري أو امدجة ي ثروتها (امادة  02من القانون رقم .)1981 ،01- 81
وقد م هذا التنازل لصاح اأشخاص الطبيعين ذو اجنسية اجزائرية،
امتمتعن بصفة امستأجر الشرعي وامستوفون التزاماتهم اإجارية عند التنازل
(امادة  05من القانون  ،)01- 81وي سبيل تنفيذ العملية أنشأ امشرع اجزائري
جانا خاصة أوكلت ها مهمة التكفل بالنظر ي طلبات التنازل (امادة  22من
القانون  ،)01- 81حيث م التنازل لصاح امستأجرين الذين تقابل طلباتهم
بالقبول عن امساكن امؤجرة مقابل مبالغ مالية رمزية تدفع إما بشكل كلي أو
إما بالتقسيط على مراحل (امادة  14من القانون .)01- 81
أما بالنسبة للتنازل عن امساكن الي م اجازها بعد صدور القانون رقم
 ،01- 81والي تدخل ضمن إطار الذمة العقارية اإجارية التابعة للقطاع العام
الي شرع ي استغاها بعد الفاتح من سنة  ،1981فقد نص القانون رقم - 86
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( 03اجريدة الرمية رقم  ,)1986/02/05 ،05امؤرخ ي  04فيفري  ،1986امعدل
وامتمم للقانون رقم  ،01- 81على إمكانية التنازل عنها إما بدفع منها دفعة
واحدة أو بالتقسيط ،ويتم ذلك وفق الشروط التنظيمية امطبقة على بيع
امساكن اجديدة ،حيث صدر تبعا لذلك ،امرسوم رقم ( 71- 88اجريدة
الرمية رقم  ،)1988- 03- 23 ،12امؤرخ ي  22مارس  ،1988الذي حدد
الشروط اخاصة الي تطبق على بيع اأماك العقارية العمومية الي شرع ي
استغاها بعد  01جانفي .1981
حيث أجاز هذا امرسوم البيع لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية ،مع
إثبات صفة امستأجر إذ تعلق اأمر محات مشغولة ،أو صفة امستفيد إذا كان
امقصود حا جديدا ،باستثناء اأشخاص الي نصت عليهم امادة  09منه " ا
حق آي شخص طبيعي سبق له أن اشرى ملكا عقاريا ي إطار القانون رقم
 01- 81امؤرخ ي  07فيفري  1981امعدل وامتمم وامذكور أعاه ،أن يشري
ملكا عقاريا آخر يستعمل استعماا ماثل استعمال ما ا ملكه من قبل وخضع
أحكام القانون امذكور".
ويتم تقديم طلب الشراء من امستأجر القانوني أو امستفيد إى اهيئة
البائعة ،وجب على هذه اهيئة أن تقوم بإشعار امعي خال الشهرين اموالين
بثمن البيع ،ومدة صاحية العرض وكيفيات الدفع ونقل املكية (امادة  11من
امرس ،)1988- 03- 22 ،71الذي إما أن يتم يدفع دفعة واحدة أو بالتقسيط
خال فرة متد على ثاثن سنة للمحات ذات ااستعمال السكي (امادة 13
امرسوم رقم ( .)71- 88عبدالكريم ،2020 ،صفحة )230
وي حال م البيع بالتقسيط يلتزم امشرون بدفع مبلغ أوى حساب اهيئة
العمومية البائعة ا يقل عن  10من من بيع احات ذات ااستعمال السكي،
ليكتمل البيع بتحرير عقد بيع تعده إدارة شؤون أماك الدولة والشؤون العقارية
أو أحد مكاتب التوثيق بناءا على طلب اهيئة العمومية البائعة ،وذلك بعد دفع
من البيع الكامل ي حالة البيع نقدا ،أو بعد دفع امبلغ اأوى ي حالة البيع
بالتقسيط (امادة  14من امرسوم .)71- 88
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 - .2.2مرحلة التنازل عن السكنات العمومية اإجارية ما بن سنة 1992

وسنة 2003

ميزت هذه امرحلة بصدور امرسوم التشريعي رقم ( 04- 92اجريدة
الرمية رقم  11 ،13اكتوبر  ،)1982امؤرخ ي  11أكتوبر  ،1992امتضمن قانون
امالية التكميلي لسنة ،1992حيث قضت امادة  76منه على أن امساكن
ااجتماعية احضرية اجديدة واحات التابعة للقطاع اإجاري امنجزة من
قبل دواوين الرقية والتسير العقاري ،امسلمة واموضوعة حيز ااستغال ،غر
قابلة للتنازل ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
ثم صدر بعد ذلك اأمر رقم ( 27- 95اجريدة الرمية  31 ،82ديسمر
 )1995امؤرخ ي  30ديسمر  ،1995امتضمن قانون امالية لسنة  ،1996الذي
نصت امادة  169منه على أنه" :ا خضع أحكام القانون  01- 81امؤرخ ي 07
فيفري  ،1981امعدل وامتمم والنصوص املحقة به اممتلكات ذات ااستعمال
السكي والتجاري وامهي وغره الي أجزتها دواوين الرقية والتسير العقاري
بتمويل قابل للتسديد من حسابات اخزينة أو بتمويل مضمون من اخزينة
وامسلمة بعد شهر أكتوبر .1992
فيما تبقى تلك اممتلكات الي سلمت قبل شهر أكتوبر سنة  ،1992خاضعة
أحكام القانون رقم  01/81والنصوص الاحقة به " ،ونصت امادة  170من نفس
اأمر على أنه " حدد عن طريق التنظيم شروط إجار البيع للسكنات امذكورة
ي امادة  169أعاه أو بيعها أو إجارها من أجل البيع وكيفيات ذلك."...
فبصدور هذا القانون أصبحت اأماك ذات الطابع السكي التابعة للدولة
وامنجزة بعد أكتوبر  ،1992قابلة للتنازل عن طريق صيغة عقدية جديدة أطلق
عليها باإجار من أجل البيع ،وصدر تطبيقا لذلك امرسوم التنفيذي رقم
( 35- 97اجريدة الرمية رقم  15 ،04جانفي  )1997امؤرخ ي  14جانفي
 ،1997الذي حدد شروط وكيفيات بيع اأماك ذات ااستعمال السكي
وإجارها وبيعها باإجار وشروط بيع اأماك ذات ااستعمال التجاري وامهي
وغرها ،الي أجزتها دواوين الرقية والتسير العقاري بتمويل قابل للتسديد
من حسابات اخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها وامسلمة بعد شهر أكتوبر
سنة  ،1992الذي نص ي امادة  07على أن ":عقد البيع باإجار امنصوص عليه
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أعاه هو العقد الذي يلتزم موجبه ديوان الرقية والتسير العقاري باعتباره
امالك امؤجر أن حول ملكا عقاريا ذو استعمال سكي أي مشري اثر فرة
حدد باتفاق مشرك وحسب شروط هذا امرسوم ،حرر العقد حسب الشكل
الرمي وخضع إجراءات التسجيل واإشهار وفقا للتشريع والتنظيم امعمول
بهما ،وخال الفرة امتفق عليها حتفظ ديوان الرقية والتسير العقاري
بصفته كمالك للعقار بكل حقوقه والتزاماته ،أما امستأجر امشري فيحتفظ
بكل االتزامات امرتبطة بامستأجرين اسيما ي جال اأحياء امشركة".
وعليه ،فبعد تاريخ أكتوبر  1997أصبحت سكنات ديوان الرقية والتسير
العقاري غر قابلة للتنازل لفائدة مستأجريها وإما يستطيع امستأجرين ها
ملكها عن طريق صيغة البيع عن طريق اإجار امنصوص عليه موجب امرسوم
التنفيذي رقم  35- 97عند إعفائهم من دفع أقساط البيع الي تكون ي شكل
إجار (ناجي ،2018 ،صفحة ( .)152القطي ،2019 ،صفحة .)220
 - .3.2مرحلة التنازل عن السكنات اإجارية العمومية بعد سنة .2003
صدر سنة  ،2000القانون رقم ( 06- 2000اجريدة الرمية رقم 12 ،80
ديسمر  ،)2000امؤرخ ي  23ديسمر  ،2000امتضمن قانون امالية لسنة ،2001
حيث قضت امادة  40منه بإلغاء ميع اأحكام امتعلقة بالقانون رقم ،01- 81
ونصوصه التطبيقية ،ويبقى خاضعا أحكام هذا القانون ما عدا اأماك
العقارية الي كانت موضوع طلبات اكتساب الي م إيداعها قبل  31ديسمر
 ،2000حيث تستمر جان ما بن البلديات ي متابعة دراسة طلبات ااكتساب
امودعة قبل هذا التاريخ حتى تتم التصفية النهائية جميع املفات امعنية ،كما
تبقى اللجان الوائية للطعن مؤهلة قانونا ي حدود الصاحيات امخولة ها
طبقا أحكام القانون رقم .01- 81
كما قضت امادة  41منه على أن اأماك العقارية ذات ااستعمال السكي
وامهي والتجاري أو احري التابعة للدولة واجماعات احلية ودواوين الرقية
والتسير العقاري يصبح التنازل عنها على أساس قيمتها التجارية (القرار
الوزاري الؤرخ ي  27جانفي 14 ،2004ماي  2013اجريدة الرمية  29ي  2جوان
 ،)2013وليس على أساس التقدير اجزاي الذي كان معموا به ي ظل القانون
رقم  01- 81املغى.
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وهو ما أكدته كذلك امادة  209من القانون رقم ( 21- 01اجريدة
الرمية رقم  23 ،79ديسمر  ،)2001امؤرخ ي  22ديسمر  ،2001امتضمن قانون
امالية لسنة  ،2002حيث نصت على أنه ":تعد السكنات التابعة للقطاع العمومي
اإجاري ذات الطابع ااجتماعي اممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة قابلة
للتنازل".
وتطبيقا لذلك صدر امرسوم التنفيذي رقم ( 269- 03اجريدة الرمية
رقم  13 ،48اوت ،)2003امؤرخ ي  07أوت  ،2003الذي حدد شروط كيفيات
التنازل عن اأماك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الرقية والتسير العقاري
اموضوعة حيز ااستغال قبل  01جانفي  ،2004امعدل وامتمم ،حيث نصت امادة
 02منه على أنه ":يتم التنازل عن اأماك العقارية امذكورة ي امادة اأوى
لفائدة شاغليها الشرعين من اأشخاص الطبيعين من جنسية جزائرية أو
اأشخاص امعنوين اخاضعن للقانون اجزائري على أساس قيمتها التجارية
حدد معاير حديد القيمة التجارية لأماك العقارية موجب قرار مشرك
بن الوزير امكلف باجماعات احلية والوزير امكلف بامالية والوزير امكلف
بالسكن".
ومكن الشاغلن لأماك العقارية ذات ااستعمال السكي اقتناء سكنهم
بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط ويستفيدون ي هذا اإطار من احتساب
مبلغ اإجار امدفوع منذ تاريخ شغل امسكن امعي (امادة  03من امرسوم
التنفيذي ،)269- 03ففي حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا،
يستفيد امشري من خفيض قيمته  10من من التنازل ،أما ي حالة اختيار
صيغة الشراء بالتقسيط يستفيد امشري من أجل أقصاه  20سنة لدفع من
التنازل ،وجب تقديم دفع أولي بنسبة  05من من التنازل يتضمن مبلغ
الضمان امدفوع يتم دفعه عند إبرام عقد البيع ،أما بالنسبة للمبلغ امتبقي
فيخضع لتطبيق نسبة فائدة حدد بـ 01ي السنة (امادة  04و 05امرسوم
التنفيذي ( )269- 03القطي ،2019 ،صفحة .)229
يودع طلب شراء اأماك العقارية من طرف امقيم الشرعي لدى جنة الدائرة
مرفق باملف امطلوب والي جب عليها البت فيه ي أجل ثاثة أشهر من تاريخ
إيداعه لتبليغ الطالب موجب رسالة مضمونة مع إشعار بااستام بقرارها،
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وبثمن التنازل ووثيقة االتزام بالشراء (القرار امؤرخ ي  25فيفري ،)2004
وبامقابل يتعن على امقبل على الشراء تأكيد طلبه لدى اللجنة ي أجل شهر
واحد ابتداء من تاريخ استام التبليغ.
وعليه ،فإن عقد البيع يتم إبرامه بن امشرى ومالك العقار موضوع التنازل
لفائدة امرشحن (امادة  14من امرسوم  ،)269- 03باعتبار أن العقود اإدارية
اتفاق يرم بن مثل اإدارة ،بصفته موثق لدى الدولة وامستفيد من العقار امراد
اكتسابه ثم القيام بتسجيل العقد لدى مفتشية التسجيل وإرساله إى احافظة
العقارية للقيام بعملية الشهر ،حيث يشرط امشرع ي السندات امثبتة للملكية
العقارية ،إفراغها ي الشكل الرمي تطبيقا لنص امادة  324مكرر من القانون
امدني مع إشهار العقد امثبت ها ي البطاقات العقارية على مستوى احافظة
العقارية امختصة (باشا ،2004 ،صفحة ( .)127ناجية ،ديسمر  ،2018صفحة
)425
لقد نصت امادة  18من امرسوم التنفيذي رقم  269- 03على أن ينتهي
سريان أحكام هذا امرسوم ي  31ديسمر  ،2007ما يفهم مفهوم امخافة عدم
قبول طلبات التنازل بعد هذا التاريخ باستثناء الطلبات امودعة قبله ،إا أنه
بصدور امرسوم التنفيذي رقم ( 296 - 06اجريدة الرمية رقم  03 ،54سبتمر
( ،)2006اجريدة الرمية رقم  ،54الصادرة بتاريخ  03سبتمر  ).2006امؤرخ ي
 09سبتمر  ،2006الذي عدل امرسوم التنفيذي رقم  ،269- 03م مديد العمل
بأحكام امرسوم التنفيذي اأخر إى غاية  31ديسمر .2010
وجدر اإشارة إى أن هذه امرحلة ميزت بصدور امرسوم التنفيذي رقم - 08
( 196امواد من  04- 01من امرسوم التنفيذي رقم  09 ،196- 08جوان ، )2008
امؤرخ ي  06جوان  ،2008احدد لشروط إعادة التنازل عن امساكن ااجتماعية
اممولة من طرف الدولة والسكنات امستفيدة من إعانات الدولة اكتساب املكية،
مقتضى امادة  57من القانون رقم ( 12 - 07القانون رقم  12- 07امؤرخ ي 30
ديسمر 13 ،2007فيفري  ،)2007امتضمن قانون امالية لسنة  ،2008الذي نص
على عدم إعادة التنازل مدة عشر سنوات عن السكنات ااجتماعية (امادة  03و04
من امرسوم التنفيذي ( )169- 08عبدالكريم ،2020 ،الصفحات .)235- 231
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كما م مديد العمل بأحكام امرسوم التنفيذي رقم  269- 03مرة أخرى
موجب امادة  03من امرسوم التنفيذي رقم ( 153- 13اجريدة الرمية رقم
 25 ،22افريل  ،)2013امؤرخ ي  15أفريل  ،2013الذي عدل أحكام امرسوم
التنفيذي رقم  ،269- 03وذلك إى  31ديسمر ،2015كما نص هذا امرسوم
التنفيذي على إقصاء امرشحن الذين سبق هم اكتساب ملك عقاري ذو نفس
ااستعمال من الدولة أو استفادوا من إعانتها امالية اموجهة اقتناء سكن من
ااستفادة من التنازل عن السكنات ااجتماعية موضوع امرسوم التنفيذي.
وي سنة  2015صدر امرسوم التنفيذي رقم ( 211- 15اجريدة الرمية رقم
 19 ،44اوت  ،)2015امؤرخ ي  11أوت  ،2015امعدل وامتمم للمرسوم التنفيذي
رقم  269- 03الذي نص موجب امادة  16مكرر منه ،على أن طلبات شراء
السكنات العمومية ،تقدم لدى جنة ديوان الرقية والتسير العقاري امعي بدا
عن جنة الدائرة ،حيث جتمع هذه اللجنة مرتن ي اأسبوع إى حن إمام
طلبات التنازل ،وجب أن تفصل ي طلبات الشراء خال أجل شهر من تاريخ إيداع
الطلب ،وبذلك يكون امشرع قد قلص من مدة الفصل ي طلبات التنازل
امنصوص عليها موجب امرسوم التنفيذي رقم  ،269- 03كما جب على
اللجنة أن تقوم بإباغ امرشح للشراء موجب رسالة مضمونة مع إشعار
بااستام بقرارها وبثمن التنازل وبوثيقة االتزام بالشراء ،ويتم حديد القيمة
التجارية لأماك العقارية الي مكن التنازل عليها على أساس أمان مرجعية
موحدة ،وهذا حسب ما جاء به القرار الوزاري امشرك (اجريدة الرمية رقم ،29
 02جوان  ،)2013امؤرخ ي  14ماي  2013امعدل للقرار الوزاري امشرك امؤرخ ي
 27جانفي  ،2004الذي حدد معاير حديد القيمة التجارية ي إطار التنازل
عن اأماك العقارية التابعة للدولة ودواوين الرقية والتسير العقاري امستلمة
واموضوعة حيز ااستغال قبل  01جانفي ( 2004القطي ،2019 ،الصفحات
.)229- 223
وجدر اإشارة ي هذا الصدد إى أن السكنات ااجارية العمومية اموضوعة
حيز ااستغال بعد تاريخ  01جانفي  ،2004فإنه م يصدر أي تشريع ينظم
التنازل عنها ،ما يستنتج معه أن السكنات ااجتماعية اموضوعة لاستغال بعد
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تاريخ  01جانفي  ،2004غر قابلة للتنازل لفائدة شاغليها إى حن صدور تشريع
خالف (ناجي ،2018 ،صفحة .)157
 .3ااستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز نقل حق اإجار للغر
إن اعتماد الدولة لصيغة السكن اإجاري العمومي وحمل خزينتها
العمومية للنفقات الكبرة امتعلقة باجازه وصيانته وترميمه ،ناهيك عن دعم
إجاره ،يعكس مدى اهتمامها بالطبقة ااجتماعية امعوزة ،إذ سعت بكل السبل
إى مكن كل مواطن ينتمي إليها من مسكن حتويه هو وعائلته ،معرفتها
بالظروف امزرية الي يعيشها هؤاء ومدى حاجتهم للسكن.
وعلى هذا اأساس وجب على كل مستفيد من سكن إجاري عمومي أن
يستغل السكن بصفة شخصية وأصلية له ولعائلته ،دون أن يقوم بتصرفات تناي
هذه الغاية ،كالقيام بتأجره أو باستغاله لغر الغرض الذي أعد له (تاغابت،
 ،2016صفحة  ،)232إا أن الوقع العملي أثبت عكس ذلك ،إذ شهد العديد من
اممارسات غر القانونية الي قام بها امستأجرون ،وأبرزها التأجر من الباطن
والتنازل عن حق اإجار لفائدة الغر ،بل ذهبوا إى أبعد من ذلك بقيام العديد
منهم ببيع السكنات للغر وهو ما عرف ببيع امفتاح.
 - .1.3نقل حق اإجار ي ظل امرسوم التنفيذي رقم  ،43- 98امؤرخ ي 01
فيفري  ،1998الذي حدد شروط نقل حق اإجار امتعلق بالسكنات ذات الطابع
ااجتماعي التابعة لدواوين الرقية والتسير العقاري (اجريدة الرمية رقم
 04 ،05فيفري )1998
اأصل أن يلتزم مستأجر السكن اإجاري العمومي بعدم نقل حق اإجار
لفائدة الغر ،إذ يعتر التأجر من الباطن من الناحية القانونية عبارة على
شرط مانع من التصرف ي حق اإجار (ياسن ،2016 ،صفحة  ،)385حل
السكن ،حيث يتم إدراجه ضمن العقد ،ليمنع على امستأجر أن يتنازل عنه ،إا أن
القانون أجاز ذلك لفئة معينة من اأشخاص م حديدهم على سبيل احصر
وهم (امادة  01من امرسوم التنفيذي رقم :)43- 98
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 .من هم عاقة قرابة من الدرجة اأوى (الفروع) ،وتتوفر فيهم شروط
احصول على السكن ااجتماعي احددة قانونا.
 - .من تتوفر فيهم شروط حق البقاء ي مساكنهم كما هو منصوص
عليه ي اأحكام التشريعية امعمول بها.
وحتى يكون نقل حق اإجار فعليا ،جب أن يكون معلقا على شرط القبول
الصريح والكتابي للهيئة امؤجرة ،حيث يرسل امتنازل طلب نقل حق اإجار
لديوان الرقية والتسير العقاري عن طريق رسالة موصى عليها ،ويكون مرفقا
بالوثائق الي تثبت أن طالب حق نقل اإجار من اأشخاص السابق ذكرهم،
وكل تصرف خالف اأحكام امنصوص عليها قانونا يعرض كا الطرفن –
امستأجر وامستأجر من الباطن  -إى امتابعة أمام القضاء ،كما يتعرض شاغل
السكن بدون حق للطرد الفوري (امواد  05،03،02من امرسوم التنفيذي )43- 98
(عبدالكريم ،2020 ،الصفحات .)235- 234
 - .2.3نقل حق اإجار ي ظل امرسوم التنفيذي رقم  ،310- 16امؤرخ ي
 30نوفمر  ،2016الذي حدد شروط نقل حق اإجار امتعلق بالسكن العمومي
اإجاري الذي تسره دواوين الرقية والتسير العقاري وكيفياته (اجريدة
الرمية رقم  08 ،07ديسمر )2016
نظرا للتجاوزات الي قام بها العديد من مستأجري السكنات اإجارية
العمومية ،خاصة منها ما تعلق بالتأجر من الباطن لغر الفئات امنصوص
عليها قانونا ،ونظرا حجم النزاعات الي نشأت ي هذا الشأن ،تدخل امشرع
موجب امرسوم التنفيذي رقم  ،310- 16وقام بتوسيع جال ااستفادة من نقل
حق إجار السكن اإجاري العمومي ،فلم يعد مقتصرا على الفئات امنصوص
عليها ي امرسوم التنفيذي رقم  ،43- 98وإما مل أشخاصا أخرى تتمثل ي
(امادة  02من امرسوم التنفيذي رقم :)310- 16
 .اأشخاص الذين هم صلة قرابة مباشرة مع امستأجر من اأصول
والفروع ،الذين تتوفر فيهم شروط ااستفادة من السكن اإجاري العمومي
احددة قانونا.
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 .الشاغلون الذين هم صلة قرابة أو مصاهرة مع امستأجر ،بالنسبة
للسكنات العمومية ااجارية الي تسرها دواوين الرقية والتسير العقاري
امستلمة أو اموضوعة حيز ااستغال قبل  01جانفي .2004
 .كل شاغل آخر للسكن العمومي اإجاري الذي ليس لديه صلة قرابة
أو صلة مصاهرة مع امستأجر ،بالنسبة للسكنات العمومية ااجارية الي تسرها
دواوين الرقية والتسير العقاري امستلمة أو اموضوعة حيز ااستغال قبل 01
جانفي .2004
وحتى يكون نقل حق اإجار فعليا ،جب أن يكون معلقا على شرط القبول
الصريح والكتابي للهيئة امؤجرة طبقا للتشريع امعمول به ،وي هذه احالة ا
مكن منح حق اإجار إا بعد تصفية ميع مبالغ اإجار غر امدفوعة الي
يقع على الشاغل دفعها ،وجب على طالب نقل حق اإجار من الفئات الي
نصت عليها امادة  02من امرسوم التنفيذي رقم  310- 16ي فقرتها  02و ،03أن
يتعهد مسبقا باقتناء السكن امشغول ،كما ا يستفيد من احق ي التخفيض
من من التنازل امنصوص عليه ي امرسوم التنفيذي رقم ( 269- 03امادة  03و
 05من امرسوم التنفيذي رقم ( )310- 16القطي ،2019 ،الصفحات - 234
.)240
يشرط على الشاغلن الذين هم صلة قرابة أو مصاهرة مع امستأجر وكل
شاغل آخر للسكن العمومي اإجاري الذي ليس لديه صلة قرابة أو صلة
مصاهرة مع امستأجر ،بالنسبة للسكنات العمومية ااجارية الي تسرها دواوين
الرقية والتسير العقاري امستلمة أو اموضوعة حيز ااستغال قبل  01جانفي
 ،2004لنقل حق اإجار دفع غرامة مالية للخزينة العمومية يتم حسابها على
أساس من التنازل وحدد كما يلي (امادة  06من امرسوم التنفيذي رقم - 16
:)310
من من التنازل بالنسبة للشاغل الذي لديه صلة قرابة أو صلة
مصاهرة مع صاحب حق إجار السكن امعي.
 20بالنسبة للشاغل الذي ليس لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع
صاحب حق إجار السكن امعي.
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وعلى هذا اأساس يقوم ديوان الرقية والتسير العقاري امعي مباشرة
إجراءات نقل حق اإجار بالتزامن مع اإجراءات امتعلقة بالتنازل ،ويتم تسجيل
امستفيد ي البطاقية الوطنية للسكن امنشأة لدى الوزير امكلف بالسكن (امادة
 05فقرة 4و 5من امرسوم التنفيذي رقم ( )310- 16ناجية ،ديسمر ،2018
صفحة .)430
وجدر اإشارة ي هذا الصدد إى أن تاريخ انتهاء سريان نقل حق اإجار
بالنسبة للحاات الي م ذكرها آنفا ،قد حدد وفقا لنص امادة  08من امرسوم
التنفيذي رقم  310- 16بتاريخ  31ديسمر  ،2017ثم م مديده إى غاية 31
ديسمر  2019حسب ما جاء ي نص امادة اأوى من امرسوم التنفيذي رقم
( 01- 18اجريدة الرمية رقم ،)2018 ، 01امؤرخ ي  04جانفي  ،2018الذي
عدل امرسوم التنفيذي رقم  ،310- 16حيث ا مكن لشاغلي السكنات
العمومية اإجارية بعد انقضاء هذا اأجل أن يطلبوا أي نقل حق اإجار ويتم
طردهم مباشرة من هذه السكنات ،ويستثنى من ذلك اأشخاص الذين هم صلة
قرابة مباشرة مع امستأجر من اأصول والفروع ،الذين تتوفر فيهم شروط
ااستفادة من السكن اإجاري العمومي احددة قانونا (امادة  08امرسوم
التنفيذي رقم .)310- 13
أما عن إجراءات التنازل عن السكنات اإجارية العمومية الي تتم بعد نقل
حق اإجار فتخضع للمرسوم التنفيذي ( 153- 18اجريدة الرمية رقم ،33
،)2018امؤرخ ي  04جوان  ،2018الذي حدد شروط وكيفيات التنازل عن
اأماك العقارية التابعة للدولة و اأماك امسرة من طرف دواوين الرقية
والتسير العقاري ،الذي م موجبه إلغاء ميع اأحكام امتعلقة بامرسوم
التنفيذي رقم ( 269- 03القطي ،2019 ،صفحة .)247
مكن للشاغلن الشرعين من امستأجرين ي اطار السكن ااجاري العمومي
احصول على ملكية السكن بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط ،مع ااستفادة
من خصم مبالغ ااجار امدفوعة منذ تاريخ شغل السكن امعي ،ةي حالة اختيار
صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا يستفيد الطالب من خفيض يقدر ب
 10من من التنازل.
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أما ي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط فيستفيد الطالب من أجل
أقصاه  10سنوات لدفع من التنازل ،وي هذه احالة جب تقديم دفع أولي نسبته
 05من من التنازل يتضمن مبلغ الضمان امدفوع ،يتم دفعه عند ابرام عقد
البيع وخضع امبلغ الباقي لتطبيق نسبة فائدة حدد ب  01ي السنة ،كما
يرتب على عدم تسديد امستحقات الشهرية بعد شهر واحد من تارخها احدد
تطبيق زيادة نسبتها  ، 01وي حالة عدم دفع الطالب التنازل ستة أشهر متتالية
يتم الغاء البيع (امواد  08- 06- 05- 04من امرسوم التنفيذي رقم - 18
.)153
 - .4خامة:
نال السكن اهتماما وافرا من طرف امشرع منذ ااستقال ،حيث مر بعدة
مراحل انتهت بنشوء دواوين الرقية والتسير العقاري.
حيث من خال ما سبق خلص اى أن اعتماد الدولة لصيغة السكن اإجاري
العمومي وحمل خزينتها العمومية للنفقات الكبرة امتعلقة باجازه وصيانته
وترميمه ،ناهيك عن دعم إجاره ،يعكس مدى اهتمامها بالطبقة ااجتماعية
امعوزة ،إذ سعت بكل السبل إى مكن كل مواطن ينتمي إليها من مسكن
حتويه هو وعائلته ،معرفتها بالظروف امزرية الي يعيشها هؤاء ومدى حاجتهم
للسكن .من خال ما سبق م التوصل اى جموعة من النتائج و التوصيات
اهمها:
 النتائج
 الشاغلن لأماك العقارية ذات ااستعمال السكي اقتناء سكنهم بدفع
كامل الثمن فورا أو بالتقسيط ويستفيدون ي هذا اإطار من احتساب مبلغ
اإجار امدفوع منذ تاريخ شغل امسكن امعي
 يودع طلب شراء اأماك العقارية من طرف امقيم الشرعي لدى جنة
الدائرة مرفق باملف امطلوب والي جب عليها البت فيه ي أجل ثاثة أشهر من
تاريخ إيداعه لتبليغ الطالب موجب رسالة مضمونة مع إشعار بااستام بقرارها

حدة مروك

503

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 506- 489 : )2021(3

 التنازل عن امساكن ااجتماعية اممولة من طرف الدولة والسكنات
امستفيدة من إعانات الدولة اكتساب املكية ،مقتضى امادة  57من القانون رقم
1- 07
 أن السكنات ااجتماعية اموضوعة لاستغال بعد تاريخ  01جانفي
 ،2004غر قابلة للتنازل لفائدة شاغليها إى حن صدور تشريع خالف
 قام امستأجرون بالعديد من اممارسات غر القانونية كالتأجر من
الباطن والتنازل عن حق اإجار لفائدة الغر ،بل ذهبوا إى أبعد من ذلك بقيام
العديد منهم ببيع السكنات للغر وهو ما عرف ببيع امفتاح.
 التوصيات
 وجب على كل مستفيد من سكن إجاري عمومي أن يستغل السكن
بصفة شخصية وأصلية له ولعائلته ،دون أن يقوم بتصرفات تناي هذه الغاية
 مكن للشاغلن الشرعين من امستأجرين ي إطار السكن اإجاري
العمومي احصول على ملكية السكن بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط
 إجراءات التنازل عن السكنات اإجارية العمومية الي تتم بعد نقل حق
اإجار فتخضع للمرسوم التنفيذي 153- 18
 اأصل أن يلتزم مستأجر السكن اإجاري العمومي بعدم نقل حق
اإجار لفائدة الغر ،حيث يعتر التأجر من الباطن من الناحية القانونية
عبارة على شرط مانع من التصرف ي حق اإجار
 نقل حق اإجار فعليا ،جب أن يكون معلقا على شرط القبول الصريح
والكتابي للهيئة امؤجرة
 قام امشرع بتوسيع جال ااستفادة من نقل حق إجار السكن اإجاري
العمومي ،فلم يعد مقتصرا على الفئات امنصوص عليها ي امرسوم التنفيذي
رقم 43- 98
 ا مكن منح حق اإجار إا بعد تصفية ميع مبالغ اإجار غر
امدفوعة الي يقع على الشاغل دفعها
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 يقوم ديوان الرقية والتسير العقاري امعي مباشرة إجراءات نقل حق
اإجار بالتزامن مع اإجراءات امتعلقة بالتنازل ،ويتم تسجيل امستفيد ي
البطاقية الوطنية للسكن امنشأة لدى الوزير امكلف بالسكن
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والسلوكية على أساس أن هدف العلوم القانونية هو تنظيم اجتمع وضبطه
ضبطا قانونيا وتنظيميا،فهذه اأخرة تهتم بدراسة الظواهر وامواقف
ااجتماعية دراسة علمية قانونية من أجل اكتشافها وتفسرها والتنبؤ بها ،ومن
ثم كان علم القانون فرع من فروع العلوم ااجتماعية ينطبق عليها مثل العلوم
ااجتماعية اأخرى مناهج البحث العلمي مع نوع من التخصيص والتكييف
بالقدر الازم متطلبات وخصوصيات طبيعة العلوم القانونية.
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 AbstractLegal Sciences And Administrative Sciences Are Considered
An Integral Part Of Social And Behavioral Sciences On The Basis
That The Goal Of Legal Sciences Is To Organize And Control Society
In Legal And Organizational Terms. The Latter Is Concerned With
The Study Of Social Phenomena And Situations, A Scientific Legal
Study In Order To Discover, Interpret And Predict Them, And Then
The Science Of Law Was A Branch Of The Branches Of Social
Sciences Apply To Them, Like Other Social Sciences, Scientific
Research Methods, With A Kind Of Specification And Adaptation To
The Extent Necessary To The Requirements And Peculiarities Of The
Nature Of Legal Sciences.
Key WordsLegal Sciences, Scientific Research Methods, Specification,
Adaptation .Suitability.

مقدمة:
العلوم القانونية أو علم القانون  ،والعلوم اإدارية تعتر جزء ا يتجزأ من
العلوم ااجتماعية والسلوكية على أساس أن هدف العلوم القانونية هو تنظيم
اجتمع وضبطه ضبطا قانونيا وتنظيميا من أجل حقيق امصاح العامة
امشركة عن طريق توفر اأمن والسام وااستقرار ااجتماعي( .رسكوياوند،
 ،1967الصفحات )15- 13
فالعلوم القانونية تهتم بدراسة الظواهر وامواقف ااجتماعية دراسة علمية
قانونية من أجل اكتشافها وتفسرها والتنبؤ بها وضبطها وتنظيمها بواسطة
قواعد وقوانن علمية قانونية عامة ومن ثم كان علم القانون فرع من فروع
العلوم ااجتماعية ينطبق عليها مثل العلوم ااجتماعية اأخرى مناهج البحث
العلمي مع نوع من التخصيص والتكييف وامائمة بالقدر الازم لدواعي
ومتطلبات وخصوصيات طبيعة العلوم القانونية.
(أبو زيد حمود ،1977 ،صفحة )20
وعليه نطرح اإشكالية التالية :
ما هي إشكاات تطبيق مناهج البحث العلمي ي العلوم القانونية واإدارية؟
و لإجابة على هذه اإشكالية وجب علينا طرح بعض التساؤات الفرعية و
اإجابة عليها طبعا منها:
ماذا نقصد بعلم امناهج ؟خنـ ـ ـ ـان أنور
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 كيف جاء علم امناهج ؟ما مدى قابلية مناهج البحث العلمي للتطبيق ي جال العلوم القانونيةواإدارية ؟
لكي ترتبط العلوم القانونية واإدارية بالعلوم ااجتماعية وتصبح فرع أو
جزء منها يشرط العلماء ضرورة توفر الشروط التالية ي العلوم القانونية
واإدارية:
 - 1أن تكون غايات علم القانون هي ذات غايات العلوم ااجتماعية أي إنشاء
وصياغة أحكام وقواعد وقوانن عامة متناسقة علميا ومرتبطة ارتباطا وثيقا
بنمط سلوكي وأخاقي رشيد( .أبو زيد حمود ،1977 ،صفحة )18
 - 2أن تكون موضوعات واهتمامات علم القانون اأساسية واأصلية
موضوعات واهتمامات القيم ااجتماعية والقضايا اانثروبولوجية.
 - 3أن تكون امناهج والبحوث العلمية وأدواتها هي ذات امناهج والبحوث
واأدوات العلمية امستخدمة وامطبقة ي جاات العلوم ااجتماعية( .أبو زيد
حمود ،1977 ،الصفحات )106- 97
فعلم القانون هو علم أوا وعلم اجتماعي أصا وأساسا  ،ووظيفة وغاية
ثانيا،ومن ثم تطبق وتستخدم مناهج البحث العلمي امعروفة و امنهج
ااستدالي،
وامنهج التجريي،وامنهج التارخي،وامنهج اجدلي او الدياليكتيكي وأنواع
البحوث العلمية وأدواتها الي تستخدم ي أنواع وفروع العلوم اأخرى الطبيعية
والرياضية والطبية وااجتماعية ( .باوند ،1967 ،الصفحات )37- 24
وإى حن التطرق إى تفاصيل مدى وكيفية تطبيق كل منهج من مناهج
البحث العلمي امعروفة ي ميدان العلوم القانونية واإدارية  ،وجب علينا أوا
معرفة امقصود بعلم امناهج و تكوينه ي حة وجيزة،وبعدها نتناول كيفية
حديد نطاق الدراسات العلمية القانونية الي جوز فيها فقط استخدام -
امناهج والبحوث واأدوات العلمية وحديد الدراسات والبحوث القانونية واإدارية
الي ا ترتقي إى درجة الدراسات والبحوث العلمية والفلسفية والي ا جوز وا
يصلح تطبيق واستخدام مناهج البحث العلمي فيها وإما تستخدم فيها فقط
أنواع البحوث العلمية وأدوات البحث العلمي من أجل التفسر وامائمة
خنـ ـ ـ ـان أنور
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ااجتماعية واإيديولوجية والسياسية وااقتصادية والفنية والعملية واحضارية
البيئية لتفسر قواعد وقوانن ونظريات القانون وعلم اإدارة وتطبيقها بصورة
سليمة ومائمة وائقة.
احور اأول  :علم امناهج و تكوينه
أوا  :علم امناهج " " METHODOLOGIE
إن كلمة علم امنهجية او علم امناهج " " METHODOLOGIEاستخدمت
أول مرة على يد الفيلسوف كانت ،وذلك عندما قسم امنطق إى قسمن هما :
أ :مذهب امبادئ ،وهو الذي يبحث ي الشروط والطرق الصحيحة للحصول
على امعرفة.
ب :علم امناهج ،الذي يهتم بتحديد الشكل العام لكل علم وبتحديد الطريقة
الي يتشكل ويتكون بها أي علم من العلوم( .بدوي عبد الرمان ،1977 ،صفحة
)7
فعلم امناهج هو العلم الذي يبحث ي مناهج البحث العلمي والطرق العلمية
الي يكتشفها ويستخدمها العلماء والباحثون من اجل الوصول إى احقيقة.
فإذا كانت مناهج البحث العلمي هي الطرق امؤدية إى الكشف عن احقيقة
ي العلوم امختلفة بواسطة جموعة من القواعد والقوانن العامة الي حكم
وتنظم سر العقل وحدد عملياته حتى يصل إى نتائج معلومة  ،فإن علم امناهج
هو العلم الباحث والدارس هذه امناهج العلمية( .بدوي عبد الرمان،1977 ،
صفحة )6
ولقد نشأ وازدهر علم امناهج بعد عملية نضوج العقل اإنساني ي القرن
السابع عشر ووادة العقلية العلمية امنظمة على يد العديد من الفاسفة
والعلماء امتخصصن أمثال
فرنسيس بيكون (FRANCIS BACON 1561 1626
و ريي ديكارت ) 1650- 1596 ( RENE DESCARTES
و امانويل كانت ()1804- 1724
و فتشه ) 1814- 1762 ( FITCHE
و سليبخ ) 1864- 1775( SCHELLING
و هيجل ( ) 1831- 1770
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و وليم جيمس ()1910- 1842
و كارل ماركس و فرويد ريك اجلز ،و كلود برنار " C.BERNARD
و إميل دوركايم(  ،) 1918- 1808وغرهم من العلماء والفاسفة الذين
تعرضوا لعلم امنهج بطريقة أو بأخرى ي كافة فروع العلم وامعرفة( .برتراند،
 ،1983صفحة )48
ثانيا  :تكوين علم امناهج
وامقصود بتكوين علم امناهج هذا،هو بيان كيفية تكوين امناهج العلمية،
وما نصيب كل من العام امتخصص ي ميدان علمه ونصيب الفيلسوف
امنطقي ي تكوين قواعد ومبادئ وقوانن امناهج العلمية( .عوابدي عمار،2005 ،
صفحة )150
ومعنى آخر هل يتم تكوين امناهج بواسطة رجال امنطق والفاسفة مسبقا
ويضعونه ي صورة مبادئ وقواعد وقوانن علمية جب على الباحث والعام
العلمي امتخصص أن يلتزم بها مقدما ويسر على هديها خال القيام ببحوثه
العلمية ي ميدان خصصه  ،أم إن القوانن والقواعد وامبادئ العلمية الي تكون
مناهج البحث العلمي هي من اخراع واكتشاف الباحث والعام امتخصص ي
ميدان علمه ،مثل الطبيب العام ،والعام الرياضي والعام ااجتماعي والعام
الطبيعي والعام الكيميائي...اخ.
وأثار هذه امشكلة بصورة حامة وواضحة كلود برنار ي مؤلفة"امدخل
لدراسة الطب التجريي ".
وقرر رأي كلود برنار بأن جب على العام والباحث امتخصص أا يتقيد
منهج ومذهب فلسفي معن أثناء القيام بأحاثه ودراساته العلمية امتخصصة
أن امناهج ا مكن أن تدرس نظريا كقواعد وقوانن نظرية يسر على هديها
العام امتخصص الباحث وان امناهج العلمية تتكون داخل اميدان وامعمل ،أن
امعمل واميدان امعبد احقيقي واأصيل للعلم حتى تكون هذه امناهج علمية
وصحيحة ومتشبعة بروح العام امتخصص وبروح امعمل أو الورشة الي هي
معبد العلم احقيقي الصحيح( .بدوي عبد الرمان ،1977 ،الصفحات - 31
 )32وأن مناهج البحث العلمي ختلف باختاف العلوم أن روح وفكر وعقل
العام الطي ختلف عن روح وعقل العام الكيميائي ،وروح العام الرياضي
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والعام الطبيعي ،ومن ثم ا يوجد منهج واحد وعام وشامل يضعه الفاسفة
ليكون دليل وطريق كل العلماء امتخصصن وكانت امناهج أنواع ختلفة
ختلف باختاف وفروع العلوم حيث يتطابق ويصلح منهج للعلم الذي م فيه
اكتشافه واخراعه بواسطة العلماء امتخصصن( .بدوي عبد الرمان،1977 ،
الصفحات )9- 8
ويرى الدكتور عبد الرمان بدوي رأيا آخر مضمونه هو حتمية تكامل
وتعاون وتساند كل من العام امتخصص والفيلسوف امنطقي ي تكوين امناهج
وعلم امناهج .فإذا كان صحيحا ما يقوله كلود برنار ي نسبية مناهج البحث
العلمي ي تطبيقها على ختلف فروع العلوم وامعرفة وعدم تقييد العام
امتخصص بقواعد وتعاليم الفيلسوف امنطقي العامة  ،اختاف فروع العلوم
وتنوع عمليات البحث والدراسة من عام إى آخر وخصوصية كل علم وكل
حث ودراسة.
فإنه ليس صحيحا القول بإنفراد العام امتخصص للق وتكوين مناهج
البحث العلمي دون مشاركة العام امنطقي والفيلسوف امفكر ،أن العام
امتخصص ي ميدانه أو معمله دون مشاركة العام امنطقي والفيلسوف امفكر
أن العام امتخصص ي ميدان أو معبده العملي على حد تعبر كلود برنار
يكون عادة ي دائرة مغلقة وبالتالي ا يستطيع أن يكتشف ويعرف العاقات
والروابط العامة واجامعة وامنسقة بن العلوم وميادين امعرفة امختلفة امرتبطة
وامتشابكة على أساس قانون وحدة العقل اإنساني ،وبالتالي ترابط وتداخل
وتشابك كافة مناهج البحث العلمي أي كافة فروع العلوم ي أصول ومناهج
علمية( .عوابدي عمار ،2005 ،صفحة )161
فعملية تكوين مناهج البحث العلمي وعلم امناهج عملية يشرك فيها كل
من العام امتخصص والفيلسوف امنطقي بصورة تكامل وتعاون وتساند .ويتم
ذلك عن طريق قيام العام امتخصص ي خطوة ومرحلة أوى وبيان امنهج الذي
اكتشفه واتبعه ي حوثه ودراسته العلمية امتخصصة ي نطاق علم من العلوم ،
ويقدم تقريرا أو أطروحة أو مقال عن ذلك ،ثم يأتي عام آخر اوسع علما وافقا
ذو عقلية تأملية مولية وعامة ،ليقوم بعملية ماحظة ومراقبة وتنسيق بن
التقارير والنتائج الي توصل إليها العلماء امتخصصون ي ختلف فروع العلوم
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امختلفة ،وحدد اخصائص العامة للمناهج امختلفة ثم يأتي خطوة ومرحلة
ثالثة الفيلسوف امنطقي ليحاول ان يربط هذه امناهج والصفات الذاتية للعقل
اإنساني القائم وصياغة النتائج ي صورة مذهب للعقل اإنساني ي ميدان
البحث عن احقيقة ،وخلق مبادئ وإرشادات وتوجيهات عامة تساعد كل عام
متخصص على البحث ي ميدان خصصه( .بدوي عبد الرمان ،1977 ،صفحة
)11
ومن ثم يتكامل ويتعاون كل من دور العام امتخصص والفيلسوف امنطقي
ي تكوين مناهج البحث العلمي وعلم امناهج.
كما أن كافة امناهج العلمية صاحة للبحث ي كافة العلوم امختلفة
فليس هناك خصص وخصيص امناهج ،حيث أن لكل منهج من مناهج البحث
العلمي يصلح لكل علم من العلوم  ،فامنهج التجريي مثا يطبق ي جال
العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والعلوم الطبية والعلوم اإنسانية
وااجتماعية  ،وكذا كل من امنهج التارخي وامنهج ااستدالي وامنهج
اجدلي ،وإما طريقة وكيفية استخدام هذه امناهج ختلف من علم إى آخر
طبقا خصوصيات طبيعة هذا العلم وروحه( .بدوي عبد الرمان،1977 ،
الصفحات )17- 13
كما أنه مكن استخدام كافة امناهج العلمية ي حث علمي واحد وي
نطاق علم معن واحد بشكل استخدام تكافل وتعاون وتساند كافة هذه امناهج
ي اجاز حث علمي كامل وشامل ذو براهن ونتائج وقوانن علمية يقينية
وثابتة ومطلقة وتزداد احاجة إى استخدام أكثر من منهج واحد من مناهج
البحث العلمية ي نطاق العلوم اإنسانية وااجتماعية من أجل احصول على
نتائج وحقائق أكثر ثباتا ويقينا  ،نظرا لشدة تعقد وتغر وحرك الروابط ي
الظواهر اإنسانية وااجتماعية وصعوبة حصرها وماحظتها وجريبها
وااستدال فيها والقياس عليها( .رمون بودون ،الصفحات )17- 15
وقد طبق اميل دوركايم مناهج البحث العلمي ي كتابه " تقسيم العمل
" الذي أصدره سنة  1893واستخراج
ااجتماعي
العديد من القوانن والنتائج ااجتماعية وااقتصادية والسياسية( .أمد
الزعي حمد)1982 ،
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وكذلك جد دوركايم قد طبق مناهج البحث العلمي امختلفة ي مؤلفة
" الذي صدر عام  ،1887واستخرج العديد من النتائج
اانتحار "
والقوانن ااجتماعية .
وقد قامت حاوات ماثلة ي كافة فروع العلوم ااجتماعية ،حيث اثبت
علماء ااقتصاد وعلماء السياسة وعلماء القانون .وعلم اإدارة والتنظيم
الطبيعة العلمية لفروع العلوم ااجتماعية والسلوكية واكتشفوا وبنوا مناهج
حث علمية جزئية وخاصة فروع هذه العلوم كما اثبتوا وطبقوا مناهج البحث
العلمي امعروفة ( امنهج ااستدالي ،امنهج التارخي ( الصباغ ليلى- 1978 ،
 ،)1979امنهج اجدلي  ،وكذا استخدامهم لكافة أنواع البحوث العلمية وأدوات
البحث العلمية ي جال دراسة الظواهر وامواقف ااجتماعية وااقتصادية
والسياسية والقانونية والنفسية والتنظيمية امختلفة.
فالعلوم ااجتماعية هي ميدان أصيل وأساسي استعمال وتطبيق مناهج
البحث العلمي مثل العلوم الطبيعية والطبية والرياضية.
احور الثاني  :نطاق تطبيق مناهج البحث العلمي ي العلوم القانونية
واإدارية
أوا  :تطبيق مناهج البحث العلمي ي العلوم القانونية
لقد قام فاسفة القانون ورجال علم ااجتماع القانوني محاولة التمييز
والتفريق بن البحوث والدراسات القانونية الفلسفية وااجتماعية التأصيلية
والتحليلية والبحوث والدراسات القانونية الفقهية الوظيفية والعلمية وقالوا بأن
النوع اأول من البحوث والدراسات العلمية القانونية هو فقط الذي يعتر ميدان
للبحث العلمي ولتطبيق واستخدام مناهج البحث العلمي بينما يظل النوع
الثاني من الدراسات القانونية الي هي دراسات فقهية وقضائية وظيفية
وتطبيقية جرد دراسات وحوث علمية وتطبيقية تعتمد على فن التكنولوجيا
امائمة ااجتماعية وااقتصادية والسياسية واحضارية والبيئية تفسر تطبيق
اأحكام وامبادئ والقوانن والقواعد العامة القانونية  ،وا تسمو إى درجة
التحليل والركيب وااكتشاف والتفسر والتنبؤ والتحكم ي القوانن
والقواعد وامبادئ العلمية القانونية العامة امرابطة وامتناسقة( .نعيم عطية،
 ،1968الصفحات ص )21- 10
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وأساس هذا القول عند رجال فلسفة القانون ورجال علماء ااجتماع
القانوني هو أن هناك مشكات ومعطيات وظواهر وقضايا قانونية فلسفية
واجتماعية ها طبيعة عقلية وفكرية علمية وفلسفية حليلية أو أصلية ومولية
عامة ،تتطلب تدخل الفلسفة وعلم ااجتماع القانوني لتكوين وصياغة القواعد
والقوانن واأحكام وامبادئ القانونية العامة والثابتة نسبيا لتنظيم وضبط
اجتمع عن طريق إقامة النظام العام ،وحقيق ااستقرار والسام ااجتماعي،
وحقيق امائمة الزمنية امكانية والبيئية للقواعد والقوانن واأحكام وامبادئ
القانونية العامة ،وهذا يتطلب استخدام مناهج البحث العلمي وحوثه وأدواته
امختلفة ( .روسكو باوند  ،الصفحات ص )16- 14
ولقد م فعا اكتشاف وتفسر وتكييف القواعد والقوانن والقواعد العلمية
ي جال العلوم القانونية واإدارية بواسطة رجال الفلسفة القانونية وعلماء
ااجتماع القانوني مثل القواعد والقوانن العلمية العامة امتعلقة بتأصيل
والتفسر وتنظيم أصل وأغراض القاعدة القانونية وأساس االتزام بالقانون (
نعيم عطية ،1968 ،الصفحات ص ، )21- 10والقوانن وامبادئ والنظريات
العلمية امتعلقة بتفسر أصل الدولة ووظائفها قدما وحديثا واصل وأساس
وأهداف السيادة والسلطة العامة ي اجتمع والدولة  ،ظاهرة تقييد السلطة
والدولة بالقانون وأساس االتزام العقدي وأساس امسؤولية القانونية والقوانن
وامبادئ والقواعد العلمية امتعلقة بالتنظيم اإداري و ماءمتها وتكييفها مع
امعطيات اإيديولوجية وااجتماعية وااقتصادية والسياسية واحضارية
واانثروبولوجية (رسكو باوند ترمة الدكتور صاح دباغ و مراجعة الدكتور
أمد مسلم ،1967 ،الصفحات ص .)37- 24
بينما هناك من امشكات والظواهر وامعطيات وامواقف والقضايا القانونية
ذات الصفة والطبيعة التنفيذية والتطبيقية  ،تتطلب قدرات ومهارات عملية
وفنية وتكنولوجية خاصة كتفسر وتطبيق القوانن وامبادئ والقواعد العلمية
القانونية العامة واجردة تفسرا سليما وتطبيقا صحيحا ومائما،ويقوم بهذا
الدور الدراسات والبحوث القانونية الفقهية وامشرع وأحكام القضاء.
( رسكو باوند ،الصفحات ص )37- 14
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فدور رجال فقه القانون واجتهادات القضاء ومواقف امشرع ينحصر ي ابتكار
اأفكار والنظريات الثانوية الي تقوم بدراسة القوانن وامبادئ والقواعد العلمية
القانونية العامة واجردة والثابتة الي يبتكرها الفاسفة وعلماء علم ااجتماع
القانوني ودراسة الظاهرة القانونية وااجتماعية حية متحركة ومتطورة
وتكييفها وماءمتها مع التطورات وامعطيات ااجتماعية والسياسية واحضارية
اجديدة وكذا تفسر امبادئ والقواعد العلمية القانونية العامة تفسرا سليما
وجسيدها وخصيصها ي أفكار ونظريات قانونية قابلة للتنفيذ والتطبيق
السليم على واقع احياة العملية( .رسكو باوند ،صفحة ص  22ومابعدها)
بينما يوجد نوع آخر من امشكات وامعطيات والظواهر والقضايا القانونية
القياسية الوظيفية والعملية والتفسرية والتطبيقية  ،تتطلب تدخل الدراسات
العلمية القانونية الفقهية وااجتهادات واممارسات القضائية والبدائل واحلول
التشريعية القياسية وذلك بهدف جسيد وحقيق الغايات والوظائف
ااجتماعية والسياسية وااقتصادية واحضارية واإيديولوجية للقانون ي
اجتمع والدولة بواسطة خلق اأفكار والنظريات والقواعد وامبادئ القياسية
مائمة وتكييف وتفسر القوانن والنظريات وامبادئ العلمية والقانونية العامة
والثابتة نسبيا،امكتشفة من طرف الفاسفة وعلماء علم ااجتماع القانوني
وتكييف وتفسر ومائمة زمنية ومكانية واجتماعية واقتصادية وثقافية أو
حضارية  ،من أجل تطبيقها على واقع احياة احي وامتحرك وامتغر باستمرار
تطبيقا سليما وصحيحا ( .رسكو باوند امرجع السابق ،الصفحات ص 37- 21
وص )190- 39
ويضطلع هذا النوع من الدراسات والبحوث العلمية القانونية رجال الفقه
القانوني ورجال القضاء وامختصون برسم السياسات التشريعية القانونية
والقضائية وكذا امشرع ونظرا لطبيعة هذا النوع من البحوث والدراسات
القانونية من حيث أنها حوث ودراسات قانونية وظيفية وعملية وتفسرية
وقياسية ،وحوث ودراسات مائمة وتكييف للقانون من أجل حقيق أهدافه
ووظائفه بصورة سليمة وصحيحة ،فان هذه الدراسات والبحوث القانونية
الفقهية والقضائية والتشريعية عامة وثابتة بل هي دراسات جزئية ونسبية ومرنة
تتنوع وختلف من نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي وإيديولوجي وحضاري
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وقانوني إى أخر ومن زمن إى زمن آخر ومن بلد إى بلد آخر ومن مدرسة قانونية
إى مدرسة قانونية أخرى ،ومن تطبيقات إى تطبيقات أخرى ومن مشكلة
قانونية إى مشكلة أخرى وهكذا ،اأمر الذي أدى إى قيام منهج الدراسات
القانونية امقارنة (حمود أبو زيد ،صفحة ص 107ومابعدها) ،واى ظاهرة بيئية
أو إيديولوجية النظم والدراسات القانونية الفقهية والقضائية والتشريعية أي
الدراسات والبحوث الوظيفية والتطبيقية والتفسرية والتكييفية والقياسية
واختاف امدارس والنظريات القانونية وتنوعها  ،وكذا اختاف امداخل واأسس
ااجتماعية والثقافية وااقتصادية والسياسية للعملية القانونية وتعقدها
وتفرعها وجزئتها ومرونتها .وهذا كله نابع من طبيعة هذا النوع من البحوث
والدراسات القانونية من حيث أنها دراسات وحوث وظيفية وغائية وقياسية
وحوث ودراسات مائمة وتكييف وتفسر وتطبيق للمبادئ والقوانن والنظريات
العلمية والعامة والثابتة ي جال الظواهر ااجتماعية القانونية.
ثانيا  :العلوم اإدارية ومناهج البحث العلمي
والعلوم اإدارية أيضا هي فرع من العلوم ااجتماعية والسلوكية لكون
العلوم اإدارية تتعلق بدراسة وحليل وتفسر والتحكم ي عملية اإدارة والتسير
والقيادة اإدارية للمجتمع ،كظاهرة اجتماعية حيث تهتم وختص جموعة
القوانن وامبادئ واأسس وامفاهيم اإدارية امنتظمة والصحيحة بالكشف عن
السلوك اإنساني النفسي وااجتماعي وااقتصادي والسياسي والقانوني
وتفسرها والتنبؤ بها والتحكم فيها من أجل تنظيم العمل اإداري بصورة فعالة
ورشيدة من أجل حقيق أهداف النظام ااجتماعي والسياسي وااقتصادي ي
نطاق الوظيفة اإدارية.
كما أن اإدارة ونظرية التنظيم اإدارية والعلوم اإدارية تعتر ظواهر
اجتماعية بالدرجة اأوى ،إذ أن اإدارة باعتبارها فن وعلم مع وتوحيد وتنسيق
وتوجيه جهودات اآخرين لتحقيق هدف معن له قيم حددة وثابتة هي خلية
اجتماعية وإنسانية وبالتالي ظاهرة سلوكية واجتماعية أصا( .هاشم زكي
حمود ،الصفحات  1978ص )16- 9
والعلوم اإدارية باعتبارها جموعة امعلومات وامعارف العلمية امتعلقة
باإدارة كتنظيم ( هيكلة ومؤسسات ومنظمات عضوية ) وكنشاط وعمل
خنـ ـ ـ ـان أنور
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وغايات وأهداف وأساليب وطرق اإدارة والتسير ،هي علوم أوا وعلوم اجتماعية
ثانيا  ،خضع ي جال الدراسة والبحث العلمي للمناهج والبحوث العلمية
امطبقة وامستخدمة ي العلوم ااجتماعية مثل امنهج ااستدالي وامنهج
التجريي وامنهج التارخي وامنهج الديالكتيكي وتستخدم أدوات ووسائل البحث
العلمي امعروفة ي جال العلوم ااجتماعية اأخرى( .مهدي حسن زويلف ،
)1982
ومن أهم القواعد وامبادئ العلمية اإدارية العامة ي نطاق العلوم اإدارية
والي م اكتشافها كقوانن ومبادئ علمية عامة وثابتة ي جال العلوم
اإدارية بعد استخدام مناهج البحث العلمي امعروفة  ،مبدأ تقسيم العمل
والتخصص ،ومبدأ وحدة السلطة،ومبدأ حديد النطاق ،ومبدأ تفويض السلطة
ومبدأ الفاعلية والكفاية اإدارية ومبدأ حديد اأهداف اإدارية( .عمار عوابدي،
)2005
فالعلوم اإدارية والقانونية هي علوم اجتماعية وسلوكية خضع مناهج
البحث العلمي واستخدام أدواته وي نطاق الشروط والتحفظات امطلوبة لتطبيق
مناهج البحث العلمي ي ميدان العلوم ااجتماعية ومنها العلوم القانونية
واإدارية( .غنيم حمد حمد)1972 ،

اخامة :
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وختاما نصل إى أن الدراسات اإنسانية تعد دراسات خاصة أنها تدرس
اإنسان ذلك الكائن اللغز الذي يصعب إخضاعه للمنهج العلمي وتبقى هذه
العلوم ي حاجة إى حث وازدهار حتى تأخذ طابع العلمية  ،وعموما فإننا نقر
وعلى الرغم من وجود بعض العوائق ي تطبيق مناهج البحث العلمي ي العلوم
القانونية واإدارية إا أن الباحثن ي هذا اجال جاوزوا الكثر من العراقيل
والصعوبات بفضل أمانتهم العلمية .
النتائج و اإقراحات :
إن العلوم اإنسانية عامة و العلوم القانونية و اإدارية خاصة استطاعت
أن تسلك لنفسها منهجا يليق بها ،وهو ما مكنها من جاوز العوائق والعراقيل.
كما مكننا أن نقول أيضا أن العلوم الطبيعية ،ساعدت العلوم
اإنسانية ي البحث على التطور ،وبالتالي البحث على مناهج تتميز عن امنهج
التجريي وتكون مكيفة حسب خصوصيات كل ظاهرة.
وهكذا تظل اإشكاليات امطروحة ليس بالضرورة تشكيكا ي القيمة
العلمية وإما يتعلق اأمر بنقاش ابستيمولوجي من شانه أن يغي العلوم
اإنسانية عامة و العلوم القانونية و اإدارية خاصة ويدفع بها إا أن تتوخى
الدقة .أن ميع الصعوبات تتمثل ي طبيعة الظاهرة اإنسانية باعتبارها
ظاهرة معقدة.
من اماحظ أن هذه العوائق اابستيمولوجية إما ترجع إى طبيعة
اموضوع وبالتالي مكن تكييف امنهج العلمي ما يوافق خصائص الظاهرة
اإنسانية (القانونية واإدارية) .
مكن تطبيق امنهج العلمي على الظاهرة اإنسانية ان هذه العوائق
اابستيمولوجية م تقف عائقا أمام اجتهاد العلماء  ،حيث توصل العلماء إى
طرائق ي البحث وإى مفاهيم منهجية أعطتها قيمتها العلمية .

توثيق امصادر وامراجع:
خنـ ـ ـ ـان أنور
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املخص -
إن حجم اخسائر امالية الي قد ترتب على امهنين بعد توسيع دائرة
مسؤوليتهم ي قوانن ااستهاك من جهة و من جهة أخرى فرض عقود تأمن
إلزامية عليهم ي قانون التأمينات و الي ا يسوغ أطراف عقد التأمن رفضها ،
وجب معه الوقوف على معاير التمييز بن امهي كعون اقتصادي و امهي
كمستهلك ي عقد التأمن و كذا امراكز القانونية الي يتخذونها بالوجه
الذي جعلهم يستفيدون من احماية امقررة ي قوانن ااستهاك و قانون
التأمينات.
و على غرار امشرع الفرنسي الذي أفرد نصا خاصا مستهلك التأمن و أفاده
كمستهلك مهي من احماية حتى و إن تعامل ي إطار نشاطه امهي و
التجاري على عكس باقي امستهلكن ،فإن سكوت امشرع اجزائري مرده إى أخذه
بامعيار اموضوعي ي قانون ااستهاك و أخذه بامعيار الشخصي ي قانون
التأمينات و عليه تبقى ماية مستهلك التأمن قائمة سواء أتعامل
كمستهلك مهي أو كمستهلك معنوي.

امؤلف امرسل :بلغزالي أماء :
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-الكلمات الدالة
امركز، قانون اإستهاك، عقد التأمن،  العون اإقتصادي، امستهلك امهي
.القانوني

AbstractDue To The Amount Of The Financial Losses That May Occur
After Expanding The Circle Of The Professionals' Responsibility In
Consumption Laws, And Imposing Compulsory Insurance Contracts
,Which Can Not Be Refused By Any Of The Parties, Following The
Insurance Law; The Criteria That Distinguishes Between The
Professional As An Economic Aid And The Professional As A
Consumer In The Insurance Contract Must Be Found. In Addition To
Recognising The Legal Centers That Will Make Them Benefit From
The Protection Established In The Consumption Law And The
Insurance Law.
The French Legislator Devotes A Special Provision To The
Consumer's Insurance As A Professional Consumer Who, Un Like
Other Consumers, Is Protected Even Within His Professional And
Commercial Activity, Provided That He Is Not In His Specialization.
The Silence Of The Algerian Legislator Concerning This Subject Is
Due To Adopting The Objective Standard In The Consumer Law And
The Personal Standard In The Insurance Law .There Fore, The
Insurance Consumer Protection Remains In Place, When Being A
Professional Or A Moral Consumer, Even If There Is No Specific
Legal Text Dealing With That.

Key Words Professional Consumer, Economic Agent , Insurance Contract,
Consumption Law, Legal Status.
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مقدمة :
إن تعميم مفهوم امستهلك ي قانون ااستهاك الفرنسي أعطى للقضاء
احرية ي ترير مديد احماية إى اأشخاص امعنوية و ذلك من خال اقران
وصف امستهلك ب"غر امهي " ي نصوص قانون ااستهاك الفرنسي تلك
اخاصة بالشروط التعسفية و جديد عقود ااكتتاب
 ،فإقران مصطلح غر امهي
1996
479
بامستهلك ي نص امادة لـ  1- 132-من تقنن ااستهاك الفرنسي
وسع من دائرة تأويل فكرة امستهلك
2015
288
بن مقيد و موسع سواء ي الفقه أو التشريعات ،وهو ما يدعنا إى طرح
اإشكالية التالية  :هل أخذ امشرع اجزائري بامفهوم اموسع للمستهلك و هل
متد مفهوم امستهلك إى امؤمن له امهي حسب قانون التأمينات ؟
إن قراءة التعريفات الي جاءت بها قوانن ااستهاك اجزائرية مفهوم
امستهلك جعلنا نفرض قيام احماية الي تفرضها هته القوانن على امؤمن
له ي ظل سكوت امشرع عن وضع ااستثناءات و عدم وجود نص صريح منع
ذلك .
كما أن مصطلح امهي ي قانون ااستهاك قد يؤثر على امراكز القانونية
أطراف عقد التأمن و عليه ارتأينا ي هذا البحث الوقوف على معاير التمييز
بن امهي و امستهلك امهي ي عقد التأمن ي امطلب اأول و امراكز الي
يكون عليها امهي و امستهلك ي عقد التأمن ي امطلب الثاني و ذلك كله ي
مواجهة القوانن ااستهاكية و قانون التأمن .
امبحث اأول :معاير مييز امستهلك امهي ي عقد التأمن
ما كان قانون اإستهاك يطلق على مقدمي اخدمات صفة امهنين أو
أعوان إقتصادين  ،فاأمر يتصادم و مفهوم امستهلك ي عقد التأمن الذي قد
يكون مستهلكا مهنيا أو حتى عونا إقتصاديا ي جاله ،خاصة بعد فرض امشرع
اجزائري على شركات التأمن إبرام عقود تأمن لصاح امهنين حسب امادة
 121من اأمر ( 07/95مولود ديدان ،2006 ،صفحة  )53تقابلها امادة لـ ـ ـ ـ- 125
، 6ل ـ ـ ـ  ،3- 212ل ـ ـ ـ  5- 220ولـ ـ  6- 243من قانون التأمينات الفرنسي
بلغزالي أماء ،بوسحبة اجيالي

͵ʹͷ

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 541- 521 : )2021(3

 ،اأمر الذي يفرض معه أن ميز ي
2002
165 166
عقد التأمن بن امهي كعون اقتصادي و امهي كمستهلك .
امطلب اأول :امهي ي عقد التأمن كعون اقتصادي
ي حن يطلق الفقه على امتعامل ي السلع و اخدمات بامهي  ،وصفه
امشرع الفرنسي باحرف أما مشرعنا فاستعمل مصطلح العون ااقتصادي تارة
ي قانون  02/04و مصطلح امتدخل تارة أخرى ي القانون  ، 03/09و لعل
التعريف الذي خدم موضوعنا هو التعريف الذي خص العون ااقتصادي ي
القانون  02/04حيث عرفه ي امادة  03بأنه" كل منتج أو تاجر أو حري أو
مقدم خدمات ايا كانت صفته القانونية  ،مارس نشاطه ي اإيطار امهي
العادي أو بقصد حقيق الغاية الي تأسس أجلها " .
إن اعتبار امؤمن من مقدمي اخدمات ي مفهوم هذه امادة يدفعنا إى السؤال
عن اكتساب امؤمن صفة العون ااقتصادي ؟
إن القول بإكتساب امؤمن لصفة العون ااقتصادي تتطلب شرطي أداء
اخدمة و اإيطار امهي و لإجابة على ذلك تتوجب مناقشة نقطتن من خال
نص امادة أعاه :
الفرع اأول  :تقديم اخدمة
عرفها امشرع من خال اأمر  06/03امتعلق بالعامات (القانون رقم 03/06
امتضمن للعامات )2003 ،ي مادته الثانیة فقرة  04على أنها " كل أداء
بقیمة إقتصادیة ".
و بالرجوع إى نص امادة  02من اأمر  07/95امتعلق بالتأمينات جد أن
امشرع عرف التأمن " انه عقد يلتزم امؤمن من خاله بان ي ـ ــؤدي إى امؤمن له أو
الغر امستفيد الذي اشرط التامن لصاحه مبلغا من امال أو إيرادا أو أي أداء
مالي آخر ي حالة حقق اخطر  .......وذلك مقابل أقساط أو أي دفوع مالية
أخرى " و عليه فالتأمن يعتر أداء مقابل قيمة اقتصادية  ،و امؤمن كمقدم
خدمة " حتاج إى معاير معينة حتى يكتسب صفة العون ااقتصادي (حمد
بودالي  ،2002 ،صفحة  ،)52هذه امعاير هي معيار ااحراف  ،معيار الكفاءة ،
معيار الربح.
بلغزالي أماء ،بوسحبة اجيالي

ͷʹͶ

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 541- 521 : )2021(3

 معيار ااحراف  :لقد نصت امادة  01معدلة من القانون التجاري ":يعدتاجرا كل شخص طبيعي او معنوي يباشر عما جاريا و يتخذه مهنة معتادة له
 ،ما م يقضي القانون خاف ذلك " معنى ان متهن الشخص عما جاريا
بصفة معتادة و على حو مستمر و متكرر
 معيار الكفاءة  :و هو جموعة الوسائل امادية والبشرية و التقنيةامسخرة .
 معيار الربح  :معنى ان يكون اهدف من العمل التجاري امضاربة وحقيق الربح .
و هنا يتحقق الشرط اأول من امادة  03من القانون رقم . 02- 04
الفرع الثاني  :اايطار امهي
لقد نص امشرع اجزائري على أنواع اأعمال التجارية ي امواد  4 ، 3 ، 2من
القانون التجاري و من بينها مقاولة التأمينات الي اعترها امشرع عما جاريا
حسب اموضوع (اأمر رقم  27- 96اامتضمن القانون التجاري امعدل و امتمم،
.)1996
عندما نتحدث عن امقاولة مفهومها القانوني فإننا و ابد أن نتصور امعاير
الثاثة جتمعة و هي ااحراف  ،الكفاءة و الربح كما سبق مناقشته  ،و لكن و
إن كانت امقاولة ي قوانن ااستهاك فردية فان مقاولة التأمن ا مكن أن
مارس إا عن طريق شخص معنوي تتوفر فيه الشروط القانونية امنصوص عنها
ضمن نصوص تقنن التأمينات و خضع إى أحكام التقنن التجاري بداية من
ضرورة احصول على اعتماد مسبق إى رقابة اماءة و أخرا اإفاس و التسوية
القضائية (عبــد الــرزاق بــن خــروف ،2000 ،صفحة  ، )47ضف إى الشروط
القانونية شروط أخرى مالية و تقنية .
امطلب الثاني :امهي ي عقد التأمن كمستهلك
لقد تضاربت اآراء الفقهية حول مفهوم امستهلك امهي بوجه عام ،فمنهم
من أخذ بامفهوم اموسع و هناك من قيده  ،كل ذلك كان له أثر ي ااختاف
التشريعي حول مركزه ي عقد التأمن .
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الفرع اأول  :امفهوم الفقهي
هناك جانب من الفقه ذهب إى اعتماد الفكرة اموسعة للمستهلك بااعتماد
حيث مدد دائرة
على معيار" اإسناد امباشر" و منهم اأستاذ
احماية إى امهنين الذين يتعاقدون خارج اختصاصهم لصاح امهنة الي
يزاولونها (أسامة أمد بدر ،2005 ،صفحة  )57و هو ما أقرته حكمة النقض
الفرنسية ي العديد من قراراتها.
و هناك من اعتمد على معيار ااختصاص امهي الذي أساسه هو من يتعاقد
خارج جال اختصاصه يكون حا للحماية القانونية.
اى القول بان طبيعة النشاط
و لقد ذهب ااستاذ
العقدي هو الذي حدد الفرق بن امهي و امستهلك حتى و ان كان هذا
ااخر متخصصا ي غر هذا النشاط حل التعاقد (أسامة أمد بدر،2005 ،
صفحة .)58
أما عن ااجاه امقيد لفكرة امستهلك فقد ارتكز على معيار القصد من
احصول على اخدمة أي أن ا تكون لغرض مهي و وفق هذا ااجاه فان مركز
الطرف الضعيف ي عقد ااستهاك يتنافى مع صفة احرف (أسامة أمد بدر،
 ،2005الصفحات  )85- 84و بالتالي استبعد بصفة قاطعة الشخص امعنوي و
خص الشخص الطبيعي بشروط معينة و هو نفس اموقف اعتمده التوجه
اأوربي رقم  13- 93الصادر ي  5أبريل  1993الذي كان واضحا أكثر حينما
عرف امستهلك بكونه "كل شخص طبيعي تعاقد أغراض ا تدخل ضمن
نشاطه امهي" (أسامة أمد بدر ،2005 ،صفحة  ، )22الذي غالبا ما جده طرفا
ي عقد التامن و عليه وجب علينا مراجعة نصوص قوانن ااستهاك و
إسقاطها على عقد التأمن .
الفرع الثاني  :امفهوم القانوني
لقد جاءت امادة  1- 2- 112من تقنن التأمينات الفرنسي ي تعريفها
للمستهلك حيث امعا ي تعريفه على " انه كل شخص طبيعي
يتصرف أغراض ا
2016
تدخل ي نشاطه التجاري أو امهي" مطابقة ما جاء ي امادة ااوى من تقنن
بلغزالي أماء ،بوسحبة اجيالي
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ااستهاك الفرنسي رقم  344- 2014الصادر ي  17مارس  ، 2014بل اأكثر
من ذلك فان تقنن التأمينات الفرنسي حصر مفهوم امستهلك ي امكتتب
حسب امادة لـ 2- 112من قانون التأمن و امادة ل ـ 22- 121من قانون
اإستهاك الفرنسي و عليه ما يفهم من ذلك أن احماية غر مقررة للمؤمن له
أو امستفيد إن م جتمعا ي شخص امكتتب 2002
. 239
ما مكن استخاصه هو أن امشرع الفرنسي استبعد من دائرة احماية
اأشخاص امعنوية حتى لو تصرفت خارج جال اختصاصها أو نشاطها امهي و
التجاري،كما استبعد امؤمن له و امستفيد إن م جتمعا ي شخص امكتتب أي
انه حتى يستفيد امؤمن له من ماية قانون ااستهاك جب أن يتصرف بامه
و حسابه ي عاقته مع امؤمن  .غر أنه ما جاز عليه امشرع الفرنسي انه أفاد
امؤمن له من احماية حتى و إن تعامل ي إطار نشاطه امهي و التجاري و لكن ي
غر خصصه على عكس باقي امستهلكن.
أما عن امشرع اجزائري فتعددت التعريفات للمستهلك و ي ظل ازدحام
امواد مكن أن نستخلص نقاط مهمة حول مفهوم امستهلك الذي يستفيد من
احماية امقررة ي قوانن ااستهاك:
أمعت قوانن ااستهاك على أن مفهوم امستهلك يشمل كل من
الشخص الطبيعي و امعنوي  ،أما عن وصف العاقة ااستهاكية فتضمن
تناقضا صارخا ي قوانن ااستهاك فبالرجوع إى امادة الثالثة من القانون رقم
 0402امؤرخ ي  23يونيو 2004والذي حدد القواعد امطبقة على اممارسات
التجارية ،جد أنها أعطت وصفا للعاقة ااستهاكية بأنها جردة من كل
طابع مهي" ما يفهم من ذلك أن امستهلك حتى يستفيد من احماية يكفي أن
يكون تعامله خارج جال اختصاصه معنى أن ا يستغل السلعة أو اخدمة
إعادة تسويقها .
كما أنه و بالرجوع إى نص امادة الثانية من امرسوم التنفيذي رقم 39/90
امؤرخ ي  10 301990امتعلق برقابة اجودة وقمع الغش (امرسوم التنفيذي رقم
 )1990 ،39/90يشر إى عبارة " ااستعمال الوسيطي" الي يفهم منها
بلغزالي أماء ،بوسحبة اجيالي
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امستهلك احرف وامستهلك البسيط ما يفتح اجال إى توسيع دائرة
اأشخاص امستفيدين من احماية حتى لو كانوا يتعاملون داخل جال
اختصاصهم (حمد بودالي ،2006 ،صفحة . )27
أما امادة الثالثة من قانون ماية امستهلك وقمع الغش  03/09فاشرطت
أن يكون حل العاقة ااستهاكية موجه لاستعمال النهائي من أجل تلبية
حاجات شخصية معنى أن ا تلي متطلبات مهنية و هذا أمر مبالغ فيه .
ما مكن استخاصه أن اختاف امواد القانونية و بقاء سريانها دون تدارك
من امشرع  ،حتى عدم دقة مصطلحاتها يفتح للقاضي دائرة تأويلها حسب
طبيعة امنازعة امعروضة و زمانها تأسيسا على مبدأ التفسر الواسع للنص .
على كل حال إن الوقوف على التفسر احري و امقيد لعبارة " حاجاته
الشخصية " امتضمنة ي نص امادة  03من قانون ماية امستهلك وقمع الغش
و حتى عبارة " حاجات جردة من الطابع امهي " امدرجة ي قانون 02/04
امتضمن القواعد امطبقة على اممارسات التجارية و إسقاطها على خدمة التأمن
 ،و كمثال التأمن عن امسؤولية امدنية للمهي هو تأمن على ذمته امالية
كشخص طبيعي أنها واحدة ي احالتن غر قابلة للتجزئة
،كما أن ميع أمواله ضامنة لوفاء ديونه
2012
134
" (حمد الصغر بعلي ،2006 ،صفحة  ، )81و عليه ما مكن استنتاجه انه و ي
ميع احاات ا مكن أن يستبعد امهي من دائرة احماية امقررة للمستهلك
أن خدمة التأمن مس ذمته امالية الشخصية بغض النظر عن مهنته حتى و
باإعتماد على امستوى العلمي تبقى مؤهاته الفكرية و التقنية ضعيفة ي
مواجهة امتعامل ااقتصادي ي جال التأمن و عليه تبقى مايته أساسية
كمستهلك تأمن .
لعل القصد التشريعي من عبارة " احاجات الشخصية " أو "حاجات جردة
من الطابع امهي " هي حاجات خارج جال النشاط امزاول  ،حتى و إن كانت
تشكل عما جاريا تبعيا مفهوم امادة  04من القانون التجاري .
هذا و أن وصف امشرع أحد أطراف العاقة ااستهاكية ب " امتدخل" ي
قانون ماية امستهلك و قمع الغش ،ينتهي إى اعتبار أن كل من يقتي
بلغزالي أماء ،بوسحبة اجيالي
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منتوجا دون إعادة عرضه يستفيد من احماية امقررة للمستهلك (علي حمد
جعفر ،2009 ،صفحة  ، )49ما يؤكد من جديد مول امهي و الشخص
امعنوي باحماية امقررة للمستهلك ي حال كان ختصا ي غر جال العاقة
ااستهاكية  ،هذا الطرح يتماشى مع اتفاقية روما  1980امتضمنة القانون
الواجب التطبيق على االتزامات التعاقدية ي تعريفها للمستهلك ي نص امادة
اخامسة بقوها " تطبق هذه امادة على العقود الي يكون موضوعها توريد
منقوات مادية أو خدمات إى الشخص امستهلك من أجل استعمال يعد غريبا
عن نشاطه امهي
".
إن اعتماد امفهوم الواسع للمستهلك الذي تبناه امشرع ي عقد ااستهاك
يصب ي مصلحة امؤمن له كمستهلك خدمة التامن سواء كان شخصا
طبيعيا أو مهنيا أو كان شخصا معنويا.
امبحث الثاني  :مركز امستهلك امهي ي عقد التأمن
إختاف امراكز الي يكون عليها امستهلك امهي ي العمليات التأمينية
تفرض علينا التمييز بن تغر صفة امهي كعون اقتصادي مقارنة باخدمة
التأمينية امقدمة  ،و بن إحتفاظ مستهلك التأمن ( طبيعيا كان أو مهنيا)
بصفته ي عقد التأمن سواء اجتمع فيه صفة امكتتب و امستفيذ أو م جتمع
على عكس ما أقره امشرع الفرنسي.
امطلب اأول :امراكز الي يكون عليها امهي
كما سبق و أن أشرنا إى أنه حتى يأخذ امؤمن صفة العون ااقتصادي جب
أن يقدم خدمة التأمن و أن تكون اخدمة ي إيطار مقاولة التأمن الي تتجسد
ي:
الفرع اأول :شركة تأمن أو  /و إعادة التأمن :
حسب امادة  215من القانون  04- 06امعدل و امتمم لأمر  07/95امتعلق
بالتأمينات تأخذ احد اأشكال إما شركة ذات أسهم أو شركة ذات شكل
تعاضدي وتكون استثناء شركة تعاضدية إذا كان غرضها غر رحي و لشركة
التأمن الي تتخذ شكل شركة مساهمة معية عامة تأسيسية حسب امادة 674
من القانون التجاري و معية عامة عادية باإضافة إى جلس اإدارة حسب
بلغزالي أماء ،بوسحبة اجيالي
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امادة  610من ذات القانون  ،جلس امديرين حسب امادة  643من ذات القانون و
جلس امراقبة حسب امادة  654من القانون نفسه  ،كما تسر الشركة ذات
الشكل التعاضدي بهيئات مداولة تتكون من معيات اأعضاء ،ومن هيئات
تسير وإدارة وهي جلس اإدارة ،الرئيس ونائب الرئيس ،امدير العام ي الشركة
التعاضدية ،مندوبو أو حافظو احسابات.
أوا  :شركة التأمن امتخذة شكل شركة ذات أسهم
عرفت امادة  592من القانون التجاري شركة امساهمة على أنها  " :شركة
ينقسم رأماها إى حصص و تتكون من شركاء ا يتحملون اخسارة إا بقدر
حصتهم و ا مكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة إا إذا تكونت من رؤوس أموال
عمومية ".
و حسب امادة  02من امرسوم التنفيذي رقم ( 344- 95امرسوم التنفيذي
رقم  344- 95امتضمن احد اأدنى لرأمال شركات التأمن، )1995 ،
امتضمن احد اأدنى لرأمال شركات التأمن  ،فانه حدد رأمال شركة
التأمن الي تأخذ شكل شركة امساهمة كما يلي:
 200مليون دج بالنسبة لشركة امساهمة الي تنفرد ممارسة عمليات تأمن
اأشخاص و ا مارس تنازات عن إعادة التأمن ي اخارج.
 300مليون دج بالنسبة لشركات امساهمة الي مارس ميع أنواع التأمن
وا مارس تنازات عن إعادة التأمن ي اخارج.
 450مليون دج بالنسبة لشركات امساهمة الي مارس ميع أنواع التأمن
وإعادة التأمن ،و كذا التنازل عن إعادة التأمن ي اخارج .
ثانيا :شركة التأمن ذات الشكل التعاضدي
حسب امادة  03من امرسوم التنفيذي رقم ( 97/95امرسوم التنفيذي رقم
 97/95احدد للقانون ااساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفاحية ،
)1995فهي عبارة عن شركات مدنية أشخاص ذات طابع تعاضدي ورأمال
متغر وليس ها غرض مربح" و عليه هي جمع بن خصائص شركة جارية
رأمالية بامفهوم الشرعي و شركة مدنية غر رحية بامفهوم القانوني (بهلولي
بلغزالي أماء ،بوسحبة اجيالي
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فيصل  ،خويلد عفاف ،2012 ،صفحة  )11حسب ما أشارت إليه امادة  215مكرر
من القانون  04- 06امعدل وامتمم لأمر  07- 95و الي نفت عنها الصفة
التجارية .
وقد نصت امادة  03من امرسوم التنفيذي رقم  344- 95السالف الذكر على
أن اأموال التأسيسية للشركة ذات الشكل التعاضدي ا تقل عن امبالغ التالية :
 50مليون دينار جزائري بالنسبة للشركات الي تنفرد ممارسة عمليات
تأمن اأشخاص
 100مليون دينار جزائري بالنسبة للشركات الي مارس ميع أنواع
التأمن .
ثالثا :شركات التأمن امتخذة شكل الشركة التعاضدية
نصت امادة  215مكرر من القانون  04- 06امتعلق بالتأمينات على انه"
مكن بصفة استثنائية للهيئات الي كانت مارس عمليات التأمن عند صدور
هذا اأمر أن تأخذ شكل شركة تعاضدية" .
و عليه مكن لشركة التأمن أن تكون ي شكل شركة تعاضدية حدد
قــانـونها اأساسي عن طريـق التنـظيـم و هو ما كرسه امرسوم التنفيذي رقم
 13/09الصادر بتاريخ ( 2009/01/11امرسوم التنفيذي رقم )2009 ،13/09
امتضمن القانون اأساسي النموذجي لشركات التأمن ذات الشكل التعاضدي .
ا تتأسس هذه الشركة إا إذا تعدى عدد امنخرطن فيها أو عادل 5000
شخص سواء أكانوا أشخاص طبيعية أو معنوية حسب امادة  01و  05من املحق
اخاص بالقانون اأساسي النموذجي لشركات التامن ذات الشكل التعاضدي.
ولعل أن وجه ااختاف بينها (امرسوم التنفيذي رقم  )1996 ،267/96و بن
الشركة ذات الشكل التعاضدي هو أنها ا مكن أن مارس إا التأمينات
التوزيعية دون التأمينات اادخارية (براحلية بدر الدين ،2011 ،صفحة ، )08
كما أن موارد الشركة التعاضدية تتكون من اشراكات امنخرطن  ،حقوق
اإخراط  ،مداخيل اخدمات  ،رؤوس أمواها ،أرباح امساهمات ،اهبات و الوصايا
باإضافة إى اشراكات تكميلية ي حال العجز حسب امادة  32من املحق .
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و يبقى اإشكال ي ما خص شركات التأمن ذات الشكل التعاضدي
باعتبارها شركات مدنية أن ميع الذمة امالية للشركاء تعد ضامنة لديونها
ما يشكل خطرا ا يدركه الشركاء و بالتالي وجب على امشرع وضع قواعد
خاصة بها ختلف عن تلك اخاصة بالشركة امدنية.
الفرع الثاني  :وسطاء التأمن
عرفتهم امادة  02من امرسوم التنفيذي رقم ( 340/95امرسوم التنفيذي رقم
 340/95امتضمن شروط منح وسطاء التأمن اإعتماد  )1995 ،بأنهم " كل
شخص له وضع وكيل عام للتامن و له وضع مسار التامن احددين ي امواد
 252إى  262من اأمر  07/95و يقوم بدور تقديم عمليات التأمن" و هو نفس
التعريف الذي تضمنه القانون الفرنسي رقم  1564- 2005الصادر ي
1999 2000
425 2005/12/15
امتضمن تكييف اأحكام امختلفة مع القانون اأوروبي ي جال التامن .
على أن مفهوم تقديم عمليات التأمن حسب امادة  03من هذا امرسوم هي "
إقراح إكتتاب عقد تأمن على شخص آخر سواء شفهيا أو كتابيا "
هذا و أن امشرع و باختياره مصطلح " كل شخص  "...ي تعريفه لوسطاء
التأمن يفيد أن عمليات التأمن مكن أن توكل إى الشخص الطبيعي أو
امعنوي .
أوا :الوكيل العام للتأمن
تطرق إليه امشرع ي امادة  253و ما بعدها من تقنن التأمينات تقابلها امادة
لـ  1- 511من قانون التأمن الفرنسي ،فهو مثل شركة التأمن و يعهد له
مهام اقراح و اكتتاب عقود تامن مصلحة الشركة الي يتعاقد معها هذا و
على غرار مسار التأمن الذي مكن له أن مثل عددا من امؤمن هم فان
الوكيل العام للتامن ا مكن له أن يعمل إا مصلحة الشركة الي يعمل معها
و وفق امهام و
1999 2000
64
العمليات احددة ي عقد تعيينه  ،غر أن هذا ا يشكل حظرا مطلقا بل أجاز له
القانون أن يكتتب حساب شركات تأمن أخرى عمليات تأمن غر تلك الي
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مارسها الشركة امتعاقد معها  ،هذه العمليات ذكرت على سبيل احصر ي
امادة  04من امرسوم التنفيذي رقم ( 341/95امرسوم التنفيذي رقم 341/95
امتضمن القانون ااساسي للوكيل العام للتأمن .)1995 ،
ثانيا :مسار التأمن
هو شخص مهي و مفهوم نص امادة  260من تقنن التأمينات تقابلها امادة
لـ  530من قانون التامن الفرنسي فانه يأخذ صفة التاجر او شركة جارية
يتوسط للمؤمن له عند شركات التأمن (حيتالة معمر ،2014 ،صفحة  )15من
اجل مراجعة عروض التأمن و مناقشة العقود بغرض احصول على عقد تأمن
مناسب و هو ي الغالب تستعن به شركات النقل التجارية البحرية .
و خضع مارسة مهنة مسار التأمن إى ضرورة احصول على اعتماد من
الوزير امكلف بامالية بعد اخذ رأي اجلس الوطي للتامن زد على ذلك
التسجيل مركز السجل التجاري باإضافة إى شرط الكفاءة امهنية  ،شرط
اإقامة باجزائر و بلوغ  25سنة بالنسبة لأشخاص الطبيعية و مسري
الشخص امعنوي و امتاك الضمانات امالية امطلوبة.
إن مقابل اخدمة الي يقدمها هؤاء تكون ي شكل عمولة حسب على
القسط الصاي من احقوق و الرسوم بالنسبة للسمسار طبقا مادة  22من امرسوم
التنفيذي رقم  340/95امذكور أعاه و عمولة امساهمة و عمولة التسير
بالنسبة للوكيل العام طبقا مادة  23من ذات امرسوم.
هذا و أنه ما مكن استخاصه هو أن عقد التأمن ا ينعقد إا بن امؤمن و
امؤمن له أو امكتتب دون أن يكون مسار التأمن طرفا ي العقد  ،ي حن أن
الوكيل العام للتأمن يأخذ مركز امؤمن ي عاقته مع امكتتبن أو امؤمن هم و
ما يؤكد ذلك وجود عقد تعين الوكيل العام من شركة التأمن و خضوعه
إى التبعية للشركة امتعاقد معها و عليه فان الوكيل العام بهذا امفهوم هو
شخص طبيعي على عكس مسار التأمن الذي مكن له أن يأخذ شكل شركة
مسرة أو يأخذ شكل امقاولة الفردية .
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امطلب الثاني :امراكز الي يكون عليها امستهلك امهي
على عكس امشرع الفرنسي الذي حسم موقفه ي احماية امقررة مستهلك
التأمن ي قانون ااستهاك و جعلها تنصب على امكتتب فقط دون امؤمن له و
امستفيذ  ،إا إذا اجتمعوا ي شخص واحد حسب امادة لـ  22- 121من قانون
و امادة
2015
ااستهاك الفرنسي 166
لـ  1- 2- 112من قانون التأمينات الفرنسي
 ،فإن امشرع اجزائري قد خول لكل
2016
39
شخص له مصلحة مباشرة أو غر مباشرة ي حفظ مال أو ي عدم وقوع خطر أن
يؤمنه  ،معنى أن كل شخص طبيعي أو مهي يستفيد من خدمة التأمن حسب
نص امادة  29و  93من اأمر  07- 95و لعل أن أخذ امشرع اجزائري بامفهوم
اموسع لفكرة امستهلك يصب ي مصلحة مستهلك التأمن سواء أكان مكتتبا
أو مؤمنا له أو مستفيدا و يظهر ذلك ي عدم وجود نص يستثنيه ي قوانن
ااستهاك.
إن امراكز الي يكون عليها امستهلك ي عقد التأمن هي :
الفرع اأول  :صفة امكتتب
و هو كل شخص طبيعي يرم عقد التأمن حسابه أو حساب غره  ،و يقع
عليه تنفيذ االتزامات امقابلة ي عقد التأمن ما ي ذلك تسديد أقساط
التأمن  ،اشرط امشرع أن تكون له أهلية التصرف بأن يكون بالغا لسن الرشد
القانونية  19سنة كاملة حسب امادة  40من القانون امدني (القانون ،07/05
 )2007أو  18سنة مع احصول على الرشيد حسب امادة  05من القانون
التجاري و أن يكون متمتعا بكامل قواه العقلية أي أن ا يتوفر فيه عارض من
عوارض اأهلية الي جعله عديم اأهلية أو ناقصها  ،و يثبت اجنون والعته و
السفه خرة قضائية تنتهي بقرار من القاضي باحجر حيث تصبح أعماله
باطلة أو قابلة لإبطال طبقا للقواعد العامة  ،وجوز لكل ذي مصلحة أن
يتمسك بعدم أهلية احكوم عليه باحجر القانوني ،على أن التصرفات تأخذ
أحد احكمن
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 إذا كانت حالة اجنون أو امعتوه غر ظاهرة وقت التعاقد فتعترتصرفاته صحيحة بالنسبة للمؤمن و إا كانت باطلة بطانا مطلقا ي احالة
العكسية (صبحي عرب ،2000 ،الصفحات  )36- 35حسب امادة  42من القانون
امدني .
 أما فيما خص حكم التصرفات الصادرة من قبل السفيه وذو الغفلةفحكمها قبل توقيع احجر تعد قابلة لإبطال أن السفه أو الغفلة ا يذهبان
باإدراك و التمييز  ،أما حكمها بعد توقيع احجر فتأخذ تصرفاتها حكم
تصرفات ناقص اأهلية بسب صغر السن ،فإذا كانت ضارة بهما ضررا حضا
تكون باطلة وإذا كانت نافعة نفعا حضا فهي صحيحة و أما إذا كانت دائرة ما
بن النفع و الضرر فتكون قابلة لإبطال أنها أمراض ا تذهب اإدراك  ،و هو ما
يستشف من نص امادة  68الي نصت على أنه " لكل شخص يتمتع باأهلية
القانونية أن يرم عقدا للتامن على نفسه" .
 كما أنه و بالرجوع إى امادة  80من القانون امدني فنجدها تضمنتحكما خاصا بالشخص الذي يتعذر عليه التعبر عن إرادته بسبب انه موجود
بإحدى احاات" أصم أبكم  ،أعمى أصم أو أعمى أبكم" فهنا جاز للمحكمة أن
تعن له وصيا قضائيا يعاونه ي التصرفات الي تقتضيها مصلحته و يكون قابا
لإبطال كل تصرف عن من أجله الوصي القضائي
إن هذه امواد تعتر إسقاطا مواد القانون امدني ي ما خص الشروط العامة
ي العقد اإستهاكي.
الفرع الثاني  :صفة امؤمن له
و هو كل شخص طبيعي أو معنوي مهدد باخطر امؤمن منه ،غر أنه و ي
جال التأمن من امسؤولية امدنية و امهنية و حتى ي جال التأمن عن
اأضرار فان امؤمن له حتاج إى أهلية خاصة  ،فلقد اشرط امشرع على
اأشخاص امهنين ضرورة احصول على ااعتماد حتى يكتسبون اأهلية ممارسة
أعماهم بل أن تقديم ااعتماد مشروط عند إبرام عقود تأمن على مسؤوليتهم
امهنية أو حتى عقود تأمن أضرار على مشاريعهم و مثاله :
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التسجيل ي اجدول الوطي للمهندسن امعمارين حسب امادة  15منامرسوم التشريعي  07/94على أن امادة ي فقرتها اأخرة اعترت التسجيل
مثابة اعتماد  ،كما أنهم ملزمن بإكتتاب تأمن على مشاريعهم بصفة سنوية
(حمد ناجي ياقوت ،بدون سنة نشر ،صفحة . )3
التسجيل ي اجدول الوطي للمرقين العقارين من اجل احصول علىااعتماد بالنسبة للمرقن العقارين سواء أكانوا أشخاص طبيعية أو معنوية و
التسجيل ي السجل التجاري (القانون 90/22امتعلق بالسجل التجاري،)1990 ،
التـسجيل ي الــسجـل الـتجاري بـعنوان نشـاط أشغـال الـبـناء بصفتهحرفيا أو مؤسسة ملك امؤهات امهنية بالنسبة للمقاول حسب امادة  05من
القانون رقم . 04 - 11
و ي ما خص الطبيب فيشرط باإضافة أن يكون متمتعا بالكفاءةالعلمية و الشرعية أن يتحصل على الرخيص من وزارة الصحة و هذا ما جاء ي
امادة  154من ال ـ ــان ـﻮن رقم  85- 05امؤرخ ﻓ  16ﻓـﺒـﺮا ـﺮ 1985امعدل و امتمم
باأﻣـﺮ رقم  06- 07وامتـﻌ ـ حماية ا ﺼﺤﺔ و ﺮ ﻬـﺎ (اأمر رقم ،07/06
)2006
 زد على ذلك فإن تقنن الطران امدني اجزائري امؤرخ ي  27يونيو( 1998قانون رقم  06/98امتضمن القواعد العامة للطران امدني )1998 ،نص
ي مادته  180أنه ا جوز أي كان أن مارس وظائف عضو طاقم قيادة أو عضو
من امستخدمن امكملن العاملن على من الطائرة أو يقوم خدمة داخل طائرة
مرقمة بالقطر اجزائري  ،إن م يكن حائزا شهادات أو رخصا أو شهادات صاحة
مناسبة لوظائفه مسلمة و حددة من قبل السلطة امكلفة بالطران امدني أو
شهادة منح وفق الشروط احددة عن طريق التنظيم .

بلغزالي أماء ،بوسحبة اجيالي

ͷ͵

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 541- 521 : )2021(3

الفرع الثالث  :صفة امستفيد
خاف مبدأ النسبية الذي يقوم على انصراف آثار العقد إى اأطراف
امتعاقدة طبقا لنص امادة  106من القانون امدني تقابلها امادة  1165من
القانون امدني الفرنسي فإنه و حسب امادة  110من القانون امدني تقابلها امادة
 1121من القانون امدني الفرنسي فيمكن أن تنصرف آثار العقد للغر بشرط أن
تتوفر امصلحة امالية أو امعنوية عند هذا الغر حتى يأخذ مركز الدائن .
هذا و أن أهلية امستفيد ي عقد التأمن على اأشخاص تلعب دورا كبرا ي
صحة العقد  ،فقد نصت امادة  87من قانون التأمينات إى " بطان عقد التأمن
ي حالة الوفاة إذا كان امستفيذ شخصا قاصرا بالغ لسن  16سنة أو شخصا
ختا عقليا دون إذن مثله الشرعي".
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اخامة
إن هته الدراسة أفضت إى أن إختاف التعريفات القانونية مفهوم امستهلك
امهي الي تضمنتها قوانن ااستهاك و غموضها دون تدارك من امشرع ،
تتصادم و امعيار الشخصي الذي أخذ به امشرع ي جال التأمن ما يفتح باب
التأويل ي ما خص احماية امقررة مستهلك التأمن  ،ففي ظل عدم وجود نص
صريح منع ،تبقى ماية امؤمن له قائمة سواء أتعامل كمستهلك مهي أو
كمستهلك معنوي خدمة التأمن .
و على خاف امشرع الفرنسي الذي إستثنى صراحة امستهلك امعنوي من
احماية حتى و لو ي عقد التأمن و سكوت امشرع اجزائري  ،فإن الباحث
متمسك باحماية حتى للشخص امعنوي و إن كانت له ذمة مالية مستقلة عن
الذمة امالية للمسر أو الشريك  ،و حتى إن تعاقد مناسبة نشاطه  ،أن هناك
تناقض صارخ ي قوانن ااستهاك الي صنفت الشخص امعنوي كمستهلك
من جهة و ضيقت مايته من جهة أخرى بإشراط أن يكون تعامله بغرض "
تلبية حاجاته الشخصية"  ،و هو أمر غر منطقي  ،فهل يُؤمّن الشخص امعنوي
مال الشركة أم يُؤمّن ماله شخصي ؟ و ما كانت الغاية من قيام الشخص
امعنوي مهنية أو جارية  ،فما هو امقصود التشريعي من حاجاته الشخصية إذا ؟
التوصيات :
إعادة صياغة مواد قوانن ااستهاك و إعطاء مفهوم موحد للمستهلك
لغلق باب التأويل

امزاوجة بن امعيار اموضوعي و امعيار الشخصي من أجل توسيع دائرة
احماية امقررة ي قوانن ااستهاك كما فعل امشرع الفرنسي ي خدمة
التأمن .
توسيع موضوع احماية و ذلك حذف "احاجات الشخصية " و
استبداله مصطلح " خارجة عن نشاطه " أصبح ضرورة ملحة بعد ظهور
نشاطات جارية و تأمينية جديدة غريبة معرفيا عن امهنين.
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امراجع

امراجع باللغة العربية :
القوانن :
 اأمر رقم  07/06امتـعلق حماية الصحة و ترقيتها ،الصادر بتاريخ  ، 2006/02/19جرع . 47
 اأمر رقم  04/10امتضمن القانون البحري ،الصادر بتاريخ  ،2010/08/15ج ر ع . 46 اأمر رقم  27/96امتضمن القانون التجاري الصادر بتاريخ  ،1996/12/09ج ر ع .77 القانون رقم  90/22امتعلق بالسجل التجاري الصادر بتاريخ  ،1990/08/08ج ر ع .36 القانون رقم  05/07امتضمن القانون امدني الصادر بتاريخ  ، 2007/05/13ج ر ع .31قانون رقم  06/98امتضمن القواعد العامة امتعلقة بالطران امدني،الصادر بتاريخ،1998/06/27ج رع.48
 القانون رقم  03 06امتضمن للعامات،الصادر بتاريخ  ، 2003/07/23ج ر ع 44 امرسوم التنفيذي رقم  341/95امتضمن القانون اأساسي للوكيل العام للتأمن ،الصادربتاريخ  ، 1995/10/30ج رع . 65
 امرسوم التنفيذي رقم 13/09امتضمن القانون ااساسي النموذجي لشركات التامن ذاتالشكل التعاضدي ،الصادر بتاريخ ، 2009/01/11ج ر ع 03
 امرسوم التنفيذي رقم  84/12حدد كيفيات منح ااعتماد ممارسة مهنة امرقي العقاريوكذا كيفيات مسك اجدول الوطي للمرقن العقارين ،الصادر بتاريخ
 ، 2012/02/20ج رع .11
 امرسوم التنفيذي رقم 39/90امتعلق برقابة اجودة وقمع الغش،الصادر بتاريخ ،1990/01/30ج ر ع.05
 امرسوم التنفيذي رقم 340 95امتضمن شروط منح وسطاء التأمن اإعتماد،الصادربتاريخ  ، 1995/10/30ج رع65
 امرسوم التنفيذي رقم  97 95احدد للقانون ااساسي النموذجي لصناديق التعاضديةالفاحية و ضبط الروابط القانونية و التنظيمية فيما بينها الصادر بتاريخ
 ، 1995/04/01ج ر ع .19
 امرسوم التنفيذي رقم  344/95امتضمن احد اأدنى لرأمال شركات التأمن  ،الصادربتاريخ  ، 1995/10/30ج ر ع 65
 امرسوم التنفيذي رقم  267/96الذي يـحدد شروط مـ ــنح ش ــركــات الـ ـتـأمـن و أو إعـادةال ــتأمن ااعـ ـت ــماد وك ـيـفـيات مـنـحه لـ ت ـعـاضـديــة الـتـأمــن اجـزائـريــة لـعـمـال
لسنة واحدة ،الصادر بتاريخ  ، 1996/08/03ج ر
الربية و الثقافة
ع.47
بلغزالي أماء ،بوسحبة اجيالي

ͻ͵ͷ

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 541- 521 : )2021(3
الكتب :
 أسامة أمد بدر ،ماية امستهلك ي التعاقد االكروني  ،دراسة مقارنة  ،دار اجامعةاجديدة للنشر ،اإسكندرية .2005 ،
 حمد الصغر بعلي  ،امدخل للعلوم القانونية نظرية القانون واحق ،دار العلوم للنشروالتوزيع  ،اجزائر2006 ،
 حمد بودالي ،ماية امستهلك ي القانون امقارن  ،دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،مطبعة دار الكتاب احديث ،اجزائر.2006 ،
 حمد ناجي ياقوت ،مسؤولية امهندسن امعمارين بعد إمام اأعمال وتسلمها مقبولة منصاحب العمل ،منشأة امعارف ،اإسكندرية( ،بدون سنة نشر).
 مولود ديدان ،نظام التأمينات ،دار بلقيس ،دار البيضاء ،اجزائر .2006 ، صبحي عرب ،حاضرات ي القانون التجاري"اإفاس و التسوية القضائية ،مطبعةالكاهنة ،اجزائر.2000،
عبــد الــرزاق بــن خــروف ،التأمينــات اخاصــة فــي التشــريع اجزائــري -التأمينــاتالريــة ،اجزء .2000 ،1
علي حمد جعفر  ،امبادئ اأساسیة ي قانون العقوبات اإقتصادي و ماية امستهلك،الطبعة  ،01جد امؤسسة اجامعية للدراسات و النشر،بروت.2009،
امقاات و امداخات :
براحلية بدر الدين ،مداخلة بعنوان" التأمن ي ظل امرسوم التنفيذي  13/09بن التجاريو التبادلي"  ،خر الشراكة وااستثمار ي امؤسسات الصغرة وامتوسطة ي الفضاء
ااورومغاربي ،كلية العلوم ااقتصادية والتجارية و علوم التسير ،جامعة فرحات عباس،
سطيف .2011،
 بهلولي فيصل  ،خويلد عفاف ،مداخلة بعنوان" التأمن التكافلي اإسامي كبديلللتأمن التجاري التقليدي ي اجزائر ،الواقع واآفاق"  ،املتقى الدولي السابع حول
الصناعة التأمينية ،الواقع العملي وآفاق التطوير ،جامعة حسيبة بن بوعلي  ،كلية
العلوم اإقتصادية ،العلوم التجارية و علوم التسير ،شلف.2012،
 حيتالة معمر ،مسار التامن ي القانون اجزائري ،جلة القانون و اجتمع  ،اجلد ،02ع، 01أدرار .2014،
 حمد بودالي  ،مدى خضوع امرافق العامة و مرتفقيها لقانون ماية امستهلك  ،جلةامدرسة الوطنية لإدارة ،ع ، 24اجزائر .2002 ،
المراجع باللغة الفرنسية :
Les codes :
Code de la consommation –commenté, 20éme édition, dalloz,2015 .

بلغزالي أماء ،بوسحبة اجيالي

ͲͷͶ

541- 521 : )2021(3  العدد14جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد
Code des assurances ,code de la mutualite - annoté et commenté.
22éme édition, dalloz,2016.
Les ouvrages :
- Georges.Virassamy, Les relations entre professionnels en droit
français,la protection de la partie faible dans les rapports contractuels, LGDJ,
paris,1996.
-Jean Bigot et autres traité de droit des assurances,le contrat d’assurance
,tome3, delta,Beyrouth, 2002 .
-Jean Bigot et Daniel Lange, Traité de droit des assurances, La
distribution de l’assurance, tome02, L.G.D.J et DELTA, parisbeyrouth,1999-2000.
-Nadia Hadj-chaib Candeille Risques et Assurances de responsabilité
civile , 6éme édition, l'argus, 2012.

ͷͶͳ

 بوسحبة اجيالي،بلغزالي أماء

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد  14العدد 557- 542 : )2021(3
جلَة الواحات للبحوث والدراسات
ISSN : 1112 -7163
E-ISSN: 2588-1892
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2

أحكام فسخ عقد اامتياز الفاحي ي ظل القانون رقم 03/10
Provisions for the termination of the agricultural concession
contract under Law No. 10/03

جيدل كرمة

 - 1جامعة امدية ،كلية احقوق والعلوم السياسية ،خر السيادة والعومة
djidel.karima@yahoo.com
تاريخ ااستام2021-03-14 :

تاريخ القبول2021-10-07 :

ملخص -

يعتر فسخ عقد اامتياز من أهم السلطات الي يتمتع بها الديوان
لأراضي الفاحية ي مواجهة امستثمر صاحب اإمتياز ،فهو من أهم الوسائل
القانونية إنهاء هذا العقد من دون احاجة للجوء للقضاء كما قد ينتهي
العقد من دون وقوع خطأ من امستثمر أو بطلب منه ،وعليه فإن أسباب فسخ عقد
اامتياز الفاحي متعددة باختاف صور الفسخ ومكن تصنيفها اى فسخ جزائي
يطبق ي حال اخال امستثمر صاحب اامتياز بالتزاماته التعاقدية وفسخ
تقديري قد يلجأ إليه لدواعي امصلحة العامة كما قد يتم بطلب من امستثمر
صاحب اامتياز.
الكلمات الدالة -
عقد امتياز ،فسخ ،تعويض ،إنهاء ،العقد ااداري
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AbstractThe Termination Of The Concession Contract Is Considered One
Of The Most Important Powers That The Office Has For Agricultural
Lands In The Face Of The Investor Who Owns The Concession, As It
Is One Of The Most Important Legal Means To Terminate This
Contract Without The Need To Resort To The Judiciary, As The
Contract May End Without An Error From The Investor Or His
Request.
The Annulment Of The Agricultural Concession Contract Has
Many Different Forms Of Termination And Can Be Classified Into A
Penal Termination That Is Applied In The Event That The Investor
Who Owns The Concession Breaches His Contractual Obligations
And A Discretionary Termination That May Be Resorted To For
Reasons Of Public Interest, As It May Be At The Request Of The
Investor Who Owns The Concession
Key WordsConcession Contract, Termination, Indemnity, Solution, Contrat
Administratif

 مقدمة- .1
يتم استغال اأراضي الفاحية التابعة لأماك الوطنية اخاصة للدولة و
و هو عقد إداري، كذا اأماك السطحية امتصلة بها عن طريق عقد اإمتياز
منح موجبه الدولة للمستثمر صاحب اإمتياز حق استغال اأراضي و اأماك
السطحية مدة أقصاها أربعن سنة قابلة للتجديد حت رقابة وتوجيه الديوان
- 96 الذي م إنشائه موجب امرسوم التنفيذي رقم، الوطي لأراضي الفاحية
 امعدل و امتمم ؛وي سبيل ااستغال اأمثل هذه1996- 02- 24  امؤرخ ي87
اأراضي يضطلع الديوان مهام عديدة؛ ويتمتع بسلطات واسعة؛ من أبرزها
الذي يعد أحد أهم مظاهر السلطة العامة، سلطته ي امبادرة بفسخ عقد اامتياز
مارسه بإرادته امنفردة و من دون، امقررة له ي جال الرقابة على حق اامتياز
أنه، لذلك فإن الفسخ يعد من أخطر اامتيازات، احاجة للجوء إى القضاء
ينهي العاقة التعاقدية ؛اأمر الذي قد يؤثر سلبا على تنفيذ العقد و على
. الذي مكنه التقدم بطلب الفسخ أيضا، مصاح امستثمر فيه
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ومنه ترز أهمية دراسة هذا اموضوع من خال بيان أهمية سلطة الفسخ ي
عملية تنفيذ عقد اامتياز الفاحي؛ فاأصل فيها أا تكون مطلقة بل جب أن
تكون مقيدة بشروط حققها واجراءات تضبطها ،وخافها يؤدي اى بطان قرار
الفسخ لكن هذه امسألة ابد من التحري فيها من خال التدقيق ي أحكام
الفسخ امقررة ي النصوص القانونية امنظمة لامتياز الفاحي.
وعليه م طرح ااشكالية التالية :إى أي مدى ضبط امشرع اجزائري أحكام
فسخ عقد اامتياز الفاحي ي ظل القانون رقم  03/10والنصوص التنظيمية
امطبقة له؟
لإجابة عن هذه ااشكالية يلزمنا البحث بأن نزاوج بن امنهجن الوصفي
والتحليلي ،سـنستعن بامنهج الوصفي إبراز صور الفسخ وبيان شروطه ،أما
امنهج التحليلي فيرز من خال عرض النصوص القانونية على وجه امقاربة
بينها ،واستنتاج قدرتها على حل امشكات الواقعية الي يصادفها تطبيقها.
عرضت مادة البحث ي مبحثن ،وضمّنت كل مبحث مطلبن ،فكانت
اخطة على النحو اآتي :امبحث اأول خصصته أحكام الفسخ اجزائي لعقد
اامتياز الفاحي أما امبحث الثاني ،فأفردته أحكام الفسخ ااتفاقي لعقد
اامتياز الفاحي.
خامة البحث وضمّنتها النتائج والتوصيات.
 - .2امبحث اأول :أحكام الفسخ اجزائي لعقد اامتياز الفاحي
يرتب الفسخ اجزائي أو ااداري لعقد اامتياز على وقوع إخال باالتزامات
التعاقدية من قبل امستثمر صاحب اامتياز ،و هي أخطاء ي طبيعتها جسيمة
تؤثر على استغال اأرض الفاحية مباشرة ،و لذلك أقره امشرع للديوان من
دون احاجة للجوء للقضاء ،و مكن أن نعرف الفسخ بأنه اجزاء الذي يقرره
الديوان الوطي لأراضي الفاحية عندما يثبت له بشكل قاطع عجز أو عدم
قدرة امستثمر صاحب اامتياز على تنفيذ االتزامات حل التعاقد بصورة
قانونية وفقا ما م ااتفاق عليه ي العقد ،و ا مكن للديوان الوطي لأراضي
الفاحية فسخ العقد مباشرة بل ابد من استيفاء الشروط و ااجراءات الازمة
حتى يرتب الفسخ أثاره القانونية ،و عليه سنتناول ي امطلب اأول شروط الفسخ
اجزائي لعقد اامتياز الفاحي و اآثار امرتبة عنه ي امطلب الثاني.
جيدل كرمة
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 - .1.2امطلب اأول :شروط الفسخ اجزائي لعقد اامتياز الفاحي
يشرط لصحة الفسخ اجزائي أو ااداري لعقد اامتياز الفاحي شرطن،
اخال امستثمر صاحب اامتياز بالتزاماته التعاقدية واعذاره قبل توقيع الفسخ
سنوضحهما كما يلي:
الفرع اأول :اخال امستثمر صاحب اامتياز بالتزاماته التعاقدية.
حددت امادة  29من القانون رقم  03/10و امادة  08من موذج دفر الشروط
املحق بامرسوم التنفيذي رقم  326- 10احاات الي تعد اخاا باالتزامات
التعاقدية  ،و تتمثل ي :حويل الوجهة الفاحية لأراضي و/أو اأماك
السطحية ،عدم استغال اأراضي الفاحية و/أو اأماك السطحية مدة سنة،
غياب اادارة الشخصية و امباشرة للمستثمرة الفاحية ،التأجر من الباطن
لأراضي الفاحية و/أو اأماك السطحية ،عدم دفع اأتاوة بعد أجلين
متتالين ( سنتن) و بعد اعذارين شهرين ،البناء فوق اأراضي الفاحية من دون
ترخيص ،التصريح الكاذب أو عدم التصريح باتفاقات الشراكة أو التنازل عن
حق اامتياز (بن معمر.)2019 ،
و من الناحية الفقهية ا يعتر كل اخال أو تقصر من امتعاقد مع اادارة
مررا للفسخ ااداري للعقد ،بل جب أن يكون اخطأ امستند اليه من قبل اادارة
خطأ جسيما و يعد كذلك كل اخال بالتزام تعاقدي جوهري (الطماوي،
،)2017و شرط اجسامة امقرر فقها شرط منطقي لضبط عدم تعسف اادارة ي
توقيع الفسخ بإرادتها امنفردة ،و حتى ا يكون سببا ي اقراره حتى ي اأخطاء
التعاقدية البسيطة الي جرى العرف على التسامح فيها أو اعتبارها كأن م
تكن ،حيث يفرض ي تقدير جسامة اخطأ سوء نية امخل أو اهماله أو عدم
تبصره (النابلسي، )2012 ،و هو ما يقدره القاضي امدني معيار الرجل العادي ،
من الناحية القانونية ا ميز القانون رقم  03/10و امرسوم التنفيذي رقم - 13
 326بن اخطأ اجسيم و اخطأ اليسر بل ضبط حاات ااخال باالتزامات
التعاقدية من قبل امستثمر صاحب اامتياز و إذا دققنا فيها ناحظ أنه مكن
تصنيفها على صنفن؛ أخطاء جسيمة من قبل امستثمر صاحب اامتياز؛ و هي
اأخطاء الي مس بالدرجة اأوى بطبيعة اأرض الفاحية و طبيعة العقد
فعدم احرام الوجهة الفاحية لأراضي و البناء عليها من دون ترخيص ا يعد
جيدل كرمة
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فقط اخاا بعقد اامتياز بل يعد جرمة يعاقب عليها قانون العقوبات (امرسوم
التنفيذي. )2010 ،
كما أن تأجر اأرض الفاحية من الباطن وبالتالي عدم القيام بالعمل
الشخصي وامباشر ي امستثمرة الفاحية فضا عن ابرام التصرفات القانونية
كعقود الشراكة والتنازل والتصرحات الكاذبة هي بدورها تعد اخال بالتزام
تعاقدي يفرضه مضمون العقد واخال بالتزام قانوني يعرض امستثمر صاحب
اامتياز للمتابعة اجزائية.
وأعتقد أن احالة الوحيدة الي جب التدقيق ي شروطها هي احالة
امتعلقة بعدم استغال اأراضي اممنوحة طيلة مدة سنة ،ذلك أن طبيعة اأرض
الفاحية قد تستدعي عدم زراعتها أكثر من سنة وهي مسألة موضوعية
يقررها اخراء امختصن ي الفاحة.
أما عدم دفع اإتاوة بالرغم من النص عليها صراحة كأحد أسباب فسخ عقد
اامتياز ،فهي ا تعد مررا للفسخ أنه الواقع أثبت أن الدولة عادة ما مسح ديون
الفاحن رغبة منها ي حقيق اأمن الغذائي ،وتوفر مناصب عمل قارة ودائمة
للمواطنن امهتمن بهذا اجال.
ي اأخر جب أن نؤكد على أن احاات الي تشكل اخال باالتزامات
التعاقدية طبقا لنص امادة  29من القانون رقم  03/10وامادة  26من امرسوم
التنفيذي رقم  326/10للتمسك بها من قبل اإدارة ابد من إثباتها ميدانيا،
وعليه فالديوان الوطي لأراضي الفاحية يعلمه أعوانه بهذه التجاوزات الي
يكتشفونها أثناء زياراتهم اميدانية للمستثمرات الفاحية ،وبناء على احاضر
الذي يعدها أعوانه وبناء على حضر إثبات احالة الذي يعده احضر القضائي
يوجه الديوان اإعذار الذي سنفصله ي الفرع الثاني.
الفرع الثاني :إعذار امستثمر صاحب اامتياز قبل الفسخ
يعد اإعذار من أهم الضمانات اإجرائية حماية حقوق امستثمر من تعسف
 2016؛وهو إجراء
اادارة ي استعماها لسلطتها ي توقيع الفسخ
مهيدي ينبه موجبه الديوان امستثمر صاحب اامتياز إى أنه خل بالتزاماته،
مع منحه امدة الكافية لتنفيذ التزاماته قبل توقيع الفسخ ،ويعتر امشرع
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اجزائري اإعذار إجراء وجوبي ينبغي توجيهه للمستثمر صاحب اامتياز طبقا
للمادة  28من القانون رقم ( 03/10حكيمة.)2016- 2015 ،
يتم تبليغه على يد حضر قضائي بناء على طلب من مدير الديوان الوطي
لأراضي الفاحية امختص حليا على النحو احدد ي قانون ااجراءات امدنية
واإدارية اسيما امواد من  406إى ( .414القانون)2008 ،
وبعد إعذار امستثمر صاحب اإمتياز امخل بالتزاماته التعاقدية ،وعدم
تدارك امستثمر أخطائه خال امدة احددة ي اإعذار يتم اخاذ قرار فسخ عقد
اإمتياز ،وا يكون الفسخ مرتبا آثاره القانونية إا بعد صدور قرار الفسخ عن
مدير أماك الدولة امختص حليا ،وهو ما ميز الفسخ اجزائي لعقد اإمتياز
عن الفسخ امدني حيث ا يرتب الفسخ أثاره القانونية إا بعد صورة حكم قضائي
امادة  119وما يليها من القانون امدني (البنا)2007 ،
 - 2 2امطلب الثاني :أثار الفسخ اجزائي لعقد اإمتياز الفاحي
إذا م ينفذ امستثمر صاحب اامتياز التزاماته بعد إعذاره من قبل الديوان
الوطي لأراضي الفاحية وبعد مضي امدة احددة فيه ،يرتب ااعذار آثاره
القانونية ي مواجهة كا الطرفن حيث ينهي الرابطة التعاقدية بينهما وهو ما
نتناوله ي الفرع اأول وحمل امستثمر صاحب اامتياز مسؤولية جزاء الفسخ وهو ما
نتناوله ي الفرع الثاني.

الفرع اأول :إنهاء الرابطة التعاقدية بن الديوان الوطي لأراضي الفاحية
وامستثمر صاحب اإمتياز.
مجرد صدور قرار الفسخ من قبل امدير الوائي أماك الدولة تنقطع
العاقة التعاقدية بن طري عقد اإمتياز ،وبعد استيفاءه للشكليات احددة
قانونا خاصة الشهر العقاري يرتب فسخ عقد اإمتياز كل آثاره القانونية
( ،مقداد )2018 ،بالنسبة للمستقبل.
وبالتالي يتوقف امستثمر صاحب اإمتياز عن تنفيذ االتزامات التعاقدية
الواردة ي عقد اإمتياز منذ شهر قرار الفسخ باحافظة العقارية ،ويرتب على
ذلك عدم ااعتداد باأعمال الي ينفذها امستثمر صاحب اإمتياز بعد هذا
التاريخ.
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كما تسرجع الدولة اأرض الفاحية واأماك السطحية حسب احالة
الي هي عليها طبقا للمادة  26من القانون رقم .03/10
كما يكون للدولة احق ي تعويض قدره  10بامائة تعويضا عن الضرر الذي
حقها جراء عدم تنفيذ امستثمر للعقد.
ومن الناحية العملية يكمن اإشكال ي فسخ الكثر من عقود اامتياز ومن
دون تبليغ أو علم امستفيدين ي إطار حويل حق اانتفاع الدائم امقرر موجب
القانون رقم  19- 87إى حق إمتياز موجب القانون رقم  ،03/10فنكون أمام
مستغل فعلي لأرض الفاحية امملوكة ملكية خاصة للدولة بدون سند قانوني.
الفرع الثاني :تعويض امستثمر صاحب اإمتياز جراء الفسخ
ا جد ي القانون رقم  03/10و امرسوم التنفيذي رقم 326- 10نصا
صرحا يلزم امستثمر صاحب اإمتياز على عدم ااعراض على قرار الديوان
الوطي لأراضي الفاحية بفسخ عقد اامتياز لكن التطبيق السليم للقواعد
العامة امقررة ي النظرية العامة للعقود اادارية تستوجب مثل هذا احكم ،فا
مكن تصور إعراض امستثمر صاحب اإمتياز على قرار الفسخ بل كل ما له هو
احق ي طلب التعويض بالرغم من أن القانون رقم  03/10منح للمستثمر حق
الطعن ي قرار الفسخ بناء على نص امادة  29منه( .سهام بن دعاس)2020 ،
وبناء على أحكام القانون رقم  03/10يرتب على الفسخ ااداري لعقد
اإمتياز إنهاء عقد اإمتياز كما بينا ي الفرع السابق ،ويرتب عليه قيام حق
الدولة ي التعويض الازم جر الضرر الاحق بها ،وطبقا لنص امادة  3/26من
القانون رقم  03/10فإن قيمة التعويض لأماك السطحية الي تشمل امباني
واأغراس ومنشآت الري حددها إدارة أماك الدولة بإرادتها امنفردة (مقداد،
.)2018
كما ا يرتب على فسخ عقد اإمتياز إقصاء امتعاقد امخل بالتزاماته
التعاقدية من امشاركة ي عملية الرشح لاستفادة من اإستثمار الفاحي
مستقبا ،فا حرم من حق التنافس مع غره من أجل ااستفادة من عملية
إستثمار اأراضي الفاحية التابعة للدولة.
و إذا ما قارنا مثا عقد اإمتياز الفاحي بأحكام امادة  1/152من امرسوم
الرئاسي رقم  247- 15امتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويض امرفق
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العام ،فناحظ أن امشرك بينهما هو تسير امال العام و احفاظ عليه ففي حن
يعاقب امشرع امتعاقد مع اإدارة امخل بالتزاماته التعاقدية جزاء الفسخ و ما
يرتبه من اثار قانونية احقة تلزمه جر الضرر الذي حق امصلحة امتعاقدة ،و
منها إلزامه بنفقات الصفقة اجديدة و حرمانه من حقه ي امشاركة ي عملية
إبرام الصفقة ا جد مثل هذا النص ي القانون رقم  03/10بالرغم من القاسم
امشرك بينهما و لذلك نقرح توحيد الرؤى حول امال العام؛ فإذا كان القصد
من توقيع مثل هذه العقوبات على عاتق امتعامل امتعاقد مع امصلحة امتعاقدة
ماية امال العام فإن اهدف من احافظة على اأرض الفاحية ا يقل عنه
أهمية  ،فهو يساهم ي توفر احاجات اأساسية للمواطن من الغذاء و املبس و
الفراش و غرها كثر ،فضا عن احفاظ على البعد اإيكولوجي ،وهو ما جعل
من توفر احماية الازمة لأرض الفاحية ا يقل أهمية من احفاظ على امال
(.عبدلي ) 2015 ،امستغل بطريق الصفقات العمومية
 - .3امبحث الثاني :أحكام الفسخ اإرادي لعقد اإمتياز الفاحي
الفسخ الذي نقصده هو الفسخ الذي يستند إى حق اإدارة ي إنهاء عقودها
ولو م يرتكب امستثمر صاحب اإمتياز أي خطأ ،كما قد يتمسك به امستثمر
صاحب اإمتياز أو ذوي حقوقه ،وهما صورتا الفسخ ،اللتان نتناوهما بالدراسة
والتحليل ي مطلبن متتالين.
 - .1.3امطلب اأول :فسخ عقد اإمتياز دون وقوع خطأ من امستثمر
صاحب اإمتياز
من امسلم به ي نظرية العقود اإدارية أن اإدارة تتمتع بسلطات واسعة ي
مواجهة امتعاقد معها ،ومنها حق إنهاء عقودها حتى ولو م يرتكب امتعاقد معها
أي خطأ ،غر أن سلطتها مقيدة بشروط ويرتب على توقيعها أثار وهما ما
سنتناوله على التوالي ي فرعن مستقلن.
الفرع اأول :شروط فسخ عقد اإمتياز دون وقوع خطأ من امستثمر صاحب
اإمتياز
اتفق الفقه والقضاء اإداري على حق اإدارة ي الفسخ خارج نطاق النصوص
وهو حق أصيل ها يشمل ميع العقود اإدارية كقاعدة عامة ،مكنها من فسخ
عقد اإمتياز الفاحي بإرادتها امنفردة ومن دون وقوع خطأ من امستثمر صاحب
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اإمتياز ،وحتى يرتب هذا الفسخ آثاره القانونية ابد أن يستوي الضوابط
التالية:
أوا -فسخ عقد اإمتياز لدواعي امصلحة العامة :سلطة اإدارة ي فسخ
عقد اإمتياز ليست مطلقة بل هي سلطة تقديرية تضبطها دواعي امصلحة
العامة ،وهي من الشروط الي استقر عليها القضاء اإداري ي فرنسا ومصر
(جدوب. )2017 ،
ثانيا  -استعمال سلطة الفسخ لدواعي امصلحة العامة حت رقابة القضاء:
خضع قرار إنهاء العقد اإداري -ما فيه عقد اإمتياز الفاحي -دون خطأ
امتعاقد أي امستثمر صاحب اإمتياز إى رقابة القضاء اإداري (الطماوي،
،)2017حيث يفصل ي طلب امتعاقد ويتحرى عن جدية ومشروعية سبب فسخ
عقد اإمتياز الفاحي فإذا تبن له ذلك مكنه إلغاء قرار الفسخ كقاعدة عامة
(عبد الوهاب و رواب)2015 ،
الفرع الثاني :أثار فسخ عقد اإمتياز الفاحي لدواعي امصلحة العامة
يرتب على فسخ عقد اإمتياز الفاحي دون خطأ امستثمر صاحب اإمتياز
اآثار القانونية التالية:
أوا -إنهاء عقد اإمتياز :مجرد صدور قرار فسخ عقد اإمتياز الفاحي
فإن العاقة التعاقدية تنقطع بن الطرفن وتنقضي االتزامات الي يرتبها عقد
اإمتياز الفاحي.
ثانيا -حق امستثمر صاحب اإمتياز ي طلب التعويض :مقابل إنهاء عقد
اإمتياز باإرادة امنفردة من جانب اإدارة حق للمتعاقد معها طلب التعويض
جرا لضرر الذي حقه إا إذا تضمن العقد بإنهاء العقد لدواعي امصلحة العامة
من دون تعويض ،وعليه فإنه من الثابت وامستقر عليه فقها وقضاء أن الفسخ من
دون ارتكاب خطأ من امتعاقد مع اإدارة يلزمها بدفع تعويض عادل ما حقه من
خسارة وما فاته من كسب ما ي ذلك اأضرار امعنوية
( .الطماوي)2017 ،
ثالثا -الرقابة القضائية على قرار فسخ عقد اإمتياز الفاحي :من امستقر
عليه فقها وقانونا وقضاء بأن لإدارة سلطة فسخ العقود ،تنفيذا لبنود العقد أو
تقديرا لدواعي للمصلحة العامة ،وقد استقر الفقه والقضاء الفرنسي وامصري
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على إخضاعها لرقابته ي فحص مدى مشروعية سبب الفسخ ،وإذا رجعنا
للقضاء اجزائري ا جد فيما أعلم قرارات قضائية تلغي قرارات إدارية بل
الدعاوى امعروضة أمامه تتعلق على العموم بدعوى التعويض ا دعوى اإلغاء،
(بسيوني عبد الغي.)1993 ،
وا ملك القضاء اإداري صاحية إلزام اإدارة بالراجع عن قراراها بفسخ
العقد اإداري ولو كان قرارها غر مشروع أو استهدفت من وراءه مصلحة غر
امصلحة العامة (البنا)2007 ،
 - . 2.3امطلب الثاني :الفسخ ااتفاقي لعقد اإمتياز الفاحي بطلب من
امستثمر صاحب اإمتياز
قد ينتهي عقد اإمتياز الفاحي قبل إنقضاء مدته إذا اتفق امستثمر صاحب
اامتياز مع اإدارة على إنهائه قبل نهايته الطبيعية ،ويسمى الفسخ ي هذه
احالة بالفسخ ااتفاقي أو الفسخ باتفاق الطرفن أو التقايل ،وهذا سنتناول
دراسة وحليل شروطه واآثار امرتبة عنه ي فرعن متتالن (الطماوي.)2017 ،
الفرع اأول :شروط الفسخ ااتفاقي لعقد اإمتياز الفاحي
يشرط لتمام هذه الصورة من الفسخ وجود اتفاق بن امستثمر صاحب
اإمتياز واإدارة على الفسخ من جهة ووجود مررات لطلب الفسخ من جانب
امستثمر وهو ما سنفصله على التوالي:
أوا -وجود اتفاق بن الطرفن على فسخ عقد اإمتياز الفاحي :يستند
الفسخ حسب مقتضيات امادة ( )120من القانون امدني إى ااتفاق الذي جمع
طري العقد ،وامنصوص عليه ي العقد امرم بينهما ،حيث يعتر العقد مفسوخا
إذا م يوي أحد امتعاقدين بالتزاماته ،ووفق الشروط الي يتم ااتفاق عليها دون
احاجة إى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك
 2017فيجوز
للمستثمر صاحب اإمتياز أن يطلب إنهاء عقد اإمتياز قبل انقضاء مدته بناء
على نص امادة ( )26من القانون رقم  03/10و يشرط لصحة الطلب طبقا لنص
امادة ( )02من دفر الشروط املحق بامرسوم التنفيذي رقم  326- 10شرطن
أساسين:
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أ -أن يتم طلب الفسخ امسبق بواسطة إشعار ،يوجه الطلب إى الديوان
الوطي لأراضي الفاحية بالرغم من أن النص امذكور أعاه م حدد هذه
اجهة بنص صريح.
ب  -أن يكون هذا اإشعار بسنة واحدة (كحيل)2016- 2015 ،
ثانيا  -مررات الفسخ ااتفاقي
م يشرط امشرع اجزائري ي القانون رقم  03/10و امرسوم التنفيذي رقم
 326- 13و ا ي دفر الشروط املحق به أن تتوافر ظروف ترر جوء امستثمر
صاحب اإمتياز لطلب الفسخ ،و من الناحية العملية ناحظ أن امشرع فتح
اجال أمام امستثمرين أصحاب اإمتياز إبرام عقود مكنهم من اإستثمار و
النهوض بالعقار الفاحي كاحق ي إبرام عقود الشراكة و جميع حق اإمتياز
و التنازل عن هذا احق  ،و مع ذلك أقر ي النص ذاته حق امستثمر صاحب
اإمتياز ي طلب الفسخ و م يشر فيه لضرورة إرفاق طلبه بامررات الكافية الي
تدعم طلبه ي الفسخ.
و عليه فقد يكون طلب الفسخ لسبب شخصي كالعجز الذي حول دون
مكن امستثمر صاحب اإمتياز من اإدارة الشخصية و امباشرة للمستثمرة
الفاحية و الذي يثبت بشهادة طبية ،أو عسره الذي حول دون النهوض
امستثمرة ،و ا مكنه ي هذا الصدد استثمار اأرض الفاحية و هو ما جعله
خا باالتزامات الي تقع على عاتقه طبقا لنص امادة  29من القانون رقم
 03/10و امادة  08من موذج دفر الشروط ،و إذا ما دققنا ي هذه اأسباب و
غرها ناحظ أن طلب امستثمر صاحب اإمتياز للفسخ يرره واقع حاله و هو
مرر للفسخ التعاقدي ،أن هذا الفسخ سيكون بناء على إرادة الطرفن الي
تتجه لوقف تنفيذ عقد اإمتياز و إنهاء العاقة التعاقدية الي جمعهما
،خاصة و أن مصلحتهما ي تقرير الفسخ ،فاإبقاء على عقد اإمتياز يضر
بامستثمر صاحب اإمتياز الذي يصبح ي وضع غر قانوني يكيف على أنه إخال
بالتزام تعاقدي طبقا مقتضيات امادة  29من القانون رقم  03/10كما أنه يضر
بالدولة أن اأرض تصبح معطلة عن الوظيفة الي وجدت من أجلها ،فالفسخ ي
هذه احالة فيه مصلحة للطرفن.
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الفرع الثاني :أثار الفسخ ااتفاقي لعقد اإمتياز
يرتب على الفسخ ااتفاقي لعقد اإمتياز ملة من اآثار القانونية مكن
حصرها ي اأتي:
أوا -إنهاء عقد امتياز :يرتب على الفسخ ااتفاقي لعقد اإمتياز الفاحي
قطع العاقة التعاقدية بينهما فينقضي اإمتياز قبل انقضاء مدته القانونية
الي حددها امشرع ب 40:سنة قابلة للتجديد ،ويرتب عليها حلل امستثمر
صاحب اإمتياز من كل االتزامات الي يفرضها عقد اإمتياز فيصبح ي وضع
قانوني.
ثانيا -توقيع الطرفان وثيقة فسخ عقد اامتياز (عمار::)2002 ،م ينص
القانون رقم  03/10و ا امرسوم التنفيذي رقم  326- 10و ا موذج دفر
الشروط املحق به على كيفية معينة لتوقيع الفسخ ااتفاقي (الطماوي،
، )2017و عليه يكون لأطراف احرية ي اختيار الشكل امناسب لتوقيع اتفاقية
الفسخ أنه من الناحية العملية ابد من وثيقة يفرغ فيها الفسخ حتى يتم
تقدمه إدارة أماك الدولة من أجله شهره ،و بالتالي تتغر موجبه طبيعة
اأرض حل اإمتياز من أرض مستغلة موجب القانون رقم  03/10إى أرض
متوفرة (عمار)2002 ،
وبناء على نص امادة ( )26من القانون رقم  03/10وامادة ( )02من دفر
الشروط املحق بامرسوم التنفيذي رقم  326- 10يتم الفسخ بناء طلب مسبق
بواسطة إشعار ،يوجه الطلب امستثمر صاحب اإمتياز إى الديوان الوطي
لأراضي الفاحية ،حيث يقوم الديوان بإعام امديرية الوائية أماك الدولة
بفسخ عقد اإمتياز حتى تتوى هذه اأخرة إعداد وشهر قرار الفسخ (القانون
رقم .)03/10
وحفاظا على حقوق الطرفن نقرح وضع ماذج يفرغ فيها اتفاق الفسخ.
ثالثا  -حول اأرض الفاحية إى أرض متوفرة :يرتب على فسخ عقد
اامتياز اسرجاع الدولة لأراضي الفاحية واأماك السطحية املحقة بها
فتصبح أراضي متوفرة ،طبقا للمادتن 26و 30من القانون رقم  03/10وامادة10
من امرسوم التنفيذي رقم ( 326- 10امرسوم التنفيذي رقم .)326/10
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رابعا -حق امستثمر صاحب اإمتياز ي الرشح :اأراضي الي م
اسرجاعها من قبل الدولة موجب فسخ عقد اإمتياز تصبح أراضي متوفرة تقوم
الدولة منحها ي إطار اإمتياز تطبيقا للمادة ( )17من القانون رقم ،03/10
ويكون لكل شخص احق ي الرشح للحصول على هذا احق ما فيهم امستثمر
الذي كان مستفيد ي السابق ،حيث ا منع القانون رقم  03/10امستثمر
السابق من امشاركة وتقديم طلب احصول على اإمتياز جددا.
 - .4خامة:
يعتر الفسخ من أهم السلطات الي ملكها اإدارة مثلة ي الديوان الوطي
لأراضي الفاحية ي جال تنفيذ عقود اإمتياز ،و بالرغم من أن هذه السلطة
ما هي إا تطبيق للقواعد العامة امقررة ي نظرية العقد اإداري إا أن التمسك
بها من قبل الديوان مقيد بشروط ،و خالفة الشروط اأصل أنه يؤدي إى
بطان قرار الفسخ ،من خال دراسة و حليل أحكام القانون رقم  03/10و امرسوم
التنفيذي رقم  326- 10و موذج دفر الشروط املحق بهما استنتجنا أن
القضاء اإداري له صاحية النظر ي قرار فسخ اإمتياز ،كما ينظر ي دعوى
التعويض أيضا و هو ما يقرب الفسخ اإداري من الفسخ امدني الذي يتمتع
موجبه القاضي العادي بسلطة تقديرية ي تقرير الفسخ من عدمه.
بعد دراسة وحليل أحكام فسخ عقد اإمتياز احظنا نقائص عدة ،منها عدم
التفصيل ي صور الفسخ امستوحاة أحكامها أحيانا من النصوص الصرحة
امنظمة للعقار الفاحي التابع للدولة وأحيانا من القواعد العامة امقررة ي هذا
الباب.
الفسخ اإداري لعقد اإمتياز الي توقعه اإدارة بإرادتها امنفردة م ميز فيه
مشرع بن اخطأ اجسيم و اخطأ اليسر للمستثمر صاحب اإمتياز ،و حسن
فعل امشرع بتعداده لصور اإخال امتوقع ارتكابها من قبل امستثمر ،و هي صور
ليست على درجة واحدة من اجسامة ،منها ما يعتر خطأ جسيم من قبل
امستثمر و يعد مررا قويا لقيام حق اإدارة ي فسخ عقد اإمتياز بإرادتها
امنفردة و منها ما ا يعتر كذلك؛ و مثاله الفسخ الذي يتقرر بناء على عدم
قيام امستثمر باستغال اأرض لسنة واحدة ،فكان على امشرع أن يضبط هذه
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احالة الي جب أن تثبت خرة من قبل امختصن ي الفاحة خاصة إذا علمنا
أن امستثمر حق له الطعن ي قرار الفسخ كما له احق ي رفع دعوى التعويض.
أما ي حالة الفسخ لدواعي امصلحة العامة فهو غر منصوص عليه ي
القانون رقم  03/10بل يستنتج ضمنا من اأحكام امقررة ي نظرية العقد
اإداري ،فالواقع العملي يثبت وجود هذه احالة وعلى رأسها قرار فسخ عقد
اإمتياز بناء على قرار نزع املكية للمنفعة العامة ،ويبقى اإشكال الوحيد
كيفية تقدير امصلحة العامة خاصة وأنها مصطلح مطاط قد يعتر مطية
لتعسف اإدارة ي استعمال حقها ي الفسخ.
أما فيما يتعلق بالفسخ ااتفاقي لعقد اإمتياز فقد أحسن امشرع عند إقراره
هذا احق للمستثمر صاحب اإمتياز ،وم يربط امشرع تريره بظروف امستثمر
صاحب اإمتياز بل تستفاد ضمنا من اأحكام العامة للقانون رقم  ،03/10كما
أنه ي السياق ذاته م حدد شروطه وهي مسألة منطقية يكيفها الطرفان وفقا
مقتضيات العقد كما م يبن القانون رقم  03/10نوع الوثيقة الي يفرغ فيها
ااتفاق على الفسخ.
ومن أجل الوقوف على تقييم مدى فعالية أحكام فسخ عقد اإمتياز ،توصلنا
بعد دراسة وحليل أحكام الفسخ على النحو امبن أعاه للتوصيات الي مكن
إماها كاأتي:
إعادة النظر ي سلطة اإدارة ي تقرير فسخ عقد اإمتياز باإرادة امنفردة،سواء أكان سبب الفسخ يرره إخال امستثمر صاحب اإمتياز بالتزاماته
التعاقدية أو يعود مقتضيات امصلحة العامة ،وذلك بإلزامها بتسبيب قرار
الفسخ وإخضاعه للرقابة القضائية.
ضبط صور الفسخ بنوعيه ،اإداري واإرادي من خال التدقيق يالشروط واإجراءات وهذا إما بتعديل دفر الشروط أو بإجراء من إجراءات
التنظيم الداخلي.
إلزام الديوان الوطي لأراضي الفاحية بااستعانة خراء ختصن يتقييم وضعية اأرض الفاحية قبل تقرير الفسخ ،ومنح الفرصة للمستثمرين
أصحاب اإمتياز احق ي الطعن ي نتائج اخرة أمام القضاء قبل تقرير الفسخ
من عدمه.
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تفعيل عمل الديوان الوطي لأراضي الفاحية من خال اعادة النظر يامعاينة اميدانية الي يقوم بها أعوانه حتى تكون قرارات الفسخ موضوعيه.
ا بد من احرص على احافظة على اأراضي الفاحية من خال تعزيزالوعي بأهمية اإستثمار الفعلي لأرض الفاحية من قبل امستثمرين ،ومن
خال تكثيف الزيارات اميدانية أعوان الديوان ،ليس بهدف الفسخ فقط وإما
لتحقيق غاية أكر تتمثل ي منع استنزاف اأرض الفاحية وبالتالي حقيق
اأمن الغذائي على امدى القريب وامتوسط وحقيق التنمية ااقتصادية على
امدى البعيد.
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الوحدة الوائية للريد بورقلة أموذجا
The reality of individual values in the Algerian economic
institutions
The postal unit of the province of ouargla as example
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املص -
تهدف هذه الدراسة إى إبراز واقع القيم الفردية ي امؤسسات ااقتصادية
اجزائرية الوحدة الوائية للريد ورقلة أموذجا ،و تبيان دورها ي تفسر سلوك
العاملن داخل امؤسسة ،وللوصول إى هدف الدراسة م ااعتماد على امنهج
الوصفي التحليلي وذلك كونه يتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها،
واستصدام ااستبيان كأداة جمع البيانات على عينة مكونة من  80عاما،
وتوصلت الدراسة بعد تفريغ البيانات وحليليها وتفسرها إى النتائج التالية:
مستوى القيم الفردية العاملن بامؤسسة كان عالي جدا.
ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بن درجات القيم الفردية تعزى
متغر امنصب الوظيفي (إداري ،تنفيذي).
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ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بن درجات القيم الفردية تعزى متغر سنوات
.) سنوات10  أكثر من، سنوات10 اخرة (أقل من
:الكلمات امفتاحية
. امورد البشري، بريد اجزائر، مؤسسة اقتصادية،  إدارة جزائرية، ،قيم فردية
AbstractThis Study Aims To Highlight The Reality Of Individual Values In
The Algerian Economic Institutions, The Territorial Post Unit Of The
Ouargla Province As A Model, And To Demonstrate Its Role In
Explaining The Behavior Of Workers Within The Institution.
To Achieve The Objective Of The Study, It Was Based In The
Practical Part On The Descriptive Analytical Approach, Because It
Corresponds To The Subject Of The Study And Its Objectives.
The Study Used The Questionnaire, Within Three Sections Containing
20 Questions , Where (80) Forms Were Distributed, We Note That
(80) Forms Were Recovered, Which Represents The Study Sample.
After Unpacking, Analyzing And Interpreting The Data, The Study
Achieved The Following Results:
- The Level Of Individual Values Of Employees Of The Institution
Was Very High.
- There Are No Statistically Significant Differences Between The
Degrees Of Individual Values Due To The Variable Of The Job
Position (Administrative, Executive).
- There Are No Statistically Significant Differences Between The
Degrees Of Individual Values Due To The Variable Of Years Of
Experience (Less Than 10 Years, More Than 10 Years).
Key WordsIndividual Values, Algerian Administrative, Economic Institution,
Post Of Algeria, Human Resource.
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مقدمة:
شهد العام خال القرن اماضي تطورات سريعة مست ميع جاات
احياة ويعود الفضل ي ذلك إى التقدم التكنولوجي الكبر لذا كان من
الضروري ااستجابة ها اأمر الذي أدى إى التغر احاصل ي حياة اأفراد
وامنظمات وبطبيعة احال صاحبها تغر ي ثقافتهم وقيمهم أثرت على
سلوكياتهم داخل أماكن عملهم ،وتعتر القيم الفردية من بن العوامل
اأساسية ي فهم وتفسر سلوك اأفراد العاملن وما يصدر عنهم من مارسات
نتيجة اموروثات الي يؤمنون بها ،وهي تنشأ من خال تفاعل الفرد مع ثقافة
جتمعه وثقافة منظمته ،ولقد نالت موضوعات القيم الفردية حظا وافرا من
البحث والدراسة ي اجاات العلمية امصتلفة مثل :علم النفس ،علم ااجتماع،
الفلسفة ،علم ااقتصاد ،أما ي علم اإدارة فهي تعتر من اموضوعات احديثة
نسبيا ،فهي تأتي ي سياق حفيز العاملن كما يرى ذلك بعض علماء اإدارة
والتنظيم وأنه جب البحث عن أساليب جديدة للتحفيز حيث تتسق هذه
اأساليب مع قيم اموظفن وأهداف اإدارة .اأمر الذي دفع عدد من الباحثن
وامهتمن ي توظيف الكثر من تلك الدراسات الي قدمت ي موضوع القيم من
أجل حسن أداء اأفراد ي منظماتهم وحقيق اهدف امطلوب .من خال ما
تقدم فإن هذه الدراسة تسعى للتقصي والتحليل والتعرف على واقع القيم
الفردية لدى عمال مؤسسة بريد اجزائر وحدة ورقلة ،ومكن ما سبق رر
اإشكالية التالية:
 ما هو واقع القيم الفردية لدى عمال مؤسسة بريد اجزائر وحدة ورقلة ؟ولإجابة على هذه اإشكالية م رر اأسئلة الفرعية اآتية:
هل ختلف القيم الفردية باختاف امنصب الوظيفي (إداري ،تنفيذي)؟
هل ختلف القيم الفردية باختاف اخرة امهنية (أكثر من  10سنوات ،اقل
من  10سنوات)؟
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الفرضية العامة:
مستوى القيم الفردية لدى عمال مؤسسة بريد اجزائر مرتفع.
الفـرضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الفرعية:
ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بن درجات القيم الفردية تعزى متغر
امنصب الوظيفي (إداري ،تنفيذي).
ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بن درجات القيم الفردية تعزى متغر
سنوات اخرة (أقل من  10سنوات ،أكثر من  10سنوات).
أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها كون القيم الفردية من امفاهيم اجديدة ي
الفكر اإداري امعاصر والي من خاها مكن فهم سلوك الفرد العامل ي مكان
العمل ،وترز أهمية القيم الفردية لدى عينة الدراسة (عمال مؤسسة الوحدة
الوائية للريد) من خال السلوكيات الي يصدرونها اجاه امواقف الي
يواجهونها أثناء تأدية مهامهم ،كما مكن أن تشكل نتائج الدراسة أساسا
لدراسات مشابهة ي امستقبل.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إى حقيق جموعة من اأهداف أهمها:
معرفة مستوى القيم الفردية لدى أفراد العينة تبعا للمنصب الوظيفي؛
معرفة مستوى القيم الفردية لدى أفراد العينة تبعا مدة سنوات اخرة؛
كشف مدى ارتباط القيم الفردية بسلوكيات ومواقف أفراد العينة.
منهج الدراسة :استصدمنا ي هذه الدراسة امنهج الوصفي التحليلي امناسب مثل
هذه الدراسات لكونه ملما بكل ما ذكرناه فيما خ

مع البيانات وامعلومات

العلمية امتعلقة بأي وحدة سواء كانت فردا أو مؤسسة أو نظام اجتماعي ،وهو
يقوم على أساس التعمق ي دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة ميع
امراحل الي مرت بها ،وذلك بقصد الوصول إى تعميمات متعلقة بالوحدة
امدروسة وبغرها من الوحدات امشابهة.
علي بن فردية ،نبيل دريس
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التعريفات اإجرائية متغرات الدراسة:
القيم الفردية :هي جموعة امعتقدات وامكتسبات الي تكون لدى كل عامل
بالوحدة الوائية للريد بورقلة والي مقاسها ي هذه الدراسة الدرجة الي
حصل عليها اموظف ي تدرج إجابتها اجاه ااستبيان امعد هذه الدراسة.
امؤسسة ااقتصادية :هي مؤسسة بريد اجزائر ورقلة وهي مؤسسة اقتصادية ذات
رابع اجتماعي.
الدراسات السابقة:

 –1دراسة حمد عليان العطوي ( :)2009رسالة ماجستر بعنوان" أثر االتزام
بالقيم الشصصية والتنظيمية على اأداء الوظيفي لدى امديرين ي شركة
ااتصاات السعودية" هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر االتزام بالقيم
الشصصية والتنظيمية على اأداء الوظيفي لدى امديرين ي شركة ااتصاات
السعودية ،واستصدم الباحث امنهج الوصفي التحليلي باإضافة إى أداة
ااستبيان حيث ثم توزيعها على عينة مكونة من ( )472مديرا وم اختيارهم
بطريقة عشوائية وتوصلت الدراسة إى النتائج التالية:
وجود عاقة قوية بن القيم الشصصية و التنظيمية و اأداء الوظيفي لدى
امديرين ي شركة ااتصاات السعودية.
وجود أثر أبعاد القيم الشصصية والقيم التنظيمية على اأداء الوظيفي.
- 2دراسة حمود رزق حسن ريان ( :)2011هذه الدراسة عبارة عن رسالة
ماجستر بعنوان" :أثر ااختافات ي القيم الثقافية الفردية والتنظيمية على
أداء العاملن اأجانب دراسة تطبيقية على الفنادق السياحية فئة مس وأربع
جوم منطقة البحر اميت ي اأردن" ،هدفت هذه الدراسة إى التعرف على أثر
ااختافات ي القيم الثقافية الفردية والتنظيمية على أداء العاملن اأجانب،
واستصدم الباحث امنهج الوصفي التحليلي وأداة ااستبيان امكونة من  140فقرة
وزعت على  254عامل وتوصلت إى النتائج التالية:
علي بن فردية ،نبيل دريس
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تؤثر القيم الثقافية الفردية تأثرا إجابيا على أداء العاملن ي الفنادق
السياحية امبحوثة.
تؤثر القيم الثقافية التنظيمية تأثرا إجابيا على أداء العاملن ي
الفنادق السياحية امبحوثة.
 - 3دراسة حمد حسن خليف عليمات ( :)2012أرروحة دكتوراه بعنوان
"القيم الفردية والتنظيمية وأثرهما على أداء العاملن ي اجامعات اأردنية
دراسة مقارنة" هدفت هذه الدراسة إى معرفة أثر القيم الفردية والتنظيمية على
أداء العاملن ي اجامعات اأردنية احكومية واخاصة ،واستصدم الباحث امنهج
الوصفي التحليلي وأداة استبانة وزعت على ( )1519موظفا وموظفا ي ختلف
امستويات اإدارية وتوصلت الدراسة إى النتائج التالية:
وجود أثر للقيم الفردية على أداء العاملن متطلبات الوظيفة.
وجود أثر بن القيم التنظيمية بأبعادها من ناحية ومابن أداء العاملن.
ما ميز دراستنا عن الدراسات السابقة
من خال استعراضنا للدراسات السابقة الي تناولت القيم الفردية والقيم
الشصصية كمتغر مستقل وأثره على اأداء جد أن الدراسة اأوى لـ (حمد
عليان العطوي) عاجت االتزام بالقيم الشصصية وأثره على أداء الفئة العليا
من اإدارة ،أما دراسة (حمود رزق حسن ريان) فتناولت ااختاف بن قيم
العمال اأجانب ي البيئة اأردنية ،ي حن هدفت دراسة (حمد حسن خليف
عليمات) إى مقارنة أثر كل من القيم الفردية والتنظيمية على اأداء بن
اجامعات العامة واخاصة اأردنية.
ي حن هدفت دراستنا هذه إى معرفة واقع القيم الفردية لدى العمال ي
امؤسسة ااقتصادية اجزائرية (مؤسسة بريد اجزائر) سواء من ناحية التزامهم
بها ومقارنة التنوع وااختاف ي تلك القيم وما ينعكس به على حيط عملهم.

علي بن فردية ،نبيل دريس
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التعريفات اإجرائية أبعاد الدراسة
ُبعد قيمة العمل :وهو امستوى الذي حتله العمل ي سلم القيم لدى العامل
مؤسسة بريد اجزائر وامعر عنه بالبنود من (.)5- 1
ُبعد الوقت :ويقصد به نظرة الفرد العامل بامؤسسة حل الدراسة للوقت احدد
للعمل من أجل القيام بوظائفه وامعر عنه بالبنود من (.)10- 6
ُبعد امشاركة والتعاون :وهو قيام عمال بريد اجزائر أعماهم و وظائفهم برو
فريق العمل والتشاور وامعر عنه بالبنود من (.)15- 11
ُبعد التطوير الذاتي والنمو :وهو قدرة أفراد العينة حل الدراسة على تطوير
مهاراتهم و تنمية أفكارهم وامعر عنه بالبنود من (.)11- 16
اإرار امفاهيمي للقيم الفردية:

 -1مفهوم القيم الفردية :لقد تعدد تعاريف القيم الفردية وذلك بتعدد وجهات
نظر الباحثن ونذكر منها ما يلي:
القيم الفردية :هي امعتقدات الدائمة لدى الفرد والي من خاها حدد السلوك
الذي يتبعه ) ،(Tepaci, 2001, p. 17هي مبادئ توجيهية لسلوكه والي تعمل

على حقيق اأهداف امرغوبة ).(Thomas, 2013, p. 23

القيم الفردية :هي جموعة القناعات وامعتقدات امرغوبة لدى اأفراد والي
تدفعهم للقيام بسلوك معن (Dean, 2008).وبالتالي فهي مثل امعاير الي
يقوم عليها إصدار أحكامهم واختيار ما هو مهم بالنسبة هم لتلبية احتياجاتهم

وحقيق أهدافهم ).(Mashelah, 2015

تعريف القيم الشصصية (الفردية) :هي حصيلة تعامل الفرد مع العوامل
ااجتماعية والبيئية والعوامل الثقافية واحضارية (التوجر ،2003 ،صفحة
.)14
القيم الفردية :تعرف بأنها التجميع النهائي أو احصلة العامة لكل الدوافع
والعادات وااهتمامات واميول واإحساسات وامثل واآراء وامعتقدات سواء كانت
موروثة أو مكتسبة وتنعكس على السلوك اإنساني وتفاعله ي بيئته (مواي،
علي بن فردية ،نبيل دريس
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 ،2007صفحة  ،)23وعليه فهي تتعلق بشصصية الفرد من جوانبها النفسية
والعقلية حيث يتنبأها الفرد ويدجها لتشكل نسقه امعري الذي يوجه تصرفاته
و سلوكه (القرالة ،2008 ،صفحة .)09
وما سبق مكن أن نستنتج ما يلي :أن القيم الفردية هي جموعة أفكار
ومبادئ يكتسبها الفرد ي بيئته ااجتماعية تدفعه للبحث عن احقيقة والسعي
اكتساب امعرفة والرغبة ي احصول على امنفعة وااهتمام بامظاهر امرتبطة
باجمال وجسد قيم امشاركة ي امناسبات واأنشطة ااجتماعية وتتيح
الفرصة للتعبر عن اآراء ورر اأفكار ووجهات النظر وتشجع أسلوب والنظر
لأشياء واأعمال بطرق جديدة وغر مسبوقة.
 - 2عوامل تكوين القيم الفردية:
مكن حــديـد العنـاصـر امساهمـة ي تكوين القيم الفردية للعامل ي
جموعة من العــوامـل الدينيـة ،عوامل تارخية ،عـوامـل اجتماعية ،عـوامـل
سيـاسيـة عـوامل اقتصادية والتـي تـؤثـر على اموظف أو الفرد العـامل وحـدد
سلـوكياتـه وتصرفـاتـه ورـرق معاماتـه ومن ثم أدائه وهـذا مـا يوضحـه الشكل
اآتـي:
الشكل رقم ( :)01العوامل امشكلة للقيم الثقافية
العوامـل الديني ـ ـ ــة
العوامـل التارخيـ ـ ــة
العوامـل السياسيـ ـ ــة

قي ـ ـ ـم فـ ـ ــردية

العوامـل ااجتماعي ـ ــة
العوامـل ااقتصادية

امصدر :بوفلجة غياث ( ،)2001القيم الثقافية والتسير ،دار الغرب ،ص.15 :

علي بن فردية ،نبيل دريس
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إن هـذه العـوامل امؤثرة على سلوك اأفـراد ومعـاييـرهم عميقـة ومتعـددة
وعـادة ما يصعـب التعرف عليها ومعاجتهـا إا أنه مكن حصـر أهمهـا كمـا هـو
ي الشكل أعاه والي سنتناول شـرحـها بإجـاز:
- 1- 2العــوامـل الدينيـة :وتتمثل ي احرام العامل مقدساته ،إذ أن أهــم قـاعـدة
ثقافيـة للعـامـل هـي معتقـداته الدينيـة الي تتمثــل ي الديــن اإســامـي
احنيــف ،ويعتبـر اإســام مصــدر التشريــع وتوجيــه سلوكـ وتصـرفـات اأفـراد ي
كل اجاات ااجتماعيـة وامهنيـة.
- 2- 2العــوامـل التارخيــة :وهـي تؤثـر بدرجـة كبرة على سلـوك اأفـراد،
ومنه فسلـوك وتصـرفـ العامل هو نتيجـة امراحـل التارخيـة الي سادت اجتمـع
عبـر مـراحـل تطـوره كاانتقال من ااستعمار إى ااستقال ،مـا سـاهـم ي
تشكيـل اجاهات العامـل وحـديد قيمـه الفردية اجاه العمل.
- 3- 2الع ــوامل السيـاسيــة :للعـوامل السيـاسيـة أثر ي حـديد رـريقـة احكــم
والتنظيـم ي ختلـف امؤسسـات السيـاسيـة وااجتماعية وااقتصادية وهكـذا فإن
السيـاسـة هـي الي حـدد ربيعـة النظـام أهـو اشراكي ،ليرالي

أو حـر،

وكـذلك احال بالنسبة اختيار النظـام ااقتصادي أهـو اقتصادي عمـومـي أم
اقتصادي حــر ،ولطبيـعة اخيـار السياسي ومارسـة الدمقـراريـة انعكاسات على
تنظيــم العمـل وسلوك العامل.
- 4- 2العــوامـل ااجتماعية :لكل جتمـع عادات وتقاليـد تظهـر وتتـطور عبـر
العصـور وبالتالـي تكـون ظاهـرة اجتماعية خضـع هـا اأفراد ويساهمـون بدورهـم
ي فـرض احرامها من خـال ختلـف الضغـوط ااجتماعية ،وهـذا مـا يؤثـر
على عـاقـات اأفـراد داخـل التنظيمـات وعـاقتهم بامسئولن وامشرفيـن.
- 5- 2العـوامـل ااقتصادية :يـؤثـر البعـد ااقتصادي على قيـم اأفراد
وتصرفاتهم امهنيـة كما لذلك من أثـر على احيـط ككل ،إن التوسـع
ااقتصادي وارتفاع مستـوى الطلب على اليـد العـاملة جعل العـامل قليـل
اجـدية ي عمـله .بينمـا تؤدي اأزمـات ااقتصاديـة إى ارتفاع مستـوى البطـالـة
علي بن فردية ،نبيل دريس

566

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 580- 558 : )2021(3

مـا جعـل العـامل يُجِـدْ ي احفـاظ على منصـب عملــه ،اأمر الذي دفعه
لتكيي ــف سلـوكه امهنـي مع الـواقــع اجديــد (غياث ،2001 ،الصفحات - 14
.)16
القيم الفردية :

- 3خصائ

حتل مكانا رئيسيا ي تكوين شصصية الفرد ونسقه امعري وحديد سلوكه؛
مثل معيارا للمفاضلة بن عدة خيارات أن الفرد يكافح من أجل حقيق
اأشياء الي تتفق مع قيمه؛
البعد القيمي للفرد ليس جامدا ي ميع مكوناته فبالرغم من تأصله ي
النفس البشرية يبقى ي إرار النسبية (مرازقة و آخرون ،2016 ،الصفحات
)98- 97؛
تعتر قواعد عامة حدد وتوجه سلوك الفرد ي امواقف امصتلفة وتفرق بن
السلوك امقبول وغر امقبول؛
ترتبط باأفكار وامبادئ وااجاهات امقبولة ي اجتمع؛
تبن الطرق والوسائل امصتلفة الي جب أن يسلكها الفرد حتى حقق
أهدافه (السيد ،2005 ،صفحة .)19

 .Iاإجراءات امنهجية للدراسة اميدانية:
- 1الدراسة ااستطاعية :تهدف الدراسة ااستطاعية إى التعرف على أهم
الفروض الي مكن وضعها وإخضاعها للبحث العلمي ،وكذا التأكد من
اخصائ

السيكومرية أدوات الدراسة (مروان ،2000 ،صفحة  ،)38ومت

الدراسة ااستطاعية على مستوى الوحدة الوائية للريد بورقلة ،وقد ملت
الدراسة ااستطاعية ( )32عامل وعاملة ،ومّ تطبيق ااستبيان امعد من ررف
الباحثان على هذه العينة ،حيث مت قراءة تعليمات ااستبيان وشر رريقة
اإجابة على بنوده ،واهدف من هذه الدراسة هو التعرف على الظروف الي سيتم
فيها إجراء البحث والصعوبات الي رما تواجهنا ي تطبيق أدوات البحث،
والدراسة اأولية للتحقق من صحة أدوات مع البيانات الي مّ اختيارها ،وقد
علي بن فردية ،نبيل دريس
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مت الدراسة ااستطاعية ي الفرة اممتدة بن 2019/12/31- 2019/12/15

.
جدول رقم ( :)01خصائ

عينة الدراسة ااستطاعية.
النسبة

الفئة

العدد

ذكر

18

%56.66

أنثى

14

%43.33

من  20إلى 30سنة

09

%26.66

من  30إى  40سنة

11

%33.33

من  40إى  50سنة

12

%40.00

اجموع

اجنس
32

السن
32

امستوى التعليمي
متوسط

07

%20.00

ثانوي

10

%30.00

جامعي

15

%50.00

32

امصدر :من إعداد الباحثان اعتمادا على الدراسة ااستطاعية
 - 2اخصائ

السيكومرية أدوات الدراسة:

 - 1- 2استبيان القيم الفردية وصف اأداة وكيفية بنائها :قام الباحثان
بااراع على استبيانات متعددة ي موضوع القيم الفردية مثل استبيان (حمود
رزق حسن ريان) "أثر ااختافات ي القيم الثقافية الفردية والتنظيمية على أداء
العاملن اأجانب دراسة تطبيقية على الفنادق السياحية فئة مس وأربع جوم
منطقة البحر اميت ي اأردن"( ،)2011واستبيان (حمد حسن خليف
عليمات)" :القيم الفردية والتنظيمية وأثرهما على أداء العاملن ي اجامعات
اأردنية دراسة مقارنة"( )2012وذلك بغرض ااستفادة منها ي إعداد أداة
علي بن فردية ،نبيل دريس
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الدراسة ،وقد صاغ الباحثان فقرات ااستبيان ي صورته اأولية حيث تكونت من
( 30بندا) ،وبعد حساب اخصائ

السيكومرية لاستبيان م حذف بعض

العبارات الي م تكن تقيس حسب رأي احكمن ليصبح عدد بنود ( 20بندا) ،وم
توزيع الفقرات على  04أبعاد م اشتقاقها من اإرار النظري مفاهيم الدراسة،
وهي كالتالي:
جدول رقم ( :)02توزيع البنود على اأبعاد امكونة استبيان القيم الفردية
أبعاد ااستبيان

فقرات البعد

ُبعد قيمة العمل

5- 1

ُبعد قيمة بالوقت

10- 6

ُبعد امشاركة والتعاون

15- 11

ُبعد التطوير الذاتي والنمو

20- 16

اجوع الكلي لبنود امقياس

اجموع
05
05
05
05
20

امصدر :من إعداد الباحثان اعتمادا على الدراسة ااستطاعية
 - 2- 2رريقة تصحيح امقياس :يتم تقدير الدرجات اخام ي استبيان القيم
الفردية عن رريق إجابة ذات ثاث مستويات وفق نظام ليكرت (أوافق)( ،حايد)،
(ا أوافق) حيث منح الدرجات ( )2.1.0على التوالي لكل بديل من البدائل.
 - 3 - 2اخصائ

السيكومرية استبيان القيم الفردية

- 1- 3- 2الثبات :لقد م التحقق من ثبات ااستبيان باستصدام معامل
الثبات :ألفا كرومباخ ( )Cronbach's Alphaبااستعانة برنامج SPSS

لقياس الثبات (ااتساق) الداخلي ،وبلغ معامل الفا كرونباخ ( )0.89وهي قيمة
مرتفعة تدل على أن ااستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

علي بن فردية ،نبيل دريس
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- 2- 3- 2صدق استبيان القيم الفردية:
الصدق الظاهري" :وهو امظهر العام لاختبار أو الصورة اخارجية له من حيث
نوع امفردات وكيفية صياغتها ومدى وضوحها ،ويشر هذا النوع من الصدق
أيضا إى كيف يبدو ااختبار مناسباً للغرض الذي وضع من أجله" ،حيث عرض
ااستبيان على جموعة من أساتذة ي التصص

للحكم على مدى انتماء

الفقرات لأبعاد الواردة ،وقد بلغ عدد احكمن ( )07حكمن وبناءاً على آرائهم
م تعديل صياغة بعض الفقرات ،وأصبح ااستبيان ي صورته النهائية ،وبعد
حساب صدق احكمن بتطبيق معادلة "كوبر" بلغت نسبة ااتفاق بن احكمن
( ،)95,22وهذه نسبة اتفاق مرتفعة مكن ااعتماد عليها ي اعتبار ااستبيان
صادقا ومكن استصدامه ي الدراسة احالية.
 - 3جال وحدود الدراسة:
احدود الزمنية :من  2020/01/12إى .2020/01/23
احدود امكانية :الوحدة الوائية للريد ورقلة.
- 1- 3جتمع وعينة الدراسة:
من أجل معرفة واقع القيم الفردية ي امؤسسة ااقتصادية بالوحدة
الوائية للريد ورقلة أموذجا م اختيار عينة من العاملن كمجتمع للدراسة،
وهي عينة مكونة من  80عامل .
- 2- 3أسلوب مع البيانات اأولية:
قمنا ي هذه الدراسة باستصدام رريقة ااستقصاء من خال ااستبيان
ي مع البيانات اأولية .وقد م تصميم ااستبيان وتقسيمه إى قسيمن هما:
القسم اأول :حتوي على البيانات اخاصة بالعاملن من حيث (اجنس ،السن،
امستوى التعليمي).
القسم الثاني :حتوي على أبعاد القيم الفردية مديرية وحدة الريد لواية
ورقلة.
علي بن فردية ،نبيل دريس
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- 4عرض وتفسر النتائج:
- 1- 4عرض نتائج متغر الدراسة :
جدول رقم ( :)03عرض متغر القيم الفردية
أفراد

امتوسط

العينة

احسابي

80

33.52

الوسيط

34

امنوال

28

ااحراف

أدنى

أعلى

امعياري

درجة

درجة

3.79

26

28

امصدر :من إعداد الباحثان بناء على خرجات .SPSS
يتضح من اجدول أعاه أن أفراد عينة الدراسة قد سجلوا ي متغر القيم
الفردية متوسط حسابي قدره ( )33.52واحراف معياري قيمته ( )3.79كما
كانت الدرجة أكثر تكرارا ي ااستبيان هي  28كما يوضح اجدول بعض
امؤشرات اأخرى.
و من خال ااعتماد على امتوسط النظري لاستبيان الذي بلغ  20درجة
والذي حصلنا عليه جمع أعلى قيمة وهي  40درجة مع أقل قيمة مكن أن
يتحصل عليها أفراد العينة وهي 0 :وتقسم على  2أي.20 =2/0+40 :
وقد توزعت درجات أفراد العينة على استبيان القيم الفردية الي حددت
بالطريقة الثاثية وما أن امقياس ثاثي البدائل فيمكن تقسيمها إى ثاثة
مستويات عندها نفس رول الفئة وهو .13
جدول رقم ( :)04تقسيم مستويات القيم الفردية
امستويات
13 -00
27 -14
40 -28

الدالة

عدد اأفراد

منصفضة
متوسطة
مرتفعة

00
01
79

اجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

النسبة

%00
%01.2
%98.8
%100

امصدر :من إعداد الباحثان بناء على خرجات .SPSS
يتضح من اجدول رقم ( )04أن أكر عدد من اأفراد سجلوا مستوى
مرتفع من القيم الفردية وقد بلغ عددهم  79فردا وهذا بنسبة  % 98.8وهي
علي بن فردية ،نبيل دريس
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مثل أغلبية أفراد العينة باإضافة إى أن هناك فرد واحد حقق مستوى متوسط
أي بنسبة  % 1.2وهي مثل النسبة امتبقية من أفراد العينة ،أما بالنسبة
للمستوى امنصفض فقد انعدم ماما أي نسبة  ،%0ومنه نستنج أن مستوى
القيم الفردية عند أفراد عينة الدراسة مرتفع والشكل البياني رقم ( )02يوضح
ذلك.
الشكل رقم( :)02تقسيم مستويات القيم الفردية
80
منخفض

60

متوسط

40

مرتفع

20
0
متوسط

مرتفع

منخفض

امصدر :من إعداد الباحثان بناء على خرجات .SPSS
أما بالنسبة للمتوسط احسابي لكل بعد من أبعاد استبيان القيم الفردية
وترتيبها جاءت موضحة كالتالي:
جدول رقم ( :)05امتوسطات احسابية لكل بعد من أبعاد استبيان القيم
الفردية.
اأبعاد
قيمة العمل
قيمة الوقت
امشاركة والتعاون
التطوير الذاتي والنمو
اجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

امتوسط احسابي ااحراف امعياري

الرتبة
4

7.75

1.97

8.31

1.26

3

8.88

1.19

1

8.57

1.77

2

33.52

3.79

امصدر :من إعداد الباحثان بناء على خرجات .SPSS
علي بن فردية ،نبيل دريس
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من خال اجدول رقم ( )05يتضح أن امتوسطات احسابية أفراد العينة
ي استبيان القيم الفردية جاءت متقاربة وتراوحت ما بن ( )7.75كأدنى
متوسط حسابي لصاح بُعد قيمة العمل و ( )8.88كأعلى متوسط حسابي
لصاح بُعد امشاركة والتعاون وهذا ما يوضحه الشكل التالي:
الشكل رقم ( :)03امتوسطات احسابية أبعاد استبيان القيم الفردية
9
8,5

ااهتمام بالعمل
الوق

8

المشارك و التعاون

7,5

النمو و التطوير الذاتي

7
النمو و
التطوير
الذاتي

المشارك و
التعاون

الوق

ااهتمام
بالعمل

امصدر :من إعداد الباحثان بناء على خرجات .SPSS
وناحظ أيضا أن أبعاد استبيان القيم الفردية جاءت مرتبة حس الرتيب
التنازلي حيث احتل بُعد امشاركة والتعاون امرتبة اأوى متوسط حسابي قدره
( )8.88واحراف معياري بلغ ( ،)1.19يليه ي امرتبة الثانية بعد التطوير الذاتي
والنمو متوسط حسابي قدره ( )8.57واحراف معياري بلغ ( ،)1.77ثم جاء ي
امرتبة الثالثة بُعد قيمة الوقت متوسط حسابي قدره ( )8.31واحراف معياري
بلغ ( ،)1.26ورابعا جاء بُعد قيمة العمل متوسط حسابي قدره ( )7.75واحراف
معياري بلغ ( ،)1.97وعموما نستطيع القول بأن امتوسطات احسابية أبعاد
استبيان القيم الفردية بالنسبة أفراد العينة كانت مرتفعة مقارنة بامتوسط
احسابي اإمالي لاستبيان حيث قدر ب ( )33.52واحراف معياري بلغ
(.)3.79
و يرى الباحثان أن هناك ملة من العوامل الي ساعدت هؤاء العمال ي
حقيق هذا امستوى من القيم الفردية منها اخصوصية الثقافية وااجتماعية
علي بن فردية ،نبيل دريس
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للمجتمع اجزائري ،ففي البُعد اأول وهو قيمة العمل لدى أفراد عينة الدراسة
والذي أشار إى نسب عالية ي مستويات الدالة حسب الفقرات امكونة له ،جد
أن قيمة العمل حتل مكانة كبرة ي سلم القيم الفردية لدى العينة حل
الدراسة ،ويدل هذا البعد أيضا على قيمة العمل كمصدر رزق من جهة وما
حمله من قيم أخرى كمفهوم اجتماعي له داات معنوية وأخاقية ،ويرز
أيضا الدور الذي تلعبه امؤسسة ي توظيف العمال ذوي امستوى العالي
واستقطاب امورد البشري الكفء.
أما البعد الثاني وهو قيمة الوقت فسجل مستويات دالة مقبولة ،وهذا
حسب النسب امتحصل عليها للمتوسطات احسابية وااحرافات امعيارية ي
الفقرات امكونة له ولعلّ هذه النسب تعطي مدلوا معينا لقيمة الوقت لدى أفراد
العينة امدروسة يعكس ثقافاتهم وأفكارهم اجاه هذه القيمة ،كما تعر
إجاباتهم على أن الوقت مهم جدا وعامل أساسي ي أداء اأعمال والوظائف،
وحسب رأي الباحثان اأمر يُعزى إى الثقافة اإسامية الي متلكها أفراد
العينة أو الي ينتمون إليها حكم أنهم من بلد واحد ومن منطقة واحدة ،كل
هذا أنعكس على حرمة الوقت وقيمته ،فما يقرؤونه من اآيات الكرمة وما
يسمعونه من اأحاديث النبوية الشريفة عن نظرة اإسام لتأخر اأعمال عن
أوقاتها وعدم احرام امواعيد وما ينجر عنهما من تبعات سلبية وهذا ما ترمته
إجاباتهم.
ويليه البُعد الثالث وهو امشاركة والتعاون حيث سجل مستويات دالة
مرتفعة ومتوسطات حسابية واحرافات معيارية عالية وهذا ما عكسته إجابات
أفراد العينة على الفقرات امكونة هذا البُعد وعليه فرو فريق العمل وتشكيل
اجماعات داخل امؤسسة يؤدي بالضرورة إى زيادة التعاون ومشاركة العمال
واجماعات أي زيادة مستوى أدائهم أعماهم وهذا يرجع للصلفيات الدينية
للعاملن ،وي رأي الباحثن فاأمر يعود للعامل الديي والقيم الي اكتسبها

علي بن فردية ،نبيل دريس
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الفرد منه ،فهي حث على التعاون هذا من جهة ،ومن جهة أخرى التشارك يؤدي
إى خلق أفكار تساعد الفرد العامل على أداء مهامه ووظائفه على أكمل وجه.
ثم يأتي آخر بُعد ي هذا احور وهو بُعد التطوير الذاتي والنمو فمعظم
عباراته كانت بنسب متفاوتة ،فالنمو والتطوير الذاتي راجع ي أغلب اأحيان
إى ااندفاع الذاتي والقوي ي أداء اأعمال وكذا إجازها بتميز وإبداع والشعور
باحماس والنشاط عند أدائها ،ما يدل على التأثر الواضح والكبر للقيم
الثقافية الفردية على أداء امورد البشري حل الدراسة و ترمة سلوكه داخل
امؤسسة .التطوير الذاتي والنمو حقق غايات معنوية للعمال كامكانة
ااجتماعية واحرام وتقدير الذات.
- 2- 4عرض وحليل وتفسر النتائج :
- 1- 2- 4عرض وحليل وتفسر الفرضية اأوى
الفرضية اأوى "ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بن درجات

تن

القيم الفردية تعزى متغر امنصب الوظيفي (إداري ،تنفيذي)" .وللتحقق من
صحة الفرضية م حساب اختبار  T- testلعينتن مستقلتن لكشف الفروق ي
درجات القيم الفردية بن ذوي امنصب اإداري وذوي امنصب التنفيذي كما هو
موضح ي اجدول التالي:
جدول رقم ( :)06نتائج اختبار  T- testلدراسة الفروق ي القيم الفردية

القيم

إداري

الفردية

امنصب

0.03

0.85

35

45

33.60

تنفيذي

F

DF

حجم

العينة

م .حسابي

3.82

3.82

33.46

انح.

معياري

78

0.15

0.86

غر دالة

د .احرية

T

م .الدالة

القرار

حسب متغر امنصب الوظيفي

امصدر :من إعداد الباحثان بناء على خرجات .SPSS
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ويتبن من خال اجدول رقم ( )06أن قيمة اختبار ليفن بلغت ()0.03
وهي قيمة غر دالة عند ( )0.05وهذا يستوجب استصدام اختبار الدالة
اإحصائية  T- testلعينتن متجانستن وبالنظر إى امتوسطات احسابية
لذوي امنصب اإداري وذوي امنصب التنفيذي جدها متقاربة جدا ،حيث قدر
امتوسط احسابي لذوي امنصب اإداري ب ( )33.60واحراف معياري بلغ
( ،)3.82ي حن بلغ امتوسط احسابي لذوي امنصب التنفيذي ()33.46
واحراف معياري بلغ ( ،)3.82كما أن قيمة  Tامقدرة ب ( )0.15وهي قيمة غر
دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.05وهذا يدل على أنه ا توجد فروق ذات دالة
إحصائية بن متوسطي حساب ذوي امنصب اإداري وذوي امنصب التنفيذي ي
استبيان القيم الفردية وعلى إثر النتائج امتوصل إليها تقبل الفرضية الصفرية
الي نصت بأنه ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بن درجات القيم الفردية
تعزى متغر امنصب الوظيفي (إداري ،تنفيذي) ونسبة التأكد من هذه النتيجة
امتوصل إليها هي ( )%99مع احتمال وقوع ي اخطأ بنسبة (.)%1
وتوافقت دراستنا مع دراسة (حمد رزق حسن ريان  )2011ي أنه ا توجد
فروق ي القيم الفردية لدى أفراد العينة امدروسة تعزى متغر امنصب الوظيفي،
واختلفت مع دراسة (حمد حسن خليف عليمات) والي توصلت إى وجود فروق
ي القيم الفردية لدى عينة الدراسة تعزى إى متغر امنصب الوظيفي و حسب
رأي الباحثان تفسر نتيجة الفرضية اأوى وهي عدم وجود فروق لدى أفراد
العينة تعزى متغر امنصب الوظيفي ي كون أن القيم الفردية تعود إى شصصية
الفرد وتكوينه وتنشئته ااجتماعية وبالتالي فامناصب وامستويات اإدارية ا
تشكل فارقا ي درجات القيم الفردية لدى الفرد العامل.
- 2- 2- 4عرض وحليل وتفسر الفرضية الثانية:
تن

الفرضية الثانية على أنه "ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بن

درجات القيم الفردية تعزى متغر اخرة (أقل من  10سنوات ،أكثر من 10

سنوات)" وللتحقق من الفرضية م حساب اختبار  T- testلعينتن مستقلتن
علي بن فردية ،نبيل دريس
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و

لكشف الفروق ي درجات القيم الفردية بن ذوي اخرة (أقل من  10سنوات)
ذوي اخرة (أكثر من  10سنوات) وهذا ما يوضحه اجدول التالي:
اجدول رقم ( :)07نتائج اختبار  T- testلدراسة الفروق ي القيم الفردية

القيم الفردية

أقل من  10سنوات

اخرة

8.12

0.006

40

أكثر من  10سنوات

F

DF

حجم العينة
40

33.40

م .حسابي
33.65

3.20

انح .معياري
4.34

71.77

0.293

0.05

غر دالة

د .احرية

T

م .الدالة

القرار

حسب متغر اخرة.

امصدر :من إعداد الباحثان بناء على خرجات .SPSS
يتبن من خال اجدول رقم ( )07أن اختبار ليفن بلغت ( )8.12وهي
قيمة دالة عند ( )0.01وهذا يستوجب استصدام اختبار الدالة اإحصائية T-

 testلعينتن غر متجانستن وبالنظر إى امتوسطات احسابية بن ذوي اخرة
(أقل من  10سنوات) وذوي اخرة (أكثر من  10سنوات) متقاربة حيث قدر
امتوسط احسابي لذوي اخرة أقل من  10سنوات بـ ( )33.40واحراف معياري
بلغ ( ،)3.20ي حن بلغ امتوسط احسابي لذوي اخرة أكثر من  10سنوات بـ
( )33.65واحراف معياري بلغ ( ،)4.34كما أن قيمة  Tامقدرة بـ ( )0.05وهذا
يدل على أنه ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بن متوسطي حساب ذوي اخرة
أقل من  10سنوات وذوي اخرة أكثر من  10سنوات ي استبيان القيم الفردية
وعلى إثر النتائج امتوصل إليها تقبل الفرضية الصفرية بأنه ا توجد فروق ذات
دالة إحصائية بن درجات القيم الفردية تعزى متغر اخرة (أقل من  10سنوات،
أكثر من  10سنوات).
علي بن فردية ،نبيل دريس
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واتفقت دراستنا هنا مع دراسة حمد عليان العطوي ()2009ي أنه ا
توجد فروق ذات دالة إحصائية بن درجات القيم الفردية تعزى متغر اخرة
(أقل من  10سنوات ،أكثر من  10سنوات) ،وحسب رأي الباحثان فإنه جب
الفصل بن مفهومي اأقدمية واخرة ،فاأقدمية ا تتجاوز معنى التقادم
والراكم ي سنوات العمل حيث يؤدي العامل مهامه بنفس اأسلوب أو الوترة
مع مرور السنوات ،أما اخرة فتعي التطوير والتحسن الدائمن أسلوب العمل
حو اأحسن ما يتوافق ومكتسبات الفرد سواء من قيمه ومعتقداته والي
يرمها سلوكه ي العمل.
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خامة:
إن موضوع القيم الفردية أهمية كبرة ي دراسة السلوك اإنساني داخل
امؤسسة ،ما يستوجب عليها مراعاتها وأخذها بعن ااعتبار لتحقيق
مستويات عالية ي اأداء والفعالية ي العمل ،فمن خال ما تتبعناه ي
دراستنا هذه ،جد أن ما حصل من سلوكيات وأفعال داخل التنظيم ما هو
إا ترمة للقيم الفردية للعاملن .ومكننا ما سبق استصاص جموعة
من ااستنتاجات الي تعكس أهمية هذا اموضوع ،وي اأخر نقر جموعة
من التوصيات بغية إثراء هذه الدراسة.
 ااستنتاجات
 للقيم الفردية أهمية ي حياة الفرد العامل فهي مصدر كل سلوك أو تصرفاجاه امواقف الي تعرضه ي بيئة عمله؛
 كل السلوكيات واأفعال الي تصدر من العامل ما هي إا ترمة لقيمهامكتسبة؛
 احرص الكبر من قبل الفرد العامل على حقيق أهدافه وأهداف مؤسستهوفق سلم القيم لديه؛
 نسق القيم الفردية وامعاير وما هما من خصائ ومواصفات ميزة يحياة الفرد العملية؛
 للقيم الفردية دور كبر ومهم ي معرفة تركيبة الفرد العامل وتكوينهالذهي والعارفي.
 التوصيات:
 جب على امؤسسات إعطاء القدر الازم والكاي للقيم الفردية والعمل علىفهمها والتكيف معها من أجل الوصول إى أهدافها امنشودة والنهائية؛
 توجيه امزيد من ااهتمام مواضيع القيم بصفة عامة والقيم الفردية بصفةخاصة ،وحديدا ي جال إدارة اأعمال وامنظمات؛
 ضرورة حرص امؤسسات اجزائرية باجانب القيمي للعاملن ما له من أهميةي زيادة مستوى اأداء بالنسبة للعاملن من جهة ،وانعكاسه باإجاب على
اأداء العام والكلي للمؤسسة من جهة أخرى.
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مَخصا -

هرفت الورالا الحتوي اتقصيامستاىا طحيع الوعبءالمعري اورىاعين ا
مكان امن ا()120اطتوحتًا طتوح ًامناطَح الوحكتواايتامرين ااتايالورملا اي ا
لأغالط/الجزلئرالُختر لابتوطريق الوعشالئي الوحسيط امناكاالوتخصصنا
عَمي ا أدبي ا وتوقيق اأهرلف الورالا ام الِاتخرلم امقيتس الوعبء المعريا
وصتاحته الوركتااة ا"زينب ابر ي" .ا كتنت اأهم انتتئج الورالا امت ايَي :ا جادا
عبءامعرياعتلِالمستاىاورىاطَح الوحكتواايتابناعيهادلخَيا ختاجيامعالٍاتفتعا
نسيايالونتتئجاوصتحالوعبءالختاجيا عرما جادافر قاذل اداو اإاصتئي ا
بنامتااطت اأدلءالوطَح ا لوطتوحت المقحَناعَىاشهتدةالوحكتواايتاعَىامقيتسا
لورالا الختصابتوعبءالمعرياتُعزىامتغريالجنسا(ذكاا الٍنت )ا لوتخصصا
(عَمي -اأدبي).
لوكَمت الورلو -
لوعبءالمعري،طَح الوحكتواايت .ا
ا
لمؤوفالمرال:اازلمااتاة:اsort7383@gmail.com

جَة الوالات اوَحوا ا الورالات اللَر14االوعردا)2021(3ا:ا605- 581
AbstractThe Aims Of The Present Study To Identify The Level Of
Cognitive Load Of The Students Are Coming On The Baccalaureate
Degree, And The Differences Between Them In Cognitive Load By
)Gender And Specialty, The Spam Of The Study Consisted Of (120
Students, They Were Selected By Random Sample, And The Study
Finding Showed The Following Results: The Level Of Cognitive
Load Of Students Who Are Coming On The Baccalaureate Is Low
Responses And The Most Of Students Suffer By Extraneous
Cognitive Load ;There Are No Statistically Significant Differences
Between The Intermediate Grades Of The Students In The Cognitive
Load According To The Gender And Specialization.
Key WordsCognitive Load, Baccalaureate Student’s Degree.

- .1الإشكتوي  :ا
اااإنالواترةا لوتغيرالوسريع الوذيايشهرهالوعتماعتم ًا لونظتمالوتعَيميايا
لجزلئر اعَى ا جه الخصاص اأدى الى اقَب الونظُم ا لمعتير الختص ابتوعمَي ا
لوتعَيمي ،اايثاتزلمتالمعرف ا لمعَامت ا تعرد امصتداهتا أد لتهت .ا
اااا مراَ الوحكتواايت امن المرلال الورالاي الهتم  ،اايث اتعر اكموكا
وَخرل المعرفي المكتسح ا عتح ً افتاق ً ا حفيزي اوَطاب امتتبع الوتوصيلا
لوعَميايالمرلالالمالوي اوذلاتُشكلالخافالأكرابتونسح اأغَبالأفرلدافيكثرا
فيهتالحريثاعنالونجتحا لوفشل،امتاحيطالمقحَناعَىالِجتيتزهتابتوضغاطا
مناكلالاٍجتهت ،ا منامظتهرهتالمشكا الاٍجتمتعي ا لونفسي ا لمعرفي  .ا
ااااا نظري الوعبءالمعرياأصحوتاقتئم ا متعتافاعَيهت اياجتل الوتعَيما
لوترايس اي الوسنال الأخرة اايث ااظيت ابكم امعتر امن الهتمتم ا دالات ا
لمختصن ا لوحتاثن اي اللتل الوتعَيمي ا لورباي اكتمعَمن ا لوحيرلغاجينا
إتتا الوفرص اوَتعرف اعَى اايثيتتهت ا تأثرهت اعَى الوعمَيت المعرفي الوعَيتا
أهمهتالوذلكرة .ا
ايث اأشتا اأزهتا احمر( )2016اأن الوتعَم اي انظري الوعبء المعري ايرتكزا
عَىالوذلكرةابناعيهتا،فتوذلكرةالوعتمَ اهيالمكانالونشطالوذيايقاماامعتج ا
لمعَامت المطَاب ا لوي اقر اتفرض امستاى امرتفع امن الوصعاب اأن اتستاعحها
اتاةاازلما،الوتجتنيابنالوطتهر
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لوذلكرةايا قتامعن،افتوسع الوعقَي الحردةاوعمَي الوتفكرا لوتعَما هياأهما
لوعالملالونفسي اوَتذكر،ا لوذلكرةالوعتمَ امسؤ و ابشكلاكحراعنالمفتهيما
لمعرفي ا لمثرل الوياتؤدياد الامهمتايالونشتطت الحيتتي ا ،لوطتوباحتج ا
لىاخفضالوعبءالمعرياالمفر ضاعَىاذلكرتهالثنتءالوتعَم مناأجلاتعَمافتعلا
حتج الىامعَامت اكثرةا مرلبط اتكاناقتعرةاوتعَمهاهيالأاتسايابنتءا
خططت امعرفي ا(.جاىاأمر ،2019،ص.)176ا ا
ااااا تكمن امشكَ الوحوث اي الوصعاب الوي اياجههت اطَح الوحكتواايت ابسحبا
كثرةالمعَامت ا ترلخَهتا لوياتتطَباجهادلًاكحرلًامعتجتهت،اايثاتذكر"ا
زينباعحرالوعَيم ا 2014ا"اأنالوطتوبالوذيايعتنيامنالوعبءالمعرياتظهراوريها
أعرلضالإجهتدا لإغاقالوعقَيا ترني امستاىالوكفتءةا لورلفعي اياأدلءالمهتم،ا
لوصعاب اياجميعالمعَامت  ،ا عرمالوقراةاعَىالااتفتظابتمعَامت المطَاب ،ا
بتإضتف اعَىاعرمالوقراةاعَىافهمهت.ا(زينبابر ي،ا،2014اص .)3ا
كمتاأن الوعبءالمعريامنالمشكا الوي اتهردالونظتمالوتعَيميالوستئرايا
لمرلاس ا لجتمعت اايث احر ابسحب الاتخرلم الوااتئل الوتعَيمي الوتقَيري ا
لوياتقامابضخالمعَامت اوَطتوبابصااةامستمرةامعاعرماإعطتئهافرص ازمني ا
وانتحتها لورميزا لمعتج ا لوتخزينامتايؤديالىالإجهتدا لونفااامنالوتعَم.ا
هذلامتاأثتاالاهتمتما لوفضالاوإجتب اعَىالوتستؤا الوتتوي :ا ا
-

مت امستاى الوعبء المعري اورى اطَح الوحكتواايت امرين ااتايا

لورمل؟ ا
 - 2امت اطحيع الوعبء المعري اورى اطَح الوحكتواايت امرين ااتاي الورملا
(دلخَيالماختاجي)؟ ا
 - 3اهل اتاجر افر ق اذل اداو اإاصتئي ا ا اي امستاى الوعبء المعري اورىا

طَح الوحكتواايتامرين ااتايالورملاتُعزىامتغرالجنسا(لنت ا اذكاا)؟ ا
- 4اهلاتاجرافر قاذل اداو اإاصتئي ايامستاىالوعبءالمعرياورىاطَح ا
لوحكتواايتامرين ااتايالورملاتُعزىامتغرالوتخصصا(عَميا اأدبي)؟اا
افرضيت الورالا :اااا ا- 1ايعتنياطَح الوحكتواايتامناعبءامعريامرتفع .ا
- 2ايعتنياطَح الوحكتواايتامناعبءامعريادلخَيا ختاجي .ا

اتاةاازلما،الوتجتنيابنالوطتهر
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 - 3اتاجر افر ق اذل اداو اإاصتئي اي امستاى الوعبء المعري اورى اطَح ا

لوحكتواايتامرين ااتايالورملاااتُعزىامتغرالجنسا(لنت ا اذكاا) .ا
 - 4اتاجر افر ق اذل اداو اإاصتئي اي امستاى الوعبء المعري اورى اطَح ا

لوحكتواايتامرين ااتايالورملاتُعزىامتغرالوتخصصا(عَميا أدبي).

أهرلفالورالا :
اترمي الورالا الحتوي الى اعرد امن الأهرلف الونظري امنهت ا لوتطحيقي ،ا
وكنهتاتهرفاعمَيتاإى:ا ا
أ ا :الوتعرف اعَى امستاى ا طحيع الوعبء المعري اورى اعين امن اطَح ا
لوحكتواايتامرين ااتايالورمل .ا
ثتنيت :الوتعرف اعَى اتأثر امتغري ا(لجنس ا لوتخصص) اي اتحتين اداجت ا
أفرلداعين الورالا اعَىامقيتسالوعبءالمعري.
ااا ابنتءلًاعَيهافإنّالورالا الحتوي اتتورداأهميتهتاموت وتهتالإاهتماي:ا
 إوقتء الوضاء اعَى ابعض اجالنب الوعبء المعري ا(كتأبعتد ا لمؤشرل ا
لمفتهيم) .ا
 تافراقراامنالمعَامت الوياتعززافهمالوعبءالمعرياكظتهرةاهتاعاق ا
بتوعمَي الوتعَيمي ا لوتعَمي ايامراَ امهم اكتوحكتواايت .ا
 حقيقاهرفاجادةاعمَيت الوتعَما لوتعَيمامناخالاتشجيعالوقتئمنا
عَيهتاوتطايراأفكتاهما لاتويحهمالأكتدمي اورفعالمعتنتةاعَىاطَح الوحكتواايت
لااتقتءامستاىاحصيَهمالأكتدمي .ا
 فتحاللتلامزيرامنالورالات الونفسي ا لورباي المتعَق امجتلالوعبءا
لمعري .ا
- .2احريرامصطَوت الورالا :
- .2 1لوعبءالمعري:

هاالوسع المطَاب اوَذلكرةالوعتمَ امناأجلابنتءالمخططالمعريا عمَها

لآويالوذيايُور اتغيرل ايالوذلكرةاطايَ المرى )(Sweller ,1998,p17

ااا يعرفهاأنراياتريكا  André Tricotبأنه"اتقريرالوشرّةا لوقراةاعَىا
لمعتج المنشط امناطرفالوفردالوذيامتَكاجماع امنالخرل ا لمعَامت ا

اتاةاازلما،الوتجتنيابنالوطتهر
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لمصتداابغرضاالامشكَ ا لِمتمامهم ابأاَابامعنال اطريق امتا فقتاوظر فا

لواضعي الحتوي )(André Tricot, 2007, 31


- .2 2لوتعريفالإجرلئياوَعبءالمعري:
ااااايقصرامستاىالوعبءالمعرياإجرلئيتًا:ابتأنشط المعرفي الويايقامابهتا
لمتعَماأثنتءاتركيزهاعَىامعتج ا جهيزامرخا الوتعَماايالوذلكرةالوعتمَ ا
أثنتء اال المشكا  ،ا فق اتصتميم ا بيئت اتعَيمي اتتجت ز اار د ا قراة الونظتما
لمعرياوَمتعَم،ا يعراعنهايالورالا الحتوي ابتٍخفتضالوراجت الويايتوصلا
عَيهتالوطتوباأ الوطتوح ايامقيتسالوعبءالمعري الوذيايطحقاياهذهالورالا ا
وصتاحته"ازينبابر يا"ا يتكاناياجمَهامنا()30اعحتاةاتعراعنالوعبءالمعريا

بناعيهادلخَيا ختاجي.
-.3لإطتاالونظريا لورالات الوستبق :
اااااا فيمت ايَياعرضاأهمالورالات ا لأعمتلالوحوثي الوستبق ا لويامكنا

لااتفتدةامنهتاياجتلادالا الوعبءالمعرياأهمهت:ا
 ادالا اأبا اجادة  2004ايث اهرفت الورالا الى امعرف اأثر ابرنتمجاتعَيميامستنرالىانظري الوعبءالمعرياياتنمي امهتال الوتفكرالونتقرابتطحيقا

لختحتا اكتويفاانيت امهتال الوتفكر الونتقر اعَى اعين امكان امن  88طتوحتا
بتمراَ الونهتئي امصر ا تاصل الوحتاث الى ا جاد افتعَي اوَرنتمج الوتعَيميا
لمستنر اإى انظري الوعبء المعري اي اتنمي امهتاة الوتفكر الونتقر اورى اعين ا

لوحوث.ا(أبااجادة 2004

 اادالا اخَيل ا()2004الوياهرفتاإىاتقصيامستايت الوعبءالإدالكياأثرهت اي الاٍنتحته الاٍدالكي المحكر ا لمتأخر اتحعتً امتغري الجنس ا لوتخصصا
لأكتدميا قرابَغتاعين الورالا ا()150اطتوحتا طتوح امناجتمع الااكنراي ،ا
قُسمت اإى اثا اجماعت ا فقت امتغرل الورالا ابتاتعمتل الختحتا انتزلا
) (NASA 2003اوَعبء المعري ا تاصَت الونتتئج اعرم ا جاد افر ق اذل اداو ا
إاصتئي ايامستايت الوعبءالمعرياتُعزىامتغريالجنسا لوتخصصالورالايا
معاميزالوذكااايامستايت الوعبءالإدالكيالمرتفع.ا(خَيل،2004،ا.)301
 ادالا الوشمسيا اسن( )2010اهرفتالورالا اإىامعرف الوعبءالمعرياورى اطَح المراَ الإعرلدي اي الوعرلق ،اتكانت اعين الوحوث امن ا( )120اطتوحتًا
اتاةاازلما،الوتجتنيابنالوطتهر

585

جَة الوالات اوَحوا ا الورالات اللَر14االوعردا)2021(3ا:ا605- 581

طتوح امنالوصفالختمساإعرلديابفرعيهالوعَميا لأدبي،اأعرالوحتاثامقيتسا
فقت اونظري الوعبء المعري ا اتاصَت الورالا اإى اأن أفرلد لوحوث لحتوي
يتصفان بتمتاكهم عبء معري لطي،اأياإن لوطَح اامتَكان لوقراة عَى
حَيلالوعنتصر ابطهت مع عنتصراأخرىا بتونتيج فتٍن لوتفتعل لورلخَي ا
يكان عتوي ،اكمت اأظهر الونتتئج ا اأن الوعبء المعري اا يتأثر امتغر الجنسا
كانهتاظتهرة معرفي تتأثر بتوتعقيرل لوتفتصيل ي لمنهج االء كتن عَمي
أ اأنستنياعَى ار االء ،بتوطريق لويايتحعهت لمراس بتوحنتء لمعري وَفرد
االءاكتناذكرلًاأمااأنثى.ا(لوشمسياعحرالامرا لخر ن،ا.)251،2010

دالا امطرا()2010ا هرفتالوتعرفاعَىالوفر قايامستاىالوعبءالمعريا
ورى اطَح الوصف الختمس العرلدي ا فق الأاَاب الاٍدالكي ا متغر الجنسا
بتاتخرلمامقيتسالوعبءالمعريا ترم امقيتسا(فركاوفهَر)اوقيتسالونماذجا
لادالكي اوعين امؤوف امن ا( )212اطتوحت ا طتوح امن الوصف الاعرلدي ابحتبل،ا
تاصَتالورالا الىا جاداعبءامعريامرتفعاورىاعين الوعين المرا ا ا عرما
جادافر قاتعزىامتغريالجنسا لوتفضيا الحسي .ا(جتةامطر، 2010،ا.)81ا
 ادالا اعري ا( )2011اايث اهرفت الورالا اإى امعرف اإثر ادمج امهتال الوتفكر اضمن الحتاى المعري اي احصيل امتدة الوكيميتء ا لوتفكر الوعَمي اورىا
طاب الأ ل المتااط ا،تكانت اعين الوحوث امن ا( )61اطتوحتً امن اطاب الأ لا
لمتااط ام اتقسيمهم الى اجماع اجريحي ا جماع اضتبط ،أعر الوحتاثا
لختحتااحصيَيامكانامن ا()40افقرةامقسمهاإىافقرل امقتويها ماضاعي ا ما
لوتأكر امن اصرق ا ثحت الاختحتا ،اكمت اأعر الوحتاث الختحتالً اوَتفكر الوعَميا
مكان امن ا( )26اماقفتً امن اصيغ الاختيتا امن امتعرد ا اققت افيه امؤشرل ا
لوصرقا لوثحت ،ا تاصَتانتتئجالورالا الىاافضالوفرضي الوصفري اإذا جر ا
فر قتادلو الاصتئيتا وصتحاللماع الوتجريحي ايالوتوصيلا لختحتاالوتفكرا
لوعَميا(عري.)2011،
ااااااا خَصت ادالا امرفت الخالورة ا( )2014ا جاد اقراة اتنحؤيه انسحي ا
مشرك اوكل امن الأاتويب المعرفي ا لوكفتءة الوذلتي الأكتدمي اورى اعين ا
مكان امنا()447اطتوح ابتمراَ الوثتناي ايالوعبءالمعريالممثلابتجهرالوذهيا
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لوالقع اعَى الوذلكرة الوحصري اقصرة المرى .ا(أمر ااسنن المر، 2018،ا
ص.)10
 ادالا امر لن ابن اعَي الحربي ا( )2015ا لوي اهرفت الوكشف اعن امرىالختافالانهمتكابتوتعَماورىاطابالمراَ الوثتناي اياضاءالختافاكلامنا
مصرا الوعبء المعري ا مستاى الوعجز المتعَم ا اتح اقاة الوسيطرة المعرفي اورىا
عين امكان امنا()1382اطتوحتاثتنايتاموتفظ اجرّة،ا تاصَتالورالا الىا جادا
فر قاذل اداو الاصتئي ايالاٍنهمتكابتوتعَمابناجماعت الوطابايالوعبءا
لمعريالورلخَيا لختاجياياضاءالختافامستاىالوعجزالمتعَما اتح الوسيطرةا
لمعرفي الوياحرداداج النهمتكالوطتوب.ا(مر لنابناعَي،2015،اص.)461
 ادالا انااافتضلا( )2015اايثاهرفتالورالا اإىامعرف امستاىالوعبءالمعري اورى الوطَح الجتمعين ا فقت امتغري الجنس ا لوتخصص الوعَميا
بتإضتف اإىالوتوققامنالوعاق الااتحتطي ابنالوعبءالمعريا قراةالوذل اعَىا
لمالجه اورى اعين امكان امن ا( )400اطتوحت ا طتوح اجتمع اديتوي ابتوعرلقا
مقيتانامناإعرلدالوحتاث ا تاصَتالورالا اإىا جاداعبءامعرياورىالوطَح ا
عرماتأثرامستالهابتجنسا االوتخصصالورالايا جاداعاق الاتحتطي ااتوح ا
بنالوعبءالمعريا قراةالوذل اعَىالمالجه .ا(نااافتضلا.)2015،
 ادالا احمر المر الخطيب ا( )2016اايث الاتهرفت الورالا الوكشفاعنالثرالاتخرلماماذجابريا كرين) (Pirie and kireneاوَفهمالوريتضيا
لااترالالمنطقيا خفضالوعبءالمعرياورىاطابالوصفالوستبعاأاتايايا
لأادن اوعين امكان امن ا( )54اطتوحت اقسمال اعشالئيت اإى اجماعتن اإارلهمتا
جريحي ا لأخرى اضتبط ابتٍاتعمتل الٍختحتاين اخصصن امن الٍعرلد الوحتاثا
تاصَت الورالا الٍى افعتوي الونماذج اي احسن الوفهم ا لوٍتاترال الوريتضيا
خفض الوعبء المعري اوصتح الوعين الوتجريحي  .ا(حمر اأمرا
لخطيب،2017،ص .)313ا
 ادالا ااور ايااف ا( )2017الوي اتقصت ا افتعَي الٍاتخرلم المنظمت الوراامي اي اتنمي الوتوصيل ا خفض الوعبء المعري ا المصتاب احل المشكا ا
لخالازمي ايالوكيميتءالوتوَيَي ا أاتويبالوتعَماورىاطتوحت المراَ الوثتناي ا
بتممَك الوسعادي ا،بتاتخرلم الوتصميم اشحه الوتجريي الماعتنا
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بتختحتا( )NASAاوَعبءالمعري ا،ا كذلااحع اأنالعامنالمنظمت الوراامي ا،ا
تاصَت الورالا اإى ا جاد افر ق اذل اداو الاصتئي اوصتح اللماع ا
لوتجريحي اتثحت افعتوي الأاتويب الوتعَيمي المطحق ا اي اخفض الوعبء المعريا
ورىاجماع الورالا ا(.ااوراحمادايااف،2017،ص)78ا
 ادالا امَيك ا ليا اقي امر ا( )2019ا هرفتالورالا اإىالوتعرفاعَىالوفر قابنامتااطت اداجت الوتاميذامنامستايت الوسع الوعقَي االمختَف ايا
لوعبءالمعري ا لوعاق ابن الوسع الوعقَي ا لوعبءالمعري ا كفتءة الوتعَماعَىا
عين امكان امن( )1891اطتوحت ابثتنايت ا اي ابسكرة ابتجزلئر ابتطحيق امقيتسا
لوعبء المعري اوالثق اعمر امااى الوتكريي ا ا مقيتس الخطيب اوَسع الوعقَي ا
أافر الونتتئج ا جاد افر ق اماجح ادلو اإاصتئيت ابن اداجت الوسع الوعقَي ا
لوعبءالمعرياوصتحالوطَح اذ الوسع الوعقَي المرتفع اكمتاأنامستاىالوسع ا
لوعقَي المرتفعايعتراكأفضلامنحئابكفتءةالوتعَم (.ليااقي ،2018،ص.)239
أمت الورالات الأجنحي افنجر افتمقرم ادالا ااايَر ا()Sweller1989ا
هرفت الى الختحتا الارلتيجي اتركيز الانتحته اعَى اقراة امعتج الوذلكرةا
لوعتمَ اوعين اتأوفتامن ا()154اطتوحتا تاصَتالورالا اإىا جاداتشتتالانتحتها
بتونسح اوَطَح الوذين اتَقال الحتاى الوتعَيمي امع الوراامت ا أ صت الورالا ا
بضر اةامرلعتةاحتاىالوذلكرةالوعتمَ ا خفيفالوعبءالمعرياعَيهتا بتقريما
حتاىاعَميا لضحاد نامشتتت . (Sweller, 1998, 461).
 ادالا امتاكاسا) (Markccus1996ا هرفت الورالا اإى امعرف اأثراتفتعلالمالدالوتعَيمي ا لاارلتيجيت الوشكَي اعَىالوفهماورىاعين اتأوفتامنا
()102اتَميذا تاصَتاإىاأنالوتفتعلابناعنتصرالمعَامت ايالمتدةالوتعَيمي ا
يؤدياإىاتعزيزالوفهما تعَماأفضلا أنالوراامت اتستهمايالخفضامنالوعبءا

لمعريا (لوتكرييامااىا )14،2013،ا
 ادالا ا جتنرا هتنزا( )Weigand and Hanze 2009اايثاهرفتالورالا اإى امعرف اأثر اتطحيق الارلتيجي الأمثَ الحَاو اي ازيتدة الوعبءا
لمعري المرتحط ابتماضاع ا لخفتض امستاى الوعبء المعري الورلخَي امقيتسا
لوتقرير الوذلتي ا لااتحقتء ا لختحتا الوعبء المعري ا طحقت اعَى اعين امن اطَح ا
لمراا الوعَيت اورالا الوفيزيتء ابأمتنيت ا تاصَت انتتئج الورالا اإى افتعَي ا
اتاةاازلما،الوتجتنيابنالوطتهر

588

جَة الوالات اوَحوا ا الورالات اللَر14االوعردا)2021(3ا:ا605- 581

لاارلتيجي المستخرم اي اخفضالوعبءالمعريالورخيلامتااتهماياحسنا
لوتوصيل.ا(لوتكرييامااىا.)3،2013،
 دالا اهياا ا يا ا()Hu and wu 2012ا هرفتاتقصيافتعَي الاتخرلمالخرلئطالوذهني ايالوتخفيفامنالوعبءالمعرياورىالوطابابعين امكان امنا
( )131اطتوحت امن اكَي الوتغذي اجتمع اتتيالن ا ،مقيتس امن اإعرلد الوحتاثتنا
ايث اتاصَت انتتئج الورالا اإى اأن الاتخرلم الخرلئط الوذهني اخفف ابشكلا
كحر امن الوعبء المعري اورى الوطاب ا يستعرهم اعَى افهم ا تاضيح المفتهيما
لختص ابتمنتهج الورالاي ا تنظيم الوحني المعرفي اوَمفتهيم اوريهم .ا( Hu
 .),wu,2012, 1ا
 دالا اتاالن ا جاكتتس ا( )Turan and Gokats 2016الوي الهتمتابفتعَي الوتعَيم المقَاب اي اخفض الوعبء المعري ا افع امستاى الوتوصيلا
لورالاياورىاعين امكان امن ا()116اطتوحتاجتمع التتتااكابركيت ا ،تاصَتا
إى اإثحت اجتع الاارلتيجي ااسب امعطيت الورالا اأمت ادالا اكااتَيا
انج ا( )Costley,Lange 2017افحوثت اي الثر الوعبء المعري ا ثيق الوصَ اا
لوتناعاياتقريمالحتضرل ابتوااتئطالمتعردةاعرالأنظم الوشحكي اجتمع ا
كاايت الجنابي ابتاتخرلم امقيتس اوحنك) ( Leppink 2013اوَعبء المعريا
تاصَت انتتئج الورالا اإى ا جاد اعاق الاتحتطي اماجح ابن الوتناع ايا
لحتضرل ا لوعبء المعري ا ثيق الوصَ ا اايث اأكر الورالا اأن الاتخرلما
لوااتئطالمتعردةاالوسمعي ا لوحصري ايزيرامنامستايت الوعبءالمعري(.اورا
حمرايااف.)96،2017،
اااا تتفق الورالا الحتوي امع اأغَب الورالات الوستبق الوي ا ُظفت افيمتا
يتعَق امتغر الوعبء المعري ا لوي ا اأجريت اعَيهت الوحوا اي امراَ الوطفاو ا
لمراَ الجتمعي اكأقصىاتقريرا ذوكامتاوَعبءامناأهمي ا د اايالوعمَي ا
لوتعَيمي ا اوقراخَصتالورالات الوستبق اإىانتتئجا لفي افيمتاخصالوعبءا
لمعرياوكنهتاقراختَفاعنامنظااالوحوثالحتويا لوذيايهتمابتقصيامستاىا
طحيع الوعبء المعري اورى اطَح الوحكتواايت ا ا احرير اأثر اكل امن امتغريا
لجنس ا لوتخصص اعَى امتغر الورالا  ،اي اان ااكز اأغَب الورالات الويا
عُرضت اعَى اتنت هت امتغرل اذل اصَ ا طيرة ا اماضاع الورالا ا اكتانهمتكا
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بتوتعَم ا لوسيطرة المعرفي ا مهتال الإدالك ا لختحتا اجتع ابعض الورلمجا
لاارلتيجيت المستنرة اونظري الوعبء المعري اي احسن اجادة الوعمَي ا
لوتعَيمي ا خفيفاآثتاهتالونفسي ا لمعرفي اوكنامناخالانتتئجهتامكنالوقالا
بأ نهتاقرمتافتئرةا ذوكامناعرةانالايا أهمهتالجتنبالمنهجيا لوذيايعتقرا
بأنهاقراامشركابناأغَبالورالات ،ا أمتامنانتاي المضمانافإناهذهالورالات ا
أفتد اياتز يرالوحوثالحتويامعَامت ا معطيت ا مقتانتهتامتاهااماجادايا
لورالا الورلهن امنانتاي اأنهتاتشركامعهتايابعضالمتغرل المرا ا ،ا وكنا
لأهمايتمثلااسبااأيالوحتاثتناياكيفي الختيتاالمتغرل المرا ا ا لوحوثا
عن امؤشرل اتصب افيهت ابطريق اصتدق اثم اكيفي اقرلءة الونتتئج الإاصتئي ا

حَيَهتا تفسرهت.
-.1.3
إنانظري الوعبءالمعرياهياأاراأار الونظريت المعرفي الويا ضعااجرا
أاتاهت اجماع امن الوحتاثن اي اجتمع ا(نيا اات ا يَز) اي اأارلويت اعتما
( )1980ابقيتدةاجانااايَر)،(John Swellerا قرالِاتنرالوفريقايابنتءاهذها
لونظري اعَىالوعريرامنالوحوا اياجتوياعَمالونفسالوربايا عَمالونفسا
لمعري.ا كتنتاحا اميَر) (Miller, 1956ا حا ابتدوي ) (Baddleyعنا
لوذلكرة اقصرة المرى ا(لوعتمَ ) امن اأهم الوحوا الوي الاتنر اإويهت الونظري ا
لوي اتهتم ابتوتعَم ا لوتعَيم ،افجاهرهت امعتج المعَامت ا بشكل اأدق اكل امتا
يتصلابتوذلكرةا لنالعهتا خصتئصهتامناايثاحر دي الااتفتظابتمعَام ،ا
كمتاتعملالونظري اعَىاتطايرا مذج ا ضعيت الوتعَيما لوتعَما لوتقَيلامنا
لوعبءالمعريا كذلاتهرفالواصالاإىامستاىاأكثرافتعَي ا جايرالمخرجت ا
لوتعَيمي ابتقرلحالارلتيجيت اتعَيمي امطااةامناخالامحتدئهت.ا
اااا ينشأ الوعبء المعري اعنر ا جاد امتطَحت اإضتفي اوعمَيت اجهيزا
لمعَامت اتفاق ااع الوذلكرة الوعتمَ المتتا اوَفرد ا من اأمثَتهت :اتعرد امالادا
لمعَام ا تعردالمهتما لمتطَحت الوازم اأدلئهت ا كذلا جادامعاقت الثنتءاهذلا
لأدلءابتإضتف اإىاترنيامستاىالإمكتنيت المتتا اوَتعتملامعالمهتم،ا لختيتاا
بريل امن اعرة ابرلئل اي امالقف الختذ الوقرلا ا لحالال ا لونقتشت الوي اتتعردا
فيهتالآالء.ا لوفردالوذيايعتنيامنالوعبءالمعرياتظهراعَيهاأعرلضامنهت:الوعجزا
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لإغاق الوعقَي ا ترني امستاى الوكفتءة ا لورلفعي اي اأدلء المهتم ا منهت الوتعَم،ا
لوتشايش الوعقَي ،ا إصرلا الأاكتم الورديئ اعَى المالقف ا لوتأثر الوسَيا
بتوضغاط امت ايرتب اعنه اأ جه اقصاا امتعردة امنهت :الضطرلب اي اجميعا
لمعَامت  ،ا عرم الوقراةاعَىالاتحقتءالمعَام المطَاب ال الاتحعتداغرالمرغاب ا
نقصالوكفتءةاياإدلاةالمعَامت ،ا ترني الوقراةاعَىافهمالمعَامت ا تاويفهتاأ ا
تركيحهت (Pass et al,2003) .ا

- .2.3لمحـتدئالوعتم الوياتستنراعَيهتانظريـ الوعـبءالمعـري:

ا
ا يَخصهتامتا اتي (Mausavi
إن الوذلكرة الوعتمَ اخزن امؤقت اصغر الحجم ايتميز ابسع ا

حر دة،اأنهتاتستطيعالااتفتظابعرداقَيلاجرلامنالوعنتصرا(أاقتم،امفتهيم،ا
محتدئ)...،ا معتوـجتهتا مـتااطا(2لىا)7اعنصر.ا ا
إن الوذلكرة اطايَ المرى اخزن اكحر ايتميز ابسع اغر احر دة؛ا

أنهتاتستطيعالااتفتظابعرداانهتئيامنالمعَامت .ا ا
لوذلكرة اطايَ المرى اخزن الخرل الوستبق افيهت اعَى اشكلا

خططت امعرفي ا(اكيمت ) ا لوي اتستعر اعَى الوتعَم؛ اأنهت اجعل المتعَمنا
ياظفانالمعَامت المخز ن ايالوذلكرةاطايَ المرىاياتعَماجرير .ا
لأمت اهي الجتز المهتم ابصااة اآوي  .ا لأمت اتستعر اعَى الوتعَم؛ا

أنهتاجعلالمتعَمايقامابتنفيذالوعمَيت المعرفي امناغراجهادا لعي امنهاعنرا

معتجتها(.جتةامطر.) 2010،
تهتمالونظري ابتانتحتها ترىاأنالانتحتهالمازعاعَىامثرينافأكثراوها

د اايالوعبءالمعري،اأنامعتج امثريناتؤدياإىاخفضاكفتءةالأدلءالمعريا
ختص المعَامت اللهرة ا لوي اتتطَب امعتجت امتقتاب  ،افصعاب الانتقتء اأ ا
بذلاجهرا قتاأطالايالمعتج ايسحبالوعبءالمعري.اا ا
 تقرم انظري الوعبء المعري ابعض الاارلتيجيت المعرفي الوي اتستعرا
لوفرداختص المتعَمناعَىاالالمشكا ا لوتخفيفامناأثرالوعبءالمعرياعَىا
آدلء المهتم ا أهمهت :الارلتيجي اال المشكا  ،الارلتيجي الوفهم ،الارلتيجي ا
لخرة،ا لارلتيجي ا ضعيت الوعمل )(André Tricot, 2007, 36
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-.3.3
ااتشر الوتصاال الونظري ايالوعبءالمعرياإى اثاث امصتدا اوَعبءاعَىا
لوذلكرة الوعتمَ ابصفتهت المسؤ و اعن اعمَيت الوتجهيز اأثنتء الوتعَم احرد ا
عَىالونواالوتتوي:
لوعبءالمعريالورلخَي :ا يشرالىاناعامنالوعبءالمعريايقعاعَىالوذلكرةالوعتمَ امن اخال الوحني الورلخَي اوَمعَامت الوي ايرلد اتعَمهت ا ،لمتمثَ ايا
لوعنتصرالمكان امتدة الوتعَما مرى الوتفتعلابينهتا ،يتمثل اياصعاب افهمالمتدةا
لمتعَم اايثايعترامؤشرامرىالوتعقيرايابنيتهتا .لوعنتصرالأقلاتفتعاافيمتا
بينهت اترتحط ابتوعبء الورلخَي المنخفض ،اايث امكن اوَمتعَم اأن اجهز اعردلا
قَياامنا ارل المعَامت ايانفسالواقتامتايتنتابا اع الوذلكرةالوعتمَ ا
 ،يكان الوعبء الورلخَي اذ امستاى امرتفع اإذل اكتنت الوعنتصر المتعَم اأكثرا
تفتعاامتايتطَباجهرلامعرفيتامنالمتعَماقراايفاقااع اذلكرتها ،يؤدياإىا
ترهاااأدلئهابسحباتشتبكالوعاقت ابنا ارل المعَامت ،ا منالأمثَ اأناتعَما
مفردل اوغاي امنفصَ اتعترامهم اذل اعبءادلخَيامنخفض،ايااناأناتعَما
قالعر الوَغ اترخل اي اايتقهت اترلكيب اوَمفردل الوَغاي ا اي امل ا فقرل ا
مرلعت اصيغالأفعتلا لأاتويبالوحاغي اتعترامهم اذل اعبءادلخَيامرتفع.ا
منالوالضحاأنالوعبءالورلخَيايعراعناخصتئصامهم الوتعَماذلتهتا لجهرا
لوذيايقعاعَىالمتعَمايابنتءاخططتتهتاعَىالوذلكرةالوعتمَ .ا ا
لوعبءالمعريالختاجي :ا هااناعامنالوعبءايقعاعَىالوذلكرةالوعتمَ ،ينشأ اعن اطريق اتصميم ابيئ الوتعَم ا لوطريق الوي اتعرض ابهت المعَامت الويا
يرلداتعَمهت،ا يرتكزالوعبءالختاجياعَىاغزلاةال ا فرةالمعَامت الوياحتتجالىا
جهراأكر ايالوتعَم ،اكمتالناطريق اعرضالمعَامت اتكانامناخالا اتئطا
اسي امتعردةامثل (عرضالمعَامت اعناطريقالواايطالوَفظيا لوحصريامعت)ا
ها امت احر اعنر اتقريماصااة ا نص امنطاق اوَقنتة الوحصري ال انص امكتابا
وَقنتة الوَفظي  .ا يؤدي الوعبء الختاجي الى النشطتا الانتحته ابسحب اغزلاةا
لمعَامت ا تعرد الوااتئط الحسي الوي ايستقحَهت امن المتعَم امت ايفرض اعَىا
لمتعَمن اتازيعالِنتحتههما بتوتتوياتقَيلالوقراةاعَىالوتعَم،ا لوعبء الختاجيا
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يشر اعتدة الى اضعف اي اتصميم ابيئ الوتعَم ا ترني الوطريق الوي اتعرض ابهتا
لمعَامت المرلد تعَمهت .ا
لوعبء المعري اذ الوصَ ابتخرل  :ها اناع امن الوعبء المعري ايقع اعَىالوذلكرةالوعتمَ اأثنتءاتكاينالمخططت ا يتورداجهرالمتعَمايالجتداترلبطا
بنالمعَامت اأ الخرل المخزن ايالمخططت الوعقَي ا لمعتافالويايرلداتعَمهتا
كمتاأنهايتأثرابرلفعي المتعَمنا مرىالهتمتمهمابتمالدالمتعَم ا عناخرلتهما
لوذلتي ايالوتعَم.ا(زينبابر ي،ا،2014ا.)4- 3
- .4اإجرلءل الورالا :
- . 1.4امنهجالورالا :
االاتخرمت الورالا الحتوي المنهج الواصفي الوتوَيَي اوتوقيق اأهرلفهتا
ذوك ابتوَيل الوظتهرة المقصادة اوفهمهت ا لوتأكر امنهت ا تفسرهت اي اظلا
لمتغرل اذل الوعاق  .ا
- . 2.4اار دالورالا :
حرد اهذه الورالا ابتماضاع الوذي احثت افيه ،ا بتوعين المستخرم ،ا
بتأد ل الويالاتخرمتافيهت ،ا بتوفرةالوزمني الوياطحقافيهتالمقيتساوذوكا
فإناإمكتني اتعميمانتتئجالورالا ا لااتفتدةامنهتاترتحطابتحر دالوتتوي  :ا
لحر د الوحشري  :اتضم اهذه الورالا اعين امنتقتة اعشالئيت ا لمتمثَ اياا()120اطتوحتا طتوح امناطَح الوحكتواايتاكاالوتخصصنا(لوعَميا لأدبي) .ا
لحر دلوزمتني  :امت الورالا ي الوفرةلممترة ا
.2017
لحر د المكتني  :ايشمل اللتل الجغرلي اوَرالا امؤاست الوتعَيمالوثتنايامرين ااتايالورملا لمتمثَ اياثتنايتن .ا
لحر دالأدلئي :امالاعتمتد اعَىامقيتسالوعبءالمعرياوصتاحتها"زينبا
بر ي.
ااااا وتوقيق اأهرلف الورالا الحتوي اكتن اوزلمتً اعَينت احرير اجتمعا
لورالا الأصَي ،ا من اثم الوقيتم ابتورير الوعين ا تعريل ا جهيز المقيتسا
لمستخرم اي الورالا احيث ايتنتاب امع اجتمع الورالا ا يتسم ابتوصرقا
لوثحت  ،ا أن اتتصف افقرلته ابتوقراة اعَى الوتميز ،اثم ايتم الاتخرلم الوااتئلا
4أفريل اإى ا10متيا
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لإاصتئي المنتاح اوتوَيلالوحيتنت ا معتجتهتا مناثَماتفسرالونتتئج.ا كتنتا

إجرلءل الورالا اكتآتي:
-.3.4اجتمعالورالا :
ااحرداجتمعالورالا ابطَح الوحكتواايتالمتمراان ابثتنايت امرين ااتايا
لورمل امناكاالوتخصصنالوعَميا لأدبي ،ا يقرا اعردهمالإمتويابا()183ا
طتوحت ا طتوح اوَسن الورالاي ا( )2017ا هم امازعان اعَى اثتنايتن ا( اي ا

لأغالط).ا
ا.4.4ا-عين الورالا  :ا
ااتأوفت اعين الورالا امن ا( )120اطتوحت ا طتوح من اطَح الوحكتواايت امنا
كاالوتخصصنالوعَميا لأدبيامالختيتاهمابتوطريق الوعشالئي الوحسيط  .ا
جر ل .1اياضح اتازيع اأفرلد اعين الورالا امازع اعَى ااسب الجنسا
لوتخصصا لمؤاس  .ا
لأدبي
اااالوتخصص ا
لوعَمي
للماعا
لمؤاس ا
لوذكاا لإنت  لوذكاا لإنت  لوكَي
ا
28
17
متقن ابجاأمر
83
21
20
ا
08
05
37
11
لوثتناي الجريرة09 
ا
120
36
22
للماع
33
29
58

للماعا
لوكَي ا
- .5.4
لعتمرنتايالورالا الحتوي اعَى :امقيتسالوعبءالمعري اوصتاحته ا"لأاتتذةا
زينب اعحر الوعَيم ابر ي" ابتاث امتخصص اي اعَم الونفس المعري ا لوربايا
(كَي الوربي اجتمع اقنتةالوسايسامصر)الوذيايهرفاإىاقيتسالوعبءالمعريا
بناعيهالورلخَيا لختاجيالوذىايتعرضاوهالورلاااناأثنتءاتعَمالمالدالمختَف ا
ل اأثنتءالاختحتال ،ا هاايتكانامناثاثنامفردةاتعراعنالوعبءالمعري،ا هااذ ا
62


خصتئصاايكامري اماثاق ا(زينبابر ي،2014،اص.)5
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ا
تصويحالمقيتسا:ااااا ياجر اأمتم اكل اعحتاة اثاث ابرلئل اوإجتب اهي :انعم ،الى اار امت ،اا.ا
لمطَاب امنالمفواصاقرلءةاكلاعحتاةابرق اكياحردالإجتب الوياتتنتابا


معااتوتهاباضعاعام ا( )اأمتمالوعحتاةاحتالختن المخصص اوإجتب .
لوعبءالختاجي:الوحنادامن1لىا15الوحرلئلا(نعم=3؛الىاارامت=2؛اا= .)1ا
لوعبءالورلخَي:الوحنادامنا16الىا30الوحرلئلا(نعم=1الىاارامت=2؛اا= .)3ا
لوراجت المرتفع اعَى المقيتس اتعي المعتنتة امن الوعبءالختاجي ا لوراجت ا

لمنخفض اتعيالوعكس ا(زينبابر ي، 2014،اص .) 14ا
لخصتئصالوسيكامري اوَمقيتس :ااااااا وَتأكر امن اماءم المقيتس اي ادالاتت الحتوي ام الوقيتم ابرالا ا
لاتطاعي ابتطحيق المقيتس اعَى اعين امن اأفرلد اجتمع الوحوث ام الختيتاهما
بتوطريق الوعشالئي امن" امتقن ابج المر احتاي الورمل ا" اايث ابَغت الوعين ا
( )20اطتوحت ا طتوح امن اكا الوتخصصن الوعَمي ا لأدبي ،ا بعر الانتهتء امنا
تطحيق المقيتس ام ااستب الوثحت ابطريق الوتجزئ الونصفي ا من اثم ااستبا

معتمل الااتحتط ا لوذي اقرا اب ا ا 830ا ا ابن انصفي الاختحتا ا هذل امت اياضوها
لجر لالوتتوي:اا ا
ااااااااااااجر ل.2ا

العين
النصف ااول
النصف ال اني

الع
N

رج
الحري

20

18

معامل اارتباط
قبل التصحيح

بع
التصحيح

0.83

0.86

مست
ال ال
0.01

لمصرا:الحزمالإاصتئي ا spssا
اامن الجر لاأعاهانااظاأنامعتملالااتحتطابن الونصفالأ ل ا لونصفا
لوثتني اواختحتا اها ا( )0.83اعنر امستاى الوراو ا( )0.01ا بتصويوه امعتدو ا
احرمتنابرل نايصححا( )0 .86ا يتضحامناخالاذوكاأنالمقيتسايتمتعابقراا
منتابامنالوثحت .ا ا
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كمتامااستبالوصرقالوذلتيامناخالالجذاالوربيعي امعتملالوثحت ا ا

لمقراابا() 920ا هاامعتملامرتفعادللاعَىاصرقامقيتسالورالا ا اثحتته.
م الوتوقق امن الوصرق الوظتهري اوَمقيتس ا(صرق الحكمن) اايث التفقا
معظمالحكمنا هماأاتتذةاختصناياعَمالونفسالمعريا مستشتاالوربي ا
لأاتتذةالمراانامؤاست الوتطحيقاعَىاأناعحتال المقيتسامائم ا منتاح ا

لتلا عين الورالا .
 -.6 4لأاتويبالااصتئي المستخرم :ابتاعتمتداعَىالحزمالااصتئي ا ا

)امالاتخرلمامتايَي:
(22
لمتااطالحستبي:احستباداجت الأفرلداعَىالمقيتس .ا
لاحرلفالمعيتاي:امقتان اللماعت ابحعضهت .ا


امعرف الوفر قابناللماعت .
لختحتا
معتملالااتحتط:امعرف الااتحتطابنانصفيالمقيتسالمطحق .ا

امعرف الوفر قابناللماعت  .ا
لختحتا

معتدو ااحرمتنابرل ن:اوتصويحامعتملاثحت المقيتسالمطحق.
 -.5منتقش ا عرضالونتتئج :ا
أ اً:اعرضا منتقش انتيج الوفرضالا ل :ا
اختحتااصو الوفرضالأ لامنافر ضالورالا ا لوذيانصه :ا"يعتنياطَح ا
لوحكتواايتامناعبءامعريامرتفع".ا وإجتب اعناهذهالوفرضي امااستبالختحتاا
( )،ا كتنتالونتتئجاكمتاهياماضو ايالجر لالمالوي :ا
جر ل.3اياضحانتتئجامستاىالوعبءالمعرياجميعاأفرلدالوعين
المقياس

العين

المت سط
الحسابي

اانحراف
المعياري

المحس ب

رج
الحري

العبء
المعرفي

120

.0661

.024

.217166

119

مست
ال ال
.050

ااستنتا
ال
إحصائيا

لمصرا:الحزمالإاصتئي ا spssا
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اااانااظامناخالالجر لاأناقيم ا الحساب ابَغتا()166.217ابراج ا
اري ا( )119ا عنر امستاى اداو ا( )0.05ا هي اقيم ادلو اإاصتئيت اايث ابَغتا
قيم المتااط الحستبياوَعين ا()61.06ا هي اقيم اأكرامنالمتااطالوفرضيا
لمقرا اب ا( )30ا بتوتتوي افقر احققت الوفرضي الأ ى ،ا لوي اتنص اعَى ا جادا
عبءامعرياعتويالمستاىاورىاعين الورالا  .ا
اا هذه الونتيج الختَفت امع اكل امن ادالا ا لثق اعمر الوتكريي ا لوشمسيا
()2010الوي اتاصَتالويها جاداعبءامعريا لطياورىاتاميذالمراَ المتااط ا
لوطَح امعاعرمالوقراةاعَىاحَيلالوعنتصرا ابطهتا قَ الوتفتعلالورلخَي .ا
تالفقت امعادالا اكلامنااايَرا( )1989ا دالا انااافتضلا نتجحامزةا
لمعماايا مر لنالحربيا()2015ا لوياتاصَتالىا جاداعبءامعرياعتلاورىا
لوطَح ،ا مكناتفسراذوكابعرةانقتط :ا
 أن الوطَح ايالجهان اصعاب اي الوتعَم اوكثرة المعَامت ا ترلخَهت ا لويا
تتطَبامنهمالانتحتها لوركيزا لمعتج اخالا قتاحرد،ا تقع اعَىالوذلكرةا
لوعتمَ ا ظيف امعتج اهذهالمعَامت الوكثرةا لمعقرةاخالالواقتالمطَابامتا
يتنتفىامعاحر دي ااعتهتا هذلامتايفرضاعَيهتاعبءامعري .ا
 إتحتع الارلتيجيت ا اتئل اتعَيمي اتقَيري امت ايصعب الاتقحتلا
لمعَامت ا تشفرهتا خزينهتاثمامعتجتهتا لارجتعهتافيمتابعرا كذلاكثرةا

لمعَامت ا غزلاتهتامتايضعفالوقراةاعَىالوركيزا لانتحتهاأثنتءاشرحالمعَم.

ا
(2003
 تقريمالمعَامت ابصااةاغرامنظم ا ا اترلعىامستايت الوفهما لمعرف ا
بتوتتوي افتمعَامت الجريرة المخزن اي الوذلكرة اإذل ام اتتافر اهت المعتج ا
لمطَاب ااافاتفقراخالامرةازمني امقرلاهتا30- 15ادقيق  .ا
 لإجهتد الوتعَمي ا لونفاا امن الوتعَم اكمت اأكر ادالا اجاى المرا
عحر اله ا لعر اعَى ا جاد الاتحتط اماجب ابن الاجهتد الوتعَمي ا لوعبء المعري.ا
(جاىالمر،2019،اص .)156ا
 لوضعفايااع الوذلكرةالوعتمَ الوياتاثراعَىالونمطالمعريا ارع ا
لادالكا لوقراةاعَىاالالمشكا اايثاتاصَتادالا اأزهتاا()2016الوياميزا
لوطَح ابسع اعقَي امتااط اعمامت .ا
اتاةاازلما،الوتجتنيابنالوطتهر
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 لقرلباماعرالجرلءالمتوتنت الوحكتواايتاايثالنهامالاتجالبالوطَح ا
ي اشهر امتي امت ايسحب الوتاتر ا لوقَق الوَذلن ايؤديتن اإى اصعاب اي اافظا
لمعَامت ا لوركيز ا لارجتع المعَامت امت ايؤدي الى الونسيتن ،اايث اأكر ا
كلامنادالايا"عحرالورمتنالوعيساي"ا "ختوراعحرالورزلقالوغتمري"اأنامعظما
لوطاب اينزعجان امن الامتوتن اخافت امن الورااب امت ايؤثر اعَى الوقراة اعَىا
لااتذكتاا لوتوصيلاوريهم.ا(لمراعحرالوَطيفاعحتدة،اص .)84ا
ثتنيتً :اعرض ا منتقش انتيج الوفرض الوثتني :اوَتأكر امن اصو الوفرضا

لوثتنيا لوذيانصه:ايعتنياطَح الوحكتواايتامناعبءامعريادلخَيا ختاجي.
م الاتخرلم الختحتا ا( ) اوقيتس اداو الوفر ق الإاصتئي ابن المتااطنا
لحستبين اوكلٍ امن اداجت الوعبء الختاجي ا لورلخَي ،ا لجر ل الوتتوي ايؤكرا

نتتئجاهذلالإجرلء.
اجر ل .4اياضح الوااط الحستبي ا لاحرلف المعيتاي ا قيم ا( ) ا داوتهتا
لإاصتئي اتحعتًامتغراناعالوعبءالمعريا(ختاجي،ادلخَي).
ن ع
العبء

العين

المت سط اانحراف القيم
الحسابي المعياري المعن ي P

خارجي 120

.3332

.934

.450

120

.7328

.945

.500

اخ ي

قيم ( )
المحس ب
.0674

مست
ال ال
.050

ااستنتا
ال
إحصائيا

لمصرا:الحزمالإاصتئي ا spssا

اااابعرالوقرلءةالإاصتئي اونتتئجالجر لانااظاأناقيم المتااطالحستبيا
وَعبءالمعري الختاجي اتست ي ا()32.33ابتحرلفامعيتايا(،)4.93اأمتابتونسح ا
وَعبءالمعريالورلخَيافكتنتاقيم المتااطالحستبيا()28.73ابتحرلفامعيتايا

()5.54ا هياقيمامتحتين اوصتحالوعبءالمعريالختاجياايثابَغتاقيم ا ا
لمعناي ا()0.00ا قيم ا الحساب ا()4.067ا هياقيم ادلو الاصتئيتاعنرامستاىا
لوراو ا( )0.05ا منه انقحل الوفرضي الوحريَ اأي النه اتاجر افر ق اذل اداو ا
لاصتئي اياناعالوعبءالمعرياوصتحالوعبءالختاجي .ا
ا مكن اتفسر اذوك ابتخفتض امستاى الورلفعي اوإجتز الأكتدمي،ا
فرالا ا لقي ااقي ا مر ا امَيك ا( )2019اأكر اعَى ا جاد اعاق اعكسي ابنا
لوعبء المعري الختاجي ا مستاى الورلفعي اوإجتز الأكتدمي اأي النه اكَمتا
اتاةاازلما،الوتجتنيابنالوطتهر
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لخفضتالورلفعي اوإجتزالأكتدمياورىالوطَح الاتفعالوعبءالمعريالورلخَيا
لوعكس .ا
اااااكمتاأكر ادالا اميسينرا باجر ا(2012

) اأنالوعبءالمعريالختاجياحرامنافتعَي امشتاك الوطاباياأنشط الوتعَما
دلخلاقتعت الورالا ،ا ينقصامناكفتءتهمالوتعَيمي ابنسح ( 38ا )اامتاحرا

منامقرلاالنرمتجهما يزيرالجهرالوعقَيالمحذ لامناطرفهمابنسح ( 11.2ا )ا
(.مر لنابناعَي)465،2015،اا .ا
ااااابتإضتف الىالخفتضامستاىالوسع الوعقَي اايثاأكر انفسالورالا ا
عَىاتفتعلامستايت الوعبءالختاجيامعامستايت الوسع الوعقَي اأيالنهاكَمتا
لخفضت الوسع الوعقَي اورى الوطاب اكَمت الاتفع امستاى الوعبء المعريا
لختاجي ،احيثايؤثراذوكاعَىالوضعف يامييزالوعنتصرا لواارل المعرفي ا
مر اا
لوي ايتم الاتيعتبهت اخال افرة ازمني امعين  .ا( لي ااقي
مَيك .)254،2019،ا ا
ااااكمت مكناتفسرهاليضتابتنقستمالانتحته ا لوعشالئي ايامصتداالمعَام ا
أ المتدةالوعَمي اعرا اتئطااسي امتعردةاتتسحباياتشتتالانتحته اكتوشرحا
لوَفظي المصتاب ابنص اتاضيوي امرئي ا(صااة ا نص امنطاق اأ انص امنطاقا
مكتاب) ا كذل اعرم امنتاح اطرلئق الوترايس المستخرم اي اعرض المفردل ا
لوعنتصر المرلد اتعَمهت اكتوراام ا لجرل ل ا لخرلئط المفتهيمي ا كذوكا
غزلاة ا فرة المعَامت امت ايتطَب اجهرل اأكرل اي الوتعَم ا هذل امت اأشتا الويها

ا .ا
اايَر.ا(1998
كمتايرجعالاتفتعالوعبءالمعريالختاجياإىالاتخرلماأاتويباضعيف احلا
لمشكا ،اكتوحوثاعنالمعَام المطَاب اإنهتءامهتمالوتعَيمايالمتدة.ا(مصطفىا
اام اعحرالوحتاط .)4- 3 ،ا
اااااا يشرالاتفتعامستاىالوعبءالمعريالختاجياإىالوضعفاياتصميمابيئ ا
لوتعَما ترنياطرقاعرضالمعَامت ا لويايعراعنهتامقيتسالورالا ا لمتمثَ ايا
معتنتةالوطَح امنالاتفتعامستاىالااتثتاةا لجهرالمحذ لايالاتحعتدالمعَامت ا
لوحعيرةالوصَ  ،قَ الواقتالمخصص اوعمَي الوتعَم ا لإجتب اعَىالاختحتال ا
لوتوصيَي  .ا
اتاةاازلما،الوتجتنيابنالوطتهر
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ااااااابتإضتف الى الوتأثر الوسَي اوحعض الوظر ف ا لمعيقت الختاجي ا
كمعتنتة الوطَح امن الوضاضتء ا قَ الوتهائ ا ضعف الإضتءة امت احرد امنا
مقرلاالنرمتجالمتعَمايالأنشط ادلخلاقتع الورالا .
ااااأمت ابتونسح ااخفتض امستاى الوعبء الورلخَي افرجع اذوك اامتاكا
لوطَح امعرف امسحق ااال المفردل ا لوحني الورلخَي ا لوعنتصر المكان اوَمالدا
لمرلد اتعَمهت ،اذوك اأنه ا ثيق الوصَ اخرة المتعَم ا خرلته الوستبق ااالا
لمالضيع.
اثتوثتً:اعرضا منتقش انتيج الوفرضالوثتوث :ا
اوَتأكر امن اصو الوفرض الوثتني ا لوذي انصه :اتاجر افر ق اذل اداو ا
إاصتئي ايامستاىالوعبءالمعرياوَتاميذاذ ياصعابت اتعَمالوريتضيت اتُعزىا
لىامتغرالجنسا(ذكاا،النت ) .ا
ام الاتخرلم الختحتا ا( ) اوقيتس اداو الوفر ق الإاصتئي ابن المتااطنا
لحستبين اوكلٍ امن الوطَح ا لوطتوحت ا ناضح لونتتئج امن اخال الجر لا
لوتتوي:
ااجر ل .5اياضح الوااط الحستبي ا لاحرلف المعيتاي ا قيم ا( ) ا داوتهتا
لإاصتئي اتحعتًامتغرالوناعا(لنت ،اذكاا) .ا
الجنس

الع
N

كر

أنثى

المت سط اانحراف
الحسابي المعياري

51

.0961

.433

69

.0461

.114

القيم
المعن ي
P

.940

قيم ( )
المحس ب
.730

مست
ال ال
.050

ااستنتا
غير ال
إحصائيا

لمصرا:الحزمالإاصتئي اspss

مناخالالجر لانااظاأناقيم المتااطالحستبياوَذكااا()61.09ا
بتحرلف امعيتاي ا( )3.43اأمت المتااط الحستبي اوإنت ا( )61.04ا بتحرلفا
معيتايا()4.11ا هياقيمامتقتاب ،اكمت اقرا اقيمتا ابا()0.73اوقيم امعناي ا
قرا اب()0.94اا هياقيم اويستادلو اإاصتئيتاعنرامستاىالوراو ()0.05اا منها
نرفضالوفرضي اأيالنهاااتاجرافر قاذل اداو الاصتئي ابنالجنسنايالوعبءا
لمعري .ا
اتاةاازلما،الوتجتنيابنالوطتهر
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اااااا تتفق اهذه الونتيج امع انتتئج الوعرير امن الورالات امثل ادالا ا

ا اسن امطرا()2010اكانالوعبءالمعريا
1998
(1996
ظتهرةامعرفي اعميق اتتأثرابتوعمَيت الوعقَي الوعَيتا أهمهتالوذلكرةالوعتمَ ا

).ا ا
اعتهت،ا قراتهتاعَىالمعتج ا لوتخزين.ا(2002
اااابتإضتف اإىاصعاب اجهيزالمعَامت ا لجهرالمعري،ا ضعفالوقراةاعَىا
لوركيزا لانتحتهاورىالمتعَمااالءاكتناذكرلاأمالنثى.ا
البعت:اعرضا منتقش انتيج الوفرضالورلبع:
وَتأكر امن اصو الوفرض الوثتني ا لوذي انصه :اتاجر افر ق ا ا اذل اداو ا
إاصتئي اي امستاى الوعبء المعري اورى اطَح الوحكتواايت امرين ااتاي الورملااا

تُعزىامتغرالوتخصصا(عَميا اأدبي).
م الاتخرلم الختحتا ا( ) اوقيتس اداو الوفر ق الإاصتئي ابن المتااطنا
لحستبين اوكلٍ امن الوتاميذ ا لوتَميذل  ،ا لجر ل الوتتوي ايؤكر انتتئج اهذلا
لإجرلء.
ااجر ل .6اياضح الوااط الحستبي ا لاحرلف المعيتاي ا قيم ا( ) ا داوتهتا
لإاصتئي اتحعتًامتغرالوتخصصا(عَميا اأدبي) .ا
الت صص

الع
N

المت سط
الحسابي

اانحراف
المعياري

ع مي

62

.0361

.514

أ بي

58

.1061

.463

قيم ( )
المحس ب
- 0.97

مست
ال ال
.050

اإستنتا
غير
ال إحصائيا

لمصرا:الحزمالإاصتئي ا spssا

ااااااتاضح انتتئج الجر ل اأن المتااط الحستبي اوَتخصص الوعَمي اهاا
()61.03ا بتحرلفامعيتايا()4.51اأمتابتونسح اوَتخصصالأدبيافهاا()61.10ا
بتحرلفامعيتايا()3.46ا هياقيمامتقتاب ،اكمت اأنانتتئجا اقرا ابا()0.97ا
هي اقيم اويست ادلو الاصتئيت اعنر امستاي الوراو ا( )0.05ا منه انرفض
لوفرضي ا نقحل الوفرضي الوحريَ اأي النه اا اتاجر افر ق اي الوعبء المعري اورىا
لوطَح المقحَناعَىالمتوتنالوحكتواايتاتعزىامتغرالوتخصصالورالاي .ا
اتاةاازلما،الوتجتنيابنالوطتهر
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لختَفت اهذه الونتتئج امع امت اتاصَت اإويه ادالا اناا افتضل ا( )2015الويا
أكر اعَى اتأثر الوتخصص الورالاي اعَى امستاى الوعبء المعري اوصتحا
لوتخصصت الوعَمي ،ا دالا انتجحا"مزةالمعمااي" الوذياتاصلالىاأنالوعبءا
لمعريالوعتوياهاامتاميزاطَح الوتخصصت الإنستني  .ا
مكن اتفسر اهذه الونتيج ابتشتبه الوظر ف ا لوحيئ الوتعَيمي  ،ا لوااتئلا
لوطرقالوتعَيمي اوَطَح امناكاالوتخصصنالوعَميا لأدبي.ابتإضتف الىا
عرمالِعتمتدالمؤاست الوتعَيمي اعَىالارلتيجيت الوترايسا فقانظري الوعبءا
لمعرياوذوكامانشتهرافرق .ا
- .6لختم  :ا
اا أخرلا ياضاءالونتتئجالويامالوتاصلاإويهتافإنالورالا الحتوي اا لويا
أثحتت ا جاد اعبء امعري اورى اطَح الوحكتواايت اذ المصرا الختاجي ا عرم ا جادا
فر ق ادلو اتعزى امتغري الجنس ا لوتخصص الورالاي افتورالا اقر ااققتا
أهرلفهت،ا لاتطتعتالإجتب اعَىالوتستؤا المطر ا امناخالالوفرضيت الويا
متامنتقش انتتئجهتا تفسرهتاياضاءالورالات الوستبق اذل الوعاق اماضاعا
لوحوث،اايثابينتالورالا اجتنحتامنامعتنتةالوطَح المقحَناعَىالِجتيتزالمتوتنا
لوحكتواايتاأاا هاالوعبءالمعرياذ المصراالختاجيالوذياميزابتاتفتعامستالها
ورى الوطَح ا ها امفهام امعري ا ثيق الوصَ ابتوذلكرة الوعتمَ ا حتايت ا
لأنشط ا المالدالوتعَيمي ا ،لمنتهجا لاارلتيجيت المتحع ايالوتعَيمالوثتنايا
بصف اختص اايث ايعتر امؤشرل ا لضوت اعَى اضعف اتصميم الوحيئ الوتعَيمي ا
ادلءة اطرق اعرض احتايتتهت ،امت ايسترعي اضر اة اإعتدة الونظر اي الوطرلئقا
لوااتئل ا ا جريرهت ابهرف اترلاك انقتط الوضعف ا تهيئ ابيئ اتعَيمي اخففا
منالوصعابت الوياتالجهالوطَح المقحَناعَىالِجتيتزالمتوتنت الوحكتواايت .ا
اااااااا بنتءلًاعَىانتتئجالورالا الحتوي ،انقرمابعضالوتاصيت الوياحتايا
عَىالآتي :ا
 تافرامنتخا بيئ اتعَيمي اغني ابتمثرل اتتيحاأدمغ اذكي اقتداةاعَىا
لاتيعتبالمعَامت ا خزينهتايالوحني المعرفي ا لونفسي ،ا تعزيزاعمَي الوتعَما
بتأفاما لوراامالإثرلئي ا لمخططت ا لخرلئطالوذهني  .ا

اتاةاازلما،الوتجتنيابنالوطتهر
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 لمحتداة ابرلمج اإاشتدي اتعتمر اعَى اإارلتيجيت ااريث اي الوتعَيما
وتقَيل الوعبء المعري اوطَح الوحكتواايت ،امت ايسهم اي احفيزهم ا لاتثتاةا
دلفعيتهماوإجتزا افعامستاىاحصيَهمالورالاي .ا
 حسن الوطرق ا لمنتهج الوتعَيمي ا حتايتتهت امت ايتنتاب امعا
لخصتئصا لوقرال المعرفي اوَطَح اياميعالأطالاالورالاي ا لوثتناي ابصف ا
ختص  .ا
 ضر اة الااتفتدة امن امزليت انظري الوعبء المعري الوي اتعر امن اأفضلا
أار الونظريت الوي اتسهم اي اتعزيز افعتوي الانشط الوتعَيمي الوتقَيري ا
لحريث ،اكانهتاتسهماياتافراإطتااعتمامصمميالمقرال ا لأنشط الوترايسي ا
لوسيطرةاعَىالوظر فالمسحح اوَعبءالمعري.
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لوكشفاعَىالوعبءالمعري.ا
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AbstractThis research falls within the studies that are concerned with modern
teaching strategies and the extent of dependence on them in the teaching
process, and given the importance of cooperative learning strategy and its
effectiveness in achieving educational goals, we tried to find out the extent
of employment of secondary education professors based on it on the
descriptive approach and on a research form prepared. The research sample
also included (58) professors from the secondary education professors who
were chosen through the comprehensive inventory method in one of the
provinces of Djelfa Province

Key wordsLevel, Employment, Professors, Secondary Education, Strategy,
Cooperative Learning.

.1اإشكتوي الورالا ا
عرفت الوربي امَ امن الوتطاال المتستاع امَت امفهامهت ا أهرلفهتا
إارلتيجيتتهت امت اأدى ابتور ل المتقرم اإى الاهتمتم ابنظتمهت الوتعَيميا
لوتعَمي ،ا لمستاع اإى امالكح الوتغرل المعرفي  ،الوثقتفي  ،الاقتصتدي ا
لوسيتاي  ،ا مستيرة اهذل الوتطاا الهتئل ،امن اخال العتمتد ابيرلغاجيت اجريرةا
تعير الونظر اي اعمَي الوترايس ،ا لوحوث اعن الوفعتوي المطَاب  ،نظرل اوَنجتحا
لوذيااققتهابيرلغاجي المقتاب ابتوكفتءل اياجتلالوتكاينالمهيا لوتمهناما
تحنيهت اي اكل امرلال الوتعَيم ،ا لااتغنتء اعن امقتاب الأهرلف الوي امواا ا
أاتات ااال اتعريف الهرف الوحيرلغاجي ،افأدى الإفرلط اي الاتخرلم الأهرلفا
لوحيرلغاجي اإى اتفتيت الوفعل الوربايا فصل الأهرلف اعن الحتايت ابتإضتف ا
إىالوتنظيمالخطيا لجتمراوَنشتطالوتعَيمي.ا ا
(زكريت،ا،2004اص )03:ا
فتمقتاب المعرة اوتكاين الوكفتءل اتتطَب امن الوتَميذ امشتاك اقاي ايا
لوتكفل ابتمهم ا ويس افقط الحضاا اجسمتنيت اأ ا جرلنيت ا وكن امشتاك ا
جهادل ايشمل الوتخيل ا لوتخمن ا تتتوي الأفكتا ،الأمر الوذي ايستهم اي اتعريلا
كحر اور ا المتعَم اي اعمَي الوترايس افيحتعر اعن الوتَقي اغر الوفعتل اإىا
لمشتاك الوفعتو ،افأد لاهاياضاءاهذهالمقتاب اتشتملاعَىالوعملالجمتعياايثا
ااتسمحاوهابتانز لءا لانعزللاواارهااتىا وااكتنابصرداتأدي امهم اماكَ ا
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إويه،ااالءاكتنتامشر عتاأ اإشكتاامعقرلايسترعياتكتفلافريق،ا يستَزماقرال ا
ختَف اي اإطتا اتقسيم المهتم ا تكتمَهت ابن اأعضتء الوفريق .ا(لخفتف،ا
،2013ص )52:ا
كمت ايستهم المتعَم امع المعَم اي اعمَي الوترايس اي اإطتا اعاق اتفتعَي ا
أفقي ا(مع ازمائه) افها الوذي ايحوث ا حَل ا يستعمل المعَامت  ،اأمت المعَم افهاا
لماجه ا لمسر اوسر اة الوتعَم ا هذل ايتطَب امنه الكتستب اكفتءل اجريرةا
تشتمل اعَى الوتوكم اي الارلتيجيت ااريث احكم اوَتخطيط اوتقريم ادااها
ضمتناحقيقاأهرلفه.ا( )kocak , 2008ا
وعل امن اأهم الاارلتيجيت الحريث اجر الوتعَم الوتعت ني ا لوذي ايعترا
لارلتيجي اترايس ااريث اتهرف اإى اابط الوتعَم ابتوعمل ا لمشتاك الإجتبي ا
من اجتنب المتعَمن امت ايستعر اعَى اتعَم ا لكتستب المعَامت ا لوقيم ا لمشتعرا
خَق اجال اتعَيميت ايستعر اعَى الوفهم ا لااتيعتب ،اأي اأنهت الارلتيجي اترايسا
ذل اأثتا اإجتبي اعَى المتعَم امن اايث اأنهت اترقى ابه اعَميت ا نفسيت ا لجتمتعيت،ا
متاجعلامنالجريرالوتطَعاإويهتاباصفهتالارلتيجي اينحغياتحنيهتا تطحيقهتا
من اقحل المعَمن اي المرلال الوتعَيمي ا لمالد الورالاي المختَف ابرا امن ابقتئهتا
حر دة الورالا ا لوتطحيق اي الوحوا ا لورالات ا .ا(اير ا لجمل،ا
،2012ص )263:ا
يشر الوسَيي ا(ا 2006ا)اإى اأن الوتعَم الوتعت ني امن الاارلتيجيت الهتم ا
لوي اتستعر اعَى الاتفتع امعرا احصيل المتعَمن ا زيتدة الوقراة اعَى الوتذكرا
زيتدة الحتفز الوذلتي احا الوتعَم ،ا ما الوعاقت الإجتبي ابن المتعَمن ا لوثق ا
بأنفسهم ا جعل المتدة الوترايسي امثرة ا مشاق اهم ،ا وكي انتمكن امن الاتغالا
هتتهالوطريق ا لاتخرلمالوطرقالحريث ايالوترايساينحغياعَينتاخريجاناعي ا
من المراان الوقتداين اعَى اتنمي اأنفسهم ابتاتمرلا ا ا ا ايتم اذوك اإا ابتافرا
لمنتخ الوتعَيمي المنتاب ا تافر المراان المؤهَن ،ا هذل امت اتسعى اإويه الور لا
لمتقرم ا لمقتاب الحريث ا(المقتاب ابتوكفتءل ا)ا .ا
ترىااجتزياأنالجتهت الأاتتذةاحاالاارلتيجيت الوترايسي ،اأ المنتهجا
أ اغرهتاتؤدياد الاهتمتايالإقحتلاعَيهتاأ الإاجتماعنهتالعتمتدلاعَىاأنامقرلاا
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عطتء الوفرد اي اجتل امعن ايعتمر اعَى امرى النتمتئه ا احه ا مياوه ا لجتهتتها
حااهذلاللتل.ا(اجتزي،ا،2008ص )11:ا
إن الوعرير امن الورالات الورباي الحريث امثل الورالا الوي اقتم ابهتاا
(لوردلديا)2007ايامراَ الوتعَيمالأاتاياأكر اعَىاأنالوطابايتعَمانامنا
بعضهم الوحعض ابصااة اأفضل ااينمت ايتشت ا ن ا يتوت ا ن ا يتحتدوان الخرل ا
اكتستبالمهتال ا لواصالاإىاالالمشكا ،ا اايتأتىاذوكاإاامناخالاعملا
تعت ني اأ جب اعَى الورباين اأن ايافر ل اوه الوحيئ ا لوظر ف المنتاح اوتكاينا
للماعت ابأشكتهت ا أمتطهت المختَف  ،ا تنفيذ الور ال ا ا اشت الوعمل الويا
تكسبالمعَما لمتعَمالمهتال الوازم اياهذلاللتل .ا
بتونظر اإى امت اتتمتع ابه الاارلتيجيت الحريث ا إارلتيجي الوتعَما
لوتعت ني امن اأهمي افإننت اانوت ل الوتعرف اعَى انسح اتاظيفهت اي اعمَي ا
لوترايسا مرىالاعتمتداعَيهتا عَيهانطرحالوتستؤلالوتتويا :ا
 مت اهي انسح اتاظيف اأاتتذة الوتعَيم الوثتناي ااارلتيجي الوتعَما
لوتعت نياياعمَي الوترايس؟
 هل اتاجر افر ق اذل اداو اإاصتئي اي اتاظيف اأاتتذة الوتعَيم الوثتنايا
اارلتيجي الوتعَمالوتعت نياياعمَي الوترايساتعزىامتغرالخرةالمهني ؟ ا
 هل اتاجر افر ق اذل اداو اإاصتئي اي اتاظيف اأاتتذة الوتعَيم الوثتنايا
اارلتيجي الوتعَم الوتعت ني اي اعمَي الوترايس اتعزى امتغر المالد الورالاي ا(ا
عَمي ا أدبي ا)ا؟
.2فرضيت الورالا  :ا
 ياظف اأاتتذة الوتعَيم الوثتناي الارلتيجي الوتعَم الوتعت ني اي اعمَي ا
لوترايسابنسح امنخفض ا.
 ا اتاجر افر ق اذل اداو اإاصتئي اي اتاظيف اأاتتذة الوتعَيم الوثتنايا
اارلتيجي الوتعَمالوتعت نياياعمَي الوترايساتعزىامتغرالخرةالمهني .
 ا اتاجر افر ق اذل اداو اإاصتئي اي اتاظيف اأاتتذة الوتعَيم الوثتنايا
اارلتيجي الوتعَم الوتعت ني اي اعمَي الوترايس اتعزى امتغر المالد الورالاي ا
(عَمي ا أدبي ).
ختتااغريب
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ا

.3أهرلفالورالا ا :ا
تهرفالورالا الحتوي اإىا :ا
 الوكشف اعن انسح اتاظيف الارلتيجي الوتعَم الوتعت ني اي اعمَي ا
لوترايساورىاعين امناأاتتذةالوتعَيمالوثتناي .ا
الوتعرفاعَىالجتهت الأاتتذةاحاالارلتيجي الوتعَمالوتعت ني .ا
الوكشفاعنالوصعابت الوياتعيقالاتخرلمالوتعَمالوتعت نيايالوترايس.ا ا
.4أهمي الورالا ا :ا
ااتقريماماذجاوتقييماعملالأاتتذةا فقتااارلتيجي الوتعَمالوتعت ني.ا ا
اإوقتءالوضاءاعَىا لقعالوترايسايالجزلئر .ا
اإوقتءالوضاءاعَىاأهمي الارلتيجيت الوترايسالحريث ا لأاحتبالويا
تؤدياإىالوعز فاعنهت.
.5لمفتهيمالإجرلئي ا :ا
مستاى اتاظيف الوتعَم الوتعت ني :اها الوراجت المتوصل اعَيهت ا فقتا
وااتحيتن المعر اوتقييم امرى الاعتمتد اعَى الارلتيجي الوتعَم الوتعت ني ايا
لوترايس.ا ا
لوتعَم الوتعت ني :اها اترايس الوتاميذ ا فق اجماعت اغر امتجتنس ايرل حا
عردالوتاميذافيهتامنا(ا4اإىا6اتاميذا) ا
.6ار دالورالا ا :ا
لحر د الوزمتني ا :امت الورالا اي اشهر اأكتابر امن اان ا 2019اأي اخالا
لماامالورالايا 2020- 2019ا
لحر دالمكتني ا:اثتناي ابناوحيضاقايرااعنالإبلابااي الجَف  .ا
لحر د الوحشري  :اأاتتذة الوتعَيم الوثتناي اي امقتطع اعن الإبل ابااي ا
لجَف .

ختتااغريب
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ا
.7لورالات الوستبق ا :ا
دالا اد بتخ اقايرا ا كوال اشفيق ا()2017ا:الارلتيجي الوتعَيم الوتعت نيا
ي المراا الجزلئري ا" لقع اتطحيقهت اكتارلتيجي اوتعَيم المعتاف اأ اتعَيما
لوقيم" ا
هرفت اهذه الورالا اإى الوكشف اعن ا لقع الاتخرلم الارلتيجي الوتعَيما
لوتعت ني اي المرلاس الابترلئي  ،الشتمَت اعين الوحوث اعَى ا()12امعَمت ا لعتمرا
لوحتاثتن الاتمتاة اوَمقتبَ المحتشرة احاي احااين احتاي الحاا الأ ل اعَىا
()19ابنرل ا لحاا االوثتني احاي اااؤلا ا لارلامفتاات ،ا أثحتت انتتئج الورالا اأنا
لمعَمن اا ايعتمر ن اكثرل اعَى الارلتيجي الوتعَم الوتعت ني اأن اتطحيقهت ااا
حقق الهرف المرجا امنهت ابسحب امنتفس الوتاميذ افيمت ابينهم ا عرم احكمهم ايا
تطحيقهتاأنهمامايتَقالاتكاينتاختصتافيهت،ابتإضتف اإىالاكتظتظايالوقسما
لوذياجعلامناعمَي الوتقايماصعح ا.ا ا
دالا ادفع اله ااهر ااسن اخر الوسير ا( )2016ا :ا لقع الاتخرلم امعَمت ا
لوعَامالارلتيجيت الوتعَمالونشطايالمراَ الابترلئي امنا جه انظرالمعَمت ا
لمشرفت ا
هرفت الورالا اإى الوتعرف اعَى ا لقع الاتخرلم امعَمت الوعَام الارلتيجيت ا
لوتعَم الونشط اي المراَ الابترلئي امن ا جه انظر المعَمت ا لمشرفت ،لعتمر ا
لوحتاث اعَى المنهج الواصفي ا تكان اجتمع الورالا امن اميع امعَمت الوعَاما
لمشرفت امنطق الوريتض ،ا عردهم ا()50امعَم امشرف  ،ام الاتخرلم الااتحيتنا
كأدلة اوَرالا اكمت اتاصَت الورالا اإى اأن المتااط الحستبي اجميع افقرل ا
لحاا الأ ل ا(داج الاتخرلم امعَمت الوعَام الارلتيجيت الوتعَم الونشط ايا
لمراَ الابترلئي )ايست ي ا( )2,68امت ايرل اعَى اأن اهنتك امالفق امن اقحل اأفرلدا
لوعين اعَىاعحتال اهذلالمعيتا.ا ا
أشتا الونتتئج اإى اأن المتااط الحستبي اجميع افقرل احاا الوصعابت ا
لوي اتالجه امعَمت الوعَام اي اأثنتء الاتخرلم الارلتيجيت الوتعَم الونشط ايا
لمراَ الابترلئي ايست يا(،)2.72ا بذوكايعترالحااالوثتنيادللاإاصتئيتًاعنرا
مستاى اداو  ،امت ايرل اعَى اأن اهنتك امالفق امن اقحل اأفرلد الوعين اعَى افقرل ا
ختتااغريب
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هذل الحاا .اكمت ا أظهر الونتتئج المتعَق ابتحاا الوثتوث المتعَق ابتوصعابت ا
لمتعَق ابتونظتمالمراايالوياتالجهامعَمت الوعَاماأثنتءالاتخرلمالارلتيجيت ا
لوتعَم الونشط اي المراَ الابترلئي اأن المتااط الحستبي اجميع افقرل اهذلا
لحاا ا( )2.9ا بتوتتوي افإن الحاا الوثتوث ايعتر ادلل اإاصتئيتً اعنر امستاى اداو ،ا
متايرلاعَىاأناهنتكامالفق امناقحلاأفرلدالوعين اعَىافقرل اهذلالحاا .ا
.8لوتعقيباعَىالورالات الوستبق  :ا
م انتاصل اإى ادالا امس اماضاع ادالاتنت ابشكل امحتشر اإا اأن الورالاتنا
لوستبقتن اكتنت اهي الأقرب ابتورغم امن الختاف اأهرلفهمت ا عين الوحوث اإذا
لشتمَتاعَىامعَميالمراَ الابترلئي ابينمتادالاتنتاايتماإجرلؤهتاعَىاأاتتذةا
لوتعَيم الوثتناي ،ا خصاص المنهج افإننت اانعتمر المنهج الواصفي ابتعتحتاه المنهجا
لأنسب اهذل الوناع امن الورالات  ،اكذوك الحتل ابتونسح اأد ل الوحوث افقر اما
تصميم الاتمتاة اجمع المعَامت ا هذل امت ام الوقيتم ابه اي الورالاتن الوستبقتن،ا
مت اميز احثنت اها الوحوث اي امرى العتمتد اأاتتذة الوتعَيم الوثتناي اعَىا
لارلتيجي الوتعَم الوتعت نياي اعمَي الوترايس اعَى اعين اقالمهت ا()58اأاتتذ(ة)ا
إضتف اإىاأنامتغرل ادالاتنتاتتضمنالخرةالمهني ا لمالدالورالاي ا .ا
إجرلءل الورالا الميرلني ا
 .9امنهج الورالا ا :اتستخرم الورالا الحتوي المنهج الواصفي الوتوَيَيا
لمشفاع ابتونقر ا لوتوَيل اوَكشف اعن انسح اتاظيف اأاتتذة الوتعَيم الوثتنايا
اارلتيجي الوتعَم الوتعت ني اي الوترايس ،ا يعر اهذل المنهج الأنسب اهذل الوناعا
منالورالات ا .ا
.10اجتمع الورالا ا:ام الختيتا اثتناي ابن اوحيض اقاي ـ ـرا ابطريق اعشالئي ،ا
ايث احتاي المؤاس اعَى ا( )58اأاتتذ ا(ة) ايرااان اختَف المالد ا ي اختَفا
لوشعب ا ياضح الجر ل الوتتوي اتازيع اعرد الأاتتذة الوعتمَن ابتمؤاس ا فقتا
متغرل الورالا ا.

ا
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ا

لجر لااقما()1ا:اتازيعاجتمعالوحوثا فقتامتغرل الورالا ا
لوعرد ا لونسح المئاي ا للماع ا
لوفئت ا
لأاتتذة ا
أقلامنا10اانال

ا

31

% 53.45

ا 27

% 46.55

لخرةالمهني ا
أكثرامنا10اانال
لمالدالوعَمي ا
% 41.38
24
لمالدالورالاي ا
58
لمالدالأدبي ا
% 58.62
34
لمصرا:الوحتاث()2020
م ـ ــناخ ـ ــالالج ـ ــر لالوس ـ ــتبقان ـ ــرىاأناجتم ـ ــعالوحو ـ ــثامك ـ ــانام ـ ــنا(ا)58ا
ف ـ ــردل،ماتقس ـ ــمهااس ـ ــبام ـ ــتغريالخ ـ ــرةالمهنيـ ـ ـا اإىافئ ـ ــتناأق ـ ــلام ـ ــنا(ا)10ا
ا ـ ــنال ا أكث ـ ــرام ـ ــنا()10اا ـ ــنال افيتك ـ ــاناأف ـ ــرلداللماعـ ـ ـ الأ ىام ـ ــنا(ا)31ا
فـ ـ ــردلا هـ ـ ــاامـ ـ ــتانسـ ـ ــحتها(53.45ا)%ا ()27افـ ـ ــردلاوَمجماع ـ ـ ـ الوثتني ـ ـ ـ ابنسـ ـ ــح ا
(،)%46.55اأمـ ــتافي مـ ــتاخـ ــصالمـ ــتغرالوثـ ــتنيا لوـ ــذيايتمثـ ــلايالمـ ــالدالورالاـ ــي ا
ف ــتماتقس ــيمهاإىاعين ــتنااس ــباطحيعـ ـ الم ــالدالور الا ــي ا ه ــيالم ــالدالوعَميـ ـ ا
لأدبي ـ ـ افعـ ــرداأاـ ــتتذةالمـ ــالدالوعَمي ـ ـ ايقـ ــرااب(ا)24اأاـ ــتتذ(ة)ابنسـ ــح ا(ا41.38ا
)%ا هـ ــياأ قـ ــلامـ ــنانسـ ــح اأاـ ــتتذةالمـ ــالدالأدبي ــ المقـ ــراةابـ ــ(ا58.62ا)%امـ ــتايعـ ــتدلا
()34اأاتتذ(ة) .ا
.11عين الورالا ا:
مالختي ـ ــتااعينـ ــ الوحو ـ ــثابطريقـ ــ الحص ـ ــرالوش ـ ــتملاأياأناعينـ ــ الوحو ـ ــثا
لش ـ ــتمَتاعَ ـ ــىاك ـ ــلاأف ـ ــرلداللتم ـ ــعاكانه ـ ــتالوثتنايـ ــ الوااي ـ ــرةايالمقتطعـ ــ ا
يالج ـ ــر ونالم ـ ــالوينا نس ـ ــتعرضاتازي ـ ــعاأف ـ ــرلداعينـ ـ ـ الوحو ـ ــثا فق ـ ــتام ـ ــتغرا
لخرةا لوتخصص .ا
ا
58

ا
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ا

ا

لجر لااقما()2ا:اتازيعاأفرلداعين الوحوثااسبامتغرالخرةالمهني
لوتكرلال
ااااااااااعردالأفرلدا ا
لونسح المئاي ا
ا
لمتغر ا
أقلامنا10اانال ا
% 53.45
31
أكثرامنا10اانال ا
% 46.55
27
للماع ا
% 100
58
لمصرا:الوحتاثا()2020
ي ـ ــحنالج ـ ــر لاأع ـ ــاهاأناع ـ ــردالأا ـ ــتتذةالو ـ ــذيناااتتج ـ ــت زاخ ـ ــرتهما(ا)10ا
اـ ــنال ايقـ ــراابـ ـ ـا()31افـ ــردلا هـ ــذلامـ ــتانسـ ــحتها(ا53.45ا،)%ابينمـ ــتامثـ ــلانسـ ــح ا
لأا ـ ــتتذةالو ـ ــذيناتتج ـ ــت زاخ ـ ــرتهمالمهنيـ ــ ا(ا)10اا ـ ــنال اتق ـ ــراابـ ـــ()46.55اأيا
()27اأا ـ ــتتذلافق ـ ــط،اأياأنالأا ـ ــتتذةالأق ـ ــلاخ ـ ــرةاأك ـ ــراع ـ ــردام ـ ــنالأكث ـ ــرا
خرةايالمؤاس .ا ا
لجر لااقما()3ا:اتازيعاأفرلداعين الوحوثااسبامتغرالوتخصص ا
ا

ااااااااااااعردالأفرلدا ا
لمتغر ا
لمالدالوعَمي ا
% 41.38
24
لمالدالأدبي ا
% 58.62
34
للماع ا
% 100
58
لمصرا:الوحتاثا()2020
ماتازي ـ ــعاأف ـ ــرلداعينـ ـ ـ الوحو ـ ــثااس ـ ــباطحياعـ ـ ـ ام ـ ــتدةالوت ـ ــرايسا(عَميـ ـ ـ ا
أدبي )،فاجـ ــرنتاأناعـ ــرداأاـ ــتتذةالمـ ــالدالوعَمي ـ ـ اعـ ــردهما(ا)24اأاـ ــتتذلابنسـ ــح ا
()%41.38ا ه ــياأق ــلام ــنانس ــح اأا ــتتذةالمـ ـاالدالأدبيـ ـ ا لو ــياتق ــرااب ـاـ()%58.62ا
أياأناعرداأاتتذةالمالدالوعَمي اأقلامناعرداأاتتذةالمالدالأدبي  .ا
 .12أد ل الورالا ا :ا
قـ ــتمالوحتاـ ــثابتصـ ــميمالاـ ــتحيتنامكـ ــانامـ ــنا(ا)21اعحـ ــتاةا مقسـ ــماإىا(ا)05ا
أبع ـ ـ ــتداحم ـ ـ ــلامؤش ـ ـ ــرل اع ـ ـ ــنام ـ ـ ــرىالعتم ـ ـ ــتداأف ـ ـ ــرلداعينـ ـ ـ ـ الوحو ـ ـ ــثاعَ ـ ـ ــىا
لوتكرلال ا ا
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لاـ ــرلتيجي الوـ ــتعَمالوتعـ ــت نياياعمَي ــ الوتـ ــرايس،اكمـ ــتااـ ــرد ا(ا)05ابـ ــرلئلا
وك ــلاعح ــتاةا فق ــتامقي ــتساويك ــر ا ه ــيا(مالف ــقابش ــرةا -مالفـ ـقا -حتيـ ــر -
معتاض -معتاضابشرة) .ا
لخصتئصالوسيكامري اأد ل الورالا ا :ا
لوصرق:صرقالحكمن :ا
ماتازيـ ـ ــعاأدلهالوحوـ ـ ــثاعَـ ـ ــىاجماع ـ ـ ـ امـ ـ ــنالحكمـ ـ ــنامتخصصـ ـ ــنايا
عَ ــامالوربيـ ـ ا عَ ــمالو ــنفساا ع ــردهما(ا)05اأا ــتتذة،ااي ــثاأب ــر لامااظ ــتتهما
ا ــالالمقي ــتسا م ــرىامنتا ــح افقرلت ــها لنتمتئه ــتاأبع ــتده،ا ك ــذوكا ض ــااهتا
اامتهتالوَغاي ا ياضاءالمااظت المقرم اماتعريلالمقيتس.اااا ا
صرقالاتستقالورلخَي :ا
ق ــتمالوحتا ــثاحس ــتباص ــرقالاتس ــتقالو ــرلخَيام ــناخ ــالااسـ ـاتبامعتم ــلا
لااتح ـ ــتطاب ـ ــناك ـ ــلافق ـ ــرةا داج ـ ــت الاا ـ ــتحيتنالوكَيـ ـ ـ ا ه ـ ــيامثَـ ـ ـ اض ـ ــمنا
لجر لالمالوي :ا
لجر لااقما()4ا:امعتما الااتحتطاوكلافقرةامعالوراج الوكَي اوَمقيتس ا
معتملا
اقما
ا لوفقرة الااتحتط
0.755
8
0.711
9
0.742
10
0.727
11
0.681
12
0.689
13
0.693
14

معتملا مستاىا
اقما
لوفقرة الااتحتط الوراو
0.01 0.764
1
0.01 0.729
2
0.01 0.808
3
0.01 0.800
4
0.01 0.797
5
0.01 0.821
6
0.01 0.742
7
لمصرا:الوحتاثا()2020

مستاىا
الوراو
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

معتملا
اقما
ا لوفقرة الااتحتط
0.704
15
0.681
16
0.732
17
0.823
18
0.703
19
0.807
20
0.800
21

مستاىا
الوراو ا
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

ام ـ ــناخ ـ ــالالونت ـ ــتئجالمحيانـ ـ ـ ايالج ـ ــر لااق ـ ــما(ا)4ايت ـ ــحناون ـ ــتاأنامي ـ ــعا
فق ـ ــرل المقي ـ ــتسامرتحطـ ــ ابتوراجـ ــ الوكَيـ ــ اوَمقي ـ ــتسالاتحتط ـ ــتادللاإاص ـ ــتئيتا
عنرامستاىالوراو ا()0.01اأياأنالمقيتسايتمتعابتاتستقالورلخَي .ا
لوثحت :أوفتاكر نحتخ :ا
قمنـ ـ ــتاحسـ ـ ــتبامعتمـ ـ ــلالوثحـ ـ ــت الوفـ ـ ــتاكر نحـ ـ ــتخا لوـ ـ ــذياك ـ ــاتنامسـ ـ ــت يتا
()0.862ا هـ ـ ــذلايـ ـ ــرلاعَـ ـ ــىاأنالمقيـ ـ ــتسايتمتـ ـ ــعابراج ـ ــ اصـ ـ ــرقامكننـ ـ ــتامـ ـ ــنا
لاتعمتوه.
ختتااغريب
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ا
 .13لأاتويبالإاصتئي ا :ا
 لمتااطالحستبي .ا
 لاحرلفالمعيتاي .ا
 معتملالااتحتط.ا
 لختحتا" "اوعين ا لارةا اوعينتنامستقَتن.ا ا
 .14عرضا منتقش الونتتئجا :ا
 1.14عرضانتتئجالوفرضي الوعتم ا :ا
ت ـ ـ ــنصافرض ـ ـ ــي الوحو ـ ـ ــثاعَ ـ ـ ــىاأنااتاظي ـ ـ ــفاأا ـ ـ ــتتذةالوتعَ ـ ـ ــيمالوث ـ ـ ــتنايا
ااـ ــرلتيجي الوـ ــتعَمالوتعـ ــت نياايالوتـ ــرايسامـ ــنخفضا وَتوقـ ــقامـ ــناصـ ــو ا
هـ ــذلالوفـ ــرضامااسـ ــتبالمتااـ ــطالوفرضـ ــياإجتبـ ــت الأاـ ــتتذةاعَـ ــىالمقيـ ــتسا
ذوـ ــكاأمـ ــعاأعَـ ــىاداج ــ امـ ــنالممكـ ــنالحصـ ــالاعَيهـ ــتامـ ــعاأقـ ــلاداج ــ امـ ــنا
لممكنالحصالاعَيهتا قسمتهتاعَىا()2افاجرنتاأنهايست يا( .)63ا
لجر لااقما()5ا:اتاظيفالارلتيجي الوتعَمالوتعت نيا فقالوراجت ا
لحقق اعَىالمقيتس ا
لوفئ

ا

63--21
105--63

لوتكرلال
53
05

لمتااطا
ا
لحستبي ا
45.80
65.20

لاحرلفا
لمعيتاي ا
5.80
1.64

اامستاىا
لونسح ا ا
لوتاظيف ا
 %91.40ا منخفض ا
 %09.60ا مرتفع ا

لمصرا:الوحتاثا()2020
يـ ـ ـ ــحنالجـ ـ ـ ــر لاأعـ ـ ـ ــاها مسـ ـ ـ ــتاىاتاظيـ ـ ـ ــفاأاـ ـ ـ ــتتذةالوتعَـ ـ ـ ــيمالوثـ ـ ـ ــتنايا
اا ـ ــرلتيجي الو ـ ــتعَمالوتع ـ ــت نياايالوت ـ ــرايسا ف ـ ــقالو ـ ــراجت الحققـ ـ ـ اعَ ـ ــىا
مقي ــتسالورالاـ ـ افنج ــراأناع ــردالأا ــتتذةالو ــذينامتاا ــطاداج ــتتهماأق ــلام ــنا
لمتاا ـ ــطالوفرض ـ ــيا(ا)53اأا ـ ــتتذا(ة)ا يحَـ ـ ـ المتااـ ـ ـطاالحس ـ ــتبياه ـ ــذهالوفئـ ـ ـ ا
()45.80اأياأنامس ـ ـ ــتاىات ـ ـ ــاظيفهماوااـ ـ ـ ـارلتيجي اح ـ ـ ــلالورالاـ ـ ـ ـ اكـ ـ ـ ــتنا
ضـ ــعيفت،بينمتاجـ ــرا()05اأفـ ــرلدامـ ــناعين ـ ـ الوحوـ ــثامتااـ ــطاداجـ ــتتهماضـ ــمناا
لوفئـ ـ المرتفعـ ـ ا(ا21اإىا)63اأياأكـ ــرام ــنالمتااـ ــطالوفرض ــيامـ ــتاي ــرلاعَـ ــىا
أنامستاىاتاظيفهماهذهالاارلتيجي امرتفع.اا ا
ختتااغريب
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فيمـ ــتايَـ ــيايـ ــحناا لجـ ــر لاأدنـ ــتهانتـ ــتئجالختحـ ــتاا" "اوعين ـ ـ ا لاـ ــرةامعرف ـ ـ ا
داو الوفر قابنامتااطت الاتجتبت الأاتتذةا(امنخفض،امرتفعا) .ا
لجر لااقما()6ا:انتتئجالختحتاا" "اوعين ا لارة ا
لوفئ

ا

لمتااطالوفرضيا=ا 63ا
لوعين

مستاىامنخفض ا 53
مستاىا
05
مرتفع ا

لمتااطا لاحرلفا داج ا قيم ا
ا
لحستبي ا لمعيتاي ا لحري ا " " ا
45.80

5.80

52

65.20

1.64

04

8.71

مستاىا
لوراو ا
0.000

لمصرا:الوحتاثا()2020
تـ ــحنانتـ ــتئجالختحـ ــتاالوفـ ــر قاأناعـ ــردالأاـ ــتتذةالوـ ــذينامسـ ــتاىاتـ ــاظيفهما
ااـ ــرلتيجي الوـ ــتعَمالوتع ـ ــت نيامـ ــنخفضايقـ ــراابـ ـــا(ا)53اأاـ ــتتذا(ة)ا هـ ــاام ـ ــتا
نس ـ ــحتها(ا91.37ا%ا)ا بَـ ـ ـ اع ـ ــرداالأا ـ ــتتذةاذ المس ـ ــتاىالمرتف ـ ــعا(ا)05اأا ـ ــتتذةا
ه ـ ــاام ـ ــتانس ـ ــحتها(ا08.63ا)%ا بَغ ـ ــتاقيمـ ــ الختح ـ ــتاا" "ا()8.71ا ه ـ ــذهالوقيمـ ــ ا
دلو اعنرامستاىالوراو ا0.01ا .ا
ترج ـ ـ ـ ــعاه ـ ـ ـ ــذهالونت ـ ـ ـ ــتئجاإىاأنالأا ـ ـ ـ ــتتذةاي ـ ـ ـ ــر ناأناه ـ ـ ـ ــذلالون ـ ـ ـ ــاعام ـ ـ ـ ــنا
لاـ ــرلتيجيت الوتـ ــرايساااحقـ ــقامـ ــتاتطمـ ــحالويـ ــهالمقت اب ــ ابتوكفـ ــتءل ،ا أنه ـ ـما
اايس ـ ــتطيعاناتص ـ ــميماأنش ـ ــط الو ـ ــتعَما،اكم ـ ــتاأناحض ـ ــراداا ـ ــهمايتطَ ـ ــبا
جهـ ـ ــرلا قتـ ـ ــتاكـ ـ ــحريناختص ـ ـ ـ اياتازيـ ـ ــعالوتاميـ ـ ــذا مـ ـ ــرلاقحتهما طريق ـ ـ ـ ا
تق ــامهم،اكمـ ــتايـ ــر ناأناهـ ــذلالأمـ ــرايزيـ ــرامـ ــنامسـ ــؤ ويتهما يشـ ــتتاجهـ ــرهما
يعج ــز ناع ــنام ــعالمااظ ــت اع ــنالوتامي ــذ،ا و ــيساه ــذلافق ــطاب ــلايتاقع ــانا
عـ ـ ــرماتقحـ ـ ــلالمـ ـ ــرالءاا لمفتشـ ـ ــناااـ ـ ــتخرلمالاـ ـ ــرلتيجي الوـ ـ ــتعَمالوتعـ ـ ــت نيا
بتإضـ ـ ــتف اإىاأنهـ ـ ــماجـ ـ ــر ناصـ ـ ــعاب ايالوـ ـ ــتوكماياتسـ ـ ــيرادااـ ـ ــهمابسـ ـ ــحبا
لكتظتظالأقستما عرما ظيفيتهت.ااا ا
ي ـ ــر ناأناع ـ ــردالوتامي ـ ــذايالوقس ـ ــماي ـ ــؤثراعَ ـ ــىاا ـ ــرالو ـ ــراسافتو ـ ــراسا
لوـ ــذيايـ ــراسا فقـ ــتاااـ ــرلتيجي الوـ ــتعَمالوتعـ ــت نياينتتبـ ــهالوفاضـ ــىابعاكـ ــسا
لو ــراسالو ــذياي ــتمابطريقـ ـ اتقَيريـ ـ ايك ــانافيه ــتالمـ ـاتعَمامتَقي ــتافق ــط،اكم ــتا
خش ـ ــانام ـ ــناإ تكتويـ ـ ـ الوتامي ـ ــذا لاعتم ـ ــتداعَ ـ ــىابعض ـ ــهمالو ـ ــحعضاياإج ـ ــتزا
ختتااغريب
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لمهـ ــتمالماكَ ـ ـ اإوـ ــيهم،ا مـ ــناجه ـ ـ اأخـ ــرىاجـ ــر ناأنـ ــهامـ ــنالممكـ ــناأنايسـ ــيطرا
لوتامي ـ ــذالمتفاق ـ ــاناعَ ـ ــىاا ـ ــراجَس ـ ــت الحصـ ــ ام ـ ــتاي ـ ــؤديابتوفئـ ــ الأق ـ ــلا
منهماإىالوشعااابتونقصا لإهمتل .ا
تتفـ ــقانتـ ــتئجادالاـ ــتنتامنـ ــعانتـ ــتئجادالا ــ ا(د بـ ــتخاا كوـ ــالا،ا)2017ا لوـ ــيا
تاص ـ ـ ــَتاإىاأ نالمعَم ـ ـ ــنااايعتم ـ ـ ــر ناك ـ ـ ــثرلاعَ ـ ـ ــىالا ـ ـ ــرلتيجي الو ـ ـ ــتعَما
لوتع ـ ـ ــت نياأ ناتطحيقه ـ ـ ــتاااحق ـ ـ ــقاله ـ ـ ــرفالمرج ـ ـ ــاامنه ـ ـ ــتابس ـ ـ ــحبامنتفسـ ـ ــ ا
لوتاميـ ــذافيمـ ــتابيـ ــنهما عـ ــرماحكمهـ ــماياتطحيقه ـ ـاتاأنهـ ــمامايتَقـ ــالاتكاينـ ــتا
ختصـ ــتافيهـ ــت،ابتإضـ ــتف اإىالاكتظـ ــتظايالوقسـ ــما لوـ ــذياجعـ ــلامـ ــناعمَي ـ ـ ا
لوتق ـ ــايماص ـ ــعح ،اكم ـ ــتالختَف ـ ــتام ـ ــعانت ـ ــتئجادالاـ ــ انت ـ ــتئجادالاـ ــ ا(دف ـ ــعالها
ا ـ ـ ــهر،ا) 2016الو ـ ـ ــياأثحت ـ ـ ــتالعتم ـ ـ ــتدالمعَم ـ ـ ــت اعَ ـ ـ ــىالا ـ ـ ــرلتيجي الو ـ ـ ــتعَما
لوتعـ ـ ــت نيا لعتمتدهـ ـ ــتاياعمَي ـ ـ ـ الوتـ ـ ــرايساد نالوتعـ ـ ــرضااوصـ ـ ــعابت اتعيـ ـ ــقا
تطحيقهت .ا
 2.14عرضانتتئجالوفرضي الأ ىا :ا
لجر لااقما()7ا:انتتئجالختحتاا" "اوراو الوفر قابناعينتنامستقَتنا
بتعتحتاامتغرالخرةالمهني ا
لوفئ

ا

أقلامنا10اانال
أكثرامنا10ا
انال ا

لوعين

قيم ا مستاىا
لمتااطا لاحرلفا داج ا
ا
لحستبي ا لمعيتاي ا لحري ا " " ا لوراو ا

ا 31

48.32

7.38

27

48.85

5.96

56

0.297

0.767
غير دالة

ا

لمصرا:الوحتاثا()2020
ي ـ ــحنالج ـ ــر لااق ـ ــما() 7اداوـ ـ ـ الوف ـ ــر قاب ـ ــناأف ـ ــرلداعينـ ــ الورالاـ ــ ا فق ـ ــتا
مـ ــتغرالخـ ــرةالمهني ـ ـ ا بعـ ــرااسـ ــتباقيم ـ ـ ا" "ااختحـ ــتااداو ـ ـ اهـ ــذهالوفـ ــر قا
ج ــرنتاأنه ــتاتق ــراابـ ــا(ا)0.297ا غ ــرادلوـ ـ اإاص ــتئيت،اأياأن ــهاااتاج ــراف ــر قاذل ا
داوـ ـ اب ــنالأا ــتتذةالو ــذيناتق ــلاخ ــرتهماع ــنا(ا)10اا ــنال ا لأا ــتتذةالو ــذينا
تفاقاخرتهمالمهني ا()10اانال  .ا
إناع ــرما ج ــاداف ــر قاب ــنالأا ــتتذةايرج ــعاإىاام ــرىاتــاأثرالأا ــتتذةالأق ــلا
خـ ــرةامـ ــناهـ ــماأكثـ ــراخـ ــرةامـ ــنهم،ابتإضـ ــتف اإىالوتكـ ــاينالونظـ ــريالوـ ــذيا
ختتااغريب
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يقـ ــرمامعـ ــتافانظري ـ ـ ايصـ ــعباعَـ ــيهماجسـ ــيرهاتايامكـ ــتنالوعمـ ــل،افـ ــتوتكاينا
لوحي ـ ــرلغاجيا لون ـ ــر ل الوربايـ ــ الو ـ ــيايق ـ ــرمهتالمفتش ـ ــاناتتمث ـ ــلايامع ـ ــتافا
معَامـ ــت ايـ ــتماجميعهـ ــتا تقـ ــرمهتاوأاـ ــتتذةاياشـ ــكلاعـ ــر ضاأ امطايـ ــت ا
ي ــتمالو ــتخَصامنه ــتابع ــرانهاتيـ ـ الوتك ــاين،ا به ــذلايحق ــىالأا ــتتذام ــتاسانف ــسا
لاا ـ ــرلتيجيت الو ـ ــيايتقنه ـ ــتاه ـ ــاا زميَ ـ ــهايالمؤاسـ ـ ـ اا ـ ــالءاك ـ ــتناا ـ ــريثا
لوتاظيفاأ اوهامنالخرةامتايتجت زا10اانال  .ا
يـ ــرىالوحتاـ ــثاأنالأاـ ــتتذةايـ ــر ناأنـ ــهااامكـ ــناوااـ ــرلتيجيت الحريث ـ ـ ا
أنامكـ ــنهمامـ ــنالانتهـ ــتءامـ ــناحتـ ــاىالورنـ ــتمجالوسـ ــنايا هـ ــذلاقـ ــرايعرضـ ــهما
وانتقـ ــتدامـ ــناطـ ــرفالمفتشـ ــناكـ ــانهمامطـ ــتوحنابإنهـ ــتءالورنـ ــتمجالورالاـ ــيا
وَم ــتدةاياك ــلافص ــلادالا ــيا ه ــذلام ــتاااي ــتماحقيق ــهابتعتم ــتدالا ــرلتيجي ا
لوتعَمالوتعت ني .ا
 3.14عرضانتتئجالوفرضي الوثتني ا :ا
لجر لااقما()8ا:انتتئجالختحتاا" "اوراو الوفر قابناعينتنامستقَتنا
بتعتحتاامتغرالمالدالورالاي ا
ا

لوعين

لوفئ

لمالدالوعَمي
لمالدا
لأدبي ا

لاحرلفا
لمتااطا
ا
لحستبي ا لمعيتاي ا

ا 24

47.83

7.27

34

49.08

6.33

مستاىا
داج ا
قيم ا" " ا
لوراو ا
لحري ا
56

0.699

0.488
غير دالة

لمصرا:الوحتاثا()2020
يع ــرضاون ــتالج ــر لاأع ــاهانت ــتئجالختح ــتاا" "اوراوـ ـ الوف ــر قاب ــناأا ــتتذةا
لم ـ ـ ــالدالوعَميـ ـ ــ ا لم ـ ـ ــالدالأدبيـ ـ ــ ايامس ـ ـ ــتاىاتاظي ـ ـ ــفالا ـ ـ ــرلتيجي الو ـ ـ ــتعَما
لوتعـ ــت نياياعمَي ـ ـ الوتـ ــرايس،ا تـ ــحنالونتـ ــتئجاأناقيم ـ ـ ا" "اتقـ ــرااب ـ ــا(ا)0.699ا
أنهـ ــتاغـ ــرادلو ـ ـ اإاصـ ــتئيت،اأياأنـ ــهاااتاجـ ــرافـ ــر قاذل اداو ـ ـ اإاصـ ــتئي ابـ ــنا
لأا ــتتذةاأف ــرلداعينـ ـ الوحوـ ـاثاتع ــزىام ــتغرالم ــالدالورالا ــي ا اأناطحيعـ ـ الم ــتدةااا
تـ ــؤثرايامسـ ــتاىاتاظيـ ــفالأاـ ــتتذةاااـ ــرلتيجي الوـ ــتعَمالوتعـ ــت نياياعمَي ـ ـ ا
لوترايس .ا
بـ ـ ــتورغمامـ ـ ــناجتع ـ ـ ـ الوـ ـ ــتعَمالوتعـ ـ ــت نيايازيـ ـ ــتدةالوكفـ ـ ــتءةالوتوصـ ـ ــيَي ا
وَتاميـ ــذاياك ـ ــلالم ـ ــالدالورالا ـ ــي اإااأنن ـ ــتا ج ـ ــرنتاأن ـ ــهاااتاج ـ ــراف ـ ــر قاب ـ ــنا
ختتااغريب
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أاـ ــتتذةالمـ ــالدالوعَمي ـ ـ ا لأدبي ـ ـ اياتاظيـ ــفالاـ ــرلتياجي الوـ ــتعَمالوتعـ ــت نيايا
لوترايس ،ه ـ ــذلاالج ـ ــعاوقن ـ ــتعتهمابع ـ ــرماج ـ ــر ىاه ـ ــذهالاا ـ ــرلتيجي ا كث ـ ــرةا
لوصـ ــعابت الوـ ــياتعرضـ ــهمايالوتـ ــرايسا فقهـ ــت،انظـ ــرلاوعـ ــرما ضـ ــاحاعنتصـ ــرا
لوـ ــتعَمالوتعـ ــت ناياوأاـ ــتتذةابتإضـ ــتف اإىاتكـ ــاينهمالمتالضـ ــعا لوـ ــذياينصـ ــبا
أاتا ــتاعَ ــىالوط ــرقالوتقَيريـ ـ ايالوت ــرايس،اه ــذلامـ ـعاازي ــتدةالوع ــبءالوترايس ــيا
ختصـ ــ ا أناأ غَ ـ ــحهماح ـ ــتكماإىام ـ ــذكرل اماا ـ ــرةاي ـ ــتمام ـ ــناخاه ـ ــتاع ـ ــرضا
لو ــراسا ف ــقانف ــسالخط ــال الو ــيايتحعه ــتالوك ــثرام ــنالأا ــتتذةافه ــماياغن ــىا
عناتغيرالاارلتيجيت امتاأنهمايتوصَاناعَىانفسالونتتئجا.
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ختم  :ا
ب ــتورغمام ــنالأهميـ ـ الو ــياتتمت ــعابه ــتالا ــرلتيجي الو ــتعَمالوتع ــت نيا م ــتا
تنت وت ـ ــهالوك ـ ــثرام ـ ــنالورالا ـ ــت ايام ـ ــرىاجتعته ـ ــتاياحقي ـ ــقالوعري ـ ــرام ـ ــنا
لمه ـ ــتال ،اإااأنن ـ ــتاتاص ـ ــَنتاإىاع ـ ــرمالعتمتده ـ ــتاياعمَيـ ـ ـ الوت ـ ــرايسااي ـ ــثاما
تتج ـ ــت زانس ـ ــح الا ـ ــتخرلمهتا(ا)%10ا ع ـ ــرما ج ـ ــاداف ـ ــر قاياتاظيفه ـ ــتاا ـ ــالءا
ب ـ ــتختافام ـ ــتغرالخ ـ ــرةاأ الم ـ ــتدةالوتعَيميـ ـ ـ ،افاتجته ـ ــت المراا ـ ــناا ـ ــَحي ا
ح ـ ــاالا ـ ــتخرلماه ـ ــذهالاا ـ ــرلتيجي ،ا ه ـ ــذلاالج ـ ــعاوع ـ ــرمالهتم ـ ــتمالأا ـ ــتتذةا
لمفتشـ ـ ــنابطـ ـ ــرقا لاـ ـ ــرلتيجيت الوتـ ـ ــرايساالحريث ـ ـ ـ ،ا لاكتفـ ـ ــتءابتمـ ـ ــتدةا
لمعرفي ـ ـ ا حتـ ــاىالوـ ــراسا،لأمرالوـ ــذياجعـ ــلامـ ــنانسـ ــح اتاظيفهـ ــتاياعمَي ـ ـ ا
لوتـ ــرايسامنخفضـ ــتااـ ــالءاوـ ــرىالأاـ ــتتذةالجـ ــرداأ الأكثـ ــراخـ ــرةابـ ــتختافا
لم ـ ــالدالو ـ ــيايراا ـ ــانهتا(عَميـ ـ ـ اأ اأدبيـ ـ ـ )،اا عَي ـ ــهانق ـ ــرحابع ـ ــضالوتاص ـ ــيت ا
لاقرلا ـ ـ ـ ـ ــت الو ـ ـ ـ ـ ــياق ـ ـ ـ ـ ــراتس ـ ـ ـ ـ ــتهماياتفعي ـ ـ ـ ـ ــلالوت ـ ـ ـ ـ ــرايسابتا ـ ـ ـ ـ ــتخرلما
لاارلتيجيت الحريث .
لاقرلات ا لوتاصيت  :ا
 ا ـ ـ ـ ـ ــثالمفتش ـ ـ ـ ـ ــناعَـ ـ ـ ـ ـ ــىاتق ـ ـ ـ ـ ــريمادا ساتطحيقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ابتاـ ـ ـ ـ ـ ــتخرلما
لااـ ــرلتيجيت الحريث ـ ـ اأثنـ ــتءالونـ ــر ل اوتشـ ــجيعالأاـ ــتتذةاعَـ ــىاتاظيفهـ ــتا
ياعمَي الوترايس.
 لقـ ــرلحابـ ــرلمجاترايحي ـ ـ اوتعـ ــريلالجتهـ ــت الأاـ ــتتذةا تكـ ــاينهماعَـ ــىا
لاارلتيجيت الحريث .
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الفروق ي امهارات ااجتماعية لدى تاميذ امرحلة الثانوية
Differences in social skills among secondary school students
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ملخص -
يستهدف البحث احالي تقصي الفروق ي درجات امهارات ااجتماعية لدى عينة
من تاميذ امرحلة الثانوية شعبة العلوم التجريبية تبعا جنسهم
( ذكور  -اناث) وتبعا حجم اسرهم( نووية  -متدة) ،ولتحقيق هذه
اأهداف أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )63تلميذ من امرحلة الثانوية ،كما
اعتمدت الدراسة على أدوات وهي :استمارة للبيانات اأولية اعدت من طرف الباحثة،
وتهدف جمع البيانات الدموغرافية لأسر التاميذ ،كما م ااستعانة مقياس
للمهارات ااجتماعية لفئة امراهقن ،وهو بذلك مناسب لتاميذ امرحلة الثانوية.
وتوصلت الدراسة اى النتائج التالية :توجد فروق دالة احصائيا ي امهارات
ااجتماعية لتاميذ امرحلة الثانوية تعزى اى حجم أسرهم (نووية -متدة).
وجود فروق دالة احصائيا ي امهارات ااجتماعية لتاميذ امرحلة الثانوية تعزى اى
جنسهم.
الكلمات الدالة-
امهارات ااجتماعية ،التاميذ ،امرحلة الثانوية ،اأسرة ،اجنس.

امؤلف امرسل :مينة مدوريaminapsy.ensg@yahoo.fr:
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AbstractThe Current Study Examines The Differences In The Degrees Of
Social Skills Among Secondary School Students According To Their
Gender (Male - Female) And According To The Size Of Their Families.
To Achieve This, The Study Was Conducted On A Sample Consisting
Of (63) Students. Demographic Data For The Families Of Students, And
A Measure Of Social Skills Of Adolescents Was Used.
The Study Found The Following Results: There Are Statistically
Significant Differences In The Social Skills Of Secondary School Pupils
Due To The Size Of Their Families (Nuclear - Extended), And There Are
Statistically Significant Differences In The Social Skills Of Secondary
School Students Due To Their Gender.
Key WordsSocial Skills, Pupils, High School, Family, Gender

- 1مقدمة:
ان اانسان كائن اجتماعي يعيش مع اأخرين ويستعن بهم ،أن من خصائص
احياة اإنسانية أنها اجتماعية ي مظاهرها وجااتها (السيد ،1999 ،ص .)23
وهو بذلك حاجة اى اافراد اأخرين ،فا يــست یع الت یـف ،ومارسـة دوره فــي
الحیـ الی میـة ت یــة ْ ج یـع طموحاتــه واحتجاجاته دون أن يت عـل ويتعاون
معهم ،ويشاركهم ،يؤثر فی م يتأثر بهم ،وا يستطيع ااستغناء عنهم ،فضا عن
حاجته اى التالف معهم واانتماء إليهم ،وهما مصدران لتحقيق الشعور
بااطمئنان ،وعدم اخوف من امستقبل والثقة به(السوداني ،2000 ،ص  ،)05كما
يشر بياجيه ان الفرد ا يتمكن ان يصل اى ابتكاراته العقلية امبدعة اا مقدار ما
حتل من مكانة ي اجماعات عر التفاعل مع افرادها ،ومن م ي اجتمع ككل.
(عيسوي ،1999 ،ص .)180
وإن العاقات والتفاعات ااجتماعية تولد اإحساس بالكفاءة ااجتماعية،
وتوفر الدعم ااجتماعي الذي يؤدي إى تكيف نفسي وصحة نفسية وجسمية
سليمة لدى الفرد( .اهروط ، 2000،ص ،) 17ومـن متطلبـات الت یـف والتفاعل
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ااجتمـاعي للفرد اكتـسابه ً للمهـارات اإجتماعية التـي تعـد أمـرا ّ مهمـا لنمـوه
ااجتمــاعي ،وتكیفـه واندماجــه فـي اجتمـع الـذي یتفاعــل معـه.
ويستخدم مفهوم امهارات ااجتماعية لوصف اأداء الوظيفي ااجتماعي الذي
يتضمن الصداقة ،امكانة ااجتماعية ،العاقات ااجتماعية ،الكفاية ااجتماعية،
والسلوك التكيفي ()Gresham, Van and Cook, 2006
وإننا نسعى من خال دراستنا احالية لبحث لتقصي الفروق ي امهارات
ااجتماعية لدى عينة من تاميذ امرحلة الثانوية ي ظل تباين بعض من متغراتهم
الدموغرافية.
- 2إشكالية الدراسة وتساؤاتها:
تعتر امهارات ااجتماعية من العناصر امهمة الي حدد طبيعة التفاعات
اليومية للفرد مع احيطن به ي السياقات امختلفة ،والي تعد من ركائز التوافق
النفسي على امستوى الشخصي واجتمعي (فرج .)2003 ،وارتفاع مستوى امهارات
ااجتماعية ،يؤدي إى مكن الفرد من إقامة عاقات وثيقة مع احيطن به،
واحفاظ عليها ،من منطلق إن إقامة عاقات ودية من بن امؤشرات اهامة للكفاية
ي العاقات الشخصية .كما يشر كارليون ( )Carlyon,1997أن الفرد يعيش ي
ظل شبكة من العاقات تتضمن الوالدين ،واأقران ،واأقارب ،وامعلمن ،وإن التمتع
بامهارات ااجتماعية يساهم ي إقامة عاقات شخصية ناجحة ومستمرة معهم.
وتساعد مهارات الفرد ااجتماعية على ااستفادة من اآخرين ،وتعلم سلوكيات
اجتماعية إجابية ،وتُسهم ي حديد طبيعة تصورات الفرد عن نفسه.
()Vough, Azria, Krzysik, Kazura, 2000

يرز موضوع امهارات ااجتماعية كأحد اموضوعات الي حظيت باهتمام
ملحوظ ي اآونة اأخرة من قبل ااختصاصين وامرشدين النفسين ،سواء على
مستوى التطور الذاتي أو على امستوى اإرشادي والعاجي ،ما هذه امهارات من
أهمية ي حياة اإنسان عامة حيث هي الي تساعده على أن يتحرك حو اآخرين
فيتفاعل ،ويتعاون معهم ويشاركهم ما يقومون به من أنشطة ،ومهام ،وأعمال
ختلفة ،ويتخذ منهم اأصدقاء ،ويقيم معهم العاقات ،وينشأ بينهم اأخذ
والعطاء فيصبح عضواً فعااً ي ماعته يؤثر ي اآخرين ،ويتأثر بهم ،ويعر عن
مشاعره  ،وانفعااته واجاهاته حوهم ،ومكنه هذا اإقبال عليهم من مواجهة ما
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مكن أن يصادفه من مشكات اجتماعية ختلفة ،ومن التوصل إى احلول
الفعالة مثل هذه امشكات ،وهو اأمر الذي يساعده ي حقيق قدر معقول من
الصحة النفسية مكنه ي النهاية من حقيق التكيف والتوافق مع ماعته أو
بيئته.
كما وقد بينت دراسة(داغستاني )2001،ضرورة امتاك الفرد للمهارات
ااجتماعية لكي يتوافق ضمن بيئته ااجتماعية وحيا حياة سوية .كما أكدت
دراسة (هبة مصطفى )1997،أن الفرد حاجة إى تعلم امهارات ااجتماعية الي
تنسجم مع قيم جتمعه وعاداته وتقاليده ،واورد دراسة فريدمان وآخرين
( )Fraidman & et al, 1982أن وجود هذه امهارات يساعد اأفراد ي التوجه
حو اآخرين واانبساطية والقدرة على التصرف بنجاح ي مواقف التفاعل
ااجتماعي.
وبامقابل فأي فقدان أو قصور هذه امهارات قد يرتب عليها الكثر من اأثار
والتداعيات السلبية ي حياة الفرد ،ففقدان امهارات ااجتماعية قد يرتب عليه
مباشرة ااحراف عند اأحداث ،والتسرب من امدرسة ،وترتبط بأشكال السلوك
الاتكيفي ،ومشكات الصحة النفسية ي مراحل احياة الاحقة ،فقد احظ أن
النقص ي امهارات ااجتماعية يؤدي إى اضطرابات ي السلوك ويرافق هذه
ااضطرابات العديد من امشكات النفسية واانفعالية كالقلق ،وااكتئاب،
والنشاط الزائد ،ونقص اانتباه ،وبالتــالي فـإن اأفراد الـذین ا ي ت ـ القـدر
امناسـب والـازم مـن امهـارات ااجتماعية ،ستواجهون مـشكات ك یـر فـي تفاعلهم
ت ی م مع أنفسهم أو مع اآخرين (عبد احمید، 1996 ،ص.)58كما أكد
العديد من علماء النفس أن ااضطرابات النفسية منشأها اجتماعي اأصل( .عبد
اه.)2001 ،

وقبل امؤسسات الربوية جب التأكيد على أن اأسرة هي امكان اأول لرعاية
اأبناء من النواحي اجسمية والنفسية وااجتماعية ،فهي اجماعة اأولية اهامة
الي يتعامل معها ،فیتع م من خاها أساليب ومهارات الت یف والتفاعل مع
اآخرين ،حيث تبدأ عملية اكتساب امهارات ااجتماعية لدى اأطفال داخل اأسرة
من خال تفاعلهم مع الوالدين وااخوة وااخرين من حوهم.
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فوجود امهارات ااجتماعية أو عدم وجودها حددها ما اكتسبه الطفل من
والديه فهما مثان النموذج الذي حتذى به .وإن العاقات ااجتماعية الي
يقيمها الوالدان مع اأصدقاء واأقارب ومع اأبناء وغرهم ترك أثرها ي سلوك
الطفل ااجتماعي .فإقدام الوالدين على التفاعل ااجتماعي مع اأصدقاء وغرهم
مثل مصدراً ثرياً ييسر التعلم باماحظة لدى اأطفال ،ما يساعدهم على
اكتساب امهارات ااجتماعية اأساسية( .أبو سريع ، 1993،ص.) 162
فكل فرد يقضي وقتاً طوياً ي أسرته ومع والديه ،يكتسب منهما القيم وامعاير
ااجتماعية والنظم ،وبفضلهما يسهل على الفرد حقيق هويته وذاته ،فما منحه
اأسرة أبنائها من اأمان واحنان والتجارب اجديدة وامسؤوليات والثناء التقدير،
إضافة إى احزم واحرام اأنظمة الق انین؛ يس م إسهاماً ملموساً ي موهم الس یم،
أما إذا اتسمت عاقة أفرادها مع بعضهم باحرمان العاطفي واجفاء ،وعدم
التواصل ،فإنهم سوف ي تقد الشعور باأمان الذي حتاجونه لتحقیق هويتهم
وذاتهم ،ويفقدون ثقتهم ي إقامة عاقات ناجحة متميزة مع اآخرين ،وبالتالي
يص ح غیر متكيف اجتماعيا ،وا يتمتع ما يكفي من مهارات اجتماعية.
وان ما حمله اجو اأسري من مواصفات وخصائص مرتبط هو اأخر
خصائص هذه اأسرة ،فما توفره اأسرة اممتدة من تفاعات وعاقات وجارب
اجتماعية ليسا ماثا وا مشابهة ما تتميز به اأسرة النووية الي تتقلص فيها
حجم العاقات والتفاعات عموما ،وقد يراجع هذا التقلص أكثر إذا ما كانت
اأم عاملة ،تغيب على أسرتها وأفرادها لساعات يومية ،وحن نعي جيدا أهمية اأم
ي إدارة التفاعات اأسرية وزيادة حجمها وتفعيلها.
وإننا من خال دراستنا احالية نسعى إيضاح التباين ي درجة امهارات
ااجتماعية لدى اأفراد على ضوء بعض امتغرات الدموغرافية أسرهم .واخرنا
أن تكون عينة حثنا من تاميذ التعليم الثانوي ،نظرا حساسية هذه امرحلة
العمرية ،وأهمية التمتع بامهارات ااجتماعية خاها من اجل حقيق تكيف ومو
سليم ،حيث يشر إماعيل ( ،1995ص )9أنّ النمو الس یم للمراهق ي هذه امرحلة
يعت د على الدور الذي ي ع ه اآخرون ي حی ته ،وكيفية تفاعله معهم ،وأنّ من
متطلبات الت یف ااجتماعي للمراهق اكتسابه للمهارات ااجتماعية الي تعد
أمراً مهما لنموه ااجتماعي.
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وعلى هذا اأساس ،وانطاقا ما اوردناه أعاه ترجم إشكالية دراستنا من خال
التساؤات ااتية:
هل يوجد فروق دالة إحصائية ي درجة امهارات ااجتماعية لدى تاميذالسنة الثانية من التعليم الثانوي تعزى جنسهم (ذكور -اناث)؟
هل توجد فروق دالة إحصائية ي درجة امهارات ااجتماعية لدى تاميذالسنة الثانية من التعليم الثانوي تعزى نوع أسرهم (اسرة متدة -اسرة نووية)؟
- 3فرضيات الدراسة :انطاقا من اأسئلة امطروحة أعاه ترز فرضيات
دراستنا كاأتي:
يوجد فروق دالة إحصائية ي درجة امهارات ااجتماعية لدى تاميذ السنة
الثانية من التعليم الثانوي تعزى جنسهم (ذكور -اناث).

يوجد فروق دالة إحصائية ي درجة امهارات ااجتماعية لدى تاميذ السنة
الثانية من التعليم الثانوي تعزى حجم أسرهم (اسرة متدة -اسرة نووية).
- 4أهداف الدراسة :نصبو من خال الدراسة احالية لتحقيق ملة من
اأهداف نوجزها كاآتي:
حديد الفروق ي درجة امهارات ااجتماعية لدى تاميذ السنة الثانية من
التعليم الثانوي حسب جنسهم.
حديد الفروق ي درجة امهارات ااجتماعية لدى تاميذ السنة الثانية من
التعليم الثانوي حسب حجم اأسرة امنتمين اليها (أسرة متدة -أسرة نووية).
- 5أهمية الدراسة:
تتبدى أهمية الدراسة احالية ي اخاذها للمهارات ااجتماعية لدى فئة
امراهقن (تاميذ الثانوي) موضوعا ها ،حيث تعتر امهارات ااجتماعية مطلبا
ضروريا لأفراد عامة وللمراهقن خاصة ،حيث يذكر (عبد الستار إبراهيم،1998 ،
ص  )52أن نقص امهارات ااجتماعية يؤدي بالفرد لكثَر من اخرات الغر السارة
الي تدفعه للعزلة واانزواء وتزايد الشعور بالكآبة ،حيث يرتبط قصور امهارات
ااجتماعية بنقص تقدير الذات ،والشعور بالذنب والوحدة النفسية والقلق
وااضطراب .ويرى دود وتورني ( )Dowd & Tierney, 2005أن متع امراهقن
بالقدر الكاي من امهارات ااجتماعية حقق حسن وتنمية مقدرتهم على التفاعل
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اإجابي والتواصل الفعال ،وامشاركة وإدارة الذات( .ندى نصر الدين ،2012 ،ص
)292
كما تظهر أهمية هذه الدراسة محاولتها إبراز دور امساهمة اأسرية،
وخصائص هذه اأخرة ي اكتساب امهارات ااجتماعية لأبناء ،خاصة وأن العديد
من الكتابات تؤكد على تأثر اأسرة والعاقات بن أفرادها ي حياة الطفل ،حيث
يبدأ التأثر بالعاقة الوثيقة الي تقوم بن الطفل وأمه ،ثم يتطور التأثر اى
عاقة أولية تربطه بأبيه وبأفراد أسرته .فاأسرة هي اجماعة اإنسانية اأوى الي
ينشأ فيها الطفل ،وهذا ما جعل الطريقة الي يتفاعل بها معه أعضاؤها ونوع
العاقات الي خرها فيها مثل النماذج الي ستتشكل وفقا ها تفاعاته وعاقاته
ااجتماعية ،ويؤثر ذلك تأثرا مباشرا على مهاراته ااجتماعية ،فيكون مراهقا
متزنا نفسيا واجتماعيا ،فبالغا قادرا على التواصل والتفاعل مع الرفاق واأخرين ي
البيئة احيطة.
- 6امفاهيم اإجرائية متغرات الدراسة
- 1.6تعريف امهارات ااجتماعية اجرائيا :تعرف امهارات ااجتماعية اجرائيا
ي إطار الدراسة احالية بأنها :قدرة الفرد على التفاعل مع ااخرين بطريقة فعالة
وإجابية ،ويرجم بالدرجة الي حصل عليها تاميذ السنة الثانية ثانوي ي
مقياس امهارات ااجتماعية للمراهقن من اعداد ندى نصر الدين .وتتوزع درجات
هذا امقياس على اابعاد اخمسة امكونة له وهي:
البعد اأول :العاقات مع اأقران ،وهي القدرة على مدح اآخرين وجاملتهم،
ومساعدتهم والوقوف جوارهم وقت احاجة ،ومشاركتهم احوار واحديث ،والتمتع
بالقيادة وروح الفكاهة.
البعد الثاني :إدارة الذات ،وهي القدرة على التحكم ي اانفعاات ،واتباع القواعد
والتعاطف مع اآخرين ،والقدرة على فض امنازعات وتقبل النقد.
البعد الثالث :امهارات اأكادمية ،وهي القدرة على إمام امهام والواجبات،
وتنفيذ التعليمات واستغال وقت الفراغ بطريقة جيدة.
البعد الرابع :الطاعة ،وهي القدرة على اتباع التعليمات اارشادات واللوائح
والقوانن.
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البعد اخامس :التوكيدية ،وهي القدرة على امبادأة باحوار ،وتكوين الصداقات،
وامشاركة ي اللعب ،والقدرة على التعبر عن امشاعر ،وااشراك ي اأنشطة
ااجتماعية.
- 2.6تعريف اأسرة اجرائيا :نقصد بها اجماعة اأفراد الي تربطهم عاقات
قرابة ودم والذي يعيش معهم أفراد عيتنا ،والي ترز ي دراستنا من خال الشكلن
اآتين:
اأسرة النووية :وهي الي تتكون من الزوج والزوجة وأطفاهما غر امتزوجن
يعيشون حت سقف واحد.
اأسرة اممتدة (العائلة) :وهي الي تتكون من الزوج والزوجة وأبنائهما امتزوجن
واحفادهم يعيشون ميعا حت سقف واحد ما يعي أن امكانات الي تشكل هذه
اأسرة كثرة العدد
- 7اإطار النظري والدراسات السابقة:
- 1.7متغر امهارات ااجتماعية :تعددت التعاريف الي تناولت امهارات
ااجتماعية حسب العلمـاء والباحثن الذين تناولوها مــن منـاحي متعــددة فمنهـا
الـسلوكي وااجتمــاعي وامعري ،فی ي ى سنعرض بإجاز البعض منها.
فمن التعاريف ذات التوجه السلوكي أورد (خش ،2001 ،ص )221أن امهارات
اإجتماعية هي عادات وسلوكيات مقبولة اجتماعيا يتـد ع یـه الفرد إلـي درجـة
اإتقـان والـتمكن مـن خـال التفاعـل ااجتمـاعي ،الـذي یعـد عملیة مشاركة من
خال مواقـف الحیـ الی میـة والتـي مـن شـانها أن ت یـد فـي إقامـة عاقـات ناجحـة مع
اآخرين ي محیط جاله النفسي .كما عرفها جستن Gestenبأنها ماذج
حددة من السلوك امتعلم واخاضع للماحظة ،يستطيع الفرد بواسطتها التأثر
على اأخرين واحصول على حاجاته.
وعليه نستنتج أن أصحاب هذا التوجه يعترون امهارات ااجتماعية بأنها ماذج
سلوكية اجتماعية مكن ماحظتها لدى اافراد خال تفاعاتهم مع ااخرين.
ويعرف أصحاب التوجه امعري أن امهارات ااجتماعية هي اسـتعداد فطـري تنمـو
بـالتعلم وتـصقل بالتدريب ،يكتسبها الفـرد مـن خـال التفاعـل ااجتمـاعي وتؤدي
إى جاح الفرد ي تحقیق أهدافه  .يـــضیف (إماعيل ،2000 ،ص  )104أنه ــا
السلوكيات ال یـــة امعرفية التـي يـــست دم الفــرد فـي تفاعاته مع اآخرين.
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كما يعرفها (الغزاوي ،2001 ،ص )66الغزاوي بأنها قدرة اانسان على القيام
بأنشطة تستند أساسا على قاعدة معرفية صلبة تدعمها اخرة وااستعدادات
اخاصة.
عموما تشر التعاريف اخاصة بهذا ااجاه اى جمل السلوكيات امعرفية
الي يستخدمها الفرد ي التفاعل مع اآخرين.
ويرى أصحاب التوجه ااجتماعي أن امهارات ااجتماعية هي قدرة الفرد على أن
ماهرا اجتماعيا أو كفئا ،يظ ر مودته للناس ،ي جهــده لیــس عد
ي
مع
اآخرين ي ــ دبلوماسيا فــي معاملتــه أصــدقائه ولأغــراب ،يتعــ
اأصدقاء ،والشخص اماهر اجتماعيا يت یز بأنه ليس أنانيا يحب اآخرين
يس عدهم.
وتعرف على أنها "نسق من امهارات امتعددة ،الي تیسر صدور سلوكيات
اجتماعية تتفقا مـع ال عـ يیر اإجتماعية أو الشخصية أو ك ی ـ معا ،وتـساهم فـي
تحقیـق قـدر مائـم مـن الفعالية والرضـا ،فـي ختلـف مواقـف التفاعـل ااجتمـاعي
مـع اآخـرين ،وتـنعكس مظـاهر الكفـاءة فـي كافـة صـور مهـارات التواصـل
ااجتمـاعي ،ت كیـد الـذات ،وحـل امـشكات ااجتماعية ،والتوافـق النفـسي
ااجتماعي للفرد"(الغريب ،2003 ،ص)55
ومن وجهة تكاملية بن الوجهات السابقة ظهرت تعريفات أخرى ركزت على
الطابع التكاملي باعتبار امهارات ااجتماعية عملية تفاعلية بن اجوانب
السلوكية اللفظية وغر اللفظية واجوانب امعرفية واانفعالية والوجدانية ي
سياق التفاعل ااجتماعي ،فقد عرفها أرجيل( )Argylبأنها أماط من السلوك
ااجتماعي الذي يتضمن جموعة أو سلسة من اميكانيزمات اادراكية واحسية
وامعرفية واحركية .كما عرفها( )Furnhamبأنها عبارة عن سلسلة من
السلوكيات الي تبدأ باإدراك الدقيق للمهارة ي العاقات الشخصية ،وتتحرك
حو امعاجة امرنة لتوليد ااستجابات احتملة البديلة وتقومها ثم إصدار البديل
امناسب (طريف ،2002 ،ص .)44
ومن خال استعراضنا للتعريفات السابقة يتبن صعوبة حديد مفهوم امهارات
ااجتماعية بدرجة كبرة من الوضوح والدقة ،نظرا تعدد الرؤى والتوجهات
النظرية للباحثن حول هذا امفهوم ،إضافة اى اتساع جال استخدامه ،كعلم
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النفس والربية وعلم ااجتماع ،واختاف امواقف والسياقات الي يستخدم فيها
هذا امفهوم (البيت ،امدرسة ،الشارع.).
يت ـق كـل من (أبو سريع )1986 ،و(فـرج )2003 ،و(غـزال )2007 ،إلـى أن امهارات
اإجتماعية تتكون من:
مكونــات سلوكية :تــشیر امكونــات السلوكية للمهــارات اإجتماعية إلــى
كافــة السلوكيات التــي تـصدر مـن الفـرد والتـي یمكـن ماحظتهـا فـي موقـف
تفـاعلي مـع اآخـرين ،ومكـن وضـع امكونـات السلوكية ي تصنی ین:
سلوك اجتماعي لفظـي :وهـذا النـوع مـن الـسلوك لـه أهمية كبـرى فـي مواقـف
التفاعـل ااجتمـاعي فهو الذي یعمل لنقل الرسالة بشكل مباشر ومن أمثلتـه إبـداء
الطلـب مباشـرة ،الـشكر ،الثنـاء ،الـسلوك التوكيدي.
سلوك اجتماعي غیر لفظي :وهذا السلوك ا يقل أهمية عن السلوك اللفظي
وتشمل لغة اجـسد واإماءات والتواصل البصري وحجـم الـصوت وتعبرات الوجـه
يقـ إن هـا امصداقية اأكثـر فـي التعبر مــن الــسلوك اللفظــي.
مكونات معرفية :وهـي غیـر ماحظـة وتـشمل أفكـار الفـرد واجاهاتـه ومـدى
معرفتـه لاسـتجابات امناســبة فــي امواقــف اإجتماعية وفهــم ســی التخصــصات
اإجتماعية ،وبالتــالي التــصرف مــا ين ســب اموقــف ،يقــصد باجانــب امعرفــي
الــوعي باأنظمــة اإجتماعية التــي حكــم الــسلوك فــي موقــف مــا.
دون ان نهمل امكونـات اإجتماعية الي تعتبـر ذات أهمية مــا تتعلــق بالــسلوك
ااجتمــاعي للفــرد ،حیــث أنها حدد وتوصف فنيات وقواعد التعامل مع اآخرين
وفهم سلوكيات اآخرين ااجتماعي والتفاعل معها( .عبد اه اخطيب،2010 ،
ص)34
- 2 7متغر اأسرة :يكاد يتفق جل علماء ااجتماع وعلم النفس
واأنثروبولوجيا ااجتماعية على أن اأسرة هي اخلية اأساسية الي يقوم عليها
كيان اجتمع ،ولذلك عدت من أهم امؤسسات الربوية الي تساهم بقوة ي تشكيل
الفرد ،كما أنها مصدر السلوك الشخصي .وان تنوع الدارسن والباحثن ي جال
اأسرة نتج عنه صعوبة ي إجاد معنى أو تعريف واحد ها ،وعلى هذا اأساس سوف
نسرد جموعة من التعاريف لأسرة كااتي:
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يرى "بوجاردوس" Bogardus :أن "اأسرة هي ماعة اجتماعية تتكون من
اأب واأم وواحد أو أكثر من اأطفال ،يتبادلون احب ويتقامون امسؤولية ،وتقوم
بربية اأطفال حتى مكنهم من القيام بواجبهم وضبطهم ليصبحوا أشخاصا
يتصرفون بطريقة اجتماعية ،ويكونون مع بعض وحدة اقتصادية ويقيمون ي مسكن
واحد( احسان حمد احسن ،1981 ،ص  ،)12إن هذا التعريف يركز على العاطفة
الي تربط بن أب وأم وطفل أو أكثر ،مشكلن وحدة اقتصادية يوحدهم مسكن
واحد ،وركز أيضا على وظيفة اأسرة أا وهي الربية ،وذكر اهدف منها أا وهو
الضبط ااجتماعي
ويعرفها برنار بربار ( )Barber. B, 1975, p 276بأنها امؤسسة الي ينتمي
إليها الطفل وتضع اجذور اأوى لشخصيته وخراته الي تستمر طول حياته ،فمن
خال هذا التعريف مكن القول أن اأسرة هي امصدر اأساسي لكل إشباع نفسي
وبيولوجي.
لأسرة ی ة مزدوجة اجتماعية ونفسة ،فهي تعد البيئة اإجتماعية اأوى
للطفل ،كما أن التجـارب التــي مــر بهــا الطفــل خــال الــسنوات اأولــى مــن عمــره
تــؤثر فــي توافقــه النفــسي أو ســوء توافقـه ،حیـث أن الطفـل شديد التـأثر بالتجـارب
امؤمـة واخبـرات الـصادمة التـي حـدث فـي حيطه (.الزعي ،2001 ،ص )100
اأسرة هي ال یة اأوى للمجتمع ،وهي الي حفـظ للمجتمـع تراثـه ،وهـي التـي
تلقـن الطفـل مب ــادئ الحیـــ اإجتماعية  ،وفیه ــا ی ــتعلم أيضا معن ــى امسئولية،
وهــي التــي تربــي لديـــه ال ــوعي ااجتماعي ،وعنها يأخ مبادئ السلوك
ااجتماعي(خ یل،1999 ،ص .( 13
ير القحطاني ( ،2002ص )55أن اأسرة نافذة ك یر ي ل منها الطفل فیتع م
معظم ضوابط وقيود وحرمــات علــى سـلوكه التــي تؤهلــه للتعامــل مـع اآخــرين
خـارج نطــاق أســرته التــي خــضع لعملية التحفيز ،وااسـتجابة واامتـصاص
النفـسي وااجتمـاعي والثقـاي ،التـي بواسـطتها تتولـد عنـد الطفل حاجات عاطفية،
واجتماعية ،تكون فی بعد أساسيا لبناء شخصيته .ففــي أحضان اأســرة ين ــ
الفــرد اجتماعيا ،وهــي التــي تقــوم علــى ع یــة تعليمه التوافــق ااجتمـاعي،
والتفاعـل ااجتمـاعي ،وتعليم اأفكـار وامعتقـدات القـیم وااجاهـات ،واأدوار،
ت جیـه ســلوكه ااجتمــاعي ،وهــذه مــن اخــصائص التــي تبلــور أهمية اأســرة فــي
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ع یــة التنــشئة اأسرية .واأسـرة تـؤثر علـى النمـو النفـسي الـسوي غیـر الـسوي
للطفـل ،وتـؤثر فـي كمـون شخصيتهً ی یـ ين می (زهران ،2000 ،ص .(177
إن اأسرة تغرس ي نفوس أبنائها اجاهات احب التقدير وااحتـرام والثقـة فـي
الـنفس وفـي اآخـرين ،وهـي التـي تبنـي أشـخاص أسـ ي ء فــي عاقـتهم مـع
اآخـرين ،ومـع ذاتهـم( .قاسم ،2003 ،ص. )120وما سبق يرز أن الطابع العام
للحياة اأسرية وما يوفره من عاقات وتفاعات وحديد لأدوار وامسؤوليات،
وأشكال الضبط ،ونظام احياة ،وكذا أسلوب اشباع احاجات اإنسانية له التأثر
البالغ على اأبناء وعلى استقرارهم النفسي وااجتماعي.
- 3.7الدراسات السابقة :سنعرض ي هذا العنصر الدراسات السابقة الي
اهتمت بفحص أثر العوامل الدموغرافية وااجتماعية والثقافية لأسرة وللوالدين
على امهارات ااجتماعية لأبناء ،وقد شهدنا ندرة ي هذه الدراسات الي اهتمت
بعينة امراهقن والشباب ،لذلك سنقوم باستعراض فقط تلك الي اهتمت
باأطفال ،وهذا ي حدود اطاع الباحثتن ،وما توفر هما منها.
دراسة سبنسر ( :)Spencer, 1982امهارات ااجتماعية أطفال ما قبل
امدرسة ي ضوء بعض امتغرات العقلية امعرفية والثقافية لديهم.
هدفت اى حديد أثر امؤثرات ااجتماعية والثقافية ي البيئة على اكتساب
امهارات ااجتماعية لأطفال وكذلك طبيعة اخرات والعاقات اأسرية امبكرة
على أساليب التفاعل والتواصل مع اأقران واحيطن .فتألفت عينة البحث من
( )130طفاً وطفلة من الذكور واإناث من السود والبيض بواية كاليفورنيا ما
تراوح أعمارهم بن  6- 5سنوات ،وباستخدام اختبار للكلمات والصور املونة،
ومقياس القدرة ااجتماعية الذي حتوي على ) (12صورة تقيس العاقات
والتفاعات ااجتماعية أطفال الرياض .اسفرت الدراسة على أن امهارات
ااجتماعية ختلف باختاف البيئة ااجتماعية والثقافية .مع عدم وجود فروق
بن اجنسن ي امهارات ااجتماعية
دراسة براون وآخرون ( :)Brown et al, 1988أثر اخرات العائلية
امبكرة كأماط أساليب واسراتيجيات حل امشكات ااجتماعية والكفاءة
ااجتماعية لأطفال.
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هدفت الدراسة اى معرفة أثر العاقات واخرات اأسرية على فاعلية التدريب
على الكفاءة ااجتماعية ي مرحلة ما قبل امدرسة ،حيث بلغت عينة الدراسة ()46
طفا من اجنسن تراوح أعمارهم بن ( )6- 4سنوات ،وباستخدام كل من
استبيان امهارات ااجتماعي ،مقياس الكفاءة ااجتماعية ،استمارة امستوى
ااقتصادي لأسرة .وقد اسفرت الدراسة على إن هناك ارتباطاً بصورة دالة بن
اخرات ااجتماعية امبكرة للطفل وبن درجة كفاءته ااجتماعية مع أقرانه .وإن
سلوك الوالدين وقيمهم وتوقعاتهم ها أثر فعال على سلوك الطفل ااجتماعي ي
رياض اأطفال
دراسة إيزنبرغ وآخرون ( :)Eisenberg et.al, 1990دعم تقييم الوالدين
للسلوك ااجتماعي اإجابي عند اأطفال.
بهدف معرفة العاقة بن دعم الوالدين للسلوك ااجتماعي اإجابي ي
سنوات ما قبل امدرسة ومعرفة العاقة بن السلوك ااجتماعي اإجابي لأطفال
وتقييم الوالدين ،استخدم الباحثون عينة من )  ( 20طفاً وطفلة منهم ) ( 10
ذكور و ) ( 10إناث أعمارهم ما بن ( ) 5- 4سنوات ،م ااستعانة ببطاقة
ماحظة للطفل ،ومقياس تقييم الوالدين للطفل ،و خلصت الدراسة اى وجود
عاقة دالة إحصائياً بن سلوكات اأطفال ااجتماعية اإجابية وتقييم
الوالدين ،كما تتشكل السلوكات ااجتماعية اإجابية عند اأطفال بدعم من
الوالدين ومن خال إعطاء النموذج والقدوة هم.
دراسة رامي حمود اليوسف ( : )2013امهارات ااجتماعية وعاقتها بالكفاءة
الذاتية امدركة و التحصيل الدراسي العام لدى عينة من طلبة امرحلة امتوسطة ي
منطقة حائل بامملكة العربية السعودية ي ضوء عدد من امتغرات قسم علم النفس
 جامعة حائل امملكة العربية السعوديةهدفت الدراسة إى حديد العاقة بن امهارات ااجتماعية والكفاءة الذاتية
امدركة والتحصيل الدراسي العام لدى طلبة امرحلة امتوسطة ي منطقة حائل
بامملكة العربية الـسعودية ي ضوء عدد من امتغرات هي :اجنس وامستوى الدراسي
وامستوى ااجتماعي ااقتـصادي لأسرة .وقد تكونت عينة الدراسة من (( 290طالباً
وطالبة من طلبـة امرحلـة امتوسـطة فـي امدارس احكومية التابعة لإدارة العامة
للربية والتعليم منطقة حائل .أشارت نتائج الدراسة إلـى وجود عاقة ارتباطية دالة
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بن امهارات ااجتماعية والكفاءة الذاتية امدركة والتحصيل الدراسي العام لدى
أفراد عينة الدراسة .كما أشارت النتائج إى وجود فـروق ذات دالـة فـي امهـارات
ااجتماعية تعزى إى اجنس لصاح اإناث ،وفروق تعزى إى امستوى ااجتماعي
ااقتـصادي لصاح ذو امستوى امرتفع ،ي حن أشارت إى عدم وجود فروق ي هذا
اجانب تعـزى إلـى امستوى الدراسي
- 8اإجراءات امنهجية للدراسة:
- 1.8منهج الدراسة :اتبعنا ي هذه الدراسة امنهج الوصفي ماءمته للموضوع،
وأهداف الدراسة ،حيث حاول من خاله وصف درجات امهارات ااجتماعية ودرجات
ابعادها لدى عينة من تاميذ السنة الثانية ثانوي ،وتقصي الفروق حسب جنسهم ي
درجة امهارات ااجتماعية ،وكذا حث أثر حجم اأسرة الي ينتمي اليها التاميذ
على درجة مهاراتهم ااجتماعية.
- 2.8عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة النهائية من ( )63تلميذ من السنة
الثانية ثانوي ،أين م سحب عشوائي هم من ثاثة أقسام من شعبة العلوم
التجريبية البالغ عددهم (128تلميذ) ،ما يعي ان عيتنا مثل  %49.20من جتمع
الدراسة .وتتضمن اجداول اأتية وصف عينة الدراسة حسب اخصائص امعنية
ببحثها.
اجدول رقم ( :)01توزيع أفراد العينة حسب جنسهم
الذكور
ااناث
اجموع

التكرار
26
37
63

النسب امئوية
%41.26
%58.70
%100

اجدول رقم ( :)02توزيع افراد العينة حسب حجم اسرهم
اأسرة نووية(صغرة)
اأسرة اممتدة(كبرة)
اجموع
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- 3.8أداة الدراسة :وحسب ما تتطلب متغرات دراستنا من أهداف ،فقد استعنا
مقياس مرفوق باستبيانه للبيانات اأولية ،سنحاول تقدمهما ووصفهما كااتي:
استبيانه البيانات اأولية :وهي استمارة تتكون من جموعة أسئلة ،بهدفمع البيانات اأولية عن افراد العينة ،وقد تضمنت جزئين :جزء خاص بالبيانات
الدراسية للتاميذ ،واجزء الثاني تضمن البيانات الدموغرافية أسرهم.
مقياس امهارات ااجتماعية للمراهقن :م اعداد هذا امقياس من قبلالباحثة ندى نصر الدين عبد احميد( ،)2012وهو مقياس يتألف من  45بند ثاثي
البدائل (دائما /أحيانا /نادرا) ،تتوزع بنود هذا ااختبار على مسة أبعاد نذكرها
كااتي:
البعد اأول :العاقات مع اأقران ،يتكون من  13بند هي،27 ،22 ،17 ،07 ،01 :
.45 ،41 ،39 ،38 ،36 ،34 ،33 ،30
البعد الثاني :إدارة الذات ،يتكون من 10بند هي،28 ،24 ،19 ،16 ،12 ،09 ،05 ،02:
.42 ،31
البعد الثالث :امهارات اأكادمية ،يتكون من  08بند هي،25 ،20 ،13 ،10 ،06:
.35 ،32 ،29
البعد الرابع :الطاعة ،يتكون من  07بند هي.44 ،43 ،40 ،26 ،21 ،14 ،03:
البعد اخامس :التوكيدية ،يتكون من  07بند هي،23 ،18 ،15 ،11،08 ،04 :
.37
تراوح درجات هذا امقياس ما بن  135- 45درجة حيث (دائما=،)03
(أحيانا=( ،)02نادرا= ، )01كما وقد م التأكد من اخصائص السيكومرية هذا
امقياس على عينة من امراهقن امتمدرسن ،هذا ما جعله مناسبا لاستخدام ي
الدراسة احالية ،إضافة اى متعه مؤشرات صدق وثبات جيدة ،وفيها يلي وصف
هذه اخصائص كااتي:
صدق امقياس :م ااعتماد على صدق ااتساق الداخلي ،اجدول ااتي حمل
معامات اارتباط بن الدرجات ي اأبعاد مع درجات امقياس ككل:
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جدول رقم :03معامات اارتباط بن أبعاد امقياس ودرجته الكلية
اأبعاد

معامات اارتباط

العاقات مع اأقران

0.654

التوكيدية

0.598

امهارات اأكادمية

0.643

إدارة الذات

0.535

الطاعة

0.648

يتضح من خال اجدول السابق أن ميع قيم معامات اارتباط دالة
احصائيا عند مستوى دالة  ،0.01ما يعي ان ااختبار يتمتع بالصدق.
ثبات امقياس :م حساب ثبات امقياس باستخدام طريقة ألفا لكرونباخ،
وإعادة تطبيق امقياس على نفس أفراد العينة بفاصل زمي قدره أسبوعن بن
التطبيقن .واجدول رقم  04يلخص ذلك كااتي.
جدول رقم  :04قيم معامات الثبات مقياس امهارات ااجتماعية
اأبعاد

العاقات مع اأقران
التوكيدية
امهارات اأكادمية
إدارة الذات
الطاعة
امقياس ككل

قيم معامل ألفا
كرونباخ
0.726
0.759
0.802
0.794
0.813
0.829

قيم معامل ااستقرار
0.804
0.811
0.807
0.821
0.836
0.849

يتضح من اجدول السابق أن قيم معامات الثبات أبعاد امقياس والدرجة
الكلية للمقياس مرتفعة ،ما يعي أن امقياس يصلح استخدامه ي الدراسة
احالية.
- 4.8امعاجة اإحصائية :م استخدام امعامات اإحصائية التالية
معاجة بيانات الدراسة :امتوسطات احسابية ،ااحرافات امعيارية ،ااختبار
التائي لدراسة الفروق بن امتوسطات.
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- 9عرض ومناقشة نتائج الدراسة :يتضمن هذا العنصر عرضا للنتائج الي
م التوصل اليها ،بعد ان قامت الباحثة جمع البيانات ومعاجتها احصائيا،
وفيما يلي عرضها ومناقشتها حسب فرضيات الدراسة.
- 1.9عرض ومناقشة نتائج الفرضية اأوى:
نص الفرضية اأوى :يوجد فروق دالة إحصائية ي درجة امهارات
ااجتماعية لدى تاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي تعزى جنسهم
(ذكور -اناث).
ومعاجة هذه الفرضية اعتمدنا على ااختبار التائي لدراسة الفروق بن
امتوسط احسابي للمجموعة ااناث وامتوسط احسابي جموعة الذكور من
تاميذ السنة الثانية ثانوي علوم جريبية ي درجة امهارات ااجتماعية ،والنتائج
يلخصها اجدول رقم ( )05كااتي:
جدول رقم ( :)05نتائج ااختبار التائي لدالة الفرق بن متوسطي جموعة
ااناث وجموعة الذكور ي درجة امهارات ااجتماعية
اأبعاد

اجنس
ااناث

درجة
امهارات
الذكور
ااجتماعية

ااحراف درجة
حجم
امتوسط
امعياري احرية
العينة
37

89.7

9.28

26

73.5

7.65

61

القيمة
التائية

4.901

الدالة عند
مستوى,050
دالة

تظهر نتائج اجدول رقم ( )05أن قيمة متوسط الدرجات الكلية لإناث على
مقياس امهارات ااجتماعية قد بلغ ( )89.7وباحراف معياري قدره()9.28؛
وقيمة امتوسط احسابي للدرجات الكلية للذكور على مقياس امهارات
ااجتماعية بلغ قيمته( )73.5واحراف معياري قدره( .)7.65ي حن بلغت نتائج
ااختبار التائي لدالة الفرق بن متوسطي اجموعتن فبلغت القيمة التائية
احسوبة( )4.901وكانت دالة عند مستوى الدالة(.),050
كما أن قيم امتوسطات توضح ان اجاه الفروق لصاح ااناث ،ما يعي انهم
أقدر من الذكور على إقامة العاقات مع ااقران ،و اكثر التزاما بالطاعة،
واكثر متعا بامهارات ااكادمية و التوكيدية  ،و احسن ي إدارة الذات  ،و
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مكن ان تكون هذه النتائج متماشيا مع طبيعة اجتمع الذي تنتمي اليه عينة
الدراسة ،حيث تشجع ااناث على التواصل ااجتماعي و التفتح ي العاقات ،و
التعاون و امرونة مع ااخرين من باب تهيئتها للحياة ااسرية كربة بيت
مستقبا  ،وان هذه النتيجة قد تتماشى او تتباين مع العديد من الدراسات
السابقة الي حثت ي نفس ااطار ،فمثا كشفت نتائج الدراسة ااصلية
لرجيو عن وجود فروق جوهرية بن الذكور وااناث ي امهارات ااجتماعية ،فقد
حصلت ااناث على درجات مرتفعة أعلى من الرجال ي أربع مهارات .بينما
كشفت دراسي (السيد عبد الرمن )1998 ،و(عبد امنعم حسيب )2001 ،عن
عدم وجود فروق فردية بن اجنسن ي الدرجة الكلية للمهارات ااجتماعية .
أوضحت نتائج دراسة (هاني عريس )1997 ،أن اإناث أكثر تفوقاً ي امهارات
ااجتماعية ،خاصة مهارات التعبر اانفعالي ،احساسية اانفعالية واحساسية
ااجتماعية .ي حن تفوق الذكور ي مهارات الضبط اانفعالي والضبط
ااجتماعي.
- 2.9عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:
نص الفرضية الثانية :يوجد فروق دالة إحصائية ي درجة امهارات
ااجتماعية لدى تاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي تعزى حجم أسرهم
(أسر نووية -أسر متدة).
ومعاجة هذه الفرضية اعتمدنا على ااختبار التائي لدراسة الفروق بن
امتوسط احسابي للمجموعة التاميذ ذوي ااسر النووية وامتوسط احسابي
جموعة التاميذ ذوي ااسر اممتدة من تاميذ السنة الثانية ثانوي علوم
جريبية ي درجة امهارات ااجتماعية ،والنتائج يلخصها اجدول رقم ()06
كااتي:
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جدول رقم ( :)06نتائج ااختبار التائي لدالة الفرق بن متوسطي جموعة
التاميذ من أسر نووية وجموعة التاميذ من أسر متدة ي درجة امهارات
ااجتماعية
اأبعاد

اجن
س

درجة
امهارات
ااجتماعية

أسر
نووية
أسر
متدة

حجم
العين
ة

امتوسط

ااحراف
امعياري

28

70.38

7.98

35

83.45

10.25

درجة
احرية

61

القيم
الدالة عند
ة
مستوى0
التائية
,05

3.60

دالة

تظهر نتائج اجدول رقم ( )06أن قيمة متوسط الدرجات الكلية للتاميذ
امنتمن اى ااسر النووية على مقياس امهارات ااجتماعية قد بلغ ()70.38
وباحراف معياري قدره()7.98؛ وقيمة امتوسط احسابي للدرجات الكلية للتاميذ
امنتمن اى أسر متدة على مقياس امهارات ااجتماعية بلغ قيمته()83.45
واحراف معياري قدره( .)10.25ي حن بلغت نتائج ااختبار التائي لدالة الفرق
بن متوسطي اجموعتن فبلغت القيمة التائية احسوبة( )3.602وكانت دالة عند
مستوى الدالة(.),050
وماحظة قيم امتوسطات احسابية ومقارنتها يتجلى أن الفروق لصاح
التاميذ امنتمن اى أسر متدة ،أكر من حيث حجم أفرادها توفر جاا اجتماعيا
أوسع وأغنى وأثرى لأبناء اكتساب وتنمية وتطوير مهاراتهم ااجتماعية من خال
استثمار أوسع ي العاقات ااجتماعية ،وتعدد النماذج العائقية ،وتوفر فرص أكثر
لتكوين خرات اجتماعية ختلفة ،مقارنة من اأسر النووية.
فلأسر اممتدة أثر بالغ ي التنشئة ااجتماعية أفرادها ،خاصة امراهق الذي
يكون ي مرحلة حب التقليد للفت اانتباه .فإذا كانت اأسرة تتكون من اأب واأم
واأخوة فقط ،فهو هناك يتأثر بهؤاء فقط ،أما إذا كانت اأسرة أوسع وتتكون من
اأعمام والعمات ....فيكون تأثره بهم كذلك.
وبالتالي فان البيئة ااجتماعية احيطة والي ينتمي اليها الفرد منذ نعومة
أظافره تؤثر بصورة أو بأخرى على اجانب ااجتماعي له  ،فقد يشعر بسهولة
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التفاعل ااجتماعي مع اأخرين ببيئته ،ما جعل من السهل عليه ااندماج معهم
كااندماج مع اخوته و رفاقه و البالغن  ،فيكتسب بذلك العديد من امعلومات و
امعارف و طرق عديدة حل امشكات و السلوكيات ااجتماعية و الي تعد مقبولة
من اأخرين و تؤهله لاندماج بصفة عامة ي احياة العامة مع البيئة ااجتماعية
اخارجية ،ما يعي ان لديه مهارات خاصة بااستماع لأخرين و للتعامل مع
امواقف امختلفة ،و مهارة الشعور باأخرين اى غرها من امهارات ااجتماعية.
وعليه ان حجم اأسرة كمتغر قد يؤدي اى اتساع أو تضييق شبكة العاقات
ااجتماعية اخاص بأفرادها بناءا على عددهم ،ما يؤدي اى اختاف امهارات
ااجتماعية هم.
- 10التوصيات وااقراحات :بناءا على نتائج دراستنا موضوع امهارات
ااجتماعية لدى تاميذ امرحلة الثانوية نقدم جموعة التوصيات وااقراحات
اأتية:
ضرورة ااهتمام بتنمية امهارات ااجتماعية التامی لتحقیق الصحةالنفسية مع نفسه ومع اجتمع.
 ضرورة ت سیع ع یة التعلم إى برامج تدريبية تهتم بإكساب التامیامهارات احياتية ااجتماعية ،بغية التغلب على مشاكل العزلة ااجتماعية،
والقلق ااجتماعي واخوف ،ومن م ااندماج مع ماعة اأقران.
اقراح برامج تدريبية لتنمية امهارات ااجتماعية لتاميذ امرحلةالثانوية.
 اجراء دراسات مستقبلية تهتم بامهارات ااجتماعية ي عاقتها معمتغرات أسرية أخرى.
قائمة امراجع:
-امراجع باللغة العربية:

أبو سريع ،أسامة سعد ،الصداقة من منظور علم النفس ،اجلس الوطي للثقافة
والفنون واآداب ،عام امعرفة ،الكويت.)1993( ،
احسان حمد احسن ،العائلة والقرابة والزواج ،دار الطليعة ،بروت لبنان.)1981( ،

أمد عواد ،إياد جريس الشوارب ،امهارات ااجتماعية لدى اأطفال العادين وامعوقن
بصرياً ي مرحلة ما قبل امدرسة ،جلة جامعة دمشق–اجلد 28 -العدد اأول ،-ص
.)2012( ،222- 183
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داغستاني ،بلقيس إماعيل ،الربية الدينية وااجتماعية لأطفال ،مكتبة العبيكان،
الرياض.)2001( ،

الزعي أمد ،أسس علم النفس ااجتماعي ،دار زهران للنشر والتوزيع ،الطبعة اأوى،
عمان.)2001( ،
خ یـــل  ،حمــد ،سيكولوجية العاق ــات اأسرية ،دار قب ــاء للطباع ــة والن ــشر والتوزيع،
الطبعة اأوى ،القاهرة.)1999( ،

فريال خليل سليمان :)2012( ،بعض امهارات ااجتماعية لدى أطفال الرياض وعاقتها
بتقييم الوالدين ،جلة جامعة دمشق– اجلد –  27ملحق ،ص .)2012( ،56- 13
عادل عبد اه ،سليمان حمد سليمان ،امهارات ااجتماعية أطفال الروضة ذوي قصور
امهارات قبل اأكادمية كمؤشر لصعوبات التعلم ،امؤمر السنوي الثاني عشر مركز
اإرشاد النفسي ،جامعة عن مس ،ص.)2005( ، 405

عبد الستار إبراهيم ،العاج النفسي السلوكي امعري احديث ،واساليبه وميادين
تطبيقه ،الدار العربية للنشر والتوزيع ،الطبعة اأوى ،القاهرة.)1998( ،
عبد الرمن ،حمد السيد ،دراسات ي الصحة النفسية ،اجزء الثاني ،دار قباء للطباعةوالنشر ،القاهرة.)1998( ،
مصطفى هبة ،دراسة ارتقائية ي النضج ااجتماعي لدى أطفال الفئتن العمريتن( )6- 3سنوات ،رسالة ماجستر غر منشورة ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة
عن مس ،القاهرة.)1997( ،
 ندى نصر الدين عبد احميد ،مقياس امهارات ااجتماعية للمراهقن ،جلة اارشادالنفسي -مركز اارشاد النفسي ،مصر ،العدد  ،30ص  ،309- 291جانفي .2012
اهروط ،هنادي عبد الوهاب ،أماط التعلق وعاقتها بالقلق والكفاءة ااجتماعية يمرحلة الطفولة امتأخرة ،رسالة ماجستر غر منشورة ،كلية الدراسات العليا ،اجامعة
اأردنية.)2000( ،
امراجع باللغة اأجنبية:

B. Barber, social stratification, A comparative analysis of structure and
process CNY, Harcourt world, p267, (1975).
Friedman.R.M et al, Social skills within A Day Treatment program For
Emotionally Disturbed Adolescents. Journal of Child and Youth
Services, U.S.A Vol.5, Nov.p.139, (1982).
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ملخص -
تهدف هذه الدّراسة إى إبراز أهميّة الصّورة التّعليميّة ودورها ي تنمية
امهارات اللّغويّة ي امرحلة اأوى من التّعليم اابتدائي عند التلميذ وذلك
بتتبع حضورها ي كتب التّعليم اابتدائي ،من حيث طبيعتها وأشكاها ومدى
مناسبتها لطبيعة عمر وفكر تلميذ هذه امرحلة ،إذ أكّدت معظم الدّراسات أ ّن
النّاس يتذكّرون ما يرونه أكثر من تذكّرهم ما يسمعونه بكثر.
وقد اعتمدت الدّراسة على نظريّة التّرميز الثّنائي ،لصاحبها آان بافيو
(
) وهي نظريّة تندرج ضمن ما يعرف بعلم النّفس امعري كإطار
تنظري معاجة اموضوع ومناقشته.
كلمات دالة -
الوسائل التّعليميّة ،الصّورة التّعليميّة ،امهارات اللّغويّة ،الكتاب امدرسي

امؤلف امرسل :بن الدين خولة،
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AbstractThis Study Aims To Highlight The Importance Of The Educational
Image And Its Role In The Development Of Language Skills In The
First Stage Of Primary Education For The Student By Tracing Its
Presence In Primary Education Books, In Terms Of Its Nature, Forms
And Extent Of Suitability To The Nature Of The Age And Thought
Of The Student Of This Stage, As Most Studies Confirmed That
People Remember What They See It More Than They Remember
What They Hear.
The Study Was Based On The Theory Of Dual- Coding By Allan
Pavio, A Theory That Falls Within What Is Known As Cognitive
Psychology As An Endoscopic Framework For Addressing And
Discussing The Topic.

تعتر الوسائل التّعليميّة عنصرا هاما أساسيّا ي العمليّة التّعليميّة ،وجاء
مصطلح الوسائل التّعليميّة "ترمة للكلمة اليونانيّة (
) فتعدّدت
الرمات وكثرت امعاني والدّاات الي تشر إلي مصطلح الوسائل التّعليميّة،
كما اختلفت التّسميات الي من بينها ،الوسائل امعينة ،الوسائل السّمعيّة
البصريّة ،الوسائل التّعليميّة ،تكنولوجيا التّعليم ...فمن هنا ا يوجد اتّفاق حول
تعريف حدّد هذا امصطلح ،فيعرّف معجم مصطلحات التّربية والتّعليم
الوسائل التّعليميّة أنّها "جموع ما يستخدم ي العمليّة التّعليميّة بهدف نقل
امعارف للمتعلّم بشكل واضح ،وجعله قادرا على استيعاب ما يتعلّمه" ( جرجس
ميشال جرجس ،2005 ،ص  ،558حسن شحاتة وآخرون ،2003 ،ص )330
فالوسائل التّعليميّة تعن امعلّم على شرح الدّرس وتوضيحه وتوصيل اأفكار
وتثبيتها ي ذهن التّاميذ ،كما تعن امتعلّمن على الفهم وتضاعف استيعابهم
للمعلومات ،كما تُعرف أنّها كلّ أداة يستخدمها اأستاذ لتحسن عمليّة التّعلّم
وترقيتها ،وذلك بتدريب امتعلّمن على اكتساب امهارات امختلفة ،واكتساب
عادات معيّنة مثّل مرتكزا جوهريّا ي العمليّة التّعليميّة (أمد حساني،2009 ،
ص  .152حمد حمود احيلة ،2008 ،ص  )32يتبيّن من خال التّعاريف أ ّن
الوسائل التّعليميّة هي تلك اأدوات التقنية امائمة للمواقف التّعليميّة
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امختلفة ،يستخدمها امعلّم وامتعلّم خرة ومهارة قصد حسن عمليّي التّعليم
والتّعلّم ،كما أنّها تساعد ي نقل امعاني وتوضيح اأفكار.
تعريف الصّورة :تعدّ الصّورة أحد أهم وسائل نقل اأفكار من امتكلّم
أ-
إى امخاطِب من خال أدائها الفعّال والكفء على ميع اأصعدة ،وأصل الكلمة
) وقد تعدّدت مفاهيم الصّرة وتباينت استنادا إى
من الاّتينيّة (
منطلقات وخلفيّات متعدّدة؛ أنّها موجودة ي ميع العلوم ،من اإعام
وااتّصال إى اأدب إى التّعليميّة ،وعموما مكن أن تُعرف الصّورة أنّها "شكل
أشخاص أو أشياء أو مناظر موضّحة على الورق أو ما شابه بالتّصوير أو الرّسم"
(أمد زكي بدوي ،د تا ،ص  )283كما تعرف أنّها "هيئة الفعل أو اأمر وصفته"
(عبد احميد شاكر ،1990 ،ص  ).10كما تعي "انطباعات ثابتة ا تؤثّر فيها
اأحداث امتغيّرة ،وهي ذات حتوى غاية ي البساطة ،إذ ا حتوي إاّ على
العناصر امتميّزة للموضوع ،وهي تعدّ أحد شروط تكوين امعتقدات وااتّجاهات،
وهي أيضا من السّمات الثّابتة الي تأخذ العقيدة اجماعيّة ،والي تصاغ على
غر أساس علميّ أو موضوعيّ تأثرا بأفكار متعصّبة تتّسم بالتّبسيط" (علي
عباس فاضل ،2012 ،ص  )12كما أنّها "عامة ماثليّة غر لغويّة يتطابق فيها
الدّال وامدلول إى حدّ كبر" (علي عباس فاضل ،2012 ،ص  )18أو أنّها "مثيل
مرتبط باموضوع اممثّل عن طريق التّشابه ،فأصلها ااشتقاقي حيل على فكرة
النّسخ وامشابهة والتّمثيل ،وهي إنّا ثنائيّة اأبعاد ،مثل :الرّسم التّصويري أو
ثاثيّة اأبعاد مثل :النّقوش البارزة والتّماثيل" (عبد احق بلعابد ،2008 ،ص
 )148فالصّورة –إذا  -عامة غر لغويّة تقدّم لنا طاقة أقوى من الي تتوفّر على
الكلمة ،فهي حمل داات اقوى من الكلمة ،كما أنّها مثل هيئة الفعل وصفته،
ومثّل –أيضا انطباعات ثابتة ا تؤثّر فيها اأحداث وامتغيّرات ،وهي إدراك مباشر
للعام اخارجي اموضوعيّ.
 مفهوم الصّورة التّعليميّة :تعرف الصّورة التّعليميّة ي اجال التّربويأنّها" :تلك الصّورة امرتبطة مقاطع الدّرس الثّاثة :امقطع اابتدائي ،وامقطع
التّكويي وامقطع النّهائي ،وتندرج ضمن ما يسمى بوسائل اإيضاح ،ويستعمل
امدرّس الصّور الدّيداكتيكيّة امثبتة ي الكتاب امدرسي لبناء الدّرس شرحا
وموذجا ونصوصا واستثمارا واستكشافا وانتاجا وتقوما [ ]...الي تستخدم
بن الدين خولة ،حياة بناجي
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للتّعبر عن مضمون حالة معيّنة لغرض إيصال امعلومات إى الطّلبة بأقلّ وقت
وجهد مكن" (عبد العظيم عبد السام الفرحاني ،2000 ،ص  )90تعدّ الصّورة
التّعليميّة دعامة أساسيّة من دعائم ااتّصال ،تتميّز بقدرة اتّصالية فائقة ،ويرى
فرث أنّها "العامل الرّئيسي امشرك ي معظم العروض الضّوئيّة امباشرة ي
التّعليم ،وأنّها عصب العروض الضّوئيّة بصفة خاصة ،إذ أنّ غالبيّة أجهزة العرض
الضّوئي تعرض الصّورة التّعليميّة فيما عدا النّادر منها" (عبد العظيم عبد
السام الفرحاني ،2000 ،ص  ).91فتكتسي الصّورة التّعليميّة أهميّة عظمى من
حيث فاعليّتها وآدائها العلمي/التّعليمي البيداغوجي والتّواصلي ،فهي العامل
امشرك ي غالبيّة الطّرق التّعليميّة.
ت -مفهوم امهارات اللّغويّة :للمهارات اللّغويّة أهميّة كبرة إذ تعتر من أهمّ
جوانب التّعلّم لكلّ من امعلّم وامتعلّم ،وهذا فهي مثّل مطلبا أساسيّا من مطالب
تعليم اللّغة ،كما تعدّ عاما من عوامل فشل بعض الطاّب ي دراستهم ،ونظرا
هذا الدور احيوي للمهارات اللّغويّة ا بدّ من اختيار الطّرق امناسبة لتقدمها،
كون فشل الطّاب ي مسارهم الدّراسي يعود إى ضعف مهاراتهم اللّغويّة ،فعدم
مكّن التّلميذ ي مهارات ااستماع والتّحدّث والقراءة والكتابة يصعّب عليه
اكتساب امعرفة والعكس صحيح ،فتعد امهارات اللّغويّة امعيار الذي يقوم على
أساسه تعلّم وتعليم اللّغة.
*  -مفهوم امهارة اللّغويّة :إنّ وضع تعريف مانع جامع للمهارة أمر صعب،
كونها تشر إى مستويات نسبيّة ي اأداء ،فامهارة جانب مهم من جوانب التّعلّم
وخاصيّة تشر إى درجة من اجودة منسوبة إى مستوى الفرد ،أو مستويات
اجماعة "مكن التّعبر عن مصطلح امهارة وفقا لنوعن من امستويات هما:
اأساس النّسي يقوم
وامستوى امطلق
امستوى النّسي
على أساس أنّ امهارة تشر إى مدى حصيل الفرد ي نشاط ما ،بامقارنة مستوى
حصيل أقرانه ي نفس امهارة" (حمد حسن عاوى ،حمد نصر الدين رضوان،
 ،1987ص  )22- 21فامهارة هي القدرة على تنفيذ أمر ما بدرجة إتقان مقبولة،
ودقّة متناهية ،ي وقت قصر ،وامهارة أمر تراكميٌ تبدأ مهارات بسيطة تُبنى
عليها مهارات أخرى ،وهي حتاج إى أمرين  ،وهما:
بن الدين خولة ،حياة بناجي
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 معرفة نظريّة :ا بد اكتساب امهارة من معرفة امتعلّم لأسس النّظريّةالي يُقاس عليها النّجاح ي اأداء.
 تدريب عملي :جب على امتعلّم التّدرّب على امهارة امُراد اكتسابها،وجب أن متدّ التّدريب حتى تُكتسب امهارة بامستوى امطلوب للمرحلة
التّعليميّة.
تتمّ امعرفة النّظريّة للمهارة عن طريق الشّرح للمهارة ،أو اماحظة امباشرة
هاـ أو الدّمج بن الشّرح واماحظة ،إاّ أنّه جب التّأكّد –بعد ذلك  -من
استيعاب التّلميذ لِما شُرح له أو ما احظ أمّا التّدريب فا بدّ من مراعاة التّدرّج
فيه ،وحت رعاية امعلّم؛ حتى يتقن امهارة ويتجنّب اأخطاء امرتّبة أثناء
التّدريب فمن اخطأ نتعلّم الصّواب ،فامهارة أمر فردي ا تكتسب إاّ عن طريق
التّدريب العملي ،كما ختلف سرعة اكتساب امتعلّمن للمهارة ،فتتطوّر لغة
الطّفل ي السّنوات اأوى تدرجيّا ،لتكوّن البناء اللّغوي أو الثّروة اللّغويّة لديه
وفق مهارات أساسيّة ونظرا أهميّة امهارات اللّغويّة ،وقيمتها احيويّة أصبح
تعليمها عنصرا أساسيّا ي العمليّة التّربويّة وازداد ااهتمام بها باعتبارها من
الوظائف اأساسيّة للمدرسة.
 خصائص الصّورة التّعليميّة وأهميّتها ي تنمية امهارات اللّغويّة :إ ّناستعمال الصّورة التّعليميّة باعتبارها وسيلة تعليميّة مهمّة ي تعليم اللّغة
العربيّة أصبح ضرورة ا مليها احاجة فحسب ،بل أّنّ العصر عصرها (عصر
الصّورة) با منازع ،حيث مكن ااستفادة منها وااعتماد عليها ي التّخطيط
للمهارة امقصودة ،كما مكن ااعتماد عليها ي حقيق الكفاءات امطلوبة
وتنفيذها وتقومها ،ومدى استيعاب التّاميذ ها ،وللصّورة أهميّة بيداغوجيّة
كبرة لكونها مثّل لغة عاميّة تتحدى اختاف اللّغات ،كما تضفي طابع
الواقعيّة على الدّرس ،فضا عن دفع امتعلّمن إى التّركيز واماحظة ،فتسمح
هم بإجاز مهارات عقليّة ،كالتّحليل والتّركيب والتّفكيك ،هذا يرى خراء
التّربية والتّعليم أنّ للصّورة وظيفة فعّالة ،فهي اجسر الرّابط بن الرّمز اللّفظ ّي
وامعجم ومتصوّره ،فهي تساعد امتعلّم وتعينه على اكتساب وتنمية امهارات
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اللّغويّة ،وحدّد فرث أهميّتها ي كونها (عبد اجيد سيد أمد منصور،1989 ،
ص :)46
 -تقدّم احقائق العلميّة ي صورة بصريّة.

 -منح امتعلّم بعدا للمقارنة بن اأبعاد وامسافات واأشكال واحجوم.

 تعن بشكل فعّال امتعلّم على التّفكر ااستنتاجي.ي حن يرى كلّ من براون وويتش وكارلتون أنّ أهميّة الصّورة التّعليميّة
تكمن ي أنّها:
 -متعدّدة اأماط ومتعدّدة أساليب العرض.

 -العامل امشرك بن أغلب العروض التّعليميّة.

 سهلة وسريعة اإنتاج ويسهل إجادها واحصول عليها.للصّورة التّعليميّة وظيفة فعّالة ،باعتبارها الرابطة بن الرّمز اللّفظي
وامعجم ومتصوّره ،فهي بذلك تساعد امتعلّمن على اكتساب وتنمية مهاراته
اللّغويّة ،وتتحقّق هذه الفاعليّة عند حويلها إى منظومة لغويّة مرتبطة
محيط امتعلّمن ،كما تشكّل جزءًا حوريّا اكتساب امهارات اللّغويّة وتنميتها
لدى امتعلّمن.
 - 5توظيف الصورة التّعليميّة ي كتاب السّنة اأوى من التعليم
اابتدائي :يقصد بعملية التّعليم توصيل امعرفة إى امتعلّم ،وخلق الدّوافع
واجاد الرّغبة لديه للبحث والتّنقيب ،والعمل للوصول إى امعرفة ،وهذا يقتضي
وجود طريقة ،أو أسلوب يوصله إى هدفه ،لذلك ا خفى على اممارس لعملية
التعليم والتعلم ما تنطوي عليه الوسائل التعليمية من أهمية كرى ي توفر
اخرات احسية الي يصعب حقيقها ي الظروف الطبيعية للخرة التعليمية،
وكذلك ي خطي العوائق الي تعرض عملية اإيضاح إذا ما اعتمد على
الواقع نفسه ،وتعتر الصّورة من الوسائل التّعليميّة الي تدعّم عمليّة التّعليم،
وتعمل على توضيح بعض امعلومات ،وتسهيل عمليّة الفهم وااستيعاب لدى
امتعلّمن ،كما تساعد على ترسيخ امعلومة لديهم ،تبدأ كلّ دروس كتاب
السّنة اأوى من التّعليم اابتدائي بنصّ لغوي نثري أو شعري (حفوظة) أو
بن الدين خولة ،حياة بناجي
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حوار ،ويرافق هذا النّص صورة أو صورة مثّل الفكرة الرّئيسيّة موضوع الدّرس ،أو
تصوّر اأحداث امهمة ي النّص.
تعتمد العديد من أنشطة مهارات اللّغة بشكل كبر على الصّور ،فهي مثابة
امفتاح والدّليل الذي يعتمد عليها التّلميذ ي الوصول إى التّعبر الصّحيح
وامقصود ،حيث تكون هذه الصّورة مثابة نقطة انطاق التّلميذ ليكوّن مله
التّعبريّة ،ويضبط لغته ويركّب ألفاظه قصد تشكيل تعبر صحيح سليم،
فغياب هذه الصّور امساعدة ي الدّرس يقلّل من حقيق هدفه ،كما أنّه يضع
التّلميذ أمام عام جرّد ا يفقه فيه شيئا مّا يؤدّي إى نفور التّلميذ منه ،كما
"تساعد الصّور ي مرحلة البدء بتعليم القراءة على مكن الطّالب من القراءة
عن طريق الصّور الدّالة ،وتهيء الصّور فرصا أمام التّاميذ لتسريب بعض
األفاظ والتّعابر الفصيحة ،وتكشف عن الفروق ي القدرات اللّغويّة بن
التّاميذ إى غر ذلك من اأغراض امعرفيّة واللّغويّة والسّلوكيّة الي مكن أن
حققها الصّور ي جال التّعليم" (وليد أمد جابر ،2005 ،ص  )374نظرا
أهمّية الصّورة يدرك امتمعّن ي كتاب اللّغة العربيّة للسنة الثّالثة من التّعليم
اابتدائي احضور امكثّف للصّورة التّعليميّة ،وهذا احضور يعكس وعي مؤلّفي
الكتاب بقيمتها ودورها الفعال ي حقيق اأهداف التّعليميّة التّعلّمية ،فالعديد
إن م نقل أنّ معظم اأنشطة اموجودة ي الكتاب خاصّة ما يتعلّق منها بركيب
اجمل والتّعبر بشقّيه (الشّفوي والكتابي) يعتمد بشكل شبه كلّي على الصّور،
فهي امفتاح والدّليل الذي يعتمد ويستند عليه التّلميذ للوصول إى التّعبر
الصّحيح وامراد؛ حيث ينطلق من الصّورة ليكوّن ما عمّا يريد التّعبر عنه بلغ
مضبوطة كما يركّب ألفاظه تركيبا سليما.
 أنواع الصّور التّعليميّة ي كتاب اللّغة العربية للسنة اخامسة منالتّعليم اابتدائي :يشتمل الكتاب امدرسي اموسوم ب "اللّغة العربية" على الكثر
من الصّور الفوتوغرافيّة والرّسوم اليدويّة مرافقة للنّصوص أحيانا ،وي صفحات
مستقلّة أحيانا أخرى ،خاصّة تلك الي تأتي ي أول كلّ حور ،من احاور
الثّانيّة للكتاب امدوّنة ،وقد بلغ العدد اإمالي للصّور احاضرة ي الكتاب مئة
ومس وعشرين ( )125صورة ،وهي صور ذات طابع نفعي براغماتي ،فهي تأتي
لتأدية أغراض تعليميّة/تربويّة حضة ،وغالبا ما تتّصف باإخبارية أكثر من
بن الدين خولة ،حياة بناجي
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الصّفات اأخرى ،إذ تقدّم معلومات عامة حول وضعيات خاصة بكل ما حمله من
شخصيّات ومواقف...
تنوّعت الصّور اموظّفة ي كتاب السّنة الرّابعة من التّعليم اابتدائي من
حيث احجم ومن حيث الصّنف تبعا لتسلسل الدّروس ،وحجم النّصوص ،وأتت
كاآتي:
أ -من حيث احجم :تباينت أحجام الصّور اموظّفة ي كتاب السّنة الرّابعة
من التّعليم اابتدائي ،فنجد الصّور الصّغرة وامتوسّطة والكبرة ،لكنّ أعظمها
اتّصف بالتّوسط والكر
*  -الصّور الصّغرة :وهي اأقل ورودا ي هذا الكتاب ،وهذا النّوع من الصّور
مرتبط بنشاط أنتج شفويّا مثل (الكتاب ص )115

ونشاط أقرأ وأفهم ،مثل (الكتاب ،ص )96

*  -الصّور امتوسطة :أشاهد وأعر(ص )131

أجز مشروعا ص :41

بن الدين خولة ،حياة بناجي
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ي نص القراءة:

:)95

الصّور الكبرة :هي صور مرتبطة بنصوص القراءة الطّويلة نسبيّا ،مثل (ص

من حيث احقيقة وااصطناع :لكلّ نصّ خصوصيّاته ،فما يتماشى
مع نصّ معيّن ا مكنه أن يتماشى مع نصّ آخر ،حيث يتطلّب بعض النّصوص
صورا حقيقيّة كالنّصوص امتعلّقة باأحداث والشّخصيات ،...ي حن تتطلّب
بعض النّصوص صورا غر حقيقيّة (خرج عن امألوف) للتّعبر عن فحواها ،أو
جعل النّص أكثر تشويقا وفكاهة ،وبالرّجوع إى الكتاب امدوّنة ،جد:
*  -الصّور احقيقيّة :وهي جموعة من الصّور امعبّرة عن حقيقة الواقع
كالصّور الفوتوغرافيّة ،أو صور لشخصيّات معروفة ،أو مواقع أثريّة وصور لدول
العام ،وورودها ي الكتاب امدوّنة جاء قليا ،أي ي بعض احاات امعيّنة فقط،
بن الدين خولة ،حياة بناجي
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كالي وردت ي النّصوص التّارخيّة ،والي تناولت على سبيل امثال ا احصر،
صورة اأمر عبد القادر ،وصورة مدينة تيميمون ،وصورة جهاز الكومبيوتر.

جاءت الصّور هنا حقيقّة هذه الشخصيات واأماكن واأجهزة ،قصد
التّعرّف عليها ،وهذا النّوع من الصّور يتماشى أكثر مع النّصوص الي تعرّف
بشخصيات أو أعام مشهورين ،أو أماكان...
*  -صور مصطنعة (مرسومة) قريبة من احقيقة :وهي جموعة من
الصّور امرسومة الي تتماشى مع الطّابع القصصي الذي غلب على النّصوص
امقرّرة ،وقد اقت نفس العناية والدّراسة الي لقيتها النّصوص واأسئلة امرافقة
ها ،حيث جدها طاغية ي الكتاب (امدونة) وهي رسومات أشرفت عليها جان
خاصة ختصّة ي الرّسم ،وتتميّز هذه الصّور حريّة الواضع ي إضافة تفاصيل
خدم النّص امختار ،كما مكنه تكييفها تبعا لأفكار الي يتضمّنها النّص،
مثل:

*  -صور مصطنعة خيالية :وهي جموعة من الصّور الي صيغت بطريقة
جلب القارئ خاصة ي هذا السّن ،وهو العام الذي حبّذه كلّ طفل ي مثل
هذه امرحلة العمريّة ،فيتم نقل الواقع من خال هذه الصّور بطريقة ميلة
جذب اانتباه ،مثل:

جاء ي الصّورة السابقة تفاح ومندر ومنبّه على هيئة إنسان ،له أعن وأنف
وفم ،جاءت النّصوص على ألسنتها ،تستعرض فيه أجزاءه وخصائصه وصفاته
بن الدين خولة ،حياة بناجي
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وفضائله ...مّا خلق جو األفة بن امتعلّم وهذه اخضر والفواكه واأجهزة،
وهذا هو الغرض اأساس من استخدام هذا النّوع من الصّور ،فلو وضّفت صورا
حقيقية فتوغرافية ها ما كان ها عنصر التّشويق وااقناع الذي حقّقته الصّور
اخيالية امصطنعة.
 الصّور التّعليميّة ومهارات اللّغة العربية بن التلقي واإنتاج ي منهاجالسّنة الرابعة من التّعليم اابتدائي :بتنوّع النّصوص تتنوّع اأغراض الي تهدف
إليها امقرّرات الدّراسيّة ،وتصبح النّصوص الوسيلة ي بلوغها ،وقد هيّأ كتاب
السّنة الرّابعة جموعة من النّصوص ،توزّعت عر الوحدات الدّراسيّة لتحقيق
اأهداف والغايات اللّغويّة امسطّرة وفق امنهاج امقرّر ،فجاءت ميع نصوص
الوحدة الواحدة مرابطة ،تصبّ ي نفس اهدف ،وحمل أفكارا متقاربة ،كما
استخدمت الصّور التّعليميّة لبلوغ نفس اأغراض ،حيث تقدّم كلّ وحدة
جموعة من النّصوص والصّور امرافقة ها ،وتدرس كلّ هذه الثّنائيات
(نص/صورة) منفردة ،أي خصّص ها حصّة كاملة من الشّرح والتّحليل ،ويأتي
بعدها دور امعلّم لينفّذ الغرض امنشود من نصوص تلك الوحدة ،وتلعب هذه
الصّور دورا فعّاا ي تنمية امهارات اللّغويّة (ااستماع ،التّحدّث ،القراءة والكتابة)
الي سطّرها امنهاج متعلّم السّنة الرّابعة من التّعليم اابتدائي.
أ -الصّورة وتنمية مهارات ااستماع :ركّز منهاج السّنة الرّابعة من التّعليم
اابتدائي على ضرورة تعليم مهارات ااستماع من خال نشاط "فهم امنطوق"
والذي تدخل ي ضمنه القراءة وجموع الصّور امرافقة ها ،فيؤدّي شرح الصّورة
إى اانتباه والتّخيّل ،كما تعمل الصّورة على تركيز امتعلّمن ،وااستماع لشرح
النّص والصور امرافقة له؛ لفهم امعنى العام.
 الصّورة وتنمية مهارات التّحدّث :التّحدّث أو التّعبر الشّفوي من امهاراتاأساسيّة ي عمليّة ااتّصال ،وقد سعت امقرّرات التّعليميّة إى تنميتها ،وتعتر
الصّورة التّعليميّة من أهمّ الوسائل التّعليميّة الي تساعد على تنمية هذه
امهارات ،حيث يعرض اأستاذ صورة أو جموعة من الصّور على التّاميذ ،ويطلب
منهم مشاهدتها بدقّة والتّعبر عمّا ياحظونه ،ولتدعيم موضوع اانتاج الشّفوي
انطاقا من الصّور ،عند زيارتنا لبعض امدارس ابتدائيّة لصفّ السّنة الثّالثة من
التّعليم اابتدائي ،اقرحنا عرض بعض الصّور على امتعلّمن ،قصد التّعبر
بن الدين خولة ،حياة بناجي
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عنها ،فاحظنا تعاملهم معها بدون صعوبة ،فاستطاعوا التّعبر عن حتويات
الصّور ،كما مكّنوا من الوصول إى امغزى منها...
ت -الصّورة وتنمية مهارات القراءة :مثّل نص القراءة ي إطارة امقاربة
النّصيّة احور الذي تدور حوله كلّ النّشاطات اللّغويّة اأخرى ،وبهذا يصبح
نصّ القراءة ركيزة أساسيّة تسمح للمتعلّم برسخ آليات القراءة ،كما جعله
حسّ بااستقاليّة ي التّعلّم ،من حيث أنّه يصل إى قراءة نصّ مفرده ،وبذلك
يزيد رغبة ي القراءة ،كما مده بالثقة ي إمكانياته ي النّشاطات اأخرى ،وهذا
ما ذهب إليه امنهاج ،حن أكّد على ضرورة التّدرّب وباستمرار على القراءة
امسرسلة من جهة ،وعلى استخدام ااسراتيجيات امناسبة ي بناء امعنى من
جهة أخرى (وزارة الربية الوطنية ،2011 ،ص  )13ومن بن هذه ااسراتيجيّات
جد الصّورة التّعليميّة امرافقة لنصّ القراءة ،حيث تساعد هذه الصّور على فهم
امعنى الكلي للنّص ،حيث دعّم منهاج السّنة الثّالثة نصوص القراءة بصور
مرافقة تعمل على امساعدة ي قراءة مضمون النّص.
من خال استقرائنا لوثيقة امرافقة منهاج السّنة الثّالثة من التّعليم
اابتدائي ،استنتجنا أن" نوع القراءة امقرّرة هذا امستوى هي كلّ القراءة
اجهريّة إى جانب القراءة الصّامتة ،مع التّركيز على النّوع اأوّل ،ويتجلّى
ذلك ي ما بناه امنهاج حيال نشاط القراءة (وزارة الربية الوطنية ،الوثيقة
امرافقة منهاج السنة الثالثة من التعليم اابتدائي ،2011 ،ص )17
 ضبط مراحل القراءة وتفهم اهدف ي كلّ مرحلة حتى يستطيعامعلّم استغال الوقت ومكن أكر عدد مكن من التاميذ من القراءة.
 البدء بقراءة موذجيّة معبّرة يراعي فيها امعلّم حسن اأداء وعاماتالوقف ،ثم تكليف التّاميذ أكثرهم قدرة على القراءة ،حتى ا يدفع بامتأخّرين
إى ارتكاب اأخطاء.
 مراقبة قراءة التّاميذ الفرديّة وااهتمام بتقويم النّطق واخطأ،وجدر بامعلّم أن ا يعتر هذه احصّة ،حصة ثانوية يركن فيها للرّاحة
واجلوس ،بل هي حصّة أساسيّة تتطلّب عما جديّا وإرشادا متّصا ويقظة
مستمرّة.
بن الدين خولة ،حياة بناجي

ͷͷ

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 660- 644 : )2021(3

عند تدريس امتعلّمن مهارات قراءة الكلمات امكتوبة ،ا بدّ أن نعلّمه مهارات
قراءة الصّور امعروضة ،وهذا ما حفّزه على القراءة ومدّه بالثّقة بإمكانيّاته ي
النّشاطات اأخرى فالتّأمّل يؤدّيه إى حسن اإصغاء ،وبذلك تقليب امنطوق من
امقروء.
مهارات قراءة الصّورة :ميّز بن ثاثة مستويات ي قراءة الصّورة (حمد
حمود احيلة ،2000 ،ص )328
 امستوى اأوّل :وفيه يتعرّف التّلميذ إى حتويات الصّورة ،ويذكر أماءكل من هذه احتويات.
-امستوى الثاني :حدّد بعض التّفاصيل اموجودة ي الصّورة ويصف ما يراه.

يستخلص بعض اأحكام حول اأشخاص أو اأشياء الي تعرضها الصّور،فربط بن اماضي واحاضر وامستقبل ،كما يقوم بتفسر ما يشاهده على ضوء
خراته اخاصة.
جب أن يتدرّب امتعلّم على هذه امستويات الثّاث ،ويتعلّم كيف يصف
امشاعر الي تظهر على تعبرات الوجوه ي الصّور مثا ،كما يوضّح العاقات
بن مكوّنات الصّورة ،ويصدر أحكاما عليها ،كما جب أن ميّز بن النّقطة
القريبة والبعيدة ي تلك الصّور ،وكذلك بن اموضوعات الرّئيسيّة والنّقط
الفرعيّة أو اهامشيّة الي تعرضها تلك الصّور ...فاكتساب امهارات ي تعلّم
القراءة البصريّة من شأنها أن تساهم ي حسن القراءة اللّفظيّة أيضا ،فقد
ختار امتعلّمون بعض الصّور ويقومون برتيبها ي تتابع منطقيّ ،ثم ختارون
عناوين معبّرة عنها ،وذلك باستخدام تعابرهم وكلماتهم ،أو اختيار تعابر
وكلمات مقتبسة من مصادر متعدّدة ،حيث تزيد ي إيضاح معنى الصّور (حمد
حمود احيلة ،2000 ،ص  )328إاّ أنّ ما احظناه أنّ منهاج السّنة الثّالثة من
التّعليم اابتدائي ،والوثيقة امرافقة له م يشرا إى آليات تعليم قراءة الصّورة،
رغم أهميّتها ي تعليم امهارات ،وما ها من مكانة ي نفسيّة امتعلّم ي هذه السّنة.
 الصّورة وتنمية مهارات الكتابة :الكتابة من بن أهم وسائل ااتّصال عنبعد ،وبالنّظر إى صور احروف واجمل فإنّ طريقة تصويرها ،وتوظيفها
باستعمال األوان ومقاسات اخط ،تساعد امتعلّمن على حفظ أشكال الكتابة
بن الدين خولة ،حياة بناجي
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كما أنّ الصّور اموظّفة مع النّصوص ترسّخ ثروة لغويّة لفظيّة ،يستطيع من
خاها امتعلّمون استذكار احروف والكلمات واجمل أيضا ،فينطلق امتعلّم من
الصّورة ليكوّن مله التّعبريّة ،كما تساعده هذه الصّور على ضبط لغته
وتركيب ألفاظه ،فغياب الصّورة يؤثّر سلبا على الدّرس ويضع امتعلّم أمام عام
جرّد ا يفقه فيه شيئا.
 خامة :نستنتج من خال تتبّعنا لتوظيف الصّورة التّعليميّة يكتاب السّنة الثّالثة من التّعليم اابتدائي اجيل الثّاني:
 اعتناء القائمن على تأليفه باقتناء الصّور الي جذب امتعلّم وتثرانتباهه ،كما جعله يتفاعل مع حتواها ،وذلك لتحقيق امهارات اللّغويّة
امختلفة امستهدفة من وراء النّشاطات التّعليميّة امسطّرة ي الكتاب.
 اعتماد الكتاب على الصّورة بشكل واسع وجليّ ،فضا عن مراعاتهميّزات الصّورة الي تؤدّي اهدف اللّغوي ي هذه امرحلة ،وهذا ما بعكس وضع
القائمن على تأليفه بقيمة وفاعليّة الصّورة ي تنمية امهارات اللّغويّة لدى
متعلّمي هذه امرحلة.

 استخدام الصورة ي التعليم من التّقنيات التّربويّة احديثة الي هااأثر التّفاعليّ البالغ لتنمية امهارات اللّغويّة ،خاصة لدى متعلّمي مرحلة
التّعليم اابتدائيّ ،حيث جذبهم الصّرة فيصنعون ها عاما موازيا ي أذهانهم،
حاكون به ما تريد تلك الصّورة أن تعبّر عنه.
 انفراد الصّورة التّعليميّة –على غرار باقي الوسائل التّعليميّة -خاصية التّأثر الفوري على عقول امتعلّمن ،وتنمية قدراتهم اابداعيّة
واإدراكية والتفكريّة والتّذكّر على امدى البعيد ،كون الصورة تتميّز جملة
من اخصائص ،كالتّنظيم ،والدّقة والوضوح ،حيث حمل ي ثناياها عناصر
التّشويق كاألوان الزّاهية جذب انتباه التّلميذ.
 ميل امتعلّمن إى تصفّح الصّور ،وهذا ما يساعدهم على اكتشافالعام اخارجي ،وهذا اميل دليل على فاعليّة الصّورة.
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 سعت امنظمة التّربويّة إى تنمية امهارات اللّغويّة (ااستماع والتحدّث،والقراءة والكتابة) لدى امتعلّمن ي هذه امرحلة ،وتلعب الصّورة التّعليميّة دورا
بالغا ي ترسيخ هذه امهارات وتفعيلها.
قائمة امراجع:

الكتب باللغة العربية
 .أمد حساني ،دراسات ي اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات ،اجزائر ،ديوان
امطبوعات اجامعيّة ،2009 ،ط.2
 .أمد زكي بدوي ،معجم مصطلحات الدّراسات اإنسانيّة والفنون اجميلة ،مصر ،ط،1
دار الكتاب امصري ،د تا.
 .أعضاء اجموعة امتخصّصة مادة اللّغة العربية ،الوثيقة امرافقة للمنهج اللّغة العربيّة،
مرحلة التّعليم اابتدائي ،وزارة التّربية الوطنيّة ،جويلية .2015
 .بدر الدين تريدي ،قاموس الربية احديثة ،اجزائر ،د ط ،منشورات اجلس اأعلى للغة
العربية.2010 ،
 .جرجس ميشال جرجس ،معجم مصطلحات الربية والتعليم ،بروت ،ط ،1دار النّهضة
العربية للطباعة والنشر والتوزيع.2005 ،
 .حسام أمد حمد أبو سيف ،اخيال عر العمر من الطّفولة إى الشّيخوخة ،مصر،
منشورات ايرال.2005 ،
 .حسن شحاتة وآخرون ،معجم امصطلحات الربويّة والنّفسيّة ،مصر ،ط ،1الدار امصريّة
اللّبنانيّة.2003 ،
 .رافع النّصر الزغلول وعماد عبد الرحيم الزغلول ،علم النّفسي امعري ،اأردن ،دار الشّروق
للنشر والتّوزيع ،د تا.
 .رشراش أنيس خلق اه ،أمل أبو ذياب عبد اخالق ،تكنولوجيا التّعليم وتقنيّاته احديثة،
بروت ،ط ،1دار النهضة العربية.2008 ،
 . 1سعيد بن كراد ،السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها ،الرباط ،منشورات الزمن.2003 ،
 .ميح عبد اه أبو مغلي ،وعبد احافظ حمد سامة ،أساليب تعليم القراءة والكتابة
للمبتدئن .الرياض ،دار اخرجي للنشر والتوزيع 1424 ،ه.
 .شاكر عبد احميد ،عصر الصّورة اإجابيات والسلبيات ،الكويت ،عام امعرفة.2005 ،
 .عبد احق بلعابد ،ثقافة الصورة ي اأدب والنقد ،اأردن ،منشورات جامعة فيا ديفياء،
.2008
 . 1عبد احميد شاكر ،عصر الصّورة ااجابيات والسلبيات ،الكويت ،دط ،عام امعرفة،
.1990
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 .عبد الرمن بن صاح امذن ،كيفية اكتساب امهارة وتقومها مهارات لغوية .جدّة:
امملكة العربية السّعوديّة1420 ،هـ.
 .عبد الرؤوف عامر ،ربيع حمد ،طفل الروضة ،اأردن ،دار اليازوري.،2008
 .عبد العظيم عبد السام الفرجاني ،تكنولوجيا إنتاج امواد التعليمية ،دار غرب للطباعة
والنشر والتوزيع ،القاهرة2002 ،
 .عبد العظيم عبد السام الفرحاني ،تكنولوجيا إنتاج امواد التعليميّة ،مصر ،دار الطّباعة
للنّشر والتوزيع.2000 ،
 .عبد الفتاح البجة ،تعليم اأطفال امهارات القرائيّة والكتابيّة .عمان .د ط ،دار الفكر
للنّشر ،اأردن.2002 ،
 .عبد الكريم اإبراهيمي ،امرجع ي تعليم اللّغة العربية ،السعودية ،ط ،1دار اهال للنشر
والتوزيع.1989 ،
 .عبد اجيد سيد أمد منصور ،علم اللّغة النّفسيـ سورية ،دار العلوم للكتاب.1989 ،
 .عصام علي الطّيب وربيع عبده رشوان ،علم النّفس –الذّاكرة وتشفر امعلومات -
القاهرة ،عام الكتب.2006 ،
 .علي القامي وآخرون ،التقنيات الربويّة ي تدريس اللّغة العربيّة لغر النّاطقن بها،
أيسيسكو ،امنظمة اإسامية للربية والعلوم والثقافة.
 .عفراء علي احوسنية ،ااستماع والتّحدّث ،الواقع وامشكات .عمان ،د ط ،منشورات
جامعة قابوس.2013 ،
 .علي عباس فاضل ،الصّورة ي وكاات اأنباء العاميّة ،عمان.2012 ،
 .فتحي فارس جيد الشارني ،مداخل إى تعليميّة اللّغة العربية ،تونس ،دار حمد علي
للنّشر. 2003،
 .حمد إماعيل صري ،من الوسائل التّعليميّة إى التّكنولوجيا التعليم ،مصر ،سلسلة
الكتاب اجامعي العربي.2008 ،
 .حمد الدريج ،مدخل إى علم التّدريس ،العن ،دار الكتاب اجامعي.2003 ،
 .حمد حسن عاوى ،حمد نصر الدين رضوان ،ااختبارات امهاريّة والنّفسيّة ي اجال
الرّياضي ،القاهرة ،دط ،دار الفكر العربي.1987 ،
 .حمد صاح مك ،فن التّدريس للربية اللّغويّة ،مصر ،1989 ،مكتبة اأجلو امصريّة.
 .حمد حمود احيلة ،تصميم وإنتاج الوسائل التعليميّة التعلمية ،اأردن ،ط ،5دار
امسرة.2008 ،
 .حمود السيد ،ي طرائق تدريس اللّغة العربيّة ،دمشق ،منشورات جامعة دمشق.1998 ،
 .حمود الناقة ووحيد حافظ ،تعليم اللّغة العربية ي التّعليم العام مداخله وفنياته ،مصر،
.2002
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 . 1حمود الناقة ،ااختبار الشّفوي ،امؤمر العلمي الرابع عشر للجمعية امصريّة للمناهج
وطرق التدريس ،مصر.2002 ،
 .حمود خلف اه ،فعاليّة برنامج مقرح لتنمية مهارات تدريس اللغة العربية لإبداع لدى
معلمي امرحلة اابتدائيّة ،2005 ،أطروحة الدّكتوراه ،جامعة عن الشّمس.
 .مكتب تنسيق التّعريب ،امعجم اموحد مصطلحات اللّسانيات (اجليزي ،فرنسي ،عربي)،
اجزائر ،مطبعة النّجاح اجديدة.2002 ،
 .وحيد حافظ ،امستويات امعياريّة مهارة التّحدّث وتقويم أداء تاميذ امرحلة اابتدائيّة ي
ضوئها ،2005 ،مج كلية الربية ،ع ،6جامعة طانطا.
 .وزارة الربية الوطنية ،كتابي ي اللغة العربية الربية ااسامية الربية امدنية ،السنة
اأوى من التعليم اابتدائي ،الديوان الوطي للمطبوعات امدرسيّة.2018- 2017 ،
 . 2وزارة الربية الوطنية ،الوثيقة امرافقة منهاج السنة الثالثة من التعليم اابتدائي،
اجزائر ،الديوان الوطي للمطبوعات.2011 ،
 .11وليد أمد جابر ،طرق التّدريس العامة خطيطها وتطبيقاتها الربويّة ،اأردن ،ط ،2دار
الفكر ناشرون وموزّعون.2005 ،
 .1يونس فتحي ،اسراتيجيّات تعليم اللّغة العربية ي امرحلة الثّانوية ،مصر ،مطبعة الكتاب
احديث.2000 ،
الكتب باللغة اأجنبية
1. Allain Paivio & Mark Sadoski, A Dual coding theoretical model of
reading in R.B. Ruddell & N.J Unrau (Eds) theoretical models and processes
of reading 2004. NEW YORK, (5th ed) International Reading Association.
2. Ashcraft, M.A , Human memory and congnition, 1989.USA? Harper
Collins Publishers.
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التنوع الثقاي واهوية امهنية ي امؤسسة ااقتصادية .قراءة
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Cultural diversity and professional identity in the economic
institution. Analytical Reading
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ملخص
يعد موضوع التنوع الثقاي من بن امواضيع البارزة ي اأدبيات اأكادمية
والدراسات التنظيمية نظرًا للتأثر الذي مارسه الثقافة على العملن وسلوك
امنظمة واهويات التنظيمية الفردية واجماعية ،ويُسهم التنوع الثقاي ي فهم
خصائص كل جموعة من جموعات العمل والتعرف على اأسلوب الناجح
إدارة امنظمة ،وحديد سياسة التعامل الداخلية ،وجذب واستبقاء امواهب وذوي
القدرات امعرفية وتطوير الرأمال البشري من خال برامج التطوير والتدريب،
وإتاحة الفرص لطرح اأفكار ووجهات النظر وبالتالي القدرة على حل امشاكل
اإدارية والتنظيمية ،وتعزيز هوية امؤسسة وترسيخها ي خيال العاملن ،وهذا
جد امنظمات امعاصرة تستخدم التنوع الثقاي كأداة لتحقيق اأهداف
اإسراجية على امستوين الداخلي واخارجي وخلق هوية تنظيمية قوية.
كلمات دالة
التنوع الثقاي اهوية التنظيمية التمثيات امؤسسة ااقتصادية.

امؤلف امرسل :حمد من هيشور:
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AbstractThe topic of cultural diversity is one of the most prominent topics
in academic literature and organizational studies because of the
influence exerted by culture on the workers and the behavior of the
organization and individual and collective organizational identities.
The cultural diversity contributes to understanding of the
characteristics of each group of work, identifying the successful
management of the organization, defining the policy of internal
interaction, attracting and retaining talents and people with knowledge
capabilities, developing human capital through development and
training programs, and providing opportunities to raise ideas and
perspectives and thus solve administrative problems, and
strengthening the identity of the organization and instilling it in the
imagination of workers, and therefore we find contemporary
organizations use cultural diversity as a tool to achieve strategic
objectives at the internal and external levels and create a strong
organizational identity .
Key wordsCultural diversity,
Economic Institution .

Professional

Identity,

Representations,

مقدمة
تعمل امؤسسات ااقتصادية ي عام مضطرب فيه الكثر من التحديات
 فالتطور التكنولوجي الرهيب وااقتصاد العومي،البيئية والتهديدات اخارجية
وسرعة تدفق امعلومات أتاحت فرصًا اسراجية للمؤسسات من أجل تطوير ذاتها
 وااستعداد، وهو ما يفتح الطريق أمام التجديد،وكسب مهارات التنوع الثقاي
 ويبدو أن استخدام الثقافة كساح تنافسي،مواجهة السيناريوهات امستقبلية
.سيمكن امؤسسات من التغلب على الصعوبات التنظيمية
وتعد عملية التنوع الثقاي ظاهرة تنظيمية خضع ها معظم امؤسسات
 حيث فرضت التحوات ااقتصادية العامية ي،ااقتصادية ي الوقت الراهن
،ميع اجاات على امؤسسات أهمية تبي التنوع بهدف البقاء وااستمرار
لذلك سيضل معطى التعدد الثقاي من أهم التحديات الي تواجه امؤسسات
. امعاصرة بسبب طبيعة البيئة التنافسية الي تتسم باحركية وسرعة التغير
وقد نال موضوع التعدد الثقاي وامنظمة امتعددة الثقافات حصته ي
 وأصبح واحد من أهم امواضيع السوسيولوجية،اأدبيات التنظيمية اأكادمية
ʹ
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البارزة ي اآونة اأخرة ،نظرا للتأثر الذي مارسه الثقافة على اموظفن،
وتأثر ذلك على اهوية امهنية ،وهذا تستدعي الضرورة امنهجية
واإبستمولوجية توضيح ذلك ،وضبط العاقة بن التنوع واهوية ،ما يساعد
ي فهم خصائص كل جموعة من جموعات العمل ،والتعرف على اأسلوب
الناجح إداراتها ،وحديد سياسة تعامل امنظمة اجاه اموظفن لتحقيق
اأهداف امرجوة.
ومنه سنحاول ي هذه الدراسة التعرف على أثر التنوع الثقاي على اهوية
امهنية انطاقا من اإجابة على التساؤل الرئيس التالي:
كيف يؤثر التنوع الثقاي للموارد البشرية على اهوية امهنية بامؤسسة
ااقتصادية ؟
وبناءً على التساؤل العام نطرح التساؤات التالية:
 ما امقصود بالتنوع الثقاي داخل امنظمة؟ وما امقصود باهوية
التنظيمية ؟
 هل التنوع الثقاي أداة إدارية فعالة أم خيار اسراجي أم ضرورة أملتها
ظروف البيئة اخارجية؟ وهل تتأثر اهوية التنظيمية ممارسات التعدد الثقاي
داخل امؤسسة ااقتصادية؟
 .أهمية الدراسة  :تكمن ي النقاط التالية:
 تزايد ااهتمام موضوع التنوع الثقاي واهوية امهنية ي اأدبيات
التنظيمية احديثة.
 أصبح التنوع الثقاي ي اآونة اأخرة خيار اسراجي للمؤسسات
امتميزة وامبدعة.
 بروز ظاهرة التعدد الثقاي كمدخل تنظيمي جديد ي عام اأعمال.
 يقرن تشكل ميزان اهوية امهنية ي كثر من احاات داخل امؤسسة
ااقتصادية بالتنوع الثقاي.
 .أهداف الدراسة  :تهدف الدراسة إى حقيق ملة من اأهداف
كالتالي :
 معرفة كيفية تأثر التنوع الثقاي للموارد البشرية على اهوية امهنية
بامؤسسة ااقتصادية.
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 معرفة أبعاد التنوع الثقاي وأهميتها ي مواجهة التحديات البيئية
وامنافسة اخارجية.
 معرفة أثر اهوية التنظيمية ي حياة امؤسسة باعتبارها أحد احفزات
على اإبداع ي امنظمة.
 إثراء امعرفة العلمية موضوع التنوع الثقاي واهوية امهنية.
 .حديد امفاهيم:
 1.3التنوع الثقاي :
يعرفه  liden Rosenerبأنه :ما يُميّز جموعة من اأفراد عن غرها
اعتبارًا جملة من اأبعاد اأولية والثانوية والي ها تأثر مباشر على هويات
اأفراد مثل :النوع ااجتماعي ،العرق ،القدرات العقلية واجسدية ،التوجه
اجنسي ،أما اأبعاد الثانوية فتشمل اخلفية التعليمية ،اموقع اجغراي ،الدين،
اللغة ،واخرات العلمية والتنظيمية (عبد اه ،حمد .)214- 213،2004:
كما يعرفه  Dobbosبأنه :الفروقات امدركة بن اموظفن من حيث
العمر ،التخصص ي العمل ،امهنة ،اجنس ،بلد اأصل ،مط احياة ،خرة
الوظيفية بامنظمة ،وامركز الوظيفي ،وتتضمن إدارة التنوع الثقاي ااعراف
بوجود تلك العوامل أجل تشجيع وتطوير قوة العمل امتنوعة على اأداء
اأفضل وحفيز لبذل جهود أكر ما يفضي إى استخدام اامثل لطاقاتها(.
غرياني ،تاوريريت)401 ،2016:
ويعرف الباحثان صاح مهدي حسن العامري وطاهر منصور الغالي ي
كتابهما اإدارة واأعمال التنوع الثقاي بأنه :قابلية امنظمة على احتضان
التعدد واحرام التنوع ي العمل ،فامنظمة الي حرم التنوع جد نفسها قد
طورت ما مكن أن يسمى امنظمة ذات الثقافات امتعددة ،حيث متزج فيها
اأعراق واخصائص السكانية والثقافات واأفكار لتعطي نتائج متميزة ي اأداء،
كما أن هذا التعدد ي الثقافات مكن أن ينعكس بالعديد من امزايا و نتائج
اجابية( .العامري ،الغاليي)130 ،2007:
ويُعرف بأنه وجود شخصن أو أكثر ينتمون إى جموعات ثقافية ختلفة،
يلتقون ضمن منظمة واحدة ،وتكون معظم هذه امنظمات متعددة الثقافات ،أن
العاملن فيها يتوزعون إى جموعات فرعية ثقافية ختلفة (اجنس ،اأصل
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العرقي) وحدث ذلك حتى مع امنظمات الي ليس ها هيكل تنظيمي متنوع
ثقافيا ،فقد تكون غر ملمة معرفة هذا التنوع( .النعيمي،بطرس الشكر،2016 :
)300
 2.3اهوية امهنية:
يعرف  Albert and Whettenاهوية التنظيمية بأنها ":فهم أعضاء
امنظمة اجماعي للسمات اأكثر جوهرية مركزية ي امنظمة الي ميزها
عن غرها  ،وتتصف عادة بااستمرارية ويفرض بالسمات اأكثر جوهرية ي
امنظمة أن تستمر وذلك أنها مرتبطة بتاريخ امنظمة  ،كما أنه ينبغي تبحث
امنظمة عن الوسائل الي تساعدها على أن ميز نفسها عن امنظمات اأخرى
امنافسة (.عبد الطيف  ،جودة)329 ،2010 :
ويرى حريم حسن اهوية التنظيمية بأنها  :تتعلق مدة انتماء العاملن
للمنظمة ككل بدا من الي يعملون فيها أو جال
خصصهم(.حسن)328،2004:
ويرى الباحثان  Fray Anne –Marie et Picouleau Sterennأن مفهوم
اهوية امهنية يشر إى ثاثة عناصر رئيسية تتداخل فيما بينها لتشكل معام
اهوية وهي "جربة عام العمل ،عاقات العمل ،امسارات الوظيفية والنظرة إى
)
امستقبل75 762010 (.
وتشكل اهوية التنظيمية ي امنظمة من القيم اجوهرية وامعتقدات الي
تواجه تصرفات العاملن بامنظمة ،إذ يكون لإدارة العليا دورا أساسيا ي تشكيلها
واإجابة عن السؤال "من حن " كمنظمة ،فذلك يؤثر ي تفسر اأمور
وحديد التحديات عند صياغة اإسراجية وااتصال باخارج وحل النزاعات
التنظيمية (.عبد الطيف  ،جودة) 329،2010:
 .الدراسات السابقة حول اموضوع :
 1 4الدراسات السابقة امتعلقة بالتنوع الثقاي:
الدراسة اأوى :دراسة قام بها  G ,Hofstedeحول الثقافة امتعددة ،حيث
يرى الباحث استحالة إجاد نظرية عامة للمنظمات ،أن النظريات وضعت من
عقول ختلفة والي تعرف بالنماذج امختلفة ،وهو ما يوضح ي اأصل حجم
ااختافات الثقافية بن اأمريكين واأوروبين ،وبن اأوروبين أنفسهم من
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ناحية أخرى ،كما أن جارب نقل النماذج التنظيمية من بلد إى أخر أثبتت
فشلها ،وقد حاول  Hofstedeحليل الثقافة انطاقا من أربعة أبعاد ثقافية
رئيسية هي كالتالي :بعد مسافة القوة (البعد الرتي  ،بعد جنب عدم التأكد
(التحكم ي الايقن  ،بعد الفردانية  /اجماعية ،بعد الذكورة /اأنوثة.
2008 77

الدراسة الثانية  :قام بها الباحث وليام أوشي ،وي حاولة للرهنة على سر
تفوق اإدارة اليابانية وكفاءة منظماتها ااقتصادية مقارنة بامنظمات
اأمريكية ،حاول أوشي تطوير أسس جديدة للتفكر اإداري ،جهوده العلمية
ظهرت ي كتابه :كيف يواجه اأمريكيون التحدي الياباني العديلي:
 )174،1995الكتاب يشرح القفزة النوعية للمؤسسات اليابانية من خال
الركيز على أبعاد الثقافة ،ومن جهة أخرى يعتر أوشي أول من حدث عن
الثقافة كعامل حدد ي تصميم أنظمة امراقبة داخل امؤسسة.
 2.4الدراسات امتعلقة باهوية التنظيمية:
الدراسة اأوى :قام بها البحثان ي عام اإجتماعSainsaulieu,Iribarne :
وظهرت أعمال وأحاث سانسوليو كتكملة أعمال ميشال كروزيه وهذا ضمن
تيار التحليل ااسراجي ،فقد ساهم وبقوة ي تطوير هذا التيار ي فرنسا ،حيث
قاد العديد من البحوث ي مركز علم ااجتماع امنظمات حول ثقافة امؤسسة
وهوية اأفراد ي التنظيمات ،برزت من خال مؤلفاه :اهوية ي العمل
 ،L’identité au Travailعلم ااجتماع امؤسسة ،sociologie de l’entreprise
أين أكد على أهمية التحليل الثقاي داخل امنظمات والورشات ،ويُميّز رونو
سانسوليو بن ثاثة أشكال من اإنتاج ااجتماعي للثقافة :اانتقال من السلف،
والتأثر امعياري  ،والتعلم التنظيمي( Alexandre et Krylov ; 2011,133 ) .
الدراسة الثانية :قامت بها الباحثة  Bricksonهدفت الدراسة إى بيان
كيفية قيام إدارة امنظمة بربط هويتها التنظيمية باأطراف اأخرى ،اختارت
الباحثة عينة متكونة من  1126موظفا ي حو  28منظمة تعمل ي صناعات
الشراب دون كحول ي بريطانيا ،وتوصلت الدراسة إى أن العاقات مع اأطراف
امعنية ها تأثر كبر ي إدراك الفرد ماهية امنظمة الي يعمل معها ،كما
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توصلت الباحثة بضرورة ااهتمام باهوية التنظيمية إذ ان امنظمات كاأفراد
متلك هوية تنظيمية خاصة بها (. .عبد الطيف  ،جودة) 138،2010:
الدراسة الثالثة :دراسة عبد الطيف عبد اللطيف وحفوظ أمد جودة
بعنوان :دور الثقافة التنظيمية ي التنبؤ بقوة اهوية التنظيمية  ،هدفت الدراسة
إى حديد دور الثقافة التنظيمية ي التنبؤ بقوة اهوية التنظيمية  ،وأظهرت
نتائج الدراسة أنه ا توجد فروق ذات دالة إحصائية ي إجابات أفراد العينة إزاء
اهوية التنظيمية ترجع إى العوامل الشخصية امتعلقة بالرتبة اأكادمية(.
عبد الطيف ،جودة) 156- 119،2010:
 .أهمية التنوع الثقاي ي امؤسسة :إن فهم التنوع مكن أن يساعد على
إعادة تصويب الرؤية التنظيمية وحديد قائمة اأهداف امنشودة ،فضا عن
توزيع امنتجات وتعديل ااسراجيات واممارسات التنظيمية ،واأسس الي من
شأنها النهوض مهامها ،لذلك يعتر التعدد وسيلة تنظيمية لرمة اخطط
إى نتائج فعلية ،وترز أهمية التنوع الثقاي من خال حقيق امزايا اآتية:
 يعد التنوع وسيلة للربح ااقتصادي والتجاري من خال نشر ثقافة
التجديد وضخ دماء جديدة ي جسم امنظمة ،فضا عن صقل اإيديولوجيات
امتوافرة على ميع امستويات والي تسهم ي فعالية امنظمة.
 يزداد الواء لدى العاملن الذين يشعرون إن فرص التقدم والنمو
الوظيفي ا يقتصر على ماعات معينة أو شرحة معينة.
 استشعار حاجة اإدارة إى جذب قوة عمل ماهرة ومدربة وتعلم متبادل
ومشاركات ي الرأي والتصور.
 يعد التنوع ضرورة اسراجية لاحتفاظ باموهبة العالية ،ويقلل
استنزاف العاملن اماهرين ،وصناع امعرفة ،إذ يساعد التنوع الثقاي امنظمة ي
التطوير واحفاظ على اأشخاص اموهوبن ،إذ تستطيع امنظمة ذات السمعة
العالية واجيدة جذب أفضل امتقدمن للعمل من بن الرجال والنساء
واجموعات ذات الثقافات امتعددة.
 تفعيل القرارات ااسراجية للقيادات اإدارية ،حيث إن تعامل القادة
بصدق وبراعة مع التنوع من شأنه أن يرسم هيكل تصوري صحيح يعكس أفضل
النماذج واممارسات لدعم التغير ( .النعيمي،بطرس الشكر) 300، 2016 :
حمد من هيشور
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 يؤثر التنوع الثقاي ي الكلفة ،إذ أن امنظمات الي تتبنى التنوع تزيد من
الراحة ي العمل للمجموعات امتنوعة ،وبالتالي يقلل التنوع من الغياب ودوران
العمل وما يرتبط بها من كلف إضافية.
يوفر التنوع اأسس العميقة والعريقة ي حل اخاف للمشكات واخاذ
القرارات الصائبة( .أثر عبد اه ،2014 :ص )214- 213
 .أبعاد التنوع الثقاي ي امؤسسة ااقتصادية :هناك ثاث أبعاد للتنوع
الثقاي حددها الباحثن ي جال الثقاي للمنظمة وهي:
 .منظمة خبرة :تسعى امنظمة ي دنيا اأعمال أن تكون خبرة ي تقديم
اخدمات للزبائن ،واحرامهم وإرساء بيئة عمل صديقة لإنسان ،وتوفر فرص
متساوية للمبدعن وامبتكرين ،وتكريم اجميع بطريقة منصفة.
فامنظمة اخبرة ما هي إا ناتج لنضوج امنظمة امتعلمة ،فالقادة أو ما
يعرف بالعام التحويلي هو وسيلة وحيدة الي من خاها مكن أي منظمة أن
تصبح خبرة ومتميزة.
 .2إدارة تنفيذية ناجحة :تلعب اإدارة الناجحة دورا رئيسيا ي العملية
اأكثر أهمية للمنظمة أا وهي استخدامها إدارة التنوع ي قوة العمل لتحسن
موقع السوق وقيمة ملة اأسهم ،ولكي تكون الشركات ناجحة ينبغي عليها
ااستمرار ي النظر امستقبل وليس إى اماضي ،مع تبي سياسة تدريب وحفيز
وتطوير وتوجيه واحدة لكافة العاملن ،والنظر مستقبل العاملن نظرة متوازنة،
ولكي تكون اإدارة ناجحة ينبغي عليها أن تكون واضحة ي مكافأتها وتقديراتها
للموظفن ،تواصلها ،احتفائها موظفيها ي العلن ،حتى يكون ذلك حافزا
لآخرين ،قيامها بتقديم امكافأة لزيادة قيمتها امعنوية .
أن رعاية اموهبة هي مهمة لسببن :السبب
 .3رعاية اموهبة :أشار
اأول هو مكن امنظمات من احفاظ على اموهبة ،والسبب الثاني يرتبط بامدى
الذي يشرك فيه هؤاء العاملن ،وعلى إشراكهم أكثر كلما كانوا أكثر
ميا لقبول اأشياء اإجابية حول امنظمة مساهمن بذلك ي تطوير العاقات
داخل امنظمة.
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 . 7التعدد الثقاي خيار اسراجي أم ضرورة حتمية ؟
التنوع الثقاي ي ميع الوضعيات هو خيار اسراجي أملته الظروف
البيئية احيطة ،وأن الفوائد احتملة للتنوع جب أن تكون أكر من حجم
التكاليف احتملة ،فإن التحدي الذي يواجه امؤسسة ااقتصادية هو جاحها
بزيادة فعالية اإدارة ي امنظمات امتعددة الثقافات ،بينما يتم خفض السلبيات
احتملة للتنوع ،وبالتالي على اموظفن العمل كفريق واحد وعلى امدربن
التعامل بشكل ختلف عما كانت عليه ي اماضي ،وكما ينبغي عليهم إعادة
تصميم اسراجيات حفيزية وتفاعلية وتصورية وتعليمية جديدة ،وتدعيم
الرؤية اموحدة لتشجيع اموظفن على اإبداع.
إن تطوير ثقافة اموارد البشرية وتطوير عاقات الثقة مع اموظفن وإعادة
هندسة اإدارة ومذجة ااتصال التنظيمي كلها قضايا على سبيل امثال ا
احصر حتاج إى عقلية تنظيمية متفتحة ،ولتحسن الصورة ااجتماعية
للمؤسسة وتعزيز اجاذبية ،ابد من تضحيات جسام ،صحيح أنه ا توجد
مؤسسة معصومة من الصراعات كما ا يوجد واء كممارسة عامية مطلقة
فقط «اممارسات اجيدة» الي تتكيف مع كل حالة تدفع امؤسسة بوضعها ي
أعلى امراتب أو ي الصدارة.
 .اهوية امهنية مسارات فردية أم ماعية؟
إن عملية بناء اهوية فردية كانت أو ماعية ليست سوى مرة استنتاجات
الفرد وعصارة خاصاته من خراته .غر أن هذه العملية الفردية غر مكنة
بدون عاقات اجتماعية وهو ما يدفعنا إى ااعتقاد بأن هوية الفرد تشمل حتما
بعض ما تعلمه .إن بناء اهوية يتطلب التعلم ي اللحظات الي تسمح بعاقة
الذات مع الكائنات الفردية بعضها البعض ،ومع امؤسسة ،فبدون خرة اآخرين،
وبدون ماحظة أقران امهنة ،وبدون تقاسم امعلومات ،تصبح هوية العامل ليست
ناضجة .إذن فالبعد اجماعي يساعد اإنسان إى الوصول بفضل اآخرين إى
ميع درجات ااعراف اموجودة ي حياته امهنية ،كما أن اانتماء إى امنظمة
هو أيضًا ناقل للهوية ،والعاقة بامنظمة تسمح بوجود هذه اهوية؛ حيث يدمج
الفرد دون وعي تقريبًا اإماءات أو الكلمات أو امبادئ أو القيم أو حتى
مصطلحات امؤسسة الي يعمل بها ي خياله الذاتي .عاوة على ذلك ،فإن
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امنظمة لديها كل ااهتمام ي حدوث ما يؤشر على اجودة والتماسك
وااعراف امتبادل ،ومن وجهة نظر تنظيمية ،مكن القول أن اهوية التنظيمية
هي صورة معرفية حتفظ بها أي عضو ي امنظمة ،حيث يتكون هذا التمثيل
امعري من اخصائص امختلفة مؤسسة يعترها العضو مركزية وميّزة ودائمة،
إنها نتيجة تفسرات ومثّات واستيعاب العام التنظيمي الذي ختره اممثل،
ويتم فهم هذا العام من خال اأهداف والرسائل واممارسات والقيم واإجراءات.
) وترتبط اهوية حسب خصائص امهنة الي
2013 36
ُتمارس ،أن لكل مهنة تعريف موضوعي مشرك بن ميع أفراد اجتمع ،وحدد
الفرد هنا ي نشاط العمل استخدام معرفته وأسلوبه الشخصي ومنطق عمله
واسراتيجياته ومهاراته الي تشكل هويته امهنية ،وعلى الرغم من لكل مهنة
هويتها ذات اخصائص التارخية  ،فإن الفاعل التنظيمي متلك إماءات
ومنطق مهنته ،وبالتالي يبي الفرد هويته امهنية طوال فرة تدريبه على امهنة
وتطورها.
إن عملية بناء اهوية التنظيمية تكون نتيجة اختيارات الشخص نفسه داخل
جسد امنظمة ،حيث يستخلص اأفراد استنتاجاتهم ودروسهم من جاربهم
ااجتماعية وقواعد مهنتهم ،لذا فهو عملية مستمرة وديناميكية وتفاعلية.
بعبارة أخرى ،دستور اهوية امهنية يُمارس طوال احياة امهنية ،ولذلك فهو
يتغر مع مرور الوقت ،إنه خضع للتغيرات والتطورات الي تفرضها امؤسسة
والفرد نفسه والبيئة ااقتصادية ككل ،ومعنى هذا أن اأفراد يقومون أيضًا ببناء
هويتهم امهنية من خال العضوية ي جموعات اجتماعية ،ومكن أن تكون هذه
اجموعات فريقًا أم أشخاصًا على نفس امستوى اهرمي  ،امهم أفراد مرتبطون
بنشاط مشرك ،متثلون جموعة متجانسة من اإجراءات والقيم وامعاير
والسلوكيات وامعتقدات الي هي مصدر بناء اهوية .حيث يُنظر إى العمل هنا
على أنه مساحة للتنشئة ااجتماعية التنظيمية والتعرّف امشرك مع اآخر ،
فهو مرجع مارس الفرد منه التقليد ،وامقارنة أو التمايز ،وااتصال بهذه
اجموعة حدد جزئياً خصائص اانتماء ،بيد أن التغيرات التنظيمية تبلور
العديد من التوترات اهوياتية ،هذا فاانتماء إى امنظمة يوفر هم الطريقة
الوحيدة للتعبر عن جزء من هويتهم وشخصيتهم ورما انتمائهم امنظمي
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وبالتالي فإن تعميق فكرة ااعتماد امتبادل ي مثل هذا السياق مثل خط أمر
مثر لاهتمام) Djabi et Chanlat ; 2014,55) .
 .التنوع الثقاي وديناميات اهوية
تظهر ديناميكية حول اهوية عندما يواجه الفرد تنافرًا حادًا داخل اهيكل
التنظيمي ،فيعمل على إجاد حل من أجل احفاظ على هوية ذاتية إجابية،
وينتج هذا عن حقيقة أن الفرد ينتمي إى جموعة يقدرها بشكل سلي ،ويرغب
ي اانضمام إى جموعة مرجعية يقدرها بشكل إجابي ،فيتساءل اممتثل عن
وضعه احالي الذي يعتره بعيد عن اهوية الي يرغب ي بنائها ،حيث تكون
امقاومة النفسية ي هذا السياق هي مقاومة ذات طبيعة اجتماعية ،وهنا سيحاول
الشخص الذي يرغب ي احفاظ على العاقات البينشخصية تقليل تضارب
اهوية ،وإذا لزم اأمر بعد ذلك أن ينأى بنفسه عن امهنة حتى لو كانت بالنسبة
له امهنة ضرورية من أجل تلبية اشباعات سيكو اجتماعية ومعاير معينة.
ويشر الفرد إى اهوية واارتباط العاطفي مهنته ي صورة "امهنة الفريدة
مشاريعه الشخصية " الي تسمح له أو لأفراد املتحقن ببناء هوية اجتماعية،
ومع ذلك ،فمن الضروري توضيح أنه إذا كان هؤاء الفاعلون يرغبون ي دخول
امهنة فإنه ي الغالب يكون صعب ااندماج لفرات معينة بسبب ااختافات
والفروق الثقافية؛ وأحيانًا ،نرى صراعات اهوية يظهر نتيجة أن امؤسسة مثابة
جتمع مصغر حوي ذهنيات ختلفة على امستوى ااجتماعي والتنظيمي ،فإذا
أظهرت هذه اجموعات امهنية دافعًا قويًا مهنتهم ،فيبدو أنهم قد شكلوا
ديناميكية "دفاعية" ما يتماشى مع منطق استمرارية اهوية.
عموما مكن القول أن القيم الثقافية الراسخة ي جهاز امؤسسة هي اأساس
ي التصدي للصراعات وااختافات الداخلية  ،وهنا تصبح قراءة امشهد
التنظيمي للمؤسسة هي من صميم إرادة الطاقم الفي واإداري ،ما يسهم ي
حقيق امزيد من التقدم التنظيمي والنجاعة اأداتية ،حيث منح « امقاربة
الثقافية للمؤسسة » للطاقم امسر قوة إرغام جرية مختلف التمثّات واأفعال،
ومعنى أخر فإن فهم أوضاع امؤسسة يأتي عن طريق استثمار وتوظيف اجانب
اأخاقي واإجابي للثقافة من طرف امسرين ،امسؤولن عن تدعيم وتعزيز
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امركز التنافسي للمؤسسة من خال تبي اسراتيجيات معينة تسمح باارتقاء
ي اأداء واإنتاج .
 .رمزية التنوع الثقاي كعربون للهوية التنظيمية :
إن التحدي احقيقي امطروح ي عام امؤسسة وإدارة اأعمال هو كيفية
التعرف على مط التفكر لدى الفئات السوسيومهنية ،ذلك أن معرفة
وتشخيص ثقافة العامل يسمح معرفة الذهنية والسيكولوجية الشائعة لدى
العاملن واموظفن،لكن مكن القول أن التغّلب على هذا التحدي والصعوبة
التنظيمية مكن ي فهم وتفسر كيف يفكر العمال؟ وكيف يتصرفون؟
وكيف ينظرون؟ وكيف متثلون؟ ومعنى آخر ،يَصعب تَفسر كيف؟ وماذا؟
تتصرف جموعة مهنية أو جموعة من اأعضاء على هذا النحو؟ أن تفهم ماذا
تتصرف جموعة مهنية مثلما يفعلون أمر ي غاية الصعوبة؛ أننا بصدد حديد
القيم الي توّجه السلوك والفعل واممارسة ،كما أن اإجابة على هذا اللغز رما
يسمح حل معظم امشاكل التنظيمية الي تواجه امؤسسات ااقتصادية ي
زمن« عدم اليقن ».
إنّ التحكم ي التقلبات السلوكية وحقيق توافقية العاقات ااجتماعية
الداخلية ،وإنتاج امعنى الذي حسن التصاق اموظفن إى جانب آليات التحفيز
واإغواء ،تُعر بشكل أو بآخر عن احاات الوظيفية لأعمال ااجتماعية داخل
امؤسسة ،وهنا يكون مقدور امسرين اماهرين ااستثمار اأمثل ي السلوكيات
اإجابية امعززة للعمل اجاد وامثمر وبامقابل دحض السلوكيات السلبية .وي
احالة هذه ،تصبح اهوية امهنية أداة اسراجية فعالة تسمح أعضاء نفس امهنة
بالتعرف على أنفسهم وااعراف خصوصياتهم ي اخارج ،فهي تفرض عماً
مزدوجًا للتوحيد الداخلي من جهة ،وااعراف اخارجي من جهة أخرى،
ومنه فاهوية التنظيمية مفتاح
2013 76
لاندماج ااجتماعي التنظيمي وانسجام اأعضاء الفاعلن ي الشركة،
وحقيق التميّز التنظيمي وأهم عامل « ُيمَهد» طريق النجاح « تنظيميًا
واسراجيًا ».
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خامة:
مكن القول ي ختام هذه الدراسة إن التعدد الثقاي له دور اسراجي ي
تشكيل اهوية التنظيمية بامؤسسة ،كما تعد الثقافة مؤشرا إزالة القيود
التنظيمية ومساعدة امؤسسة ااقتصادية على إحداث التغير والتطوير بهدف
مواكبة متطلبات البيئة ااقتصادية وحقيق النجاح ااسراجي بالركيز
على امدخل الثقاي .فتشكيل ثقافة داعمة للهوية التنظيمية ،يبدأ من خال
التخلي عن القيم التسيرية التقليدية ،وخلق لغة جديدة ،ومفردات
ومصطلحات توافقية ،وتأصيل قيم ثقافية جديدة تراعي امهارة الفردية
واجماعية ،وتبعث سلوكيات جديدة ومعاير تشاركية ،وكل هذا يزيد من
الرسالة ااسراجية القوية للمؤسسة ااقتصادية.
توصيات الدراسة:
 ضرورة تعزيز وتثمن التعدد الثقاي واهوية امهنية الداعمة للتميز
التنظيمي.
 العمل على حفيز اأفراد وتشجيعهم واستثمار ما لديهم من طاقات
ومعارف لفائدة امؤسسة.
 تطوير فرق العمل والعمل على حقيق العدالة التنظيمية بهدف تشجيع
قبول التطوير والتخفيض من مقاومته.
 إجراء امزيد من البحوث العلمية فيما خص التعدد الثقاي والتهوية
التنظيمية ي مؤسسات اقتصادية جزائرية باستخدام شبكة من أدوات التحليل
الكيفي.
 ااستفادة من جارب امؤسسات الناجحة ي توظيف التعدد الثقاي
واهوية امهنية.
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AbstractThis Study Aimed To Verify The Psychometric Characteristics
Of The Scale Of The Level Of Ambition For Moawad And Abdelazim
(2005) Using The Rash Model And By Winsteps Program, The Scale
Was Applied To A Sample Of 200 Male And Female Students In
Ghardaia University For The Academic Year 2019/2020, The Results
Were Reached To Re-Grading The Scale Items After Calculating The
Items Difficulty Coefficient In The Logit Unit, The Study Also Found
That The Scale Has Acceptable Reliability And Validity Indicators.
KeywordsModern Thoery; Rash Model; Reliability; Validity.

مقدمة
اهتم علماء النفس منذ أن وجدت حركة القياس النفسي بتحقيق صدق
وثبات ااختبارات وامقاييس النفسية ،سعيا منها لتحقيق أعلى درجة من
اموضوعية ي هذه اأدوات عند استخدامها ي عملية القياس.
وقد تبلورت الفلسفات واأفكار لتخرج إى العلن حت مسمى نظرية القياس
ي علم النفس ،وقد كان ( )Sbearman & Yuleأول من قدم هذا الطرح
مطلع القرن العشرين ،حيث أوجدت هذه النظرية ملة من الفروض وامسلمات
الي كان القياس النفسي وا يزال يعتمد عليها (زياد و بوقصارة،2018 ،
ص.)28
حيث اعتمد الباحثون ي بنائهم لاختبارات على مبادئ هذه النظرية ،كما
وحاولوا تفسر نتائجهم من خاها أيضا ،وعلى الرغم من أن نظرية القياس
هذه سيطرت على حركة القياس ي العلوم النفسية والربوية لفرة طويلة
جدا ،إا أنها عانت العديد من أوجه القصور ي مواجهة الكثر من امشكات
السيكومرية الي أصبحت تؤرق امختصن ي جال القياس(احاسنة،2013 ،
ص.)96
لعل من أبرزها أن هذه النظرية تفرض تساوي خطا القياس جميع اأفراد
امطبق عليهم ااختبار ،ما ينتج عنه أن متوسط خطا القياس جميع اأفراد
ربيعة عمران ،أمد بن سعد
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يساوي صفر ،وعليه فإن تباين اأخطاء اموجبة يلغي تباين اأخطاء السالبة
(حبيش وآخرون ،2018 ،ص ،)162ويشر كل من & (1985) (Hambleton
)Swaminathanإى أن الثبات حسب هذه النظرية يتأثر باموقف ااختباري،
حيث يعتمد الثبات على تطبيق الصورة ااختباري مرتن على أفراد العينة –
التطبيق وإعادة التطبيق  -حيث أنه من اممكن أن ختلف اموقف ااختباري
وظروف التطبيق بن امرتن ،وسعيا من العلماء إى إجاد حلول مشكات ما بات
يعرف ي يومنا هذا بالنظرية التقليدية ي القياس (Classical Test
) ،Theoryشهدت نظريات القياس النفسي والربوي تطورا سريعا ،لعل أهم
ماحه ظهور وتطور نظرية جديدة ،أصبحت هي اخلفية اأساسية امعتمدة ي
القياس اموضوعي للسمات واخصائص النفسية والربوية وهي نظرية السمات
الكامنة )((Latent Trait Theoryبوسام ،2008 ،ص .)40
ويذهب الثوابية ( )2010إى التأكيد على أن هذه النظرية تعد تطورا حديثا
ي جال القياس النفسي والربوي وذلك من خال ما قدمته من قضايا جديدة
مثل بنوك اأسئلة ( )Item Bankingوالقياس التكيفي ( Testing
 )Adaptiveومعادلة ااختبارات ،إضافة إى أن هذه النظرية تتيح تشبيك عدد
من ااختبارات الي تقيس متغرا واحدا حيث تصر مقياسا واحدا تتدرج
مفرداته على ميزان تدرج واحد ومشرك (العزاوي ،2020 ،ص.)103
كما تقوم هذه النظرية على ملة من اافراضات تتمثل ي وجود مات أو
خصائص يطلق عليها السمات أو القدرات تكمن خلف أداء الفرد على اختبار ما،
حيث انه مكننا التنبؤ بقدرة الفرد من خال أدائه على ااختبار ومن خال
درجاته على السمات ،غر أن هذه السمات ا مكن ماحظتها أو قيساها بشكل
مباشر أنها تتصف بصفة الكمون.
ويعتر موذج راش ( )Rasch Modelاأداة التطبيقية للنظرية السمات
الكامنة حيث تشر كاظم ( )1988إى أن هذا النموذج يوفر القياس اموضوعي
من حيث استقال صعوبة البند عن صعوبة بقية بنود ااختبار وكذا عن قدرات
اأفراد امطبق عليهم ،إضافة إى أن ميع بنود ااختبار متساوية من حيث قوتها
التمييزية.
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حيث ارتبط هدا النموذج باسم ( )GoergeRaschعام الرياضيات
الدماركي الذي نادى بضرورة وجود نظام قياس موضوعي ي العلوم السلوكية
حتى تصل هذه العلوم إى تطور له معنى ،حيث كان اهدف من أعماله حقيق
اموضوعية ( )Obejectivityي النتائج ،أنه يرى أن اموضوعية وعلى أهميتها
غر متوفرة علم النفس وعلوم الربية ،ويرى بأنه حتى يتحقق شرط اموضوعية
ي أي عملية قياس ابد من حرير تداريج أدوات القياس من خصائص اأفراد
امطبق عليهم ما يسمح لنا بتعميم النتائج (بوسام ،2008 ،ص .)42- 41
حيث يقوم هذا النموذج على جموعة من اافراضات اأساسية هي:
أحادية البعد (.)Unidimensionality
ااستقال اموضعي (.)Local Independence
امنحنيات امميزة للمفردة ().)Item Characteristic Curve (ICC
التخمن (.)Gussing
السرعة (( )Speednessبوقصارة وزياد ،2018 ،ص29؛ كاظم ،1988 ،ص
.)42
تظهر أهمية هذه الدراسة من خال أنها حاول أن تقدم إى الطلبة
والباحثن ي جال علم النفس وعلوم الربية هذا الطرح اجديد ي جال
القياس النفسي والذي أصبح معموا به ي العديد من الدراسات واأحاث
وظهرت كفاءته وفعاليته ي التغلب على العديد من النقائص وامشكات الي
كانت تواجههم خال تطبيقهم للنظرية التقليدية ما تؤثر على صدق
نتائجهم ودقتها ،ونظراً لكثرة الدراسات واأحاث الي أكدت على فعالية هذا
موذج راش ي حقيق اموضوعية ي القياس مختلف ااختبارات وامقاييس ،فإن
هدف هذه الدراسة هو توظيف موذج راش ي التأكد من اخصائص
السيكومرية مقياس مستوى الطموح للدسوقي ( ،)2013وعليه فإننا نصوغ
إشكالية الدراسة على النحو التالي :ما اخصائص السيكومرية مقياس مستوى
الطموح؟
حيث يتفرع عن هذا السؤال سؤالن فرعين هما:
 هل يتمتع مقياس مستوى الطموح بالصدق حسب موذج راش؟ هل يتمتع مقياس مستوى الطموح بالثبات حسب موذج راش؟ربيعة عمران ،أمد بن سعد

679

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 691- 676 : )2021(3

ومنه فإن فرضيات الدراسة تكون على النحو التالي:
 يتمتع مقياس مستوى الطموح بالصدق حسب موذج راش يتمتع مقياس مستوى الطموح بالثبات حسب موذج راش. .1مصطلحات الدراسة:
 .مستوى الطموح:
يعرف معوض وعبد العظيم ( )2005مستوى الطموح بأنه "مة ثابتة ثباتا
نسبيا وتشر إى ان الشخص الطموح هو الذي يتسم بالتفاؤل وامقدرة على وضع
اأهداف وتقبل كل ما هو جديد وحمل الفشل واإحباط".
مفهومي الصدق والثبات حسب موذج راش:
 .2.1مفهوم الصدق:
يعي الصدق ي موذج راش تدرج البنود ي تعريفها للمتغر موضوع القياس،
كما يتعلق أيضا بصدق تدرج قدرات اأفراد على متصل هذا امتغر وبذا يتوفر:
 صدق تدرج بنود ااختبار ي قياس امتغر موضوع القياس صدق تدرج قدرات اأفراد على متصل هذا امتغر. .3.1مفهوم الثبات:
إن مظاهر الثبات باستخدام موذج راش ي القياس مرتفعة ذلك أنها تربط
بن كل من صعوبة البند وقدرة الفرد ،وعدم تأثرها بتغر ااختبار امستخدم،
وهذا يعي ثبات نتائج القياس وعدم اختافها باختاف ااختبار امستخدم ،حيث
يوفر لنا الثبات ي موذج راش:
 استقال القياس عن ااختبار امستخدم. استقال القياس عن جموعة اأفراد امؤدية لاختبار(كاظم1988 ،أ،ص .)100- 99
 .إجراءات الدراسة:
 1.3منهج الدراسة:
يتعن على كل باحث مهما كان جال خصصه أن يتبنى منهجا علميا
يتوافق وطبيعة الدراسة الي يقوم بها ،وهذا تبنت الباحثة امنهج الوصفي على
اعتبار انهمن أنسب امناهج العلمية الي تتاءم وطبيعة البحث الذي تقوم به.
ربيعة عمران ،أمد بن سعد
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 .2.3جتمع الدراسة:
مثل جتمع البحث احالي ي ميع الطلبة امسجلن على مستوى جامعة
غرداية ،من التخصصات العلمية واأدبية وامسجلن خال اموسم اجامعي
 2020/2019حيث بلغ تعدادهم (.)10212
 3.3عينة الدراسة:
تكونت عينة التقنن من ( )200طالباً من الطلبة امسجلن على مستوى
جامعة غرداية ،منهم ( )109طالبا بنسبة قدرت بـ ( )%54.5و( )91طالبة بنسبة
(.)%45.5

 .عرض ومناقشة النتائج:
 .1.3عرض ومناقشة الفرضية اأوى:
تذكر بنص الفرضية :يتمتع مقياس مستوى الطموح بالصدق حسب
موذج راش.
للتحقق من صاحية مقياس مستوى الطموح م تهيئة البيانات وذلك قبل
التحقق من مدى ثبات وصدق مقياس مستوى الطموح امطبق ي الدراسة
احالية وفق موذج راش ابد من تهيئة البيانات لتصبح مائمة للنموذج ،وذلك
وفق مرحتن:
امرحلة اأوى :وهي حذف أي فرد اختار نفس البديل لإجابة على كل بنود
امقياس ،وحذف أي بند م اختيار نفس البديل لإجابة عنه وهذا أنه يعتر بند
غر ميز.
امرحلة الثانية :فهي تهيئة البيانات لتكون مائمة للنموذج ومن مة التحقق
من صدق والثبات ،ويتم ذلك من خال إحصائية امائمة التقاربي (الداخلية)
الذي ا بد أن ينحصر بن ( ،)0.60 ،1.40وبعد أن تصبح البيانات مائمة
للنموذج مكن التحقق من ثبات امقياس وصدقه وفق موذج راش ،من خال

استخدام برنامج  winstepsامعتمد ي هذه الدراسة ،وهذه اخطوة أي خطوة
تهيئة البيانات والتحقق من مائمتها للنموذج ،قبل التحقق من صاحيتها وفق
موذج راش.
وأسفرت هذه امرحلة عن حذف ()07أفراد كانت مائمتهم اإحصائية
التقاربية أما تفوق ( )1.40أو اقل من  0.60وهم اأفراد الذين أرقامهم (،172
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 ،)04،12 ،17 ،82 ،59 ،145حيث جاءت إحصائيتهم على التوالي(،5.64 ،9.90
 ، )0.56 ،0.48 ،0.42 ،3.72 ،5.23كما م حذف البندين ( )06 ،03حيث كانت
إحصائية مائمتهم ( ،)1.79 ،8.32ومن مة مكن التحقق من ثبات وصدق
امقياس وفق عدة معاير.
اجدول  .15إحصائية امائمة التقاربية للنموذج بعد حذف اأفراد والبنود
غر امائمة
ترتيب البنود
07
05
32
15
22
11
25
27
36
30
31
12
35
29
8
28
10
امتوسط
احسابي
ااحراف
امعياري

امائمة

إحصائية
الداخلية

تربيع
الوسط

الدرجة
امعيارية

1.40
1.38
1.23
1.13
1.03
1.12
1.10
1.09
1.08
1.06
1.03
1.06
1.05
0.98
1.2
1.1
1.00

3.1
3.00
2.6
1.3
0.3
1.3
1.2
0.7
0.9
0.7
0.4
0.6
0.6
0.10.3
0.1
0.00

1.00

0

0.21

2.1

ترتيب
البنود
20
34
23
19
21
09
33
26
18
01
04
02
24
13
17
16
14
امتوسط
احسابي
ااحراف
امعياري

إحصائية امائمة الداخلية
تربيع
الوسط

الدرجة
امعيارية

0.99
0.98
0.94
0.97
0.97
0.95
0.90
0.89
0.89
0.89
0.86
0.84
0.77
0.75
0.75
0.74
0.69

0.10.20.70.30.30.40.91.11.01.1-1.7
1.82.52.23.23.23.2-

1.00

0

0.21

2.1

امصدر :برنامج

من خال اجدول أعاه وبعد حذف البيانات غر مائمة للنموذج أفراد وبنود
أعيد التحقق من مائمتها دائما باستخدام إحصائيات امائمة التقاربية مثلة
ي تربيع الوسط للتطابق الداخلي والذي ا بد ان تكون قيمه حصورة ضمن
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اجال ( ،)0.60 ،1.40وقد حقق ذلك حيث ناحظ ان القيم احصرت بن
( 0.69و )1.40للبند رقم  14و للبند رقم  07وكذا الدرجة امعيارية احصورة ي
حوالي ،3±اذا مكننا القول ان البيانات امستمدة من عينة الدراسة ااستطاعية
تتوافق وموذج راش وعليه البيانات اآن مهيأة وجاهزة استخراج معاير الصدق
والثبات.
امعيار اأول :أحادية البعد
للتحقق من مدى قدرة مقياس مستوى الطموح امستخدم ي الدراسة
احالية على قياس ما وضع لقياسه فعا ،م استخدام التحليل العاملي
للمكونات اأساسية للبواقي ،الذي من خاله نعرف مدى أحادية البعد مقياس
الدراسة ومدى صدقه ،ومعيار أحادية البعد ا يعي بساطة امتغر موضوع
القياس ،أي ما يقيسه البند ،و إما أن يعرف امتغر (مة الطموح) بواسطة
جموعة من البنود ذات صعوبة أحادية البعد ،ما يعي أن البنود متجانسة فيما
بينها وتقيس نفس السمة وا ختلف فيما بينها إا من حيث مستوى الصعوبة
فقط ،وكذا أن يكون اأفراد ذو قدرة أحادية البعد ،حدد وحدها مستوى أدائهم
على ااختبار  ،من خال النتائج اموضحة ي اجدول التالي:
اجدول  .16نتائج التحليل العاملي للمكونات اأساسية للبواقي باستخدام
موذج راش
حجم تباين البواقي امعيارية
التباين الكلي ي ااستجابات
التباين امفسر بواسطة تقديرات موذج راش
(التباين الذي فسره العامل الرئيسي)
التباين امفسر بواسطة اأفراد
التباين امفسر بواسطة البنود
التباين غر امفسر (جموع)
التباين الذي فسره العامل الثاني (اأول بالنسبة
للبواقي)

اجذر
الكامن

اماحظ

امتوقع

47.00

%100

%100

13.00

%27.7

38.3

3.9

8.2

8.4

9.2

19.5

19.9

34.00

72.3

71.7

2.8

.15

8.2

امصدر :برنامج
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إذا من خال اجدول أعاه ناحظ انه للحكم على أحادية البعد نستخدم
التحليل العاملي بامكونات اأساسية للبواقي ،وهناك عدة حكات ابد أن تتوفر
كما ذكر آنفا أهمها أن تكون قيمة التباين الذي فسره العامل الرئيسي
(التباين امفسر بواسطة التقديرات) ما بن  20إى  ، 80بانه جال مقبول
ومؤشر قوي وهو كما هو موضح ي اجدول قدر ب ( ،) 27.7ما جعله مؤشرا
قويا للحكم على أحادية البعد.

ويشر  )Linacre( 2006حك آخر للحكم على أحادية البعد وهو أن
تكون قيمة اجذر الكامن لنسبة التباين الذي يفسره العامل الثاني ا تتعدى
القيمة ()03حسب ،وهو ما حقق ي الدراسة احالية حيث كانت قيمة اجذر
الكامن لنسبة التباين الذي يفسره العامل الثاني قدرت بـ (.)2.8
وهناك حك أخر للحكم على أحادية البعد أيضا هو ان يكون نسبة التباين
الذي يفسره العامل الثاني اقل من ( ،)%5وي اجدول أعاه بلغ  5.1فهي ا
تبتعد إا بأجزاء عن حقق احك الثالث لدعم أحادية البعد بعد ان حقق
احك اأساسي وهو ان يكون التباين امفسر بواسطة التقدير أما بن (80- 20
 )%اذا مكن اعتبار أنه حققت احكات الثاثة الي تثبت أحادية البعد ما
يدفع بنا للحكم على صدق امقياس ي امتغر الذي بيً من أجله وامتمثل ي
مة مستوى الطموح ،سندعم هذا احكم كما فعلنا سابقا معاير أخرى
مثلة ي معامل الصعوبة بوحدة اللوجيت ،ومعامل اارتباط الثنائي (معامل
التمييز) ،وسنبدأ معامل التمييز.
امعيار الثاني :معامل التمييز
م حساب معامات التمييز لبنود مقياس مستوى الطموح وذلك من خال
حساب معامل اارتباط الثنائي ()Rpbبن أداء اأفراد على البند وأدائهم على
البنود ككل ،وهو يعتر احدى مؤشرات صدق امقاييس ،فكلما كان معامل
التمييز ضمن اجال امقبول كلما دل ذلك على حساسية البند كمؤشر دال
لقياس مستوى الطموح .
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اجدول  .17معامات التمييز مقياس مستوى الطموح
رقم البند

07
05
36
30
31
32
33
25
22
15
4
23
20
11
29
10
12
امصدر :برنامج

معامل التمييز

0.24
0.26
0.27
0.28
0.31
0.32
0.33
0.33
0.33
0.33
0.38
0.40
0.41
0.41
0.42
0.42
0.43

رقم البند

28
24
08
02
35
09
34
27
17
26
21
19
01
18
13
16
14

معامل التمييز

0.44
0.44
0.45
0.45
0.46
0.47
0.50
0.51
0.53
0.53
0.54
0.55
0.58
0.58
0.59
0.60
0.60

من خال اجدول أعاه ناحظ أن معامل اارتباط الثنائي كانت كلها
ضمن اجال ( 0.24و )0.60ما يدل على اتساق البنود وجانسها وكفاءتها ي
التمييز بن قدرات اأفراد ي السمة امراد قياسها ،وبالتالي حكم على صدق
مقياس "مستوى الطموح" اذا مام ااعتماد على معامل التمييز كمحك
للحكم على ذلك ،إا أننا سندعمه معامل الصعوبة ،كمعيار ثالث لتحقق من
صدق امقياس وفق موذج راش.
امعيار الثالث :معامل الصعوبة بوحدة اللوجيت وإعادة تدريج البنود
يساعد تدريج البنود وفق معلم الصعوبة باستخدام موذج راش اأحادي
امعلم ي تقدير معلم الصعوبة بوحدة اللوجيت لكل بند ،ويرتب لنا البنود وفق
صعوبتها ،كما يعطينا اخطأ امعياري ي تقدير معلم الصعوبة ،وهذا مح لنا
باحكم على مدى جانس البنود وبالتالي مدى صدقها.
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اجدول  .18معامات صعوبة بنود مقياس مستوى الطموح بوحدة اللوجيت
واخطأ امعياري للنموذج للبنود
اخطأ
الرتيب الدرجة
الصعوبة امعياري
البنود اخام
للنموذج
07
32
36
20
23
28
25
17
4
30
16
2
14
19
5
10
11

امتوسط
احسابي
ااحراف
امعياري

176
291
302
311
344
347
354
355
357
360
374
379
382
384
388
393
399

1.58
0.78
0.70
0.64
0.42
0.40
0.35
0.35
0.33
0.31
0.21
0.18
0.15
0.14
0.11
0.07
0.03

0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09

396.7

0.00

0.09

65.1

0.52

0.01

امصدر :برنامج ()Winsteps

الرتيب
البنود
08
15
34
31
12
22
35
33
01
24
26
21
09
18
13
29
27
امتوسط
احسابي
ااحراف
امعياري

الدرجة
الصعوبة
اخام

اخطأ
امعياري
للنموذج

417
418
418
419
433
433
433
437
438
438
438
447
467
468
486
486
415

0.120.120.120.130.250.250.250.290.300.300.300.380.580.590.790.791.21-

0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
0.13

396.7

0.00

0.09

65.1

0.52

0.01

مت اإشارة سابقا أن جال قبول صعوبة البنود ختلف باختاف الرنامج
امستخدم ي حليل البيانات وبرنامج ( )Winstepsامستخدم حاليا جال قبول
صعوبة البنود يراوح بن ( ،)2±ومن اجدول قيمة صعوبة البنود ي الدراسة
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احالية تراوحت بن ( ،)1.21- ،1.58فكانت أقل قيمة للصعوبة ()- 1.21
لوجيت للبند رقم ( ،)27وأعلى قيمة للصعوبة ( )1.30لوجيت للبند رقم (،)07
أما البنود ذات الصعوبة امتوسطة والي تكون درجة اللوجيت( )Logitفيها (،)00
فهي البنود التالية ( ،).. ،16 ،14 ،08 ،05 ،34 ،15 ،11 ،10أما البنود ذات الصعوبة
اأعلى من امتوسط تكون درجة اللوجيت إجابية وتبتعد عن الصفر ،وهي (،07
 ،)28 ،23 ،36 ،32 ،20والبنود ذات الصعوبة اأقل تكون درجة اللوجيت سلبية،
وهي (،)...09 ،18 ،29 ،13 ،27حيث ناحظ من اجدول أن متوسط درجة صعوبة
البنود باللوجيت( ،)0()Logitوااحراف امعياري ( ،)0.52وتدل قيمة امتوسط
احسابي واحراف امعياري ي معامل صعوبة البنود على جانس الدرجات
واقرابها من متوسطها احسابي ( )0لوجيت ما يدل على اتساق البنود
وجانسها وهذا ما جعلنا حكم على صدق نتائج امقياس على عينة الدراسة
ااستطاعية ،وخارطة توحيد تدريج صعوبة البنود وقدرات اأفراد ( )Wrightي
الشكل أدناه توضح لنا إضافة إى اجدول أعاه ان تدريج البنود ختلف
باستخدام موذج راش.
الشكل  .5مثل خارطة التدريج مقياس مستوى الطموح

من خال الشكل أعاه ناحظ التدريج اجديد لبنود امقياس حيث مثل
البنود ( )29 ،19 ،13 ،12بنود ذات صعوبة متوسطة أنها تقابل (،)M=0كما هو
موضح ي خارطة رأيت،أما البند ( )06 ،26 ،22 ،18 ،14فابتعادها عن متوسط
( )0لوجيت بطريقة سالبة فهي تقع اسفل خارطة التدريج ما يعي أنها سهلة،
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والعكس بالنسبة للبنود الي تقع اعلى خارطة التدريج ،فهي تبتعد عن ()M=0
لوجيت بشكل موجب كالبند ()..10،17 ،30
ناحظ ان البنود تتوزع توزيع اعتدالي و أن اأفراد تتوزع توزيع متجانس،
وهناك تضخم ي اخارطة حيث عدد كبر من البنود تقابله عدد من اأفراد
وهذا يسمى اثر التضخم أو اثر احشد أو التكتل ،كما ان هناك أفراد ي اسفل
اخارطة ا تقابله أي بند وهذا ما يسمى اثر القاعدة معنى هناك أفراد قدراتهم
منخفضة ي اخاصية امراد دراستها م تكن هناك بنود تقابل هذه القدرة.
عرض ومناقشة الفرضية الثانية:
تذكر بنص الفرضية :يتمتع مقياس مستوى الطموح بالثبات حسب موذج
راش.
م استخراج كل من معامل الثبات لقدرات اأفراد ومعامل ثبات البنود،
وكذا معامل الفصل وجذر متوسط اخطأ امعياري ي الدراسة احالية وكانت
النتائج موضحة ي اجدول التالي:
اجدول  .19ملخص لنتائج معامات الثبات والفصل وجذر متوسط اخطأ
امعياري
متوسط

احقيقي(اماحظ)
امتوقع (النموذج)

جذر
ااحراف
اخطأ
معامل الثبات معامل الفصل
امعياري
امعياري
اأفراد البنود اأفراد البنود اأفراد البنود لأفراد للبنود
0.82

0.97

2.15

5.34

0.51

0.51

0.24

0.10

0.85

0.97

2.34

5.52

0.52

0.51

0.22

0.09

امصدر :برنامج

يتضح من اجدول أن قيمة معامل الفصل للبنود مقياس مستوى الطموح
قدر ب  5.34وهي قيمة اكر من  2ما يؤكد ان بنود امقياس تتسلسل هرميا
بالنسبة لصعوبة البنود ،وقيمة ثبات البنود  0.97وهي قيمة مرتفعة ،تدل على
كفاية عينة اأفراد ي الفصل بن امفردات ،وبالتالي ي تعريف متصل اخاصية
امراد قياسها وامتمثلة هنا ي خاصية مستوى الطموح ،وقدر معامل ثبات اأفراد
ربيعة عمران ،أمد بن سعد
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( )0.82باحراف معياري ( )0.51أما معامل فصل اأفراد فقدر بـ 2.15وهي قيمة
اكر من  2وبالتالي تعتر عينة اأفراد الي م التطبيق عليها حساسة للتمييز
بن استجابات اأفراد العليا والدنيا على بنود امقياس (تعر عن حساسية اأداة
ي قياس اخاصية ما يدعم صدق امقياس بالرغم من أننا نتأكد من ثباته)،
فكما هو معروف امقياس الصادق ثابت بالضرورة ،وعليه مكننا القول ان نتائج
مقياس مستوى الطموح على عينة الدراسة ااستطاعية تتمتع بدرجة ثبات
جيدة وفق موذج راش .
خامة
تعتر النظرية احديثة ي القياس إضافة جديدة للقياس النفسي ،مكن
الباحثن من تاي اأخطاء الي يقعون فيها إذا ما اعتمدوا على النظرية
الكاسيكية ي القياس ،ما يزيد من درجة اموضوعية لأدوات وااختبارات
النفسية والربوية ،وعليه جاءت هذه الدراسة ي حاولة منها لتحفيز رغبة
الباحثن والطلبة استخدام مبادئ وفرضيات هذه النظرية احديثة واسيما
موذج راش الذي يعتر اأداة التطبيقية ها ،حيث قامت الباحثة بتقنن مقياس
مستوى الطموح معوض و عبد العظيم( ،)2005ويعتمد هذا النموذج على
جموعة من امراحل قبل البدء ي عملية التقنن تتمثل ي التحقق من مدى
مائمة البيانات اجمعة هذا النموذج (إحصائيات امائمة التقاربية) وهذا ما
حقق بالفعل مع امقياس امعتمد ي هذه الدراسة ،حيث م حذف البندين (،03
 )06حيث كانت إحصائية مائمتهم ( )1.79 ،8.32ذلك أن إحصائية امائمة
التقاربي (الداخلية) ا بد أن تنحصر بن ( ،)0.60 ،1.40كما م ااعتماد على
جموعة من امعاير للحكم على مدى صدق امقياس منها معيار أحادية البعد
حيث بلغ التباين امفسر بواسطة التقديرات ( )%41.5وبلغ اجذر الكامن لنسبة
التباين الذي يفسره العامل الثاني ( ،)3هذه النتائج تؤكد أن امقياس صادق
ويقيس السمة الي بي من أجلها ،ولدعم هذه النتيجة م حساب معامل
الصعوبة بوحدة اللوجيت وإعادة التدريج حيث دلت قيم امتوسط وااحراف
امعياري على اتساق البنود ،أما عن الثبات فقد م التأكد منه من خال
استخراج معامات الفصل وجذر متوسط اخطأ امعياري حيث كانت كل
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القيم جيدة ،وعليه فإنه مكن القول بأن امقياس أصبح جاهزا للتطبيق ولكن
بتدريج جديد.
من خال النتائج الي م التوصل إليها نقرح على الباحثن وطلبة
الدكتوراه ااستعانة بنماذج النظرية احديثة ي القياس ي التحقق من
اخصائص السيكومرية لأدوات الي يعتمدون عليها ي أحاثهم ودراساتهم
اسيما موذج راش ،ليس هذا وحسب بل إن ااعتماد على مسلمات ومبادئ هذه
النظرية يكون أيضا ي جال بناء ااختبارات وامقاييس حيث أثبتت فعاليتها ي
حقيق شروط اموضوعية ي القياس.
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ملخص -
فرض على الفرد االتزام باحجر امنزلي لتقليل من خطر انتشار فروس
كورونا(كوفيد –  )19سعيا لتجنب ااصابة به ،اا انه قد تنتقل العدوى اليه
فتجعله يقوم حجر صحي حتى تتأكد عدم اصابته باخاذه ميع التدابر
الوقائية كارتداء القناع الواقي وغسل اليدين باستمرار ،وجنب ااحتكاك
باآخرين حتى امقربن منه ،ما قد جعله عرضة للعديد من ااضطرابات
النفسية منها الوسواس القهري ،فتزيد من اامه النفسية ومشكاته خاصة اذا
كان مصابا به قبل وباء كورونا فتتفاقم ااعراض لديه كزيادة وساوس
التلوث ،وخاوف انتقال العدوى وامبالغة ي طقوس النظافة بسبب تشدد كل
من ااسرة ي التدابر الصحية الصارمة  ،وتهويل وسائل ااعام هذا الفروس
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وسواس قهري ,حجر صحي ,فروس كورونا ,طقوس ,وباء.
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710- 692 : )2021(3  العدد14جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد
AbstractThe Individual Is Obliged To Adhere To The Quarantine To
Reduce The Risk Of The Spread Of The Coronavirus (Covid-19) In
An Effort To Avoid Infection, But The Infection May Be Transmitted
To Him And Make Him Quarantine Until You Make Sure That He
Does Not Get All The Preventive Measures Such As Wearing The
Protective Mask And Washing Hands Constantly, And Avoiding
Friction With Others Even Those Close To Him, Which May Make
Him Vulnerable To Many Psychological Disorders Including
Obsessive Compulsive Disorder, Increasing The Psychological Pain
And Problems, Especially If He Is Infected With It Before The Corona
Epidemic, His Symptoms Are Exacerbated As Increased And The
Fluidity Of Pollution, And Fears Of Transmission Infection And
Exaggeration In The Rituals Of Hygiene Due To The Strictness Of
Both The Family In Strict Health Measures, And The Media's
Intimidation Of This Virus.
Key WordsObsessive Compulsive;
Epidemic.

Quarantine;

Coronavirus;

Ritual;

مقدمة
) من الفروسات اخطرة سريعة اانتشار19 يعد فروس كورونا (كوفيد
وعدوى ااصابة بها مع احتمال تعرض الفرد للموت خاصة عند كبار السن
وذوي الفئات امزمنة ؛ فتضررت الكثر من دول العام منها اجزائر ي عدد
ااصابات وحتى الوفيات ؛ وبتغير شامل ي جاات احياة كالتزام الفرد
باحجر الصحي ببقائه ي منزله واحفاظ على تباعده ااجتماعي سعيا لتجنب
اخطر ؛ ما نتج عنه العديد من ااثار النفسية واجسمية كحالة الرعب
والقلق واخوف من انتقال العدوى ي ظل استكمال كل اإجراءات ااحرازية
والتدابر الوقائية امشددة الي م تستطع إيقاف انتشاره أو احد من
 او وجود لقاح او عاج للقضاء عليه ليزيل خاوف الفرد وحقق،استمراريته
 بل اصبح يهدد سامته اجسدية والنفسية خاصة بإلزامه باحجر،طمأنينته
والتباعد ااجتماعي كوسيلة للحد من تفشي امرض اسيما ي ااشهر ااوى
من انتشار جائحة كورونا ؛ منع التنقل والسفر وتبادل الزيارات وغلق اماكن
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العمل والرفيه والتسلية ودور العبادة ما اثرت على احالة النفسية للفرد.
"فاانغاق القسري بن جدران البيت لعدة ايام او اسابيع نتيجة للحجر الصحي
امفروض ي عدة بلدان عر العام ي خطوة احتواء تفشي فروس كورونا  ،هو
امر غر اعتيادي بالنسبة لعامة الناس اا ي الظروف ااستثنائية  ،وهو ما
يتسبب ي الكثر من احاات بأثار نفسية وخيمة  ،تقتضي امتابعة والعاج لدى
امختصن"( .دومي كنزة ،2020 ،صفحة )65
وقد قامت العديد من الدراسات النفسية حول ااثار النفسية الي خلفها
فروس كورونا على صحة الفرد منها دراسة سنوسي بومدين وجلولي زينب سنة
( )2020باجزائر الي هدفت اى التعرف على اهم مؤشرات الدالة على
اخفاض الصحة النفسية ي ظل انتشار فروس كورونا كوفيد  19-والتباعد
ااجتماعي واستمرار احجر الصحي على عينة مكونة من ( )446شخص.
ولتحقيق اهداف الدراسة صمم الباحثان استبيانا بعد التأكد من خصائصه
السيكومرية  ،فتوصا اى ان اهم امؤشرات الدالة على اخفاض الصحة
النفسية هي الشعور باخوف الكبر من ااصابة بهذا الوباء والشعور بالعجز من
ماية افراد العائلة ،وان مستوى الصحة النفسية ي ظل ازمة كورونا منخفض،
باإضافة اى وجود فروق ذات دالة احصائية ي مستوى الصحة النفسية ي ظل
ازمة كورونا تعزى متغر اجنس ،بينما اشارت دراسة عبد الكريم ملياني،
مصطفى جادي ( )2020باجزائر حول اسراتيجيات مواجهة الضغوط
النفسية للحجر الصحي انتشار فروس كوفيد  19-لدى عينة من اساتذة
التعليم العالي العائدين من خارج الوطن" دراسة استكشافية ،حيث هدفت اى
التعرف على اسراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية للحجر الصحي انتشار
فروس كوفيد  19-لدى اساتذة التعليم العالي العائدين من خارج الوطن
باستخدام امنهج الوصفي التحليلي على عينة قصدية ( )60استاذ واستاذة
تعرضوا للحجر الصحي مختلف فنادق اجزائر بتطبيق استبيان الكروني حول
اسراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية ،فأسفرت نتائج الدراسة ان درجة
االتزام باحجر الصحي لدى اساتذة التعليم العالي العائدين من خارج الوطن
درجة عالية  ،كما ان اسراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى اساتذة
التعليم العالي اثناء فرة احجر الصحي هي اسراتيجية مواجهة الضغوط
بلخر فايزة
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النفسية ثم اسراتيجية دينية اخاقية واخرا اسراتيجية صحية وقائية .وي
 şبإسطنبول بركيا
دراسة ياسر تانر واخرون 2020
حول تفاقم أعراض الوسواس القهري عند اأطفال وامراهقون خال وباء
وعاقته
بهدف الكشف عن آثار وباء 19
كوفيد 19
باحجر امنزلي على بروفيل اأعراض ،وشدتها وتفاقم الوسواس القهري
) والعوامل ذات الصلة عند اافراد الشباب .وقد مت متابعتهم بعد
(
تشخيص اولي للوسواس القهري ي مستشفى جامعي عر اهاتف أو شبكة
اإنرنت لتقييم بروفيل اأعراض ،وشدتها وتفاقمها أثناء اجائحة باستخدام
)على ااطفال ومقياس
مقياس الوسواس القهري ييل براون (
) لقياس مامح
تصنيف اانطباع العامي السريري  -مقياس الشدة (
اأعراض وشدتها قبل وخال اجائحة ،فأسفرت النتائج اى وجود زيادة كبرة
ي وساوس العدوى وي هوس التنظيف/الغسل أثناء اجائحة ،وكانت درجات
وامقاييس الفرعية للقهر وجموع درجاته ،و درجة
الوساوس
)خال فرة اجائحة أعلى إحصائيا من الفرة السابقة
مقياس الشدة (
للجائحة ،كما كانت هناك عاقة كبرة بن التغر ي درجات مقياس
واحديث  /البحث ي البيئة ااجتماعية
الوسواس القهري
حول كوفيد  ،19-واانشغال اليومي حوله  ،كما قد يصاب ااشخاص
الصغار امصابن بالوسواس القهري بتطور اعراض اخرى وتفاقم اعراض
الوسواس القهري اثناء وباء كورونا(كوفيد .)19-
اظهرت الدراسات السابقة ااثار النفسية النامة عن فروس كورونا
وخطورته على الصحة النفسية للفرد كاخفاض ي مستواها كدراسة سنوسي
بومدين وجلولي زينب سنة ( )2020ما يتميز به هذا الفروس بسرعة انتشاره
ومضاعفات خطرة قد تؤدي بالشخص امصاب به اى الوفاة ،او اى فقدان احد
من العائلة ،ما جعله يتبع جموعة من ااسراتيجيات مواجهة الضغط
النفسي الناتج عن فروس كورونا وهذا ما بينته دراسة عبد الكريم ملياني،
مصطفى جادي ( ،)2020او اى زيادة من حجم امعاناة النفسية بتفاقم
ااعراض عند الفئات امرضية منها مرض الوسواس القهري كما بينته دراسة
 ، şولقد تباينت وسائل القياس
ياسر تانر واخرون 2020
بلخر فايزة

695

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 710- 692 : )2021(3

حسب هدف الدراسة ،كما تنوعت بدورها عينات الدراسة فأجريت على مراحل
عمرية ختلفة نتيجة ما خلفه فروس كورونا من اثار صحية واجتماعية
واقتصادية ونفسية كظهور حالة اخوف والرعب  ،ووساوس النظافة من خال
امبالغة ي التعقيم والتطهر قد تتطور ي بعض ااحيان اى مرض الوسواس
القهري  ،او اى خلق مشاكل عند احاات امصابة به قبل وباء كورونا خاصة
ي ظل انتشاره واستمراره بعودة الزيادة ي عدد ااصابات والوفيات كما اماها
البعض موجة ثانية للفروس  ،وعدم وجود لقاح او عاج للقضاء عليه ليزيل
خاوف الفرد وساوسه وحقق طمأنينته ،ما جعلنا نطرح بعض التساؤات
حوله .
.1تساؤات الدراسة :
ماهي مامح اضطراب الوسواس القهري عند الفرد امصاب به قبل وباءفروس كورونا (كوفيد  )19-اثناء احجر الصحي؟
ماهي ااسباب الي تؤدي اى تفاقم ااعراض عند الفرد امصاببالوسواس القهري اثناء احجر الصحي.؟
.2اهداف الدراسة واهميتها  :تكمن فيما يلي:
 التعرف على مامح اضطراب الوساوس القهري واسبابه عند الفردامصاب به قبل وباء فروس كورونا اثناء احجر الصحي .
 ترى الباحثة ان اهمية الدراسة تتمثل ي كونها تتناول موضوعا هامامن امواضيع احديثة الي مازلنا نعايشها ي وقتنا احاضر وهي جائحة
كورونا الي جم عنها العديد من ااثار النفسية  ،وتغير سلوكيات الفرد
خاصة بعد فرض احجر الصحي اسيما ي ااشهر ااوى من الوباء ما ادى
اى ظهور بعض ااضطرابات النفسية كالوسواس القهري وخاوف من انتقال
العدوى بهذا الفروس .
ابراز دور احجر الصحي ي احد من انتشار فروس كورونا من جهةوختلف ااثار النفسية على الفرد الي تنتج عنه من جهة اخرى.
 التعرف على ختلف ااضطرابات النفسية النامة عن فروس كورونا.وايضا عند احاات امرضية منها مرض الوسواس القهري مبالغة الفرد ي
وساوسه ونظافته وتعقيمه ما تسبب له معاناة واما نفسيا ؛ فيحتاج اى رعاية
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نفسية تلفت انتباه امهتمن من اخصائين نفسين ومعاجن نفسين ومرشدين
ي وضع برامج نفسية واجتماعية إجاد عاج مناسب هذا ااضطراب.
.3مفهوم فروس كورونا (كوفيد – :)19غالبا ما يستخدم امصطلحان
فروس كورونا و كوفيد  ،19لإشارة اى نفس العدوى ،ي حن فروسات
كورونا هي ي الواقع عائلة من الفروسات  ،يسبب بعضها امراضا لإنسان ،ي
حن ا يتسبب البعض ااخر ي ذلك" ،والفروس الذي يثر قلقا بالغا ي الوقت
 ،او فروس كورونا امرابط بامتازمة التنفسية
احالي يسمى 2
احادة الشديدة نوع  ،2وا جب اخلط ينه وبن فروس مرض السارس الذي
هو الذي
2
كان اجميع متخوفا منه عام  ،2003اذ ان فروس
يتسبب ي مرض كوفيد  ،19هذا ااخر هو ااسم الذي اطلقته منظمة الصحة
العامية ي  11فيفري  2020على امرض الذي يسببه كورونا ،ويكون عادة
مصحوبا باحمى والعياء والسعال ،اضافة اى امشاكل التنفسية الي تؤدي اى
الوفاة" ( .معزوز هشام واخرون ،2020 ،صفحة )80
فيعرف مرض كوفيد 19-على انه "مرض معد يسببه اخر فروس م
اكتشافه من ساسة فروسات كورونا  .وم يكن هناك اي علم بوجود هذا
الفروس اجديد ومرضه قبل بدء تفشيه ي مدينة ووهان الصينية ي كانون
ااول /ديسمر  . 2019وقد حول كوفيد  19-اان اى جائحة تؤثر على
العديد من بلدان العام" (حي بن العربي ،ربوح حمد ،2020 ،صفحة ،)161
كما انه فصيلة فروسات واسعة اانتشار يُعرف أنها تسبب أمراضا تراوح من
نزات الرد الشائعة إى اأمراض اأشد حدة ،مثل متازمة الشرق اأوسط
) ومتازمة االتهاب الرئوي احاد الوخيم (السارس).
التنفسية (
) هو سالة جديدة من الفروس م يسبق
وفروس كورونا امستجد (
اكتشافها لدى البشر (منظمة الصحة العامية)2019 ،
فاكتشف فروس كورونا ي ديسمر  2019ي مدينة "ووهان" بالصن ،
وصنفته منظمة الصحة العامية ي  11مارس  2020على انه " جائحة" اذ
يستطيع الفروس اانتشار بن البشر مباشرة ما سرع ي انتشاره  ،وي منتصف
يناير ابلغت عدة دول ي اوروبا واسيا وامريكا الشمالية عن وصول الفروس اى
اراضيها  ،واعتر ااوربيون هذا الوباء مثل اي وباء معروف ،ولن يصل اى اوروبا ،
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اا ان ااحداث ااخرة اثبتت العكس ،اذ بدأت تتصاعد ااصابات بشكل كبر ،
حتى اعترت منظمة الصحة العامية اوروبا بؤرة للوباء( .عطاب يونس،2020 ،
صفحة )340
ان فروس
.1.3اعراض مرض كوفيد :صرحت 2020
قد يظل موجودا على عدة اسطح لعدة ساعات  ،وقد يصل
كورونا 19
لعدة ايام  ،غر ان هذا الفروس يصعب تشخيصه على الباستيك اا بعد 72
ساعة  ،وعلى الفواذ امقاوم للصدأ او الكرتون اا بعد  48ساعة  ،ويراوح زمن
تشخيص اعراض العدوى خال اليوم الواحد اى اليوم الرابع عشر من ااصابة ،
وهذا  ،كان من الضرورة مكان حفظ النفس من التعرض هذا الفروس ،
وذلك باتباع التدابر ااحرازية الازمة (حمد ديروس سيمر ،2020 ،صفحة
 ،)39اذ مكن مرض كوفيد  19-ان ينتقل عن طريق الرذاذ الذي ينتشر من
اانف او الفم عندما يسعل امصاب بامرض او يعطس ،وتتساقط هذه القطرات
على ااشياء وااسطح ،وعند مامستها من شخص اخر ثم مس عينه او انفه او
فمه ،او اذا تنفس القطرات الي خرج من امصاب مع سعاله او زفره ،ومكن
حينها ان يصاب الشخص بامرض (عطاب يونس ،2020 ،صفحة  ، )340فتتمثل
ااعراض ااكثر شيوعا مرض كوفيد  19-ي احمى واارهاق والسعال
اجاف .وتشمل ااعراض ااخرى ااقل شيوعا ولكن قد يصاب بها بعض امرضى
 :ااام وااوجاع  ،واحتقان اانف  ،والصداع  ،والتهاب املتحمة  ،وام احلق ،
وااسهال  ،وفقدان حاسة الذوق او الشم  ،وظهور طفح جلدي او تغر لون اصابع
اليدين او ا لقدمن .وعادة ما تكون هذه ااعراض خفيفة وتبدا بشكل تدرجي .
ويصاب بعض الناس بالعدوى دون ان يشعروا اا بأعراض خفيفة جدا( .حي بن
العربي ،ربوح حمد ،2020 ،صفحة )161
خلف فروس كورونا العديد من ااعراض اجسمية ها مضاعفات
خطرة على صحة الفرد واحطن به بسبب سرعة انتقال العدوى الي قد تؤدي
ي بعض ااحيان اى فقدان احياة ؛ ما جعله يأخذ ميع ااحتياطات الازمة
مواجهة هذا الفروس والتقليل من انتشاره كارتداء القناع الواقي واجراءات
التباعد ااجتماعي  ،واالتزام باحجر الصحي ،بالتزامه ي امنزل مع الغاء
الزيارات والرحات ،فلم يعد الفرد مضي وقتا ي امطاعم ،وأماكن التسوق أو
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الرفيه ،و اغاق دور العبادات الي كانت كل هذه ااماكن متنفسا لتخفيف
صراعاته وضغوطاته النفسية ما انعكس سلبا على روتينه اليومي وسلوكه من
خال عملية احجر الصحي الي تقلل من خطر ااصابة بهذا الفروس الغر
امرئي اا انها قد افرزت بعض ااثار النفسية كالعزلة " .فغالبا ما ثبت ان
احجر  ،وفقدان الروتن امعتاد  ،واخفاض ااتصال ااجتماعي مع ااخرين
يسبب املل وااحباط والشعور بالعزلة عن بقية العام  ،وهو امر مؤم لتفاقم
مشاعر ااحباط بسبب عدم القدرة على امشاركة ي اانشطة اليومية امعتادة ،
مثل التسوق للضروريات ااساسية او امشاركة ي انشطة الشبكات ااجتماعية
عر اهاتف او اانرنت"( .من برقوق ،كمال روزوق  ،2020 ،صفحة )221
.4نشاة احجر الصحي :ي عهد اإسام وضع الني حمد صلى اه عليه
وسلم احجر الصحي لعدم انتشار اأوبئة امدمرة حيث قال صلى اه عليه
وسلم ":إذا معتم بالطاعون ي أرض فا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فا
خرجوا منها" (رواه البخاري ي باب ما يذكر ي الطاعون) ،فتارخيا استعملت
هذه الطريقة ي نطاق واسع ي ايطاليا ي القرن الرابع عشر عن طريق عزل
السفن القادمة من امناطق امصابة بالطاعون مدة اربعن يوما قبل انزال ركابها.
باإجليزية (باإيطالية
ومن هنا اشتقت كلمة
تعي  .)40عموما تعتر هذه امدة جد كافية لتحضن
معظم اميكروبات ما يسمح باكتشاف اعراض امرض عند ااشخاص امصابن
ميدانيا ختلف مدة احجر حسب مدة حضانة اميكروب ي اجسم غر انها تقل
عادة عن ااربعن يوما  ،على سبيل امثال فقد قدرت مدة احجر بالنسبة مرض
سارس بأربعة عشر يوما باعتبار ان مدة حضانة اميكروب تراوح عموما ما بن
اثنتا عشرة اى اربعة عشر يوما ,كما استعملت نفس امدة للحجر بالنسبة مرض
كوفيد ( .19لونيس حمد ،2020 ،صفحة )84
فطبق احجر الصحي بصورة مؤسسية أول مرة على امستوى الدولي ي
القرن الرابع عشر اميادي ،وذلك بعد تفشي الطاعون الدبلي او اموت ااسود ي
واروبا  .وقد تسبب هذا الطاعون ي وفاة ما يقدر بنحو  20مليونا من الناس ي
الفرة من عام  1347حتى  . 1352وهذا  ،م تأسيس اول مركز للحجر الصحي
 ،وهي احدى امدن ي مال ايطاليا  ،واطلق على هذا امركز
ي مدين
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 .ومن ثم اخذ نظام احجر الصحي يشتهر بأوروبا
اسم
وم تطبيقه مدة  400عاما ،وذلك بعد ااعتماد الكامل على لوائح احجر
الصحي الي صاغتها سلطات البندقية ي عام  ،1448ومن امدن الدول ااوربية
ي عام  ،1526ومرسيليا ي نفس العام،
الي طبقت هذا النظام جنوه
واجلرا عام  ،1585وإسكتلندا عام  ، 1564وفرنسا عام( .1683حمد ديروس
سيمر ،2020 ،صفحة )48
.1.4مفهوم احجر الصحي :تعددت التعاريف حوله منها تعريف كاميس
"هو وضع ااشخاص امصابن  ،او احيوانات  ،او
دوون2010
النباتات اللذين تأكدت اصابتهم بالعدوى ي ااماكن اخاصة  ،واخضاعهم
للمراقبة الصارمة فرة معينة منعا للعدوى من اانتشار بشكل واسع"( (-حمد
ديروس سيمر،2020 ،ص ،)47كما انه "اجراء خضع له ااشخاص اللذين
تعرضوا مرض معد ،وهذا اذا اصيبوا بامرض او م يصابوا به"( .عبد الكريم
ملياني ،مصطفى جادي ،2020 ،صفحة )205
 .2.4الفرق بن العزل الصحي و احجر الصحي :هناك فرق بينهما يتمثل
فيما يلي
العزل :ان العزل عبارة عن اسراتيجية يلجا اليها لعزل امصابن مرضمعد عن ااشخاص ااصحاء حيث يقيد العزل من حرية امرضى للمساعدة ي
عدم انتشار مرض معن  ،ومكن رعاية ااشخاص امعزولن ي منازهم او
امستشفى او منشئات الرعاية الصحية امخصصة (امال كزيز ،2020 ،صفحة
 ،)33كما انه عندما يلزم الشخص امصاب باحمى او السعال او غر ذلك من
اعراض مرض كوفيد  19بيته ومتنع عن الذهاب اى العمل او امدرسة او
ااماكن العامة  .وهذا العزل مكن ان حدث بشكل طوعي او يستند اى توصية
من مقدم الرعاية الصحية (حي بن العربي ،ربوح حمد ،2020 ،صفحة ،)162
فالعزل الصحي هو اجراء اكثر فصا لأفراد الذين يعانون من مرض معد ،
واللذين قد ينقلونه بسهولة للمحيطن  .وي العزل يتم ابقاء هؤاء اافراد
منفصلن عن ااخرين عادة داخل منشاة للرعاية الصحية  ،ويكون لدى الشخص
امعزول غرفته اخاصة  ،ويتخذ القائمون على الرعاية الصحية احتياطات معينة
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للتعامل معه ،مثل ارتداء مابس واقية (عبد الكريم ملياني ،مصطفى جادي،
 ،2020صفحة )205
بينما احجر الصحي هو تقييد اانشطة وعزل ااشخاص غر امرضى هم
انفسهم ولكنهم رما تعرضوا لإصابة بعدوى كوفيد  .19-واهدف هو منع
انتشار امرض ي الوقت الذي ا تكاد اي اعراض على الشخص  ،اما العزل فيعي
عزل ااشخاص امرضى الذين تظهر عليهم اعراض كوفيد  19-ومكنهم نقل
عدواه  ،منع انتشار امرض (حي بن العربي ،ربوح حمد ،2020 ،صفحة .)163
ويتم اللجوء اى احجر الصحي لعزل وتقييد حرية ااشخاص الذين حتمل
تعرضهم مرض معد ولكن ا تظهر عليهم ااعراض لنرى هل اصيبوا بامرض ام ا
وقد يكون هؤاء ااشخاص معدين وقد ا يكونون كذلك( .امال كزيز،2020 ،
صفحة )33
وعليه ختلف كل من احجر الصحي عن العزل الصحي ي وجود
ااصابة مرض  ،فالعزل هو اجراءا اكثر فصا للفرد الذي يعاني من مرض
معد وخطر وظهرت اعراضه بشكل واضح منها فروس كورونا والي تتطلب
اجراءات صحية ورعاية صحية خاصة بالبقاء ي غرفة خاصة وابتعاده ،وقطع
عاقاته واتصاله باأخرين جنبا خطر العدوى ،كما يتطلب احتياطات معينة
للتعامل معه ،مثل ارتداء مابس واقية ،بينما احجر الصحي يتم فيها حديد
نشاط ااشخاص ااصحاء الذين حتمل اصابتهم بهذا امرض امعد منع انتشار
امرض والتقليل من خاطر انتقال العدوى اى ااخرين ،فقيام الفرد بإجراءات
احجر الصحي او العزل الصحي من شانها تقلل من خاطر انتقال العدوى اى
ااخرين اسيما ان هذا الفروس غر مرئي وا تظهر اعراضه اا بعد  14يوم.
والي ختلف اعراضه من فرد أخر والي قد تؤدي ي بعض ااحيان اى فقدان
احبائه واصدقائه ما جعله يشعر باخوف والقلق والذعر ي حالة ااصابة به او
عدم ااصابة به  ،وحد من حريته ومن القيام باأنشطة امعتادة .
فيؤدي فقدان السلوكات اليومية امعتادة وتقليل ااتصال البشري اى
الشعور باملل وااحباط والقلق .لذلك من امهم احفاظ على ايقاع يومي على
الرغم من كل شيء  ،لتنظيم روتن جديد ي امنزل .ي غياب ااقارب وااصال
بهم ،يلعب دمج جموعة دعم دورا مشابها .حيث احظ الباحثون ان ااشخاص
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غر القادرين على تنشيط شبكتهم ااتصالية هم اكثر قلقا اثناء احجر
الصحي وي حنة على امدى الطويل (من برقوق ،كمال روزوق ،2020 ،
صفحة .)219
تسبب فروس كورونا اخطر ي اثارة القلق واخوف بالنسبة للشخص
غر امصاب به بالتزامه باحجر امنزلي او الصحي وخروجه اا للضروريات
كشراء امستلزمات الغذائية او الدوائية اسيما ي ااشهر ااوى من الوباء بعد
فرض اجزائر ،والعديد من دول العام حجر جزئي او كلي .وايضا عند
ااشخاص الذين حتمل تعرضهم لإصابة بهذا الفروس او حتى امصابن به
ما تؤثر على حالتهم النفسية وتعرضهم اى بعض ااضطرابات النفسية منها
الوسواس القهري بسيطرة وساوس وشكوك وامبالغة ي التعقيم والنظافة ،
وخاوف العدوى خاصة عند ااشخاص الذين م تتأكد اصابتهم به بعد ي
ظل تهويل وسائل ااعام  ،و مواقع التواصل ااجتماعي ما تنشره من اخبار
حول زيادة ي عدد ااصابات والوفيات ما تؤثر سلبا على احالة النفسية للفرد ،
"فالتعرض امكثف بشكل يومي لكم هائل من ااخبار واموضوعات السلبية  ،وكل
ما خص الوباء العامي من عدد ااصابات والوفيات وطرق العدوى واعرا ض
انتشاره  ،يتسبب بالتوهم بامرض وااحاء باإعياء ويصاب الشخص بالوسواس ،
وهو اافراط ي الشي  ،مثل انتشار وسواس النظافة الذي قد يدفع لغسل اليدين
عشرات امرات ي فرة قصرة  ،وتعقيم كل شيء بامعمقات بشكل مبالغ فيه،
والتطهر بأدوات مضرة تسبب كوارث" (ميهوب يوسف ،ميهوب علي،2020 ،
صفحة ، )135كما خلق هذا الفروس بعض امشكات النفسية خاصة عند
بعض احاات امرضية كااكتئاب والوسواس القهري قبل الوباء ما زاد من
حجم معاناتهم وشكواهم من اعراض امرض من جهة  ،وخوفهم من ااصابة
بفروس كورونا (كوفيد  )19-من جهة اخرى.
 .5مفهوم اضطراب الوساوس القهري  :يتكون ااضطراب من كلمتن
فالوساوس عرفت ي مصطلح الطب النفسي "كأفكار ،او دوافع  ،او صور ملحة
ومتكررة دوريا ،يعاني منها اانسان ي وقت من ااوقات خال اانزعاج او
ااضطراب بطريقة تطفلية وغر مناسبة  ،وينتج عنها ضيق ملحوظ كما ان
اافكار او الدوافع او الصور ليست جرد هموم مفرطة حيال مشاكل احياة
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احقيقية" (لي باير  ،2010 ،صفحة ،)25كما يعرفها انتوني واخرون
الوساوس على "انه افكار مثابرة او مستمرة  ،واندفاعات  ،وخيات حدث
بصورة متكررة وخر على انها اقحامية وغر مناسبة ،وينتج عنها ااحساس
بااسى" (السيد كامل الشربيي ،2014 ،صفحة  .)155ايضا هي فكرة سخيفة
أو ي غر حلها تقتحم بشكل عنيف و متكرر ي التفكر ي اموضوع .فاخوف
من الوسخ أو التلوث أو امرض هي الوساوس اأكثر شيوعا
172 173

2010

بينما يعرف امد عبد اخالق( )2002القهر على "انه سلوك حركي او
عقلي يتخذ شكا متكررا  ،وي معظم احاات يشعر الفرد بانه مدفوع اى تنفيذ
الفعل القهري  ،وذلك حتى خفض او منع الضيق او الكرب الذي يصاحب
الوسواس  ،او حتى منع حادثا معينا مفزعا او موقفا مروعا" (السيد كامل
الشربيي ،2014 ،صفحة .)155وهو ايضا فعل ا مكن أن منع الشخص نفسه
من تنفيذه الذي يشعر أنه ملزم بأدائه  ،عادة ضد ارادته  .فالفعل هو نشاط أو
2005
عقلي  ،معنى  ،يتألف من حركة أو الفكر
 ،19فاضطراب الوساوس القهري هو "فكرة متسلطة وسلوك اجباري  ،يظهر
بتكرار وقوة لدى امريض ويازمه  ،ويفرض نفسه عليه ،وا يستطيع مقاومته
رغم وعي امريض لغرابته وسخفه وعدم فائدته  ،ويشعر بالقلق والتوتر اذا قاوم ما
توسوس به نفسه ،ويشعر بإحاح داخلي للقيام به"( .نوير بنت سليمان،2017 ،
صفحة )152
وعليه انطاقا ما سبق مكن تعريف الوسواس القهري على انه اضطراب
نفسي يتميز بسيطرة افكار متكررة ملحة غر منطقية يدرك امريض غرابتها  ،اا
انه ا يستطيع مقاومتها فيقوم بأفعال قهرية لتخفيف من قلق سيطرة تلك
اافكار الوسواسية .
.1.5اشكال الوسواس القهري :ختلف اشكاله منها:
ا  -اافكار الوساوسية الي تعاود احدوث للفرد بإصرار واحاح وي الغالب
ما تكون غر سارة بل افكار مزعجة.
ب  -افعال قهرية او قسرية او استحواذية جد الفرد نفسه مساقا اى تكرار
بعض اافعال او خليط من اافكار الوساوسية مع اافعال ااستحواذية او
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القهرية كاعتقاد الفرد انه حمل جراثيم امرض ،مع اميل القهري لغسل اليد
باستمرار.
ت  -وساوس اخوف من اشياء خاصة تنتاب امصاب بااضطراب التسلطي
احيانا وساوس شديدة قوامها ان خشى اشياء خاصة ،وا حب ان يلمسها او
يقربها او يراها رؤية العن  ،فمثا اذا رأى سكينا اح ان يرفعها من امامه على
الفور  ،أنه يشعر انه مضطر ان يصيب به احد احاضرين او يعمد اى اانتحار
بها( .عماد عزات طنينه ،2017 ،صفحة )13
 .2.5امامح الرئيسية للمضطربن باضطراب الوساوس القهري :رصدت
العديد من الدراسات اهم مامح امضطربن بالوسواس القهري ي السمات او
امامح ااتية :
- 1التجنب :ونقصد به ان الكثر من امضطربن باضطراب الوسواس
القهري غالبا ما يأخذ سلوكهم سلوك التجنب امعروف ي حاات الفوبيا ،كما
يتعلق ايضا التجنب بامنبهات ،او القيام بالسلوك الذي يتضمن امكانية اطاق
الوسواس او اافعال القهرية.
 - 2اخوف من الكوارث :اذ يذكر معظم ااشخاص الذين يعانون من
اضطراب الوساوس القهرية خشيتهم من امكانية التعرض لكوارث سوف حدث
اذا هم اهملوا القيام بسلوكهم القهري .مثال غسل اليد بطريقة قهرية منع
وقوع حادثة ما.
- 3امقاومة :اعترت مقاومة الوساوس واافعال القهرية خاصية حورية ي
عصاب الوسواس القهري  ،واذا كان بعض ااشخاص حاولون امقاومة وستمرون
فيها فان البعض ااخر من امرضى يعتقدون بانه ا توجد لديهم من ااساس
مقاومة قوية  ،ويبدو اامر وكأنهم قد توقفوا عن امقاومة واستسلموا ماما
للواقع.
- 4السعي للحصول على تأكيدات :يلجا كثر من مرضى الوساوس
القهري للسعي الدائم للحصول على تأكيدات من افراد ااسرة (التأكد من
اغاق صنابر امياه مثا) وعندما حصل امريض على التأكيدات الي يطلبها
من ااخرين او يقوم هو بها) يشعر بالتحسن اا انه بعد فرة يتكرر طلب
التأكيدات.
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- 5امقاطعة :عندما ينخرط مرضى الوساوس القهري ي سلوكهم القهري
فانهم يشعرون باحاجة اى القيام به منتهى الدقة او بدون مقاطعة ،واذا حدثت
امقاطعة (اي حدث ما جعله يتوقف عن القيام بسلوكه القهري) فانه يبدا من
جديد.
- 6تأمل اافكار  :يعد تأمل اافكار احد امظاهر ااساسية امميزة اضطراب
الوسواس القهري  ،اذ يظل الشخص ي حالة (طرح) اسئلة على انفسهم(طرح)
احتماات و(انشغال دائم ومستمر) بالتفكر ي موضوعات فلسفية مثل :هل
هناك حياة بعد اموت؟  ....وغرها من التساؤات (حمد حسن غام،2006 ،
الصفحات )79- 78
فعلى الرغم من تباين ااشكال السريرية للمرض  ،تستجيب اأعراض
القهرية للوسواس إى تصنيف أربعة عوامل .اجموعات اأوى وساوس حول
امواضيع العدوانية واجنسية والدينية أو اجسدية وقهر التحقق .الثانية
تتوافق مع وساوس التماثل والنظام والدقة أو حتى تلك الي يقال عنها 'اأفكار
السحرية' ،الي تنطوي على فكرة سوء احظ الي مكن أن تصيب أقارب
الشخص ،فضا عن السلوك القهري للنظام والتخزين والعد .الثالثة تتضمن
وساوس التلوث واأوساخ والتلطيخ ،والغسل والتنظيف  .ي ااخر الرابعة ،
تتكون من وساوس /قهرية تركز على اجمع /تراكم
2

2007

ان استمرار جائحة كورونا اكثر من سنة خاصة ي ظل عودة ارتفاع
عدد ااصابات والوفيات ي ختلف العام منها اجزائر ما اماها البعض
موجة ثانية من فروس كورونا  ،بالرغم من وجود لقاح اا ان هناك خاوف من
مضاعفاته ي حالة توفره زاد من حجم امعاناة النفسية لدى الفرد خاصة لدى
الفئات الي كانت تعاني من امراض نفسية قبل الوباء كالوسواس القهري
،فتزيد لديهم الوسواس والطقوس القسرية بسبب اخوف من العدوى  .وهذا
انه خال جائحة
مابينته دراسة دافيد واخرون 2020
"كوفيد  ،"19-كانت هناك زيادة كبرة ي شدة الوساوس والقهر ي حاات
البالغن مع الوسواس القهري ). (Yasar Tanir and all, 2020, p. 1
ومن اماحظ أن اضطراب الوسواس القسري امرتب عن تفشي جائحة كورونا
بلخر فايزة
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غالبا ما يتخذ مطن  ،وهما وسواس النظافة ،ووسواس التجنب واحيطة
واخوف (جيهان حمد بكري ،2021 ،صفحة  ، )612اسيما اذا خضع للحجر
الصحي الذي يعتر من ااجراءات الوقائية يقوم به ي حالة الشك على انه
مصاب بفروس كورونا اى غاية التأكد من عدم اصابته والي تراوح مدته
اربعة عشر يوم  ،ما قد تزيد من وساوسه بسيطرة اافكار السلبية حول ااصابة
بهذا الفروس اخطر امتميز بسرعة انتشاره  ،فتجعله حبيس هواجسه خاصة
اخوف من اموت به  ،او خاوف نقل العدوي اى ااخرين خاصة امقربن،
لتتجسد ي طقوس التنظيف ،فيبالغ ي التعقيم والتطهر وتكرار الغسل ،فيقوم
بتنظيف كل عضو من اعضاء جسمه اسيما اليدين والوجه لساعات طويلة
خوفا من نقل العدوى  ،وكل دقيقة علما انه م يقم مامسة أي شيء جديد او
ملوث  ،وتعقيم كل شيء ااغذية واالبسة الي يقتانها بشكل مبالغ فيه خوفا
من البكتريا والفروسات اسيما ان هذا الفروس قاتل وناقل للعدوى  ،وجنب
ااحتكام باآخرين ومامستهم ظنا منهم انه سينقلون له العدوى وامرض ما
جعله حبيس منزله ،ضف اى ذلك سلوك التكديس وخزين اأقنعة والصابون
وامطهرات خوفا من نفاذها وعدم وجودها ي السوق مستقبا  ،كما تصل به
الدرجة احيانا اى ان جر احيطن به على اتباع هذه الطقوس امبالغ فيها .
"فاأشخاص الذين يعانون اخوف من التلوث ينتهي بهم اأمر إى مطالبة
أسرهم باتباع طقوس إزالة التلوث قبل دخول امنزل" (Martin Bouvard,
)"2006, p. 1
ولعل من بن ااسباب الي تؤدي بالفرد امصاب بالوسواس القهري اى
تفاقم ااعراض اثناء احجر الصحي هو قلقه على صحته وخوفه من انتقال
عدوى الفروس اليه وبالتالي ااصابة به  ،كما ان زيادة الطلب على غسل
اليدين واحفاظ على نظافتها للوقاية من هذا الفروس قد تتحول اى مط
طقوسي خاصة بعد خضوعه للحجر الصحي ،و ي ظل تشدد ااسرة ي اخاذ
التدابر الوقائية الصارمة اسيما ما تعلق بالنظافة ما تزيد من وساوسه.
بسبب السلوكيات اخاطئة ي تعاملها مع الوباء كالتحدث الكثر عنه وبشكل
سلي وامبالغة احيانا ي التعقيم و تنظيف اشياء ا تستحق ذلك (جدران
البيت ،ااغذية وحتى االبسة ) ،وامراقبة امستمرة اذا م اتباع هذه التدابر
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الصحية ما تزرع امخاوف وتزيد من هواجس انتقال العدوى عند الفرد امصاب
بالوسواس القهري.
فمع انتشار فروس كورونا زاد التشدد على النصائح امتعلقة بالنظافة
والتعقيم من غسيل اايدي اى تطهر ااسطح وارتداء الكمامات .امعروف ان
كا منا يفعل افضل ما مكنه  ،اعتماد روتن معن ،لتمضية الوقت اثناء
العزل ،لكن عندما يتسم هذا الروتن بأفكار غر عقانية  ،وافعال متكررة ،
ويظهر على انه هاجس ا مكن كبته سواء تعلق اامر بالنظافة او بالنظام او
بإجاد التماثل ي كل شيء نفعله او مخاوف غر عقانية من التلوث  ،فحينها
يصبح اامر غر طبيعي  ،ويتطلب تداخل ااطباء النفسانين  .وي احالة
ااخرة ،اي النظافة امفرطة  ،الناجة عن اخوف من ااصابة بفروس"كورونا "
امستجد  ،مكن لأشخاص امصابن باضطراب الوسواس القهري ،ان يغسلوا
ايدهم ،وبشكل مهووس لساعات (ميهوب يوسف ،ميهوب علي ،2020 ،صفحة
،)135كما ان لوسائل ااعام ومواقع التواصل ااجتماعي دور ي زرع القلق
وامخاوف حول انتقال العدوى من خال التهويل حول فروس كورونا
كإمكانية أن يبقى نشطا على ختلف اجماد و السطوح  ،وانه يغر من
تركيبته وتضخيمه على انه اسوء وباء مرت به البشرية ما تزيد من وساوس
الفرد امصاب بالوسواس القهري حول التلوث  ،وامكانية انتقال العدوى اليه .
فشهدت جائحة كورونا (كوفيد  )19-دعوات واسعة النطاق لزيادة
امسؤولية عن الفرد للحفاظ على امن الذات واآخرين وزيادة سلوك التنظيف ،
فضا عن الغموض فيما يتعلق بنطاق وتأثر امرض ،فمن امعقول أن نتوقع أن
اأفراد امصابن بالوسواس القهري قد يكونون ي خطر كبر بشكل خاص
للعواقب الصحية العقلية السلبية خال اجائحة (Eric A.Storch et al,
)2020, p. 2
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خامة:
يعتر فروس كورونا (كوفيد  )19-من اخطر الفروسات فتكا بصحة
الفرد  ،حيث اصبح يهدد حياته ااجتماعية ،ففرض احجر امنزلي خاصة ي
ااشهر ااوى من الوباء بهدف التقليل من انتشار هذا الفروس وااصابة به ،اا
انه قد حدت من حريته واستقاليته ببقائه ي امنزل ما نتج عنه العديد من
ااثار النفسية كالشعور بالعزلة وحالة الرعب والذعر خوفا من اإصابة بسبب
ما يتميز به من سرعة انتشاره  ،ونقله للعدوى ما قد تودي حياته ي بعض
ااحيان  ،او اى فقدان امقربن منه ،او قد يتعداها اى ااصابة ببعض
ااضطرابات النفسية كااكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة والتوهم امرضي.
والي تكون اكثر معاناة واما عند ااشخاص امصابن بهذه ااضطرابات قبل
الوباء منها الوسواس القهري اسيما اذا خضع للحجر الصحي الذي يعتر من
ااجراءات الوقائية يقوم به ي حالة الشك على انه مصاب بفروس كورونا ما
قد تزيد من وساوسه بسيطرة اافكار السلبية حول ااصابة به لتتجسد ي
طقوس التنظيف كظهور وساوس حول النظافة وامبالغة ي التعقيم كطقوس
غسل اايدي وامابس ،وتطهر ااسطح وجدران البيت لساعات طويلة خوفا من
انتقال العدوى اليه وااصابة به  ،وتكديس ااقنعة وامطهرات خوفا من نفاذها
بسبب قلقه على امستقبل حول استمرار هذا الفروس الغامض امتحور ي
تركيبته وسالته  ،وي سرعة انتشاره ومضاعفاته اخطرة على صحته
كالعجز عن التنفس الي قد تؤدي اى وفاته  ،فتزيد من اامه النفسية ما
يتطلب وجود دعم نفسي إزالة خاوفه و وساوسه حول ااصابة به  ،واحفاظ
على صحته اجسمية والنفسية دون تدهورها الي اصبحت من الضروريات
امهمة له ما ها من اثار على سلوكه .ويبقى وعي الفرد خطورة هذا الفروس ،
واخاذه تدابر وقائية كاحفاظ على التباعد ااجتماعي  ،وارتداء القناع
الواقي ،وغسل يديه باماء والصابون دون مبالغة فيه حماية نفسه واحيطن به،
وااهتمام بصحته الغذائية .وإزالة وساوسه من خاوف العدوى او ااصابة به
من خال اسلوب ااسرخاء العضلي بإرخاء عضات جسمه اثناء سيطرة اافكار
الوسواسية عليه للتخلص من القلق الشديد الذي يرافق سيطرة اافكار
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الوسواسية وتعديل امعتقدات السلبية كاموت به ونقل العدوى عن طريق اعادة
البناء امعري اى ان تتأكد عدم اصابته بهذا الفروس.
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- 1السيد كامل الشربيي( ،)2014الصحة النفسية للعادين وذوي ااحتياجات اخاصة،
ط ،1دار العلم واامان ،مصر.،
(دراسة
- 2امال كزيز( ،)2020ثقافة احجر الصحي ي ظل وباء كورونا 19
ميدانية على عينة من اخاضعن للحجر الصحي ي فندق مزفران (العاصمة) ،جلة
ااكادمية للبحوث ي العلوم ااجتماعية  ،اجلد  ،1العدد.2
 - 3جيهان حمد بكري ()2021ااضطرابات النفسية امرتبة على التباعد اجسدي إثر
جائحة كورونا وعاقتها بالعوامل اخمسة الكرى للشخصية لدى طالب اجامعة،
اجلة الربوية ،ج ،2العدد( ،)86جامعة سوهاج ،مصر.
- 4دومي كنزة( ، )2020ااثار النفسية امرتبة على احجر الصحي على الصحة النفسية
للطفل واأسرة وسبل جنبها ،جلة دراسات ي سيكولوجية اإحراف  ،اجلد ،5العدد.1
- 5حي بن العربي ،ربوح حمد(  ، )2020جائحة كورونا (كوفيد ...)19الرياضة امنزلية
اكثر من ضرورة  ،جلة امنظومة الرياضية ،اجلد  ،7العدد.2
- 6من برقوق ،كمال رورزق( ،)2020تداعيات احجر الصحي على الصحة النفسية ،
جلة التمكن ااجتماعي ،اجلد  ،2العدد.2
- 7لونيس حمد ( ،)2020اهمية احجر الصحي والتباعد ااجتماعي ي الوقاية من
اامراض امعدية ،جلة التمكن  ،اجلد  ،2العدد ،2ص.84
- 8لي باير( ،)2010الوساوس القهري (عاجه السلوكي والدوائي) ،ترمة حمد عيد
خلودي ،منشورات اهيئة العامة السورية للكتاب ،دمشق ،سوريا.
- 9نوير بنت سليمان( ،)2017مدى انتشار اضطراب الوسواس القهري امتعلق بالنظافة عند
الذكور محافظة العا ي امملكة العربية السعودية ،جلة البحث العلمي ي الربية،
العدد.18
 - 10حمد ديروس سيمر( ،)2020عواصف ااوبئة القاتلة ...من الطاعون اى فروس
(دراسة موضوعية ي فقه احديث والتاريخ)،دار الكتب العلمية ،
كورونا 19
بروت لبنان.
 - 11حمد حسن غام( ،)2006ااضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية( الوبائيات -
التعريف -حكات التشخيص -ااسباب -العاج -امال وامسار)،ط ،1مكتبة ااجلو
امصرية ،مصر.

بلخر فايزة

709

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 710- 692 : )2021(3
21

13

14

15

16
17

 ميهوب يوسف ،ميهوب علي( ،)2020الصحة البسيكولوجية للعامل وتأثرها على بيئةالعمل ي ظل انعكاسات كوفيد  ،19جلة قانون العمل والتشغيل  ،عدد خاص ،تأثر
فروس كورونا على عاقات العمل
 معزوز هشام واخرون( ،)2020واقع التعليم اجامعي عن بعد عر اانرنت ي ظلجائحة كورونا(دراسة ميدانية على عينة من الطلبة باجامعات اجزائرية) ،جلة مدارت
سياسية ،اجلد  ،3العدد ،3عدد خاص.
 عبد الكريم ملياني( ،)2020مصطفى جادي ،اسراتيجيات مواجهة الضغوطالنفسية للحجر الصحي انتشار فروس كوفيد  19-لدى عينة من اساتذة التعليم
العالي العائدين من خارج الوطن" دراسة استكشافية"  ،جلة التمكن ااجتماعي،
اجلد ،2العدد.2
عطاب يونس( ،)2020تدابر الوقاية حماية الصحة العمومية من وباء كوفيد ، 19-جلة العلوم القانونية وااجتماعية  ،اجلد اخامس ،العدد الثاني ،جامعة زيان عاشور،
اجلفة  ،اجزائر.،
عماد عزات طنينه( ،)2017الوساوس القهري لدى مرضى الكلى والسرطان ي حافظةاخليل  ،رسالة ماجستر ي اارشاد النفسي  ،جامعة القدس ،فلسطن ،ص.13
فروس
،
العامية
الصحة
منظمةكوروناhttps://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019،
2020/07/17/
18-Alain Sauteraud(2005),le trouble obessionnel compulsif (le manuel

du
thérapeute),O dile jacob,PARIS.
19-Aouizerate . b. ,j-y. Rotgé(2007),les traitements du trouble obsessionnel
compulsif, lsevier .
20- Eric A. Storch et al (2020), Impact of the COVID-19 pandemic on
exposure and response prevention outcomes in adults and youth with
)obsessive-compulsive disorder, Psychiatry Research 295 (2021
113597, Elsevier .
21- Debray Quentin et al(2010), psychopathologie de l’adult ,4 édition,
Elsevier .
22 -Martine bouvard(2006),les troubles obsessionnel compulsifs
(principes,thérapies,applications),2 édition,M asson,P aris.
23 - Yaşar Tanir and all(2020), Exacerbation of obsessive compulsive
disorder symptoms in children and adolescents during COVID-19
pandemic, Psychiatry Research 293,Elisevier.

بلخر فايزة

710

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد  14العدد 729- 711 : )2021(3
جلَة الواحات للبحوث والدراسات
ISSN : 1112 -7163
E-ISSN: 2588-1892
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2

التدخل النفسي بتقنية  EMDRللتكفل باأطفال ضحايا
التحرش اجنسي
EMDR psychological intervention to care for child victims of
sexual harassment
2

سامية شينار ،1آية بوحبال

 -1جامعة باتنة  - 1احاج خضرsamia.chinar@univ-batna.dz ،

 -2جامعة باتنة  - 1احاج خضرaya.boulahbal@univ-batna.dz ،
تاريخ ااستام..2021-03-14 :

تاريخ القبول2021-10-05:

ملخص -
يعد جرم ااعتداء اجنسي على اأطفال انتهاكا للراءة بأبشع صوره،
حيث ارتفعت معدات العنف اجنسي اجاه اأطفال بشكل ملحوظ ي ختلف
الدول وي اجزائر بشكل خاص ،وتعددت بذلك العوامل امتسببة ي استفحال
هذه الظاهرة ما بن اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وغرها ،وبالتالي
انعكس تأثرها النفسي على السلوك ااجتماعي ما أسهم ي تفشي هذه
الظاهرة والي كلما زادت اتساعا زاد عدد الضحايا أكثر من اأطفال ،هؤاء
الذين ا حسنون التعبر عن آامهم فيرمونه ي شكل اضطرابات نفسية
وسلوكية تتفاقم كلما تأخر أو غاب التكفل والعاج النفسي هم .وأن ااعتداء
اجنسي حمل مع العنف الكثر من التحقر وااهانة للطفل فهو حتاج
برناجا عاجيا مكثفا مسلحا مختلف التقنيات الي خفف من وطأة الصدمة
الي عاشها ،ومن هذه التقنيات الي أثبتت فعاليتها ي هذا اجال تقنية إزالة
احساسية حركة العن وإعادة امعاجة وهي تقنية ضمن عاج نفسي حديث،
م تطويرها ليجمع بن عناصر من امعاجات امعرفية والسلوكية النفسية.
الكلمات الدالة:
التدخل النفسي ،تقنية  ،EMDRاأطفال ،التحرش اجنسي.
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AbstractChild Sexual Abuse Is A Severe Crime, And The Rates Of Sexual
Violence Against Children Have Increased Significantly. There Are Many
Psychological, Social, Economic And Cultural Reasons For The Spread Of
This Phenomenon, And Thus Its Psychological Impact Was Reflected On
Social Behavior, Which Increased The Spread Of The Phenomenon More,
And Consequently The Number Of Child Victims Increased More. These
Children Appear To Have Psychological And Behavioral Disorders That
Worsen If Psychological Treatment Is Not Provided To Them. Therefore,
They Need An Intensive Treatment Program With Various Techniques That
Reduce The Severity Of The Trauma Experienced, Such As EMDR, Which
Is A Modern Psychological Treatment Technique, Developed To Combine
Elements Of Cognitive And Behavioral Psychological Treatments.

Key WordsPsychological Intervention, EMDR Technique, Children, Sexual
Harassment.

 - .1مقدمة:
إن احياة الي نعيشها كانت وا زالت مسرحا للعديد من الظواهر
النفسو -اجتماعية والي تتباين من جتمع آخر ،والي اسرعت انتباه العديد
من الباحثن من ميع اجاات ،ومن هذه الظواهر ظاهرة ااعتداء اجنسي
على اأطفال الي انتشرت مؤخرا وبقوة خاصة ي العام العربي ،حيث تعتر
هذه الظاهرة نوع من اإرهاب الذي يدخل ي دائرة امسكوت عنه اجتماعيا ،حيث
حاول اجتمع إسدال الستار عليه وذلك لعدة أسباب أهمها اخوف من
التوصيم ااجتماعي رغم كل اآثار الي خلفها هذا الفعل على الضحايا.
وبالرغم من أن ااعتداءات اجنسية وجدت منذ وجود اإنسان وله جذور تارخية
بعيدة إا أنه م يكن بارزا داخل جتمعنا كما هو اآن ،حيث ناحظ انتشارها
وكثرتها ي اآونة اأخرة بسبب التغرات اأمنية وااقتصادية والعومة وغرها.
وااعتداءات اجنسية تصيب ختلف الفئات العمرية أطفاا وبالغن ،نساء
ورجاا ،وهو ما يضعهم ي خانة الضحايا .وهم يتعرضون إى نوعن من الضرر،
اأول يتمثل ي ااعتداء امفاجئ الذي يتعرضون له نفسيا وجسميا ،والثاني
متمثل ي اللجوء اضطراريا إى اجهات اأمنية للحصول على حقوقهم امنتهكة،
وهنا يزداد شعور هؤاء الضحايا بالنقص الذي يزيد من ارتفاع نسبة العجز
لديهم وتدني تفاعاتهم النفسية وااجتماعية.
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وقد أصبحت ظاهرة ااعتداءات اجنسية حتل صدارة اهتمام الباحثن ما
خلفه من آثار وخيمة ومؤمة بالنسبة للفرد واجتمع ،وقد قام "مرازاك" ()1987
 Merazkي دراسته بتحديد أربعة أنواع لاعتداءات اجنسية وهي:
 مشاهدة الضحية للفعل اجنسي. ااستعراض اجنسي أمام الضحية. مداعبة اأعضاء التناسلية للضحية من طرف البالغ أو العكس. اممارسة الكاملة للعاقة اجنسية مع الضحية.ويكون ااعتداء اجنسي غالبا مصحوبا بالعنف والقوة والتهديد (عبد
الرمان آل سعود ،2005،ص ،)124وااعتداء اجنسي على الطفل هو استخدام
الطفل إشباع الرغبات اجنسية لبالغ أو مراهق ،وهو يشمل تعريض الطفل أي
نشاط أو سلوك جنسي ،ويتضمن غالبا التحرش اجنسي بالطفل عن طريق
مامسته أو مله على مامسة امتحرش جنسيا .كما توجد عدة أشكال أخرى
لاعتداء اجنسي على الطفل كاجامعة والبغاء وااستغال اجنسي للطفل
عر الصور اخليعة وامواقع اإباحية بطرق قدرة وغر أخاقية.
(الدباغ ،1983،ص)125
وخلف ااعتداء اجنسي على الطفل صدمة نفسية نتيجة الفعل ي حد
ذاته وكذا نتيجة امرحلة النمائية الي مر بها ،حيث ا تزال ختلف وظائفه
النفسية والفيزيولوجية م تكتمل بعد ،فتكمن امشكلة عند الطفل ي وجود
تظاهرات صدمية متعددة اأشكال ويصعب الكشف عن مصدرها خاصة إذا كان
الطفل ا يتكلم مم يقود إى تفاقم امشكل عنده شيئا فشيئا( .عبد
امعطي ،2003،ص)62
ولعاج هذه الصدمة والتكفل حالة الطفل امتعرض لاعتداء اجنسي ركز
الباحثون على العديد من التقنيات العاجية من بينها تقنية إزالة احساسية
وإعادة امعاجة حركات العينن وسنسعى ي هذه الورقة البحثية إبراز دورها ي
عاج صدمة ااعتداء اجنسي لدى اأطفال.
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 - .2خصائص الصدمة النفسية عند اأطفال وأنواعها:
يرى "مايكنبوم" أن الصدمة تشر إى حوادث شديدة أو عنيفة تعد قوية
ومؤذية ومهددة للحياة ،حيث حتاج هذه احوادث إى جهود غر عادي
مواجهتها والتغلب عليها)Meichenbaum,1994,p32( .
كما تعرف بأنها أي حادث يهاجم اإنسان وخرق اجهاز الدفاعي لديه ،مع
إمكانية مزيق حياة الفرد بشدة .وقد ينتج عن هذا احادث تغرات ي الشخصية
أو مرض عضوي إذا م يتم التحكم فيه والتعامل معه بسرعة وفاعلية .وتؤدي
الصدمة إى نشأة اخوف العميق أو العجز والرعب ،وهي حدث خارجي فجائي
وغر متوقع يتسم باحدة ،ويفجر الكيان اإنساني ويهدد حياته حيث ا
تستطيع وسائل الدفاع امختلفة أن تسعف اإنسان للتكيف معهMitchell & ( .
 )Event,1995,p6وبالتالي فاأحداث الصدمية هي أحداث خطرة ومربكة
ومفاجئة تتسم بقوتها الشديدة وامتطرفة وتسبب اخوف والقلق واانسحاب
والتجنب ،وهي ذات شدة مرتفعة كما أنها تتميز بكونها غر متوقعة وغر
متكررة .ويعد الطفل امصدوم كل طفل تضرر نفسيا نتيجة معايشته أو تعرضه
امباشر أي حدث مفاجئ سبب له صدمة نفسية ،ويتميز بصفات وخصائص
معينة أهمها اإنكار ورفض احديث عن احدث الصدمي ،وهذا الرفض ناتج
أسباب خاصة حسب ما أكدنه الدراسات الي قام بها كل من "لوبيقو"
 Lebigotو"فالي"  Valletو"بروفوست"  ،Provostوهذا راجع إى:
 كون احادثة امعاشة باإمكان تصورها من قبل أي شخص دونمعايشتها ،وباإمكان أيضا توقع اأحاسيس امنتابة عند التعرض للحادث.
 الرغبة ي ااحتفاظ بالتجربة امعاشة لنفسه ،إضافة إى اخوف منالتخلص من احمل الثقيل بواسطة وسيلة غر حبذة إليه "الكام واحديث
عن اخرة امعاشة".
ومن ملة اخصائص أيضا عجز اأطفال عن إحياء احادثة امعاشة عن
طريق الذكريات ،لذا فإحياؤها يكون عن طريق جسيدها ي نشاط اللعب،
واماحظ أيضا وجود صعوبة لدى هذه الفئة من اأطفال امصدومن ي التعبر
عن بادة العواطف ،وتظهر لديهم نظرة سوداوية تشاؤمية للمستقبل ،وتقدير
سلي للذات وقدراتها الشخصية ،وهم حسون أنهم عاجزين عن حقيق أحامهم
سامية شينار ،آية بوحبال
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مستقبا مع توقع حدوث اخطر ي أي زمان ومكان .إضافة إى انقاب اأحام
امزعجة اخاصة باحدث الصدمي ي ظرف أيام أو أسابيع إى تصور أشباح أو
خطر ما أو شيء مرعب)Gilbert & all,1998,p78( .
وحسب "ليونال بيلي"  Lionel Baillyهناك نوعان من الصدمة عند
أطفال:
 الصدمة من النمط اأول :وهو نعرض الطفل موقف صدمي واحد يؤثرعليه ،وتظهر أعراض هذا النمط من الصدمة عن طريق اللعب امتكرر والذي
يبدي من خاله موضوع الصدمة النفسية.
 الصدمة من النمط الثاني :هي احاات امزمنة الي يتعرض فيهاالطفل مواقف صدمية ختلفة ومتكررة ومن ذلك ااعتداءات اجنسية،
وتكتشف أعراض هذا النمط من الصدمة عن طريق احلم والرسم واللعب
امتكرر)Lionel,1996,p33( .
 - .3مراحل حويل الطفل إى ضحية جنسية:
هناك عادة عدة مراحل لعملية حويل الطفل إى ضحية جنسية:
 التخطيط :إن ااعتداء اجنسي على الطفل عمل مقصود مع سبق
الرصد .وأول شروطه أن ختلي امعتدي بالطفل .ولتحقيق هذه اخلوة ،عادة ما
يغري امعتدي الطفل بدعوته إى مارسة نشاط معن كامشاركة ي لعبة مثا
أو ما شابه ذلك .وجب اأخذ بااعتبار أن معظم امتحرشن جنسياً باأطفال
هم أشخاص ذوو صلة بهم .وحتى ي حاات التحرش اجنسي من "أجانب" (أي
من خارج نطاق العائلة) فإن امعتدي عادة ما يسعى إى إنشاء صلة بأم الطفل أو
أحد ذويه قبل أن يعرض ااعتناء بالطفل أو مرافقته إى مكان ظاهره برئ للغاية
كساحة لعب أو متنزه عام مثا .أما إذا صدرت احاولة اأوى من بالغ قريب،
كاأب أو زوج اأم أو أي قريب آخر ،وصحبتها تطمن مباشرة للطفل بأن اأمر
ا بأس به وا عيب فيه ،فإنها عادة ما تقابل بااستجابة ها .وذلك أن اأطفال
ميلون إى الرضوخ لسلطة البالغن ،خصوصا البالغن امقربن هم .وي مثل
هذه احاات فإن التحذير من احديث مع اأجانب يغدو با جدوى.
 التهديد والتخويف :ولكن هذه الثقة "العمياء" من قبل الطفل تنحسر
عند احاولة الثانية وقد حاول اانسحاب والتقهقر ولكن مؤامرة "السرية"
سامية شينار ،آية بوحبال
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والتحذيرات امرافقة ها ستكون قد عملت عملها واستقرت ي نفس الطفل
وسيحوّل امتحرش اأمر إى لعبة "سرنا الصغر" الذي جب أن يبقى بيننا .وتبدأ
حاوات التحرش عادة مداعبة امتحرش للطفل أو أن يطلب منه مس أعضائه
اخاصة حاوا إقناعه بأن اأمر جرد لعبة مسلية وإنهما سيشريان بعض
احلوى الي يفضلها مثا حاما تنتهي اللعبة .وهناك لأسف ،منحى آخر ا
ينطوي على أي نوع من الرقة .فامتحرشون اأعنف واأقسى واأبعد احرافا
ميلون استخدام أساليب العنف والتهديد واخشونة إخضاع الطفل جنسيا
لنزواتهم .وي هذه احاات ،قد حمل الطفل تهديداتهم حمل اجد ا سيما إذا
كان قد شهد مظاهر عنفهم ضد أمه أو أحد أفراد اأسرة اآخرين.
 التفاعل اجنسي واإدمان :إن التحرش اجنسي باأطفال ،شأن كل
سلوك إدماني آخر ،له طابع تصاعدي مطّرد .فهو قد يبدأ مداعبة الطفل أو
مامسته ولكنه سرعان ما يتحول إى مارسات جنسية أعمق ترك آثارا ادمانية
لدى الطفل نفسه.
 السرية :إن احافظة على السر هو أمر بالغ اأهمية بالنسبة للمتحرش
لتاي العواقب من جهة ولضمان استمرار السطوة ومارسة اجنس مع ضحيته
من جهة أخرى .فكلما ظل السر ي طي الكتمان كلما أمكنه مواصلة سلوكه
امنحرف إزاء الضحية .وأن امعتدي يعلم أن سلوكه خالف للقانون فإنه يبذل
كل ما ي وسعه إقناع الطفل بالعواقب الوخيمة الي ستقع إذا انكشف السر.
وقد يستخدم امعتدون اأكثر عنفا تهديدات شخصية ضد الطفل أو يهددونه
بإحاق الضرر من حب كشقيقه أو شقيقته أو صديقه أو حتى أمه إذا أفشى
السر .وا غرابة أن يؤثر الطفل الصمت بعد كل هذا التهديد والرويع .والطفل
عادة حتفظ بالسر دفينا داخله إا حن يبلغ احرة واأم والقلق والتوتر،
وهناك من ا يكشف السر طول حياته ،وهناك من يكشفه بعد سنن طويلة ،بل
إن قساوة ومرارة التجربة ي حد ذاتها قد تدفع الطفل إى نسيانها أو دفنها ي
الاوعي وا تنكشف امشكلة إا بعد أعوام طويلة بعد ما يكر هذا الطفل امعتدى
عليه ويكتشف طبيبه النفسي أن تلك التجارب الطفلية األيمة هي أصل
اانفعاات السلوكية وامشاكل النفسية الي يعاني منها وهو كبر( .عبد
اخطيب ،2007،ص)89
سامية شينار ،آية بوحبال
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 - .4الداات ااكلينيكية مظاهر الصدمة النفسية عند الطفل:
هناك اعتقاد أن الضرر الذي حدث من ااعتداء اجنسي هو دائم مدى
احياة...ولكن احقيقة أن ببعض اإرشاد وامساندة يستطيع الطفل الذي تعرض
لاعتداء أن يتعافى ويعيش حياة سعيدة متزنة ومليئة بالعاقات الصحية
الواثقة .ولكن هناك عدة عوامل قد تزيد من تأثر الطفل بالتحرش اجنسي:
 - .1.4سن الطفل عند بداية التحرش اجنسي :كلما كان سن الطفل
صغرًا عند بداية التحرش كلما مل معه ذكريات حسية أو جسدية للتحرش،
وغالبًا ا يستطيع التعبر عنها وا يوجد كلمات يعر بها عن غضبه .وفيما
يلي مثال على ذلك:
ضحية للتحرش اجنسي ي طفولتها عرفت بعد فرة من العاج النفسي
السبب ي كونها تثار جنسيًا كلما رأت أو أحست مروحة ي الغرفة ،وذلك أنها
كانت دائمًا ي خلفية الغرفة الي تعرضت فيها للتحرش ،وكلما حدثت
اإساءة قبل سن البلوغ وقبل تأكد اهوية اجنسية كلما كانت تأثر تلك
اإساءة أعمق.
 - .2.4العاقة بن امعتدي والطفل :ثقة الطفل ي راعيه اأول ضروري
وهام ي عاقاته بعد ذلك ،ولذلك كلما كانت درجة قرابته بامعتدي كبرة
كلما كانت اخيانة أعظم.
 - .3.4كم من الوقت استمر ااعتداء :كلما طال أمد ااعتداء كلما ام
الطفل نفسه أكثر اعتقاده أنه كان باستطاعته إيقافه ،وكلما زاد اعتقاده إنه
سيء ومذنب.
 - .4.4وجود عنف أثناء ااعتداء :ي معظم اأحوال عندما يتضمن
ااعتداء اجنسي وجود عنف أو تهديد إذا م يتعاون الطفل يكون اأذى النفسي
أكر.
 - .5.4النظام ااجتماعي الذي يوجد فيه الطفل أثناء التحرش :عندما
جد الطفل من يكلمه عن التحرش وحذره منه يكون ذلك أفضل كثرًا من
طفل ا جد من يكلمه ،وي بعض العائات قد يفضل الطفل أا يتكلم خوفًا من
العواقب...مثاً قد يفكر الطفل "لو قلت لوالدي إن أخي يستغلي جسديًا قد
يؤذيه أو يقتله ويدخل السجن"
سامية شينار ،آية بوحبال
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رد فعل البالغن للطفل عندما خرهم عن ااعتداء من امهم جدًا اهدوء
البالغ ي التعامل مع ذلك اموقف ،ومن الطبيعي أن تشعر بالغضب امدمر .ولكن
الطفل قد يشعر أن ذلك الغضب موجهًا إليه ابد أن يشعر الطفل باأمان
وامساندة حتى يستطيع الكام ،ويستفيد كثرًا عندما يعرف أن ذلك قد حدث
أطفال آخرين سواء أكانوا بناتا أم أوادا.
 - .6.4اهوية اجنسية :لو كانت اهوية اجنسية لدى الطفل قد تكونت
ستكون اإساءة اجنسية أقل وقعا أن غالبا عندما حدث التحرش من نفس
اجنس (ذكر لذكر) أو (أنثى أنثى) فإن ذلك يرك خوفًا من امثلية اجنسية
جب شرح أن اجسم ملئ باخايا العصبية وعند استثارة تلك اخايا بواسطة
اللمس (بغض النظر من رجل أو امرأة) فإننا نشعر وهذا ا يعي إطاقًا إننا
مثلين.
مثال بسيط مكن شرحه لأطفال هو (الدغدغة) إنها تثر الضحك لدى
أي شخص وا يهم ي تلك النقطة من يقوم بالدغدغة فإنك تتفاعل مع
التجربة.
لو كان امعتدي من اجنس اآخر قد يثر ذلك أيضًا أسئلة حول اهوية
اجنسية ،مثا إن تعرض ولد لاعتداء من قبل امرأة وم يشعر بإثارة فقد يشك
ي رجولته وكذلك لو أثر جسديا وم تهتز مشاعره فقد يشك ي رجولته
وبامثل عند الفتيات .كلما كان احساس الطفل بنفسه وتقبله ها قوي ي وقت
اإساءة ستكون العواقب أقل بل على العكس رما يستطيع دفع امعتدي ورفض ما
حدث له من قبل ذلك الشخص( .سام ،دت)
ويعتقد الكثرون أن الطفل الذي ا يتعرض أضرار جسمية أثناء احادث
الصادم ا يصاب بأعراض ااضطراب ،لكن الواقع يقول العكس ماما فالطفل
غر امصاب بالضرر اجسمي والشاهد على احادث الصدم يستأثر انفعاليا به
وبالتالي يطور اضطراب الصدمة النفسية دون مروره بفرة الكمون ،أما الطفل
امصاب بأضرار جسدية فنجده منشغل البال بآامه أو بفكرة إصابته عضويا.
وقد احظ "إينوس" " "Ynoos.Rمن خال أحاثه ودراساته أن اأطفال
الشهود على مواقف عنيفة والذين عايشوا احدث الصدمي ا توجد لديهم
أعراض فقدان الذاكرة امؤقت بعد الصدمة ،كما احظ أن هذه الفئة من
سامية شينار ،آية بوحبال
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اأطفال تظهر لديهم اضطرابات ي النوم وكوابيس تسبب هم الرعب ي الليل،
وتوقظهم عدة مرات من نومهم(Lionel,1996,p38) .
وعموما الطفل الذي يعاني من آثار الصدمة النفسية تظهر لديه امظاهر
التالية أو بعض منها( :ملتقى التكفل النفسي بالنساء واأطفال ضحايا
العنف)2001،
امعتادة.

خلل ي السلوك اليومي وعدم القدرة على القيام باأنشطة اليومية
ردود فعل سلبية وانسحاب تام.

حركة زائدة غر معتادة.

اخوف والقلق والتوتر والرقب والتوجس.
الشرود الذهي وعدم القدرة على الركيز واانتباه.

اضطرابات النوم واأحام امزعجة والكوابيس.

أعراض فيزيولوجية مثل فقدان الشهية واضطرابات الكام والتبول
الاإرادي
هجمات الرعب والي تعر عن الشعور بالتهديد والتنقل من مكان آخر
واجري بطريقة عشوائية وحركة غر منتظمة.

 - .5أهداف تقنية إزالة احساسية وإعادة امعاجة حركات العينن
(:)EMDR
م اكتشاف تقنية إزالة احساسية وإعادة امعاجة حركات العن من قبل
"فرانسن شابرو" عام  1987ومنذ ذلك احن أحدثت هذه التقنية ثورة ي
العاج النفسي ،حيث أثبتت فعاليتها علميا عام  1989من خال العديد من
الدراسات الي أجريت حوها (.)Josse,2013,p1
تستند تقنية إزالة احساسية وإعادة امعاجة حركات العن على فرضية
وجود ذكريات وعواطف وأحاسيس عاطلة يعانيها مرضى الصدمة النفسية
بشكل رئيسي بسبب احزن غر امائم للحدث الصدمي امؤم وامستقر ي ذاكرة
امريض الضمنية ،فعند القيام بالتحفيز الثنائي فإنها تساعد ي معاجة هذه
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الذكريات الضمنية وانتقاها إى الذاكرة الواضحة ما جعلها طبيعية مكن
التعلم منها (فحل الكبسي ،وناصر التميسي ،2016 ،ص.)150
لقد عرفت معية  EMDR-FRANCEالتقنية بأنها" :عاج ادماجي يتم
عن طريق اإثارة ثنائية اجانب (حركات العن وغرها) ،حيث تسمح بتحريك
اإمكانيات النفسية وترميم استعادة الثقة بالنفس وتهضم اأحداث امؤمة"
(عتيق ،2013 ،ص)54
وعليه هذه تقنية تعتمد على ترك امريض يستعيد امشاهد امرغبة الي رآها
أو عاشها مع استعادة امشاعر وامخاوف الي انتابته بسببها ،ويتابع امريض ي
ذات الوقت من خال حركة عينيه بسرعة تصاعدية حركة يد امعاج ،فهذه
احركة تكون سريعة ما يؤدي إى طيها بالنسيان بشكل متدرج.
وتهدف تقنية إزالة احساسية وإعادة امعاجة حركات العن ()EMDR
ملة من اأهداف والي تتمثل فيما يلي:
تفكيك الذكرى عن اانفعال (سعدوني ،2012 ،ص)141

التمكن من الوصول إى الصدمات امؤمة امخزنة وإعادة معاجتها.

تقوية اادراك اإجابي ليستبدل ادراك امريض السلي اأصلي (خالد
عبد احميد ،2013 ،ص)69
التخفيف من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة (شعبان حسن ،دس،

ص)1
 - .6امراحل العاجية لتقنية إزالة احساسية وإعادة امعاجة حركات
العن ( )EMDRوكيفية تطبيقها على الطفل ضحية ااعتداء اجنسي:
تتضمن تقنية إزالة احساسية وإعادة امعاجة حركات العن مان مراحل
أساسية وهي كالتالي:
 - .1.6تاريخ امريض والتخطيط للعاج :يسعى امعاج ي هذه امرحلة
اامام بالتاريخ النفسي وااجتماعي والطي للمريض وهذا للتأكيد من طبيعة
امرض النفسي الذي يعانيه امريض ،وكذلك من مائمة التقنية بعاجه ،إذ أن
هناك بعض احاات الي منع فيها استخدام هذه التقنية مثل :وجود مشاكل
ي القلب ،أو مشاكل تنفسية ،أو احمل ،حيث جب استشارة الطبيب أن
استخدام تقنية إزالة احساسية وإعادة امعاجة حركات العن قد تؤدي إى
سامية شينار ،آية بوحبال
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احداث هيجان حاد كما أن امريض الذي لديه أفكار انتحارية حظر عاجه ب ـ
" ،)Schiraldi,Gr,2009,p 212( "EMDRكما مكن أيضا حديد عوامل
الفائدة الثانوية للمريض .بعد التعرف على تاريخ امريض يعمل امعاج وامريض
معا على وضع خطة عاجية حيث:
حدد اأهداف الي ستتم معاجتها وهي غالبا ما تكون أحداثا صدمية
أو احداثا مركبة أو أحد عناصر تلك اأحداث.
ثم حدد امثرات احالية الي تسبب ارتباكا انفعاليا.

ثم حديد الوضعيات امستقبلية الي من امتوقع أن خلق ارتباكا لدى
امرضى)) Freedman, & Power,2007,p 95
كما تدخل ضمن اخطة العاجية "مهارات امواجهة" الي حتاج امريض
لتعلمها وهذا من أجل خفض الضيق والقلق اللذين يظهران ي مراحل احقة
من العاج ب ـ ـ " .)Schiraldi,2009,p 212( "EMDRإن امعاج بـ ـ ـ "" EMDR
يتجاوز ااصغاء للصدمة ولأحداث احرجة امدرجة ي تاريخ امريض وبولي
انتباها خاصا إى الكلمات الي يستعملها امريض ي وصف نفسه وعاقته مع
اآخرين ومع العام عموما ،أن هذه الكلمات تعكس ااعتقادات الشخصية
للمريض وهي مثل مفاتيح ااعتقادات اإجابية وااعتقادات السلبية ي مرحلة
التقييم ()Freedman, & Power,2007,p 95
 - .2.6مرحلة التحضر :يولي امعاج ي هذه امرحلة أهمية كبرة للعاقة
مع امريض ،حيث يعمل على تطوير حالف عاجي قائم على ثقة امريض
وارتياحه ،حيث جد احرية التامة ي احديث عن اضطرابه والتطرق معلومات
دقيقة وصادقة ،وهذا أمر هام للمعاج فنجاح العاج مرهون بنسبة كبرة بنوع
العاقة العاجية .بعد ذلك يقدم امعاج شرحا عاما للصدمة وآثارها ودالة
اأعراض الي يعانيها امريض (عتيق ،2013 ،ص ،)71- 70كما يشرح اجانب
النظري للعاج بتقنية " "EMDRوكذا اإجراءات والتوقعات امعقولة من
العاج وبعد أن يتأكد امعاج من تقبل امريض للعاج يساعده على تعلم
ااسرخاء واارتياح وتهدئة النفس باعتبارها طرقا للتعامل مع اهيجان
امربك .ثم يتعلم امريض الوعي أو اماحظة الواعية ،حيث ياحظ امريض
حتويات ذهنه ،وهنا نؤكد على أن امريض يطلب منه أن يكتفي فقط ماحظة
سامية شينار ،آية بوحبال
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اأفكار وامشاعر والصور الي مر على وعيه ) ،(Mollon,2005,p3كما يتدرب
امريض على ااحتفاظ ي ذهنه باأفكار امربكة أثناء حريك العن .وي هذه
امرحلة أيضا يتعلم طرقا أخرى ي التحكم الذاتي ومن ذلك إشارة التوقف
وتعي بها اإشارة الي يتفق عليها امعاج وامريض كأن يرفع هذا اأخر يده
اليمنى أو حرك رأسه إى اأمام ليشر للمعاج بأنه يريد إيقاف سرورة معاجة
امعلومات بسبب الضيق والقلق أو عجز امريض عن معاجة امعلومات أو أي
سبب آخر .وهنا ترز إحدى نقاط قوة " "EMDRوهي ترك امبادرة للمريض فهو
يتحكم ي زمام اأمور فالعاج متمركز حوله وهذا ما يشعره بأن اأمر ا
يتجاوزه.
ولزيادة الشعور بالتحكم الذاتي يتم خلق امكان اآمن/اهادئ وهو امكان الذي
يلجأ إليه ذهنيا امريض عندما يشعر بالقلق واأفكار امتعلقة باحدث الصدمي
تغمره ما خفض من درجة القلق ويعطي امريض شعورا بالراحة وبالتحكم ،مع
العلم أن امكان اآمن يتم حديده وتكوينه باستعمال اإثارة ثنائية اجانب والي
تعي بها أن يكون امريض منتبها حركات أصابع امعاج الي تتحرك مينا
وماا وي نفس الوقت يركز انتباهه على ما يدور بذهنه (عتيق ،2013 ،ص)71
 - .3.6مرحلة التقييم :يتم ي هذه امرحة الذكرى الصدمية الي سيتم
استهدافها أي جعلها هدفا للمعاجة ،فمثا ي حالة ااغتصاب ي مكان ما فإن
من مظاهر هذه الذكرى الصدمية نذكر :وجه امغتصب أو ديكور امكان الذي
حدث ي ااغتصاب ،أو كابوس متكرر مرتبط بالذكرى الصدمية ،أو رائحة
متها الضحية أثناء التعرض لاغتصاب...إخ .وبعد حديد أحد امظاهر
الصدمية الي ستستهدف يستخرج امريض ااعتقاد السلي إزاء ذاته وقدراته
امرتبطة بذلك اهدف ،ومن أمثلة ااعتقادات السلبية امخزنة ضمن الذكرى
الصدمية :أنا ليس طيبا ،أنا غر كفء ،إنها غلطي ( Schiraldi,2009,p
 .)212ثم يطلب من امريض أن يستحضر ي ذهنه مظهر تلك الذكرى
الصدمية امستهدفة وكذلك ااعتقاد السلي إزاء ذاته ويعطي القيمة العددية
مستوى القلق الذي يشعر به باستخدام سلم وحدات اارتباك الذاتي "."SUD
وبعدها يتحدث امريض عن ااعتقاد ااجابي حول ذاته والذي يرغب ي أن
يصدقه ويعتقد صحته ،ومن أمثلة ذلك :أنا اآن ي أمان ،مكني أن أجح ،لقد
سامية شينار ،آية بوحبال
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أفضل ما لدي ،عندي عدة خيارات .ويتم تقييم مدى صحة هذا ااعتقاد
اإجابي بسلم صدق ااعتقادات " ."VOCوأخرا يتم تستخرج ااحساسات
اجسدية امرتبطة بالذكرى الصدمية مثا :ضيق الصدر ،انقباض احلق ،أو
الشعور بثقل ي امعدة (عتيق ،2013 ،ص.)72
 - .4.6مرحلة إزالة احساسية :تهدف مرحلة إزالة احساسية إى إعادة
معاجة الذكريات امخزنة بطريقة غر تكيفية والوصول باحدث الصدمي إى
حل تكيفي ( ،)Luber,2010,p78ومن خال معاجة تلك حدث احاد ما بن
الشبكة الذكورية غر التكيفية اخاصة بالذكريات الصدمية والشبكات
الذكورية التكيفية اأخرى.
ففي جلسة إزالة احساسية يطلب امعاج من امريض أن يركز انتباهه على
امواد امستهدفة والي م حديدها ي امرحلة السابقة ،باإضافة إى امواد
امستهدفة فإن امريض ينتبه أيضا لاعتقاد السلي وامشاعر وااحساسات امربكة
امرتبطة بتلك امواد امستهدفة ،وخال ااحتفاظ بكل ذلك ي الذهن يطلب من
امريض القيام بسلسلة من حركات العينن وذلك متابعة أصبعي يد امعاج
الي تتحرك بصورة ايقاعية وبسرعة ذهابا وإيابا "مينا وماا" ضمن جال
رؤية امريض وعلى بعد  12إنشا حوالي  30سم ،ويظل الرأس ي حالة سكون خال
حريك العينن وهكذا تبدأ عملية امعاجة ( ،)Schiraldi,2009,p212وترى
"شابرو" أن متابعة اإصبع تعمل على اثارة نظام معاجة امعلومات ي الوقت
احالي علما أن كل سلسلة من " "BLSتدوم من  20ثانية إى بضع دقائق وهذا
يتوقف على رد الفعل اانفعالي لدى امريض .إن اثارة اانتباه الثنائي لدى
امريض تتم عر فرات متقطعة وليست بصورة مستمرة ،فبعد كل سلسلة من
امعاجة يطلب امعاج من امريض أن يتخلص من اأفكار الي وردت لذهنه
واابتعاد عن كل ما مت بصلة للصدمة ،ويأخذ نفسا عميقا ويسأله :ماذا
لديك اآن؟ وهنا جد امريض نفسه ي واحدة من احاات اآتية:
يشعر امريض غالبا أن الصورة أو الشعور أو أي مظهر من مظاهر
الذكرى الصدمية قد تغر بطريقة ما ،كما مكن أن تظهر بعض ااستبصارات
امساعدة للمريض وهذا ما يدل على أن عملية امعاجة قد حدثت وحتاج
لاستمرار إى أن يتخلص امريض من كل امواد امربكة.
سامية شينار ،آية بوحبال
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عندما يتعطل امريض ويعي ذلك العودة إى نفس امواد دون إعادة
معاجتها ،يتم اللجوء إى التدخل الذي يدعى التمازج امعري ويكون ذلك بأن
يدخل امعاج معلومات وظيفية إى وعي امريض ما يؤدي إى انطاق عملية
إعادة امعاجة من جديد.
قد تطفو ي وعي امريض بعض امواد غر امتوقعة والي قد تبدو ظاهريا أنها
ا عاقة ها بالصدمة وم يتم احديث عنها سابقا ،لكن يتم قبول كل خرات
امريض باعتبارها مرتبطة بطريقة ما بعملية إعادة امعاجة وإزالة احساسية،
وي هذه احالة يطلب امعاج من امريض أن يبقى مع تلك امعلومات خال
متابعته سلسات إضافية حركات العينن وي آخر امطاف فإن ميع امظاهر
امربكة امرتبطة بالذكرى الصدمية يتم التخلص منها أو معاجتها .اذن ي كل
احاات تستمر عملية إزالة احساسية وإعادة امعاجة إى أن تتوقف امواد
الصدمية امستهدفة من التسبب ي أي ارتباك وهذا ما يرجم باحصول على
درجة صفر على سلم "( "SUDعتيق ،2013،ص.)74- 73
 - .5.6مرحلة ترسيخ وتقوية ااعتقاد اإجابي :بعد خلص امريض من
كل ما يرتبط بالذكرى الصادمة ي امرحلة السابقة مر امريض ومساعدة
امعاج إى ترسيخ ااعتقاد اإجابي الذي يرغب امريض ي تصديقه وااعتقاد
بصحته ،وهو عادة ما يكون مرتبطا بذات امريض وبقدراته.
ففي هذه امرحلة يسأل امعاج امريض "عندما تفكر ي احدث اأصلي ماذا
تشعر إزاء هذه الكلمات :لقد فعلت أفضل ما لدي "أو أي اعتقاد إجابي حدد
سابقا" وهكذا يتم تعزيز وتقوية ااعتقاد اإجابي عر سلسات إضافية من
ااثارة ثنائية اجانب " ،"BLSوبعد كل سلسلة يقوم امعاج بالتقييم فيعرف
إى درجة يصدق امريض صحة هذا ااعتقاد اإجابي وتستمر هذه العملية كل
ما يعيق شعور امريض بأن ذلك ااعتقاد صادق ()Schiraldi,2009,p 213
وتنتهي هذه امرحلة عندما يبلغ ااعتقاد اإجابي درجة  6أو  7على سلم
")Freedman, & Power,2007 :96( "VOC
 - .6.6مرحلة امسح اجسدي :إن إحدى نقاط قوة " "EMDRهي
اعتمامها بامعلومات غر اللفظية والي تتضمن الروائح وامذاقات واأصوات،
كما تتضمن احساسات جسدية أخرى مثل التوتر أو التضايق ،فحتى تضمن أن
سامية شينار ،آية بوحبال
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مظاهر الذكرى الصدمية مت معاجتها يقوم امريض مسح ذهي لكل جسده
للتعرف على أي احساسات جسدية مربكة أثناء استحضار امواد الصدمية
امستهدفة ،فإذا وجدت إشارات جسدية مربكة يقوم امريض مساعدة امعاج
معاجتها عر سلسات من ااثارة ثنائية اجانب ،وتستمر الغاية إى غاية
التخلص من تلك ااحساسات اجسدية امدركة "ااحساسات اجسدية تتمثل
ي ذكريات حول اادراكات العضلية أو اادراكات جسدية متعلقة بالتأثرات
اأولية للحدث الصدمي وهي تعرف فقط من خال ادراك موضعها من اجسد
وليس عن طريق حاولة وصفها" (عتيق ،2013،ص.)77
 - .7.6ااختتام :يساعد امعاج ي هذه امرحلة مريضه على مغادرة اجلسة
وهو يشعر باأمان والراحة حتى وإن م تنته امعاجة ،كما مارس امريض
خاها اسراتيجيات التهدئة الذاتية ،وتقنيات التحكم الي تعلمها سابقا وخر
امعاج مريضه أن امعاجة قد تستمر ما بن اجلسات ،ولذلك إن ظهرت مواد
جديدة مربكة وحتاج امعاجة فإن ذلك يعتر عامة إجابية ،ويطلب من
امريض استعمال مذكرات لتدوين امواد اجديدة الي ظهرت.
()Schiraldi,2009,p 213
 - .8.6إعادة التقييم :ي بداية اجلسة اموالية يتأكد امعاج من أن
النتائج اإجابية امتحصل عليها ي اجلسة السابقة م تتعطل ،حيث يطلب من
امريض التفكر ثانية ي اهدف احدد خال اجلسة السابقة ،وبناء على ردود
فعل امريض يقيم امعاج أثر العاج ،ومن ثم يكيف السرورة العاجية ،فيعمان
على حديد ومعاجة اأهداف القدمة الي مازالت حتاج للمعاجة وإا
حددان أهدافا جديدة معاجتها (عتيق ،2013،ص.)77
أما بالنسبة لطريقة تطبيق تقنية إزالة احساسية وإعادة امعاجة حركة
العن على الطفل ضحية ااعتداء اجنسي تكون كالتالي :يتم العمل بتقنية
إزالة احساسية وإعادة امعاجة حركات العن على اأطفال الذين تعرضوا
اعتداء جنسي وفق مراحل تتصل بأساليب مرغوبة لأطفال ،وهذه ااساليب
اعتمدت أكثر ما يكون ي امقاربات النفسية التحليلية مع اأطفال .ويتم هذا
التكنيك وفق ما يلي:
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 - 1يطلب اى الطفل ضحية ااعتداء اجنسي أن يرسم مكان يعطيه
أحساس باأمان الراحة ،مكن أن يكون هذا امكان حقيقي ومكن أن يكون
متخيل.
 - 2أن نقوم بعمل عبطة الفراشة وماحظة أي نوع من امشاعر الذي حس
بها ي تلك اأثناء ،وهذا يكون من خال قيام امعاج طفل ااعتداء اجنسي
مرين اسرخاء يسمى "عبطة الفراشة" الذي يتمثل ي وضع اليدين متصالبن
على الصدر ،ي نفس الوقت نطلب من الطفل ماحظ الصورة اآتية إى ذهنه ي
تلك اللحظات ،بعدها يقدم امعاج مقياس اأوجه من أجل تقييم احالة
اانفعالية للطفل.
 - 3بعد اجراء التقييم للحالة اانفعالية للطفل يعطب امعاج من الطفل
ضحية ااعتداء اجنسي أن اآن يفكر بأسوء ذكرى ،أسوء كابوس مر به ثم
يطلب امعاج منه أن يرسم تلك الذكرى أو احدث الصدمي.
 - 4بعد اكمال الطفل رسم احدث الصدمي يقدم له امعاج مقياس
اانزعاج من أجل تقييم درجة انزعاج الطفل من الصورة الي مثل احدث
الصدمي.
 - 5يطلب امعاج من الطفل عمل عبطة الفراشة وهو ينظر للصورة الي
رمها مع ماحظ أي تغر يطرأ على باله (صور جديدة ،فكار جديدة)
 - 6بعدها يطلب امعاج من الطفل رسم الفكرة أو الصورة اجديدة الي
طرأت على باله.
 - 7تقييم امعاج لدرجة اانزعاج الذي شعر به الطفل اجاه الفكرة أو
الصورة اجديدة الي تبادرت إى ذهنه من خال مقياس اانزعاج.
 - 8يطلب امعاج من الطفل عمل عبطة الفراشة حتى تتغر الصورة
اموجودة ي ذهنه.
ويستمر امعاج بهذه اخطوات حتى تتغر الصور السلبية اموجودة ي ذهن
الطفل اجاه احدث الصادم ،ثم يعود امعاج ويطلب من الطفل أن يسرجع
الرمة اأوى الي مثل امكان اآمن والذي يشعره بالراحة والسعادة ،ثم يعاود
امعاج مرة أخرى من الطفل عمل عبطة الفراشة حتى يشعر بامشاعر اإجابية
والي أصبحت قوية (شعبان حسن ،د س ،ص)5- 4
سامية شينار ،آية بوحبال
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 - .7خامة:
خلف ااعتداء اجنسي على الطفل صدمة عميقة والي تتبلور فيما يعرف
باضطراب ما بعد الصدمة والذي يشر إى رد فعل احق معايشة حدث صدمي
مؤم.
ونظرا ما خلفه الصدمات النفسية ما فيها صدمة ااعتداء اجنسي على
الطفل من مشكات نفسية معقدة اجه الباحثون إى إجاد تقنيات عاجية
مناسبة هما ومن بن هذه التقنيات جد تقنية إزالة احساسية وإعادة امعاجة
حركات العن " ،"EMDRوالي تقوم على فكرة أن تعرض الفرد لصدمة
نفسية تؤدي إى تعطيل نظام امعاجة التكييفية للمعلومات وينتج عن هذا
التعطيل ظهور أعراض " ،"PTSDحيث يتمثل دور " "EMDRي إعادة تنشيط
نظام امعاجة التكييفية للمعلومات ما يسمح معاجة الصدمة النفسية
بطريقة إجابية .يتم عاج الصدمة النفسية وفق تقنية إزالة احساسية وإعادة
امعاجة حركات العن " "EMDRعر مراحل حددة .وتطبيق هذه التقنية
ختلف بن الراشدين واأطفال ،فتطبيق " "EMDRعلى اأطفال له طريقة
خاصة بهم نظرا لشدة وقع احدث الصدمي على اأطفال.
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املص
تهدف الدراسة احالية الكشف عن ي مستوى اأداء الوظيفي لدى موظفي
جامعة ورقلة وكذا الفروق اموجودة ي هذا امستوى باإختاف اأقدمية والسن،
خال سنة  ،2019حيث تكونت عينة البحث من 300موظفا وقد إتبعنا ي هذه
الدراسة امنهج الوصفي التحليلي لتناسبه مع الدراسة كما استعملنا ااستبانة
جمع البيانات واستصدمنا مقياس اأداء الوظيفي والي م بنائه باإطاع على
الدراسات واإطار النظري ،وبعد التحليل اإحصائي باستصدام النظام
اإحصائي( ،( spss25توصلنا إى النتائج التالية إى أن مستوى اأداء
الوظيفي لدى موظفي جامعة ورقلة كان مرتفعا ،كما أنه ا توجد فروق ي
مستوى اأداء الوظيفي باختاف اأقدمية والسن.
الكلمات الدالة -
اأداء ،اأداء الوظيفي ،موظفي جامعة ورقلة

المؤلف المرسل شربي بشيرbachircharbi@gmail.com:

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 745- 730 : )2021(3
AbstractThe current study aimes to reveal the level of job performance of the
employees of the University of Ouargla, as well as the differences in this
level, according to the difference in seniority and age during the year 2019,
as the research sample consisted of 300 employees. Job performance, which
was built by reviewing the studies and the theoretical framework, and after
statistical analysis using the statistical system (spss25), we reached the
following results that the level of job performance among the employees of
the University of Ouargla was high, and that there were no differences in the
level of job performance according to seniority and age.

Key wordsPerformance, job performance, staff of the University of Ouargla

 - .1مقدمة
يشكل اأداء الوظيفي أهمية أساسية أي منظمة من خال ااستغال
اأمثل لقواها ومواردها البشرية معرفة مستوى هذا اأداء ،وأنه جرد أداة
للتشصي احكم واموضوعي أداء ميع العاملن وذلك من أجل مساعدة
اإدارة العليا ي اخاذ القرار امناسب ،وكذلك تقديم امعلومات الازمة إدارة
اموارد البشرية لتمكنها من إدارة تلك اموارد بكفاءة واقتدار ،ويتم ذلك من
خال حسن وتنظيم واستغال اموارد امتاحة لتصبح امنظمة قادرة على
التطور والتعامل اجيد مع كل امتغرات الي تطرأ خال إجاز اأعمال.
- .2اشكالية الدراسة:
إن التغرات الكبرة الي شهدها العصر احالي فرضت ملة من
التحديات تتعلق بضرورة تطوير اأداء الوظيفي للمؤسسات العمومية وجامعة
ورقلة خاصة أنه يسهم ي حقيق اأهداف امرسومة حيث جده يأخذ عدة
أشكال واجاهات ،والي من بينها ااهتمام بالعامل وتهيئته علميا وعمليا ،إضافة
إى توفر ظروف عمل مناسبة ماديا ومعنويا مكنه من إبراز قدراته ومهاراته
العلمية والفنية ي أداء وظائفه وعلى مستوى جيد من الكفاءة والفعالية ،وهذا
ما أكدته العديد من الدراسات على أن حسن أداء العامل هو القضية اأكثر
أهمية إذا ما أريد إصاح امؤسسات مستقبا وان مراجعة اأدوار الوظيفية
للعمال وحديد امهام الوظيفية هم هي القضية اجوهرية ي ذلك ،وان امنظمة
الفعالة ا بد أن يكون لديها برنامج لتطوير أداء العمال بصورة مستمرة
ومنظمة.
شربي بشر
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وي ضوء هذا جاءت هذه الدراسة والي حاول من خاها معرفة مستوى
اأداء الوظيفي لدى موظفي جامعة ورقلة ومنه انبثقت تساؤات فرعية:
هل توجد فروق ي مستوى اأداء الوظيفي لدى موظفي جامعة ورقلة
بإختاف اأقدمية؟
هل توجد فروق ي مستوى اأداء الوظيفي لدى موظفي جامعة ورقلة
بإختاف السن؟
- .3الفرضيات:
 مستوى اأداء الوظيفي لدى موظفي جامعة ورقلة مرتفع. توجد فروق ي مستوى اأداء الوظيفي لدى موظفي جامعة ورقلةبإختاف اأقدمية.
 توجد فروق ي مستوى اأداء الوظيفي لدى موظفي جامعة ورقلةبإختاف السن.
- .4أهمية الدراسة:
 العملية :تتحقق هذه اأهمية من الدراسة نتيجة ما تتوصل إليهمن نتائج ترز أهمية اأداء الوظيفي ي جامعة ورقلة باعتبارها قطاعا حيويا
هاما مكن أن يؤثر سلبا على اخدمات امقدمة والواجبات امنوطة بها.
 العلمية :توجه هذه الدراسة اهتمامها الرئيسي للركيز والتطبيقموظفي جامعة ورقلة (عينة الدراسة) ،ومن مة فان ما نتوصل إليه من نتائج
ستعود بالدرجة اأوى على موظفي هذا القطاع وما يرتب عن ذلك من
التوصل لأسلوب الذي حقق ارتفاع من مستوى اأداء الوظيفي ويعمل على
حقيق أهداف اموظفن واجامعة معا ،إعطاء نظرة كافية عن سلوكيات
اأداء الوظيفي وتعزيزه والعمل على احد من امعوقات الي تقف حائا أمام
مارسة هذا السلوك.
- .5أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة احالية إى ما يلي:
معرفة مستوى اأداء الوظيفي لدى موظفي جامعة ورقلة
التعرف على الفروق اموجودة ي اأداء الوظيفي لدى موظفي جامعة ورقلة
بإختاف اأقدمية والسن.
شربي بشر
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- .6امفاهيم اإجرائية:
 التعريف اإجرائي لأداء الوظيفي :هي تلك اأعمال الي مارسهاموظفي جامعة ورقلة امتمثلة ي اجهد امبذول وإدراك الدور وامتاك القدرات
واإمكانيات والي حقق ي اأخر اأهداف امسطرة.
 اجهد امبذول :هو يعكس درجة انسجام موظفي جامعة ورقلة أداءعملهم ،ومثل حقيقة درجة دافعيتهم وماسهم أداء عملهم.
 إدراك الدور :ومثل تصورات موظفي جامعة ورقلة وانطباعاتهم عناأنشطة الي يتكون منها عملهم وعن الكيفية الي ينبغي أن مارس بها دورهم
ي الوحدة.
 القدرات وامهارات :مثل قدرات موظفي جامعة ورقلة امكتسبة أثناءمراحل العمل وكذا خراتهم السابقة وامهارات امتوفرة لديهم والي حدد درجة
فعالية اجهد امبذول.
- .7حدود الدراسة:
احدود امكانية :م إجراء الدراسة جامعة ورقلة ي بعض كليتها.
احدود الزمانية :أجريت الدراسة من بداية شهر أكتوبر إى نهاية شهر
ديسمر من سنة 2019
احدود البشرية :وامتمثلة ي موظفي بعض كليات جامعة ورقلة.
- .8الدراسات السابقة:
 دراسة اخالدي( )2008هدفت اى التعرف على مستوى اأداء الوظيفيمديري امدارس الثانوية ي دولة الكويت من وجهة نظر معلميهم ،استصدم امنهج
الوصفي ،عينة الدراسة مكونة من ( )270معلما و( )219معلمة ،أظهرت النتائج
ان مستوى اأداء الوظفي كان بصورة عامة مرتفعا.
 دراسة هند لبصر( )2008هدفت اى معرفة اثر ضغوط العمل علىاأداء الوظيفي للعمال بشركة اخزف الصحي باميلية جيجل ،بلغت عينة
الدراسة ( )91عامل ،أعتمد ي هذه الدراسة امنهج الوصفي التحليلي ،اسفرت
بالنتائج ان مستوى اأداء الوظيفي جاء مرتفع
 دراسة احابية ( )2013هدفت الدراسة اى التعرف على اثر احوافز يحسن اأداء لدى العاملن ي مؤسسات القطاع العام باأردن ،اعتمدت
شربي بشر
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اأستبانة ي مع البيانات ،واستصدم امنهج الوصفي التحليلي ،اظهرت
النتائج،ان مستوى اأداء جاء بدرجة متوسطة ميل اى التدني.
 دراسة الشياب ( )2016هدفت اى التعرف على ضغوط العمل وعاقتهاباأداء الوظيفي لدى مديري امدارس الثانوية محافظة اربد ،عينة الدراسة
بلغت ( )95مديرا ومديرة ، ،توصلت النتائج من بينها ،ان مستوى اأداء الوظيفي
جاء بدرجة كبرة .ا توجد فروق ذات دالة احصائية تعزي متغر السن.
 دراسة امرازيق ( )2015هدفت اى الكشف عن درجة كفاءة مديريامدارس احكومية الثانوية ي حافظة جرش ي تطبيق معاير اجودة وعاقتها
باأداء الوظيفي للمعلمن ،أستصدم امنهج الوصفي اإرتباطي ،عينة الدراسة
بلغت ( )304معلمة ومعلم ،أفسرت اى النتائج بان مستوى اأداء الوظيفي جاء
بدرجة متوسطة ،وانه ا توجد فروق باختاف اجنس ،السن ،واحالة العائلية،
وامؤهل العلمي.
 دراسة رمزي فوزي حمد ابوغزالة ( )2017هدفت اى ضغوط العمللدى مديري امدارس الثانوية احكومية وعاقتها بأدائهم الوظيفي من وجهة
نظر العاملن ي حافظة العاصمة عمان ،استصدم امنهج الوصفي اإرتباطي،
أظهرت النتائج إن مستوى اأداء الوظيفي جاء مرتفع ،توجد فروق ذات دالة
إحصائية ي مستوى اأداء الوظيفي تغزي متغر اجنس ،سنوات اخرة .والسن.
 دراسة وليد بن صاح السبيعي ( )2016هدفت اى التعرف على العاقةبن التدوير الوظيفي وعاقته بتحسن أداء العاملن بامديرية العامة للدفاع
امدني ،عينة الدراسة بلغت ( )288موظف ،استعمل امنهج الوصفي ،توصلت
النتائج إى إن واقع جهود حسن اأداء العاملن بامديرية جاء مستوى
متوسط ،وانه توجد فروق ذات دالة إحصائية تعزي متغر العمر.
 دراسة خالد امد الصيايرة ( )2011والي هدفت الدراسة اى معرفةمستوى اأداء الوظيفي لدى اعضاء اهيئة التدريسية ي اجامعة اأردنية من
وجهة رؤساء اأقسام فيها ،توصلت اى نتائج عدم وجود فروق ي مستوى اأداء
الوظيفي لدى اعضاء هيئة التدريس باختاف اأقدمية.
 دراسة عبد الفتاح صاح خليفات( )2010والي هدفت الدراسة اىمعرفة اثر الضغوط على اأداء الوظيفي لدى مديري امدارس اأساسية
شربي بشر

734

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 745- 730 : )2021(3

احكومية ي اقليم جنوب اأردن ،توصلت اى انه يوجد فروق ي مستوى اأداء
الوظيفي لدى مديري امدارس باإختاف اأقدمية.
 دراسة حام علي حسن رضا( )2003والي هدفت الدراسة اى معرفةالعاقة بن اإبداع اإداري واأداء الوظيفي عند اأجهزة اأمنية مطار املك
عبد العزيز الدولي ،كانت من نتائجها وجود فروق ي مستوى اأداء الوظيفي
لدى مديري امدارس باإختاف اأقدمية.
- .9الطريقة واأدوات:
 - 1.9منهج الدراسة :يتبع الباحث امنهج امناسب حسب طبيعة مشكلة
الدراسة وما أننا ي صدد الكشف عن مستوى اأداء الوظيفي لدى موظفي
جامعة ورقلة ،لذلك يعتر امنهج الوصفي التحليلي هو امنهج امناسب هذه
الدراسة وذلك معرفة مستوى هذا السلوك من خال مع احقائق وحليلها
وتفسرها واستصاص دالتها بشكل عملي وبوصفها وصفا دقيقا ،والتعبر عنها
بصورة كيفية وكمية كما ي الواقع.
 - 2.9عينة الدراسة :ملت هذه الدراسة  300موظفا جامعة ورقلة ،م
اختيارهم بطريقة العشوائية الطبقية ،وجاءت خصائصها كالتالي:
جدول  .1توزيع عينة الدراسة حسب الكليات
م

الرق

اسم الكلية

العدد

01
02

كلية الرياضيات وعلوم امادة
كلية العلوم اإنسانية وااجتماعية

80
95

03

كلية العلوم التطبيقية

55

%18

04

كلية احقوق

70

%23

300

%100

اجموع
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جدول  .2توزيع عينة الدراسة حسب اأقدمية
اج
أكثر من 08
أقل من  08سنوات
اأقدمية
موع
سنوات
300
210
90
التكرارات
100
%70
%30
النسبة
%
امئوية
يظهر لنا من خال هذا اجدول أن نسبة( )%30من عينة الدراسة تقل
من 08سنوات ،ي حن مثل نسبة ( )%70أكثر من  08سنوات تبعا لأقدمية.
جدول  .3توزيع عينة الدراسة حسب السن
السن

التكرارات
النسبة امئوية

سنة

أقل من 28

110
%37

سنة

أكثر من 28

اجموع

190
%63

300
%100

يظهر لنا من خال هذا اجدول أن نسبة( )%37من عينة الدراسة تقل
عن 28سنة  ،ي حن مثل نسبة ( )%63أكثر من 28سنة تبعا السن.
 - 3.9أداة الدراسة :م ااعتماد ي هذه الدراسة على مقياس اأداء
الوظيفي امستند من الدراسات السابقة كدراسة الشياب ( )2016ي سلوك
اأداء الوظيفي ويتكون هذا امقياس على  16بند تقيس ثاثة أبعاد(اجهد
امبذول ،إدراك الدور ،القدرات وامهارات) جاب على كل منهما على مقياس
ليكرت اخماسي .وم حساب اخصائ السيكومرية أداة الدراسة على عينة
إستطاعية عددها  30موظف ،توصلنا إى النتائج التالية:
 صدق اأداة:صدق احكمن :وزع امقياس على جموعة من أساتذة ااختصاص علم
النفس العمل والتنظيم ،حيث م اأخذ باقراحاتهم وتعدياتهم لبعض البنود
ليصل ي اأخر إى  16بند ومسة بدائل.
 ااتساق الداخلي :م اللجوء إى ااتساق الداخلي للتأكد من مدىصدق بنود امقياس ،وهذا من خال حساب قوة ارتباط درجة البند من اأداة
والدرجة الكلية ،واجدول التالي يوضح ذلك:
شربي بشر
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جدول  .4يوضح ااتساق الداخلي أداة اأداء الوظيفي
** دال عند 0.01
رقم
البند
01
02
03
04

معامل
اإرتباط

**0.82
**0.74
**0.65
**0.56

رقم معامل
البند اإرتباط
05
06
07
08

**0.56
**0.49
**0.45
**0.66

رقم معامل
البند اإرتباط
09
10
11
12

**0.76
**0.84
**0.69
**0.62

رقم
البند
13
14
15
16

معامل
اإرتباط

**0.80
**0.82
**0.87
**0.47

من خال اجدول يتن لنا قيمة معامل اإرتباط للبنود كلها دالة عند
 ،0.01تراوحت معاماتها ( )087- 045وبالتالي مكن القول بأن امقياس متاز
بالصدق.
 ثباة اأداة :م ذلك عن طريق معامل ألفا كرونباخ والذي بلغت قيمته( )0.83وهي قيمة تدل على ثبات اأداة ،واجدول التالي يوضح ذلك:
جدول  .5يوضح حساب ثبات ألفا كرونباخ مقياس اأداء الوظيفي
نوع
ألفا
كرونباخ

عدد
البنود
16

قيمة ألفا
0.83

يبن لنا هذا اجدول قيمة ألفا( ،)0.83وهي نتيجة قوية ودالة إحصائيا
وعليه نقول ان امقياس يتميز بقدرة ثبات عالية.
 - 4.9إجراءات الدراسة :أجريت الدراسة على عينة مكونة من  300موظف
جامعة ورقلة ،خال الشهور أكتوبر ونوفمر وديسمر من سنة .2019
 - 5.9اأساليب اإحصائية امستصدمة :استعملت ي هذه الدراسة أساليب
إحصائية منها امتوسط احسابي،ااحراف امعياري ،النسب امئوية ،التكرارات،
وإختبار (ت) ،بواسطة برنامج ( )spssاإصدار اخامس والعشرون{.}25

شربي بشر
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 .10عرض النتائج
 1.10الفرضية اأوى:
تن الفرضية أن مستوى اأداء الوظيفي لدى موظفي جامعة ورقلة جاء
مرتفع ولتأكد من صحة الفرضية م إستصدام التكرارات والنسب امئوية
والنتائج امتحصل عليها مدونة ي اجدول التالي:
جدول  .6يوضح مستوى اأداء الوظيفي لدى عينة الدراسة
النسبة امئوية
النسبة
الت
اأداء
مستوى
العليا
كرارات امئوية
الوظيفي
%86
260
مرتفع
%86
%14
40
منصفض
%100
%100
120
اجموع
يتن من خال اجدول أن فئة مرتفعي اأداء الوظيفي والذي بلغ
تكراراتهم ( )260بنسبة مئوية قدرت ( ،)%86ي حن نسبة منصفضي اأداء
الوظيفي والذي بلغ تكراراتهم ( )40بنسبة مئوية قدرت ( )%14لتصل النسبة
امئوية العليا ( ،)%86وعليه نقول أن مستوى اأداء الوظيفي مرتفع وبالتالي
حققت الفرضية
 - 2.10الفرضية الثانية:
تن الفرضية بوجود فروق ي مستوى اأداء الوظيفي لدى موظفي
جامعة ورقلة بإختاف اأقدمية ،ولتأكد من صحة الفرضية م إستصدام
 T.Testوالنتائج امتحصل عليها مدونة ي اجدول التالي:
جدول  .7يوضح مستوى اأداء الوظيفي باإختاف اأقدمية

العدد امتوسط
اأقدمية
احسابي
72.83
90
أقل من 08سنوات
أكثر من  08سنوات 65.67 210

اأحراف
امعياري
3.77
12.59

ت درجة
قيمة
احرية
احسوبة

.295

298

مستوى
الدالة
Sig 0.56
غير دال

من خال اجدول يتضح لدينا أن عدد اموظفن اأقل من ) (08سنة
أقدمية بلغ عددهم ) (90موظفا قدر امتوسط احسابي لديهم ) (72.83
شربي بشر
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وبإحراف معياري )  ،) 3.77وعدد اموظفن اأكثر من ) (08سنة أقدمية بلغ
عددهم ) (210قدر امتوسط احسابي لديهم )  (65.67وبإحراف معياري )
 ، (12.59ودرجة احرية امقدرة ب )  ، (298وهي غر دال عند مستوى الدالة
) (0.05بقيمة  sigامقدرة ( ،)0.56وعليه نقول بأنه ا توجود فروق ذات دالة
إحصائية ي درجات اأداء الوظيفي باإختاف اأقدمية لدى أفراد عينة الدراسة
وبالتالي م تتحقق الفرضية.
 - 3.10الفرضية الثالثة:
تن الفرضية بوجود فروق ي مستوى اأداء الوظيفي لدى موظفي
جامعة ورقلة بإختاف السن ،ولتأكد من صحة الفرضية م إستصدام
 T.Testوالنتائج امتحصل عليها مدونة ي اجدول التالي:
جدول  .8يوضح مستوى اأداء الوظيفي بااختاف السن
السن

العدد

أقل من 110 28
سنة
أكثر من 190 28
سنة

امتوسط
احسابي

اأحراف
امعياري

60.15

14.86

72.25

4.21

ت درجة
قيمة
احرية
احسوبة

10.52

298

مستوى
الدالة

Sig 0.23

غير دال

من خال اجدول يتضح لدينا أن عدد اموظفن اأقل من ) (28سنة بلغ
عددهم ) (110موظف قدر امتوسط احسابي لديهم )  (60.15وبإحراف
معياري( ،)14.86وعدد اموظفن اأكثر من ) (28سنة بلغ عددهم )(190
موظف قدر امتوسط احسابي لديهم )  (72.25وباحراف معياري(،)4.21
ودرجة احرية امقدرة ب )  ، (298وهي غر دال عند مستوى الدالة ))0.05
بقيمة  sigامقدرة( ،)0.23وعليه نقول بأنه ا توجود فروق ذات دالة إحصائية ي
درجات اأداء الوظيفي باإختاف السن لدى أفراد عينة الدراسة وبالتالي م
تتحقق الفرضية.

شربي بشر
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- .11مناقشة النتائج وتفسرها:
 - 1 11الفرضية اأوى:
تن الفرضية بأن مستوى اأداء الوظيفي لدى موظفي جامعة ورقلة
مرتفع ومن خال اجدول رقم ( )06و امعاجة اإحصائية للبيانات تبن لنا أن
نسبة مستوى اأداء الوظيفي مرتفع لدى أفراد العينة قدر ب( )%86لدى ()260
موظف بامقارنة مع نسبة منصفضي اأداء الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة قدر
ب ( )%14لدى ( )40موظف ،وعلية فإن أغلبية أفراد العينة لديهم مستوى
مرتفع من اأداء الوظيفي.
مكن تفسر ذلك حسب راي الباحث إى اخرة وامهارة العالیة الي
یمتع بها اموظفن ،إضافة إى الدورات التكوينية امكثفة الي تقوم بها اإدارة
كل سنة لتحسین مستواهم اأدائي ،ووجود اانسجام بن اموظفن
واهتمامهم الكبر بالعمل الذين يؤدونه وبشعورهم بالرضى عنه ما دفع بهم
تقديم امزيد من اإجاز اأعمال امطلوبة منهم وميلهم اخاذ سلوكيات
اجابية اجاه اجامعة الي يعملون بها إضافة إى امعرفة امسبقة حقوقهم
وواجباتهم اجاه العمل والوقوف أمام مسؤولياتهم إجاز اأعمال اموكلة إليهم
على أكمل وجه ،واى قدرة اموظفن بالتحكم ي جريات العمل وزيادة التعامل
مع التقنيات احديثة والتكيف مع امتغرات اجديدة بكل يسر بسبب إمتاكهم
قدرات ذهنية وإمكانيات متميزة زادت من استعدادهم النفسي لتقديم اأداء
امناسب ي الوقت امناسب.
واتفقت الدراسة احالية مع توصلت اليه دراسة اخالدي( )2008هدفت
إى التعرف على مستوى اأداء الوظيفي مديري امدارس الثانوية ي دولة الكويت
من وجهة نظر معلميهم ،أظهرت النتائج أن مستوى اأداء الوظيفي كان بصورة
عامة مرتفعا ،ودراسة هند لبصر( )2008هدفت إى معرفة اثر ضغوط العمل
على اأداء الوظيفي للعمال بشركة اخزف الصحي باميلية جيجل ،أسفرت
بالنتائج أن مستوى اأداء الوظيفي جاء مرتفع
واختلفت مع نتائج دراسة احابية ( )2013هدفت الدراسة إى التعرف على
اثر احوافز ي حسن اأداء لدى العاملن ي مؤسسات القطاع العام باأردن،
أظهرت النتائج أن مستوى اأداء جاء متدنيا.
شربي بشر
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 - 2 10الفرضية الثانية:
تن الفرضية بوجود فروق ي مستوى اأداء الوظيفي لدى موظفي
جامعة ورقلة باختاف اأقدمية ،ومن خال اجدول رقم ( )07و امعاجة
اإحصائية للبيانات ،إتضح لدينا أن قيمة  sigبلغت  0.56وهي غر دال عند
مستوى الدالة ( ،)0.05وعليه نقول بأن الفرضية تقر بعدم وجود فروق ذات
دالة إحصائية ي درجات اأداء الوظيفي باإختاف اأقدمية لدى أفراد عينة
الدراسة.
مكن تفسر ذلك إى أن موظف اجامعة يضع ي حسبانه الوفاء
واإخاص والواء مهنته وهذا حكم طبيعة عمله ي تقديم امساعدات للطلبة
واأساتذة وللمميزات واخصائ الي جب أن يتميز بها موظف اجامعة حيث
يعتر قطاع اجامعة من القطاعات احيوية الي يتم تأهيل اموظفن تأهيا
خاصا وبصفة مستمرة من خال تكوينات سنوية للرفع من كفاءات وقدرات
اموظفن للقيام مهامهم على احسن وجه سواء تعلق اأمر باموظفن اجدد أو
القدماء أنهم تربطهم هدفا واحد ،ومكن إرجاعه إى أن اموظف اجدید مثله
مثل صاحب اأقدمیة جتهد ویعمل ي نشاط دائم وبروح إنسانیة عالیة،
وكل موظف یدرك بأنه مسؤول عن عمله وهناك من هو حاجة إليه وینتظر
مساعدته ،فالواقع یفرض عليه كإنسان واع وكفرد من أفراد اجتمع أن ا
یتأخر ي تأدیة واجبه امهي
واتفقت الدراسة احالية مع دراسة خالد عبد اه احنيطة ( )2004والي
هدفت الدراسة إى معرفة العاقة بن القيم التنظيمية وكفاءة اأداء لدى
العاملن باخدمات الطبية مدينة الرياض ،السعودية ،كانت من نتائجها عدم
وجود فروق ي مستوى اأداء الوظيفي لدى العاملن باختاف اأقدمية ،و دراسة
خالد امد الصيايرة ( )2011والي هدفت الدراسة اى معرفة مستوى اأداء
الوظيفي لدى اعضاء اهيئة التدريسية ي اجامعة اأردنية من وجهة رؤساء
اأقسام فيها ،توصلت اى نتائج عدم وجود فروق ي مستوى اأداء الوظيفي لدى
اعضاء هيئة التدريس باختاف اأقدمية.
واختلفت الدراسة احالية مع دراسة عبد الفتاح صاح خليفات()2010
والي هدفت الدراسة اى معرفة اثر الضغوط على اأداء الوظيفي لدى مديري
شربي بشر
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امدارس اأساسية احكومية ي اقليم جنوب اأردن ،توصلت اى انه يوجد فروق
ي مستوى اأداء الوظيفي لدى مديري امدارس باإختاف اأقدمية ،ومع دراسة
حام علي حسن رضا( )2003والي هدفت الدراسة اى معرفة العاقة بن اإبداع
اإداري واأداء الوظيفي عند اأجهزة اأمنية مطار املك عبد العزيز الدولي،
كانت من نتائجها وجود فروق ي مستوى اأداء الوظيفي لدى مديري امدارس
باإختاف اأقدمية.
 - 3 10الفرضية الثالثة:
تن الفرضية بوجود فروق ي مستوى اأداء الوظيفي لدى موظفي
جامعة ورقلة بإختاف السن ،ومن خال اجدول رقم ( )08و امعاجة اإحصائية
للبيانات ،إتضح لدينا أن قيمة  sigبلغت  0.23وهي غر دال عند مستوى
الدالة ( ،)0.05وعليه نقول بأن الفرضية تقر بعدم وجود فروق ذات دالة
إحصائية ي درجات اأداء الوظيفي باإختاف السن لدى أفراد عينة الدراسة،
مكن تفسره على أن اأداء ا يرتبط بالسن وإما له عاقة بالقدرات اموظف
وإمكانياته ومدى تكيفه مع امهنة الي يعمل بها وتوافقه مع أهداف وقيم
اجامعة ورضاه عنها ما جعله أكثر استقرار مهي وتأثرها على أداءه
الوظيفي ،إضافة إى العوامل التنظيمية كالعاقات ااجتماعية وااستقالية
واحوافز ،ويرجع كذلك أن من موصفات موظفو اجامعة سواء تعلق اأمر
بصغار السن أو كبار السن التصرف حزم وان ا ينظر للمصلحة الشصصية
بقدر ما ينظر إى مصاح الطلبة واأساتذة وحاجاتهم وبالتالي فهم حملون
صفات اإتقان وااستعداد لتلبية امطالب ومساعدة اآخرين دوما ببذل قصارى
جهدهم ي ذلك وحقيق اأداء امطلوب منهم ،ومكن إرجاعه إى إن اموظفن
اأقل سنا يتمتعون جملة من الطاقات وامهارات وامعلومات الي تؤهلهم على
التكيف والتوافق مع اأداء وبااستفادة من جربة وخرة اموظفن القدماء ما
يتولد لديهم دافعية عالية ي اأداء الوظيفي مثلهم مثل القدماء إى جانب
اعتياد اموظفن على ختلف امواقف حيث أصبحت ي اأخر أعمال روتينية
بالنسبة إليهم.
واتفقت الدراسة احالية مع دراسة الشياب ( )2016هدفت إى التعرف على
ضغوط العمل وعاقتها باأداء الوظيفي لدى مديري امدارس الثانوية محافظة
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اربد ،توصلت النتائج من بينها انه ا توجد فروق ذات دالة إحصائية تعزي متغر
السن ،ودراسة امرازيق ( )2015هدفت اى الكشف عن درجة كفاءة مديري
امدارس احكومية الثانوية ي حافظة جرش ي تطبيق معاير اجودة وعاقتها
باأداء الوظيفي للمعلمن ،أفسرت إى النتائج بأنه ا توجد فروق باختاف
السن.
واختلفت الدراسة احالية مع دراسة رمزي فوزي حمد ابوغزالة ()2017
هدفت إى ضغوط العمل لدى مديري امدارس الثانوية احكومية وعاقتها
باأدائهم الوظيفي من وجهة نظر العاملن ي حافظة العاصمة عمان ،اظهرت
النتائج انه توجد فروق ذات دالة إحصائية ي مستوى اأداء الوظيفي تغزي
متغر السن ،ودراسة وليد بن صاح السبيعي ( )2016هدفت اى التعرف على
العاقة بن التدوير الوظيفي وعاقته بتحسن أداء العاملن بامديرية العامة
للدفاع امدني ،توصلت النتائج انه توجد فروق ذات دالة إحصائية تعزي متغر
العمر.
اخامة:
من خال كل ما م تناوله موضوع اأداء الوظيفي والذي يعد
جموعة من اأنشطة وامهام الي يقوم بها كل موظف ي اجامعة من أجل
حقيق اأهداف اخاصة به واأهداف اخاصة باجامعة ،من خال أداءه
العالي ،والذي يفرض على اجامعة ااهتمام به وبصفته احرك اأساسي
واهام ها ،والذي ا مكن ااستغناء عنه ي أي حال من اأحوال ي سبيل
الرقي باجامعة ي عام اجامعات اأخرى الناجحة ي أعماها ،وعلى ضوء ما
توصلت إليه الدراسة يوصى الباحث ما يلي:
 زيادة دعم أفكار اموظفن ومشاركتهم ي القرارات امتصذة داخلاجامعة.
 اممارسة اموضوعية ي التعامل مع اموظفن من خال تطبيق نظامحوافز ومكافئات عادلة حسب اجهودات امبذولة لكي تشبع حاجاتهم وتشعرهم
بقيمتهم وأهميتهم ي اجامعة.
إجراء بعض الدراسات حول اأداء الوظيفي ي قطاعات عمومية أخرىوذلك إبراز أهمية هذا السلوك ومساهمته ي حقيق كفاءة وفعالية امنظمات.
شربي بشر
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- ملخص

تهدف الدراسة احالية إى إعطاء صورة عن تدريس مادتي التاريخ
واجغرافيا ي مؤسسات التعليم من خال توضيح ماهية امادتن ومقومات كل
 وإبراز أهمية كل مادة وتدرسيها ما ي،) ومستويات ووسائل،مادة (جاات
.ذلك طرائق تدريس كل مادة على حدى
- الكلمات الدالة
التعليمية؛ التاريخ واجغرافيا؛ التعليم؛ التدريس
AbstractThe Current Study Aims At Providing An Overview On How
History And Geography Subjects Are Taught At Schools. This
Purpose Will Be Achieved Through Describing The Nature And
Elements Of Each Subject (Fields, Levels, Tools And Techniques).
Besides That, We Aim At Highlighting The Importance, Significance
And Teachings Strategies Of Each Subject Taking Into Account The
Teaching Methods Of Each One Separately.
Key WordsHistory; Geography; Education; Didactics; Teaching.
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- .1مقدمة:
حت للل م للادة الت للاريخ مكاي للة ب للارزة ي امن للاه الدراس للية وذل للك م للا للا م للن
أهميل ل للة ي تربيل ل للة الل ل للنهء وربط ل ل ل بل ل للراث جتمع ل ل ل ووطن ل ل ل وأمت ل ل ل وتل ل للراث
اإيسل ل للايية ،ووكائف ل ل ل كمل ل للادة مدرسل ل للية تهل ل للدف إى حقيل ل للق تنميل ل للة شل ل للاملة
لشخص ل للية ام ل للتعلم ليع ل للي ذاتل ل ل ك ل ل ل ء م ل للن ع ل للا تتش ل للابك فيل ل ل الق ل للايا
واأبعاد:
البع ل ل ل للد الل ل ل ل ل مم بت ل ل ل للر و اماض ل ل ل للي عل ل ل ل للى احاض ل ل ل للر والتخط ل ل ل لليط
للمستقبل.
البعد امكايي للعاقات امتبادلة ي العا بن الشعوب والدول.
بعد الق ايا وامسائل ا امة ي العا وتشابكها.
البع ل للد ال ل للذاتي بت ل للر و اأبع ل للاد العا ل للة عل ل للى اإيس ل للا وتفاعلل ل ل وم ل للادة
الت ل للاريخ لع ل للل الع ل للا ا ل للارجي م ل للرتة لع ل للا الف ل للرد ال ل للداخلي وتعتم ل للد ي
ذل للك عل للى التكام للل والتفاع للل احي للو ب للن ه للذ اأبع للاد اأربع للة(.وزارة الربي للة
الوطنيل ل للة )2006،ي حل ل للن تهل ل للتم اجغرافيل ل للا بالدراسل ل للة التفصل ل لليلية للم ل ل للال
اجغل ل للراي ااقتصل ل للاد العل ل للامي ،مل ل للن حي ل ل ل تباين ل ل ل وتنوع ل ل ل  ،وترك ل ل ل علل ل للى
معاج ل للة وض ل للعيات و ل للص الس ل للكا والتنمي ل للة والبي ل للة ي الع ل للا  ،وص ل للوا اى
اس ل ل للتخدام أدوات ام ل ل للادة بش ل ل للكل منه ل ل للي قص ل ل للد إيت ل ل للا مق ل ل للاات ورس ل ل للومات
وطيطي ل ل للة خ ل ل للرائط (......وزارة الربي ل ل للة الوطني ل ل للة )2006،وم ل ل للن خ ل ل للال ه ل ل للذ
امعلومل ل ل للات فمل ل ل للا هل ل ل للي تعليميل ل ل للة التل ل ل للاريخ و اجغرافيل ل ل للا ومل ل ل للاهي أهل ل ل للداف
تدريسل ل للها ومل ل للا هل ل للي الطل ل للر والوسل ل للائل امعتمل ل للدة ي تدريسل ل للهم وهل ل للذا مل ل للا
سنحاول اإجابة علية ي هذا امقال.
- 1تعريف التعليمية( :الديداكتيك)
لغللللللة :التعليميللللللة هل ل للي ترمل ل للة لكلمل ل للة  didactiqueالل ل للي اشل ل للتق مل ل للن
كلمل للة didaktitosاليوياييل للة والل للي كاي ل ل تطلل للق علل للى ضل للرب مل للن الشل للعر
الذ يتناول بالشرح معارف علمية أو تقنية.
كلم ل للة ع التعلمي ل للة ع ي اللغ ل للة العربي ل للة مص ل للدر ص ل للناعي لكلم ل للة تعل ل لليم،
وه للذ اأخ للوة م للن ع عل للم ع أ وض للا عام للة أو أم للارة لت للدل عل للى الش لليء لك للي
ينوب علي .
أمد رماضنية زوليخة جقيدل
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والديل للداكتيك هل للو لفل للج أع مل للي مرك لل مل للن لف ل للين همل للا :عديل للدا ع
و ع تيكا «وتعم أسلوب التسيو ي جال التعليم.
اصللللطاحا :أول مل للا كهل للر مصل للطلح الديل للداكتيك كل للا ي فريسل للا سل للنة
1954و اس للتعمل ليق للدم الوص للف امنه للي لك للل م للا ه للو مع للرو بوض للوح .ل ل أم للا
ي اج ل للال الرب ل للو فق ل للد وك ل للف ه ل للذا امص ل للطلح س ل للنة  1967كم ل للرادف لف ل للن
التعل ل لليم ل التعليمي ل للة أو الدي ل للداكتيك أو عل ل للم الت ل للدريس أو امنه ي ل للة ه ل للي
عل ل للم موض ل للوا دراس ل للة طرائ ل للق وتقني ل للات التعل ل لليم ،أو ه ل للي جم ل للوا النش ل للاطات
وامع للارف ال للي يل للر إليه للا م للن أج للل إع للداد وتن لليم وتقي لليم وحس للن مواق للف
التعليم( .حمد الصاح حعروبي ،2012 ،ص)126
- 2مفهلللللللوم الديلللللللداكتيك :يع ل ل للرف حم ل ل للد ال ل ل للدري الدي ل ل للداكتيك
فيقل للول :ع الديل للداكتيك هل للي الدراسل للة العلميل للة تويل للات التل للدريس وطرق ل ل
وتقنياتل ل  ،وأش للكال تن لليم مواق للف التعل لليم ال للي ت للا للا التلمي للذ ،دراس للة
تس للتهدف صل للياغة مل للاذ وي ريل للات تطبيقي للة ،معياريل للة بقصل للد بلل للو اأهل للداف
امرج للوة س للواء عل للى امس للتوى العقل للي أو اايفع للالي أو احس للي ل احرك للي ع (.
بودأود حسن ،2009 ،ص ) 17

يعل ل للرف الديل ل للداكتيك علل ل للى أي ل ل ل ع عمليل ل للة تربويل ل للة ترخل ل للذ ي اعتباره ل ل لا
كافل للة العوامل للل امكويل للة للتعلل لليم ،ويتعل للاو خا ل للا كل للل مل للن امعلل للم وامل للتعلم
لتحقيق اأهداف الربوية امرجوة ع (حمد زياد مدا  ،1980 ،ص)27
تعريللللللف يلللل ل  :هل ل للي خاصل ل للة امكويل ل للات والعاقل ل للات بل ل للن الوضل ل للعيات
الربوي للة وموض للوعاتها ووسل للائطها وبعب للارة أخ للرى هل للو عل للم تتعل للق موضل للوعات
بل ل ل ل للالتخطيط للوضل ل ل ل للعية البيداغوجيل ل ل ل للة وكيفيل ل ل ل للة تنفيل ل ل ل للذها ومراقبتهل ل ل ل للا
وتعديلها عند ال رورة...
تعريللللللللف ميللللللللاار  :التعليميل ل ل للة هل ل ل للي جموعل ل ل للة الطرائل ل ل للق واأسل ل ل للالي
وتقنيات التعليم.
أمل للا بروسللللو فيقل للول :ع إ التعليميل للة هل للي تن ل لليم تعلل للم ا خل للرين.ع (حمل للد
الصاح حعروبي ،مرجا سابق ،ص)127

الديل ل للداكتيك هل ل للو :ع عمليل ل للة تقل ل للديم احقل ل للائق وامعلومل ل للات وامفل ل للاهيم
لف ا إى ذهن امتعلم.ع ( سهيلة حسن كاكم الفتأو  ،2003 ،ص ) 11
أمد رماضنية زوليخة جقيدل
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الديل ل للداكتيك هل ل للو جموعل ل للة مل ل للن اأعمل ل للال أو اأفعل ل للال أو اإجل ل للراءات
امخططل للة يل للديرها امعلل للم ويسل للهم فيهل للا امتعلمل للو وتسل للتهدف حقيل للق أهل للداف
تربوي ل للة مرغوب ل للة ل ل للدى ام ل للتعلمن عل ل للى ام ل للدى القريل ل ل والبعي ل للد(.عب ل للد الس ل للام
مصطفى عبد السام ،2007 ،ص) 18

- 3خصللللللائص التعليميللللللة :التعليميللللللة علل ل للم تطبيقل ل للي يهل ل للتم بعمليل ل للة
ض للبط اموق للف التعليم للي ل التعليم للي داخ للل القس للم ،وبالتف للاعات ال للي ح للدث
ب للن أقط للاب امعلل ل التعليم للي ي إط للار امف للاهيم اأساس للية ال للي س للبق اإش للارة
إليها ومتاز التعليمية جملة من ا صائص أهمها:
 1ل التعليمية تعم اايتقال من منطق التعليم إى مناطق التعلم.
 2ل التعلل ل لليم لل ل لليس عمليل ل للة تكل ل للديس للمعل ل للارف وامعلومل ل للات بطريقل ل للة
تراكمي للة خطي للة ب للل ه للو إع للادة بن للاء للمع للارف الس للابقة واكتش للاف للمع للارف
اجديدة بطريقة أكعر تكيفا ما الوضعيات اجديدة.
 3ل اأخ للذ بع للن ااعتب للار تص للورات ام للتعلمن وق للدراتهم الذاتي للة لتعب ته للا
ولنيدها ي اكتساب وتعلم مفاهيم جديدة.
 4ل تش للخيص أخط للاء ام للتعلمن والص للعوبات التعليمي للة قص للد اس للتغا ا
ي عمليل ل ل للة التصل ل ل للوي أو التعل ل ل للديل أو التل ل ل للذليل لتحقيل ل ل للق أف ل ل ل للل النتل ل ل للائ
التعليمية.
 5ل التعليمي للة لع للل ام للتعلم ح للورا للعملي للة الربوي للة ،وامعل للم ش للريكا ي
اواذ القرار بين وبن امتعلمن فا يشيد بآرائ وا يفر حلول .
 6ل التعليميل للة تعمل للل علل للى تطل للوير قل للدرات امل للتعلم ي التحليل للل والل للتفكو
واإبداا.
 7ل تعط للي مكاي للة ب للارزة للتق للويم وخاص للة التق للويم التك للويم للترك للد م للن
فعالي ل ل ل للة النش ل ل ل للاط التعليم ل ل ل للي ( .حم ل ل ل للد الص ل ل ل للاح حعروب ل ل ل للي ،مرج ل ل ل للا س ل ل ل للابق،
ص.ص130ل)131

- 4أهداف الديداكتيك:
هل ل للو تطل ل للوير القل ل للوى العقليل ل للة والقيميل ل للة واجسل ل للمية للمل ل للتعلمن بشل ل للكل
مت ل للواز ف ل للا عل ل للى العم ل للل مائم ل للة أس ل للالي وإج ل للراءات الت ل للدريس حال ل للة
ام ل للتعلم العقلي ل للة واجس ل للمية القيمي ل للة م ل للن خ ل للال مراع ل للاة الف ل للرو الفردي ل للة
أمد رماضنية زوليخة جقيدل

749

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 762- 746 : )2021(3

وس ل ل للرعة ك ل ل للل م ل ل للتعلم ي التحص ل ل لليل بش ل ل للكل بط ل ل لليء ال ل ل للتعلم والع ل ل للادين أو
امتمي ين ذو الذكاء العالي.
ل ل ل كم ل للا يع ل للد م ل للن أه ل للم أهدافل ل ل ترهي ل للل ام ل للتعلمن للحاض ل للر وامس ل للتقبل
مبتل للدئا بتحليل للل خصائصل للهم وحديل للد قل للدراتهم واختيل للار الوسل للائل واأيشل للطة
وامواد الي تست ي لتلك ا صائص وامتطلبات.
ويس ل ل للتخلص ل ل للا س ل ل للبق إا لعملي ل ل للة الت ل ل للدريس ي ل ل للام م ل ل للن اأعم ل ل للال
امخطل ل للط ل لل ا بهل ل للدف أحل ل للداث عمليل ل للة ل ل للو امل ل للتعلم ي جواي ل لل الشخصل ل للية
امختلف ل للة ،العقلي ل للة وامه ل للارة والوجدايي ل للة وه ل للذا ي ل للام يت ل للمن أرب ل للا عناص ل للر
رئيس للية ه للي عمعل للم ،م للتعلم ،م للادة دراس للية ،بي للة ال للتعلم ع تتفاع للل فيم للا بينه للا
تفل للاعا ديناميكيل للا عل للر وسل للائل اتصل للال لف يل للة وغل للو لف يل للة وجموعل للة مل للن
الناشل ل للد ا ادف ل ل لة لغل ل للر اكتسل ل للاب امل ل للتعلم امعل ل للارف وامعلومل ل للات وامهل ل للارات
واالاهل للات واميل للول امناسل للبة ( .حمل للد السل لليد الكسل للبايي ،2008 ،ص.ص 13ل لل)14
لللل التميي ل ل عنل للد تعريل للف التعليميل للة بل للن

- 5مسللللتويات التعليميللللة:
مستوين هما:
أ ل التعليميلللللة العاملللللة :وه ل للي ال ل للي تك ل للو مبادئه ل للا ومعطياته ل للا قابل ل للة
للتطبي للق م للا ك للل ا توي للات وام للواد وي ك للل مس للتويات التعل لليم ،فيل ل تق للدم
امب ل ل للاد واأس ل ل للس الن ري ل ل للة العام ل ل للة الص ل ل للاحة لك ل ل للل اموض ل ل للوعات ووس ل ل للائل
التعليم مع ل عن التخصصات الدراسية الدقيقة للمواد أو امستويات.
ب ل التعليميلللة ا اصلللة :وه للي التعليمي للة ال للي ته للتم بتخط لليط العملي للة
التعلي ميل للة التعلميل للة مل للادة معينل للة لتحقيل للق مهل للارات خاصل للة بوسل للائل حل للددة
مس للتوى مع للن م للن ام للتعلمن .مع للل :تعليمي للة أيش للطة اللغ للة العربي للة ي الس للنة
اأوى ابت ل للدائي أو تعليمي ل للة يش ل للاط الرياض ل لليات ي الس ل للنة ا امس ل للة ابت ل للدائي
أو تعليمي ل ل للة العل ل ل للوم أو تعليمي ل ل للة الربي ل ل للة اإس ل ل للامية .إ (حم ل ل للد الص ل ل للاح
حعروبي ،مرجا سابق ،ص.ص 131ل)132

- 6بوادر الديداكتيك باج ائر:
إ كهل ل للور الديل ل للداكتيك بل ل للاج ائر يعل ل للود فقل ل للط إى بدايل ل للة التسل ل للعينات
مللن القللر العشللرين علللى مللا يعلللم ل وهللذا مللن خللال مللا يللد مللعا ي تقللديم
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جل للة «همل ل ة الوص للل ع ي ع للدد ا للاص م للن س للنة  ،1991إذ ج للاء فيل ل م للا يل للي:
ي إط ل للار التك ل للوين امس ل للتمر للمك ل للوين وامش ل للرفن الرب ل للوين ،ب ل للادرت وزارة إى
تن ل لليم سلسل لللة مل للن املتقيل للات الوطنيل للة حل للول تعليميل للة امل للواد ي قصل للر اأمل للم،
بناد الصنوبر وذلك ي الفرات التالية:
ل ل ل ملتقل للى وطل للم حل للول تعليميل للة اللغل للة واأدب العربل للي مل للن  2إى  4مل للارس
.1991
ل ل ل ملتق ل للى وط ل للم ح ل للول تعليمي ل للة ام ل للواد التعليمي ل للة م ل للن  9إى  11م ل للارس
.1991
ل ل ل ملتق ل للى وط ل للم ح ل للول تعليمي ل للة العل ل للوم ااجتماعي ل للة واللغ ل للات اأجنبي ل للة
من  28إى  30أفريل ( .1991بوداود حسن ،مرجا سابق ،ص.ص 17ل)18
التللللاريخ :يعل للم بعاقل للات اإيسل للا وسل لللوك متتبعل للا يشل للرتها وتطورهل للا
والنت للائ ال للي ترتبل ل عل للى ه للذا التط للور ،ويلق للي أض للواء م للن اماض للي عل للى م للا
ه ل للو ك ل للائن ي احاض ل للر م ل للن ه ل للذ العاق ل للات وامش ل للكات والس ل لللو  ،وي ل للرز ي
ك ل للل ه ل للذا أدوار البطول ل للة و القي ل للادة .وجه ل للاد الش ل للعوب النت ل للائ ال ل للي ترتبل ل ل
عليهل للا .ويعتل للر التل للاريخ معابل للة س لل ل للخ للرات البشل للرية أو لنل للواحي الن ل للاح
والفش للل ل للي أدركه للا اإيس للا ي التغلل ل عل للى مش للكات اأساس للية عل للى م للر
العصل ل ل للور ،اذ يتتبل ل ل للا التل ل ل للاريخ قصل ل ل للة اإيسل ل ل للا  ،يشل ل ل للرت  ،وتطل ل ل للور العقل ل ل للاي
وااقتص ل ل للاد والعلم ل ل للي وااجتم ل ل للاعي ومش ل ل للكات  ،اأم ل ل للر ال ل ل للذ يش ل ل للار ي
توضل لليح احاضل للر الل للذ يعل لليه في لل  ،وحل للدد االاهل للات امسل للتقبل ،ومل للن هنل للا
مكل ل للن القل ل للول بل ل للر ااهتمل ل للام باحاضل ل للر يل ل للدعو للن ل ل للر ي اماضل ل للي لل ل للتلمس
مل للؤ رات اماضل للي ي تشل للكيل احاضل للر والبح ل ل ي وسل للائل جعل للل مسل للتقبل هل للذا
احاض ل للر متط ل للور عنل لل وع ل للن ماض ل للي  .ف ل للابن خل ل للدو يق ل للول ي مقدمتل لل ع ل للن
الت للاريخ ايل ل يوقفن للا عل للى أح للوال اماض للن م للن اأم للم ي أخاقه للم واأيبي للاء ي
س ل للوهم وامل ل للو ي دو ل للم وسياس ل للتهم ( .مرش ل للد حم ل للود دب ل للور وإب ل للراهيم ياس ل للن
ا طي  ،2001 ،ص.ص )10- 09

ل ل ل إ الت ل للاريخ ف ل للرا م ل للن امعرف ل للة يس ل للتهدف م ل للا البياي ل للات ع ل للن اماض ل للي
وأحدا لل والتحقل للق منهل للا وتس لل يلها حس لل تسلسل لللها والتركل للد مل للن صل للحتها
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وتفس للوها وإبل للراز الراب للط بينهل للا وتوض لليح عاقل للة الس للب والنتي ل للة ،ويتنل للاول
التاريخ حياة اأمم واجتمعات وماذا تطورت وكيف.
- 7مقومات مادة التاريخ:
 1ل جاات التاريخ:
موضللللوا التللللاريخ :دراسل للة اماضل للي البشل للر بربعل للاد امختلفل للة باستح ل للار
التفل ل ل ل للاعات بل ل ل ل للن ااقتصل ل ل ل للاد وااجتمل ل ل ل للاعي والسياسل ل ل ل للي و ع الل ل ل ل للذهم ع
وال ل للدمقراطي...ي قص ل للد إعط ل للاء معن ل للى للحاض ل للر ورم ل للا أي ل للا للمس ل للتقبل.
امسللللللتويات اأساسللللللية الللللللي تكللللللو
(عديا أبو دبة ،2011 ،ص)47
مقطا امادة التارتية هي:
ل التاريخ السياسي احد ي.
ل الدموغرافيا التارتية.
ل التاريخ ااقتصاد وااجتماعي.
ل تاريخ العقليات أو ع الذهنياتع ( .يفس امرجا السابق ،ص)47
ل امفاهيم التارتية:
حاول امؤرخو تعريف الواقا التارتي امعقد مفاهيم أساسية:
لللللل الللللل من :ي عاقت ل لل باحركل ل للة وتل ل للوالي اأحل ل للداث والتطل ل للور والتغل ل لليو،
والتعام ل ل للل م ل ل للا الل ل لل من مع ل ل لليه إى زم ل ل للن موض ل ل للوا (اليومي ل ل للات ،التحقيل ل لل ،
الكرويو لوجيا )...اماضي ل احاضر.
للل ل اجللللال :ي ارتباط ل ل باأحل للداث والوقل للائا التارتيل للة ،ومل للن خل للال واقل للا
وبنية اجال ي اماضي ،أو كا داخل اجال.
ل اجتما:
كل للل السل لللوكات واإيتاجل للات الفرديل للة واجماعيل للة لنيسل للا ي اماضل للي
مل للا فيهل للا السوسل لليو اقتصل للاد (الل للدمغرافيا) والسوسل لليو سياسل للي والسوسل لليو
قاي (العقليات)( .فريد حاجي ،ب س ،ص)27
ل النه التارتي :امسار امعتمد ي دراسة ج ء معن من ع واقا اماضي ع
ويتم عر:
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لل ل التعريلللف :إعط للاء معن للى للمعطي للات التارتي للة امتناول للة واإحاط للة بها ل ل
وهذا يساعد على فك الرمي ات والفهم.
للللل التفسلللللو :ينطل ل للق م ل للن تروي ل للل امعطي ل للات التارتي ل للة امدروس ل للة ويت ل للوخى
إبل للراز :اإيت امل للات ( التناسل للقات) ل االاهل للات ل الرابطل للات ل احركل للات
العميقة.
ل الركي :
أ ل إ اد العاقة والربط بن اج ئي والكلي ،وبن الكلي واج ئي.
ب ل اإيتق ل للال م ل للن ا ل للاص إى الع ل للام الت ري ل للد( .ع ل للديا أبوبل لل  ،مرج ل للا
سابق ،ص)48

 4ل وسائل التعبو ي التاريخ:
ي مادة التاريخ يستعمل اأدوات التواصلية التالية:
التعللللللبو اللف للللللي :اسل ل للتعمال كلمل ل للات ،مصل ل للطلحات أفل ل للاهيم ومفل ل للاهيم
تنتمي للس ل التارتي.
التعبو العدد  :استعمال اأرقام لتقديم معطيات تارتية.
التعللللللبو الكرافيكللللللي :يتمي ل لل بل ل للاخت ال امعطيل ل للات التارتيل ل للة وتن يمهل ل للا
للتع ل للبو عنه ل للا ي :ا ل للط الل ل ل مم ل ا ريط ل للة التارتي ل للة ل امبياي ل للات
امخططات( ...فريد حاجي ،مرجا سابق ،ص)27
 5ل اأحداث التارتية:
ي ل ل للتم تن ل ل للاول الوق ل ل للائا التارتي ل ل للة ب عم ل ل للال العق ل ل للل (ال ل ل للنه الت ل ل للارتي)
وبتعب ل ل للة امف ل ل للاهيم اأساس ل ل للية للتوص ل ل للل إى اقراح ل ل للات جدي ل ل للدة .واح ل ل للدث
التل للارتي ،هل للو كل للل مل للا يرخل للذ امل للؤرا مبل للادرة ايتقائ ل ل مل للن الواقل للا التل للارتي
ويعطيل ل لل ماس ل ل للكا وح ل ل للدودا لعلل ل لل معق ل ل للوا وب ل ل للارزا مهم ل ل للا ك ل ل للا ح مل ل لل
وطبيعت وخاصت .
ل امفاهيم :امفهوم التارتي ،هو ي إ واحد هيكل ومادة:
ل ل ل ا يكل للل قل للار ،وامل للادة متطل للور (قل للد تتلل للف امؤرخل للو حل للول (ام ل للمو ي
تعريل ل للف الدولل ل للة خل ل للال حقبل ل للة معينل ل للة لكل ل للنهم يسل ل للتعملو ميعل ل للا ا يكل ل للل
الصور كلهم يتكلمو عن الدولة مهما كاي احقبة).
ل ااستعمال ع اإشكالي ع للمفاهيم يفتح أبوابا للبح ا يهاية ا.
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ل ل ل ااقراحل للات اجل للردة :اإطل للارات الن ريل للة امرجعيل للة امسل للتعملة ي سل لليا
دراسة وقائا تارتية( .عديا أبو دبة ،مرجا سابق ،ص -ص)49 ،48
ل التعميمات التارتية:
 1ل يتسم اجتما اإيسايي ومشكات ومؤسسات بالتغو امستمر.
 2ل تتبل للاين اجتمع ل للات والعقافل للات واأف ل للراد ي أفكارهل للا واي ل للديولوجياتها
وترائها وسبل حياتها.
 3ل تقل ل للويم العل ل للورات يتي ل ل للة اممارسل ل للات الدكتاتوريل ل للة وسل ل للل حقل ل للو
اإيسا .
 4ل تل للرتبط يتل للائ اأحل للداث التارتيل للة مسل للبباتها ( .يفل للس مرجل للا السل للابق،
ص)49

- 8طر التدريس و أهميتها ي تدريس التاريخ:
تعت للر طريق للة الت للدريس م للن عوام للل ي للاح ام للنه امدرس للي أو م للن عوام للل
فشل للل  ،فطريقل للة التل للدريس الل للي يتبعهل للا امعلل للم ي تنفيل للذ امل للنه سل للوف يرت لل
عليها حقيق اأهداف التعليمية ا ددة أو عدم حقيقها.
و هك ل للذا فل لل ط ل للر الت ل للدريس تتن ل للوا تنوع ل للا ك ل للبوا تبع ل للا لتن ل للوا اموق ل للف
التعليم ل للي ،وي ال ل للدرس ا لواح ل للد ق ل للد يس ل للتخدم امعل ل للم أكع ل للر م ل للن طريق ل للة أو
أس لللوب ت للدريس حيل ل يب للدأ امعل للم باس للتخدام امناقش للة ي ش للرح العنصل للر اأول
مل ل للن عناصل ل للر الل ل للدرس ل ل للم بعل ل للد ذلل ل للك عنل ل للدما تنتقل ل للل إى العنصل ل للر العل ل للايي
يس ل ل للتخدم طريق ل ل للة اإلق ل ل للاء به ل ل للدف تعري ل ل للف الط ل ل للاب معلوم ل ل للات و حق ل ل للائق
تارتيل للة معينل للة ل للم حديل للدها مسل للبقا ي أهل للداف الل للدرس ،وعنل للدما ينتقل للل إى
العنصل للر العال ل ل قل للد يل للعو مشل للكلة معينل للة و يطل ل ل مل للن الطل للاب مناقشل للتها و
حلل للها و هنل للا يل ل للر إى طريقل للة حل للل امشل للكات ،و هكل للذا ف ل ل اسل للتخدام امعلل للم
لط للر عدي للدة ي الت للدريس ي للؤد إى إ للراء العملي للة التعلمي للة و يس للاعد عل للى
مواجهل للة ك ل للاهرة الف ل للرو الفردي ل للة ب ل للن الط ل للاب ،كم ل للا يس ل للاعد امعل ل للم عل ل للى
اختيل للار الطريقل للة امناسل للبة مسل للتوى الطل للاب و اإمكاييل للات امتل للوفرة الل للي مكل للن
استخدامها ي إ راء اموقف التعليمي.
وم ل ل للن ط ل ل للر الت ل ل للدريس ال ل ل للي مك ل ل للن اس ل ل للتخدامها ي ت ل ل للدريس الت ل ل للاريخ
بامرحل للة العايوي للة ( طريق للة اإلق للاء ل طريق للة امناقش للة ل طريق للة التعيين للات ل
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طريقللة حللل امشللكات ل طريقللة ااكتشللاف ل طريقللة القللدوة ل طريقللة القصللة
ل ل ل طريقل للة معيل للل اأدوار ل طريقل للة الل للرحات وال يل للارات اميداييل للة ل طريقل للة
اأح ل للداث اجاري ل للة ل طريق ل للة ال ل للتعلم ال ل للذاتي) ( .س ل للحر أم ل للن ك ل للاتوت،2009 ،

ص)160

 - 9الوسائل التعليمية امستعملة ي تدريس التاريخ:
السللبورة ل املصللقات ل الصللور ل النمللاذ ل الصللور امتحركللة ل ا للرائط ل
ل الللرحات التعليميللة ل اأفللام ل الكمبيللوتر ل اإذاعللة ل التمعيليللات ل
امعللر
التلف يو .
 - 10وكائف الوسائل التعليمية ي مادة التاريخ:
يدر أهمها فيما يلي:
 1ل تقل للديم ال للدرس :يتمعل للل ذلل للك ي ج للذب ايتبل للا امل للتعلمن وميلل للهم إى
ال للدرس وإ ل للارة ح لل ااس للتطاا لل للديهم وحفي لل هم عل للى امشل للاركة اإ ابيل للة
ي اأيش ل للطة .حيل ل ل ي ل للتمكن امتعلم ل للو م ل للن فه ل للم واس ل للتيعاب م ل للادة ال ل للدرس
أ ناء سوورة عملية التعلم.
 2ل اس للتكمال ي للواحي ال للنقص :ك للعوا م للا يش للعر اأس للتاذ ب للنقص ي ام للادة
الدراسل ل للية الل ل للي حتويهل ل للا الكتل ل للاب امدرسل ل للي يتي ل ل للة لل ل للبع اأس ل لل لة الل ل للي
يعوه ل للا امتعلم ل للو  ،اأم ل للر ال ل للذ يقت ل للي وس ل للائل تعليمي ل للة تس ل للتكمل ي ل للواحي
النقص ولعل ا رات التعليمية أكعر موا وتكاما.
 3ل إقامل للة الل للدائل :إ كل للعوا مل للن امعلومل للات واأفكل للار واحقل للائق الل للي
تق ل للدم للم ل للتعلمن حت ل للا إى الت ل للدعيم الف ل للور ب قام ل للة ال ل للدائل وإ كايل لل
تلك الدائل ليس حسوسة.
 4ل ااسل للتنتا وامراجعل للة والتلخل لليص :تسل للاعد علل للى مراجعل للة امعلومل للات
واأفكار واحقائق الي سبق إ اكتسبوها.
 5ل التوضل لليح والتفسل للو :تسل للتخدم لتوضل لليح وتفسل للو اأفكل للار وامفل للاهيم
وامعارف واأشياء والعاقات والتن يمات وغو ذلك ،واأستاذ وتوجيه .
 6ل التق للويم :مك للن اس للتخدام العدي للد م للن الوس للائل التعليمي للة ي عملي للة
احكل ل للم علل ل للى امل ل للتعلمن معرفل ل للة مل ل للدى حقل ل للق أهل ل للداف درس التل ل للاريخ معل ل للل
اس ل للتخدام ا ريط ل للة الص ل للماء أو اس ل للتعمال الرس ل للوم البيايي ل للة للتعل ل لرف عل ل للى
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م ل لل دى قل ل للدرة امل ل للتعلم علل ل للى ااسل ل للتنتا والتفسل ل للو والتحليل ل للل ( .يفل ل للس امرجل ل للا
السابق ،ص ص)166- 165

 - 11أهمية طريقة امفاهيم ي تدريس التاريخ:
تق ل ل للوم طريق ل ل للة امف ل ل للاهيم ي ت ل ل للدريس الت ل ل للاريخ عل ل ل للى توض ل ل لليح امف ل ل للاهيم
الش ل للاملة واجدي ل للدة وإلق ل للاء ال ل للوء عليه ل للا بالتحلي ل للل وامناقش ل للة والتفس ل للو،
حت ل للى مك ل للن للتامي ل للذ اس ل للتنتا امف ل للاهيم م ل للن خ ل للال اأح ل للداث التارتي ل للة
امت ل للمنة للوح ل للدة الدراس ل للية ،ومكل ل للن تلخ ل لليص ه ل للذ الطريق ل للة ي النقل ل للاط
التالية:
ل ل ل إبل للراز امفل للاهيم العامل للة أو الشل للاملة علل للى السل للبورة أو بواسل للطة الوسل للائط
الديداكتيكية امختارة.
ل مناقشة التاميذ ي امعنى العام للمفهوم موضوا الدرس.
ل ل ل ل إلقل ل للاء ال ل ل للوء علل ل للى اأحل ل للداث التارتيل ل للة الل ل للي تل ل للدخل ي م ل ل للمو
امفهوم.
ل ل اسل للتنتا امفل للاهيم الفرعيل للة ،وهل للي ع للادة معلومل للات وخل للرات سل للابقة لل للدى
التاميذ.
ل  -إ راء الطريقة عن طريق النشاط امصاح للدرس.
 - 12أهمية الوسائل التعليمية ي تعليم التاريخ:
 1ل تس للاعد الوس للائل التعليمي للة عل للى زي للادة امعلوم للات ومع للارف الط للاب ي
وق يقل كعوا عن الوق الذ يستغرق الطريقة اللف ية.
 2ل تس للاعد علل للى زيل للادة يسل للبة تل للذكر حقل للائق ومعلومل للات التل للاريخ ،ذلل للك
أيه ل للا ت ل للوفر ا ل للرات احس ل للية ذات امعن ل للى عن ل للد الط ل للاب ،كم ل للا إيه ل للا ت ل للعو
اهتمامهم ويشاطهم الذاتي.
 3ل ح ل للل الوسل ل للائل التعليمي ل للة حل ل للل ا ل للرة امباشل ل للرة ال ل للي يصل ل للع
الوصل للول إليهل للا مشل للاهدتها وذلل للك إمل للا طورتهل للا أو كل للر ح مهل للا أو كعل للرة
يفقاته ل للا مع ل للل الس ل للفر إى دول ل للة بعي ل للدة أو لبع ل للدها ال م ل للايي وامك ل للايي ،وه ل للي
بذلك ت يد من كفاءة تعليم التاريخ ودعم .
 4ل تسل ل للاعد الطل ل للاب علل ل للى الل ل للتفكو السل ل للليم ،وذلل ل للك أيهل ل للا مل ل للدهم
بامعل وم ل للات ال ل للي ت ل للدوم لتحدي ل للد امش ل للكلة وف ل للر الف ل للرو ال ل للي تس ل للاهم ي
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حل للها واختي للار ص للحة ه للذ الف للرو  ،وعل للى ذل للك مكنن للا الق للول بل ل الطالل ل
كل للعو امعلوم ل للات و امع ل للارف يك ل للو أق ل للدر علل للى ال ل للتفكو الس ل للليم م ل للن الطالل لل
ا دود ي هذ النواحي.
 5ل تسل للاهم ي حل للل مشل للكلة الفل للرو الفرديل للة بل للن الطل للاب سل للواء أكاي لل
فروقل ل للا جسل ل للمية أو حصل ل لليلية أو ي القل ل للدرات العقليل ل للة ،ذلل ل للك أيهل ل للا تهي ل ل ل
الفرصل للة الكاملل للة لكل للل مل للنهم إ يل للتعلم ي حل للدود إمكاييل للة وقدرات ل ل ا اصل للة
ب ( .سحر أمن كاتوت ،مرجا سابق ،ص.ص)165- 164
- 13اجغرافيلللللا:عل ل للم دراس ل للة س ل للطح اأر باعتبارهل ل لا مس ل للكن اإيس ل للا
ا دراسل للة اأر ومل للا عليهل للا مل للن كل للواهر طبيعيل للة وعاقل للات التل للر و والتل للر ر
بينه للا وب للن اإيس للا  ،وه للي تع للم دراس للة ح للاوات اإيس للا مواجه للة مش للكات
البي ل للة الطبيعيل للة واسل للتخدامها دمت ل ل  ،واجغرافيل للا تغل للذ الل للروح الوطنيل للة،
اذ ابل للد للطل للاب مل للن إ يعرفل للوا وطل للنهم بنل للوا خل للاص ،ك ل ل يدرسل للوا البي ل للة
ال ل ل للي توج ل ل للد ي اأرد وفلس ل ل للطن وال ل ل للوطن العرب ل ل للي ،كالبي ل ل للة الس ل ل للاحلية
واجبلية والصحراوية ،وتتبا أ ر السكا ي هذ البي ات وتر رهم بها.
لمل للا اجغرافيل للا بل للن اجل للالن الطبيعل للي والبشل للر  ،إذ تل للدرس اجغرافيل للا
الطبيعيل للة م للاهر البي ل للة الل للي حل لليط باإيسل للا وتوزيعهل للا السل للكايي ،ي حل للن
ت ل ل للدرس اجغرافي ل ل للا ا لبش ل ل للرية م ل ل للاهر احي ل ل للاة اإيس ل ل للايية وأ ل ل للر ال ل ل للواهر
الطبيعيل للة علل للى اإيسل للا ومل للدى التل للر و البشل للر ي تلل للك ال ل للواهر(.مرشل للد
حمود دبور ،مرجا سابق ،ص.ص )12- 11

- 14امفاهيم اجغرافية:
اجغرافي ل للا ،اجغرافي ل للة الطبيعيل ل للة ،اجغرافي ل للة البشل ل للرية ،اموق ل للا ،امكل ل للا ،
التفاعات البي ية ،البي ة ،اإقليم ،احركة ،الكرة اأرضية.
- 15التعميمات اجغرافية:
 1ل تتر ر عمليات إيتا الب ائا والسلا وتوزيعها بالعوامل الطبيعية.
 2ل وتلل للف ح ل للارات النل للاس و قافل للاتهم بل للاختاف بي ل للاتهم وأماكنهل للا
وكواهرها الطبيعية.
 3ل تؤ ر العوامل الطبيعة ي اأيشطة البشرية وتتر ر بها.
 4ل تلعل ل ال للواهر الطبيعي للة دورا رئيس لليا ي حرك للة الن للاس وايتش للارهم.
(عديا أبو دبة ،مرجا سابق ،ص)50
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- 16خصائص علم اجغرافيا:
 1ل علم حليلي قائم على الوصف والتحليل والتفسو والتعليل.
 2ل عل للم ق للائم عل للى العاق للات امكايي للة ال للي ت للرتبط ب للن اإيس للا والبي للة
والتر و امتبادل بينهما.
 3ل عل للم تك للاملي ب للن العل للوم امختلف للة الطبيعي للة واإيس للايية والتطبيقي للة
على حد سواء.
 4ل مرتبطة بسطح اأر .
 5ل عل للم ش للامل متكام للل ومتسلس للل يتميل ل ب للالتغو والتط للور( .يس لليم يص للر
ميس مصلح ،2010 ،ص)30

- 17أهميلللللة تلللللدريس اجغرافيلللللا :إ امش ل للكلة ال ل للي يراه ل للا ه ل للي إ مل ل للة
م للن اأخب للار اجالي للة امتنوع للة تط للر ر وس للنا ك للل دقيق للة ،وس للاعة ،وم للن هن للا
وج ل لل علل ل للى امدرسل ل للة إ تل ل للدم بع ل لل العناصل ل للر اأوليل ل للة ،وتعتمل ل للد الشل ل للروح
امبسل للطة الل للي تل للربط الشل للباب بامعطيل للات اجغرافيل للة بطريقل للة غل للو مباشل للرة،
فنحن ي حاجة لل غرافيا لتخلق يوعا من الن ام ي عامنا هذا.
ل للم هل للذا اجل للال الل للذ حل لليط بالطفل للل ي يل للوم مل للا سيشل للار ي تن يم ل ل ،
فكيل للف سيشل للار ي حسل للين وتطل للوير إذا يكل للن يتل للوفر علل للى أداة اجغرافيل للا
للد احل للول مش للاكل البي للة ال للي ته للدد ع للا الي للوم،
 ،فكي للف مك للن لل ل إ
إذ تل ل للتح ل ل لل امناسل ل للبة ي امدرسل ل للة بل ل للر يفكل ل للر مكل ل للا اإيسل ل للا ي الف ل ل للاء،
واجل للال احيل للو  ،وأ إغنل للاء للخي ل للال إذا تعمل للل اجغرافيل للا علل للى تغذيتل لل ،
وإغنائ ل ل  ،فاجغرافيل للا سل للفر وحلل للم ميل للل ،ومنبل للا للل للذة والسل للرور( .عل للديا أبل للو
دبة ،مرجا سابق)280 ،

- 18أهداف تدريس اجغرافيا:
مادة اجغرافيا أهداف وقيم منها:
 1ل أهداف دينية :وتت من:
ل لل إشل للعار التاميل للذ مل للا ي الكل للو وال ل للواهر اجغرافيل للة مل للن إتقل للا وحسل للن
إبداا.
ل ترسيخ إما اإيسا عندما يرى ذلك جليا ي خلق اه لأر .
ل ل ل ل إدرا التلمي ل ل للذ حكم ل ل للة ا ل ل للالق ي اخ ل ل للتاف م ل ل للاهر س ل ل للطح اأر
وتسخوها لنيسا .
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ل ل تك للوين اأفك للار العلمي للة الص للحيحة ال للي ا تتع للار م للا دينن للا احني للف
ع ل ل للن ش ل ل للكل اأر وأبعاده ل ل للا وعاقاته ل ل للا بالكواكل ل ل ل اأخ ل ل للرى كالش ل ل للمس
والقمر ( .سيد حمد ولد حمد خليفة ،ب س ،ص)18
 2ل أهداف اجتماعية:
ل ل ل إ اجغرافيل للا أداة للتنش ل ل ة ااجتماعيل للة للتاميل للذ معل للل معرفل للة اجل للال
اجغراي ،ا مكن التاميذ بر يكويوا فاعلن في .
 3ل أهلللداف فكريلللة :وتتمع للل ي اماح للة و الوص للف و فه للم الواق للا ،ك للو
اجغرافي ل للا عل ل للم يعتم ل للد الر ي ل للة ،ول ل للذا علين ل للا إ يعل ل للم التامي ل للذ اماح ل للة و
امش ل للاهدة و التحلي ل للل و معي ل للل الواق ل للا .وإ ي ل للدفعهم إى التس ل للا ل واس ل للتعمال
التفكو اجغراي.
 4ل أهللللداف مهاريللللة :ااهتمل للام بامهل للارات اجغرافيل للة اأساسل للية امتمعلل للة
ي:
ل قراءة ورسم ا ريطة اجغرافية.
ل قراءة ورسم اجداول واأشكال البيايية.
ل مهارات البح العلمي واستخدام امعلومات اجغرافية.
ل كيفية استخدام اأطلس امدرسي( .يفس مرجا السابق ،ص)18
 - 19الطر امعتمدة لتدريس اجغرافيا:
تعريف طريقة التدريس:
طريقل ل للة التل ل للدريس بريهل ل للا ع جموعل ل للة مل ل للن اإجل ل للراءات واممارسل ل للات الل ل للي
يقل للوم بهل للا امعلل للم وتسل للاعد ي حقيل للق اأهل للداف التعليميل للة ،وت ل للم الطريقل للة
العدي ل للد م ل للن اأيش ل للطة واأس ل للالي امختلف ل للة ع وطريق ل للة الت ل للدريس جموع ل للة
ااداءات واممارس ل للات واأيش ل للطة العام ل للة ال ل للي يس ل للتخدمها امعل ل للم ي توص ل لليل
حت للوى ام للنه للط للاب أ ن للاء القي للام بعملي للة الت للدريس :مع للل طريق للة اإلق للاء
ل ل ل حل للل امشل للكات ل طريقل للة ااكتشل للاف ( .ضل لليف اه بل للن عل للوا مل للود العبل لليي،
 ،2011ص)19

ل ل ل تصل للحيح مل للعات التاميل للذ ،مكل للنهم مل للن اجل للال ،تعلل لليمهم اماح ل للة،
التحدي ل ل للد قب ل ل للل الش ل ل للرح والتحلي ل ل للل ،الوص ل ل للف ،امقاري ل ل للة للتعم ل ل لليم ،الش ل ل للرح
اجغ للراي ،بن للاء امف للاهيم ،اكتس للاب لغ للة جغرافي للة ( .ع للديا أم للد أب للو دب للة ،مرج للا
سابق)285 ،
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 - 20الوسللللللائل امعينللللللة ي تللللللدريس اجغرافيللللللا :ا مكل ل للن لل غرافيل ل للا إ
تكتفل للي ماح ل للة وحليل للل اج ل ل ء امرئل للي مل للن اجل للال ،بل للل تتعل للدى ذلل للك ،وإ
تكل ل للو واعيل ل للة بل ل للال واهر ااقتصل ل للادية ،وااجتماعيل ل للة الل ل للي هل ل للي ي اأصل ل للل
تن ل لليم الف ل للاء ،و ل ل إ تتوسل للل معرفتهل للا بوسل للائط كل للا رائط والصل للور
وغوها.
و لقل للد عرف ل ل ديل للداكتيك امل للواد تطل للورا هامل للا ي ا ويل للة اأخل للوة ،وأول ل ل
وزارة الربي للة الوطني للة و الش للباب ل ي بعل ل ال للدول العربي للة ل ام للادة اهتمام للا
كل ل للبوا حيل ل لل ايتق ل ل للل تدريس ل ل للها مل ل للن اللف ي ل ل للة و التلقيني ل ل للة ،واإلق ل ل للاء إى
النش ل ل للاط ،واعتم ل ل للاد ال ل ل للتعلم ال ل ل للذاتي للم ل ل للتعلم ،مس ل ل للتند عل ل ل للى اماح ل ل للة و
ااس ل ل ل ل ل للتقراء ،و ااس ل ل ل ل ل للتنباط ،وااس ل ل ل ل ل للتنتا  ،وااستقص ل ل ل ل ل للاء ،والتحلي ل ل ل ل ل للل،
والركي ل ل  ،و ذلل للك لتنمي ل للة ملكل للة احك ل للم و النقل للد ،والبحل لل  ( .يفل للس امرج ل للا
السابق ،ص.ص )286 285

وتس ل للتخدم الوس ل للائل التعليمي ل للة ي ت ل للدريس م ل للادة اجغرافي ل للا عل ل للى يط ل للا
واسل ل للا استح ل ل للار وتق ل ل للديم ا ل ل للرات اجدي ل ل للدة للتامي ل ل للذ ،فه ل ل للي تكش ل ل للف
الغم ل للو عل ل للى ال ل ل للواهر الطبيعيل ل للة واجغرافي ل للة واجاليل ل للة ،وتبع ل لل الل ل للروح
وامعنل للى ي حتل للوى امل للادة امقل للروءة ،وتفسل للو ا ل للرات وت ل لليف إليهل للا اأبعل للاد
وامعل للايي ال ل للرورية الل للي قل للد يكل للو مل للن الصل للع علل للى التاميل للذ اسل للت ا ها
وتلمسها.
ومل للا كاي لل دراسل للة اجغرافيل للا تنطل للو علل للى كل للعو مل للن يل للواحي الصل للعوبة
واأهميل ل للة ،ف ل لل اسل ل للتخدام الوسل ل للائل التعليميل ل للة ي تدريسل ل للها يصل ل للبح أكعل ل للر
ضرورة ،ذلك استخدامها ل وكائف عديدة أهمها:
ل ل ل تقل للديم الل للدرس ،التوضل لليح والتفسل للو ،اسل للتكمال يل للواحي الل للنقص ،إقامل للة
الدائل ،ااستنتا وامراجعة والتلخيص ،التقويم.
كم ل للا تس ل للاهم ي تط ل للوير مه ل للارات التامي ل للذ الدي ل للداكتيك ي التعام ل للل
م ل للا الوس ل للائل الوس ل لليطية ي ت ل للدريس م ل للادة اجغرافي ل للا ،وم ل للن ه ل للذ الوس ل للائل
الصورة وا ريطة والو ائق وغوها ( .يفس امرجا السابق ،ص )286
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AbstractThe Study Aimed To Highlight The Use Of Psychodrama As A
Counseling Technique With Pre-School Children Suffering From
Diabetes. Also, To Provide A Proposed Counseling Program To
Improve The Psychological Resilience Of Diabetic Children. The
Study Is Based On The Descriptive And Analytical Method. The
Study Concluded By Provide A Proposed Counseling Program To
Improve The Psychological Resilience Of Diabetic Children.
Key WordsCounseling Program, Psychodrama, Psychological Resilience,
Diabetic
 .1مقدمة :

تعد مرحلة الطفولة امبكرة من أكثر مراحل احياة أهمية ما ها من تأثر
بارز ي بناء قدرات اإنسان وإكسابه أماط السلوك امختلفة وتكوين شخصيته،
وهذا ما أكد عليه الكثر من علماء النفس والربية .فالطفولة هي الغد واأمل
ولذلك فإن مستقبل أي جتمع يتوقف إى حد كبر على مدى اهتمامه
باأطفال ورعايتهم وااهتمام باإمكانيات الي تتيح هم حياة سعيدة ومواً
سليماً .وبالرغم من اتسام هذه امرحلة بالراءة واأمل والغد إا أنها ا خلو من
امشكات الصحية الي تواجه اأطفال ي هذه امرحلة اهامة ،ومن أهم امشكات
الصحية الي يعاني منها اأطفال اأمراض امزمنة وعلى رأسها مرض السكر
الذي يتطلب من مرضاه تغير شامل ي مط وروتن حياتهم اليومية من حيث
تناول أطعمة حددة وتنظيم حركتهم حيث ا يبذل جهد يؤدي إى نقص
السكر ،إضافة إى حقن اأنسولن اليومية.
ويعتر داء السكري من أبرز اأمراض امزمنة وأكثرها انتشاراً فهو ﻋ ﺎﺭ
عن مرض أيضي يتمثل بارتفاع نسبة السكر ي الدم .حيث حدث اإصابة مرض
السكري بسبب تناقص إفراز هرمون اإنسولن ،أو تراجع قدرة اجسم على
استخدامه بفعالية ،ما يؤدي إى تراكم اجلوكوز أو السكر ي الدم .وهرمون
اإنسولن هو هرمون يساعد على تنظيم مستوى السكر ي الدم ،وهو يساعد على
إدخال جزيئات اجلوكوز إى داخل اخايا ليتم خزينها أو استخدامها إنتاج
أجد عزات معة
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الطاقة .وهو مرض مزمن وخطر ويؤثر على صحة اإنسان والعمر امتوقع
ونوعية احياة .ومثل السكري ومضاعفاته عبئاً على اخدمات الصحية .ويسبب
عدم عاج مرض السكري مضاعفات خطرة ،مثل تلف اأعصاب واأوعية
الدموية ،والعينن ،والكلى ،وأعضاء اجسم اأخرى (البحري وامقدم.)2017 ،
وحسب نتائج امسح الصحي الذي أجرته وزارة الصحة بسلطنة عمان
بالتعاون مع منظمة الصحة العامية ونشرته ي عام ( ،)2018تبن أن هناك ارتفاع
ي نسبة امصابن بالسكري من العام  2008وحتى  2018أكثر من  ، %3و هناك
أكثر من  7500مريض سكري ي السلطنة سنويا .وكشفت نتائج امسح الذي
أجرى على  823أسرة عمانية وغر عمانية من كل حافظة بامالي 9053
أسرة على مستوى السلطنة ،أن  %15.7من البالغن مصابون بارتفاع مستوى
السكر ي الدم %14.5 ،عمانين و  %18.8غر عمانين .وبالنسبة للنساء
العمانيات تصل نسبة اإصابة اى  %15.9بينما ي الرجال العمانيون اى .%13.3
وبن امسح أنه توجد جموعة ماقبل السكري وهي جموعة على وشك اإصابة
وامعرضة ارتفاع مستوى السكر ي الدم وتبلغ نسبتها  %11.5 ,%11.8عمانيون و
 %12.5غر عمانين .وبلغت نسبة احاات اجديدة الي م اكتشافها اثناء
امسح  %4.5منهم  %4عمانيون و %6.1غر عمانن.
باإضافة إى امعاناة الصحية الي تلحق باأطفال هناك معاناة نفسية
تلحق بهم وأسرتهم حيث وهذا ما تؤكد على السنباني والصبوة ( )2014أن
السكري مرض مزمن وشائع ،وهو يؤدي مع الوقت إى حدوث أضرار ومضاعفات
قد تؤدي إلـى تدهور احالة النفسية والصحية بشكل عام ،وهذا فإن اأطفـال
امرضى بالسكري هم اأكثر حاجة إى امساعدة حتى يستطيعوا معايشة هذا
امرض .وتضيف غالي ( )2012أن اأطفال مرضى السكر يعانون من مشاعر
سلبية كاإحباط والتقدير امنخفض للذات ما ينعكس سلباً على توافقه
النفسي وعلى استجابته للعاج ،لذلك حتاج هؤاء اأطفال إى تهيئة مناخ
أسري مائم يساعد على اجتياز أزمة امرض وامساهمة ي حقيق التوافق
النفسي.
لذلك من الضروري أن يتمتع اأطفال بامرونة النفسية
 Psychological Reselianceالي مكنهم من مواجهة هذه الضغوط وتلك
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اإحباطات ،حتى يتحقق التوافق اجيد مع متغرات احياة .حيث تشر العديد
من الدراسات إى العاقة الوطيدة بن العوامل النفسية امتمثلة بامناعة النفسية
(امرونة النفسية) وامرض ،حيث أن الضغوط النفسية قد تؤثر سلبياً بشكل
مباشر أو من خال اجهاز العصي امركزي أو إفرازات الغدد عندما يكون الفرد
حت وطأة الضغوط النفسية .وتشر امرونة النفسة إى فكرة ميل الفرد إى
الثبات واحفاظ على هدوئه واتزانه الذاتي عند التعرض لضغوط أو مواقف
عصبية ،فضاً عن قدرته على التوافق الفعال وامواجهة اإجابية هذه الضغوط
وتلك امواقف احبطة والصادمة (أبو حاوة.)2013 ،
من هنا كانت احاجة ملحة للبحث عن أسلوب إرشادي يتناسب مع
طبيعة اأطفال ي مرحلة ما قبل امدرسة ويتماشى مع مشكاتهم الصحية
بغرض امساهمة ي تقوية امرونة النفسية لدى اأطفال امصابن مرض
السكري.
والسيكودراما كما يقول عنها "مورنيو" الذي ابتدعها أنها ثورة على ما هو
قائم ،وهذا باإضافة إى استخدام اجسد ي التعبر جعلها لغة عامية واسعة
ااتصال فهي أسلوب عاجي يتناسب مع ميع اأشخاص ي مراحلهم امختلفة
(غريب .)1999،
كما وتعتر السيكودراما أحد اأساليب العاجية اجماعية الي ثبت
جدوى استخدامها ي حاات ااضطرابات السلوكية واانفعالية امختلفة
والعديد من ااضطرابات اأخرى ي ختلف اأعمار ،وهذا ما أيدته العديد من
الدراسات السابقة الي مت مراجعتها كدراسة (حسونة واَخرون،)2017 ،
(معة ،)2016 ،هيلمان ( ،)Hillman,1985ودراسة ماكي واخرون ( Mackay
 ،)et.al,1987ودراسة هادجنس واخرون ( ،)Hudgins et.al,2000ودراسة
(غريب ،)1999 ،ودراسة ( شحاته ،)1999 ،ودراسة (مودة ، )1991 ،ودراسة
(ابراهيم ،)1994 ،ودراسة (عزازي.)1990 ،
إن من أهم مررات اختيار أسلوب السيكودراما ليكون اأداة اإرشادية هو
قدرة السيكودراما على التنفيس اانفعالي وامناقشة اجماعية فكثراً من
اأطفال غالباً ا يتكلمون بسهولة ووضوح عن مشكاتهم الدفينة ،أيضاً هناك
بعض اأطفال من الصعب كسب ثقتهم خال اإرشاد الفردي على سبيل امثال
أجد عزات معة
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ولكن مكن ي ظل وجودهم مع ماعة أطفال السيكودراما أن نكسب ثقتهم
كمرشدين ومعاجن وبالتالي مساعدتهم ،كما أن السيكودراما تساعد على
ااستبصار ،فالطفل امشكل من خال ماعة اأطفال ي السيكودراما يزداد وعيه
بذاته ووعيه بسلوكه ،فاجماعة تعمق وتصحح فكرة الطفل عن ذاته .كما أن
استخدام السيكودراما كأسلوب إرشادي ا يعرض اأطفال إى مشقة
ااستبيانات وااختبارات وبذلك نبعده عن امناهج التقليدية والي تسبب له
املل وا حقق له إشباعاته امختلفة وي النهاية احصول على نتائج غر
موضوعية.
ويستخدم أسلوب السيكودراما مع أطفال الروضة عن طريق رواية بعض
القصص الي حاكي مشكاتهم ثم ُترك احرية هم اختيار اأدوار الي
يريدون مثيلها وتبادل هذه اأدوار بينهم ،وبعد ذلك يتم مناقشتهم مجريات
وأحداث التمثيلية ،حيث يتم الركيز على اجانب السلوكي وليس على
اجانب الفي اأدائي ،و يرجع استخدام رواية القصة ي الرنامج ما تتمتع به
القصة من قدرة عالية على اإقناع وتنمية للقدرات العقلية والتصور واابتكار
عن غرها من اأساليب اإرشادية ،كما أنها تعتر من أكثر اأنشطة جذبًا
لأطفال ما يدور فيها من أحداث دراماتيكية ختلفة جذبهم إليها ،وما ي
القصص امستخدمة من توجيه مباشر وغر مباشر حو السلوك السوي عن
طريق التقليد واحاكاة والتقمص وامناقشة اجماعية الي حدث بعد لعب
الطاب امسرشدين أدوار هذه القصص .وبناءً على امقدمة السابقة مكن
القول" :ا صحة نفسية بدون طفولة سليمة وسعيدة وآمنة وخالية من امشكات
والسلوكية والصحية امختلفة ".
 1.1مشكلة الدراسة وأسئلتها :
يعتر مرض السكري من أبرز قضايا الصحة العامية للقرن احادي
والعشرين ،حيث يتزايد كل عام عدد اأشخاص الذين يعانون من مرض
السكري ومن مضاعفاته الي تؤثر سلباً على جودة احياة والصحة النفسية،
حيث تؤكد نتائج الدراسات التجريبية أن الضغوط تؤثر على إفراز السكر ي
الدم لدى اافراد الذين يتصفون باستخدام مط مواجهة غر توافقية مثل
الكفاية ااجتماعية الضعيفة والغضب (كفاي وجهاد.)2006 ،
أجد عزات معة
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وكذلك يعاني اأطفال امصابن مرض السكري من مشاعر سلبية
كاإحباط وتقدير الذات امنخفض ما ينعكس سلباً على توافقه النفسي
واستجابته للعاج .لذلك حتاج هذه الفئة من اأطفال إى دعم نفسي جيد
ومناخ أسري مائم اجتياز ازمة امرض حتى يتمكن الطفل من حقيق التوافق
النفسي (غالي .)2012 ،وي هذا الصدد هناك عاقة إجابية بن امرونة النفسية
والصحة النفسية الي ترتبط ارتباط وثيق بالصحة اجسدية ،حيث تعد امرونة
النفسية منبئاً للصحة النفسية ،فهناك عاقة ارتباطية موجبة بن امرونة
النفسية والصحة النفسية لدى اأطفال امصابن بالسكري .من خال ما تقدم
تتحدد مشكلة الدراسة بالتساؤات التالية- :
 - 1ما امقصورد بالسيكودراما كأسلوب إرشادي؟
 - 2ما العناصر الي تتكون منها السيكودراما ؟
 - 3ما استخدامات السيكودراما ي جال اإرشاد النفسي ؟
 - 4ما العاقة بن امرونة النفسية وأسلوب السيكودراما؟
 - 5ما الرنامج اإرشادي امقرح القائم على السيكودراما لتحسن امرونة
النفسية لدى أطفال مرض السكري ي سن ما قبل امدرسة بسلطنة عُمان ؟
 2.1أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة احالية إى تسليط الضوء حول استخدام
السيكودراما كأسلوب إرشادي مع اأطفال الذين يعانون من مرض السكري ي
مرحلة ما قبل امدرسة .وكذلك وضع تصفور لرنامج إرشادي مقرح قائم على
السيكودراما لتحسن امرونة النفسية لديهم ما ينعكس باإجاب على صحتهم
النفسية.
 3.1أهمية الدراسة :
تكمن أهمية الدراسة احالية من الناحية النظرية والتطبيقية ي تعزيز
استخدام السيكودراما كأسلوب إرشادي مناسب لأطفال امرضى ي سن ما قبل
امدرسة حيث أن الطفل ي هذه امرحلة ا يستطيع التعبر لفظياً عما خاطره،
واستخدام اأسلوب السيكودرامي القصصي جعله يقبل بشغف على ااستماع
إى القصص .كما أن هذه الدراسة تساعد على تعزيز وإثراء خرة امرشدين
والعاملن ي احقل النفسي بسلطنة عمان بأساليب إرشادية متميزة غر
أجد عزات معة
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تقليدية للتعاطي مع مشكات اأطفال امختلفة مثل السيكودراما ولعب اأدوار
والقصص واألعاب التعاونية اهادفة .باإضافة إى إمكانية استخدام امرشدين
وامعلمن ي امدارس والعاملن باحقل النفسي ي امؤسسات وامراكز هذا
الرنامج امقرح على مستوى السلطنة مع اأطفال الذين يعانون من السكري
واأمراض امزمنة ،وتطويعه لاستفادة منه ي مشكات أخرى .كما أن هذه
الدراسة قد تفتح اجال استحداث برامج إرشادية احقة أوسع وأمل ي ميدان
إرشاد الطفولة امبكرة.
 4.1مصطلحات الدراسة :
 الرنامج اإرشادي :ويعرف إجرائياً بأنه "جموعة من اأنشطةواإجراءات واخدمات اإرشادية امباشرة وغر امباشرة امخطط ها ،امستخدمة
مع أطفال مرض السكري ي سن ما قبل امدرسة بقصد إحداث تغير متوقع ي
سلوكهم وحسن امرونة النفسية لديهم .وتعتمد هذه اأنشطة واخرات على
(السيكودراما – القصص – امناقشات واحاضرات – ألعاب تروحية وتعاونية
هادفة)".
 السيكودراما  :وتعرف إجرائياً بأنها " هي عبارة عن تصوير مثيليمسرحي مشكات سلوكية ختلفة اأبعاد تتم ي ظل ماعة إرشادية وشكل
تعبري حر وأجواء خيمة باأمن والطمأنينة ،ما يتيح فرصة التنفيس
اانفعالي وااستبصار الذاتي وفهم اآخرين والقدرة على التقليد واحاكاة
والتقمص بهدف إحداث أثر وتغر ي شخصية امسرشد .
 امرونة النفسية :يعرفها اأمدي ( )2009بأنها ااستجابة اانفعاليةوالعقلية الي مكن اإنسان من التكيف اإجابي مع مواقف احياة امختلفة،
سواء أكان هذا التكيف بالتوسط أو القابيلية للتغر أو اأخذ بأيسر احلول.
 مرض السكري  :يعرفه كومار وكارك Kummar & Clark) (2009بأنه عبارة عن خلل ي نسبة اجلكوز داخل جسم اإنسان ويكون سبب
ذلك هو نقص إفراز اأنسولن من البنكرياس ،أو انعدام افرازه أو نقص فعاليته،
ما يسبب زيادة نسبة السكر ي الدم ،وبالتالي اضطراب ي عملية التمثيل
الغذائي للكربوهيدرات والروتينات والدهون.
أجد عزات معة
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 5.1حدادت الدراسـة :اقتصرت هذه الدراسة على تسليط الضوء حول
أسلوب السيكودراما كأسلوب إرشادي لتحسن امرونة النفسية لدى أطفال
مرض السكري ي سن ما قبل امدرسة.
 6.1منهج الدراسة  :اتبع البحث امنهج الوصفي القائم على حليل
اأدبيات النفسية والدرسات السابقة امتعلقة بالسيكوداما كأسلوب إرشادي مع
اأطفال ي امراحل العمرية امختلفة ،وصواً إى تصور مقرح لرنامج إرشادي.
 .2احور اأول :السيكودرما كأسوب أرشادي
تتعدد وختلف أساليب اإرشاد والعاج اجماعي باختاف امشكات
واأدوار املقاة على عاتق كل من امرشد وامسرشد .وتعتر السيكودراما أو
التمثيل النفسي امسرحي أو الدراما النفسية وهناك من يطلق عليها اإرشاد
اجماعي التمثيلي ) (Psychodramaمن أشهر أساليب اإرشاد اجماعي الي
تعتمد على التصوير التمثيلي امسرحي مشكات نفسية أو سلوكية أو اجتماعية
أو حتى مواقف حياتية .وتتلخص فكرة السيكودراما بقيام امسرشد ي شكل
تعبري حر وي ظل ماعة إرشادية تسودها أجواء اأمن والطمأنينة بإعادة
مثيل مشكاته السلوكية أو النفسية أو ااجتماعية أمام امرشد واجموعة
اإرشادية ما يتيح له من خال هذا اأداء التمثيلي فرصة التنفيس اانفعالي
عن مشاعره وانفعااته والتوترات امختلفة ذات الصلة بامشكلة ،وكذلك فرصة
ااستبصار الذاتي ،والتقمص واحاكاة من أجل إحداث تغير ي السلوك
اإنساني الغر سوي وحقيق التوافق النفسي  .وقد ابتكر هذه الطريقة احلل
النفسي اأمريكي يعقوب مورينو  ،Merenoحيث بدأ باستخدام هذا اأسلوب ي
فينا عام ( ،)1921وأسس أول مسرح للعاج النفسي عام ( )1927ي مدينة
نيويورك بالوايات امتحدة اأمريكية (السفاسفة.)2003،
وبذلك مكن تعريف السيكودراما بأنها :عبارة عن تصوير مثيلي مسرحي
مشكات سلوكية ختلفة اأبعاد تتم ي ظل ماعة إرشادية وشكل تعبري حر
وأجواء خيمة باأمن والطمأنينة ،ما يتيح فرصة التنفيس اانفعالي
وااستبصار الذاتي وفهم اآخرين والقدرة على التقليد واحاكاة والتقمص
بهدف إحداث أثر وتغر ي شخصية امسرشد .
أجد عزات معة
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 .1.2عناصر وأهداف السيكودراما :
يتكون أسلوب السيكودرما من عدة عناصر أهمها - :
 موضوع التمثيلية النفسية (القصة) :يرى عقل ( )1999أن موضوع
التمثيلية النفسية مكن أن يكون عبارة عن قصة تدور أحداثها حول قضايا
سلوكية ،نفسية ،اجتماعية ،أبطاها الطلبة (امسرشدون) بهدف تعديل
سلوكياتهم امرغوبة وتشكيلها ،والتخلص من السلوكيات غر امرغوبة والتكيف
النفسي وااجتماعي ،واإحساس بالصحة النفسية ،ومكن أن تدور هذه امواضيع
حول القضايا التالية  - :قصة تدور حول سلوك السرقة أو الكذب أو اخوف
ااجتماعي أو قلق اامتحان أو العدوان والعنف والضرب داخل الساحة امدرسية
أو ي الغرفة الصفية.
 تأليف القصة  :قد يقوم بتأليف التمثلية النفسية (القصة) امسرشدون
من الطلبة ،وقد يكون التأليف تلقائياً حسب ما يقتضيه اموقف السلوكي ،وقد
يساعد امرشد بإعداد وتأليف التمثلية النفسية الي تهدف إى تعليم الطلبة
سلوكيات جديدة وخلصهم من السلوكيات غر امرغوبة.
 اأدوار :اأدوار الي يلعبها امسرشدون ي التمثيلية ،مكن أن تتعدد
لتغطي أدواراً كما هو ي احياة العملية فعاً ،ودور شخص مهم ي حياة
امسرشد كالوالد أو الولد أو اأخ أو امعلم أو التلميذ أو الرئيس أو امرؤوس أو
الزوج أو الفتى أو الفتاة أو اجار( .زهران.)1998 ،
 اإخـراج  :قد يقوم امرشد بإخراج التمثيلية ،وقد يقوم أحد امسرشدين
باإخراج مساعدة الطلبة امسرشدين من زمائه .
 اممثلون ( امؤدون ) :اممثلون هم الطاب امسرشدين أنفسهم ،ويكون
أحدهم دور البطل الرئيسيأو الشخصية الرئيسية ،ومثل باقي اأعضاء أدوار
اأشخاص امهمن ي حياته مثل :الوالدين واأخوات واأخوة والزوج والرئيس
وغرهم .وقد يشرك امرشد ي التمثيل وقد يشرك بعض أعضاء الفريق
اإرشادي ي التمثيل بغرض :تقويم السلوك ،تفسر السلوك  ،توجيه السلوك
(عقل.) 999 ،
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ا
 اختيار اأدوار :بالنسبة اختيار اأدوار ترك احرية كام ً
للمسرشدين اختيار اأدوار الي تناسبهم ويرغبون ي مثلها .أما شحاتة
( )1999فيؤكد على ضرورة أن ختار كل عضو الدور الذي يرغب ي مثيله
وأن يكون أداؤهم بعيداً عن التمثيل حيث يكون معراً عن أفكارهم احقيقية
بتلقائية وحرية.
 امشاهدون ( امتفرجون )  :امشاهدون هم امسرشدون ،وبعد اانتهاء من
التمثيل يتم فتح باب النقاش حول أحداث التمثيلية (القصة) حيث يتم
الركيز على اجانب السلوكي وليس على اجانب الفي التمثيلي ،والتعليق
على أحداث التمثيلية وتقييمها ونقدها واستعراض امواقف والعر امستفادة.
ويلخص عقل ( )1999اأمور الي جب أخذها بعن ااعتبار بعد انتهاء
العرض التمثيلي :ـ
ضرورة أن تكون امناقشة أحداث التمثيلية بعد انتهاء العرض مباشرة.
أيضاً الركيز ي أثناء امناقشة على اجانب السلوكي وليس على اجانب
الفي لأداء ،كأن نركز على السلوك العدواني أو السلوك امسام ،أو نركز
على سلوك الطالب اجتهد ،أو السلوك الفوضوي ،أو سلوك السرقة أو الكذب.
وإظهار مظاهر القلق واإحباط ي السلوك لدى اممثلن من الطلبة
امسرشدين .باإضافة لقيام امرشد بتفسر أسباب السلوك من خال العرض
التمثيلي للقضية وأداء اممثلن .كما جب إظهار اجوانب اانفعالية ي
السلوك ومظاهر الصراع وذلك من أجل استبصار الطلبة امسرشدين
مشاكلهم بهدف تعديل سلوكياتهم .ويعد التشخيص جزء من أهداف مناقشة
أحداث التمثيلية وذلك من خال وعي امشكلة وفهمها وحليلها.
.2.2أهداف السيكودراما :
وتهدف السيكودراما (التمثيل النفسي امسرحي) كأسلوب من أساليب
تعديل السلوك إى :إعادة توجيه الفرد وإعادة تعليمه ،وحقيق التوافق والتفاعل
ااجتماعي السليم ،وكشف مشكات الطلبة وتفهم ذواتهم وإدراك رغباتهم.
كما وتهدف لتنمية وعي امسرشد مظاهر سلوكياته غر امائمة ،وإدراك
الواقع ،واخاذ القرارات امناسبة ي مواجهة مشكاته على حو أفضل .والتعلم
من اخرة ااجتماعية وتدريب امسرشد على التعبر امائم عما يشعر به،
أجد عزات معة
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وتدريبه على الدفاع عن حقوقه وعلى ااستجابات ااجتماعية امائمة .وإتاحة
الفرصة إشباع حاجات امسرشدين امختلفة مثل حاجاتهم إى اللعب الذي من
خاله مكن تقويم ذواتهم والتعرف على مواطن القوة والضعف ي شخصياتهم.
كما تتيح السيكودراما فرصة التعبر والتنفيس اانفعالي عن التوترات
امختلفة وكذلك ي التعبر عن امشاعر اإجابية وامشاعر السلبية ي واقعهم.
والتدرب على امهارات ااجتماعية وعلى إحداث استجابات بديلة مائمة .وتكشف
السيكودراما للمشاهد نفسه وأين هو من هذا السلوك فهو يدرك ماذج
واحتماات جديدة ي حياته م يكن مدركاً إياها من قبل .كما تهيئ فرصاً ي
جال التعاون ااجتماعي ،وفهم احيط الذي يعيش فيه وفهم نفسه .وتساعد
على احياة اجماعية وجاوز الشعور بالنقص واانطوائية وفقدان الثقة
بالنفس.
 .3.2امزايا الي تنفرد بها السيكودراما :
تتمتع السيكودراما بالعديد من امميزات ،حيث تعتر طريقة اقتصادية ي
اإرشاد من حيث الوقت واجهد والنتائج العملية .كما أنها حببة ومقبولة
للطلبة امسرشدين ،هذا وتساعد على خفض عوامل القلق النفسي وااجتماعي،
كما تكسب خرة تعليمية جديدة للممثلن وامشاهدين ،وتعتر السيكودراما
تقنية حضارية حديثة لتعديل السلوك اإنساني ،ولزيادة قدرة اأفراد على
التعبر عن مشاعرهم السلبية كاخوف واأم والتوتر وكذلك عن مشاعرهم
اإجابية كالفرح واحب وامرح ،وتستخدم السيكودراما من قبل امدرسن
وامرشدين لتعديل سلوكيات الطلبة وتشخيصها وعاجها .كما مكن استخدام
السيكودراما لتعديل أماط سلوكية متعلمة مثل امخاوف امرضية والسلوك
العدواني .هذا وتعتر أنسب الطرق اإرشادية لتناول امشكات الي حل بفاعلية
أكثر ي امواقف ااجتماعية مثل  :مشكات سوء التوافق ااجتماعي (عقل،
. )1999
 .4.2استخدامات السيكودراما :
هناك استخدامات عديدة للسيكودراما ي جال اإرشاد والعاج
النفسي والربوي حيث  :يرى شحاته ( )1999أن السيكودراما تسهم إسهامًا
كبراً ي عملية العاج واإرشاد اجماعي من خال مسة استخدامات وذلك
أجد عزات معة
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علي النحو التالي  :السيكودراما باعتبارها وسيلة من وسائل العاج النفسي،
السيكودراما باعتبارها وسيلة من وسائل التدريب ،السيكودراما باعتبارها أسلوبًا
عاجياً اجتماعياً (يطلق عليه السوسيودراما) ،السيكودراما باعتبارها وسيلة من
وسائل الربية والتعليم  ،السيكودراما باعتبارها أسلوباً من أساليب الرفيه
والرويح .
السيكودراما باعتبارها وسيله من وسائل الربية :تساعد الطاب على أن
(مثلوا) صراعاتهم ومشاكلهم سواء مع بعضهم البعض أو مع بعض مدرسيهم
أو مع إدارة امدرسة (أو امعهد أو اجامعة) ،وهذا التمثيل يساعد على أن يعر
الطاب عن كافة انفعااتهم السارة وامؤمة .كما تساعد على تعلم لغة ما
بسهولة عن طريق أدائها على امسرح واستخدام أكثر من لغة ووسيلة للتعبر.
أيضا تساعد ي تدريب الطاب الذين يعانون من اخجل وعدم القدرة على
مواجهة اآخرين إى بث الشجاعة والتدريب لديهم ي القضاء على (رهبة
امسرح) عن طريق الوقوف على خشبه امسرح وااعتياد على ذلك ولعل هذه
الطريقة تذكر بطريقة العاج بالغمر  Floodingي العاج السلوكي.
باإضافة إى تطوير الثقافة وتنميتها عن طريق فتح نوادي للسيكودراما (غام،
.)2003
استخدامات السيكودراما ي جال امشكات السلوكية والنفسية
وااجتماعية:
يذكر عقل ( )1999العديد من امشكات الي مكن استخدام أسلوب
السيكودراما معها  :ففي جال امشكات السلوكية( :السرقة ،التدريب على
امهارات ااجتماعية ،الكذب ،التدريب على مهارة العناية بالذات ،العنف والعدوان،
اانعزال واانطواء ،السلوك الفوضوي) ،وي جال امشكات النفسية والربوية:
(قلق اامتحان ،ضعف الثقة بالذات ،اخجل ،اضطرابات اانتباه ،العجز عن
التعبر ،ضعف تأكيد الذات ،مواجهة اأزمات ااجتماعية ،الصدمة النفسية
.وي جال امشكات ااجتماعية( :اخوف ااجتماعي ،عدم اانتظام والنظافة
العامة ،الدفاع عن احقوق ،عدم ااعتناء بامظهر وامابس ،اخضوع لآخرين،
عدم ااعتناء باممتلكات الشخصية/العامة).
أجد عزات معة
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 .3احور الثاني :امرونة النفسية
تعتر امرونة النفسية فرعاً من فروع علم النفس امعاصر ،وتعكس
تفاعل الطفل اإجابي مع ما يتعرض له من متاعب وصدمات ي حياته ،ووضع
صحي خاص يعيشه الطفل الذي يعاني من مرض السكر.
وتشمل امرونة النفسية التعامل مع بُعدين يتمثل أحدهما ي حالة اخطر
أو الصعوبات وتعرض الفرد لتهديد معن ،فيما يتمثل اآخر بالتكيّف ومواجهة
احادث بطريقة إجابية بالرغم ما قد حدثه من تأثرات سلبية على نفسيته،
ومن اجدير بالذكر أنّ علماء النفس ا يتعاملون مع امرونة النفسيّة على أنّها
سلوك فردي وطابع ميزه بل كعمليّة مكن تعديلها ،وجدر اإشارة إى أ ّن
اأشخاص ذوي امرونة النفسية يتعاملون مع الضغوطات باعتبارها حديات
تستحق اكتسابها والتعلم منها .وتعرف امرونة النفسية بقدرة الفرد على
التكيف مع امتغرات والضغوط والقدرة على التحكم فيها واحفاظ على مستوى
عالي من النشاط ي احياة اليومية (.)Matsumoto, 2009
حيث أن التكيف النفسي لأطفال الذين يعانون من اأمراض امزمنة ا
يقل أهمية عن التكيف اجسدي  ،فالفرد يكون ي عملية تفاعل مستمر ،بطريقة
واعية أو غر واعية مع حيطه وتغراته حاوا الوصول اى التوافق .والسمة
اأساسية ي شخصية الفرد والي مكنه من التكيف اجيد هي امرونة النفسية.
فالشخص غر امرن الذي ا يتقبل إدخال تغيرات ي نفسه يصعب عليه التكيف
وختل عاقاته بنفسه وباآخرين كلما طرأ جديد أو تغرت معطيات الواقع.
وي هذه احالة يكون التكيف السيء دليل اعتال الصحة النفسية أو اضطراب
الشخصية .أما الشخص امرن فإنه يستطيع ااستجابة أي تغر ي بيئته
استجابة مائمة حقق اانسجام بن حاجاته ودوافعه من جهة وضغوطات
احيط من جهة أخرى ،وبالتالي فهو يتصرف بطريقة إجابية مكنه من القيام
بدوره ي احياة بنجاح والتعايش مع ظروفه وحل مشكاته بالشكل الصحيح.
حيث إنه ملك القدرة ليتعامل مع الواقع بالطريقة امناسبة  .إن تنمية امرونة
النفسية لدى الفئات العمرية امختلفة وخاصة الذين يعانون من أمراض صحية
مزمنة عمل حتاج اى جهد لكنه ي امتناول .ومن الوسائل امعينة على ذلك
تقوية الروابط ااجتماعية ،والنظر إى اأزمات على أنه مكن التغلب عليها
أجد عزات معة

ͷ

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 786- 763 : )2021(3

وعدم تضخيمها ،وتقبل الظروف الي ا مكن تغيرها والتأقلم معها ،وااندفاع
حو حقيق اأهداف بقوة ،وتبي نظرة إجابية حو الذات ،وااحتفاظ باأمل
وااستبشار دون ملل.
 .1.3صفات اأشخاص ذوو امرونة النفسية :
هذا ويتمتع اأشخاص ذوو امرونة النفسية بالعديد من الصفات ،ومنها ما
يلي (شقورة: )2012 ،
 تقبل النقد والتعلم من اأخطاء :إذ متلكون قدرة على التعلم من
أخطائهم ،ويسمعون نصائح غرهم وماحظاتهم ،وحققون الفائدة من ميع
اانتقادات أياً كان مصدرها ،ما يدركونه من أنّ اإنسان بطبعة خطّاء وقد
خطئ دون أن يعلم.
 اخاذ القرار امناسب :وذلك نتيجة لشعورهم بامسؤولية الي تدفعهم
لدراسة امواقف جيداً ،ومن ثم اخاذ القرار امائم دون أي تردد.
 روح الدعابة :إذ يتميزون بشخصيّة قادرة على نشر الفرح وإدخال السعادة
إى نفوس احيطن من حوهم ما يضفي بُعدًا إجابياً على حياتهم.
 ااستقال :فهم يتكيفون مع أنفسهم ويعرفون ما هم وما عليهم،
ويوازنون بن ذاتهم واأفراد احيطن بهم ،واجدير بالذكر أنهم ا يتساهلون
ي قرارهم ي مواجهة اأحداث.
 تكوين العاقات :ما لديهم من قدرة على التعامل ااجتماعي والعقلي
والنفسي من احيطن بهم ،وتكوين العاقات الصحيحة والسليمة.
 التسامح :وذلك لقدرة امرونة النفسية على منح أصحابها كاً من ترك
امكابرة واإصرار على اخطأ ،وجعلهم أكثر قدرة على ااعتذار عن أخطائهم
 .2.3الرنامج اإرشادي امقرح القائم على السيكودراما لتحسن امرونة
النفسية لدى أطفال مرض السكري ي سن ما قبل امدرسة بسلطنة عُمان
فيما يلي عرض للرنامج اإرشادي امقرح بشكل ختصر ،والذي م
إعداده لتحسن امرونة النفسية لدى أطفال مرض السكري ي سن ما قبل
امدرسة بسلطنة عُمان :

أجد عزات معة
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 اهدف العام للرنامج اإرشادي امقرح :حسن امرونة النفسية لدى
أطفال مرض السكري ي سن ما قبل امدرسة بسلطنة عمان .وذلك من خال
مساعدة اأطفال على فهم الذات والتعرف امكانياته وقدراته ومشكاته
وحاجاته ،والوعي بذاته جسمياً وعقلياً ووجدانياً من أجل حقيق حالة من
التوافق والصحة النفسية.
 الفئة امستهدفة :أطفال مرض السكري ي سن ما قبل امدرسة.
 مكان تطبيق الرنامج :رياض اأطفال وامؤسسات الصحية واجتمعية
الي تقدم خدماتها لأطفال.
 اجدول الزمي للرنامج اإرشادي :عدد جلسات الرنامج اإرشادي 14
جلسة بواقع جلستن أسبوعياً.
 مدة اجلسة :من  30إى  45دقيقة .
 النظريات الي يقوم عليها الرنامج  :ينطلق الرنامج السيكودرامي
امقرح من العديد من النظريات وهي- :
أواً  -نظرية التحليل النفسي :حيث يستفيد الرنامج السيكودرامي
منها ي امفاهيم التالية :
أ  -التنفيس اانفعالي  : Catharsisحيث يقوم امسرشد أثناء
اللعب التمثيلي بالتنفيس عن كل ما جول ي خاطره من صراعات ومشكات
وتوترات وخاوف وأحام مزعجة ي أجواء دافئة يسودها اأمن والطمأنينة.
ب -اإسقاط النفسي  : projectionحيث يقوم امسرشد بإسقاط
مشاعره امختلفة احب ،الكراهية ،الغضب ،العدوان على اموقف التمثيلي والي
مكن أن تكون ها دالة متعلقة بظروف مشكلته.
ثانياً  -نظرية اجشطالت  :حيث يستفيد الرنامج السيكودرامي مع
نظرية اجشطالت ي مفهوم التعلم بااستبصار( )Learning By Insightأو
ااستبصار الذاتي ،حيث يستبصر امسرشد مشكاته واأسباب امؤدية ها أثناء
لعبه التمثيلي  ،كما يتعرف على قدراته وإمكانياته الي يتمتع بها  .أما
ااستبصار الذاتي  Self Insightيعرفه (اخطيب )1998،بأنه فهم النفس
ومعرفة الذات والقدرات واإمكانيات ،وفهم اانفعاات ومعرفة دوافع السلوك
أجد عزات معة
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والعوامل امؤثرة فيه ،ومعرفة مصادر ااضطراب وامشكات وإمكانات حلها،
ومعرفة اإجابيات والسلبيات ونواحي القوة ونواحي الضعف.
ثالثاً  -النظرية السلوكية  :وينطلق الرنامج من امدرسة السلوكية
الي ترى أن معظم السلوك اإنساني متعلم ،وما دام متعلماً مكن تعديله ،حيث
يستفيد الرنامج من النظرية السلوكية ي العديد من امفاهيم والفنيات مثل:
التعلم بالتقليد واحاكاة ،التعلم باماحظة ،التعلم بالنمذجة .فاأساس
النظري للسيكودراما جاء من نظرية التعلم ااجتماعي ألرت باندورا ( Albert
 )Bandoeraحيث يتعلم الطفل عن طريق احاكاة والتقليد لآخرين الذين
يشكلون ماذج له ( ،)Modelingواستخدم باندورا النمذجة ي عاج السلوك
العدواني عند اأطفال حيث حقق جاحاً .وقد استعان مورينيو ()Moerno
مبادئ هذه النظرية ونظرية السلوك اإجرائي ي طريقة العاج السلوكي "
السيكودراما " حيث يستطيع امسرشد عن طريق ماحظة سلوكه وسلوك
اآخرين ي أثناء قيامه وقيامهم بالتمثيل امسرحي من التعلم وتعديل سلوكه
(عقل.)4 :1999 ،
 أبعـاد الرنامج  :وتتمثل ي اأبعاد التالية - :
 البعد اجسمي وذلك من خال قيام اأطفال باستخدام لغة اجسد،واحركة ي التعبر عما جول من مشاعر وانفعاات ومشكات وذلك عن
طريق التمثيل احركي.
 البعـد ااجتماعي حيث أن مضمون اجلسات السيكودرامية امقدمةلأطفال يتوافق مع الظروف ااجتماعية الي يعيشونها.
 البعـد النفسي (الوجداني)  :حيث تركز اجلسات على اخصائصالنمائية ومطالب امرحلة العمرية اخاصة بطفل الروضة والذي حتاج إى
اللعب واحركة وتوجيه طاقاتهم واستثمارها ي أنشطة إجابية تساعدهم على
الوصول إى أقصى غايات النمو ي ميع جوانب الشخصية.
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 جلسات الرنامج اإرشادي امقرح
جدول ( : )1تصور مقرح جلسات الرنامج اإرشادي
م عنوان اجلسة

 1بناء الثقة

تدريبات
التنفس
وتنمية
اإدراك
واحواس
والقدرة على
 2الركيز .

تدريبات
احركة
 3واحاكاة
والتخيل .

أجد عزات معة

عدد
اجلسات

ترتيب
اجلسات

1

اأوى

2

2

الثانية
الثالثة

الرابعة
اخامسة

اأنشطة

أهداف اجلسة
اإرشادية
 التعارف بناأطفال امشاركن
وخلق أجواء من الثقة
واألفة.
 تعريف اأطفالبالرنامج وسر
العمل فيه واأهداف
الي يسعى إى
حقيقها.
 تنمية رهافةاحس والقدرة على
إدراك اأشياء لدى
اأطفال وتطوير
قدرات اانتباه
والركيز لديهم
بشكل عام.
 مساعدة اأطفالتدرجياً على التعرف
على خصائص عملية
التنفيس اانفعالي
وإمكانياتها التعبرية

 ألعاب تنشيطاحواس اخمس
 ألعاب الركيزباستخدام احواس
اخمس.
 ألعاب تنميةاانتباه واماحظة
والركيز.
 ألعاب التخيلواابتكار.
 ألعاب التاَزر احسحركي

 تنمية القدرة علىالتعبر احركي
والقدرة على
احاكاة والتقليد
والقدرة على التخيل

 مارين اجسم والوجه.
مارين التعبر
باجسد
عن/حالة/مكان/شخ

 التعبر عن الذات بناء حكاية معااَخرين.
 بناء قصة انطاقاًمن صورة.
 بناء حكاية منصوت
 -ألعاب التعارف

ͻ

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 786- 763 : )2021(3

 4إدارة امشاعر

1

السادسة

التواصل
وامشاركة

1

السابعة

إكتشاف
الذات
7
(مفهوم الذات
ااجابي )

1

الثامنة

تقبل الذات

1

التاسعة

التفاؤل
واامل

1

العاشرة

أجد عزات معة

صية/
لدى اأطفال .
حيوان/شيئ
مارين الشهيق
والزفر.
 نشاط التعرف تنمية القدرة علىعلى امشاعر
التعبر عن امشاعر
 نشاط التعبر عنامختلفة .
 التعرف على طرق امشاعر.نشاط التحكم وإدارة
التحكم ي امشاعر
الشاعر
السارة وغر السارة.
 نشاط احواس ، تنمية مهاراتالسرعة امتغرة،
اإتصال والتواصل
اهاتف ،بدون كام،
بن اأطفال
ألعاب تعاونية
وااَخرين.
 نشاط حول مفهومالذات ااجابي
 تعزيز الثقة نشاط حول الثقةبالنفس لدى اأطفال
بالنفس
وإكسابهم مهارة
 نشاط توكيدتوكيد الذات.
الذات
 تنمية القدرة على التمثيل اإرجاليالتعبر عن الذات
انطاقاً من قصة.
بوضوح ضمن
 التمثيل اإرجالياجموعة.
انطاقاً من موقف
مبتكر
 التمثيل اارجالي تعريف الطفلانطاقاً من قصة.
بامهارات والقدرات
 التمثيل اارجالياموجود لديه وسبل
انطاقاً من موقف
تعزيزها.
مبتكر.
 التمثيل اإرجالي بث وتعزيز روحانطاقاً من قصة.
التفاؤل واأمل ي
Ͳͺ
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 9اخاذ القرار

1

الدعم
 1اجتمعي
(امساندة
ااجتماعية)

1

2

 1الغذاء اجيد

1

3

 1إنهاء
الرنامج.

1

أجد عزات معة

احادية
عشر

الثانية
عشر

الثالثة
عشر

1

الرابعة
عشر

 التمثيل اإرجالينفوس اأطفال.
انطاقاً من موقف
 إكتشاف اميولمبتكر
وامواهب
 نشاط القائداخفي
تعزيز ااحساس
 نشاط احارسامسؤولية واخاذ
الشخصي
القرار عند اأطفال.
 التمثيل اإرجاليإكساب اأطفال
انطاقاً من قصة.
مهارات التخطيط
 التمثيل اإرجاليوحل امشكات.
انطاقاً من موقف
مبتكر
 نشاط النواةااجتماعية
 التمثيل اارجالييتعرف اأطفال علي
انطاقاً من قصة.
طرق امساندة
 التمثيل اارجاليااجتماعية امختلفة
انطاقاً من موقف
مبتكر
 التمثيل اارجاليأن يتعرف الطفل علي انطاقاً من قصة.
أنواع الغذاء اجيد
 التمثيل اارجاليوفوائده
انطاقاً من موقف
مبتكر
إقامة حفل
مصغر وتقييم
الرنامج والرد على
تساؤات واستفسارات
امشاركن.
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 متطلبات وإرشادات لتنفيذ الرنامج اإرشادي امقرح  :يتطلب تنفيذ
التصور امقرح للرنامج اإرشادي مرشدين من ذوي الكفاءة واخرة الواسعة ي
التعامل مع اأطفال .كما يتطلب عقد دورات وورش عمل تدريبية ي جال
السيكودراما للمرشدين وكذلك امربيات العامات مع أطفال الروضة.
 - .4خامة:
أظهرت نتائج الدراسة التحليلية فعالية تأثر استخدام السيكودراما
كأسلوب إرشادي مع أطفال سن ما قبل امدرسة وكذلك إمكانية تطبيق
الرنامج اإرشادي امقرح لتحسن امرونة النفسية لدى أطفال مرض السكري،
وخاصة ي ضوء اأساليب امتعددة امستخدمة ي الرنامج مثل القصة ،امناقشة،
األعاب الدرامية والتنشيطية.
حيث تعتر السيكودراما أحد الطرق اإرشادية اجماعية الي حوى ي
طياتها العديد من اأساليب والي تتميز بالعديد من السمات .حيث توفر فرصة
التعبر احر عن امشاعر واأفكار وامشكات وامشاعر السلبية (التنفيس
اانفعالي ،اإسقاط النفسي) وذلك من خال رواية القصص السيكودرامية
وقيام اأطفال امسرشدين بتمثيلها .كما أن أسلوب السيكودراما مكنه أن
يوفر أجواء نفسية مائمة مليئة باحب والثقة وامرح ،كل ذلك يساعد
اأطفال ي التغلب على ما يعانوه من مشكات سلوكية ،صحية ،نفسية .هذا
وتتيح لأطفال مواقف قصصية ودرامية هادفة تؤكد على القيم والسلوكيات
السوية وتعمل على تعديل السلوكيات اخاطئة والاسوية بقدر اإمكان لدى
اأطفال .كما تساعد اأطفال على ااستبصار بذواتهم ومشكاتهم ي ظل
ماعة السيكودراما  ،وتتيح لديهم فرصة التعلم ااجتماعي (النمذجة -
اماحظة  -التقليد واحاكاة) من خال النماذج امقدمة ي القصص
اممسرحة .حيث أن ااعتماد على القصة كأسلوب أساسي ي السيكودراما
مناسب للمرحلة العمرية (سن ما قبل امدرسة) ،وما تتميز به من قدرة على
اإقناع وما حويه من أساليب مشوقة وجذابة ،حيث مكن ااعتماد على أسلوب
احوار وامناقشة اجماعة وإبداء اآراء حول سلوكيات أبطال القصص وامواقف
الدرامية الي يشارك فيها اأطفال .كما أنها توفر فرصة لعب اأدوار ي امواقف
أجد عزات معة
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امتنوعة ،وكذلك األعاب الدرامية الي تساعد ي شد انتباه اأطفال وحفزهم
للمشاركة ي أنشطة الرنامج ،هذا وتعتر السيكودراما من اأساليب الي ا
تعتمد على التلقن والتوجيه امباشر حو السلوك السوي ،بل أنها تعتمد على
لغة اجسد واحركة واإشارات والنظرات وتعبرات الوجه ي التعبر عن امشاعر
واانفعاات وامشكات .كل ذلك وأكثر جعل من السيكودراما أسلوبا يتميز
بالعديد من امميزات ما ساهم ي تفوقها كأسلوب إرشادي وعاجي ي حسن
امرونة النفسية لدى اأطفال الذين يعانون من مرض السكري بشكل عام
واأمراض امزمنة بشكل عام.
بناء على ما تقدم مكن تقديم التوصيات التالية :
عقد دورات تدريبية للمربيات العامات ي رياض اأطفال حول
.1
أسلوب السيكودراما وفنياته امختلفة.
تأهيل امرشدين واأخصائين النفسين وااجتماعين ،وميع
.2
العاملن ي احقلن النفسي والربوي حول استخدام السيكودراما كطريقة
عاجية وإرشادية ماعية.
تصميم برامج إرشادية قائمة على أسلوب السيكودراما بهدف
.3
مواجهة مشكات أخرى.
تفعيل دور اإرشاد النفسي ااجتماعي ي مرحلة سن ما قبل
.4
امدرسة ،حيث مكن تعين مرشد نفسي ي رياض اأطفال للمساعدة ي حل
مشكات طفل الروضة النفسية وااجتماعية والصحية والتعليمية.
استخدام اإرشاد والعاج اجماعي (السيكودراما ،القصة،
.5
امناقشة ،األعاب) ي امدارس ومراكز اإرشاد النفسي وامؤسسات العاملة ي
جال الطفولة ذات الصلة.
شكر وعرفان :
م إجراء هذا البحث بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث واابتكار ي
سلطنة عمان ي إطار برنامج التمويل اجماعي" .اتفاقية رقم MoHERI /
" BFP / UoB / 01/2020
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AbstractThis Study Seeks To Know The Ideological Orientation Of Algerian Educational
Discourse Through The Texts Of The School Legislation, Particularly Order No(76-

35) Of 16 April 1976 On The Organization Of Education And Training, And Law
No(08-04) Of 23 January 2008which Includes The National Education Guidelines.
After Analysing The Content Of These Materials, The Study Confirmed That The
Algerian Educational Discourse Carries A Declared And Hidden Ideology In Its
School Legislative Texts, The First National And Public, Aimed At Enshrining The
Elements Of Algerian Society, Such As Religion, Language, Etc., And The Second,
Global And Hidden, Through Which It Seeks To Enshrine The Global Dimensions
Of "Globalization", Such As The Defence Of Fundamental Freedoms Of Human
Rights, Democracy, Justice, Equality And Others.
Key WordsEducational Discourse,Ideology,School Legislation.

 - .1مقدمة
يعتر تأصيل اجتمع اجزائرري بأبعراده الثقافيرة ،واحضرارية ،والدمقراطيرة
ي امنظومررة الربويررة مررن أهررم غايررات النظررام اجزائررري بعررد ااسررتقال،لذل
انتهجت السياسة اجزائرية ي قطاعها الربوي منذ ااستقال علرى العديرد مرن
اخطاب ررات الربوي ررة اهادف ررة إى إة رراد منهجي ررة تربوي ررة تتواف ررق ومب رراد الدول ررة
اجزائرية امعلن عنها ي بيان أول نوفمر وختلف امواثيرق احكوميرة والقروانن
الدستورية.
ويتجلررى كل ر

ي ختلررف اخطاب رات اموجهررة ي ختلررف امناسرربات الوطنيررة

امؤكدة على إلزامية إصرا امنظومرة الربويرة والتعليميرة،ولعل أهمهرا مرا أعلرن
عنه الرئيس الراحل"هررواري بومدين" مناسبة يوم العلم اموافق لر ر 16أفريرل1976

بإصررداره أمريررة تنظرريم الربيررة والتكرروين الرروطنين ،مررع التأكيررد علررى أبعرراد
اهوية الوطنية موازاة مع إيديولوجيةالنظام اجزائري ي كل
ليسر ررتمر اأمر ررر علر ررى كل رر

الوقت.

احر ررال إى غاير ررة اإصر رراحات السياسر ررية مطلر ررع

التسعينيات من القرن اماضي أين تاشى نظام احزب الواحد وقيمه ااشراكية
امنعكسررة ي امنظومررة الربويررة،وإعان تشرركيل نظررام جديررد
نورالدين سعدي ،فروق يعلى
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الدستور اجزائري  ،1989كما عرف هذا اأخرر أيضراب بعرل التعرديات اهادفرة
إى توسيع مفاهيم الدمقراطية ي اجتمع اجزائري،كتعديل2002الرامري إى
ترس رريم اللغ ررة اأمازيغي ررة كمق رروم م ررن مقوم ررات اهوي ررة الوطني ررة وجعل ررها لغ ررة
وطنية(.اجريدة الرمية للجمهورية اجزائرية ،2003 ،ص )13
وتزامناب مع هذا التعديل الدستوري كانت هنا كمحاوات مهيديرة لصصرا
الربوي،وامعروفررة ب ر ر "إصرراحات بررن زاغررو" ،حيرره تلخصررت أعماهررا ي أمررر رقررم
( )03- 09ام ررؤرخ ي 13أوت ،2003امع رردل وام ررتمم أم ررر ( )35- 76ام ررؤرخ ي 16

أفريررل 1976وامتضررمن تنظرريم الربيررة والتكوين(اجريرردة الرميررة للجمهوريررة
اجزائرير ررة ،2003 ،ص  ،)4حينمر ررا ج دم ر ر تعر ررديات دسر ررتور  2002ي منظومر ررة
الربير ر ررة اجدير ر رردة وا سر ر رريما اجانر ر ررو امتعلر ر ررق باهوير ر ررة الوطنير ر ررة وامنر ر رراه
الدراسررية،وبعدها جررارت مراسرريم رئاسررية وتنفيذيررة لتنظرريم احيرراة امدرسررية إى
غاير ررة مشر ررروع قر ررانون( )04- 08امر ررؤرخ ي  23جر ررانفي  2008امتضر ررمن القر ررانون
الترروجيهي للربيررة ويعتررر هررذا امشررروع كرروخر مرجررع قررانوني لتنظرريم القطرراع
الربوي ي اجزائر.
 .2اإشكالية:
ومررا سرربق ترتكررز إشرركالية هررذه الدراسررة حررول معرفررة اأبعرراد اإيديولوجيررة
للخطراب الربرروي اجزائرري ،مررن خرال حليررل ومناقشرة أهررداف وغايرات الربيررة
امعل ررن عنه ررا وحت ررى اخفي ررة ي نص رروص التش ررريع امدرس رري ي ك ررل م ررن اأم ررر
رق ررم( )35- 76ام ررؤرخ ي  16أفري ررل  1976وامتض ررمن تنظ رريم الربي ررة والتك رروين،
وكر ر ررذل

قر ر ررانون()04- 08امر ر ررؤرخ ي  23جر ر ررانفي  2008وامتضر ر ررمن القر ر ررانون

التوجيهي للربية الوطنيرة ،باعتبارهمرا مرن أهرم النصروص التشرريعية (القروانن
اأساسية) امتعلقة بالربية والتعلريم ي اجزائرر امسرتقلة ،حراولن اإجابرة عرن
التساؤل الرئيسي اآتي:
ما هي إيديولوجية أبعاد اخطاب الربوي امعلن عنهرا ي نصروص التشرريعامدرسي؟
نورالدين سعدي ،فروق يعلى
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والذي تتفرع منه التساؤات الفرعية اآتية:
 كيف نفسر تضرمن مقومرات اهويرة الوطنيرة (اللغرة ،الردين)ي كرل مرن:أم ر ررر رق ر ررم ( )35- 76امتض ر ررمن تنظ ر رريم الربي ر ررة والتكوين،وق ر ررانون ()04- 08
امتضمن القانون التوجيهي للربية؟
 وكي ر ر ر ررف نفس ر ر ر ررر تض ر ر ر ررمن اأبع ر ر ر رراد العامي ر ر ر ررة (العدال ر ر ر ررة وامس ر ر ر رراواة،الدمقراطية،العومررة)ي كررل مررن :أمررر رقررم ( )35- 76امتضررمن تنظرريم الربيررة
والتكوين ،وقانون( )04- 08امتضمن القانون التوجيهي للربية؟
 .3أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إى حقيق اأهداف اآتية:
 اكتشاف اإطار امرجعري أبعراد النظرام الربروي اجزائرري الوطنيرة منهراوالعامية.
 تتبع السياق القانوني واإيديولوجي لغايات الربية ي اجزائر. معرفة اأهداف امعلنة واخفية من ورار اإصاحات الربوية. .4منهجية الدراسة:
مرن الناحيررة امنهجيررة اعتمرردت الدراسررة علرى مررنه حليررل امضررمون مررن أجررل
حليل ومناقشة نصوص التشريع امدرسي اجزائرية وامتمثلة أساسرا ي كرل مرن
اأمر رقم( )35- 76امؤرخ ي  16أفريل  1976وامتضمن تنظيم الربية والتكوين،
وك ر ررذل

ق ر ررانون ( )04- 08ام ر ررؤرخ ي  23ج ر ررانفي  2008وامتض ر ررمن الق ر ررانون

الت رروجيهي للربي ررة الوطني ررة كعين ررة للدراس ررة باعتبارهم ررا م ررن أه ررم النص رروص
التشريعية اأساسية امتعلقة بالربية والتعليم ي اجزائر امسرتقلة مرع مقارنتهرا
بالتوجه العرام للدولرة اجزائريرة ي ختلرف مراحرل تطورهرا ،مسرتغنن ي كلر
ع ررن الق رروانن التنظيمي ررة امتمثل ررة ي امناش ررر والق رررارات واأحك ررام كات الط ررابع
التنظيم رري للحي رراة امدرس ررية أنه ررا خالي ررة م ررن اأبع رراد اإيديولوجير رة؛ وق ررد ج
ااعتماد على منه حليل امضمون من خال:
نورالدين سعدي ،فروق يعلى
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 حديد فئات التحليرل :تسرتعمل الفئرات لتحليرل ا تروى لتسرهيل التحليرل
وتصررنيفه بررأعلى نسرربة مكنررة مررن اموضرروعية والشررمول ،وهرري تهرردف إى تقسرريم
ا ت رروى إى منظوم ررة م ررن اأفك ررار ال ررة ه ررا عاق ررة مباش رررة بإش رركالية وأه ررداف
الدراسة ،ومنه

نو باقي اأفكار الة ا خدم تل

التوجهرات ،وتنقسرم الفئرات

إى قسمن رئيسين هما:
* فئات الشكل :هي تلر

الفئرات الرة تصرف ا تروى الشركلي للمضرمون امزمرع

دراسته ،وعادة ما حاول اإجابة عن السؤال :كيف قيل؟ ومن أمثلة فئرات الشركل
ما يلي(:مار ،2018 ،ص )135
 امساحة .الزمن اموقع .شكل العبارة .طبيعة امادة امستعملة .األوان. اللغ ر ررة امس ر ررتخدمة.العناص ر ررر الطبوغرافي ر ررة .اإخ ر ررران الفر ر ر .الص ر رروروالرسومات.
ونظرا لكون الدراسة تتعامل مع قوانن مكتوب اعتمدت أساسا علرى فئرة اللغرة
امستخدمة من أجل حديد إيديولوجية أبعاد اخطاب الربوي.
* فئات امضمون :و يو عادة على السؤال :ماكا قيرل؟ و مرن برن هرذه الفئرات مرا
يلي:
 فئة اموضوع .فئة اا اه .فئة الفاعل .فئة القيم .فئة اأهداف. فئة اموقف أو امواقف .فئة السمات .فئة امصدر .فئة اجمهور امستهدف.ونظرا لكون الدراسة تسرعى معرفرة إيديولوجيرة أبعراد اخطراب الربروي ،ج ي
هذه الدراسة ااعتماد على فئة اموضوع :وهي حاول اإجابة عن السؤال :على مرا
يدور ا توى؟ وي هذه احالة يبدأ الباحه بتصنيف امواضيع الة يريد دراسرتها
وال ررة مكنه ررا اإجاب ررة ع ررن إش رركالية سث رره ث ررم يق رروم بتقس رريم ك ررل موض رروع إى
مواضيع فرعية مكنه مرن خالره حسراب ضربو امواضريع الرئيسرية(.مرار،2018 ،
ص )135
وي هررذه الدراسررة ج كرران هرردفها معرفررة كيررف تضررمن كررل مررن :أمررر رقررم
( )35- 76امتضر ر ررمن تنظر ر رريم الربير ر ررة والتكوين،وقر ر ررانون ( )04- 08امتضر ر ررمن
نورالدين سعدي ،فروق يعلى
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القانون التوجيهي للربية مقومرات اهويرة الوطنيرة (اللغرة ،الدين)وكرذا اأبعراد
العامية (العدالة وامساواة ،الدمقراطية،العومة).
 حديد وحدة التحليل :عردد "برلسرون"

رس وحردات أساسرية ي التحليرل

هي(:مار ،2018 ،ص )136
 الكلمة :كرأن يقروم الباحره سصرر كمري للفرل معرن لره دالتره الفكريرة أوالسياسية أو الربوية.
 اموضوع :هو إما ملة أو أكثر تؤكد مفهومرا معينرا سياسريا أو اجتماعيرا أواقتصادي.
 الشخص ررية :يقص ررد به ررا حص ررر كم رري خص ررائص وم ررات ح ررددة شخص رريةمعينة سوار أكانت تل

الشخصرية شرخص بعينره أو فئرة مرن النرات أو جتمرع

من النات.
 امفردة :وهي الوحدة الة يستخدمها امصدر ي نقل امعاني واأفكار. الوحدة القياسية أو الزمنية :كأن يقوم الباحه سصر كمي لطول امقال أوعدد صفحاته أو مقاطعه أو حصر كمي مدة النقاش فيه عر وسائل اإعام.
وقررد اعتمرردت الدراسررة احاليررة علررى وحرردة اموضرروع لكررون القرروانن أصررا
تسرعى لتأكيرد مفهومرا معينرا مرن خررال جموعرة مرن امرواد ،وعليره امرادة ككررل
هي وحدة التحليل.
 .5اإطار امفاهيمي للدراسة:
 .1.5مفهوم اخطاب الربوي:
 .1.1.5مفهرروم اخطاب:لغررة:خَطوَ ا ْلخَاطِروع علررى امْنبَررر خَطابر بة بررالفتةً ،وخعطْبر بة
بالضررم وكلر

الكررامع :خعطْبَررة أيضربا أو هرري الكُراام الُمنًثعررور امسُررجعع و رروهع ،و َرجعررل

خَطِيوع ،حَسن اخاطبَة بالضم(.مار ،2018 ،ص )478
أمر ررا اصر ررطاحا:فهو الصر رريغة الر ررة تتارهر ررا لتوصر رريل أفكارنر ررا إى اآخر رررين

والصيغة الة نتلقى بها أفكارهم…إن اخطاب يتجاوز هذا امفهوم الضيق ،ليدل
علررى مررا يصرردر مررن كررام أو إشررارة أو إبررداع ف ر  ...أمررا اخطرراب احررداثي فأخررذ
نورالدين سعدي ،فروق يعلى
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مولررة مررا يضرراف إليرره ،إكا قلنررا خطاب ربا سياسرريبا فيحمررل إيديولوجيررة وتوجهررات
معينة"(.رزقي ،2015 ،ص )18
 .2.1.5مفهوم الربية :ترجع النظررة اجزئيرة للربيرة لعوامرل ثقافيرة اجتماعيرة
فالربي ر ر ررة تتن ر ر رراول الف ر ر رررد واجتم ر ر ررع والثقاف ر ر ررة ،فه ر ر رري إكن عملي ر ر ررة إنس ر ر ررانية،
واجتماعية،وثقافية ،وختلف مفهومها باختاف النظرر لكرل مرن الفررد واجتمرع
والثقافة وعاقة الربية بكل منها فا افظون ينظررون للربيرة باعتبارهرا وسريلة
احفرراع علررى الثقافررة ونقلررها مررن جيررل أخررر دون تغررير جوهري(.سررامة،2000 ،
ص )39
 .3.1.5مفه رروم اخط رراب الرب رروي :يع رررف اخط رراب الرب رروي عل ررى أن رره إرش ررادات
ومعلومررات ومعررارف تصرردر مررن امرسررل قصررد تبليرره امررتلقن بتوجيهررات وإرشررادات
معينررة ومعلومررات ومعررارف علميررة وإنسررانية تهرردف مررن ورائهررا اى تشرركيل وتكرروين
الفرد بطريقة تتناسو وفلسفة الرسالة(.عزابي ،2015 ،ص )219
 .2.5مفهوم اخطاب اإيديولوجي:
 .1.2.5مفه رروم اإي ررديولوجيا :اإي ررديولوجيا ه رري نظ ررام للمف رراهيم (السياس ررية،
ااقتصررادية ،القانونيررة ،الربويررة ،الفنية،اأخاقية،الفلسررفية …اخ)الررة تعررر
عن مصاح طبقية معينة ،وتتضمن معاير سرلوكية ومبهمرات نظريرة وتقومرات
مناسبة(.ميشيل ،2006 ،ص )26
 .2.2.5مفهوم اخطاب اإيديولوجي :وتوضرة"روبول" برأن اخطراب اإيرديولوجي
ه ررو ال ررذي يوض ررع ي خدم ررة س ررلطة م ررا ومك ررن أن يك ررون أكث ررر موض رروعية أو أق ررل
عقانية أو حتى علمية ،فهي ترى بأنره إيرديولوجي منرذ اللحظرة الرة يكرون فيهرا
غرضرره السررري هررو دائم راب إعطررار مشررروعية لسررلطة مررا ،حيرره ترررى بررأن السررلطة
ختف رري ورار اخط رراب كم ررا تؤك ررد بأن رره لر ريس م ررن امف رراجظ أن تظه ررر الربي ررة
خطابات إيديولوجية ،أنهرا تعرد رهران كربر للسرلطة ،وتربن كلر

برأن اخطراب

الربوي ي فرنسا لأحزاب السياسية ،ليسرت جردبا قاطعرة وا جردبا مقطوعرة فكرل
نورالدين سعدي ،فروق يعلى
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واح ررد منهر ررا تر ررراه مر ررارت تقريب رراب اخطر رراب الرمر رري وهر ررو الر ررذي مثر ررل خطر رراب
السلطة(.عزابي ،2015 ،ص )205
 .3.5مفهوم التشريع امدرسي اجزائري:
ه ررو جموعر ررة النص رروص التشر ررريعية (ق رروانن أوامر ررر ومراس رريم) والتنظيمير ررة
(مراسرريم تنفيذيررة وقرررارات ومناشررر) اخاصررة بتنظرريم وتسررير قطرراع الربيررة ،و
مكن تقسيم التشريع امدرسي إى قسمن:
* قوانن أساسية :تعت بتنظيم الربية والتكروين براجزائر وتعكرس السياسرة
العامة والتوجره الفكرري واإيرديولوجي للربيرة والتعلريم ي اجزائرر ،مثرل أمريرة
( )35- 76امررؤرخ ي 16أفريررل 1976امتعلررق بتنظرريم الربيررة والتكرروين ،والقررانون
رقم ( )04- 08امؤرخ ي  23جانفي 2008وامتضمن القانون التوجيهي للربية.
* قوانن تنظيمية :ميع امناشر والقررارات واأحكرام كات الطرابع التنظيمري
للحياة امدرسية(امعهد الوط لتكوين مستخدمي الربية ،2005 ،ص )5
.6اإطار النظري للدراسة :امسألة الربوية بن التنظر السوسيولوجي والتأطر
اإيديولوجي:
إن ما يسهل عمليرة انتشرار الفكرر اأيرديولوجي هرو أن اأمرم تتميرز برااختاف
"وتنظرر إى اأشرريار بطررق ختلفررة ،وكرذل

اجماعررات والطبقرات ي اجتمررع

الواحد تنظر إى اأمور بطررق ختلفرة ،يسرميها "كرارل مانهرايم" طررز الرتفكر،
وهررذا ااخررتاف نررابع مررن امرروروث الثقرراي وااجتمرراعي والسياسرري والربرروي"...
(عبد اه بن عتو ،2019 ،ص )95
 .1.6الربية واهوية:
جسد "كارل ماركس" مفهوم اإيديولوجيا ي كتابه "اإيرديولوجيا اأمانيرة
" حيرره اسررتخدم كلمررة إيررديولوجيا ليشررر بهررا إى القررانون والسياسررة واأفكررار
ووعرري النررات باأشرريار ومجررتمعهم واللغررة الررة تتخلررل كافررة جوانررو اإنترران
الروحي والعقلي والفكري والسلوكي .وي كتابه"النقد السياسي" يوضة كرارل
م ر رراركس أن اإي ر ررديولوجيا تتض ر ررمن اأش ر رركال السياس ر ررية والديني ر ررة والفني ر ررة
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794

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 812- 787 : )2021(3

والفلسر ر ررفية والعلر ر رروم داخر ر ررل اجتمر ر ررع ،وكافر ر ررة منتجر ر ررات احضر ر ررارة(.نبيل و
السمالوطي ،1990 ،ص ص .)29- 28
ولع ررل أوض ررة اأمثل ررة عل ررى كلرر

توس ررل "هتل ررر" ب ررالتعليم كوس رريلة لتخلي ررق

امواطن النازي الذي مثل اللّبنة اأساسية لدوله العنصررية الدكتاتوريرة امنيعرة
عسرركريبا وترربن قرررارة التجربررة الشرريوعية ي ااحرراد السرروفياتي (سررابقاب) كيررف
استخدم التعليم لتكريس اإيديولوجية اماركسية اللينينية والروي ها.
بينما نرى التعليم ي الدولة الليرالية وسيلة مرن وسرائل تكروين امرواطن احرر
الذي يؤمن بالدمقراطيرة ومتلر

مهرارات مارسرتها،فأنظر مرثاب كيرف تسرهم

امدرسة اإجليزية أو اأمريكية ي تنشئة تاميذها على قريم امواطنرة ي جتمرع
دمقراطي منفتة(.سامة ،2000 ،ص )98
.2.6الربية واللغة:
امررراد باللغررة عنررد اللسررانين تل ر

القرردرة الذهنيررة امكتسرربة الررة تتجسررد ي

نسق من الرموز ااعتباطية الة تربو اللفل بامعنى ويتواصل بها أفراد جتمرع
ما ،فمن خاها تتحقق معرفة العام ،أن النشاط اللغوي يؤدي إى إنتان امعنى،
واللغ ررة ع رراهرة اجتماعي ررة تارخي ررة تق رروم بوعيف ررة التع رربر ع ررن الفك ررر فتجعل رره
موضوعيا ،وهي تتمتع باسرتقالية كاتيرة نسربية وي كات الوقرت تعيرد إنتران الفكرر
والثقافة.
يبن "دو سوسور" أن اللغة موضوع قائم بذاتره،أي إن دراسرة اللغرة ةرو أن تكرون
أجررل اللغررة ،معررزل عررن فكررر اإنسرران وتفكررره ونفسرريته ونشرراطه ،فررالركيز ي
دراسة اللغة يكون على واقعها وبنيتها ،بصورة مستقلة عن العرام اخرارجي ،وهنرا
تكمررن إحرردى أبرررز ااشررراكات ي اللسررانيات،فهل يعر كلر

ااكتفررار بدراسررة

النظام الداخلي للغة من دون دراسة العاقة اجدلية بينها وبن الثقافرة والواقرع،
وبينها وبن التاريخ كذل ؟ أم أنها

مع بن اأمرين ،بن دراسة اللغة ي كاتها

ودراستها ي عاقتها بالعرام اخرارجي؟ وهرل يعردع هرذا تناقضراب؟ إن هرذا يعرود بنرا
إى تعدد ا اهات الدراسات اللسانية(.احسن ،2012 ،ص )194
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اللغررة موجررودة منررذ وجررود ب ر البشررر ،وهرري وسرريلة للتفرراهم والتعرربر ي كررل
جتمع على حده ولكرن نقرل هرذه اأفكرار عرن طريرق الرمروز شرير جديرد ي عمرر
البشرية ،واللغة ي اأصل وسيلة لاتصال امباشر بن البشر عن طريق األفاع أو
اأصرروات الوضررعية العرفيررة الررة ترردل علررى امعرراني وختلررف برراختاف العصررور
والشررعوب وتتررأثر هررذه اللغررة سضررارة نظمهررا وتقاليرردها وعقائرردها وا اهاته ررا
العقلية وااجتماعيرة والنفسرية والعقائديرة ،أمرا اللغرة الرميرة لأمرة أو الشرعو
فهي اللغة الة تستخدم ي ااتصاات الرمية وي الكتابة وي امدارت.
وهناك مصطلة آخر يطلق على اللغة ي اجتمعرات اأصرغر يقرال هرا اللهجرة
أي اللغ ررة ا لي ررة وه رري الطريق ررة ال ررة يتف رراهم به ررا أف ررراد فئ ررة معين ررة منطق ررة
جغرافيررة وتنبثررق مررن اللغررة الرميررة وتتميررز نررواص معينررة مررن حيرره النطررق
والقواعد والكلمات ولكنها تتميز ميزا كافيرا سيره حصرل منهرا لغرة مسرتقلة.
(اخزاعلة و اموم  ،2013 ،ص )67
.3.6الربية والدِين:
يشرركل الرردين البازمررا الررة تسرربة بداخلررها كررل امقومررات اأخرررى ،والوثررائق
الذي يشد ختلف اأواصر من الضياع والتشركم ،ويبردو اأمرر جليراب خاصرة لردى
اأمم الة تدين بالديانات السماوية ،وإن كان الدين ا تبدو آثاره فاعلة ي حيراة
ختلف الشعوب ،فإنّ اجتمعات اإسامية يظرل اإسرام احراكم اأول هرا مرا
حمل ر رره م ر ررن تع ر رراليم ،وم ر ررا حف ر ررل م ر ررن دس ر ررتوره "الق ر رررآن الك ر ررريم" عل ر ررى م ر ررر
الزمن(.مناصرية ،2012 ،ص )250
ومكن اختصار معام الفلسفة اإسامية ي الربية فيما يلي:
 تضررم منرراحي اإنسرران ميعررا ،وا تررؤثر ي ناحيررة دون أخرررى ،أو جانبررا دونجانو ما يدخل حت مفهوم اإنسان؛
 تناولت احيراة الردنيا واحيراة اآخررة علرى قردم امسراواة ،وم تهرتم بواحردةمنهما فقو على حساب اأخرى؛
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 مسررتمرة تبرردأ منررذ أن يتكررون اإنسرران ي بطررن أمرره إى أن تنترره حياترره علررىاأرض ،كما أنها تشمل على ألوانبا من الربية امقصودة وغر امقصودة.
"وهك ررذا يتض ررة ب ررأن الفلس ررفة الربوي ررة اإس ررامية ت رروازن ب ررن النم ررو الروح رري
واجسمي للمتعلم ،كمرا توسرع مرن مهمرة امعلرم لتجعرل منره مربيرا حيره يظهرر
دائمبا ي الصورة النموكجية الة

عله قدوة يتقدى به".

(سرطعي ،2007 ،ص )22
.4.6الربية والدمقراطية:
لتفسر عهور التفكر الدمقراطي ا يكفي اختزاله ي أسئلة كات طرابع دير
أو ثقاي أو سياسري أو حترى اقتصرادي ،وسريكون الرتفكر قاصررا إكا م يأخرذ بعرن
ااعتبررار بأنرره علينررا ربو"الررتغر ااجتمرراعي" بررالتحوات العميقررة الررة ترردخل ي
إطار الطريقة الة يتقمص فيها اأفراد

ربة اآخر"(.سافيدان ،2011 ،ص )19

ولتمكن مبدأ الدمقراطيرة ي الربيرة،فا برد أن تقرام منراه مدرسرية تراعرى
فيها كل خصوصيات امتعلمن ااجتماعية والنفسرية والثقافيرة ،عكرس مرا تررون
لرره امف رراهيم السياس ررية ي الع ررام ،حي رره تلخص ررت دراس ررة "ال رريكس دي توكفي ررل"
بتحليل الدمقراطية اأمريكيرة خرال بدايرة القررن التاسرعة عشرر باعتبارهرا نروع
مر ررن اإيديولوجير ررة وهر رري مر ررا أطلر ررق عليهر ررا "إيديولوجير ررة الر رردعوة إى امسر رراواة"،
وكررذل

اعتررر هررذه الدمقراطيررة علررى أنهررا أسررلوب معررن للحيرراة وبنررار معررن

للحكومة أو للنظام السياسي( .نبيل و السمالوطي ،1990 ،ص ص )29- 28
وتعتر ررر الدمقراطير ررة ااجتماعير ررة مر ررن اأسر رراليو الر ررة أنتهجهر ررا النظر ررام
اجزائر ررري عموم ر راب ي إرسر ررار قواعر ررد الدمقراطير ررة ي اجتمر ررع ككل(.دسر ررتور،
،)1976وي امدرسررة نلتمسررها ي حاولررة تلبيررة ميررع اخرردمات بامسرراواة جميررع
امنتمن للمؤسسة أي التاميذ ومساعدتهم على تلبية تقرديم اخدمرة التعليميرة
باإضررافة إى تقررديم اإعانررة ،وهنررا تتجسررد صررور العدالررة ااجتماعيررة الررة نررادت
بها كل امواثيق وامعاهدات الوطنية واإقليمية،والعامية.
(بوالشعر ،د ت ،ص )70
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وعليه ةو على مؤيدي الدمقراطية ي العام اإسامي بذل اجهرد أسرلمة
الدمقراطيرة أكثرر مرن دمقرطرة اإسررام ،كمرا أن أسرلمة الدمقراطيرة تتطلررو
جهررداب فلسررفيبا فكري ربا دينيربا وفقهي راب يهرردف إى إةرراد اجررذور اإسررامية للمبرراد
والتطبيقات الدمقراطية ،فاإسام أقرا امبدأ ،ولكن اجهرد النظرري الرذي كران
ينبغرري أن ينشررأ ويسررتقر ي أعقابرره بشررأن كيررف

ررارب ااسررتبداد كرران ضررعيفبا

للغاير ر ررة ،سير ر رره إن امؤسسر ر ررات الدمقراطير ر ررة بر ر رردت كمر ر ررا لر ر ررو أنهر ر ررا غريبر ر ررة
ومرفوضة"(.عبد الفتا  ،دت ،ص )218
.5.6الربية والعومة:
يسعى تعلريم عصرر امعلومرات إى أن ةعرل مرن الرتعلم دسرتور جتمرع امعرفرة
ليصبة التعلم نوعا من اإيديولوجيا الة تعيد صياغة اجتمع وعاقاته ،وتوجه
سلوك أفراده وماعاته ومؤسساته ،ويصبة التعلم ي علها حقبا لكل فررد ،وواجبربا
عليه ي آن واحد ،أي يصبة التعليم الرمي إلزامبا والتعلم الرذاتي التزامراب ،فبعرد
أن أصبة التعليم أسات احقوق امدنيرة ي القررن احرادي والعشررين ،فرإن الرتعلم
مدى احياة هو الدستور غر امكتوب ،والشعار الذي ةو اإمان به وحقيقه.
أم ررا م ررا ج ررار ي عب ررارة "تنميرررة تربيرررة تتجررراوب مرررع حقررروق اإنسررران وحرياتررره
اأساسية"فهي تلبية امطالو العامية امناهضة اسرتغال اإنسران أخيره اإنسران
وهي من امباد العلمية واإقليمية الرة حثرت علرى تلبيرة احررام حقروق اإنسران
ي أشرركاها امتعررددة فررالفكرة هنررا كانررت حررت ض رغو إيررديولوجي خررارجي حيرره
تبنت هذه الفكرة ي إطارهرا العرامي سرنة  1948ثرم صردور معاهردة سرنة  1966عرن
منظمة اأمم امتحدة تؤكد هرذا امطلرو ي دائرتره الدوليرة علرى إلزاميرة تأكيرد
حقرروق اإنسرران سياسرريا واقتصرراديا وثقافي راب ،وسرررعان مررا تطررور هررذا امطلررو إى
اجهات اإقليمية أين ج تأكيرده ي أمريكا(كوسرتاريكا) ،1966وي دول جلرس
أوربا سنة،1950وي اميثاق اإفريقي حقوق اإنسان(نروبي) سنة  ،1981ونفرذ ي
 ،1986وي سررنة  1977أصرردرت اجمعيررة العامررة هيئررة اأمررم امتحرردة قرررارات تلررزم
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فيها

سيد هذا امبدأ ي باقي امناطق الة م تبادر بعرد ،مرع التعجيرل ي تنفيرذ

هذا القرار(.بوعال ،2014 ،ص )13
 .1.5.6الربية منظور عامي:
" أقررت النردوة العلميرة الدوليرة عرن الربيرة للقررن اجديرد EducatioFor the

New Centuryوالررة عقرردت عررام  1998حرروربا مهم راب عررن التعلرريم مرردى احيرراة
للجميررع ( Lifelonglearning For allوهرري ي هررذا ا ررور تسررتكمل مررا جررار مررن

قبررل ي مررؤمر دولرري نظمترره عرردة منظمررات أساسررية لأمررم امتحرردة ( اليونسرركو –

منظمررة السرركان –البن ر

الرردولي )ي" جررو مررتن "Jomtiemي تايانرردي مررارت

 1990وكران موضروعه :الربيرة للجميرع ( )Education for allحيره أصربة هرذا
الش ر ررعار اه ر رردف ال ر رررئيس للم ر ررربن وواض ر ررعي السياس ر ررات الربوي ر ررة ي الع ر ررام
امعاصر(.سامة ،2000 ،ص )12
 .2.5.6الربية والتكنولوجيا:
ت ر رردل التكنولوجي ر ررا ي "التعل ر رريم عل ر ررى اس ر ررتخدام التطبيق ر ررات التكنولوجي ر ررة
وااسر ررتفادة بهر ررا ي إدارة وتنظر رريم العملير ررة التعليمير ررة وتنفير ررذها بأير ررة مؤسسر ررة
تعليمية،كاسر ررتخدام احاسر رروب ي اأعمر ررال اإدارير ررة الربوية"(.حمر ررد مر ررازن،
 ،2009ص )12
لر ررذا يعمر ررل اسر ررتخدام التكنولوجير ررا ي الربير ررة علر ررى تولير ررد مر ررا يسر ررمى بر ر ر
"إيديولوجية التنظريم العلمري والفر والتكنولوجي"(نبيرل و السرمالوطي،1990 ،
ص )28ومن أهدافه حقيق تسير اامرياليرة امعومرة عرن طريرق ااخرراق الرذي
وجد مرره بأنظمة ااتصال الة تعر عن أعلى مراحل تقدم الوسائل امعرفية.
واه رردف هن ررا ه ررو غس ررل العق ررول وحويل ررها م ررن الفع ررل إى اأدار ويوض ررة ه ررذا
ااخ ر ررراق عل ر ررى ش ر رركل إي ر ررديولوجيا أو عل ر ررى اأق ر ررل عل ر ررى ش ر رركل اس ر ررراتيجية
حددة(...البهنسي ،2009 ،ص )29
إن ض ررمان تربي ررة موجه ررة

ررو التنمي ررة والرق رري يتطل ررو ب ررروز الق رريم اخاص ررة

بالعم ررل وباإنت رران ال ررة م ررن ش ررأنها تفض رريل مق رراييس الكف ررارة والس ررما بتك رروين
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مقدرات علمية وتقنية موثوق بها ويتعلق اأمرر أيضرا بتغرير الرذهنيات لتتماشرى
مررع تطلعررات اأجيررال علررى ضررور التحرروات اهامررة الررة يعرفهررا العررام لررتمكن
امواطن ررون م ررن الع رريم ي جتم ررع متف ررتة عل ررى العص رررنة(.القانون الت رروجيهي
للربية الوطنية اجزائرية ،2008 ،ص )05
وتتزامن هذه الفكرة مع التطور العلمي لوسائل التعليم ودم أنظمرة الرقمّنرة
ي الربية والتعليم ،حيه تعتر عملية إدخال التكنولوجيا ي التعلريم مرن غايرات
العومة والة تعكس اهيمنة امعرفية للدول العظمى ،ويعتر اسرتخدامها مقيرات
نوعي للخدمات امقدمة للمتعلمن فيدول العام.
 .7اإطار التطبيقي للدراسة :قرارة سوسيو  -قانونية ي أبعاد التشريع امدرسري
اجزائري:
بالتأكيد هناك عاقة تبادلية بن غايات النظام الربوي كقيمة تربوية وبن
اأهررداف العامررة للدولررة اجزائريررة ،ومعرفررة اسررراتيجية هررذه اأهررداف مررإجرار
دراسررة حليليررة أبعرراد السررياق السياسرري والقررانوني لنصرروص التشررريع امدرسرري
اجزائررري ومقارنتهررا مختلررف امواثيررق وامعاهرردات الدوليررة واإقليميررة امتعلقررة
بالربيررة والتعليم،مركررزين أكثررر علررى اأبعرراد الررة تضررمنتها إشرركالية الدراسررة
وهي:
 .1.7البعد اللغوي:
تعتر اللغة الوطنية من مقومات اهوية الوطنيرة ومبردأ مرن امبراد اأساسرية
للتحرر الفكري والثقاي ،لذل

أكدت القضرية اجزائريرة قبرل ااسرتقال علرى

تأكيد البعد اللغوي ي بيان أول نوفمر واعتبارها من رموز اهويرة الوطنيرة ،وج
اختي ر ررار اللغ ر ررة العربي ر ررة كلغ ر ررة وطني ر ررة،مثل القض ر ررية اجزائري ر ررة ي ختل ر ررف
اخطاب ررات السياس ررية والتحرري ررة،واختيار اللغ ررة العربي ررة ع ررن غره ررا ،ج ررار طبعرربا
لامتر ررداد العرقر رري العربر رري جر ررزر مر ررن اجتمر ررع اجزائر ررري وكر ررذل

للعقير رردة

اإسامية امكتوبة باللغة العربية،وبعرد ااسرتقال مباشررة ج تأكيرد هرذا البعرد
ي خطرراب مثررل احررزب احرراكم "جبهررة التحريررر الرروط " الرررئيس الراحررل "بررن
نورالدين سعدي ،فروق يعلى
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بل ر ررة" ي  05جويلي ر ررة  1962حي ر رره ج ر ررار ي خطاب ر رره":إن التعري ر ررو ض ر ررروري وا
اشراكية بدون تعريو وا مستقبل هذا البلد إاّ ي عل العروبة".
وهر ررذا اخطر رراب بر رردوره انعكر ررس علر ررى النظر ررام الربر رروي أنر رره امؤسسر ررة اأوى
واحاضنة هذا امبدأ ،فمنذ كل

الوقت كل التشريعات امدرسرية جرارت لتأكرد

هذا القانون انطاقا من هذا اخطاب مروربا ميثراق اجزائرر  1964ودسرتور 1976

الررذين جعررا مررن العروبررة واإسررام ثررابتن أساسررن للشخصررية اجزائريررة ،وبنررار
عل ررى تأكي ررد مب رراد امرجعي ررة الوطني ررة ي الدس ررتور اجزائري،فق ررد اس ررتجابت
امنظوم ررة الربوي ررة ه ررذا التنظ رريم م ررن خ ررال أمري ررة  16أفري ررل  1976ي مادته ررا
الثانيررة علررى أن"رسررالة النظررام الربرروي ي نطرراق القرريم العربيررة ،"...وكررذل

ي

ام ررادة الثامن ررة أنه ررا تض ررمنت عل ررى أن يك ررون "التعل رريم باللغ ررة العربي ررة ي مي ررع
مستويات الربية والتكروين وي ميرع امرواد ،"...فهري بدايرة التعريرو ي امنظومرة
الربوي ر ررة اجزائري ر ررة ،وب ر ررذل

كان ر ررت مثاب ر ررة إع ر رران ع ر ررن اس ر ررتقال الفك ر ررر

اإيديولوجي اموروث من الثقافة الفرنسية.
هذا التأكيد زرع خاوف لردى السركان كو اأصرول الربريرة ،واعترروه معيراربا
عنصرياب وعاماب

ريدياب من اهوية الوطنية ،مرا أجررهم ي خروض العديرد مرن

احرك ررات امطلبي ررة ومنه ررا ااع ررراف باللغ ررة اأمازيغي ررة ي الدس ررتور اجزائ ررري
امعدل سنة .2002
وترجر ررم الظر ررروف السياسر ررية أن امشر رركل القر ررائم حر ررول تر ررأخر ترسر رريم اللغر ررة
اأمازيغية كلغرة ثانيرة ي النظرام اجزائرري بعرد ااسرتقال راجرع إى جموعرة
من العوامل واأسباب الذاتية واموضوعية أهمها:
 جل امنظمات واأحرزاب امطالبرة بهرذا احرق م تكرن هرا النيّرة الرة خلقرتمن أجلها اللّغة.
 رمر ررا تغر ررير منحر ررى هر رردفها الثقر رراي وااجتمر رراعي إى مسر رراعي سياسر رريةوبتحريل أجندة خارجية.
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 تعررد" احركررات العنصرررية والسياسررية قبيررل ااسررتقال خيعررر دليررل والررةأشررعلت فتيررل العنصرررية بررن اللجنررة امركزيررة واحركررات الربريررة( .بوضررياف،
 ،2008ص ص )41- 40
ك ررذل

غي رراب اس ررراتيجية قومي ررة تؤي ررد ه ررذا امس ررعى ال رروط  ،نظ ررربا

للمحتوى الثقاي الذي حمله الكرثر مرن األسرنة اأمازيغيرة ي منراطق متعرددة
من القطر اجزائري ،فهذه اأسباب أو غرها هي الة أدت إى ترأخر ترسريمها ي
الدستور اجزائري إى وقت احق.
وسررعيبا لتحقيررق مبرردأ الدمقراطيررة و سرريده ي الواقررع ،مررت تلبيررة امطلررو
الررذي يتعلررق باللغ ررة اأمازيغيررة،بقانون رق ررم ()03- 02امررؤرخ ي  10أفري ررل2002

وامتض ررمن تع ررديل الدس ررتور ،حي رره نص ررت مادت رره اأوى :تض رراف م ررادة ( )03مك رررر
"مازيغت هي كذل

لغة وطنية تعمل الدولة لرقيتها وتطويرها بكرل تنوعاتهرا

اللسانية امستعملة عر الراب الوط "(.التعديل الدستوري ،2002 ،ص )13
تع ررد ه ررذه اخط رروة كبداي ررة اع ررراف مطل ررو ق ررومي ترج ررع ج ررذوره إى أص ررالة
الثقافة اأمازيغية ،ي اجتمع اجزائري،واعتباره بعرد مرن أبعراد اهويرة الوطنيرة،
وللمحافظررة علررى هررذا امكسررو وتطررويره فابررد أن توكررل امهمررة للنظررام الربرروي،
وهذا ما أكد عليه فعابي أمر رقم ( )09- 03امتضرمن تنظريم الربيرة والتكروين
ي مادته الثانية على أنّ "رسالة النظام الربروي ي إطرار امكونرات اأساسرية هويرة
الشعو اجزائري والة هي اإسام والعروبة واأمازيغية".
هررذه اخطرروة أدت إى تعررديل العديررد مررن أحكررام التشررريع امدرسرري واخطرروة
اأوى كان ر ر ر ر ررت ي حاول ر ر ر ر ررة ت ر ر ر ر رردريس ال لغ ر ر ر ر ررة اامازيغي ر ر ر ر ررة ي امؤسس ر ر ر ر ررات
التعليمية،وكر ر ررذل

ترقير ر ررة البعر ر ررد اأمر ر ررازيغي ي امنر ر رراه الدراسر ر ررية بصر ر ررفة

تدرةية(.اجريدة الرمية للجمهورية اجزائرية ،2003 ،ص )04
أما ما نصت عليه امادة الثانية من القانون التوجيهي للربية( )04- 08امؤرخ
ي  23جررانفي  2008علررى أنّ":تقويررة الرروعي الفررردي واجمرراعي باهويررة الوطنيررة
نورالدين سعدي ،فروق يعلى
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باعتب رراره وث ررائق اانس ررجام ااجتم رراعي وكلر ر

برقي ررة الق رريم امتص ررلة باإس ررام

والعروبة واأمازيغية".
(القانون التوجيهي للربية الوطنية اجزائرية ،2008 ،ص .)08
وهذا ما يدل على استمرارية تطور البعد الثقاي لأمازيغية وترقيتها ي ميع
امراحل التعليمية وعند حاولة قررارة مضرمون هرذه اأحكرام جردها تركرز علرى
هرردف وحيررد وبقرررارات متعررددة تنصررو غايتهررا حررول تلبيررة امطلررو ااجتمرراعي ا
أكثر ،وهذا ما

ت إليه "نوال مادوش" إك تؤكد على أنه "يتم التخروف مرن أن

ا لتعلريم اللغرة
حدث لتعليم اللغة اأمازيغية ي ضور هذه السياسة ،ما حدث قب ب
العربية مرن خرال السياسرة التّعريبيرة ،الرة عِروض أن ترؤدي معرفرة أكثرر للرذات،
أدت وبررالعكس إى تفتيتهررا ،فيكررون مررول التشرركيل اهويرراتي اأمررازيغي نفررس مررول
التشكيل اهوياتي العربي"(.مادوش ،2014 ،ص )268
 .2.7البعد الدي ( اإسامي):
كما هو معروف ،فالدين اإسامي يسرتمد أحكامره مرن امصردرين اأساسرين
القرررآن والسررنة ،ثررم تررأتي ااجتهررادات الفقهيررة اأخرررى برراختاف امررذاهو اأربعررة
امعروفر ررة ،فالر رردين اإسر ررامي مر ررن خر ررال عقيدتر رره وأحكامر رره ،وقيمر رره اأخاقير ررة
واإنسررانية جعررل الدولررة اجزائريررة تؤكررد علررى إلزاميترره ي الكررثر مررن اهيئررات
وامواثيررق وتعتررره كمرجررع دي ر للدولررة اجزائريررة ،وتررنظم مررن خررال أحكامرره
الكثر من اأحكام التنظيمية والقضرائية واأسررية ،فمرن براب الوجروب أن تدرسره
ي مؤسساتها التعليمية.
حيه أكدت امادة ( )02مرن اأمرر( )35- 76امرؤرخ ي  16أفريرل  1976علرى أن
"رسالة النظام الربوي ي نطاق القيم العربية واإسامية وامبراد ااشرراكية"،
وكذل

ي مضمون امادة ( ) 25مرن البراب الثالره امتعلرق برالتعليم اأساسري أنره

"ابر ررد مر ررن تعلر رريم السر ررلوك وامواقر ررف امطابقر ررة للقر رريم اإسر ررامية واأخاقير ررة
ااشراكية" ،فالرسالة هنا الة ابرد أن تعمرل امدرسرة علرى تبليغهرا للرنمر هري
تعليم القيم اإسامية كالعدل والتعاون التسامة وغرها من القيم.
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فمفه رروم اأخ رراق هن ررا يتع رردى امفه رروم اإس ررامي ،وهن ررا يتجل ررى ق رروة الت ررأثر
اإير ررديولوجي الر ررذي يعكر ررس مسر ررتوى الر ررتفكر السياسر رري ي أ ر ررديات اخطر رراب
الربوي،ويعتر مازمة تذكر القيم اإسرامية

انرو امبراد ااشرراكية مرن

فنون الدعاية اإيديولوجية.
أما ي قانون ( )04- 08امتعلق بالقانون التوجيهي للربية فنجد ي مضرمون
مادته ()02التأكيد على وجوب تعليم القريم اإسرامية ي امنراه الربروي وهرذا
للدور الذي تقدمره ي تقويرة الروعي باهويرة الوطنيرة ،..فهنرا امواطنرة ترتكرز علرى
مباد وأبعاد متعددة منها القيم اإسامية.
كمررا ناحررل اقررران لفررل البعررد الرردي بقرريم أول نرروفمر ي مضررمون امررادة
(" )02ترسيخ قيم ثورة أول نوفمر  1954ومبادئها النبيلة لدى اأجيال الصراعدة
وامسر رراهمة مر ررن خر ررال بادنا،التر ررارخي،واجغراي والر رردي والثقاي"(،القر ررانون
التوجيهي للربية الوطنية اجزائريرة ،2008 ،ص )08فهرذا اعرراف ضرم للردور
السياسرري الررذي لعبترره امؤسسررة الدينيررة ي القضررية التحرريررة وفضررل دور امبرراد
اإس ررامية ي تك رروين العقي رردة الس ررليمة لأجي ررال الص رراعدة م ررا ي كلرر

الق رريم

اأخاقية الة تعزز وتنمي امدنية ي اجتمع.
واماحررل أنرره خررال السررنة الدراسررية ( )2006- 2005ج إلغررار شررعبة العلرروم
الشرعية من امرحلة الثانوية،وهذا امسعى جار نتيجة للضغوطات اخارجية الرة
تزامنت مرع أحرداث سربتمر  2011وانعكاسراتها علرى اأمرن الردولي ،حيره ملرت
الوايررات اأمريكيررة وأتباعهررا،أن مسررؤولية التطرررف واإرهرراب الرردولي يرجررع إى
امناه التعليمية الة تدرت اجهاد عند العرب وامسلمن ،أما بقرار تردريس مرادة
العلرروم الش رررعية،فكان خطابه ررا موج رره بر رر "تكرروين جي ررل متش رربع مب رراد اإس ررام
وقيمرره الروحيررة واأخاقيررة والثقافيررة واحضررارية" (القررانون الترروجيهي للربيررة
الوطنية اجزائرية ،2008 ،ص  ،)08وبالتالي ا بد من برجرة منهران دراسري مرادة
العلرروم الشرررعية ا تتعرردى أهدافرره تلقررن مبرراد العاقررات اإنسررانية واأخاقيررة
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الرة حره عليهررا اإسرام مررن أجرل ترردعيم امفراهيم الدوليررة كالتسرامة والتعرراون
وااجتهاد.
 .3.7بعد العدالة وامساواة:
إن اهتمررام الدولررة بالقطرراع الربرروي ي الوهلررة اأوى بعررد ااسررتقال منصرربا
حررول الررتفكر ي خرجاترره الررة كانررت ي برردايتها تتمحررور حررول تلبيررة امطلررو
ااجتماعي فقو،وهذا مرا ج توكيرده ي أمريرة  16أفريرل  1976الرة ترنص علرى
ضرورة "تلقن التاميذ مبدأ العدالة وامسراواة برن امرواطنن والشرعوب وإعردادهم
مكافحة كرل شركل مرن أشركال التفرقرة والتمييز"(.اجريردة الرميرة للجمهوريرة
اجزائرية ،1976 ،ص )535
ويعتر كل

من امباد السياسرية التحرريرة ،حيره أوصرت الكرثر مرن اهيئرات

العامية واإقليمية على تنفيذ هذا امطلرو ،لكونره مرن أبعراد العدالرة ااجتماعيرة،
واجزائر سكم سياستها ااشراكية فكان تأكيد مبدأ الدمقراطيرة ي الربيرة
وإلزاميته من أوى اهتمامات النظام اجزائرري برل "التعلريم اأساسري إجبراري"،إك
جد ي امادة ( )05من أمر( )35- 76امؤرخ ي  16أفريل  1976أن"التعليم إجباري
جمير ررع اأطفر ررال مر ررن السر ررنة السادسر ررة مر ررن العمر ررر إى نهاير ررة السر ررنة السادسر ررة
عشرة"(.اجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية ،1996 ،،ص )13
وتوكيررد الترروفر مبرردأ العدالررة وامسرراواة ي التعلرريم ،وحاولررة ترروفر امقاعررد
الدراسررية للجميررع جررار ي توصرريات دسررتور " 1963تشررييد دمقراطيررة اشررراكية
ومقاومة استغال اإنسان ي ميع أشكاله وضمان حق العمرل وجانيرة التعلريم
وتصفية ميع بقايا ااستعمار"،يستنجد هنرا النظرام بالردور التعليمري التحررري
مررن مقاليررد أشرركال ااسررتغال ااسررتعماري ،فهنررا تنويرره وإشررارة بررل اعررراف علررى
بق ررار اهيمن ررة ااس ررتعمارية ي دوالي ررو احك ررم،إن م تك ررن سياس رريبا فإنه ررا تتقل ررد
مناصررو حساسررة ي الدولررة نظررراب للفررران اإداري ونقررص التررأطر الربرروي الررذي
عرفته الباد بعد ااستقال.
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وي الف رررة ال ررة عرف ررت فيه ررا اجزائ ررر حس ررناب تنموير راب أرادت حري ررر تط رروير
قطاعها الربوي بنار علرى توجهاتهرا ااقتصرادية اجديردة ،لضرمان اليرد العاملرة
والفنية امؤهلة ي مواكبة التطرورات التقنيرة والتكنولوجيرة ،وا اولرة كانرت ي
التحرر من امرجعية الربوية والتسير اخارجي ،ثرم التوجره

رو اقتصراد السروق

موجر ررو دسر ررتور  ،1996أير ررن ج ترسر رريخ امسر ررار الر رردمقراطي وتعميقر رره بتوسر رريع
التمثيل السياسي ،وااقتصادي،وااجتماعي لفئات وشرائة اجتمع امدني.
وي امقابررل جررد ي القررانون الترروجيهي للربيررة الوطنيررة يؤكررد علررى وجرروب
تنمي ررة الق رريم امدني ررة ي الربي ررة والتعل رريم وض رررورة "تنمي ررة اح ررس ام رردني ل رردى
التاميذ وتنشئتهم على قيم امواطنة بتلقينهم مباد العدالة واإنصاف وتساوي
امر ررواطنن ي احقر رروق والواجبر ررات والتس ر ررامة واحر رررام الغر ررر والتضر ررامن ب ر ررن
امواطنن"(القررانون الترروجيهي للربيررة الوطنيررة اجزائريررة ،2008 ،ص  ،)09وهررذا
مر ررا يؤكر ررد علر ررى التوجر رره الر ررذي أخذتر رره الربير ررة العامير ررة ومر ررا ألزمتر رره منظمر ررة
"اليونس رركو" فيم ررا خ ررص ال رررام التعليمي ررة ال ررة ا ب ررد أن تبن ررى عل ررى مع ررارف
ومهارات تنمي القيم الوطنية والعامية والتنمية امستدامة وامسراواة برن اجنسرن
وتعزيررز حقرروق اإنسرران كمررا تتعهررد امنظمررة مسرراعدة ومراقبررة جريررات الوضررع
الربوي ي العام ،كما اسرشدت امنظمة مع شركائها ي إطار العمرل اخراص
بالتعليم حتى عام  2030لتنفيرذ هردف التنميرة امسرتدامة كمرا أن امنظمرة تسرلم
بأن احكومات تتحمل امسرؤولية اأساسرية للتنفيرذ النراجة هرذه امبادرة(منظمرة
اأمم امتحدة للربية والعلم والثقافة).
 .4.7البعد الدمقراطي:
يعتررر هررذا امفهرروم هررو امبرردأ امترروارث ي السياسررة الربويررة اجزائريررة علررى أن
الدمقراطي ررة ا تعرر ااجته رراد الف ررردي ي حدي ررد امن رراه الربوي ررة ،ب ررل تبق ررى
الربيررة مررن صرراحية النظررام وهررذا مررا وضررحته امررادة ( )10مررن اأمررر ()35- 76
سنة 1976علىأن " النظام الربروي الروط مرن اختصراص الدولرة وا يسرمة برأي
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مبادرة فردية أو ماعية خارن اإطار ا دد بهرذا اأمرر"،فرااعراض صررية علرى
عدم إشراك اجتمع ي اختيار امناه الربوية.
فكان النظام اجزائرري يسرعى إى تأسريس مدرسرة اشرراكية ي كرل جوانرو
احياتيررة حي رره نصررت ام ررادة ( )02عل ررى "رسررالة النظ ررام الربرروي ي نط رراق الق رريم
العربية اإسامية وامباد ااشراكية"...كدليل صررية علرى تنفيرذ كرل أبعراد
ااشر ررراكية ي امدرسر ررة اجزائرير ررة بر ررل ي كر ررل مؤسسر ررات الدولر ررة السياسر ررية
والربوية وااقتصادية وغرها.
ولتمكن هذه الشعارات ي الواقرع ابرد أن يكرون هنراك حردي أمرام الواقرع ،فمرا
بالر ر

عن رردما تك ررون الدول ررة حديث ررة ااس ررتقال ف ررا ب ررد أن تك ررون هن رراك آلي ررات

واسررراتيجية

ررو ااسررتثمار ي البنيررة ااقتصادية،وتش ر لتضررمن بنررار هياكررل

الدولة من جديرد ،وهرذا مرا حردث فعراب عنردما تبنرت اجزائرر النظرام ااشرراكي
وكرران جررل اهتمامهررا مرهررون بالقطرراع الصررناعي والفاحي،وهررذا مررا أشررار إليرره
النظ ررام الرب رروي ي الق ررانون الت رروجيهي للربي ررة الوطني ررة س ررنة ..." 2008إرس ررار
ركررائز جتمررع متمس ر

بالسررلم والدمقراطيررة ،متفررتة علررى العاميررة والرقرري

وامعاصر رررة مسر رراعدة التامير ررذ علر ررى امر ررتاك القر رريم الر ررة يتقامهر ررا اجتمر ررع
اجزائررري والررة تسررتند إى العلررم والعمررل والتضررامن واحرررام اآخررر والتسررامة،
وبضررمان ترقيررة قرريم ومواقررف إةابيررة هررا صررلة علررى اخصرروص ،مبرراد حقرروق
اإنسان وامساواة والعدالة ااجتماعية"...
 .5.7البعد العامي(العومة):
يع ررد مفه رروم العوم ررة تربوي ررا حس ررو م ررا ج التلم ررية علي رره ي أمري ررة  16أفري ررل
1976أنه ابد من ربو العاقة بن"النظام الربوي باحياة العمليرة وينفرتة علرى
عام العلوم والتقنيات وخصص جزر من امناه للتردريو علرى اأعمرال امنتجرة
امفيدة اجتماعيا واقتصاديا(اجريدة الرميرة للجمهوريرة اجزائريرة ،1976 ،ص
)543
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وجار ي مضمون امرادة ( )04مرن القرانون التروجيهي لسرنة  2008ضررورة "إثررار
الثقاف ررة العام ررة للتامي ررذ بتعم ررق عملي ررات ال ررتعلم كات الط ررابع العلم رري واأدب رري
والفر ر ر ر ر وتكييفه ر ر ر ررا باس ر ر ر ررتمرار م ر ر ر ررع التط ر ر ر ررورات ااجتماعي ر ر ر ررة والثقافي ر ر ر ررة
والتكنولوجير ر ررة (القانون التر ر رروجيهي للربير ر ررة الوطنير ر ررة اجزائرير ر ررة ،2008 ،ص
، )08وتعت ررر ه ررذه ام ررادة رس ررالة لتض ررمن البع ررد العلم رري والفك ررري ي حتوي ررات
الرررام الدراسررية لتكييررف متطلبررات العررام مررع حترروى امعررارف ا ليررة وهررذه
دالة على النمو الرذي اخذ تره ي توجههرا ااقتصرادي عنردما عملرت علرى تلبيرة
سوق الشغل باأيردي امؤهلرة ففري السرابق كران التوجره التعليمري مررتبو برامهن
الصر ررناعية نظر ررربا للسياسر ررة ااقتصر ررادية الر ررة كانر ررت اجزائر ررر تنتهجهر ررا بعر ررد
ااسررتقال ،كمررا جررار ي امررادة ()06ضرررورة "التكيررف باسررتمرار مررع تطررور احرررف
وامهن وكذا الرتغرات ااقتصرادية والعلميرة والتكنولوجيرة " (القرانون التروجيهي
للربية الوطنية اجزائرية ،2008 ،ص .)09
ولكي تتحسن امنظومة التعليمية ا لية وتتعمق ي جراات العلروم وامعرارف
العاميررة ابررد هررا مررن أن تلرروك مناهجهررا الربويررة مقرراييس البيولوجيررا لتكتسررو
صربغة الظرواهر الطبيعيررة اسرتناداب إى توجهررات الدولرة

رو هررذا امكسرو ،وتصررر

امادة ( )12أيضا على"يرتبو النظام الربروي باحيراة العمليرة وينفرتة علرى عرام
العلوم والتقنيات( "...اجريدة الرمية للجمهورية اجزائرية ،1976 ،ص )534
وكان كل

نتيجة احتمية العامية

و إدران وسرائل ااتصرال االكرونيرة ي

ميع امؤسسات والشركات امنتجة ما فيها اخدماتية ،وأن هذه امهمة مرن أدار
القرروى اخارجيررة العظمررى إاّ مررن ورائهررا أهررداف خفيررة حمررل ي طياتهررا نزعررة
احتكارية مؤد جة من طرف هذه الدول ،وهذا ما أعلن عليره ي لسران وزيرر الردفاع
اأمريكي عام  1996إن سيطرة أمريكا على العام حتمية بفضرل وسرائل ااتصرال
االكرونية امتطورة(.البهنسي ،2009 ،ص )29
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 .8خامة:
ومررا سرربق يتضررة جليررا ارتبرراط السياسررة بالربيررة ،فررا يكرراد خلررو أي نظررام
تربوي من اإيديولوجيا ،هذه اأخرة الة تكون ي خدمرة السرلطة احاكمرة برل
وتسر ررتمد منهر ررا شر رررعيتها،لذا لر رريس مر ررن امفر رراجظ أن تظهر ررر الربير ررة خطابر ررات
إيديولوجية ،أنها تعد رهان كبر للسلطة.
وهر ررو مر ررا تأكر ررد مر ررن خر ررال حلير ررل ومناقشر ررة اأمر ررر رقر ررم ( )35- 76امر ررؤرخ
ي16أفري ررل 1976امتعل ررق بتنظ رريم الربي ررة والتك رروين ،والق ررانون رق ررم ()04- 08
امررؤرخ ي  23جررانفي  2008وامتضررمن القررانون الترروجيهي للربيررة الوطنيررة ،أيررن
ترربن أن اخطرراب الربرروي اجزائررري حمررل إيررديولوجيا معلنررة وأخرررى خفيررة ي
نصوصرره التشررريعية امدرسررية ،اأوى وطنيررة وعلنيررة تهرردف إى تكررريس مقومررات
اجتمررع اجزائررري ،كالّرردين واللغررة وغرهررا ،والثانيررة عاميررة وخفيررة تسررعى إى
تكريس اأبعاد العامية "العومة" ،كالدفاع عن احريات اأساسية حقوق اإنسان
والدمقراطية والعدالة وامساواة وغرها.
فمنذ ااستقال ج اختيار اللغة العربية كلغة وطنية والدين اإسام كردين
للدول ررة ماش رريا م ررع مب رراد أول ن رروفمر ،ولك ررن م ررع اس ررتمرارية امطالب ررة باللغ ررة
اأمازيغية والضغو الذي فرضه امناضلن مرن أجلرها ج ااسرتجابة هرذا امطلرو
وجعل ررها لغ ررة وطني ررة ي التع ررديل الدس ررتوري  2002ث ررم لغ ررة رمي ررة ي التع ررديل
الدستوري  ،2016بل وأصبحت مادة ندرت ي ختلف اأطوار التعليميرة وفررع كو
اختصاصات ي التعليم العالي.
أم ررا ع ررن تض ررمن اأبع رراد العامي ررة (العوم ررة ،الدمقراطي ررة ،امس رراواة)ي امن رراه
الربويررة فهرري حتميررة عاميررة مررن خررال الضررغوطات الررة تتلقاهررا مررن ختلررف
امنظمررات واهيئررات العاميررة الررة تربطهررا اتفاقيررات معهررا ،علررى غرررار فرررض إلغررار
شرعبة العلرروم الشرررعية مررن امرحلررة الثانويرة،مع اإبقررار علررى ترردريس مررادة العلرروم
الشرعية مع جموعة من الشروط أهمها عدم تضمينها ما حه على اجهاد.
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وم ررا يؤك ررد ه ررذا التوج رره ال ررذي أخذت رره الربي ررة العامي ررة ه ررو ح رررص منظم ررة
"اليونسرركو"على تررب ختلررف امنظومررات الربويررة والتعليميررة معررارف ومهررارات
تنمي القيم الوطنية والعاميرة والتنميرة امسرتدامة وامسراواة برن اجنسرن وتعزيرز
حقرروق اإنسرران ،حررت شررعار "تنميررة تربيررة تتجرراوب مررع حقرروق اإنسرران وحرياترره
اأساسية".
عمومربا مكننررا القررول أن النظرام الربرروي اجزائررري إى هرذا احررن قررد احترروى
بع ررل امف رراهيم الوطني ررة والعامي ررة ي خطابات رره الربوي ررة ،واخ ررذ لنفسر ره دوراب ي
تكريس هذه القيم من خال بعل اخدمات الة يقردمها للمرتعلمن كمجانيرة
التعليم،بل وإجباريتهِ واحق ي التعلريم وتكرريس مبردأ تكرافؤ الفررص ي العمليرة
التعليمية ،مع استحداث ي هذه السنوات اأخرة للمنحة امدرسية (3.000.00دن
لتصرربة 5.000.00دن للتلميررذ) أبنررار كوي الرردخل ا رردود مررع تزويرردهم بالكتررو
امدرسية جانا ،يضاف إليهما اإطعام والنقل امدرسي ي امناطق الريفية ،كلرها
جهود تبذها الدولة من أجل ضمان التعليم للجميع.
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املخص -
جاءت هذه الدراسة الي بن أيدينا لتوضح العاقة بن القلق وعسر الكتابة
عند تاميذ اخامسة ابتدائي  ،بابتدائيات عن صاح ،وكذا الكشف إذا كانت
هناك فروق دالة إحصائيا بينهما تعزى إى متغر اجنس .وقد ملت العينة 80
تلميذا  ،إذ م تطبيق مقياس القلق واختبار الكتابة مع استعمال اأساليب
اإحصائية من أجل اختبار الفرضيات (معامل برسون  ،اختبار ) وما م
التوصل إليه من خال النتائج هو وجود عاقة موجبة بن القلق وعسر الكتابة ،
كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا بن متوسطي درجات القلق
وكذا درجات صعوبة الكتابة تعزى متغر اجنس .
الكلمات امفتاحية –
القلق /عسر الكتابة  /التعليم اابتدائي
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AbstractThis Study, Which Is In Our Hands, Came To Clarify The
Relationship Between Anxiety And Dyslexia Among Fifth-Grade
Students, At The Elementary Schools Of In Salah, As Well As To
Reveal If There Are Statistically Significant Differences Between
Them Due To The Gender Variable. The Sample Included 80
Students, As The Anxiety Scale And Writing Test Were Applied With
The Use Of Statistical Methods In Order To Test Hypotheses (Pearson
Coefficient, T Test) And What Was Reached Through The Results Is
A Positive Relationship Between Anxiety And Dysgraphia.
Statistically Significant Between The Average Degrees Of Anxiety As
Well As The Degrees Of Writing Difficulty Due To The Gender
Variable.
Key WordsAnxiety/ Dyspraxia/ Primary Education

أوا  -مقدمة :
يعتر موضوع صعوبات التعلم من موضوعات علم النفس امعقدة والي
أسهم فيها العلماء مختلف مدارسهم واجاهاتهم ،وقد جاء ااختاف على
أسبابها وطرق تشخيصها وعاجها  ،إا أن ما يتفق عليه وهو ذلك اانتشار
الرهيب هذه الفئة  ،وانعكاساتها على امستوى العام للتحصيل  ،ومن بن أهم
أنواع الصعوبات عسر الكتابة  ،إذ تعتر الكتابة اجيدة وإظهار احروف وإتقان
رمها من بن العوامل امسهلة وامدعمة لعملية التعلم الصحيحة ،إذ أن سامة
الكتابة تتبع بقراءة سليمة خالية من اأخطاء  ،وهي حتل امركز اأعلى ي
هرم تعلم امهارات والقدرات العقلية  ،حيث تسبقها مهارات ااستيعاب
والتحدث(بطرس حافظ  . )272.2007ولكي يتمكن الطفل من التعليم اجيد
وا سيما الكتابة جب أن يكون ناضجا عقليا بدرجة كافية ولدية الرغبة ي
تعلم كيف يكتب  ،ولذا وجب عليه أن يظهر ويطور التناسق احركي والتوجه
امكاني والذاكرة البصرية وصورة اجسم وضبطه ما خدم الكتابة الصحيحة
السليمة  ،وتعتر القدرة على الكتابة هي نتاج لتطوير التفكر وتطوير العضات
الرفيعة امتعلقة بقدرة امائمة ونقل إشارات بن أجهزة اأعصاب إى اأجهزة
حساني حمد ،فرحات امد
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احركية ي اجسم  ،ولكي يتحقق ذلك ا بد من تدريب مستمر ودائم ،بعيدا
عن كل السمات أو ااضطرابات الي تؤثر على الكتابة الصحيحة وأهمها القلق
 ،إذ يعتر من أهم احاات الوجدانية الشائعة وامسببة للكثر من امشكات
النفسية فالقلق ليس مفهوما حديثا بل هو موجود قدم اإنسان  ،لذا أكد
الكثر من العلماء على أن القلق شرط أساسي للوجود اإنساني ،فإذا كان القلق
طبيعيا فهو يهيأ الفرد للمواجهة وااستجابة الي حميه وتقيه من الصدمات
،وإذا زاد على حده أصبح مصدر إزعاج وام يعرقل السر العادي للحياة ،فهو
ختلف أنواعه حسب كل بيئة ودرجاته حسب طبيعة الفعل.
إن فئة ذوي صعوبات التعلم من أكر الشرائح ي فئات الربية اخاصة ،
وهي شائكة لتعدد أسبابها ومظاهرها  ،وا يزال هذا اجال يزخر باجدل من
حيث التشخيص والتصنيف والعاج ونسب اانتشار (عادل صاح غنايم
 .) 20.2016.وما جدر اإشارة إليه أن هناك زيادة كبرة ي نسب اأطفال ذوي
صعوبات التعلم ي السنوات اأخرة  ،حيث بلغ عدد هؤاء اأطفال نسبة 48
بامية خال امدة ما بن سنوات (. 1981. 1971بريان  ، )57.1986.ويبقى السؤال
امطروح والذي يهمنا بدرجة ااوى ماهي نسبة ذوي صعوبات التعلم ي الوطن
العربي؟ أو باأحرى ي بلدنا اجزائر  ،وكم هو عدد التاميذ امسجلن ي برامج
الربية اخاصة؟ .لكن لأسف ا جد إجابة حقيقة وواقعية لذلك ي ظل
التزايد الرهيب هذه احاات وغياب الدراسات امسحية واإحصائيات الدقيقة ،
مع وجود بعض الدراسات الي تطرقت لذلك إا أنها ا تعدوا أن تكون نسب
تقريبية فقط فمثا جد دراسة ( أمد عواد  )1988الي توصلت إى نسبة
تاميذ ذوي صعوبات التعلم ي مادة اللغة العربية للصف اخامس بلغت حوالي
 52.24بامئة وذلك على عينة تكونت من  245تلميذ وتلميذة  ،باإضافة إى أن
صعوبات التعلم مس كا اجنسن الذكور واإناث (دانيال .لويد.
ميس.مارجريت  )85.2007.وإن من بن الدراسات الي تناوبت الفروق جد
دراسة ( سعيد دبيس )1994الي توصل من خاها إى عدم وجود فروق واضحة
بن اجنسن ي جال صعوبات تعلم القراءة والكتابة على عينة من امرحلة
اابتدائية بامملكة العربية السعودية  ،كذا دراسة زكرياء توفيق ( )1993والذي
أجراها على عينة من الصف الرابع واخامس ابتدائي بسلطنة عمان وتوصل إى
حساني حمد ،فرحات امد
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عدم وجود فروق بن اجنسن ي جال صعوبات التعلم ( أسامة فاروق مصطفى
. )243.2013
ومن خال ما تطرقنا له وما عرضناه من دراسات سابقة حول هذه الفئة
اخاصة  ،وما توصلت إليه من نتائج  ،تولد لنا رغبة ي معرفة أهم العوامل الي
تقف وراء هذه امشكلة كذا معرفة العاقة الي تبديها واحدة من امشكات
اانفعالية اأساسية الي نتوقع أنها تؤثر تأثرا كبرا على عملية الكتابة أا
وهي القلق الي من خاها يقع التلميذ ي أخطاء كتابية فادحة  ،كما أنه
يشكل امفهوم اأساسي ي علم اأمراض النفسية والفعلية  ،والعرض اجوهري
ي ااضطرابات النفسية  ،وي أمراض عضوية كثرة(امد عبد اخالق
) 111:1998ومن ثم مكننا طرح التساؤات التالية :
 - 1هل توجد عاقة ارتباطيه بن القلق وعسر الكتابة عند تاميذ
اخامسة ابتدائي ببعض ابتدائيات مدينة عن صاح ؟
 - 2هل توجد فروق ذات دالة إحصائية بن متوسطي درجات قلق الذكور
واإناث عند تاميذ اخامسة ابتدائي ببعض ابتدائيات عن صاح ؟
 - 3هل توجد فروق ذات دالة إحصائية بن متوسطي درجات عسر الكتابة
للذكور واإناث عند تاميذ اخامسة ابتدائي ببعض ابتدائيات عن صاح ؟
فرضيات الدراسة :
الفرضية العامة
 - 1توجد عاقة ارتباطيه بن القلق وعسر الكتابة عند تاميذ اخامسة
ابتدائي ببعض ابتدائيات عن صاح .
 - 2توجد فروق ذات دالة إحصائية بن متوسطي درجات القلق تعزى متغر
اجنس.
 - 3توجد فروق ذات دالة إحصائية بن متوسطي درجات عسر الكتابة
تعزى متغر اجنس.
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ثانيا  -أهمية الدراسة :
يكتسي موضوع عسر الكتابة أهمية قصوى ي الدراسات النفسية
كون الكتابة من العمليات اأساسية ي تكوين الفرد معرفيا  ،وهي الي بها
يتلقى شتى العلوم وهي بالتوازي مع القراءة فهما متازمتان لبعضهما البعض ،
ويظهر ذلك جليا من خال اأحاث ي هذا اموضوع عاوة على أن هذه الفئة
حتاج إى رعاية واهتمام الباحثن  ،فمن خال هذه الدراسات نتمكن من وضع
برامج عاجية إرشادية لذوي صعوبة عسر الكتابة من أجل التقليل من حدتها ،
ومن أجل مساعدة هذه الفئة لتخطي هذه العقبة ي حياتهم وأجل :
 حاولة التعرف على فئة ذوي صعوبات التعلم من خال التطرق إى أنواعهاوأهم اخصائص الي ميزها والعوامل امؤثرة فيها.
التعرف على القلق مفهومه وانواعه.التعرف على أحد أصناف صعوبات التعلم وهو ذوي صعوبة عسر الكتابة
وتأثر القلق فيه.
 إثراء امكتبة موضوعات حديثة خاصة بهذه امشكات.تقديم امساعدة للمشرفن على هذه الفئة بوضع خطط مرافقتهم .
الوقوف عند مشكلة عسر الكتابة وحاولة معرفة أسبابها ومظاهرها
وطرق عاجها .
امساهمة ي إثراء البحث العلمي وحقيق اإضافة ي هذا اجال.
تقديم إضافة نوعية ي جال البحث ي علم النفس امدرسي .
ااهتمام والرعاية وامتابعة اخاصة لفئة ذوي صعوبات التعلم .
أهداف الدراسة :
الكشف عن وجود عاقة بن القلق وعسر الكتابة عند تاميذ
اخامسة ابتدائي.
معرفة تأثر نوع اجنس على درجات القلق عند تاميذ
اخامسة ابتدائي .
معرفة تأثر نوع اجنس على درجات عسر الكتابة عند تاميذ
اخامسة ابتدائي .
حساني حمد ،فرحات امد
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ثالثا  -الدراسات السابقة :
بعد ااطاع على أهم الدراسات اخاصة متغري الدراسة ( عسر الكتابة
،القلق ) نلخص أهم ما جاء فيها فيما يلي :
أهم الدراسات ي موضوع القلق تطرقت ي اغلبها إى مستويات
القلق وأثره على التحصيل والدافعية فمن بينها جد دراسة توفيق زكرياء
امد ( ،)1980دراسة برينكل ( ، )1978دراسة كلوت ( ، )1984دراسة عائدة عبد
اه أبو صائمة ()1998وتوصلت جلها إى أن القلق يؤثر على التحصيل
والدافعية والسلوك التوافقي للفرد  ،كذا دراسة بن عبد السام حمد ()2016
حيث تطرق اى موضوع القلق وعاقته بصعوبات القراءة وخلص إى أن هناك
عاقة موجبة بن القلق وصعوبات القراءة ،وكشفت دراسة كل من رضوان
الي هدفت اى دراسة
اكرمرانا ونصر حمود 2010
العاقة بن القلق والتحصيل،أن العامل امعري ساهم ي ارتفاع درجات القلق
مقارنة بالعوامل اأخرى كما بينت دراسة نبيل عبد العزيز عبد الكريم
البدري( )2003الي تناولت القلق وعاقته ببعض امتغرات لدى طلبة اجامعة
أن عينة البحث تعاني من القلق بشكل عام  ،وان اإناث أكثر قلقا من الذكور
كما توصل إى نفس النتيجة الي توصل إليها حمود غراب أن اأقسام اأدبية
أعلى قلقا من اأقسام العلمية
أما بالنسبة لصعوبة الكتابة جد دراسة بن هري عز الدين
( )2011حيث تطرق إى عاقة اضطراب التصور اجسدي بعسر الكتابة ،
كذلك جد دراسة فوزية حمودي ( )2011حيث تطرقت اى تعديل صعوبة
الكتابة كذا دراسة مروة دياب ابو زيد عبد اه ( )2016حيث تطرقت اى فعالية
برنامج قائم على التعلم باإتقان ي عاج صعوبات القراءة والكتابة  ،وي هذا
الصدد كذلك جد دراسة مصطفى كامل ( )1982والي أوضحت نتائجها أن
نسبة التاميذ ذوي صعوبات التعلم ي الكتابة  28.4بامئة  ،وذلك على عينة
قوامها 419تلميد (عوض اه سامة  ،)22 :2008كذا دراسة دليل وقطيب ()2018
الي تطرقت إى عسر الكتابة وعاقته بالتوافق النفسي ااجتماعي والي
خلصت إى وجود عاقة دالة إحصائيا بن عسر الكتابة والتوافق النفسي
) الي كان اهدف منها
ااجتماعي.كما جد دراسة ستن (1998
حساني حمد ،فرحات امد
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البحث عن الطرق واأدوات الي يفضلها امعلمن لتعليم فن اخط ،والتهجئة
لذوي صعوبات التعلم وقد أشارت النتائج أن الطرق الي يفضلها امعلم لتعليم
اخط يكون بالتتبع باستخدام النسخ ،واستخدام اأوراق امخططة املونة
.
حمد)103،2002،
علي
عمرة
(صاح
والطباشر
وما خلص إليه هو أن جل الدراسات تطرقت إى امفاهيم العامة واجانب
العائقي بن متغرات الدراسة وبن أهم امشكات النفسية .
رابعا  -اإطار النظري :
القلق :
إن القلق من بن أهم امفاهيم اأساسية ي علم النفس وقد اختلف العلماء
وامختصون ي مفهومه ونظرياته  ،فقد عرفه فرويد بأنه رد فعل خطر وهو يعود
للظهور كلما حدثت حالة خطر من ذلك النوع (حمد إبراهيم الفيومي
 ، )58:1985.كما يعرف على أنه حالة شعور عام غامض غر سار بالتوقع
واخوف والتحفز والتوتر مصحوبا ببعض اإحساسات اجسمية (امد عكاشة
 )38:1988،ويعرف كذلك على أنه حالة توتر شامل و مستمر نتيجة توقع
تهديد خطر فعلي أورمزي قد حدث ،ويصاحبها خوف غامض وأعراض نفسية و
جسمية (حامد عبد السام زهران  ، )397:1995وما خلص إليه هو أن القلق
حالة نفسية مليئة باخوف والتوتر نتيجة حدث ما .
ويعرف إجرائيا على انه الدرجة الي يتحصل عليها امفحوص على مقياس
القلق امعد من طرف حمد امد غالي ومصطفى فهمي .
 1- 1أعراضه :
اأعراض اجسمية للقلق تتمثل ي توتر العضات  ،نقص الطاقة احيوية
 ،اارتعاش امتكرر ،شحوب الوجه  ،العرق ،فقدان الشهية  ،اضطراب النوم ،آام
امعدة  ،عسر اهضم ،اضطراب ي التنفس  ،ارتفاع ضغط الدم .
اأعراض النفسية :العصبية ،عدم ااستقرار  ،اخوف  ،توهم امرض  ،ضعف
الركيز  ،شرود الذهن  ،سوء التوافق  ،ااكتئاب (غرابة .)118:2003،
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 2- 1أنواعه  :ميز فرويد بن ثاثة أنواع للقلق
القلق اموضوعي  :والذي يعد سويا ويكون مصدره العام اخارجي
للشخص
القلق اأخاقي  :والذي يعد نتيجة للتفكر ي عمل م فيه انتهاك
امستوى اأخاقي للفرد
القلق العصي  :هو عبارة عن خوف غامض غر مفهوم  ،فهو رد فعل
خطر غريزي ا يعرف سببه (صاح )82.83:2003،
ومن امختصن من رأى أن أنواع القلق هي  :القلق الواعي  ،القلق الغامض
امصدر ،القلق امرضي .ومنهم من صنفه إى قلق خارجي امنشأ وقلق داخلي
امنشأ .
 3- 1مستويات القلق
حدد عاوي  1994ثاثة مستويات للقلق وهي :
امستوى امنخفض للقلق :وحدث ي هذا امستوى من القلق تنبيها للفرد مع
زيادة حساسيته لأحداث اخارجية ،وكذلك يزداد استعداد أهبته مواجهة
البيئة اخارجية ،كما يعتر القلق ي هذا امستوى إنذار خطر متوقع.
امستوى امتوسط للقلق يكون الفرد ي هذا امستوى أقل قدرة على السيطرة
على سلوكاته ،ويفقد السلوك مرونته ويتصف سلوكه باجمود عموما.
امستوى امرتفع للقلق :وي هذا امستوى العالي من القلق يؤثرالقلق بصورة
سلبية على السلوك التنظيمي للفرد ،حيث يقوم الفرد بسلوكات غر مناسبة
ومائمة للموقف امطلوب ،وبالتالي تزيد سرعة تهيج وعدوان الفرد(.فراس سام
)13.14:2002،
 4- 1أسباب القلق :
تتنوع أساب القلق فمنها العوامل الوراثية والعوامل النفسية والعوامل
ااجتماعية اأسرية العوامل البيولوجية  ،الضغوط امهنية  ،مشكات الطفولة ،
امراهقة  ،الشيخوخة (.إبراهيم سام )139:2010،
عسر الكتابة :
 1- 2تعريفه :يعرفها مصطفى فتحي الزيات على أنها صعوبة ي آلية
تذكر تعاقب احروف وتتابعها ومن ثم تناغم العضات ،واحركات الدقيقة
حساني حمد ،فرحات امد
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امطلوبة تعاقبيا أو تتابعيا لكتابة احروف واأرقام(.فتحي الزيات،)2002:905 ،
كما يعرفها بطرس حافظ بطرس على أنها عبارة عن خلل وظيفي بسيط ي
امخ حيث يكون الطفل غر قادر على تذكر التسلسل لكتابة احروف والكلمات،
فالطفل يعرف الكلمة الي يرغب ي كتابتها ويستطيع نطقها وحديدها عند
مشاهدته ها ولكنه مع ذلك غر قادر على تنظيم ونتاج اأنشطة امركبة
الازمة لنسخ أو كتابة الكلمة من الذاكرة( .بطرس حافظ بطرس)345:2001،
 ،وما خلص إليه هو أن عسر الكتابة هو اضطراب يقع للمتعلمن ي تذكر
احروف ورمها وترتيبها وتنظيمها وتناسق الكلمات ،والفشل ي مهام
ااسرجاع والتمييز.
ويعرف إجرائيا على أنه صعوبة أو تعثر ي إعادة صياغة أو رسم أو بناء الرموز
امرئية أو امنطوقة تعر عنها امؤشرات التالية :حذف حرف او كلمة إضافة حرف
ي غر حله ،عد احرام عامات الوقف والرقيم  ،ااحراف على السطر .
 2- 2أنواع عسر الكتابة :
صعوبة خاصة ي رسم احروف والكلمات .
صعوبة استخدام الفراغ عند الكتابة.
صعوبة قراءة الكتابة .
 3- 2أسباب وعوامل عسر الكتابة :
اضطرابات الضبط البصري  :ويقصد به صعوبة ي التمييز ي الكتابة
مثل فوق  ،حت  ،من اليمن إى اليسار ( بطرس حافظ .)03:2011،
اضطراب اإدراك البصري :التعامل مع مثرات حجم اأشياء وأشكاها
وامسافات بينها والعمق .
اضطراب الذاكرة البصرية :عدم تذكر اأشكال واحروف والكلمات
بصريا  ،وهذا يعود إى ضعف استخدام التخيل والتصور ( حمود عوض اه
)172:2008،
جموعة العوامل امتعلقة بالتلميذ  :مستوى الذكاء ،القدرات
وااستعدادات العقلية ،اانتباه  ،اإدراك  ،الذاكرة ،قصور ي الوظائف امعرفية
واإدراكية والسلوكية  ،اضطراب ي اجهاز العصي امركزي  ،اضطراب ي
الوظائف النفسية العصبية (فتحي الزيات )497:1998،
حساني حمد ،فرحات امد
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جموعة العوامل امتعلقة بالبيئة اأسرية وامدرسية  :غياب دور اأسرة
ي متابعة وماحظة الطفل ما يؤدي إى إهماله ومن ثم فشله،طريقة التدريس
السيئة ،غياب التحفيز .
التعليم اابتدائي :
مرحلة انتقالية من امنزل إى امدرسة ،جعل الفرد ينوع من دوائر عاقاته
واتصااته ااجتماعية وهي متد عادة من  06ست سنوات إى  12اثي عشر سنة.
اجانب اميداني :
 1- 4منهج الدراسة :امنهج الوصفي التحليلي اارتباطي هو امنهج امائم
وامناسب لطبيعة الدراسة  ،إذ نريد أن نصف إشكالية القلق وعسر الكتابة وندرس
العاقة بينهما  ،كما مكن اختبار صدقها أو نفيها مجموعة من اإجراءات
اإحصائية .
 2- 4حدود الدراسة :
احدود امكانية  07 :ابتدائيات بامقاطعة اإدارية عن صاح .
احدود الزمانية  :من 06جانفي 2020اى غاية  11مارس .2020
عينة البحث :م اختيار عينة تتكون من  80تلميذ وتلميذة من مستوى
اخامسة ابتدائي ببعض ابتدائيات عن صاح  ،والعينة امستهدفة تشمل
جموعة من اخصائص :
اجنس  :ذكور واناث.
امستوى الدراسي  :اخامسة ابتدائي .
السن  :من  10سنوات حتى  12سنة.
اللسان اللغوي  :اللغة العربية .
الدمومة وااستمرارية :استمرار الصعوبة ي الكتابة .
الذكاء  :استبعاد كل احاات الي ها خلف عقلي وهذا بعد اجراء اختبار
الرجل على عينة البحث  ،أي انه ا بد أن يكون معدل الذكاء يساوي أو يفوق 90
درجة .
ااضطرابات احس حركية  :م استبعاد كل احاات الي تعاني من
اضطرابات معية او بصرية  ،وكذا أي اضطرابات عضوية  ،وهذا بعد ااطاع
حساني حمد ،فرحات امد

822

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 831- 813 : )2021(3

على ملفاتهم الصحية اموجودة على مستوى إدارة اابتدائيات وكذا باعتمادنا
على اماحظة امباشرة .
 3- 4ادوات الدراسة :لتحقيق أهداف الدراسة م اعتماد ادواث حثية
بغرض مع امعلومات
 1- 3- 4اختبار رسم الرجل جودانيف  :جاء ااختبار استبعاد حاات
الضعف العقلي وذوي الذكاء امنخفض من افراد العينة كونه حدد مستوى
الذكاء لكل تلميذ  ،وقد م حساب ثباته وصدقه بعد تكييفه على البيئة
اجزائرية  ،وذلك ي دراسة مرباح امد تقي الدين (عسر القراءة وعاقته
بالتوافق النفسي لدى تاميذ اخامسة ابتدائي).
 2- 3- 4اختبار القلق اموجه لأطفال:وهو مقياس موجه لفئة ااطفال
ما بن سن  15- 8سنة وهو يشمل جوانب ختلفة متعلقة بقلق الطفل ،
ولتحقيق اهدف م عرضه على جموعة من احكمن وعددهم مسة ،
مفتشن للتعليم اابتدائي ومدير مدرسة ابتدائية وأستاذ رئيسي وأستاذ مكون
ي التعليم اابتدائي  ،وقد م حساب معامل الثبات باستعمال طريقة ااتساق
الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا على عينة مكونة من  11تلميذ من
جتمع الدراسة وخارج العينة امستهدفة وكانت قيمتها ، 0.86ومن ثم مكننا
القول انه يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات.
 3- 3- 4اختبار عسر الكتابة :حيث يقوم هذا ااختبار على تقدير تواتر
اخصائص السلوكية امميزة لذوي عسر الكتابة من حيث احدة والتكرار
والدمومة ويصحح وفق سلم التصحيح اموضوع من طرف امصمم  ،وقد م
تكييف ااختبار من طرف الباحث زهر عمراني (صعوبات التعلم ااكادمية
وعاقتها بصعوبات التعلم النمائية ) ،حيث قام حساب معامل اارتباط اختبار
عسر الكتابة فبلغ هذا ااخر  0.94وهو معامل مرتفع  ،واختبار الثبات استعمل
طريقة ااتساق الداخلي باستخدام معادلة الفا حيث بلغ معامل الثبات 0.95
وهو مؤشر على ثبات ااختبار بعد تكييفه مع البيئة اجزائرية.
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جدول  01يبن توزيع أفراد عينة الدراسة ببعض ابتدائيات امقاطعة اادارية
عن صاح

الرقم

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

امؤسسة
مدرسة حسان
بن ثابت
مدرسة البشر
اابراهيمي
مدرسة عمر بن
عبد العزيز
مدرسة ابو بكر
الصديق
مدرسة خالد بن
الوليد
مدرسة العربي
بن مهيدي
مدرسة مال
الدين حفيز
مدرسة رويبح
حسن
مدرسة بال بن
رباح
مدرسة نور
الدين مناني
مدرسة عقبة بن
نافع
مدرسة عزاوي
سويدي
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جموع امستوى
التاميذ الدراسي
65
58
35
60
25
29
22
39
57
49
31
15

اخامسة
ابتدائي
اخامسة
ابتدائي
اخامسة
ابتدائي
اخامسة
ابتدائي
اخامسة
ابتدائي
اخامسة
ابتدائي
اخامسة
ابتدائي
اخامسة
ابتدائي
اخامسة
ابتدائي
اخامسة
ابتدائي
اخامسة
ابتدائي
اخامسة
ابتدائي

السن

جموع
اجنس
افراد
ذكر انثى
العينة

 12- 10سنة

03

04

07

 12- 10سنة

02

06

08

 12- 10سنة

05

01

06

 12- 10سنة

06

02

08

 12- 10سنة

01

03

04

 12- 10سنة

04

01

05

 12- 10سنة

05

03

08

 12- 10سنة

03

06

09

 12- 10سنة

02

04

06

 12- 10سنة

03

05

08

 12- 10سنة

05

01

06

 12- 10سنة

01

04

05
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 3- 4عرض نتائج البحث :
 1- 3- 4عرض نتيجة الفرضية اأوى  :توجد عاقة ارتباطيه بن القلق
وعسر الكتابة عند تاميذ اخامسة ابتدائي بابتدائيات عن صاح.
ولتفسر ومعرفة وجود العاقة من عدمها اعتمدنا حساب معامل اارتباط
برسون عن طريق ااحراف عن امتوسط  ،حيث نعتمد احرافات درجات امتغر
امستقل والذي هو القلق وامتغر التابع والذي هو عسر الكتابة عن امتوسط
فكانت النتائج كالتالي :
اجدول 2يوضح العاقة بن القلق وصعوبات الكتابة عند تاميذ اخامسة
ابتدائي بابتدائيات عن صاح .
مستوى
قيمة ت
ااحراف
امتوسط
امتغرات
الدالة
05.183
27.13
القلق
دالة عند
9470
0.01
07.014
42.20
عسر الكتابة
من خال اجدول أعاه ناحظ أن قيمة معامل اارتباط بن القلق وعسر
0.947عند دالة  ، 0.01ومن هذا أن قيمة العاقة تدل على
الكتابة تقدر بـ ـ
اارتباط بن القلق وصعوبات الكتابة  ،وهذا ما يعي أن القلق يؤثر على عسر
الكتابة تأثرا اجابيا  ،وهذا ما يدل على صحة الفرضية اأوى .
 2- 3- 4عرض نتيجة الفرضية الثانية :توجد فروق ذات دالة إحصائية
بن متوسطي درجات قلق الذكور واإناث عند تاميذ اخامسة ابتدائي
بابتدائيات عن صاح  ،ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دالة إحصائية بن
الذكور واإناث ي درجات القلق اعتمدنا اختبار الفروق بن متوسطن لعينتن
مستقلتن
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825

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 831- 813 : )2021(3

اجدول  3يوضح نتائج الفرضية الي تبحث عن الفروق بن الذكور
واإناث ي القلق
امتغرات

العينة

امتوسط

ااحراف

قيمة ت

ذكور
اناث

40
40

27.23
28.01

5.412
05.120

احسوبة
0.813

اجدولة
02

مستوى
الدالة
غر دالة
عند 0.05

من خال اجدول أعاه يتضح ان قيمة "ت" احسوبة  0.813اقل من قيمة
"ت" اجدولة 02عند مستوى الدالة  0.05وهذا ما يدل على أنه ا توجد فروق
ذات دالة إحصائية بن متوسطي درجات القلق للذكور واإناث  ،وهذا ما ينتج
عنه عدم صحة الفرضية .
 3- 3- 4عرض نتيجة الفرضية الثالثة  :توجد فروق ذات دالة إحصائية
بن متوسطي درجات عسر الكتابة للذكور واإناث عند تاميذ اخامسة ابتدائي
بابتدائيات عن صاح.ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دالة إحصائية بن
الذكور واإناث ي درجات عسر الكتابة اعتمدنا اختبار الفروق بن متوسطن
لعينتن مستقلتن .
اجدول  4يوضح نتائج الفرضية الي تبحث عن الفروق بن الذكور واإناث
ي صعوبات الكتابة
مستوى
امتغرات العينة امتوسط ااحراف قيمة ت
الدالة
40
احسوبة اجدولة غر
06.11
40.20
ذكور
02
40
دالة
0.721
08.60
44.17
اناث
عند
0.05
من خال اجدول أعاه يتضح أن قيمة "ت" احسوبة  0.721أقل من
"ت" اجدولة  02عند مستوى الدالة  0.05وهذا ما يدل على أنه ا توجد
فروق ذات دالة إحصائية بن متوسطي درجات عسر الكتابة للذكور واإناث ،
وهذا ما ينتج عنه عدم صحة الفرضية.
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مناقشة وتفسر نتائج البحث :
 1- 4- 4مناقشة نتائج الفرضية اأوى  :اتضح من خال النتائج امتوصل
اليها من الدراسة ومن خال التحليل اإحصائي للفرضية أن هناك ارتباط
موجب بن امتغرين القلق وعسر الكتابة  ،وهذا ما يدل على أن لأمراض
النفسية ومن بينها القلق تأثرا بالغا على أداء التلميذ وخاصة ما تعلق اأمر
بالكتابة  ،وهذا ما احظناه من خال دراستنا فكلما كانت درجات القلق مرتفعة
كان هناك عسر ي الكتابة وكلما كانت درجات القلق منخفضة كانت هناك
صعوبة سطحية ي الكتابة فقط  ،وهذا ما يتناسب مع ما توصلت اليه بعض
الدراسات السابقة مثل دراسة بريكنا لكرمل ( )1970الي توصلت اى أن الفشل
الدراسي سببه امشكات اانفعالية النفسية  ،كما أن ضعف ااجاز كذلك
عند اأطفال يعود اى نفس امشكات اانفعالية كالقلق وااكتئاب وغره ،
كذا دراسة كمال إبـراهيم( )1977الي توصلت إى أن متوسط درجات الطلبة
(قلق متوسط) أعلى من متوسط درجات الطلبة (قلق عـالي ) فـي امتحان اللغة
العربية والرياضيات وااجليزية ي الفرتن اأوى ونهاية العام،وتوجد معامات
ارتباطيه سالبة بـن درجات الطلبة على مقياس القلق ودرجات امواد الثاث بن
الفرتن اأوى ونهاية العام،كما تتفق دراستنا مع دراسة زكرياء امد
( )1988الي وصلت اى أن القلق يؤثر على التحصيل الدراسي فالتلميذ الذي
يعاني من قلق متوسط أومرتفع حصل على عامات منخفضة ي ااختبارات
،امنخفضة.كذلك تتفق دراستنا مع الفرضية الي وضعها كل من
()1980على أن التاميذ الذين يواجهون
دمكيوهـدبرنك
صعوبات ي التعلم الدراسي يكونون أكثر شعورا بالقلق وأكثـر اهتماما بهم من
اآخرين،وأثناء اختبارهم للفرضية إحصائيا جاءت النتائج حققة ها  ،كما
أكدت أن هؤاء اأشخاص ي حاجة إى مساعدة غرهم  ،كما تتفق الدراسة
مع دراسة فتحي الزيات ( )1988حينما توصل إى وجود فروق ذات دالة
إحصائية بن متوسط درجات التاميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة ي اأبعاد
مفهوم الذات والتوافق الشخصي  ،وي نفس السياق جد دراسة دليل وقطيب
( )2018الي خلصت إى وجود عاقة اجابية بن عسر الكتابة والتوافق النفسي
وااجتماعي خاصة ي امرحلة اابتدائية
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 2- 4- 4مناقشة نتائج الفرضية الثانية :اتضح من خال النتائج امتوصل
إليها بعد ااختبار اإحصائي أن قيمة "ت " احسوبة أقل من قيمة "ت" اجدولة
وعليه رفض الفرضية  ،أي أنه ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بن متوسطي
درجات القلق للذكور واإناث  ،إذن فالعوامل النفسية واانفعالية ها دور كبر
ي التأثر على أداء الفرد اأكادمي ا سيما الكتابة لكا اجنسن  ،فالقلق
يكون عند اجنسن بدون استثناء وهذا ما يتفق مع دراسة دانيا الشؤون ()2011
حول موضوع القلق وعاقته بااكتئاب عند امراهقن والي خلصت إى عدم
وجود فروق دالة إحصائيا بن الذكور واإناث ي درجات القلق وكذا ااكتئاب
وهذا ما يؤكد أن العوامل النفسية تؤثر على اجنسن على حد سواء
كذلك جد دراسة عائدة عبد اه ابو صائمة ( )1995حول موضوع القلق
وعاقته بالتحصيل الدراسي على تاميذ الصف اخامس والسادس أساسي ،
حيث خلص إى عدم وجود أثر دال إحصائيا متغر اجنس على مستوى القلق ،
كذلك جد دراسة بوساق وحاش ( )2019حول موضوع مؤشرات القلق
وعاقتها بتقدير الذات لدى اأطفال ذوي صعوبات احساب  ،وتوصل اى عدم
وجود فروق ذات دالة إحصائية ي مستوى القلق تعزى متغر اجنس.
 3- 4مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  :اتضح من خال النتائج امتوصل 4اليها بعد ااختبار اإحصائي أن قيمة "ت" احسوبة أقل من قيمة "ت" اجدولة
وعليه رفض الفرضية  ،أي أنه ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بن متوسطي
درجات عسر الكتابة للذكور واإناث  ،وهذا ما يفسر أن اختاف درجات عسر
الكتابة ايعزى متغر اجنس  ،كما احظنا أن اأخطاء امرتكبة أثناء الكتابة
هي أخطاء مشركة بن اجنسن  ،ومن ثم أن التحصيل اأكادمي وامتعلق
بشق الكتابة ا يتأثر باجنس وهذا ما يتوافق مع دراسة بريكنلوكيلم ()1970
الي توصلت إى عدم وجود فروق ي التحصيل بن اجنسن ،كما تتفق دراستنا
مع دراسة دليل ( )2018حول موضوع عسر الكتابة وعاقته بالتوافق ااجتماعي
والي خلصت اى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بن الذكور واإناث ي درجات
عسر الكتابة
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5- 4خاصة :
من خال ما تطرقنا له ي دراستنا هذه بداية باجانب النظري وما احتوى
عليه من مفاهيم ودراسات سابقة حول اموضوع وبعد قيامنا باجانب اميداني
وبعد إخضاع العينة اختبار الذكاء وااطاع على املفات الصحية وبعد
تطبيقنا مقياس القلق واختبار عسر الكتابة امنبثق من بطارية الزيات وامعاجة
اإحصائية للنتائج لدراسة العاقة بن القلق وعسر الكتابة عند تاميذ
اخامسة ابتدائي بابتدائيات عن صاح  ،وبعد اختبار الفرضيات توصلنا إى ما
يلي :
 وجود عاقة ارتباطيه موجبة بن القلق وعسر الكتابة عند تاميذ
اخامسة ابتدائي بابتدائيات عن صاح.
 عدم وجود فروق دالة إحصائيا بن متوسطي درجات قلق الذكور واإناث
عند تاميذ اخامسة ابتدائي بابتدائيات عن صاح.
 عدم وجود فروق دالة إحصائيا بن متوسطي درجات عسر الكتابة
للذكور واإناث عند تاميذ اخامسة ابتدائي بابتدائيات عن صاح.
 6- 4التوصيات :
إعطاء أهمية اكر لفئة ذوي صعوبات التعلم من خال التشخيص وطرق
ابعاد التاميذ امتمردسن على كل الضغوطات الي تنعكس على
العاج.
مسارهم ا سيما القلق  .السعي اى قيام دراسات معمقة إضطراب القلق.
عاج العوامل النفسية امسببة ي عسر الكتابة ا سيما القلق.
تكوين أخصائين متابعة هذه الفئة وحاولة مرافقتها .
فتح مراكز خاصة مدينة عن صاح تعنى بهذه الفئة .
توظيف أخصائين نفسانين باابتدائيات وا يقتصر ذلك على امتوسط
والثانوي.
توعية اأولياء بضرورة الكشف امبكر على هذه الفئة .
إعداد برامج عاجية خاصة بهذه الفئة .
تكوين امعلمن ي جال صعوبات التعلم .
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اإحصائية امناسبة اختبار الفرضيات .توصّلت الدِراسة إى وجود عاقة ارتباط
وتأثر ذات دالة إحصائية بن الطاقة التنظيمية امنتجة وجودة اخدمات
التعليمية.
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– Abstract
The Study Aimed To Demonstrate The Relationship Of The
Productive Organizational Energy To The Quality Of Educational
& Services At The University Of El-Tarf. Based On The Descriptive
Analytical Approach Of The Opinions Of A Sample That Includes
(103) Members Of The Faculty In The Colleges Of The University.
The Study Concluded That There Is A Statistically Significant
Correlation And Impact Between The Productive Organizational
Capacity And The Quality Of Educational Services.
Key Words;Organizational Energy; Emotional Energy; Cognitive Energy
Behavioral Energy; Quality Of Educational Services.
JEL Classification Codes: I23 , M12

مقدمة
شهَدُ قطاع التعليم العالي اليوم حوات كرى  ،وحدّيات كثرة متعدّدة
يَ ْ
ومتسارعة  ،وذلك نتيجة التغيّرات التّعليمية والعلمية اهائلة ي امعارف
وامعلومات  ،والتقدّم اهائل ي جال التّكنولوجيا ؛ ونظراً لتزايد أهمية قطاع
التعليم العالي برزت اجامعة كقائد للمجتمع الي تضطلع مسؤولياتها
ومهامها امتعددة وامهمة ي جال إعداد الكفاءات امتخصصة للنهوض بأعباء
التنمية ي جاات احياة امختلفة  ،من خال إجاد احلول العلمية للمشكات
الي يواجهها اجتمع  ،وهذا يتطلب كفاءة امورد البشري اموجود بها من أعضاء
هيئة التدريس وقيادين وإدارين  ،فهذا امورد يعتر أحد أبرز العوامل اأساسية
حاولة تطوير امؤسسات اجامعية.
ي هذا السياق ؛ تكاثفت جهود الباحثن وامفكرين ي جال اإدارة والسلوك
التنظيمي  ،للبحث عن سلوكيات تنظيمية تقوم على أسس علمية رشيدة
تساعد امؤسسات على اارتقاء مستوى أدائها وحقيق كينونتها ي ظل
التطورات السريعة ي بيئة اأعمال  ،فاستظهروا امتغرات احاكمة للحالة
النفسية اإجابية للموارد البشرية ي امؤسسات  ،ومنها ما يعرف بالطاقة
التنظيمية امنتجة ( ، )Organizational Energyوالي تسهم ي التأثر على
ختلف مارسات اموارد البشرية من خال حفيز اجانب العاطفي  ،وامعري ،
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والسلوكي هم  ،والي تشكل ي جملها الطاقة التنظيمية اإجابية لديهم ،
وبالتالي سينضمون شعورياً ويكونون متحمسن ويقظن ذهنياً  ،ومستعدين
لتقديم اأفكار اجديدة وامبتكرة وامفيدة للمؤسسة.
وحيث يعد االتزام جودة اخدمات التعليمية امقدمة ي اجامعة من
أولويات قيم اأفراد وحركات سلوكهم  ،فإنّ تأكيد اموارد البشرية على
تقديم خدمات ذات جودة عالية واستخدام طاقتهم التنظيمية امنتجة سوف
تؤدي إى حسن نوعية امنتجات والعمليات التعليمية ،من هذه امنطلقات ؛ تأتي
هذه الدراسة لتسلط الضوء على الطاقة التنظيمية امنتجة كاجاه حديث
نسبياً ضمن مارسات اموارد البشرية  ،من خال حث ودراسة العاقة بن الطاقة
التنظيمية امنتجة وجودة اخدمات التعليمية جامعة الشاذلي بن جديد بواية
الطارف اجزائرية .
اإشكالية
ي ظل هذه التحديات ،وَفِي قلب التّغرات التّعليمية والعلمية والتّقنية
امتسارعة ،اتّجهت اأنظار وتركزت اجهود ي مؤسسات التعليم العالي على
مستوى العام ،حول حتمية تطوير وتغير اأساليب واأفكار امعتمدة ي إدارتها،
ولتساير من جانب آخر وتتكيف مع امتغرات البيئية احيطة بها ،استمرار
اجهد لتحسن اخدمة ،والركيز على مصاح أصحاب امؤسسة وحقيق رضا
الطلبة.
ونتيجة التغرات اجذرية احاصلة ي البيئة احيطة باجامعة اجزائرية
اليوم ،اكتسبت احاجة إى اجودة ي اخدمات التعليمية أبعاداً جديدة وباتت
أكثر إحاحاً ،فهي ترتكز على إشباع حاجات العماء لتحقيق مو وتطور
اجامعة والوصول إى أهدافها ،وبالتالي رفع مستوى امنتج التعليمي .وي هذا
الصدد؛ يطرح مفهوم الطاقة التنظيمية امنتجة بأبعادها (الطاقة العاطفية،
والطاقة امعرفية والطاقة السلوكية) من قبل الباحثن وامفكرين ي جال
اإدارة والسلوك التنظيمي على حد سواء  ،ما ها من أثر بارز ي مستوى اأداء
الفردي والتنظيمي  ،فهي تعتر فلسفة إدارية حديثة نسبياً موجهة للتأثر
اإجابي ي مارسات امورد البشري.
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ونظراً للدور الكبر الذي تقدمه جامعة الشاذلي بن جديد بواية الطارف
اجزائرية من دعم لعملية التنمية ااقتصادية وااجتماعية ،و ترقية امعرفة
العلمية ،فإنّه مكن بلورة اإشكالية ي التسالل الرئيس التالي:
ما العاقة بن الطاقة التنظيمية امنتجة وجودة اخدمات التعليمية امقدمة
ي جامعة الطارف ؟
ولإِجابة عن هذه اإشكالية مكن صياغة التسالات الفرعية اآتية:
 .1ما مستوى كل من الطاقة التنظيمية امنتجة ي جامعة الطارف ؟
 .2ما مستوى جودة اخدمات التعليمية الي تقدمها جامعة الطارف ؟
 .3ما نوع العاقة اارتباطية بن الطاقة التنظيمية وجودة اخدمات
التعليمية ي جامعة الطارف؟
 .4هل هناك تأثر للطاقة التنظيمية وأبعادها (الطاقة العاطفية ،والطاقة
امعرفية والطاقة السلوكية) ي جودة اخدمات التعليمية ي جامعة الطارف ؟
فرضيات الدّراسة:
تستند الدّراسة احالية إى فرضيتن رئيستن هما:
 .1الفرضية الرئيسة اأوى :توجد عاقة ذات دالة إحصائية عند مستوى
دالة ( )α≤0.05بن أبعاد الطاقة التنظيمية امنتجة (الطاقة العاطفية ،
والطاقة امعرفية  ،والطاقة السلوكية) وجودة اخدمات التعليمية ي جامعة
الطارف.
 .2الفرضية الرئيسة الثانية :يوجد أثر ذو دالة إحصائية عند مستوى
دالة ( )α≤0.05أبعاد الطاقة التنظيمية امنتجة (الطاقة العاطفية  ،والطاقة
امعرفية  ،والطاقة السلوكية) ي مستوى جودة اخدمات التعليمية ي جامعة
الطارف.
أهمية الدّراسة:
تكمن أهمية الدّراسة احالية فيما يلي:
 .1يعدّ موضوع الطاقة التنظيمية من امتغرات التنظيمية الي شكلت وا
زالت اهتماماً من قبل الباحثن ي علم اإدارة والعلوم امرتبطة كعلم النفس
ااجتماعي؛
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 .2الكشف عن مستوى الطاقة التنظيمية امنتجة (الطاقة العاطفية،
والطاقة امعرفية  ،والطاقة السلوكية) و مستوى جودة اخدمات التعليمية ي
جامعة الطارف حل الدراسة ؛
ختبَار طبيعة عاقة اارتباط والتأثر بن أبعاد الطاقة التنظيمية
 .3اٍ ْ
امنتجة و جودة اخدمات التعليمية ي جامعة الطارف حل الدراسة ؛
 .4أهمية مؤسسات التعليم العالي ،والي تأتي ي مقدمة امؤسسات
اخدمية امنتجة للمعرفة ،ما جعلها ي حاجة الطاقة التنظيمية امنتجة
لتحسن جودة خدماتها التعليمية؛
ُ .5محَاولة سدّ الفجوة ي امكتبة العربية بصفة عامة واحلية على وجه
اخصوص  ،فهذه الدّراسة  -على حد امراجعة امتواضعة أدبيات اإدارة من
قبل الباحثة  -تعتر من أوائل الدراسات الي تهتم بدراسة طبيعة العاقة الي
جمع الطاقة التنظيمية امنتجة وجودة اخدمات التعليمية ؛
 .6امساهمة ي توجيه نظر امسؤولن ي التعليم العالي باجزائر حو
ضرورة ااهتمام جودة اخدمات التعليمية نظراً مساهمتها الفعالة ي حقيق
تنمية اقتصادية واجتماعية علمية وثقافية.
أهداف الدّراسة:
تهدف الدراسة احالية بشكل أساسي إى بيان مستوى الطاقة التنظيمية
امنتجة وأبعادها (الطاقة العاطفية  ،والطاقة امعرفية  ،والطاقة السلوكية) على
مستوى جامعة الطارف اجزائرية وطبيعة عاقتها جودة اخدمات التعليمية
اجامعية امقدمة من وجهة نظر أعضاء اهيئة التدريسية  ،من خال اأهداف
اأتية :
 .1حديد مستوى الطاقة التنظيمية امنتجة وجودة اخدمات التعليمية
امقدمة ي جامعة الطارف؛
 .2حديد طبيعة عاقة الطاقة التنظيمية امنتجة جودة اخدمات
التعليمية ي جامعة الطارف ؛
بيان أثر الطاقة التنظيمية امنتجة على جودة اخدمات التعليمية امقدمة ي
جامعة الطارف ؛
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 .3تقديم جموعة من التوصيات وامقرحات ي ضوء نتائجها ،والي مكن
أن تسهم ي تعزيز الطاقة التنظيمية امنتجة ورفع مستوى جودة اخدمات
التعليمية ي جامعة الطارف عينة الدراسة واجامعات اجزائرية بشكل عام.
التعريف اإجرائي مفاهيم الدّراسة:
 .الطاقة التنظيمية امنتجة ( Productive Organisational
)Energy
 الطاقة التنظيمية امنتجة هي " :منهج ماعي للعمل ي امنظمة ؛
معنى تعبر ماعي ومشرك بن أعضاء امنظمة عن مستويات عالية من
النشاط العاطفي وامعري والسلوكي اإجابي والذي حفزهم اجاه حقيق
اأهداف التنظيمية" (العنزي و العطوي2014 ،؛ ص)6
 أمّا إجرائياً فتُعرف الطاقة التنظيمية امنتجة بأنّها" :الدرجة الي
حصل عليها أعضاء هيئة التدريس والقيادين واإدارين ي جامعة الطارف
وفق مقياس الطاقة التنظيمية امنتجة امستخدم ي هذه الدراسة".
 اما الطاقة الطاقة اجسدية السلوكية اجرائيا :هي توجيه كل اجهود
وامشاركات بن اأفراد من ختلف امستويات التنظيمية لتجنب إستهاك
الطاقة اجسدية أشخاص معينن قد يتعرضون ارهاق واجهاد مهي
والاعدالة.
 الطاقة امعرفية اجرائيا :تتمثل ي تبادل امهارات واخرات بن أعضاء
هيئة التدريس من اجل الوصول أهداف مشركة
 الطاقة العاطفية اجرائيا :هي كل اإجراءات والقرارات ااجابية الي
تقدمها امنظمات جاه عماها تؤدي لطاقة عاطفية عالية يتمتع أفرادها بالرضا
والسعادة الكبرتن ي العمل ما ينعكس إجابياً على حقيق اأهداف
التنظيمية
 .جودة اخدمة التعليمية (:)Quality of Educational Service
 جودة اخدمة التعليمية هي " :القوة الدافعة امطلوبة لدفع النظام
اجامعي بشكل فعال ليحقق أهدافه والرسالة امنوط به اجاه اجتمع
واأطراف العديدة ذات ااهتمام بالتعليم اجامعي"( .رزق اه2010 ،؛ ص)113
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 أمّا إجرائياً فتُعرف جودة اخدمة التعليمية بأنّها " :الدرجة الي حصل
عليها أعضاء هيئة التدريس والقيادين و اإدارين ي جامعة الطارف وفق
مقياس جودة اخدمة التعليمية امستخدم ي هذه الدراسة".
 .اجامعة (:)University
 تعرف اجامعة بأنّها  " :هي تلك امؤسسة الربوية الي تقدم لطابها
احاصلن على شهادة الثانوية العامة وما يعادها تعليما نظريا معرفيا ثقافيا
يتبنى أسسا إيديولوجية وإنسانية يازمه تدريب مهي  ،بهدف إخراجهم إى
احياة العامة كأفراد منتجن  ،فضا عن مساهمتها ي معاجة القضايا
احيوية الي تظهر على فرات متفاوتة ي اجتمع وتؤثر على تفاعات هؤاء
الطاب امختلفة ( .الر ادعي2002 ،؛ ص)290
حدود الدّراسة:
تَتَخٍ ُذ حدود الدراسة جانبن ؛ اأول :مثل باحدود امكانية للدراسة حيث
طبقت الدراسة على جامعة الشاذلي بن جديد بواية الطارف اجزائرية .أمّا
اجانب الثاني :فتمثل باحدود الزمنية للدراسة  ،وقد طبقت الدراسة خال
الفرة (من  2020/01/21ولغاية .)2021/02/21
اإطار النّظري
 .1الطاقة التنظيمية امنتجة
يَحظَى موضوع الطـاقة التنظيمية امنتجـة باهتمـام متـزايد ي كل
امنظـمات امعـاصرة ؛ إذ يُعد أحد التوجّهات احديثة ي اإدارة حو الامادية مثل
امشاعر والعاطفة و التفكر العقاني  ،والي تساعد امنظمات على إحداث
التغير والتكيف مع امتغرات البيئية ،هذا التوجه أدى إى ظهور ما يسمى بــ:
الطاقة التنظيمية امنتجة ي نهاية الثمانينات على يد  ، )1984( Adamsحيث
م الركيز على تفسر طبيعة عاقة الفرد بامنظمة وفقاً حااته النفسية
ٍر الطاقة امنتجة ي امنظمات عن امشاعر اإجابية مثل اليقظة
اإجابية ،و ُتعب
العالية والتشارك اأكثر فعالية وامعرفة الي تؤدي إى حقيق اأهداف
التنظيمية (Lynne, Barkhuizen, & Karel, 2011

زويي سارة

838

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 860- 832 : )2021(3

.1.1مفهوم الطاقة التنظيمية امنتجة
إذا رجعنا إى الفكر الاتيي لتحديد معنى «الطاقة» جد أنّ امصطلح
اليوناني ( )Energiaيعي النشاط (الفتاوي و الربيعي ، )2016 ،أمّا امصطلح
اإجليزي ( )Energyفيشيـر إى القـوى البدنية والعقلية  ،ومعنـاها القـدرة
على العمـل . (Cuff & Barkhuizen , 2013
ولفظة « الطاقة » ي اللغة العربية من امصدر « طاقَ » وتعي القدرة على
الشيء  ،ونقول طَاقَ ٌة طَوْقًَا وإطَاقَةٌ وااسم « الطّاقَ ُة » (الفروز 1998 ،؛ ص.)90
أما لفظة « الطاقة » اصطاحاً فتعي  « :ظاهرة نفسية ذاتية تعي نوع من
اإثارة أو اليقظة العاطفية اإجابية أو احالة امزاجية اإجابية » Cole,
.Heike , & Vogel, 2011
و تعدد تعاريف الطاقة التنظيمية امنتجة لدى كثر من الباحثن بسبب
مرجعياتهم الفكرية ؛ فقد عرفها )( Cole, Heike , & Vogel, 2011بأنّها:
« اإظهار للعاطفة اإجابية واليقظة امعرفية والسلوك اجماعي بن أعضاء
العمل الذين يتبعون بشكل مشرك اأهـ ـداف التنظيمية امهـ ـمة » .كما يعرفها
 Heike & Sumantra, 2003بأنّها « :منهج ماعي للعمل ،حيث يتم
تعبئة القدرات العاطفية وامعرفية والسلوكية من أجل حقيق اأهداف ».
وتّعرَفُ أيضاً بأنّها « :تعبر ماعي مشرك بن أعضاء امنظمة عن مستويات
عالية من النشاط العاطفي وامعري والسلوكي اإجابي والذي حفزهم اجاه
حقيق اأهداف التنظيمية » (العنزي و العطوي.)2014 ،
فِي ضَوْءٍ مَا تقدم؛ تعرف الباحثة الطاقة التنظيمية امنتجة بأنّها :حالة
نفسية مشركة تنشا من مشاعر العاطفة اإجابية واليقظة امعرفية والسلوك
اجماعي لأفراد لتحقيق أهداف للمنظمة.
 .1.1مستويات الطاقة التنظيمية امنتجة
هناك العديد من الباحثن والكتاب الذين عملوا على تقديم العديد من
الدراسات لتحديد مستويات الطاقة ي امنظمات  ،ووجدوا أنّ هناك عدة
مستويات للطاقة ي امنظمـات تتمثـل فـي :الطـاقة البشـرية (الفـردية)  ،و الطاقة
اجماعية (فريق العمل)  ،والطاقة التنظيمية ؛ وهي كما يأتي :
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 الطـاقة البشـرية  -الفـردية (:)Individual Energy
تشر الطـاقة الفـردية إى سعي الفرد أداء العمل ،معنى التـ ـأثر الذي
يدف ـع السلـ ـوك الف ـردي .ويذكر  ( Cole, Heike , & Vogel, 2011أ ّن
الطاقة البشـرية الفـردية حركها إثنيـن من الصفات ؛ اأوى تتمثل ي كونها
طاقة صادرة من داخل الفرد نتيجة تفاعات التنشئة ااجتماعية ي اجموعة أو
الفريق الذي أنشأت الطاقة داخله ،أمّا الثانية فتتمثل ي كونها بناء متعدد
اأبعاد يتكون من اأبعاد العاطفية وامعرفية والسلوكية.
 الطاقة اجماعية -فريق العمل (:)Team Energy
تشر طاقة فريق العمل إى التأثر امشرك لأفراد ي جموعة العمل ،
حيث تعد طاقة الفريق هي اإطار ااجتماعي للطاقة & Cole, Heike ,
 .Vogel, 2011وحرك طاقة الفريق إثنن من الصفات كما ذكر
 (Schiuma, Mason, & Kennerley, 2007, p. 71؛ اأوى هي اإجراء
امعري  ،وتستند على احلقة الي تكون بن امرسل وامتلقي وما تنطوي عليه من
حيث امعرفة والتفاعل ،أمّا الثانية فهي اإجراء العاطفي  ،ويستند على
التفاعات ااجتماعية داخل الفرق الي تبنى على أساس عرض العواطف  ،وردود
الفعل واأمور التصحيحية.
 الطاقة التنظيمية (:)Organizational Energy
تشر الطاقة التنظيمية إى التأثر امشرك لأفراد واجماعة وامنظمة
ككيان واحد على امستوى الكلي للمنظمة  ،مع التأكيد على أهمية اأنشطة
التنظيمية الي تؤثر على عمليات التنشئة ااجتماعية ،والتطوير الوظيفي،
وعاقات الصداقة وتدفق امعلومات Schiuma, Mason, & Kennerley,
 .2007, p. 72وتنشأ هذه الطاقة من تفاعل السلوك العاطفي لأفراد واأفكار
اإجابية والسلوك اجماعي بن أعضاء امنظمة الذين يتبعون بشكل مشرك
أهداف وغايات أداء امنظمة .و وفقا (Schiuma, Mason, & Kennerley,
 2007, p. 74فإنّ احلقة اهامة الي تربط الطاقة الفردية مع اجماعية هو
منهاج عمل الطاقة الي تولدها امنظمة .وم بناء هذا امنهاج اعتمادا على
الثقافة التنظيمية الي تشمل قواعد البناء السلوكي والقيم وامشاعر والظهور.
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.1.1أبعاد الطاقة التنظيمية امنتجة
إختلف الباحثون والكتاب ي بيان أبعاد الطاقة التنظيمية امنتجة كل
حسب دراسته والبيئة الي تعمل ضمنها امنظمة امبحوثة  ،باإضافة إى طبيعة
النشاط الذي مارسه هذه امنظمات  ،إاّ أنّ مراجعة اأدب ي هذا اجال كشف
بأنّه مفهوم مكون من ثاثة أبعاد أساسية ؛ هي:
 الطاقة اجسدية -السلوكية ( :)Physical Energyتتمثل بتوجيه
اجهود وامشاركة بن اأفراد من ختلف امستويات التنظيمية لتجنب
إستهاك الطاقة اجسدية أشخاص معينن قد يتعرضون لضغوطات العمل
فامشاركة تعزز الطاقة اجسدية وتساعد على حقيق اأهداف امتعلقة
بامنظمة  . Alexiou, Khanaga, & Schippers, 2018وعندما تكون
الطاقة اجسدية نشطة وفاعلة  ،فإنّ العاملن سينشغلون ي النشاط امنتج
ويعملون بشكل واسع ي نشاطاتهم اليومية ،وهذا ما ينعكس بشكل مباشر على
تسهيل عملية ااتصال والتعاون ي اموارد بن العاملن (العنزي و العطوي،
.)2014
 الطاقة امعرفية ( :)Cognitive Energyتتمثل ي تبادل اخرات
بن أعضاء اجموعة للبحث عن أهداف مشركة ( Vogel & Bruch,
 .)2011ويصف بعد الطاقة امعرفية جربة مشركة من التنشيط امعري ،
الذي مثل القابليات اجماعية لاستمرار ي التفكر بشكل مثمر واستباقي
حول النشاطات والبحث عن حلول للمشكات امتعلقة بأداء مهام العمل
 .Cole, Heike , & Vogel, 2011, p. 11و امنظمات الي لديها مستوى
عالٍ من الطاقة امعرفية يكون فيه مستوى تبادل امعلومات بن العاملن عالي
جداً  ،يساهم ي حقيق اأهداف التنظيمية  ,والرضا الوظيفي للعاملن
.(Schudy, 2010, p. 106
 الطاقة العاطفية ( :)Affective Energyتتمثل ي تقييم امسؤولن
للتجارب واأداء اإجابي امتعلق بالوظيفة امطلوبة من العامل  ،ما خلق ردة
فعل اِجابية مثل الشعور بالواء واإخاص والتفكر ما خص وظيفته (Cuff
 .& Barkhuizen , 2013, p. 263معنى قدرة امنظمة على ااستجابة
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العالية لنوع حدد من اأحداث أو التفاعات البيئية الي تؤدي بدورها إى
خصائص السلوك التكيفي ،ولتحقيق اأهداف التنظيمية من أجل البقاء
 . Cuff & Barkhuizen , 2013, p. 264و امنظمات الي لديها طاقة
عاطفية عالية يتمتع أفرادها بالرضا والسعادة الكبرتن ي العمل ما ينعكس
إجابي ًا على حقيق اأهداف التنظيمية . Kunze & Bruch, 2010, p. 598
 .1جودة اخدمات التعليمية
.1.1مفهوم اجودة
مّا ا شك فيه ؛ أنّ موضوع اجودة من امواضيع اهامة الي اِحتلت وما
تزال حتل مكاناً هاماً ي امنظمات امعاصرة  ،باعتباره مدخل أساسي مواجهة
التحديات الداخلية واخارجية الي بدأت ي مواجهتها ،ي ظل التغيرات البيئية
السريعة وامتاحقة ،والتغر احاصل ي سلوك امستهلك الذي بدأ ينظر
للجودة كمعيار أساسي لتقييم واختيار ما يشبع حاجاته .وي هذا السياق يرى
 (Goyhenetche, Bernard-Bouissières, & Loup, 2007, p. 28أنّ
امنظمات جب أاّ حكم على جودة خدماتها بنفسها ،وإنّما يكون احكم من
طرف العماء ي السوق.
ف « اجَودَة » باللّغة اإجليزية ( ، )Qualityوهي كلمة اتينية اأصل
تّ ْعرَ ُ
( ،)Qualitiesومعناها طبيعة الشخص أو طبيعة الشيء و درجة الصابة  ،وهي
ا تعي اأفضل أو اأحسن دوما ،وإما هي مفهوم نسي ختلف النظر له
باختاف جهة ااستفادة منه سواء كان :اجتمع  ،الزبون ،امصمم،
مؤسسة...اخ (جودة2004 ،؛ ص .)32أمّا لفظة « اجَودَة » ي اللغة فتعي :كَ َونَ
الشَ ْيئَ جَيَداً ،وفعلها الثاثي جاد (إبراهيم ،منتصر ،الصواحي ،و أمد2004 ،؛
ص.)941
وتّعرَفُ اجَودَة بأنّها « :القـ ـدرة على الوفاء بامتطلبات وإشباـع الرغبات من
خال تصنيع سلعة أو تقديم خدمة تفي باحتياجات ومتطلبات امستهلك »
(الصري2003 ،؛ ص .)197وعَرّفَ ْتها اجمعية الفرنسية للتقنين بأنّها « :قدرة
جموعة من اخصائص اجوهرية على إرضاء امتطلبـ ـات امعلنة أو الضم ـنية
جموعة من العم ـ ـاء » .(Duret & pillet, 2005, p. 21
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ويرتبط مفهوم اجودة التعليمية بكافة السمات واخصائص الي تتعلق
باجال التعليمي  ،وقد اِزداد اأخذ مفهوم اجودة وتبنيها ي جال التعليم
العالي ي نهاية القرن العشرين وبداية القرن احادي والعشرين ،للحصول على
نوعية أفضل من الطلبة اخرجن ،والقادرين على دفع عجلة ااقتصاد إى
اأمام وامساهمة ي عملية التنمية.
تعرف اجودة ي التعليم العالي بأنّها « :نظام متكامل جموعة من اأنشطة
اموجهة للمستفيد تبدا بتحديد رغباته وتنتهي بالعمل على تلبيتها » (احكيم،
زوين  ،و اميالي2009 ،؛ ص .)109كما ُتعَرَفُ اجَودَة ي التعليم العالي بأنّها« :
أسلوب متكامل يطبق ي ميع فروع امنطقة التعليمية ومستوياتها ليوفر
للعاملن وفرق العمل الفرصة إشباع حاجات الطاب وامستفيدين من عملية
التعليم » (الصرايرة و العساف2008 ،؛ ص.)10
و ُتعَرَفُ اجَودَة التعليمية بأنّها « :عملية إدارية ترتكز على جموعة من
القيم ،وتستمد طاقة حركتها من امعلومات الي توظف مواهب العاملن،
وتستثمر قدراتهم الفكرية ي ختلف مستويات التنظيم على حو إبداعي
لضمان حقيق التحسن امستمر » (النجار2000 ،؛ ص .)73ي حن ُت ْعرَف جَ ْودَة
اخِ ْدمَ ُة التَعلِيميّة بأنّها « :القوة الدافعة امطلوبة لدفع النظام اجامعي بشكل
فعال ليحقق أهدافه والرسالة امنوط به اجاه اجتمع واأطراف العديدة ذات
ااهتمام بالتعليم اجامعي » (رزق اه2010 ،؛ ص.)113
فِي ضَوْءٍ مَا تقدم؛ ترى الباحثة أنّ :جودة اخدمات التّعليمية أصبحت أمراً
واقعاً تواجهه مؤسسات التعليم العالي من أجل تطوير ميع جوانب العمل،
حيث أنّ تط ـوير جزء أو خدمة معينة وبقاء اأجزاء اأخرى كما هي يعيق أو قد
منع تطبيق أي تغير جزئي.
.1.1أبعاد جودة اخدمات التعليمية
تَشْتمِل جودة اخدمة كما ذكر & (Parasuraman, Zeithaml,
 Berry, 1988على مسة أبعاد ترجم مظاهر جودة اخدمات التعليمية ؛
وهي( :زقاي و وزاني2017 ،؛ ص)69
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 العناصر امادية املموسة ( :)Tangiblesوتشتمل على توافر حداثة
الشكل ي جهيزات امنظمة ،والرلية اجذابة للتسهيـات امادية ،وامظـهر اأنيـق
موظفيـها ،و تأثر امظهر العام.
 ااعتمادية ( :)Reliabilityوتشتمل على وفاء امنظمة بالتزاماتها الي
وعدت بها عمائها ،وتقديم اخدمات ي الوقت الذي وعدت به ،واهتمامها حل
مشاكلهم ،وحرصها على الدقة ي أداء اخدمة ،وااحتفاظ بسجات دقيقة
خالية من اأخطاء.
 سرعة ااستجابة ( :)Responsivenessوتشتمل على إعام امنظمة
عمائها بتوقيت تقديم اخدمة ،وحرص موظفيها على تقديم خدمات فورية
هم ،والرغبة الدائمة موظفيها ي معاونتهم ،وعدم انشغال اموظفن عن
ااستجابة الفورية لطلباتهم.
 الثقة واأمان ( :)Assuranceوتشتمل على حرص اموظفن على زرع
الثقة ي نفوس العماء  ،و شعور العماء باأمان ي تعاملهم مع اموظفن ،
وتعامل اموظفن بلباقة معهم  ،و إمامهم بامعرفة الكافية لإجابة عن أسئلتهم.
 التعاطف ( :)Empathyوتشتمل على ااهتمام الشخصي للموظفن
بالعماء  ،وتفهمهم حاجاتهم  ،ومائمة ساعات عمل امنظمة لتناسب ميع
العماء  ،و حرص امنظمة على مصلحتهم العليا.
الدّراسات السابقة:
 دراسة  Alexiou, Khanaga, & Schippers, 2018بعنوان:
الطاقة التنظيمية امنتجة كمتغر وسيط ي تأثر اهيكل التنظيمي على
القدرة ااستيعابية.
Productive organizational energy mediates the impact of
organizational structure on absorptive capacity

هدفت الدراسة التعرف على دور اهيكل التنظيمي ي تعزيز القدرة
ااستيعابية وكشف دور الطاقة التنظيمية ي العاقة بينهما .طبقت الدراسة
على جموعة من امؤسسات الناشطة ي ااحاد اأوروبي ،وباستخدام اإستبيان
كأداة رئيسة .توصلت الدراسة إى أنّ اهيكل التنظيمي يؤثر على الطاقة
التنظيمية بأبعادها العاطفية وامعرفية والسلوكية ،والي بدورها تؤثر على
القدرة ااستيعابية وتبادل امعرفة داخل امنظمة .وأهم ما يستفاد من هذه
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الدراسة هو إسهام الطاقة التنظيمية ي تسهيل وتبي تطبيق التقنيات احديثة
لنقل امعرفة وتبادل امعلومات بشكل فعال.
 دراسة  Abualhamael, 2017بعنوان :قوة الطاقة التنظيمية امنتجة
وعاقتها بأسلوب القيادة والرضا الوظيفي ي سياق اجامعات السعودية
The Power of Productive Organisational Energy in Relation to
Leadership Style & Job Satisfaction

هدفت الدراسة الكشف عن العاقة بن أسلوب القيادة والطاقة التنظيمية
امنتجة وأداء اموظفن كوسيط ي دراسة جريبية مؤسستن تعليميتن
بامملكة العربية السعودية ،وباستخدام جموعة من اإختبارات واأساليب
اإحصائية امناسبة واإستبيان كأداة رئيسة .توصلت الدراسة إى أنّ أسلوب
القيادة امناسب يؤدي إى تعزيز الطاقة التنظيمية امنتجة للموظفن وهو ما
يؤدي بدوره إى رفع أدائهم ي امؤسسات التعليمية ي السعودية.
 دراسة العنزي والعطوي ( )1014بعنوان :العاقة بن الطاقة التنظيمية
امنتجة واابتكار التنظيمي :دراسة حليله ي كليات عينة من اجامعات
العراقية
هدفت الدراسة إى اختبار وحليل العاقة بن متغر الطاقة التنظيمية
امنتجة و متغر اابتكار التنظيمي ،طبقت الدراسة ي مان جامعات حكومية ي
العراق ،وأجل هذا الغرض م توزيع استبانات على اأطراف الفاعلة ي هذه
الكليات وامتمثلن بعمداء الكليات ومعاوني العميد ورلساء اأقسام وقد بلغ
عدهم ( )446مستجيب .توصلت الدراسة إى وجود عاقة ارتباط وتأثر بن
متغر الطاقة التنظيمية امنتجة واابتكار التنظيمي.
 دراسة (زقاي و وزاني )1017 ،بعنوان :مستوى جودة اخدمات التعليمية
وأثرها ي رضا الطلبة  :دراسة تطبيقية على طلبة جامعة سعيدة  -اجزائر.
هدفت الدراسة حديد أثر جودة اخدمات التعليمية الي تقدمها جامعة
سعيدة  -اجزائر وأثرها على رضا الطلبة ،وذلك باستخدام مقياس اأداء
( )SERVPERFالذي يركز على قياس اأداء الفعلي للخدمة امقدمة .طبقت
الدراسة على عينة عشـوائية مكونة من ( )370طالباً وطالبة .توصلت الدراسة إى
أنّ درجة تقدير الطلبة جودة اخدمات التعليمية امقدمة ي اجامعة جاءت
متوسطة ،وأنّ مستوى رضا الطلبة على جودة اخدمات التعليمية امقدمة ي
زويي سارة
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اجامعة جاء متوسطاً .إضافة إى وجود أثر ذو دالة إحصائية جودة اخدمات
التعليمية على رضا الطلبة ي اجامعة حل الدراسة عند مستوى
معنوية(.)α≤0.05
 دراسة (سلمان )1011 ،بعنوان :مستوى جودة اخدمات اجامعية كما
يدركها طلبة جامعة اأقصى بغزة طبقًا مقياس جودة اخدمة
(.)SERVPERF
هدفت الدراسة قياس جودة اخدمات اجامعية كما يدركها طلبة جامعة
اأقصى بغزة من خال استخدام مقياس جودة اخدمة أو اأداء الفعلي
( .)Service Performanceطبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من
( )380طالباً .توصلت الدراسة إى أنّ جودة اخدمات اجامعية كما يدركها
طلبة جامعة اأقصى بن الضعيف وامتوسط ي معظم أبعاد امقياس .إضافة إى
وجود فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الدالة ( )α≤0.05تعزى متغر
اجنس ومتغر فرع اجامعة و ي الدرجة الكلية  ،وعدم وجود فروق ذات دالة
إحصائية عند مستوى الدالة ( )α≤0.05ي جودة اخدمات اجامعية تعزى
متغر امستوى الدراسي.
 التعقيب على الدّراسات السابقة:
من خال مراجعة الدراسات السابقة؛ جد أنّ أغلبها تناولت الطاقة
التنظيمية امنتجة بأبعادها امختلفة امتمثلة ي (الطاقة العاطفية ،والطاقة
امعرفية والطاقة السلوكية) وجودة اخدمات التعليمية اجامعية امقدمة
والعاقة بينهما ،وقد قدّم الباحثون فيهما مساهمات تقوم على إغناء موضوع
الدّراسة احالية .وتساعد الباحثة ي إعداد أداة الدراسة احالية .وقد ميزت
الدراسة احالية عن الدّراسات السابقة باعتبارها من الدراسات اأوى  -حدود
علم الباحثة  -ي موضوعها وجتمعها ،حيث م تعثر الباحثة على أية دراسة
حلية أو عربية تطرقت للعاقة بن الطاقة التنظيمية امنتجة و جودة اخدمات
التعليمية اجامعية امقدمة.
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اإطار التطبيقي
 .اإجراءات امنهجية للدّراسة:
فِيمَا َيلِي وصف جتمع الدراسة وعينتها ،وأداة الدراسة ،وطرق التحقق من
صدقها وثباتها ،ومتغرات الدراسة ،وأساليب امعاجة اإحصائية الي م
استخدامها.
.1.1منهج الدّراسة:
تَسْتَنِدُ الدِرَاسَةُ احَالِيَةُ إى امنهج الوصفي التحليلي ي عرض البيانات
وحليل النتائج ،عر ما أثر من تسالات بهدف حليل وقياس العاقات السببية
بن متغرات الدراسة.
.1.1جتمع وعينة الدّراسة:
اِشْتَمَلَ مُجْتَمَعُ الدِرَاسَةِ على ميع أعضاء اهيئة التدريسية ي ختلف
كليات جامعة الشاذلي بن جديد بواية الطارف حل الدراسة ،باستثناء أعضاء
اهيئة التدريسية امؤقتن وذلك لعدم ثباتهم الدائم ي الوظيفة.
وبالنسبة حجم العينة فقد م اإعتماد على العينة العشوائية البسيطة .حيث
م توزيع ( )120إستبانة على اأساتذة أعضاء اهيئة التدريسية قصد احصول على
إجابات دقيقة ،اسرد منها ( )103إستبانة أي ما نسبته ( )%85كانت كلها صاحة
للتحليل اإحصائي؛ واجدول ( )01يبن تفاصيل عينة الدراسة.
جدول .1توزيع أفراد عينة الدراسة
امتغر
اجنس
الرتبة اأكادمية

سنوات اخدمة

الفئة

التكرار

النسبة

ذكر
أنثى
أستاذ مساعد
أستاذ حاضر
أستاذ تعليم عالي
أقل من  5سنوات
من  5إى  10سنوات
أكثر من  10سنوات

39
64

8637
1462

33
64
06

0432
1462
8205
7242
4651
8205

103

%100

اجـ ـ ـمـ ـ ـ ــوع
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امصدر :من إعداد الباحثة باإعتماد على إجابات أفراد عينة الدراسة
).
وخرجات (24
.1.1أداة الدّراسة
مثل اإستبانة امصدر الرئيس الذي إعتمدت عليه الدراسة احالية ي
اإجابة عن التسالات وحقيق اأهداف احددة ،وقد قسمت على جزأين أساسن
هما:
أ  -اجزء اأول :خصص للبيانات الدموغرافية( :اجنس  ،سنوات اخدمة ،
و الرتبة اأكادمية).
ب  -اجزء الثاني :يضم ( )35فقرة ذات إجابات مقيدة مقسم إى حورين؛
هما:
 احور اأول ،خصص لقياس متغر الطاقة التنظيمية امنتجة بااعتماد
على مقياس من إعداد ( ، )Cole et al.,2005ويتألف امقياس من ( )13فقرة
موزعة على ثاثة أبعاد ؛ وهي :بعد الطاقة العاطفية :ويضم ( )4فقرات  ،بعد
الطاقة امعرفية :ويضم ( )5فقرات  ،بعد الطاقة السلوكية :ويضم ( )4فقرات.
 احور الثاني ،فخصص لقياس جودة اخدمات التعليمية امقدمة ي
اجامعة حل الدراسة بااعتماد على مقياس من إعداد ( Parasuraman,
 ،)Zeithaml & Berry, 2005ويتألف امقياس من ( )22فقرة موزعة على
مسة أبعاد؛ وهي :بعد العناصر امادية :ويتضمن ( )4فقرات  ،بعد ااعتمادية
ويتضمن ( )5فقرات  ،بعد سرعة ااستجابة ويتضمن ( )4فقرات  ،بعد الثقة
واأمان ويتضمن ( )4فقرات  ،بعد التعاطف ويتضمن ( )5فقرات.
صدق أداة الدّراسة:
.1.1.1
لِل َتحَقُقِ من داات صدق احتوى أداة الدراسة ،عُرضت على جموعة من
احكمن وامختصن من أعضاء هيئة التدريس ي اجامعات اجزائرية لتحديد
مدى ماءمتها ومقدرتها على قياس متغرات الدراسة ،وي ضوء مقرحاتهم م
إجراء التعديات امطلوبة من تعديل وحذف وإضافة بشكل دقيق لتخرج اأداة
بصورتها النهائية.
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ثبات أداة الدّراسة:
.1.1.1
لِل َتحَقُقِ ِمنْ ثَبَاتِ أَدَاةِ الدِرَاسَةِ؛ م تطبيقها على عينة استطاعية من ()30
عضو هيئة تدريس من جامعة الطارف امبحوثة ومن خارج عينة الدراسة ،وم
حساب معامل الثبات بطريقة ااتساق الداخلي باستخدام معامل كرونباخ -
ألفا ( ، )Cronbach's alphaوحسب ما اقرح & ( Hair, Black, Babin,
 Anderson, 2010, p. 642فإنّ امعامل يكون مقبواً إذا كانت قيمته مساوية
أو أكر من ( ، )0.70وقد بلغ معامل الثبات الكلي ()0.88؛ وهو ما يدل على أن
اإستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات .واجدول رقم ( )03يوضح ذلك.
جدول .1معامات ثبات ألفا كرونباخ حاور ااستبانة
ألفا كرونباخ
للفقرة

اح ــور/اأبع ــاد

عدد العبارات

احور اأول :الطاقة التنظيمية امنتجة

13

8780

الصفات
الشخصية
الناحية امعرفية
أساليب التدريس

4

0 751

5
4

0 813
8280

احور الثاني :جودة اخدمات التعليمية

22

0.895

معدل الثبات العام

35

0.883

أبعاد الطاقة
التنظيمية امنتجة

امصدر :من إعداد الباحثة باإعتماد على إجابات أفراد عينة الدراسة
وخرجات (.)SPSS.v.24
.1.4متغرات الدّراسة:
ت الدِرَاسَةُ على امتغرات اآتية:
اِشْتَ َملَ ْ
 امتغرات امستقلة :ومثل الطاقة التنظيمية امنتجة وأبعادها الثاث
(الطاقة العاطفية  ،الطاقة امعرفية  ،الطاقة السلوكية).
 امتغرات التابعة :و جودة اخدمات التعليمية وأبعادها اخمسة
(العناصر امادية املموسة  ،ااعتمادية  ،سرعة ااستجابة ،الثقة واأمان،
التعاطف ).
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 .1.1أساليب امعاجة اإحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة وحليل البيانات ،م استخدام الرنامج اإحصائي
( ،)SPSS.v24وقد اعتمد الباحث على جموعة من اأساليب واإختبارات
اإحصائية ي معاجة البيانات والتوصل إى اإستنتاجات؛ وكانت هذه
اأساليب واإختبارات تتمثل ي:
 إحصاء وصفي :وتتمثل ي امتوسطات احسابية ،والنسب امئوية،
ااحرافات امعيارية لوصف العينة امبحوثة وتقدير اأهمية النسبية متغرات
الدراسة؛
 معامل ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaللتحقق من ثبات أداة
الدراسة؛
 معامل اارتباط برسون (:)Pearson Correlation Coefficient
معرفة مدى وجود عاقة ارتباط بن متغرين أو أكثر؛
 حليل ااحدار امتعدد (:)Multiple Regression Analysis
اختبار تأثر امتغر امستقل وأبعاده على امتغر التابع.
 .1نتائج الدّراسة:
 .1.1نتائج الدراسة ي ضوء استجابات أفراد العيّنة
.1.1.1
نتائج الدراسة ي ضوء استجابات امبحوثن حول مستوى
الطاقة التنظيمية امنتجة.
للتّعرف على مستوى الطاقة التنظيمية امنتجة وأبعادها ي اجامعة
امبحوثة ،م حساب امتوسطات احسابية وااحرافات امعيارية استجابات أفراد
العينة ،واجدول ( )03يوضّح ذلك.
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جدول .1امتوسطات احسابية وااحرافات امعيارية استجابات أفراد عينة
الدراسة لتحديد مستوى الطاقة التنظيمية امنتجة وأبعادها
الرتبة

البعد

الطاقة العاطفية
1
الطاقة امعرفية
3
الطاقة السلوكية
2
امستوى العام للطاقة
التنظيمية امنتجة

امتوسط
احسابي
3 781
3 696
3 773

75 62
73 92
75 46

7553

1075

النسبة%

ااحراف
امعياري
0 815
0 899
0 783

مرتفع
مرتفع
مرتفع

8470

مرتفع

امستوى

امصدر :من إعداد الباحثة بااعتماد على خرجات برنامج
).
(24
 يبن اجدول ( )03أنّ امستوى العام للطاقة التنظيمية امنتجة كانت
مرتفعة وجميع أبعادها وبِنسبة ()%75؛ إذ بلغ امتوسط احسابي ()3.75
واحراف معياري ( ،)0.84ويدل ااحراف امعياري على عدم وجود تباين كبر
ي استجابات امبحوثن.
 أنّ بعد الطاقة العاطفية جاء بامرتبة اأوى متوسط حسابي ()3.78
وبدرجة مرتفعة ،وقد نال أعلى متوسط حسابي وبِنسبة ( ،)%75وأتى بعد الطاقة
السلوكية ي امرتبة الثانية متوسط حسابي بلغ ( )3.77وبدرجة مرتفعة
وبِنسبة ( ،)%75فيما حلَ ثالثاً بعد الطاقة امعرفية متوسط حسابي ()3.69
وبدرجة مرتفعة وبِنسبة ()%73
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إى أنّ أعضاء اهيئة التدريسية ي جامعة
الطارف امبحوثة يشعرون بأنّ العمل الذي يؤدونه هو عمل هادف من خال
شعورهم باحماس اجماعي واإهام وامتعة ي العمل ،وهو ما يتجسد ي
احيوية والنشاط العالي ي أداء امهام الي يكلفون بإجازها ،وكذلك فإنّ هم
قابلية ماعية للتفكر بشكل استباقي إجاد احلول للمشكات امرتبطة بأداء
امهام  ،و هو ما قد ينعكس على مستوى اأداء ،وزيادة فاعليتهم ي تطوير أدائهم،
ومن ثم تقديم أفضل اخدمات ما يؤدي إى حقق جودة احياة اأكادمية.
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نتائج الدراسة ي ضوء استجابات امبحوثن حول مستوى جودة
.1.1.1
اخدمات التعليمية
للتّعرف على مستوى جــودة اخـدمات التعليمية امقدمة ي اجامعة امبحوثة  ،مّ
حساب امتوسطات احسابية وااحرافات امعيارية استجابات أفراد العينة  ،واجدول
( )04يوضح ذلك.
جدول .4امتوسطات احسابية وااحرافات امعيارية استجابات أفراد عينة
الدراسة لتحديد مستوى جــودة اخـدمات التعليمية
الرتبة

البعد

العناصر امادية
5
املموسة
ااعتمادية
3
سرعة ااستجابة
2
الثقة واأمان
1
التعاطف
4
امستوى العام جودة اخدمات
التعليمية

امتوسط
احسابي

النسبة%

ااحراف
امعياري

امستوى

2 957

59 14

0 749

متوسطة

3 120
3 167
3 184
9962

62 40
63 34
63 68
9259

0 933
0 841
0 759
7940

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.129

62.58

0.731

متوسطة

).
امصدر :من إعداد الباحثة بااعتماد على خرجات برنامج (24
 يبن اجدول ( )04أنّ امستوى العام جودة اخدمات التعليمية امقدمة
كانت متوسطة وجميع أبعادها وبِنسبة ()%62؛ إذ بلغ امتوسط احسابي
( )3.12واحراف معياري ( ،)0.73ويدل ااحراف امعياري على عدم وجود تباين
كبر ي استجابات امبحوثن.
 كما أنّ بعد اأمان جاء بامرتبة اأوى متوسط حسابي ()3.18
وإحراف معياري قدره ( )0.75وبدرجة متوسطة ،وبِنسبة ( ،)%63وأتى بعد سرعة
ااستجابة ي امرتبة الثانية متوسط حسابي بلغ ( )3.16وبدرجة متوسطة
وبِنسبة ( ،)%63فيما حلَ ثالثاً بعد ااعتمادية متوسط حسابي ( )3.12وبدرجة
متوسطة وبِنسبة ( ،)%62وهي أهم أبعاد جودة اخدمات التعليمية ي اجامعة
امبحوثة ،يليها بعد التعاطف متوسط حسابي ( )2.99وبِنسبة ( ،)%62وحل
أخرًا بعد امادية متوسط حسابي ( )2.95وبِنسبة (.)%59
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 وتعزو الباحثة هذه النتيجة إى اانطباع السلي بصفة عامة أعضاء
اهيئة التدريسية ي جامعة الطارف امبحوثة حول جودة اخدمات التعليمية
امقدمة ،رغم أنّ اجامعة حرص على تواجد اأمن ي احرم اجامعي ،وكذا
إستعدادها الدائم للتعاون مع الطاب وتوافر العدد الكاي من اموظفن واأساتذة،
هذا كله من شأنه أن يعزز الشعور باأمان والثقة ،وبصفة عامة فإنّ جودة
اخدمات التعليمية ا ترتقي للمستوى امطلوب ي جامعة الطارف امبحوثة.
 .2.2نتائج الدّراسة ي ضوء اختبار الفرضيات
.1.1.1
نتائج الفرضيّة اأوى
 تنص الفرضيّة الرئيسة اأوى على :توجد عاقة ذات دالة إحصائية عند
مستوى دالة ( )α≤0.05بن أبعاد الطاقة التنظيمية (الطاقة العاطفية ،الطاقة
امعرفية ،الطاقة السلوكية) وجودة اخدمات التعليمية امقدمة ي جامعة الطارف.
وإختبار هذه الفرضية م حساب معامل ارتباط برسون؛ واجدول رقم
( )05يوضح ذلك.
جدول .1معامات اإرتباط بن أبعاد الطاقة التنظيمية امنتجة وجودة
اخدمات التعليمية
امتغرات
الطاقة
التنظيمية
الطاقة
العاطفية
الطاقة
امعرفية
الطاقة
السلوكية
جودة
اخدمات

(24

زويي سارة

الطاقة
التنظيمية

الطاقة
العاطفية

الطاقة
امعرفية

الطاقة
السلوكية

جودة
اخدمات

1

-

-

-

-

*0.581

1

-

-

-

*0.637

*0.589

1

-

-

*0.623

*0.567

*0.590

1

-

.679*0

.651*0

.711*0

.677*0

1

* اإرتباط معنوي عند مستوى دالة 103

α≤0 05

امصدر :من إعداد الباحثة بااعتماد على خرجات برنامج
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 يبن اجدول رقم ( )05وجود عاقة إرتباط ذات دالة إحصائية بن أبعاد
الطاقة التنظيمية امنتجة ككل وجودة اخدمات التعليمية ي جامعة الطارف
عند مستوى معنوية ()α≥0.05؛
 وكان معامل اإرتباط بن كل من (الطاقة العاطفية ،الطاقة امعرفية،
الطاقة السلوكية) وجودة اخدمات التعليمية دال إحصائياً عند مستوى معنوية
( ،)α≥0.05ما يشر إى وجود عاقة ارتباط قوية وموجبة بينها .وبالتالي؛ فإنّ
أعضاء اهيئة التدريسية ي جامعة الطارف امبحوثة من خال طاقتهم
التنظيمية ي العمل يشاركون ي جودة اخدمات التعليمية امقدمة.
وهدا ما جده يتوافق ولو نسبيا مع دراسة & Alexiou, Khanaga,
 Schippers, 2018بعنوان :الطاقة التنظيمية امنتجة كمتغر وسيط ي
تأثر اهيكل التنظيمي على القدرة ااستيعابية .جيث توصلت اى ان فلطاقة
التنظيمية بأبعادها العاطفية وامعرفية والسلوكية ،تؤثر على القدرة
ااستيعابية وتبادل امعرفة داخل امنظمة .كما تسهل تطبيق التقنيات احديثة
لنقل امعرفة وتبادل امعلومات بشكل فعال.
كما اختلفت النتائج مع دراسة العنزي والعطوي ( )1014بعنوان :العاقة
بن الطاقة التنظيمية امنتجة واابتكار التنظيمي :دراسة حليله ي كليات
عينة من اجامعات العراقية ي دراسة العاقة مع امتغر التابع اابتكار
التنظيمي بوجود عاقة ارتباط وتاثر.
 يبن اجدول أيضاً وجود عاقة ارتباط معنوية بن الطاقة العاطفية
وجودة اخدمات التعليمية ،ويؤكد ذلك قيم معامل اارتباط البالغة ()0.651
عند مستوى معنوية ( .)α≥0.05وهي عاقة معنوية قوية وموجبة ،ويعود السبب
ي ذلك اى اارتباط العاطفي أعضاء اهيئة التدريسية ي جامعة الطارف
امبحوثة مع الطاب والقيادة ي اجامعة ،فضاً عن الشعور الكاي بأهميتهم ي
اجامعة الي من اممكن أن تنعكس على أدائهم واسيما فيما يتعلق بتقديم
اخدمة التعليمية .وهدا ما يتوافق جزء من النتائج مع دراسة
 Abualhamael, 2017فتعزيز الطاقة التنظيمية امنتجة للموظفن وهو ما
يؤدي بدوره إى رفع أدائهم ي امؤسسات التعليمية ي السعودية.
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 يبن اجدول أيضاً وجود عاقة ارتباط معنوية بن الطاقة امعرفية
وجودة اخدمات التعليمية ،ويؤكد ذلك قيم معامل اارتباط البالغة ()0.711
عند مستوى معنوية ( .)α≥0.05وهي عاقة معنوية قوية وموجبة ،ويعود السبب
ي ذلك اى وجود الدافع واحفز الذي يدفع اعضاء اهيئة التدريسية للتفكر
بطريقة بناءة لوضع حلول مشاكل امرتبطة بالعمل ي جامعة الطارف امبحوثة،
فضاً عن وجود مستوى عالٍ لتبادل امعلومات بن اعضاء اهيئة التدريسية ،وهو
ما ينعكس بشكل إجابي عمى أداء أفضل مهام احالية ،والقدرة على تقديم
خدمات تعليمية ذات جودة عالية.
 يبن اجدول أيضاً وجود عاقة ارتباط معنوية بن الطاقة السلوكية
وجودة اخدمات التعليمية ،ويؤكد ذلك قيم معامل اارتباط البالغة ()0.677
عند مستوى معنوية ( .)α≥0.05وهي عاقة معنوية قوية وموجبة ،ويعود السبب
ي ذلك اى مشاركة بن اعضاء اهيئة التدريسية لأنشطة والسلوكيات الي
تهدف اى حيق العمل اجماعي والي تتجاوز متطلبات العمل الرمية ،وهو ما
ينعكس على مستوى جودة اخدمات التعليمية امقدمة.
 وعليه ؛ فإن النتائج اإحصائية السابقة تدعم صحة الفرضية الرئيسة
اأوى.
.1.1.1
نتائج الفرضيّة الثانية
 تنص الفرضيّة الرئيسة اأوى على :يوجد أثر ذو دالة إحصائية عند
مستوى دالة ( )α≤0.05أبعاد الطاقة التنظيمية امنتجة (الطاقة العاطفية،
والطاقة امعرفية ،والطاقة السلوكية) ي مستوى جودة اخدمات التعليمية ي
جامعة الطارف.
وإختبار هذه الفرضية م استخدام حليل اإحدار امتعدد ،واجدول ()06
يوضح ذلك.
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جدول .6نتائج حليل ااحدار امتعدد اختبار أثر الطاقة التنظيمية
امنتجة وأبعادها على جودة اخدمات التعليمية ي جامعة الطارف
امتغرات امستقلة
الطاقة العاطفية
الطاقة امعرفية
الطاقة السلوكية

بيتا
امعيارية
Beta
*0595.
*0607.
*0.594
*

مستوى
دالة Sig.
0019.
0031.
0.003

2

(
)R

0
.461

F

3
17.6

امتغر التابع  :جودة
اخدمات التعليمية
(**) دال عند مستوى دالة  )*( α≤0.01دال عند مستوى دالة α≤0.05
N=103
Ftab(a=0.05;df1=2;df2=101)=3.0863
-

امصدر :من إعداد الباحثة بااعتماد على خرجات برنامج
).
(24
 يبن اجدول ( )06أنّ قيمة  Fاحسوبة كانت دالة إحصائياً عند
مستوى امعنوية امعتمد ( )α≤0.05حيث بلغت ( )317.6ما يشر إى وجود
الدالة امعنوية ي تفسر امتغر التابع (جودة اخدمات التعليمية) من خال
امتغرات امستقلة الطاقة التنظيمية امنتجة وأبعادها (الطاقة العاطفية،
والطاقة امعرفية ،والطاقة السلوكية).
 أنّ معامل التحديد  R2بلغ ( ،)0.461ما يعي أنّ امتغرات امستقلة
الطاقة التنظيمية امنتجة وأبعادها تفسر ما نسبته ( )%46.1ي امتغي ـر التاب ـع
(ج ـودة اخـدمات التعليمية) ،أمّا النسبة الباقية وامقدرة بـ ( )%53.9فرجع إى
تأثر عوامل أخرى م يتناوها النموذج.
 كما يبن اجدول ( )06أنّ جودة اخدمات التعليمية امقدمة ي جامعة
الطارف وأبعادها تتأثر إجاباً وبشكل دال إحصائياً بكل من بعد الطاقة العاطفية
 ، B=0.59; α≤0.05وبعد الطاقة امعرفية  ، B=0.60; α≤0.05وبعد الطاقة
السلوكية B=0.59; α ≤0.05
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 وتعتقد الباحثة؛ أنّ هذه النتيجة تعكس واقع أعضاء اهيئة التدريسية
ي جامعة الطارف امبحوثة ،حيث تسهم الطاقة التنظيمية امنتجة لديهم ي
الرقي مستوى جودة اخدمات التعليمية من خال استغال طاقاتهم (الطاقة
العاطفية ،الطاقة امعرفية ،الطاقة السلوكية) للتعاون مع الطاب والركيز
على العمل اجماعي ي حل امشاكل ,وحسن عاقاتهم مع القيادة ي اجامعة
 ،و هو ما يقلل من معدل دورن العمل ،وتعزيز الشعور باأمان والثقة
وهدا ما اختلف مع بعض الدراسات الي تطرقنا اليها سابقا من حيث
الطرح والنتائج ،مثلدراسة (زقاي و وزاني )1017 ،بعنوان :مستوى جودة اخدمات
التعليمية وأثرها ي رضا الطلبة  :دراسة تطبيقية على طلبة جامعة سعيدة -
اجزائر ،دراسة (سلمان )1011 ،بعنوان :مستوى جودة اخدمات اجامعية كما
يدركها طلبة جامعة اأقصى بغزة طبقًا مقياس جودة اخدمة
(.)SERVPERF
 وعليه؛ فإن النتائج اإحصائية السابقة تدعم صحة الفرضية الرئيسة
الثانية.
اخامة
توصلت الدراسة إى جموعة من النتائج والتوصيات مكن توضيحها ي
النقاط التالية:
 .1نتائج الدراسة:
 بينت النتائج أنّ مستوى الطاقة التنظيمية امنتجة السائدة ي جامعة
الطارف امبحوثة كان مرتفعاً ،ما يشر إى أنّ أعضاء اهيئة التدريسية ي
جامعة الطارف امبحوثة يشعرون باحماس ي العمل ،وتوحيد اجهود عند
حاولة إجاد احلول للمشكات امرتبطة بأداء مهام العمل؛
 بينت النتائج أن ّمستوى جودة اخدمات التعليمية امقدمة ي جامعة
الطارف امبحوثة كان متوسطاً  ،ما يشر إى أنّ جودة اخدمات التعليمية ا
ترتقي للمستوى امطلوب؛
 توصلت النتائج إى وجود عاقة إرتباط موجبة وقوية ذات دالة
إحصائية عند مستوى دالة ( )α≤0.05بن مستوى الطاقة التنظيمية امنتجة
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وأبعادها (الطاقة العاطفية ،والطاقة امعرفية ،والطاقة السلوكية) وجودة
اخدمات التعليمية امقدمة ي جامعة الطارف امبحوثة ؛
 بينت النتائج وجود تأثر إجابي ذو دالة إحصائية عند مستوى دالة
( )α≤0.05بن الطاقة التنظيمية امنتجة وأبعادها (الطاقة العاطفية ،والطاقة
امعرفية ،والطاقة السلوكية) وجودة اخدمات التعليمية امقدمة ي جامعة
الطارف امبحوثة ؛
 بينت نتائج الدراسة النظرية أنّ مفهوم الطاقة التنظيمية حتل أهمية
كبرة لدى الباحثن ،إاّ أنّ هناك فجوة معرفية لدراسة وحليل دور الطاقة
التنظيمية امنتجة ي حسن جودة اخدمات التعليمية امقدمة ي مؤسسات
التعليم العالي بشكل عام؛
 .1توصيات الدراسة:
 العمل على حسن جودة اخدمات التعليمية امقدمة من خال إنشاء
وحدة تنظيمية مستقلة تعمل من خال وصف وظيفي واضح تكون مهمتها
اأساسية ضمان جودة اخدمات ؛
 ضرورة أنْ تولي اجامعة امبحوثة إهتماماً أكر موضوع الطاقة
التنظيمية امنتجة ي اطار جهود رامية لتحسن جودة اخدمات التعليمية
امقدمة ،وذلك من خال تقديم الدعم وامساندة للطاب واإدارين وأعضاء
هيئة التدريس ،وااهتمام مشاعرهم واحتياجاتهم؛
 العمل على وعقد لقاءات دورية لاطاع على كل جديد ي جال جودة
اخدمات التعليمية الي تقدمها اجامعة؛
 العمل على تهيئة بيئة جامعية مناسبة تدعم العاقـات اإدارة -
اأستــاذ–الطــالب وتشجعهم على امناقشة واحوار وإبداء الرأي برحابة صدر من
خ ـال برامج وورش عمل ،لتوطيد العاقات ااجتماعية واإنسانية ،وزيادة الثقة
وامودة بينهم ،ما يسهم ي حسن جودة اخدمات التعليمية الي تقدمها اجامعة؛
 إجراء دراسات مشابهة ي جامعات متعددة وعينات أكثر ،كون هذه
الدراسة اقتصرت على جامعة واحدة ،كما توصي الدراسة بضرورة ربط الطاقة
التنظيمية وجودة اخدمات التعليمية متغرات وأبعاد أخرى غر الواردة ي
الدراسة ،وي جتمعات حثية أخرى.
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استخدامات امرأة اماكثة ي البيت لإذاعة احلية
– إذاعة غرداية موذجا -


The Uses Local Radio From Housewife -Ghardaia local
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باباواعمر عبد الرمان

جامعة غرداية ،خر اجنوب اجزائري للبحث ي التاريخ واحضارة اإسامية ،كلية
العلوم ااجتماعية واإنسانية،
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ملخص
تهدف هذه الدراسة إى الكشف عن عادات استخدام امرأة اماكثة ي البيت
لرامج إذاعة غرداية احلية ،واإشباعات احققة ،وذلك بعد حصر الرامج
اموجهة هذه الفئة من امتلقن ي الشبكة الراجية العادية ،2020/2019
وحليلها والبحث عن اإشباعات الي حققها عينة الدراسة الي ضمت 64
مفردة باستعمال العينة القصدية مراعن ي ذلك ااستخدام ،والتنوع الثقاي
وااجتماعي للمنطقة .حيث م استخدام امنهج الوصفي التحليلي ،وتوظيف
امقابلة واستمارة ااستبيان جمع البيانات .وأظهرت النتائج أن هناك إقباا
ملحوظا للفئة امبحوثة على الرامج اموجة هن ،كما أن ااستخدام يغلب عليه
القصد عن العادة ،حثا عن إشباعات تتعلق أساسا بوظائف اإذاعات احلية
كتنمية الشعور باانتماء ،الرفيه ،التثقيف ،التعليم…
الكلمات الدالة -
إذاعة غرداية احلية ،امرأة اماكثة ي البيت ،ااستخدامات ،اإشباعات.
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 AbstractThe Present Paper Aims To Uncover The Uses Of The Local Radio
Programs Of Ghardaia From Housewife, And Here Gratifications Achieved,
After Listing The Programs Intended For This Category Of Recipients In
The Regular Program 2019/2020, After Analyzing It, And Searching For
The Gratifications Achieved By The Study Sample, Size 64 Individuals. We
Used Convenience Sampling And Takes Into Account That Use, And The
Cultural And Social Diversity Of The Region. We Used The Descriptive
And Analytical Approach, And The Interview And Questionnaire To Collect
Data. The Results Showed That There Is A Remarkable Demand For The
Researched Group For Programs Directed To Them, And That The Use Is
Mostly Intended For Custom, In Search Of Gratifications Mainly Related To
The Functions Of Local Radio, Such As Developing A Sense Of Belonging,
Entertainment, Education.

Key Words -

Ghardaia Local Radio, Housewife, Uses, Gratifications.

مقدمة
يعتر ظهور اإذاعة ي بدايات القرن العشرين تتوجا للتجارب الكثرة
للباحثن ي جال الكهرباء واأمواج السلكية ،وايذانا بثورة جديدة من ثورات
ااتصال الكرى الي تشهدها البشرية ،حيث قربت امسافات ومحت بنقل
الصوت من مكان إى آخر بعيد ي فرة زمنية بسيطة.
كما أن هذا ااكتشاف التقي أدى بالضرورة إى دراسات اجتماعية ثقافية
أثره على اأفراد واجتمعات وفق جدلية كارل ماركس الذي يرى بأن
للتغرات التكنولوجية السريعة تأثر أساسي على العاقات البشرية وحياتهم
بشكل عام ،وظهرت بذلك نظريات إعامية تفيد بالتأثر القوي وامباشر لوسائل
اإعام على اأفراد ،وبعدها التأثر اانتقائي بظهور أعمال كاتز ولزرسفيلد.
أهمية جعلت اإذاعة بشكل خاص جتاح اجتمعات البشرية وتتطور وتتنوع
بشكل سريع .وتستهدف فئات معينة من اجتمع قصد التأثر وتغير سلوكياته
ااجتماعية وااستهاكية.
واجزائر من بن تلك الدول الي تطورت فيها اإذاعة بشكل واسع خاصة
بعد ي القرن الواحد والعشرين حن السلطات العليا ي الباد أن تكون ااذاعة
قريبة من امواطنن مختلف فئاتهم .ولعل من أبرز تلك الفئات استعماا
لإذاعة حسب اإحصائيات النساء اماكثات ي البيت ،نتيجة لعدة اعتبارات
عبد الرمان باباواعمر
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أهمها خصائص اإذاعة وامواضيع الي تعاجها .وهو ما توجب على اإذاعة
ااستجابة هذه الفئة واشباع احتياجاتها ضمان استخداما أوفر للوسيلة.
وهو حور حثنا هذا ،الذي يتمحور على استخدامات امرأة اماكثة ي البيت
لإذاعة احلية واإشباعات الي تسعى إى حقيقها
حاول اإجابة على هذه ااشكالية من خال احاور اآتية:
 - 1التطور التارخي لإذاعة اجزائرية وظهور اإذاعات احلية
 - 2مفهوم اإذاعة احلية وأهدافها.
 - 3إذاعة اجزائر من غرداية كنموذج لإذاعات احلية
 - 4الرامج اإذاعية اموجهة للمرأة اماكثة ي البيت ي إذاعة غرداية.
 - 5استخدامات امرأة اماكثة ي البيت لإذاعة احلية واإشباعات احققة
وفقا لنظرية ااستخدامات واإشباعات.
 .1التطور التارخي لإذاعة اجزائرية وظهور اإذاعات احلية
نشأة اإذاعة:
ارتبط ظهور اإذاعة ي العام مختلف ااخراعات الي أعقبت الثورة
الصناعية ي أوروبا حيث بدأت محاوات إرسال صوت اإنسان إى مسافات بعيدة
من خال عديد الدراسات واحاات توجها "ماركوني" باكتشافه ي القرن
التاسع عشر ،حن استخدم نظام "صمويل مورس" إرسال واستقبال اإشارة،
وعلى نظرية "ماكسويل" للموجات الضوئية باعتبارها موجات كهربائية
معناطيسية .وكان للعام "هنريك هرتر" دوره ي حقيق صحة نظرية "
ماكسويل" وإثبات طبيعة اموجة الاسلكية عمليا(.فائزة بكار.)25 :2010 ،
لتستمر بعدها حاوات الباحثن واكتشافاتهم ي هذا احقل أن مكن سنة
 1895العام "ماركوني" من إرسال واستقبال إشارات إذاعية ي ايطاليا.
(اماعيل سليمان أبو جال.)135 :2012 ،
 .نشأة اإذاعة ي اجزائر:
ارتبط ظهور اإذاعة اجزائرية بالثورة التحريرية اجيدة بعدما قرر مؤمر
الصومام وقادة الثورة أمثال الشهيد القائد "العربي بن مهيدي" ونائبه على رأس
امنطقة اخامسة (وهران) امرحوم عبد احفيظ بوصوف امدعو (سي مروك)،
مواجهة الدعاية الفرنسية بتكثيف النشر وإماع صوت اجزائر امكافحة للعام،
عبد الرمان باباواعمر
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وكانت البداية بتاريخ  16ديسمر  1956حن شرعت اإذاعة السرية "صوت
اجزائر احرة امكافحة " ي بث براجها جهاز إرسال حمول فو شاحنة
متنقلة م اقتناؤه من القاعدة اأمريكية مدينة القنيطرة امغربية .متنقلة على
الشريط احدودي امغربي اجزائري بن السهول الوديان مسمعة صوتها
للجمهور اجزائري والسلطات ااستعمارية الي م تتمكن من رصد مكانها،
خاصة وأنها كانت توهم اجميع أنها موجودة ي قلب اجزائر من خال
الشعارات الي تبدأ بها بثها وهي " هنا صوت اجزائر امكافحة ،صوت جبهة
التحرير وجيش التحرير الوطي خاطبكم من قلب اجزائر".
كانت إذاعة اجزائر من امغرب تبث براجها على اموجات القصرة ،ابتداء
من الساعة الثامنة مساء ،باللغات العربية والقبائلية والفرنسية ،بغية الوصول
إى كل الفئات امستهدفة وامتمثلة أساسا ي الشعب اجزائري مختلف لغاته
إضافة إى السلطات الفرنسة وامعمرين داخل اجزائر وإى اجتمع الدولي
أيضا.
حضر الرامج امبثة ويقدمها طاقم من امناضلن أمثال :عبد اجيد مزيان،
عبد السام بلعيد ،مدني حواس ،رشيد النجار ،اهامي التيجاني ،موسى صداع،
عيسى قوار ،لوصيف بوغرارة ،امدعو حمد القوردو ،عبد القادر معاشو ،بن عبد
اه مود والشيخ رضا بن الشيخ احسن امدعو ميمون .وكان وراء هذا الطاقم
أعضاء " جنة النظام امدني" الي كانت تسهر على إعداد التقارير والتحاليل
السياسية لإذاعة السري.
 .1.1جربة اإذاعة احلية ي اجزائر:
بعد اسرجاع السيادة على اإذاعة والتلفزيون يوم  28أكتوبر  1962كانت
اجزائر تضم إذاعة وطنية تبث إى منتصف الليل إى سنة  ،1976حيث بدأ
التفكر ي البث اجهوي من وهران ومن قسنطينة مدة ست ساعات لكل حطة.
ليعطي بعدها قانون اإعام  1990الضوء اأخضر لإذاعة السمعية العمومية
باستعمال إمكانيات وقنواتها لبث الثقافة الشعبية ،واللهجات احلية ،وفقا
للمادة  13منه حيث جاءت على النحول اآتي" :تتوى أجهزة اإذاعة الصوتية
امسموعة التابعة للقطاع العام ي قناتها امتخصصة ي بث لثقافة الشعبية
والتكفل باستعمال كل اللهجات الشعبية للتبليغ وترسيخ الوحدة الوطنية
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والقيم العربية اإسامية ي اجتمع اجزائري( ".اجريدة الرمية:1990 ،
 .)03ليبدأ التفكر ي إنشاء إذاعات جهوية ي الوايات الي تتوفر اإمكانيات
التقنية وامالية إنشاء حطات جهوية على أن تبقى اإذاعة الوطنية امسؤول
على هذه احطات من النواحي التنظيمية والتسيرية واإنتاجية .كما أبقت
على احتكار البث اإذاعي عر كافة الراب الوطي وجعلته حت وصاية وزير
اإعام(.نور الدين تواتي.)127 :2008 ،
فكانت البداية من بشار ،حيث انطلقت إذاعة الساورة ي  20أفريل  ،1991ثم
تلتها متيجة ي  08ماي  1991والواحات ( ورقلة ) ي  09ماي من نفس السنة،
لتتواى بعد هذا التاريخ سلسلة انطا احطات اإذاعية اجهوية ي عديد
الوايات اجزائرية ،حيث وصل عددها سنة  2004إى  29إذاعة 17 ،إذاعة منها ي
الشمال و  12ي اجنوب(.سويقات لبنى .)156 :2010 ،ثم ارتفع بعدها العدد
وأصبح ختلف مناطق الوطن معدل إذاعة ي كل واية ي وقتنا احالي.
 2ماهية اإذاعة احلية وأهدافها:
 1 2تعريف اإذاعة:
عرفها امعجم اإعامي" :بأنها أوسع وسائل اإعام انتشارا وأكثرها شعبية،
ها مهور عام ،وتسطيع الوصول إليه خرقة حواجز اأمية ،والعقبات
اجغرافية والقيود السياسية الي تتمتع بها ،بعض الوسائل اأخرى منها،
الوصول إى جتمعاتها ،كما أنها ا حتاج إى التفرع العام( ".حمد منر
حجاب .)40 :2004 ،ويقصد بها أيضا" :ما يبث عن طريق اأثر باستخدام
موجات كهرومغناطيسية إمكانها اجتياز احواجز اجغرافية وربط مستعمليها
برباط مباشر وسريع(."...فضيل دليو)135 :1998 ،
كما تتميز اإذاعة على غرار نظرائها من وسائل ااتصال اجماهرية على
مقدرة خلق رأي عام حول موضوع معن.
 2 2تعريف اإذاعة احلية:
تعرف اإذاعة احلية بأنها ""تلك اإذاعة الي خدم جتمع حدودا
ومتناسقا من الناحية اجغرافية وااجتماعية وااقتصادية ،جتمع له
خصائص البيئة ااقتصادية والثقافية امتميزة على أن حده حدود جغرافية
وحتى تشمل رقعة اإرسال احلي ،اإذاعة احلية كوسيلة اتصال ماهرية
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مرتبطة أساسا مجتمع خاص وحدد الظروف وامعام" ( .منى سعيد
احديدي ،سلمى إمام علي.)161 :2006 ،
فاإذاعة احلية موجهة بالدرجة اأوى إى مهور اجتمع احلي امستهدف
فهي ملتزمة بالطابع احلي وبنوعية احياة ي ذلك اجتمع ،فاإذاعة جهاز
إعامي خدم جتمعا حليا حدود العدد فو أرض حدودة يؤدي معظم
أفراده نشاطا معينا ففي الريف مثا مارسون نشاطا اقتصاديا واحدا وهو
الزراعة ويقوم إى جانب الزراعة بعض احرف اأخرى امرتبطة بهذا
النشاط(.عبد اجيد شكري)13 :2006 ،
كما أن اإذاعة خدم جتمعا حدودا ومتناسقا من الناحيتن الطبيعية
وااجتماعية ،وتكون متواجدة ي جاهم الطبيعي للتعبر عن مصاحهم
وتعكس تراثهم وأفكارهم ،وهجتهم ،وتلي احتياجاتهم اخاصة وامتميزة ،وتقدم
اأخبار الي تهمهم ،وتردد اأماكن والشخصيات الي يعرفونها وتناقش معهم
امشكات الي مس صميم حياتهم اليومية.
فاإذاعة احلية إذن خاطب جموعة من البشر تقيم ي منطقة
جغرافية معينة وتتشابه ثقافتهم معناها العام حيث ميزهم عن غرهم من
اجتمعات بشكل أو بآخر( .ماجي احلواني.)33 ،2002 ،
 1 2أهداف اإذاعة احلية:
إى جانب اأهداف العامة لإذاعة ختص اإذاعات احلية باأهداف اآتيةــ:
 (.رحي مصطفى عليان ،حمد عبد الباسط.)09 ،1999 ،
 تقديم خدمات ختلفة للمجتمع احلي وحيق رغبة الناس يامشاركة والتعبر عن أنفسهم عن طريق مارستهم حقهم ي ااتصال.
 تغطية اأحداث احلية وحليلها وتفسرها انطاقا من امواقع وبتقديمرؤى شهود عيان حلن وتفسرات حللن حلين.
 الرويج عن نفوس أفراد اجتمع احلي و تسليتهم السهر على تلبية مضامن شبكة الرامج واحتياجات امستمع احلي ،أينيتعلق اأمر باحتوى واللغة ،مع ما حدث ي اجتمع احلي بلغة حلية.
 تهدف إى خدمة الثقافة الوطنية ،وإبرازها والتعمق ي جذورها ،عنطريق ما يقدم من برامج وأحاث ،حفاظا على اإرث احضاري والثقاي لكل
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منطقة ،وإبرازها عن طريق التعريف بتقاليد امنطقة ،وتارخها ،وخصوصية
سكانها.
 إبراز الثقافة احلية الشعبية ،خوفا من فقدانها ،كونها أساسا من أسسالشخصية الوطنية.
تقدم اإذاعة احلية كل أنواع اإنتاج اإذاعي من برامج ترفيهية ،دينية،
إعامية و ثقافية ،باإضافة إى تغطية ميع اأحداث والنشاطات.
 كسر احواجز الي حول بن امواطنن وامسؤولن احلين ،وحاولةنقل اهتماماته ومشاكله إى السلطة احلية.
فك العزلة عن امناطق النائية من الوطن باستعمال اإعام اجواري. ااهتمام برغبات اجمهور احلي والتعرف على مشكاته ،والوقوف علىاهتماماته أي أخذ اعتبارات ورغبات اجمهور امستمع ،فنجاح اإذاعة احلية،
يتوقف على إجاحها ي إشعار اجمهور.
وبفضل هذه اأهداف الي ميزها عن اإذاعة الوطنية افتكت مكانتها ضمن
اجتمع احلي بسبب قربها منه والتعبر عن انشغااته ومعاجته مشكاته.
 4 2ميزات اإذاعة احلية:
تتميز ااذاعة احلية بعدة ميزات نذكر منها:
 - 1ميزة ازدواجية اآنية وامصداقية :تعري امواطنن العديد من اأحداث
اليومية حلية كانت أو وطنيا وتعتر اإذاعة احلية مصدره الرئيسي واموثو
باعتبارها مثل امصدر الرمي واخبر على قول  ،Alekssisse TANفرغم
كثرة مصادر امعلومات وتطورها إا أن اإذاعة وبشكل خاص احلية (لقربها من
احدث) امصدر اموثو للمواطن احلي.
 - 2ميزة اللغة :تتحدث اإذاعة احلية بلغة اجمهور امستهدف وخاطبه
بها ،وقد تظهر فيها أيضا هجة سكان امنطقة امستهدفة ،وهذا لتوضيح الفكرة
أكثر وفهمها مهما اختلف امستوى التعليمي للمتلقي( .طار الشاري:2010 ،
.)305
 - 3ميزة اجمهور امستهدف :هو مهور حلي معروف اخصائص
الدمغرافية للقائم بااتصال .وكلما كان امتلقي معروفا كلما كانت تلبية
اشباعاته متاحة.
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 - 4ميزة امضمون :امضمون اإعامي لإذاعة احلية مستمد من اجتمع
احلي مكوناته ،عاداته وتقاليده ،فيسعى القائم بااتصال إى تلبية ميول
واشباع رغبات أفراد هذا اجمهور ،ويعاج ااشكاليات احلية الي يعاني منها.
الرامج اإذاعية اموجهة للمرأة اماكثة بالبيت ي إذاعة غرداية.
 1التعريف بإذاعة غرداية احلية:
ارتبط نشأت إذاعة غرداية احلية (إذاعة اجزائر من غرداية وفقا للتسمية
اجديدة) مشروع رئيس اجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة  ،وذلك ي
إطار مساهمة اإعام اجواري ي الرقية احلية حيث م إقرار إنشاء إذاعة
حلية عمومية ي كل وايات الوطن.
وم انطا البث التجريي هذه اإذاعة الفتية يوم  24فيفري  ،2001معدل
مانية ( )08ساعات يوميا ومن السابعة صباحا حتى السابعة مساء .ليتم بعدها
مديد البث إى اثنتا عشر ( )12ساعة يوميا ابتداء من يوم  17جوان ،2007
لرتفع بعدها وقت البث إى مانية عشر ساعة ثم إى أربعة وعشرون ساعة حاليا
مع خصيص بث مشرك من القناة اإذاعية اأوى باجزائر العاصمة ي بعض
فرات البث اليومي.
تبث إذاعة غرداية احلية براجها باللغتن العربية واأمازيغية متمثلة ي
اميزابية ،بباقة براجية متنوعة جسدا الوظائف السياسية لوسائل اإعام
كاإجبار ،التوجيه ،التثقيف والتعليم
فتنوعت براجها بن ما هو سياسي ،اجتماعي ،ثقاي ،ديي...،اخ وهذا
بغرض ااستجابة للتنوع السوسيولوجي والثقاي للمتلقي ي واية غرداية
وسعيا منها أيضا إى ربط امواطن بالراث امادي والامادي الذي تزخر به
امنطقة.
كما تهتم اإذاعة بالوظيفة الرفيهية لإعام من خال تنظيم العديد من
الرامج كامسابقات اأدبية والشعرية والثقافية ،بهدف إثراء التفاعل واحفاظ
على مكانتها ضمن وسائل ااتصال واإعام اجديدة اأخرى ،كما تولي أهمية
خاصة لبعض التظاهرات الثقافية من خال التغطيات امباشرة وتنظيم أيام
إعامية حوها كعيد الزربية امنظم خال ربيع كي سنة بواية غرداية ومدة
أسبوع تقريبا .إى جانب تغطية اأعياد وامناسبات الدينية والوطنية الي
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حتضنها الواية .كما تسطر اإذاعة شبكة براجية متنوعة مراعية الثراء
الثقاي وااجتماعي للمنطقة ،فتضم برامج موجهة لكافة شرائح اجتمع،
اسيما تلك الرامج الي تصب ي إطار التكافل ااجتماعي الذي ميز امواطن
اجزائري بشكل عام وامواطن ي واية غرداي بشكل خاص.
تضم إذاعة غرداية طاقما إعاميا وإداريا ،يشغل عدة أقسام على غرار ختف
اإذاعات احلية وهي قسم اأخبار ،قسم اإنتاج ،القسم التقي ،وقسم اإدارة
وامالية امكلف بالتسير الشؤون اإدارية وامالية للمؤسسة.
 4استخدامات امرأة اماكثة بالبيت لرامج إذاعة غرداية واإشباعات
احققة وفقا مقاربة ااستخدامات واإشباعات
 .1 4مفهوم امرأة اماكثة بالبيت:
تعرف امرأة اماكثة بأنها" :كل امرأة ا تقوم بأي عمل خارج امنزل وتعتر
ربة بيت تدير اأعمال امنزلية وكل ما يتعلق بربية اأطفال ،وهي ركيزة
أساسية ي كل بيت سواء كانت أم ،أخت ،زوجة ...،فمنها امثقفة ومنها اأمية
ومنها امتزوجة ومنها العزباء( ".مليكة احاج يوسف.)754 :1956 ،
ويعرف ( )Andrée Michelامرأة اماكثة بالبيت بأنها "ربة البيت وهي
امرأة الي ختص بنوعية عمل معينة داخل امنزل بدءا بالرتيب والتنظيف
والطبخ وصوا إى تربية اأواد وخدمة أفراد العائلة خاصة الزوج ،وهي امرأة
امتزوجة غر العملة ي قطاعات أخرى تهتم فقط بعناية بيتها وبشؤون أسرتها
وإدارة أمور حياتهم وفقا ما تراه مناسبا") Andrée Michel, 1977 : 172(.
مكننا إذن القول بأن امرأة اماكثة بالبيت ي هذه الورقة البحثية هي كل
النساء اماكثات ي البيت قصد تسير شؤونه امختلفة ،مختلف فئاتهن العمرية
ومستوياتهن الثقافية ،حيث نستهدف ي حثنا هذا امرأة اماكثة بالبيت ي واية
غرداية وكل امناطق احيطة الي يصلها البث اإذاعي حطة غرداية اجهوية.
ونظرا موقع اإذاعة احلية ي حياة امرأة اماكثة ي البيت مختلف
خصائصها ااجتماعية والثقافية ..،سطرت إذاعة غرداية باقة براجية متنوعة
موجهة للمرأة بشكل عام وللمرأة اماكثة بالبيت بشكل خاص .منها ما هو مباشر
يتطلب تفاعل الفئة امستهدفة ،ومنها ما هو مسجل .حاولة بذلك استمالة
هذه الفئة امهمة من اجتمع استخدام أكثر لإذاعة احلية وبراجها ،لغرض
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حقيق إشباعات مرتبطة أساسا بوظائف اإعام امتعددة ،كاإجبار ،والتثقيف،
والتوعية ،والرفيه..اخ.
 2 4مقاربة ااستخدامات واإشباعات:
يعود ااهتمام بدراسات استخدام اجمهور لوسائل اإعام وااشباعات الي
يسعى إى حقيقها من وراء ذلك إى ثاثينات القرن اماضي واستمر ي
اأربعينيات مع كل من "ازرسفيلد"و"برلسون" ،وي الستينات مع "ولر شرام"
و"باكر" وآخرون .خاصة مع ظهور التلفزيون وتوجه النظرة من اجمهور السلي
الذي يتلقى امعلومة ويتفاعل معها مباشرة دون وعي منه إى مهور ينتقي ما
يريد من رسائل إعامية بغية ااستجابة اشباعات معينة لديه ،حيث يضفي
موذج ااستخدامات وااشباعات صفة اإجابية على اجمهورـ
ويرى " كاتز " (الذي يعتر من مؤسسي نظرية ااستخدامات وااشباعات)
أن هذا امنظور يعتمد على مسة افراضات وهي)Katz,Blumler, 1974 : 11( :
 امتلقن لوسائل اإعام مشاركون فعالون ي العملية ااتصالية،ويستخدمون وسائل ااتصال اجماهرية لتحقيق أهداف مقصودة تستجيب
لتوقعاتهم واحتياجاتهم.
 استخدام وسائل ااتصال يعر عن احاجات الي يدركها اجمهور،وختلف تلك احاجات وتتنوع باختاف الفرو الفردية لأفراد ،وعومل
التفاعل ااجتماعي.
 امتلقي اجابي وهو الذي ختار الوسائل اإعامية وينتقي امضمونالذي يشبع حاجاته.
 مكن ااستدال على امعاير الثقافية من خال استخدامات اجمهورلوسائل ااتصال ،وليس من خال حتوى امضمون ااتصالي فقط.
 لأفراد القدرة دائما على حديد حاجاتهم ودوافعهم ،وهو ما مكنهم مناختيار الوسائل وامضمون الذي يلي احتياجاتهم.
كما وقد عر "كاتز وزماؤه" عن موذج ااستخدامات واإشباعات ي
الشكل التالي:
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موذج كاتز و بلوملر لاستخدامات واإشباعات
امصدر)Kats,Blumler, 1974 : 14( :
ونسعى من خال اقرابنا استخدامات امرأة اماكثة بالبيت لإذاعة احلية
إى حقيق اأهداف اآتية:
السعي إى معرفة الكيفية الي تستخدم بها امتلقيات اإذاعة ،انطاقامن فرض استطاعتهن اختيار امضمون الذي يشبع حاجاتهن وتوقعاتهن.
شرح دوافع استخدام امرأة اماكثة ي البيت إذاعة غرداية ،والتفاعل الذيحدثه.
 .3.4أهم الرامج اموجهة للمرأة اماكثة بالبيت :ااستخدامات
واإشباعات احققة
من خال الدراسة اميدانية الي ملت  64مفردة ختارة باستعمال العينة
القصدية مراعن ي ذلك إقبال مفردات البحث على الرامج اموجهة للمرأة
اماكثة بالبيت الي تبث عر إذاعة غرداية اجهوية دون غرها من الرامج،
إضافة إى مراعاة التنوع الثقاي وااجتماعي جتمع البحث ،حيث استعمالنا
أداة استمارة ااستبيان وامقابلة جمع البيانات ،وتوصلنا إى ما يلي:
 - 1عادات ااستخدام:
 تقبل ( 45مفردة)  %70,31من مفردات العينة على برامج اإذاعة يالفرة الصباحية فقط .ي حن أشارت ( 19مفردة)  % 29,68من الفئة امبحوثة
أنها تستمع إى اإذاعة ي الفرتن الصباحية وامسائية.
من خال النسب امسجلة يتضح أن الفرة الصباحية هي الفرة اأنسب
لاستماع إى اإذاعة عند امرأة اماكثة بالبيت حيث يعود ذلك إى:
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 تناسب ااستماع لإذاعة مع اانشغاات امنزلية للمرأة اماكثة بالبيت
حيث تكون عادة وحيدة ي تلك الفرة ،حيث تسهم اإذاعة ي مرافقتها ي
وحدتها وهو ما يشبع فيها حاجة اانتماء للمجموعة فاإنسان كائن اجتماعي
بطبعه .كما قد تسهم ي إبعاد اخوف والوحدة من خال امرافقة والرامج
احوارية وامباشرة والي تتيح إمكانية مشاركة امرأة اماكثة بالبيت فيها هاتفيا
أو بوسائل تقنية أخرى.
 نوعية الرامج الي تبث ي تلك الفرة والي تستهدف هذه الفئة من
اجتمع حيث وبعد استقراؤنا للرامج اموجهة للمرأة اماكثة بالبيت ي اإطار
الزماني للدراسة (موسم  )2020 /2019تبن أن حوالي  % 90من تلك الرامج
تبث ي الفرة الصباحية .وهو ما يدل على احرام ااذاعة لأوقات امفضلة
لعادات ااستماع لدى الفئة امبحوثة.
 ي سؤال حول سبب اإقبال على ااستماع إى اإذاعة هل هو بدافعالرغبة ي متابعة براجها أو من قبيل العادة الي دأبت امرأة اماكثة بالبيت.
تبن أن  % 53,12من العينة امبحوثة تقبل على استخدام اإذاعة عن رغبة منها
متابعة الرامج الي تبثها اإذاعة كما أبدت  % 29,7من أفراد العينة أنها تدرك
توقيت بعض الرامج وتنتظر بثها.ي حن عرت  % 17,18أنها تقوم بإشعال
امذياع بامصاحبة مع اأعمال امنزلية الي تقوم بها كل يوم.
من خال هذه النتائج مكننا تأكيد فرضية الباحثن ي تفسرهم للعاقة
بن ااستخدامات وااشباعات .حيث يرى اجاه اأوى منهم أن سلوك الفرد
امتمثل ي التعرض مضمون معن يكون غر خطط وبدافع العادة وهو ما عرت
عنه  % 17,18من مبحوثينا.
ي حن يرى ااجاه الثاني أن الدافع يؤثر بشكل مباشر ي الفرد بوصفه
حاجة ملحة ا تهدأ إا بعد أن يتم اشباعها وهو ما تبينه بشكل خاص النسبة
 %29,7من مبحوثينا حيث تنتظر برامج معينة اشباع حاجات معرفية،
تثقيفية ،ترفيهية....اخ من خال التعرض لتلك الرامج.
ويرى ااجاه الثالث أن الدافع هو شيء داخلي يؤثر مباشرة ي الفرد ،لذا
فمن الصعب حويله إى شيء ما متمثل ي سلوك معن وهو ما تعر عنه النسبة
. %53,12
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كما مكننا إدراج النسبة اأوى(  ) %17,18ضمن تفسر هذا ااجاه
الثالث خاصة وإذا اعترنا تلك العادة ي ااستماع ناجة عن حاجة نفسية
معرة عن جنب الشعور بالوحدة ي أوقات الصباح بعد خروج الزوج للعمل
واأبناء للمدارس ،...خاصة وأن موذج ااستخدامات وااشباعات لـ "كاتز"
و"بلوملر" ينطلق من عوامل نفسية لدى امتلقي جعله يقدم على استخدام
وسائل اإعام.
 - 2عادات ااستخدام وااشباعات احققة:
لغرض معرفة عادات ااستماع للرامج امخصصة للمرأة اماكثة بالبيت
واإشباعات احققة قمنا حصر ختلف الرامج امستهدفة للفئة امبحوثة ي
الشبكة الراجية العادية للموسم ااجتماعي (( ،)2020/2019كرمة
سامات )2020/2019 ،وحاولنا البحث عن احاجات الي تود الفئة امبحوثة
إشباعها من خال تلك الرامج فكانت النتائج وفقا لآتي:
 برنامج "فضاء اأسرة":
هو برنامج أسري يبث ثاثة أيام ي اأسبوع وهي :اأحد والثاثاء واخميس
من الساعة التاسعة إى العاشرة صباحا.
يعاج الرنامج مواضيع متعددة تهم اأسرة ي مدينة غرداية من خال
البث امباشر التفاعلي ي احدى فقراته وباستعمال الروبورتاجات امسجلة .كما
يكون الرنامج مسجا ي أحيان أخرى ،حيث يكيف بثه وفقا للشبكة الراجية
(العادية والرمضانية والصيفية).
تكمن أهمية هذا الرنامج ي امواضيع امتنوعة الي يعاجها ،فهي مس
ختلف نواحي حياة اأسر حاولة اشباع احتياجاتها .كما أن الفئة امستهدفة
هي النساء اماكثات ي البيت بصفة مباشرة نظرا للتوقيت امبث فيه (- 09.00
 )10:00حيث ترى نسبة % 91,10من الفئة امبحوثة أنه وقتا مناسبا لبث
الرنامج.
كما تولي إدارة اإذاعة أهمية بالغة هذا الرنامج وحاول ترقيته كلما
أتاحت الفرصة ذلك ،مستقبلة بذلك انشغاات امتصات وحاولة ااستجابة
لرغباتهن والسعي اشباعاتهن ،سواء فيما تعلق باجانب الشكلي للرنامج أو
محتواه من مواضيع واهتمامات الفئة امستهدفة( .كرمة سامات.)2020 ،
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وجدر اإشارة أيضا أن الرنامج يهتم بامناسبات الي تصادف اأيام الي
تبث فيه ويكون ي موعد احدث كاأعياد وامناسبات الدينية والوطنية
وااحتفاات احلية (كعيد الزربية )...والوطنية .واأيام العامية ...اخ.
عرت نسبة ( 46مفردة)  % 71,87من أفراد العينة أنهن يستمعن إى
الرنامج بشكل دائم ي حن عرت ( 12مفردة) وما نسبته  % 18,75أنهن
يستمعن هذا الرنامج أحيانا ،أما النسبة امتبقية وامقدرة بـ 06( % 09,38
مفردات) فتستمع لرنامج فضاء اأسرة ي حاات نادرة
ومن خال هذه النتائج امتحصل عليه ترز أهمية متابعة النساء اماكثات ي
البيت من الفئة امبحوثة هذا الرنامج الذي يعد من بن أهم الرامج اموجهة
هذه الفئة من اجمهور امتلقن ،ويعود هذا ااهتمام حسبهن إى اجانب
الشكلي للرنامج الذي متاز باحيوية والتفاعل امصاحبن للفرة الصباحية
واأعمال امنزلية الي مارسها النساء اماكثات ي البيت ،كما يعود إى جانب
احتوى من خال معاجته مواضيع من صلب اهتمامهن فهو بذلك يشبع عدة
احتياجات لديهن ،كالتثقيف ،والتعليم ،وامشاركة (من خال الفقرة
التفاعلية) ،والرفيه أيضا من خال الفواصل اموسيقية امصاحبة لفقرات
الرنامج.
 برنامج "إرشادات أسرية":
هو برنامج أسبوعي تثقيفي إرشادي يبث نهار كل يوم أحد ،يستهدف
كل الفئات ااجتماعية ،وبشكل خاص امرأة اماكثة ي البيت نظرا لطبيعة
توقيت الرنامج وامواضيع الي يعاجها خاصة تلك امتعلقة بالربية النفسية،
والصحية ،بلغة سهلة وميسورة.
يستضيف الرنامج ختصن نفسانين و مرشدين أسرين وأطباء ي
ختلف ااختصاصات الطبية
حيث يقدم وظيفة اإرشاد والتوجيه ،من خال النصائح الي يقدمها طاقم
الرنامج.
وتكمن أهمية الرنامج بكونه تفاعلي ومباشر ي شطره الثاني .حيث يتم
طرح موضوع احصة وحليله ومناقشته من طرف ضيف احصة ،ثم تفتح
خطوط ااتصال باجمهور اخارجي الذي يغلب عليه النساء اماكثات ي البيت.
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أفادت نسبة  33( %51,56مفردة) من عينة الدراسة أنها تتابع هذا الرنامج
بشكل دائم ي حن صرحت  26( %40,62مفردة) من الفئة امبحوثة أنها تتابع
الرنامج أحيانا .أما ( 05مفردات) وما نسبته  % 07,82فا تتابع الرنامج إا
نادرا.
ومن خال هذه النتائج يتضح أن نسبة معترة من أفراد العينة تتابع برنامج
إرشادات أسرية لغرض إشباع حاجات التثقيف ي مواضيع ذات صلة باحياة
اأسرية وتنمية الوعي الصحي للفئة امبحوثة ،حيث أن الوظيفة اأساسية هذا
الرنامج هو التوجيه واإرشاد والتثقيف.
كما أن الشطر الثاني للرنامج وامخصص استقبال اتصاات اجمهور
امتلقي والذي يغلب عليها النساء اماكثات ي البيت (سامات كرمة)2020 ،
أعطى طابع التفاعلية وأكسب اجمهور صفة النشاط فلم يعد اجمهور سلبيا
كما كانت تفرض النظريات القدمة (.)Dwitt, 1982 : 02
 برنامج "إيشمن أطامطوت" (لك سيدتي) أو (لك ايتها امرأة):
يعتر من الرامج امستهدفة للمرأة اماكثة ي البيت وذلك من خال
تسمية الرنامج الذي جاء باللغة اأمازيغية (اميزابية) "امن أطامطوت أي
"لك سيدتي" ،ومن توقيت بثه أيضا ،حيث يبث نهار كل ثاثاء ،يهتم بفئة مهم
من مواطي واية غرداية وهي امرأة امزابية ،ويتناول مواضيع ختلفة ذات بعد
ثقاي اجتماعي ،تارخي من خال إبراز العادات وتقاليد اجتمع امزابي.
متاز باستعمال لغة سهلة بسيطة تتخللها بعض الشروحات أحيانا بالعربية
قصد الوصول إى أكر قدر مكن من النساء اماكثات ي البيت مختلف
لغاتهن.
وقد عرت نسبة  25( % 39,06مفردة) من عينة الدراسة على امتابعة
الدائمة للرنامج ي حن صرحت  20( % 31,25مفردة) من امبحوثات عن عدم
متابعتها للرنامج إا نادرا أما النسبة امتبقية ( )%29,69فأشارت إى تستمع
إى الرنامج من حن إى آخر.
من خال هذه النتائج الي جاءت متقاربة بعض الشيء ،يتضح عدم فهم
بعض النساء اماكثات ي البيت للغة اأمازيغية (امزابية) ما جعلهن ا يقدمن
على ااستماع إليه وهو ما يدعم فرضية ااجاه الثاني من الباحثن عند
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حديثهم عن عاقة ااستخدام بااشباعات حيث يعترون أن استخدام وسائل
اإعام ا ينبع من العادة بل الدافع لاستخدام بوصفه حاجة ملحة ا تهدأ إا
بعد أن يتم اشباعها.
كما يدعم أيضا فرضية اجمهور النشط امنتقي للرسائل وامضمون حيث
يرى "بلوملر" أن عنصر النشاط أو الفعالية لدى اجمهور يشر إى الدافع
اأساسي واانتقائية ،واأذوا  ،وااهتمامات الي مكن أن حدث ي حالة
التعرض لوسائل اإعام .)Blumler, 1979 :9( .ويشر "هاريس" أن تأثر
وسائل ااتصال يتم من خال اانتقاء الذي يعتمد على الفرو الفردية ،حيث
يتباين الناس ي إدراكهم لنفس الرسالة ،كما يتباينون ي طبيعة استجابتهم
ها.
أما بالنسبة للفئة الي عرت عن متابعتها الدائمة هذا الرنامج الذي
حاول إبراز الراث الامادي للمجتمع واأسرة امزابية .فتسعى إى إشباع حاجة
اانتماء إى اجماعة ااجتماعية حيث انتهى "جون جنستون" إى أن أعضاء
اجمهور ا يتعاملون مع وسائل ااتصال باعتبارهم أفراد معزولن عن واقعهم
ااجتماعي ،وإما باعتبارهم أعضاء ي ماعات اجتماعية منظمة ،وشركاء ي
بيئة ثقافية واحدة .لتؤكد على دور العوامل الدموغرافية وااجتماعية ي
التعرض لوسائل اإعام ،مثل ارتباط هذا التعرض بالنوع ،العمر ،امهنة ،امستوى
التعليمي وااجتماعي وااقتصادي(.ليلى حسن السيد .)77 :1993 ،والدافع
لاستماع هذا الرنامج ي حالة مبحوثاتنا هو اارتباط باجماعة ااجتماعية
واشباع حاجة اانتماء.

 برنامج "حدائق أسرية":
يعتر برنامج "حدائق أسرية" من الرامج اأسبوعية الذي تشهد إقباا
واسعا من الفئة امبحوثةـ فهو يبث يوم أربعاء من الساعة  08:30إى 10:00
صباحا.
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يهتم بالتوعية الدينية والتنمية البشرية حيث يستضيف ختصن ي
اجالن اإرشادي الربوي والديي .يبث الرنامج بصفة مباشرة ويسمح
مشاركة اجمهور امتلقي بطرح أسئلتهم على الضيوف وتلقي التوجيه والنصح
واارشاد من امختصن الذين م استضافتهم .وتشهد الفئة امشاركة إقباا
واسعا من طرف الفئة امستهدفة من هذه الدراسة ،وذلك بسبب توقيت الرنامج
و امواضيع الي يتم معاجتها وامرتبطة باأسرة ،وهي ضمن ثاثة أركان:
"ركن الطريق إى اجنة" يهتم باجال الديي وتقديم اإرشادات والنصائح وفقا
للشريعة اإسامية من طرف مرشدة دينية.
"ركن ااستشارات النفسية" :حيث يستضيف هذا الركن اخصائية ي هذا
اجال ،تتطر عموما إى امواضيع ذات الطابع النفسي ااجتماعي وحاول
مناقشة بعض امشاكل الي تعاني منها امرأة اماكثة ي البيت ومشاكل الشباب
 ...وتقديم حلول ها بأسلوب سهل وواضح مراعية الفروقات الثقافية للفئة
امستهدفة .أما الركن الثالث فمخصص للطبخ وطريقة حضر احلويات
واأطبا امنزلية مي بـ"أحلى أطبا اأسرة" يستضيف ختصة ي اجال
أيضا.
ناحظ من خال هذه اأركان الثاث وامواضيع الي يتم التطر إليها فيها
أنها من عمق اهتمامات امرأة ربة البيت ،لذا جد هذا الرنامج إقبال واسعا سواء
بامشاركة فيه أو من خال ااستماع إليه من طرف امرأة اماكثة ي البيت .حيث
تؤكد النتائج الي توصلنا إليها ي دراستنا هذه أن  39( %60,94مفردة) من
عينة الدراسة يستمعن إى فقرات الرنامج بشكل دائم ،و 19( %20,21مفردة)
أحيانا ،ي حن ا تستمع ( 06مفردات) ما نسبته  %18,85من الفئة امبحوثة
للرنامج إى نادرا.
من خال النتائج امسجلة يتبن اقبال الفئة امبحوثة على برنامج حدائق
أسرية بشكل افت نتيجة للمواضيع الي يعاجها ،ففي دراسة حليلية مضامن
هذا الرنامج تبن إقبال شديد للنساء اماكثات ي البيت على الركن اأول
خاصة نتيجة معاجته لإشكاات الي تطرحها امتصات وحاولة إعطاء حلول
ها ا سيما امشاكل الزوجية ،امراث...،حيث حظيت بااهتمام الواسع لتأتي
امواضيع الثقافية ي امرتبة الثانية من خال حاولة نشر الثقافة احلية
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اسيما مساهمات امرأة اماكثة ي البيت من حرف وصناعات تقليدية ،خاصة
عندما يتزامن الرنامج مع حدث حلي كعيد الزربية ربيع كل سنة .كما أن
لغة الرنامج متاز بالبساطة من خال اعتماد العربية الفصحى أو العامية
الدارجة بشكل أكر رغبة من القائمن على الرنامج وضيوفه الوصول إى
أكر قدر مكن من الفئة امستهدفة.
ومنه مكننا القول أن إقبال الفئة امبحوثة استخدام هذا الرنامج كان
لغرض إشباع حاجات عدة منها التثقيف والتعلم ي امواضيع الي يطرحها
الرنامج (دينية ،ثقافية ،أخاقية ،)...إضافة إى اشباع حاجة اانتماء إى
اجتمع بفضل إبراز الراث امادي والامادي للمجتمع ي مدينة غرداية باختاف
وتنوع ثقافاته.
 برنامج "ماذج نسوية حلية ناجحة":
يعرض هذا الرنامج السرة الذاتية لنساء ناجحات ي إحدى جاات
حياتهن (العلمية أو احرفية أو العملية) ويكنن من اجتمع احلي ،حيث يركز
على نقاط قوتهن وسر وراء ميزهن ،ويهدف الرنامج إى زرع اأمل والنهوض
بهمم النساء اأخريات من أجل ااقتداء ،فبالرغم من تشابه الظروف احيطة
(كونهن من اجتمع احلي).
كما يستضيف الرنامج أحيانا ماذج من تلك النساء وتفتح خطوط
التفاعل مع امشاركن بشكل عام ومن النساء بشكل خاص .حيث حاول فيه
طاقم الرنامج و الشخصية امستضافة اختصار جربة جاحها وتقدمها ي
طبق للمستمعات .ويشهد الرنامج تفاعا معترا من النساء اماكثات ي
البيت.
حيث عرت 30( %46,86مفردة) أنهن يتابعن الرنامج دائما ،ي حن أكدت
نسبة 15( %23,43مفردة) منهن أنهن يتابعنه أحيانا .أما ( 19مفردة) أي ما
نسبته  %29,88ا يستمعن إى الرنامج إا نادرا.
من خال النتائج امسجلة ناحظ إقبال مقبوا للرنامج حيث جاوز
النصف بن امستمعات إليه بشكل دائم وأحيانا حيث مكننا إرجاع ذلك إى
ااستفادة من جارب النجاح للسر الذاتية امعروضة وبالتالي إشباع حاجة
التثقيف والتعلم الي تضمنها وسائل اإعام كما تعتر إحدى وظائفها كما
عبد الرمان باباواعمر
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أن اختيار تلك النماذج من بيئة امبحوثات يشبع فيهن حاجة اانتماء لبيئة
اجتماعية واحدة تتميز بنفس الظروف الي تعيشها عينة الدراسة وتؤكد ما
ذهب إليه حسن عماد مكاوي ي كتابه ااتصال ونظرياته امعاصر حن أشار بأن
العديد من ااحتياجات امرتبطة باستخدام وسائل ااتصال اجماهرية ترتبط
بوجود الفرد ي بيئة اجتماعية وتفاعله مع هذه البيئة(.حسن عماد مكاوي ،ليلى
السيد.)244 :2008 ،
هذه ملة من الرامج الي تستهدف امرأة اماكثة بالبيت بشكل مباشر ،غر
أننا نشر إى وجود برامج أخرى موجهة إى كل فئات اجتمع ي غرداية ،وتشهد
مشاركة ملحوظة من النساء اماكثات ي البيت نذكر على سبيل امثال ا
احصر :أريد حا ،الصحة واحياة ،اموعظة احسنة(.سامات كرمة)2020 ،
كما خصص إذاعة غرداية احلية برامج مناسباتية ي شكل باطوهات
مفتوحة تتعلق مثا :بامرأة احرفية امنتجة ،مكافحه العنف ضد امرأة ،العادات
والتقاليد احلية ،امناسبات الدينية ،والوطنية ،واحلية.

خامة:
من خال دراستنا استخدامات امرأة اماكثة ي البيت لرامج إذاعة
غرداية احلية امخصصة هذه الفئة امهمة من امتلقن واإشباعات احققة،
وبناء على حليل النتائج ومناقشتها توصلنا إى ما يلي:
عبد الرمان باباواعمر
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 تولي إذاعة غرداية احلية أهمية بالغة هذه الفئة من امتلقن وذلكبتخصيص برامج متنوعة تنوع اخصائص الدموغرافية والسوسيولوجية
للنساء اماكثات ي البيت ،حاولة ااستجابة حاجيات أكثر نسبة مكنة
منهن.
 أغلب الرامج اإذاعية امستهدفة هذه الفئة استهدافا مباشرا تبث يالفرة الصباحية ،وهو التوقيت النسب للتلقي حسب إجابات عينة الدراسة.
 أغلب مفردات عينة الدراسة يقبلون على استخدام الرامج اإذاعيةبشكل مقصود وبرغبة منهن متابعتها حثا عن ااستجابة حاجات حاجات
نفسية ،اجتماعية ،ثقافية ...مؤكدين فرضية ـ "كاتز" و"بلوملر" لاستخدامات
أنها تكون بدوافع ذاتية لدى امتلقي جعله يقدم على استخدام وسائل اإعام.
 تعتر امرأة اماكثة ي البيت مهورا نشطا ي استخدامه لإذاعةاحلية ،سواء ي إقباله اانتقائي للرامج ومضمونها أو ي تفاعله أثناء الرامج
امباشرة.
 يغلب على الرامج اموجهة هذه الفئة من امتلقن صفة البث امباشر ،منخال عرض اموضوع ومناقشته ي جزه اأول ثم فتح اجال التفاعلي ي جزئه
الثاني.
 تقبل الفئة امبحوثة على استخدام الرامج اإذاعية امعنية بالدراسةلغرض اشباع حاجات لدهن ،كاحاجة للتعلم والتثقيف من خال الرامج
التعليمية التثقيفية ي ختلف اجاات ااجتماعية ،النفسية ،الدينية،
الثقافية ،امنزلية (الطبخ ،اجانب اجمالي .)..،احاجة لانتماء للجماعة
ااجتماعية من خال الرامج امهتمة بإبراز الراث امادي والامادي منطقة
غرداية.

التوصيات:
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انطاقا من أن الدراسات اإعامية ااتصالية تعتر امتلقي أهم حلقات
امزيج ااتصالي وأنه م يعد سلبيا يتلقى الرسائل ويتفاعل معها بااجاب ،بل
منتقيا للوسيلة ومضامينها ي عملية ادراك ثاثية ( التعرض اانتقائي ،اادراك
اانتقائي ،وااحتفاظ بامعلومات بشكل انتقائي) وجب اجراء دراسات معمقة
للفئة امستهدفة والبحث عن دوافع ااستخدام لغرض تقديم مضمون إعامي
يستجيب حاجيات عينة الدراسة سواء من حيث طبيعة موضوع الرامج أو
مضمونها .كما يوصى بتوسيع دائرة جال الرامج من الثقافية ،ااجتماعية،
الرفيهية ،الدينية إى ااقتصادية ،والسياسية ..مع ضمان هامش واسع حرية
الرأي والتعبر.
آفا البحث:
 إجراء دراسات حليلية مضامن الرامج امذكورة ي هذه الدراسةوالبحث عن القيم الي تقدمها ،ثم اخروج بتوصيات علمية تستفيد منها
اإذاعة أننا نعنى بالدراسة فئة مهمة وتعتر أساس قيام ورقي اجتمعات.
 اقراح برامج وجاات واشباعات أخرى للفئة امستهدفة لغرض ضمانها،واإحاطة بكل احتياجات امرأة اماكثة ي البيت.
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AbstractThis Study Aimed To Measure The Degree Of Availability Of
The Most Important Requirements For Internationalization Of Higher
Education At The University Of Jijel From The Viewpoint Of Faculty
Members Of The Faculty Of Economic, Commercial And
Management Sciences, The Study Used The Questionnaire As A Tool
To Collect Data As It Was Distributed To A Random Sample Of 70
Faculty Members In The College, The Most Prominent Findings Were
That The Degree Of Availability Of The Requirements Of
Internationalization Of Higher Education At The University From The
Viewpoint Of The Faculty Members Was Weak, And The Study Also
Included A Set Of Suggestions That Could Help In Developing The
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Well As Improving The Degree Of Availability Of Its Most Important
Requirements By University Of Jijel.
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امقرم- .1
شهرالوعتم امعاانهتي الوقرنالوعشريناتشكلاانظتماعتمي اجريرااكتنتاأبرزا
متتهامتايعرفابتوعام الوياتطاا امعتمهت ا آويتتهت اتراجيتًااتىاأصحوتاهيا
لإطتا الوذي ايفرض اأن اتتورك افيه ا تتأثر ابه اكل الوظالهر اللتمعي اعَىا
 ا وقر اأثر اهذه الوتطاال ا لوتغرل اعَىا، الإقَيمي ا لور وي،لمستاى الحَي
كتف امنتايالحيتةا مايكنالوتعَيمابصف اعتم ا لوتعَيمالوعتويابصف اختص ا
معزلاعناتأثرلتهتاامتاجعَهاخرجامناعزوتهالحَي اإىالإنفتتحاعَىاشعابا
ا، ابلاأصحوتاتتسمابتوعتمي، افَماتعرالمعرف اذل اختصي احَي،ثقتفت الوعتم
متااتهمايااخَقاحريت اتالجهالور لابصف اعتم ا مؤاست الوتعَيمالوعتويا
 الوتميز ا متي الوثقتف الحَي ا،بصف اختص اتتمثل اأاتات اي الوتنتفس
لحتفظ اعَيهت امن الوتذ يب اي الوثقتفت الأخرى اي اظل اتناع الانتمتءل ا
ا مناأجلامالجه اهذهالوتوريت ابرزاتر يلالوتعَيم الوعتويا. لوفكري ا لوثقتفي
كأار اأهم الأد ل المستخرم امالجه الوعام اي اجتل الوتعَيم الوعتوي امنا
خال اإكستب امؤاست الوتعَيم الوعتوي الوقراة الوتنتفسي ا لمكتن الوعَمي ا
ͺͺͷ

ا

امحتاكاباعش،أبااافيتنازليريا

جَة الوالات اوَحوا ا الورالات اللَر14االوعردا)2021(3ا:ا907- 884

لمرماق ابن اد ل الوعتم اي اإطتا الحفتظ اعَى الخصاصي الوثقتفي ا لهاي ا
لحَي .ا ا
مت اأن الوتعَيم الوعتوي اي الجزلئر اويس اي امنأى اعن احريت الوعام ا اا
يستطيع اجنب اتأثرلتهت افإن اتحي اتر يل الوتعَيم الوعتوي اكخيتا اإارلجيا
أصحح اضر اة امَو  ،اوذل اانوت ل امن اخال اهذه الورالا ا اقيتس امرى اتالفرا
متطَحت اتر يل الوتعَيمالوعتوي اياجتمع اجيجلامن اخالاآالء ا اأعضتءاهيئ ا
لوترايسابكَي الوعَامالاقتصتدي ا،الوتجتاي ا عَامالوتسير .ا
- .1.1اإشكتوي الورالا ا ا
امتامرىاتافرامتطَحت اتر يلالوتعَيمالوعتوياياجتمع اجيجلامنا جه انظراأعضتءاهيئ الوترايسابكَي الوعَامالاقتصتدي ،الوتجتاي ا عَامالوتسير؟ا ا
 اهلاتاجرافر قاذل اداو اإاصتئي اعنرامستاىالوراو ا( 0.05ا≥ اا)ابنامتااطت اإاتجتبت اأفرلدالوعين ااالامرىاتافرامتطَحت اتر يلالوتعَيما
لوعتوي اي اجتمع اجيجل اتحعت اوَمتغرل الواظيفي ا لوشخصي المعتمرة ايا
لورالا ؟ ا
- 2.1افرضيت الورالا ا ا
تتموااالورالا ااالافرضيتناأاتايتناكمتايَي :ا
الوفرضي الأ ى ااتتافرامتطَحت اتر يلالوتعَيمالوعتوياياجتمع اجيجلابراج امتااط امنا جه انظراأعضتءاهيئ الوترايساوكَي الوعَامالاقتصتدي ،الوتجتاي ا عَاما
لوتسير .ا
لوفرضي الوثتني ا
 اتاجرافر قاذل اداو اإاصتئي اعنرامستاىالوراو ا(ا 0.05ا≥ اا)ابنامتااطت اإاتجتبت اأفرلد الوعين ااال امرى اتافر امتطَحت اتر يل الوتعَيما
لوعتوياياجتمع اجيجلاتحعتاوَمتغرل الواظيفي ا لوشخصي ا(الوسن،الخرة،ا
تقَرالمنتصبالإدلاي )المعتمرةايالورالا .
ا
أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا
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- 3.1أهرلفالورالا ا ا
تهرفاهذهالورالا اإىاحقيقامتيَي :ا
الوتعريفامفهاماتر يلالوتعَيمالوعتوي؛ االوتعرفاعَىاأهمامتطَحت اتر يلالوتعَيمالوعتوي؛ ا امعرف امرىاتافرامتطَحت اتر يلالوتعَيمالوعتوياياجتمع اجيجلامناجه انظر اأعضتء اهيئ الوترايس ابكَي الوعَام الإقتصتدي  ،الوتجتاي ا عَاما
لوتسير .ا
- 4.1ار دالورالا ا
الحر دالوزمتني :اأجريتالورالا ابناشهرياأكتابرا نافمرامنالوسن الجتمعي ا .2020/2019ا
 الحر د المكتني  :اأجريت الورالا ابكَي الوعَام الاقتصتدي  ،الوتجتاي اعَامالوتسيراجتمع اجيجل اعَىاإعتحتاهتاأكراكَي امناايثاعردالوطَح ا
كذلاأعضتءاهيئ الوترايسابتجتمع .
الحر دالماضاعي :ادالا اداج اتافراأهمامتطَحت اتر يلالوتعَيمالوعتوياجتمع اجيجلامنا جه انظراأعضتءاهيئ الوترايس.ا ا
 الحر د الوحشري  :اأجريت الورالا اعَى اأعضتء اهيئ الوترايس الورلئمنابكَي الوعَامالاقتصتدي ،الوتجتاي ا عَامالوتسيراجتمع اجيجل .ا
- 5.1أهمي الورالا ا
اتتمثلاأهمي الورالا افيمتايَي:ا ا
اوفتالإنتحتهاإىاماضاعاتر يلالوتعَيمالوعتويالوذياأصححايشغلامكتن اهتم ابتونسح اوَجتمعت الوعتمي الورلئرة ابصف اختص ا لور ل المتقرم ابصف ا
عتم  ،امت اوه امن اإنعكتات اإجتبي اعَى اميع الأصعرة الاقتصتدي  ،الوثقتفي ،ا
لإجتمتعي ا،الوعَمي ...اإخ؛ ا
 اتسَيط الوضاء اعَى ا لقع اتر يل الوتعَيم الوعتوي اي الجزلئر امن اخالادالا امرىاتافرامتطَحتتهالأاتاي اجتمع اجيجلامنا جه انظراأعضتءاهيئ ا
لوترايسابكَي الوعَامالاقتصتدي ،الوتجتاي ا عَامالوتسير.

أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا
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- 6.1منهجي ا أد ل الورالا ا ا
إعتمر الورالا اعَىالمنهجنالتتين :ا
المنهجالواصفي:اإاتخرمايالجتنبالونظرياوَرالا  .المنهج الوتوَيَي :ا ذوك ابإاتخرلم الإاتحتن اكأدلة اجمع الوحيتنت  ،ا قرا
أعتمراعَىامقيتساويكر الخمتاياوقيتساإاتجتب المحواثن .ا
- 7.1أاتويبالوتوَيلالااصتئي ا
امناأجلاحقيقاأهرلفالوحوثا إختحتاافرضيتتهاماإاتخرلماجماع امنا
،ا
لأاتويبالإاصتئي ايالوتوَيلا ذوكابتإعتمتداعَىابرنتمجا 19
مثَتالأاتويبابتتتي :ا
 امعتمل الإاتحتط ابراان اوقيتس الإتستق الورلخَي اوإاتحتن  ،امعتملالوثحت اأوفتاكر نحتخاوقيتساثحت الإاتحتن ،ا المتااطت الحستبي ،ا الاحرلفت ا
لمعيتاي ،اإختحتاا" "ااوعين ا لارة،اإختحتاا" "اوعينتنامستقَناورالا الوفر ق .ا
 - .2لإطتاالونظرياوَرالا ا ا
ا- 1.2الوفرقابنالوعام ا لوتر يل ا
امكن الوتمييز ابن الوعام ا لوتر يل امن اخال اإعتحتا الوعام اعمَي ا
وَهيمن الإقتصتدي ابتوراج الأ ى ،اثم الوسيتاي ا يتحع اذوك الجالنبا
لإجتمتعي  ،الوثقتفي ا لوتكناواجي ا غرهت ،اأمت الوتر يل افيعي اغتوحت اجعلا
لوشيءامنتاحتاأ امفهامتابناختَفاد لالوعتم،امتايعززا يرعمااحلالوتعت نا
لوتفتهم الور وين ،ا عَيه امكن الوقال اأن الوتر يل ايعنر اأدلة امالجه احريت ا
لوعام ،ا لوتر يلاوهاميتديناعرةامنابينهتالوتعَيمالوعتوي .ا
2.2ا -اتعريفاتر يلالوتعَيمالوعتوي ا
قُرمتالوعريرامنالوتعتايفامصطَحاتر يلالوتعَيم الوعتوي،ا يعترالوتعريفا
لأكثر اإنتشتال ا ترل ا ابن المهتمن امجتل اتر يل الوتعَيم اااآءل اكتنالا
أشختصت ،امؤاست اأ اهيئت اإقَيمي ا د وي ا(برنتمج الأمم المتورة اوَتنمي ا
لاقتصتدي ا لوتعت نا OECDا،امنظم الويانيسكا،)...اهاالوتعريفالوذياقرمتها
لوحتاث اجتين انتيت  Jane Knightايث اتعرفه اعَى اأنه ا"عمَي ادمج اوَحعرا
لور ويا لوحعرالوحنالوثقتياأ الوحعرالوكانياياأهرلف،ا ظتئفا خرمت الوتعَيما
أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا
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لوعتوي ا"(،)knight, 2012 Page 29ا مناخالالوتعريفاجراأنالمصطَوت ا
لويا ضعتهتالوحتاث امنتقتةابعنتي ا وكلامنهتادااتها أهميته ا فمتايَياشرحا
وكلامصطَح:ا( )knight, 2012 , Page 30ا
افمصطَحاعمَي ااأاتخرماعمرلاوراو اعَىاأنامصطَحالوتر يلاهااجهرا
متالصلاأ امستمر،اي اانامصطَحادمجااأاتخرمابصف اختص اوَراو اعَىا
تضمن الوحعر الور وي ا لوحعر الوحن الوثقتي امن اأجل الوتأكير اعَى اأن الوتر يلا
بعر احااي ا متالصل ا ويس اهتمشي اي الوسيتات ا لورلمج ادلخل المؤاس ا
لجتمعي اأ الونظتم الجتمعي ،اأمت المصطَوت  :الور وي ،الوحن اثقتي ا لوكاني ا"ا
أاتعمَالاعناقصراكثتوا امعتاإبرلزاإتستعالوتر يلاعَىالمستاىالور وي،ايا
انامصطَوت اهرف،ا ظيف خرم ااافقراأختر ابر ي ا عيتن ،افمصطَحا
هرف ايشر اإى الور ا الأاتاي الوذي ايَعحه الوتعَيم الوعتوي ادلخل الور و اأ ا
لمنطق  ،اأمت امصطَح ا ظيف افيمثل الواظتئف الأاتاي اأي امؤاس اتعَيما
عتويا هيالوترايس،الوتعَيم،ا لوحوثالوعَمي،امناأجلاخرم اللتمعامفهامها
لوالاع،ابينمتامصطَحااخرم ا افهاامفهاماضيقايشراإىامتاتافرهامؤاست ا
لوتعَيمالوعتويامناخرمت اياشكلادا سا برلمجاااآءلاكتنتاحَي اأ اد وي ا
(مناختاجاار دالواطن) .ا
منابنالوتعتايفالأخرىالمقرم اوتر يلالوتعَيمانذكراأهمهتافيمتايَي :ا
 اتعرف  Fionnaاتر يلالوتعَيمالوعتوي اعَىاأنها"اعمَي امقصادةاإدمتجالوحعر الور وي ،الوحعر ابن الوثقتي ا لوحعر الوكاني اي اأهرلف ا ظتئف ا خرمت ا
لوتعَيم الوعتوي ،امن اأجل احسن اجادة الوتعَيم الوعتوي ا لوحوث الوعَمي اوفتئرةا
لوطابا أعضتءاهيئ الوترايس،اجعلامستهمتهمافعتو ادلخلاللتمع" ا
ا ا
)(De wit, Hunter, Howard, Eegron-polak, 2015, page29
 ايعرف ا Rudzkiاتر يل الوتعَيم الوعتوي اعَى اأنه :ا" اإارلتيجي اطايَ الأمراإقتم اعاقت ا ا لبطاختاجي اأغرلضاارك الوطاب،الوتطايرالمهيا
أعضتءاهيئ الوترايسا لوتجريرايالمنتهج" (Rudzki, 1995, Page 421) .
امناخالاميعالوتعتايفالوستبق امكناتعريفاتر يلالوتعَيمالوعتويا
عَىاأنهاعمَي اهرفهتاإدمتجالوحعرالور وياأ الوترلخلالوثقتيايا ظتئفالجتمع ا
أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا

ͻͺͺ

جَة الوالات اوَحوا ا الورالات اللَر14االوعردا)2021(3ا:ا907- 884

لمختَف اجعَهت اأكثر اتالفقت ا لاتحتطت اعَى المستاى الور وي اخرم اوَمصَو ا
لوقامي ا لور وي اعَىاارااالء.ا ا
- 3.2اأهرلفاتر يلالوتعَيمالوعتوي ا
تتعرد اأهرلف اتر يل الوتعَيم الوعتوي ا من اأهمهت امت ايَي :ا(لورجرج،2016،ا
لوصفو ا )25- 24ا
ازيتدةامستهم الوتعَيمالوعتويايابرلمجا مشر عت الوتعت نالور وياحيثايقامالوتعت نالور وياعَىاإهتمتمت امشرك ا مشتاك ااقيقي ا ثق امتحتدو ا
إجرلءل امرن ؛
 اتشجيع الحرلك الأكتدمي الور وي اوكل امن الوطاب ،الأاتتذةالوحتاثن،ا كروك المؤاست الوتعَيمي احيثاتتوركا تتكيفامعالوتطاال ا
لجريرةا لمتغرة؛
احقيقالوتميزا لوريتدةا لوقراةاعَىالمنتفس امؤاست الوتعَيمالوعتويامتايتنتابامعاإمكتنت اللتمعا لحتفظ اعَىاثقتفتها هايته؛
احقيقالوتقتابالوثقتيابنالأمما لوشعابا تأصيلالهاي الوقامي ؛ المشتاك اي المعرف ا ضمتن اترفقهت اعر اأار الوااتئل ا لوتقنيت المتتا ابناللتمعت .
- 4.2امتطَحت اتر يلالوتعَيمالوعتوي
اتتاقفاعمَي اتر يلالوتعَيمالوعتوياعَىاعرةامقامت اأ ااكتئزاأاتاي ا
ابر امن اتافرهت اورى امؤاست الوتعَيم الوعتوي اوتزدلد اقراتهت الوتنتفسي ا منا
أهمهتامتايَي :ا
 جاد اخط الارلتيجي ا لضو اوَتر يل :ايتطَب الوتر يل ا جاداإارلتيجي ا لضو ا فق امنهجي اعَمي  ،اكمت اينحغي اأن اتنص اإارلتيجي ا
لوتر يلاعَىاحريراأهرلفا محتدئالوسيتا الواطني اياجتلالوتعَيمالوعتوي،ا
تقريماجماع امنالإجرلءل المتالئم امعالأ وايت الواطني ،ا إعرلداترتيحت ا
تاأم امؤاسي امن اأجل الاشرلك اي اإجرلء الوحوا ا منح الوراجت الوعَمي ،ا
إدالج الوطاب الور وين اي اترتيحت اضمتن الجادة .ا(هال ،انصتا ،ا ،2012الوصفو ا
 )288ا

أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا
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تعزيزالوتعت نالور ويا برلمجالوتاأم :ايقاماهذلالأاَاباعناطريقاعقراإتفتقيت اد وي اتعت ني اثنتئي  ،اأ امتعردة الأطرلف اتافر اوَطتوب اإمكتني ابرءا
جزءامنابرنتمجاتعَيمياجتمع ،ا مالصَ ادالاتهايانفسالوتخصصاياجتمع ا
أخرى،ا عنرالوتخرجاحصلالوطتوباعَىاشهتدةاعَمي ا لارةابتاقيعالجتمعت ا
لويااتهمتاياتكاينه،ال احصلاعَىاشهتدةاعَمي امناكلاجتمع اداسافيهت.اا ا
اا تتمثلالأهرلفالورئيسي اوَتالم ا لوتعت نالور ويامناخالالمستهم ايا
تقريمادعماجريراورتيحت الوربطابنامؤات الوتعَيمالوعتويايالور لالوصنتعي اا
لور ل الونتمي ا لمستعرة اعَى اتطاير امعتير اهذه الورتيحت ا ،ابتإضتف اإىا
لمستهم اي اتطاير امرلكز اوَرالات المتخصص ا لوحوا المتقرم اعن اطريقا
لاتفتق ابن امؤاست الور ل الونتمي ا لمستنرة الور وي  ،ا ذوك اوَحط ابنا
لااتيتجت الوترايحي ا لوحوثي اعرالحر دالوقامي .ا( يح،ا،2012الوصفو ا352ا
.)353-

الحرلك الور وي اوَطاب ا أعضتءاهيئ الوترايس :ايعترالحرلكالور ويا
وَطاب امن اأهم امظتهر اتر يل الوتعَيم الوعتوي ا أكثرهت اإنتشتال ،افقر اأصححا
مؤشرلايقتسامناخاوهاجادة ا تنتفسي امؤاست الوتعَيمالوعتوياعَى المستاىا
لوعتمي ،ا عمَي الوتر يل اتتطَب اتافر الحري الوكتمَ اوَطاب ا أعضتء اهيئ ا
لوترايس اي الوتعَيم ،الوحوث ،الونقتش ،الوتعحر اعن الورأي ا اري المشتاك ايا
لوتنظيمت ا لور لبط الوعَمي ا لمهني ا لإقَيمي ا لور وي  .ا(حمر ،ا امصطفى،ا

،2017الوصفو ا )70ا

لوتسايق الور وي امؤاست الوتعَيم الوعتوي :اي اايتق اتحي اايتات اإارلتيجيت اشتمَ اوتوقيقاعمَي اتر يلالوتعَيمالوعتوي،اترزاأهمي الوتسايقا
لور وي اكأوي افعتو اوتعزير اعمَي الوتعت ن ا لوشرلك ابن اختَف الوفتعَنا
لور وينامناجه ا كذلالمستعرةاعَىالإنتشتا ا لمنتفس الور وي اختص ايامتا
يتعَق اجذب الوطاب ا لوحتاثن الور وين امن اجه اأخرى .ا(حمر ،ا امصطفى،ا
،2017الوصفو ا )70ا
لمنهتجالور وياا ابطهابساقالوعملالور وي :اتتطَباعمَي اتر يلالوتعَيمالوعتوي الإهتمتم ابشكل اكحر ابتوتطاير ا لوتوسن المستمر اوَمنتهج ا لمقرال ا
أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش
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لورالاي امتايالكبالوتغيراياااقالوعمل،ا إدمتجالمنظااالور ويايالحتاىا
لوتخصصت .ا(هال،انصتا،ا،2012الوصفو ا )223ا
 اتافر الوتمايل ا لااتثمتال الوازم  :اتتطَب اعمَي اتر يل الوتعَيمالوعتوي ا إنتشتاه اد ويت اتافر الوتمايل الوازم ا لإاتثمتال الوكتفي اوتعزيزا
لإمكتنت المتتا اوَتعَيم،افتافرالوتمايلا زيتدةالإاتثمتال ايؤدياإى اتطايرا
برلمجالوتعَيم،ا لإاتقتءاجادةالوتعَيمالوعتوي،ا مستاىاأعضتءاهيئ الوترايسا
حسناالوحني الأاتاي المتدي امناأبني ا مرلفقا مكتحت ا معتملا غرهت .ا
 الوتعردي الوثقتفي ا لكتستبالوَغت الأجنحي  :الوتعَيمالمتعردالوثقتفت ايعر امن امامح الوتعَيم الور وي ،ا لوذي ايتمثل اي اتطاير الورلمج ا لأنشط ا
لوتعَيمي  ،امت ايعزز اآويت الوتضتمن الور وي ا فهم الوثقتفت الأخرى ا إكتستبا
مهتال ا كفتءل امكن الجميع امن الحيتة اي الوسيتق الور وي .اكمت ا ايعرا
إكتستب الوَغت ا الأجنحي اختص الإجَيزي اأار امتطَحت الوتر يل افتعَما
لوَغت الأجنحي اخطاةاأاتاي اياإطتا الوتر يلا ذوكاأنالوَغ اويستاجردا
ايَ اإتصتل ا وكنهت ا ايَ اإاتيعتب اثقتفت الوشعاب الأخرى .ا(هال ،انصتا،ا
،2012الوصفو ا )226ا
 اخرم اللتمع الور وي :اخرم اللتمع الحَي اتعتر امن الواظتئفالأاتاي امؤاست الوتعَيم الوعتوي ا اإضتف اإى الوتعَيم ا لوحوث الوعَمي ،ا نظرلا
وتأثرل الوعام اعَى امؤاست الوتعَيم الوعتوي اتطاا امفهام اخرم اللتمع ايا
لجتمعت اختص الورلئرة اعتميت اويتجت ز اار د اللتمع الحَي اإى اللتمعا
لور وي،امناخالالإهتمتمابتمشتكلالوعتمي ا لوسعياإىاإجتدااَالاتستهمايا
اَهت اأ الوتخفيف امن اارتهت اعَى اغرلا المشكا الوحيئ المتعَق ابتمنتخ ا نراةا
لأمطتا ا كذل المشكا المتعَق ابتوفقر ا للتع ا حقيق المست ة ابن الوشمتلا
لجنابا...اإخامناأجلاجعلالوعتمامكتنتاأفضلاوَعيش.ا ا
ا- .3الورالا الوتطحيقي ا ا
ابعر الوتطرق اإى امفهام اتر يل الوتعَيم الوعتوي ا كذل اأهم امتطَحت ا
تطحيقيه ،اايتنت ل الوشق الوتطحيقي اوَرالا اقيتس امرى اتافر امتطَحت اتر يلا
لوتعَيم الوعتوي اي اجتمع اجيجل امن ا جه انظر اأعضتء اهيئ الوترايس ابكَي ا
ا ا
لوعَامالاقتصتدي ،الوتجتاي ا عَامالوتسير.ا
أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا

ʹͻͺ
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- 1.3اجتمعا عين الورالا :ايقرااعردالأاتتذةالورلئمناياكَي الوعَاما
لاقتصتدي ا لوتجتاي ا عَامالوتسيرااابـا 143اأاتتذامناختَفالورتبالوعَمي ،ا
ماتازيعا 110اإاتحتن اعَىاأعضتءاهيئ الوترايسابصف اعشالئي  ،اماإارجتعا
90اإاتحتن ،اافضتا15اإاتحتن اإاتالئهتاعَىاأجاب اغراكتمَ ،اكمتاماافضا
05اإاتحتنت افتاغ ا منهامالإعتمتداعَىا70اإاتحتن اصتح اوَرالا .ا ا
 - 2.3اإختحتا العترلوي الوتازيع :ا ابتإعتمتد اعَى انظري الونهتي المركزي ا
فإنهاكَمتازلدااجمالوعين اكَمتاإقرباتحيتنهتامناتحتيناللتمعا مكناإعتحتاا
أنالوتازيعايكاناطحيعيتابصااةاتقريحي اعنرمتايصححااجمالوعين ا ≥30ا هاا
حقق اياهذهالورالا اايثاقراااجمالوعين ابـا ، 70ا مناشر طاإعترلوي ا
لوتازيعاهاالوعشالئي اياإختيتاالوعين ،ا هذلاحققاأناإختيتاالوعين امابصااةا
عشالئي ابعيرةاعناكلاحيز .ا
- 3.3ااقيتساصرقا ثحت الأدلةا:ا ا
بهرف الوتأكر امن الوصرق الوظتهري اوأدلة ام اعرضهت اعَى اجماع امنا
لحكمن امن اأعضتء اهيئ الوترايس اي اخصصت اختَف ا بكَيت اختَف ا
بهرف الحصال اعَى امااظت اشتمَ ا تغطي الأدلة امن اميع الونالاي اقراا
لإمكتن،اكمتامالوتأكرامناصرقا ثحت الأدلة،ا لونتتئجامَخص ايالجر لا
لمالوي:

ا
أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا

͵ͻͺ
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لجر ل.1اقيمامعتما الإاتحتطاوَصرقالورلخَياا معتملالوثحت اأدلةا
لورالا ا
ا

حت االورالا

لوثحت ا
لوصرقالورلخَي ا
قيم ا
معتملا
معتملا
عردا
لااتحتطا ا مستاىا
لوراو ا لوعحتال الوثحت الوفتا
كر نحتخ ا

لحاا الأ ل :اتافر امتطَب الخط ا
لاارلتيجي اوعمَي اتر يل الوتعَيما 0.000 0 ,504
لوعتوي ا
**
لحااالوثتني:اتافرامتطَبالمنهتجالور وي ا 0.000 0 ,605
لحاا الوثتوث :اتافر امتطَب امايلا
0.000 0**,504
لأنشط الور وي ا
لحاا الورلبع :اتافر امتطَب الوتسايقا
0.000 0**,802
لور ويا ا
لحاا الختمس :اتافر امتطَب اتر يلا
0.000 0**,725
خرم اللتمع ا
لحاا الوستدس :اتافر امتطَب الحرلكا
0.000 0**,795
لور وياأعضتءاهيئ الوترايس ا
لوثحت الوكَياوإاتحتن ا
لمصرا:امناإعرلدالوحتاثاإعتمتدلاعَىاخرجت ا SPSSا
**

12

0.859

6

0.769

8

0.821

10

0.757

3

0.828

4

0.831

43

0.868

يتضحامن الجر لاأعاهاأنامعتما الإاتحتطاحت االورالا اترل ات ابنا
0.504ا 0.802ا ميعهتاذل اداو اإاصتئي اعنرامستاىاداو ايقراابا()0.01ا،ا
ها امت ايرل اعَى اقاة ا متاك احت ا اأدلة الورالا ا أنهت ااقيق اتقيس امتا
صممتاأجَه،اكمتايتضحامناخالالجر لاأن امعتملالوثحت اأوفتاكر نحتخاا
لوكَي اوأدلة ا امرتفع ا ،اايث اقرا ا ابـ ا 0.868ا عَيه امكن الوقال اأن اأدلة الورالا ا
تتمتعابراج اثحت اعتوي اتراالاتخرلمهتاأغرلضاهذهالورالا ،ا ابهذلايكانا
لااتحيتناياصااتهالونهتئي اقتبااوَتازيع.

أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا

ͺͻͶ
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- .4احَيلابيتنت الااتحتن ا
 - 1.4اإاتجتب اأفرلد الوعين اعَى افقرل احاا اتافر امتطَب الخط ا
لاارلتيجي اوعمَي اتر يلالوتعَيمالوعتوي ا
جتء الونتتئجاكمتاهيامَخص ايالجر لالأتي :ا
لجر ل .2حَيلاأالءالفرلدالوعين ااالاتافرامتطَبالخط الاارلتيجي ا
وعمَي اتر يلالوتعَيمالوعتوي
لورقم ا لوعحتاة ا
ا
1
لجتمع الوي اتنتمي اإويهت امتَك اخط ا
إارلتيجي ا لضو اي اجتل اتطايرا
لوتعَيمالوعتوي ا
2
لخط الإارلتيجي اوتطاير الوتعَيما
لوعتويالختص ابتجتمع الوياتنتمياإويهتا
منشااةاياشكلاكتيب ا
3
لخط الإارلتيجي اوتطاير الوتعَيما
لوعتويالختص ابتجتمع الوياتنتمياإويهتا
منشااةاعَىاماقعهتالاوكر ني ا
4
حرصالوقيتدةاعَىامستاىالجتمع الويا
تنتمي اإويهت اعَى اعقر انر ل ا حتضرل ا
ماجه اأعضتءاهيئ الوترايساتشرحافيهتا
خطتهتالاارلتيجي ا
5
تتضمنالخط الاارلتيجي الجتمع الويا
تنتمي اإويهت احاال اختصت ابعمَي اتر يلا
لوتعَيمالوعتوي ا
6
لخط الاارلتيجي الختص ابتجتمع ا
لوي اتنتمي اإويهت ابهت اأهرلف احردة ايا
جتلاتر يلالوتعَيمالوعتوي ا
7
متَك الجتمع الوي اتنتمي اإويهت اجر لا
زمي احرد اوتنفيذ اإارلتيجي اتر يلا
لوتعَيمالوعتوي ا
8
ااتو الجتمع الوي اتنتمي اإويهت امصتغ ا
أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا

داج ا
لمتااطا لاحرلفا
لورتيب ا
لوتافر ا
لحستبي ا لمعيتاي ا
,762

0,824

1

متااط

,242

0,824

3

منخفض

ا

,262

0,674

2

منخفض

ا

,991

0,771

8

منخفض

ا

,761

0,751

12

منخفض

ا

,871

0,700

9

منخفض

ا

,861

,7120

10

منخفض

ا

,132

0,867

4

منخفض

ا

ͺͻͷ
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بشكل ايتضمن الوحعر الور وي اي اجتلا
لوتعَيمالوعتوي ا
9
لجتمع الوياتنتمياإويهتاوريهتااؤي اد وي ا
,831
ذل اتاجهت اايتدي اياخطتهتالاارلتيجي ا
10
تتافر الوكَي الوي اتنتمي اإويهت اعَى اخط ا
لارلتيجي اختص ابهت اي اجتل اتطايرا ,082
لوتعَيمالوعتويامستقَ اعنالجتمع ا
11
تتافر الوكَي الوي اتنتمي اإويهت اعَى اخط ا
لارلتيجي اياجتلاتر يلالوتعَيمالوعتويا ,032
مستمرةامنالارلتيجي الجتمع ا
12
تتافر الوكَي الوي اتنتمي اإويهت اعَىا
إارلتيجي اختص ابهت اي اجتل اتر يلا
,072
لوتعَيم الوعتوي امستقَ اعن اإارلتيجي ا
لجتمع ا
لحاا الأ ل :اتافر امتطَب الخط ا
,072
لاارلتيجي اوعمَي اتر يلالوتعَيمالوعتوي ا
لمصرا:امناإعرلدالوحتاثاإعتمتدلاعَىاخرجت اSPSS

0,722

11

منخفض

ا

0,742

6

منخفض

ا

0,798

7

منخفض

ا

0,767

5

منخفض

ا

0,536

منخفض

ا

يتضحامن الجر لااأعاهاأن اإاتجتبت اأعضتءاهئي الوترايس اوفقرل ا
حاا اتافر امتطَب الخط الاارلتيجي اوتر يل الوتعَيم الوعتوي اكتنتا
منخفض ا ،ا هذل امت ايعكسه المتااط الحستبي ا 2.07ابإحرلف امعيتاي اقراها
 ،0.536ا ا هذه الونتتئج اتشر اإى اعرم ا اتافر الجتمع اعَى اخط اإارلتيجي ا
ختص ابتطايرالوتعَيمالوعتويابصف اعتم ،ا ايا إنا جر افهياغرامنشااةا
االءلاعَىاماقعالجتمع ال اماقعالوكَي اأ ااتىاياشكلامطحاعت ا كتيحت ا
عَى امستاى الجتمع ا ،الوكَيت  ،المعتهر اأ الأقستم ،ا كذل اعرم ا جاد اخط ا
لارلتيجي اختص ابعمَي اتر يل الوتعَيم الوعتوي ااالءل اعَى امستاى الجتمع ا
بصف اعتم اأ الوكَي ابصف اختص  .ا
- 2.4اإاتجتب اأفرلدالوعين اعَىافقرل احاااتافرامتطَبالمنهتجالور وي ا
جتء الونتتئجاكمتاهيامَخص ايالجر لالتتي:
ا
أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا

ͺͻ
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لجر لا.3ااحَيلاأالءالفرلدالوعين ااالاتافرامتطَبالمنهتجالور وي
داج ا
لمتااطا لاحرلفا
لورتيب ا
لوتافر ا
لحستبي ا لمعيتاي ا

لوعحتاة ا
لورقم ا
ا
 1عنر الوقيتم ابعمَي الوترايس احرص اعَى اعرضا
بعضالوتجتابالور وي اياجتلاخصصكا ا
 2حرص اعَى اجعل احتاى المقيتس الوذي اترااها
متمتشيتامعالوتطاال الإقَيمي ا لور وي ا ا
 3حرص ابصف ادلئم اعَى الاتخرلم الوَغ ا
لإجَيزي اعنرالوقتئكاوَموتضرل ال الورا سا(ا
ترم الهمالمصطَوت ال اتقريمامعَامت ابتوَغ ا
لإجَيزي اثماترمتهتا) ا
 4تعمل اعَى احريث احتاى المقيتس الوذي اترااها
فقتاوَمستجرل الوعَمي الور وي ابصف اد اي اد نا
لورجاعاإىالجه الواصي ا
 5تتافر المنتهج الأكتدمي اعَى ابعر اد وي ا(إدلاةا
لاعمتلالور وي ،الوقتنانالور وي )...ا
 6حتاىالمقيتسالوذياترااهايتطتبق امعاحتاىا
نفسالمقيتسايالجتمعت الورلئرةاعتميت ا
لحااالوثتني:اتافرامتطَبالمنهتجالور وي ا

,943

0,611

1

مرتفع

ا

,893

0,320

2

مرتفع

ا

,403

0,954

4

متااط

,663

,4131

3

مرتفع

,892

,0841

5

متااط

,872

,1151

6

متااط ا ا

0,363

متااط

,443
لمصرا:امناإعرلدالوحتاثاإعتمتدلاعَىاخرجت ا SPSSا

ا

من الجر ل ا اأعاه اأن اإاتجتبت اأعضتء اهئي الوترايس اوفقرل احااا
تافرامتطَبالمنهتجالور وياكتنتامتااط ،ا هذلامتايعكسهالمتااطالحستبيا
3.44ابإحرلفامعيتاياقراها0.363ا هذهالونتتئجاترلاعَىاأعضتءاهيئ الوترايسا
حرصان اي اار د الإمكتنيت المتافرة اعَى اجعل المنتهج اأكثر اتفتوت اعَىا
لوتجتابالإقَيمي ا لور وي ،اكمتاحرصاناعَىاعرضابعضاالوتجتابالور وي ا
لورلئرة ا ها امؤشر الجتبي اإنفتتح اأعضتء اهيئ الوترايس اعَى الوثقتفت ا
لحضتال الأخرى .ا
أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا

ͺͻ
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ا
ا
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 - 3.4اإاتجتب اأفرلدالوعين اعَىافقرل احاااتافرامتطَبالوتمايلالمتويا
أنشط اعمَي الوتر يلا ا
جتء الونتتئجاكمتاهيامَخص ايالجر لالتتي :ا
لجر ل ا .4احَيل اأالء اأفرلد الوعين ااال اتافر امتطَب امايل الأنشط ا
لور وي ا
داج ا
لمتااطا لاحرلفا
لورتيب ا
لوتافر ا
لحستبي المعيتاي ا

لوعحتاة ا
لورقم ا
ا

 1تافرالجتمع الوياتنتمياإويهتالورعمالمتوياوتمايلا
تنظيم الوفعتويت الوعَمي الور وي ا( المؤمرل /ا ,373
لونر ل ) ا
 2تافرالجتمع الوياتنتمياإويهتالعتمتدل امتوي اورعما
,992
لاتضتف ابتاثنازلئرينامناجتمعت اعتمي االئرة ا
 3تافرالجتمع الوياتنتمياإويهتالورعمالمتوياوتمايلا
,532
مشتايعالوحوا الور وي المشرك ا
 4تافرالجتمع الوياتنتمياإويهتالورعمالمتوياوتمايلا
,842
برلمجالوتحتدلالور ويالختصابأعضتءاهيئ الوترايسا ا
 5ترصر الجتمع الوي اتنتمي اإويهت العتمتدل امتوي ا
,492
مشتايعا(ابنتءا /اأ اتطاير)امنتهجاذل اطتبعاد وي ا
 6حرص الجتمع الوي اتنتمي اإويهت اعَى الاشرلكا
بصف ادلئم اي اقالعر الوحيتنت الوعتمي الورلئرة ايا ,832
جتلاخصصك ا
 7تافرالجتمع الوياتنتمياإويهتالورعمالمتوياوتمايلا
,642
برلمجالوتحتدلالور وياالختصالوطاب ا
 8تافر الجتمع الوي اتنتمي اإويهت العتمتدل امتوي ا
وإنفتقاعَىامايلالمنحالورالاي المقرم اوَطابا ,542
لور وينابتجتمع ا ا
لحااالوثتوث:اتافرامتطَبامايلالأنشط الور وي ا
,772
لمصرا:امناإعرلدالوحتاثاإعتمتدلاعَىاخرجت ا SPSSا
أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا

,0521

1

متااط

ا

,0281

2

متااط

ا

,0731

7

منخفض

,1991

3

متااط

,0321

8

منخفض

0,932

4

متااط

ا

0,885

5

متااط

ا

0,695

6

منخفض

0.664

متااط

ا

ͺͻͺ

ا
ا
ا

ا
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يتضح امن الجر ل اأعاه اأن اإاتجتبت اأعضتء اهئي الوترايس اوفقرل ا
لحااالوثتوثا لختصابتافرامتطَبامايلالأنشط الور وي ااكتنتامتااط ،ا
هذل امت ايعكسه المتااط الحستبي 2.77ابإحرلف امعيتاي اقراه ا ،0.664ا هذها
لونتتئجاترلاعَىاأن الجتمع اا اترصراإعتمتدل امتوي اكتفي اأنشط اعمَي ا
لوتر يل الوي اتتطَب اأمالل اكحرة ا ذوك ايرجع اوعرة اأاحتب اأهمهت اإعتمتدا
لجتمع ابشكلاكَياعَىالوتمايلالحكامياهتاعَىاإعتحتااأنهتاجتمع اعمامي ا
بإاتثنتءامايلالمؤمرل ا لونر ل ا الور وي الوي اتقتم اكلاان ا(معامااظ ا
ترلجعانسح الوتمايلايالوسنال الخمسالأخرةانظرلاوَظر فالمتوي الويامرا
بهت الور و ) ،ا كذل اعرم اقراتهت اعَى اتنايع امصتدا امايَهت امن اخال اجذبا
ماوناهذهالأنشط  .ا
 - 4.4اإاتجتب اأفرلد الوعين اعَى افقرل احاا اتافر امتطَب الوتسايقا
لور وياأنشط الجتمع اا ا
جتء الونتتئجاكمتاهيامَخص ايالجر لالتتي:

ا
ا
أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا

ͻͻͺ
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لجر ل .5احَيل اأالء الفرلد الوعين ااال اتافر امتطَب الوتسايق الور ويا
أنشط الجتمع ا
داج ا
لمتااطا لاحرلفا
لورتيب ا
لحستبي ا لمعيتاي ا
لوتافا ا

لوعحتاة ا
لورقم ا
ا

1
2
3
4
5

6

7

8

9

حرصالجتمع الوياتنتمياإويهتاعَىا
نشر الأنشط ا لوفعتويت الور وي ا
لختص ابهتايا اتئلالاعاما ا
مَك الجتمع الوي اتنتمي اإويهتا
ماقعاإوكر ني ا
مَك الوكَي الوي اتنتمي اإويهتا
ماقعالوكر نياختصابهت ا
يتافر الماقع الاوكر ني اوَجتمع الويا
تنتمياإويهتاعَىاصفوت ابَغت اأجنحي ا
ييتميز الماقع الاوكر ني اوَجتمع الويا
تنتميابتصميماجيرا ا
حرصالجتمع الوياتنتمي اإويهتاعَىا
لاتخرلم اشحكت الوتالصل الاجتمتعيا
وَتسايق الور وي اوـ( ابرلمج ا/أنشط ا)ا
لجتمع الاكتدمي ا
حرصالجتمع الوياتنتمياإويهتا
عَى اتنظيم امَتقيت ااناي اوتسايقا
خرجيهتامنالوطابا لوتعريفابهماورىا
لوشركت الإقَيمي ا لور وي ا
حرصالجتمع الوياتنتمياإويهتا
عَىانشرالأحت الوعَمي اأعضتءاهيئ ا
لوترايساياجا اعَمي االئرةاعتميت ا
حرصالجتمع الوياتنتمياإويهتا
عَى الاشرلك اي الحتدل الجتمعت ا
لوعتمي الورلئرةاحثيت ا

أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا

,102

0,965

5

منخفض

,514

0,503

1

مرتفع

ا

,733

,0201

2

مرتفع

ا

,613

0,767

3

مرتفع

ا

,672

,1391

4

متااط

,012

0,825

8

منخفض

ا

,731

0,700

10

منخفض

ا

,072

0,953

6

منخفض

ا

,911

0,812

9

منخفض

ا

ͲͲͻ

ا

ا
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حرصالجتمع الوياتنتمياإويهتا
0,890
 10عَىامستعرةالوحتاثناوتسجيلابرلءل ا ,062
لخرلعهمايالمرلكزالوعتمي ا
0,432
لحااالورلبع:اتافرامتطَبالوتسايقالور وي ا ,642
لمصرا:امناإعرلدالوحتاثاإعتمتدلاعَىاخرجت اSPSS

7
منخفض

منخفض
ا

ايتضح امن الجر ل اأعاه الن اإاتجتبت اأعضتء اهئي الوترايس اوفقرل ا
حاااتافرامتطَحت الوتسايقالور وياكتنتامتااط ،ا هذلامتايعكسهالمتااطا
لحستبي 2.64ابإحرلفامعيتاياقراها،0.432ا هذهالونتتئجاترلاعَىاأنالجتمع ا
تهتمافقطابتوتسايقالورلخَيا ااتستهرفالوتسايقالختاجيالوذيايعتراأدلةا
فعتو اي الاتقطتب الوطاب الأجتنب ا لأاتتذة الور وين ا جذب اشركتءا
متعتمَناإقتصتديناد وين .ا
 - 5.4اإاتجتب اأفرلد الوعين اعَى افقرل احاا اتافر ابعر اتر يل اخرمت ا
للتمعا ا
جتء الونتتئجاكمتاهيامَخص ايالجر لالتتي :ا
ا

ا
أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا

ͳͲͻ

ا
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لجر ل ا .6احَيل اأالء الفرلد الوعين ا ااال اتافر امتطَب اتر يل اخرمت ا
للتمع ا
داج ا
لمتااطا لاحرلفا
لورتيب ا
لوتافر ا
لحستبي المعيتاي ا

لوعحتاة ا
لورقم ا
ا

 1ا حرص الجتمع الوي اتنتمي اإويهت اعَىا
لمشتاك ايا ضعااَالاحثي اوَمشكا ا
لوصوي ااالالوعتم ا
 2ا حرص الجتمع الوي اتنتمي اإويهت اعَىا
لمشتاك ايا ضعااَالاحثي اوَمشكا ا
لوحيئي ااالالوعتم ا
 3ا حرص الجتمع الوي اتنتمي اإويهت اعَىا
لمستهم اي ا ضع الحَال الوحوثي ا
وَمشكا الونتم اعنالأزمت الاقتصتدي ا
لوعتمي ا
لحاا الختمس اتافر امتطَب اتر يل اخرمت ا
للتمع ا
لمصرا:امناإعرلدالوحتاثاإعتمتدلاعَىاخرجت

,801

0,672

3

ضعيف

ا

,012

0,789

1

ضعيف

ا

,931

0,729

2

ضعيف

ا

,911

,6310

ضعيف

ا

ا SPSSا
ايتضح امن الجر ل اأعاه اأن اإاتجتبت اأعضتء اهيئ الوترايس اوفقرل ا
حاا اتافر امتطَحت اتر يل اخرم اللتمع اكتنت اضعيف  ،ا هذل امت ايعكسها
لمتااطالحستبي 1.91ابإحرلفامعيتاياقراها،0.631ا هذهالونتتئجاترلاعَى اأنا
جهادالجتمع امقتصرةاعَىاخرم اللتمعالحَي .ا
 6.4ا  -اإاتجتب اأفرلدالوعين اعَىافقرل احاا اتافرابعر الحرلكالور ويا
أعضتءاهيئ الوترايسا ا
جتء الونتتئجاكمتاهيامَخص ايالجر لالتتي:

ا
أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا

ʹͲͻ
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لجر ل ا .7ا احَيل اأالء الفرلد الوعين ااال اتافر امتطَب الحرلك الور ويا
أعضتءاهيئ الوترايس ا
داج ا
لمتااطا لاحرلفا
لورتيب ا
لوتافر ا
لحستبي ا لمعيتاي ا

لورقم الوعحتاة ا

حرص الجتمع الوي اتنتمي اإويهت اعَىا
 1جذباأعضتءاهيئ اترايساد ويناوَعملا ,831
بهتابصف ادلئم  .ا
حرص الجتمع الوي اتنتمي اإويهت اعَىا
 2لاتضتف اخرلء اد وين اكزلئرينا ,062
وَترايسايالوكَي اوفرةازمني احردة ا
حرص الجتمع الوي اتنتمي اإويهت اعَىا
لبتعت اأعضتءاهيئ الوترايسالمؤهَناإىا
,202
3
جتمعت االئرةاعتميتاوَوصالاعَىاداجت ا
عَمي اأعَى .ا
حرص الجتمع اعَى امشتاك اأعضتءا
 4هيئ الوترايس اي المؤمرل ا لونر ل ا ,032
لور وي ا
لحااالوستدس:اتافرامتطَبالحرلكالور ويا
0,022
أعضتءاهيئ الوترايس ا
لمصرا:امناإعرلدالوحتاثاإعتمتدلاعَىاخرجت اSPSS

0,636

4

ضعيف

ا

,2611

2

ضعيف

ا

,0301

1

ضعيف

ا

,0211

3

ضعيف

ا

,8240

ضعيف

ا

ايتضح امن الجر ل اأعاه اأن اإاتجتبت اأعضتء اهئي الوترايس اوفقرل ا
حاااتافرامتطَبالحرلكالور وياأعضتءاهيئ الوترايسااكتنتاضعيف ،ا هذلا
متايعكسهالمتااطالحستبيا2.02ابإحرلفامعيتاياقراها(،)0.824ا هذهالونتتئجا
ترل اعَى اأن الجتمع اا اتاوي اأهمي اوعمَي الاتقطتب اأعضتء اهيئ اترايسا
د وين،اكمتاأنالإجرلءل الإدالي ا لوتنظمي الختص ابتوعمَي امعقرةا طايَ ،ا
كمتايرىاأعضتءاهيئ الوترايساأنالجتمع اااتقامابإاتضتف اأعضتءاترايسا
د ويناوَعملابهتابصف ادلئم اأ ااتىابصف امؤقت اإاتفتعاأجااهما عرماقراةا
لجتمع اعَى اتَحيتهت اإاتحتطهت الوكَي ابتوتمايل الحكامي ،اأمت افيمت اخصا
أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا

͵Ͳͻ
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مشتاك اأعضتءاهيئ الوترايسايالمؤمرل ا لونر ل الور وي افإنهتامتافرةا وكنا
براج اضعيف ابتورغم امن اتشجيع الجتمع اعَى المشتاك اي اهذه الوتظتهرل ا
لوعَمي اإا اأناإجرلءل الوقحالاتتسمابتوتعقيراختص اياظلالاتحتطهتابتميزلني ا
لختص ابتجتمع اأ الوكَي .
7.4اإختحتاافرضيت الوحوثا ا
نتتئجالإختحتاالااصتئياجتء امَخص ايالجرل لالتتي  :ا ا
لجر ل ا 8انتتئجاإختحتاا" "ا ا لمتااطت الحستبي اوتافرامتطَحت ااتر يلا
لوتعَيمالوعتويا ا
لمتااطا لاحرلفا قيم ا" "ا مستاىا
لحستبي المعيتاي ا لحساب ا لوراو ا

لحاا ا

لحاا الأ ل :اتافر امتطَب الخط ا
0,536
لاارلتيجي اوعمَي اتر يلا 2.06
لوتعَيمالوعتوي ا
لحااالوثتني :اتافرامتطَب المنهتجا
0,363
,443
لور وي ا
لحااالوثتوث:اتافرامتطَبامايلا
0.664
,772
لأنشط الور وي ا
لحاا الورلبع :اتافر امتطَبا
0,432
,642
لوتسايقالور ويا ا
لحاا الختمس :اتافر امتطَبا
0,631
,911
تر يلاخرم اللتمع ا
لحاا الوستدس :اتافر امتطَبا
0.824
لحرلك الور وي اأعضتء اهيئ ا ,022
لوترايس ا
متطَحت اتر يل الوتعَيم ا الوعتويا
0,378
,472
لوكَي ا ا
لمصرا:امناإعرلدالوحتاثاإعتمتدلاعَىاخرجت اSPSS

لوقرلا ا

-14,513

0.000

دلل ا

,14110

0.000

دلل ا

-2.789

0.007

دلل ا

-6,908

0.000

دلل ا

-14,392

0.000

دلل ا

-9,854

0.000

دلل ا

-11,524

0.000

دلل ا

ا
امناخالالجر لاأعاهانستنجاأنالوفرضي الورئيسي الأ ى الوياتنصا
عَىاأنهاتتافرامتطَحت اتر يلالوتعَيمالوعتويابراج امتااط اياجتمع اجيجلا
أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا

ͻͲͶ
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منا جه انظراأعضتءاهيئ الوترايسابكَي الوعَامالإقتصتدي ،الوتجتاي ا عَاما
لوتسيرامرفاض
لجر لا 9ا انتتئجاإختحتاا"ا ا" اوراو الوفر قاإجتبت اعين الورالا اتحعتا
وَمتغرل الواظيفي ا لوشخصي (الجنس،الوسنا،اتَقرامنصبامسؤ وي ) ا
لمتغر الوشخصيا لمتااطا لاحرلفا قيم ا
لمتغرا
لحستبي ا لمعيتاي ا " " ا
لورئيس ا لواظيفي ا
ذكر ا 2.4912
لجنس ا
لنثى ا 2.4646
منا
30ا
ان ا
لىا
2.7488
لقلا
منا
مرى اتافرا
40ا
ان ا
متطَحت ا لوسن ا
تر يلا
40
لوتعَيما
ان ا
لوعتوي ا
لىا
لقلا
2.4902
منا
50ا
ان ا
نعم ا
تقَر
2.56
منصبا
ا ا 2.43
لمسؤ وي ا

0.42797
0.31429

0.280

مستاىا
لوراو ا

لوقرلا ا

0.780

ا اتاجرا
فر ق ا

0.40832

-0.089

0.929

اتاجرا
فر ق ا

0.24105

0.45520
0.33606

1.456

0.150

اا
تاجرا
فر قا ا

لمصرا:امناإعرلدالوحتاثاإعتمتدلاعَىاخرجت ا SPSSا
من اخال الجر ل اأعاه انستنتج اأن الوفرضي الوثتني الوي اتنص اعَى اأنها
تاجر افر ق اذل اداو اإاصتئي اعنر امستاى الوراو ا( ا 0.05ا≥ ا ا )ابنا
متااطت اإاتجتبت اأفرلدالوعين ااالامالقفهماعَىامرىاتافرامتطَحت اتر يلا
أبااافيتنازليريا،امحتاكاباعش

ا

ͻͲͷ
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لوتعَيم الوعتوي اي اجتمع اجيجل اتحعت امتغر الجنس ،الوسن ا تقَر امنصبا
لمسؤ وي اامرفاض .
ا
.5ا -ختم  :ا
مامناخالاهذهالورالا اتسَيطالوضاءاعَىامفهاماتر يلالوتعَيمالوعتويا
أهمالمتطَحت الوالجباتافرهتاوتوقيقهاعَىامستاىامؤاست الوتعَيمالوعتوي،اا
كمتاات ونتاقيتساداج اتافرامتطَحت اتر يلالوتعَيمالوعتوياياجتمع اجيجلا
مناخالا جه انظراأعضتءاهيئ الوترايسابكَي الوعَامالاقتصتدي ،الوتجتاي ا
عَامالوتسير،ا قراجتء الونتتئجاكمتايَي :ا
اغيتبابعراتر يلالوتعَيمالوعتوياياإارلتيجي اتطايرالجتمع ؛ ااضعفالوتمايلالماجهاوعمَي اتر يلالوتعَيمالوعتوي؛ اا -اعرمالإهتمتمابتوتسايقالور وياونشتطت الجتمع ؛ ا
اعرمالإهتمتمابتوتسايقالور وياخرجيالجتمع ؛ اضعفامستهم الجتمع ايامشتايعالوحوثالور وي ؛ اضعف امستهم الجتمع اي اخرم اللتمع الور وي اختص افيمت اتعَقاباضع ااَال اوَمشتكل الوعتمي المتعَق ابتوحيئ ا ،الوصو  ،الازمت الاقتصتدي ا
لمتوي الوعتمي ...الخ.ا ا
 اعرماتافرالجتمع اعَىاأعضتءاهيئ اترايساأجتنباضمناأعضتءاهيئ الوترايسابتوكَي ا إقتصتاااضااالوحعضاأثنتءاعقرالمؤمرل ا لونر ل الوعَمي  .ا
- .6لوتاصيت  :ا
 انشرامفهاماتر يل الوتعَيمالوعتويابناختَفالأطرلف الوفتعَ ادلخلالجتمع ا(اأعضتءاهيئ الوترايس،اإدلاينا طَح )؛ ا
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دور خابر البحث ي نشر الثقافة امقاواتية لدى الطلبة
دراسة ميدانية بكلية العلوم جامعة عنابة
The Role Of Research Laboratories In Spreading The
Entrepreneurial Culture Among Students
Field Study At The Faculty Of Science, University Of Annaba
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ملخص -
تلعب اجامعة دورا ممما ي تنمية نسيج حيطما ااقتصادي ،ونتيجة
للتحوات ااقتصادية الي يعرفما اجتمع اجزائري توجه ااهتمام بالنشاط
امقاواتي وذلك ببعث وتطوير مؤسسات ناشئة ،والذي يتطلب نشر ثقافة
امقاواتية ي أوساط الشباب وحديدا خرجي اجامعات .إى جانب أجمزة نشر
هذه الثقافة تعتر اجامعة كذلك حاضنة هذه الفكرة وتسعى إى جسيدها
من خال الرامج التعليمية وكذا الدروس التطبيقية الي تقدمما خابر
البحث.
وعليه حاولنا من خال دراسة قمنا بما مخري اميكانيك والتعدين
جامعة عنابة اإجابة على سؤال اإشكالية " هل اأعمال التطبيقية الي تقدم
مخابر البحث حفز الطالب على النشاط امقاواتي؟"
وتوصلنا إى النتائج التالية:
حفز امخابر الطلبة على النشاط امقاواتي بنسبة قليلة نظرا لنقص
اآات وامعدات.
امؤلف امرسل :عزيزي فاطمة الزهراء :
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يؤثر التخصص ي التوجه حو بعث مؤسسة نظرا أهمية وطبيعة
.احتياجات السوق
أغلبية من يرغبون ي بعث مؤسسة يفضلون حقيق ذلك بأموال
. بدون ااعتماد على أجمزة الدعم،خاصة
-الكلمات الدالة
. الثقافة امقاواتية، امقاواتية،خر البحث
AbstractThe University Plays An Important Role In The Development Of
The Fabric Of Its Economic Environment. As A Result Of The
Economic Transformation Of Algerian Society, It Draws Attention To
Entrepreneurial Activity Through The Creation And Development Of
Start-Up. The University Is Also A Sponsor Of This Idea And Seeks
To Incorporate It Through Educational Programmes And Practical
Courses Offered By Research Laboratories.
And So We Tried, Through A Study That We Did At My
Mechanical And Mining Laboratory At Annaba University, To
Answer The Problem, "Do University Research Laboratories
Contribute To The Dissemination Of Contracting Culture Among
Students?"
We Have Reached The Following Conclusions:
-A Small Percentage Of Students Are Motivated By Laboratories
Because Of Lack Of Machinery And Equipment.
-Specialization Affects The Trend Towards The Creation Of An
Enterprise Because Of The Importance And Nature Of Market Needs.
-A Majority Of Those Who Wish To Send An Institution Would
Prefer To Do So With Special Funds, Without Relying On Support
Equipment.
KeywordsResearch Laboratory –Entrepreneurship- Entrepreurial Culrure.
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مقدمة:
عرف ااقتصاد العامي عدة تغرات ،ما دفع الدول سواء امتقدمة منما أو
النامية إى تغير سياستما ااقتصادية بالتوجه غلى ااقتصاد احر واهتمامما
مجال امقاواتية ،لذا كان على اجزائر وضع الرامج واآليات الي من شأنما
تطوير هذا اأخر ،وذلك من خال توفر أجمزة وهيئات تعمل على تنمية
الثقافة امقاواتية لدى الشباب وخاصة خرجي اجامعات منمم ،وحثمم على
جسيد مشاريعمم  ،باعتبار أن اجامعة هي الي مد السوق باإطارات ذات
الكفاءة الي يتطلبما عام الشغل .وإى جانب أجمزة نشر الثقافة امقاواتية
تعتر اجامعة كذلك حاضنة هذا الفكر وذلك من خال خلق دار امقاواتية
الي بدورها ها شراكة مع ختلف أجمزة وهيئات الدعم الوطنية،حيث تعمل
على نشر الثقافة امقاواتية من خال تنظيم ملتقيات ومعارض وكذا مسابقات
حول امقاواتية ،فحاولنا من خال هذه الدراسة تسليط الضوء على التكوين
اجامعي وكذا احصص التطبيقية الي تقدم داخل خابر البحث باعتباره
احرك اأساسي لتدريب الطلبة وتنمية ممارتمم العلمية واممنية ومدى
مساهمته ي نشر الثقافة امقاواتية لدى الطلبة وكذا حفيزهم إى بعث
مؤسساتمم الي تساهم ي حقيق التنمية ااقتصادية وااجتماعية امطلوبة ي
ظل التغرات اجديدة ي ااقتصاد العامي .للقيام بمذه الدراسة قمنا بدراسة
ميدانية جامعة باجي ختار –عنابة  -وحديدا بقسمي اميكانيك والتعدين.
وتنقسم هذه الدراسة إى جانب نظري وجانب تطبيقي.
اإشكالية:
ي ضوء ما تشمده الساحة ااقتصادية العامية متغرات ،احتل جال
امقاواتية دورا رياديا ي عملية التنمية ااقتصادية وااجتماعية ،حيث أولت
العديد من الدول اهتمامما بتطوير هذا اأخر ،وعلى غرار دول العام أدركت
اجزائر أهمية ومكانة امقاوات كحل للعديد من امشكات ااقتصادية وكذا
ااجتماعية خاصة لدى فئة الشباب ،وهذا ما دفع بالدولة لاهتمام أكثر بسبل
دعم وترقية هذا اجال ،وذلك بإقامة العديد من شبكات وهيئات الدعم
) الي
وامرافقة ،ولعل أبرزها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (
أنشئت سنة  ،وكذا الوكالة الوطنية لتسير القروض امصغرة ،و ي ظل
عزيزي فاطمة الزهراء ،بولكعيبات ادريس
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سعي الدولة لنشر الثقافة امقاواتية أبرمت العديد من ااتفاقيات بن ختلف
امؤسسات واهيئات الي تمدف إى تشجيع الشباب وخاصة الطلبة اجامعين
منمم للتوجه إى جال امقاواتية .حيث عملت اجامعة باعتبارها أكر مصدّر
للموارد البشرية امؤهلة وذات الكفاءة العلمية ،إى إنشاء البنى امختلفة وإبرام
العديد من ااتفاقيات الي تمدف ي اأساس إى غرس وتنمية الثقافة امقاواتية
لدى الطلبة ،وهذا على غرار تأسيس دار امقاواتية وكذا فتح اجال أمام
التكوين والتخصص امقاواتي ،وباعتبار أن امممة اأساسية للجامعة هي البحث
العلمي الذي يعنى بتنمية امعرفة وإثرائما ،فقد أصبحت اجامعة مؤسسة تركز
حور اهتمامما على تطوير الدراسات التطبيقية  ،الي تتصل بتطوير احياة
وموها ،ولعل أن إنشاء خابر البحث العلمي الي تعنى باأساس إى حقيق
أهداف البحث والتطوير التكنولوجي ي جال علمي معن وكذا امشاركة ي
حصيل امعارف العلمية والتكنولوجية اجديدة والتحكم فيما وتطويرها.
وأمام ما ذكرناه حول مكانة اجامعة وباأخص خابر البحث العلمي
كجزء منما ي تطوير وخدمة اجتمع وترقيته خاصة من الناحية ااقتصادية
وااجتماعية ،اأمر الذي دفعنا للقيام بدراسة ميدانية مكننا من الكشف عن
الدور الذي تلعبه خابر البحث ي نشر الثقافة امقاواتية لدى الطلبة
اجامعين.
انطاقا ما سبق ذكره حاول اإجابة على التساؤل التالي :هل تساهم
خابر البحث باجامعة ي نشر الثقافة امقاواتية لدى الطلبة؟
هل اأعمال التطبيقية الي تقدم مخابر البحث العلمي حفز الطالب
على النشاط امقاواتي بعد التخرج؟
هل حدد التخصص اجامعي توجه الطلبة إى النشاط امقاواتي؟
حيث أن امنمج امتبع ي هذا البحث هو امنمج الوصفي ،نظرا لطبيعة
موضوعنا وامتمثل ي دور خابر البحث العلمي ي نشر الثقافة امقاواتية لدى
الطلبة.
وامنمج الوصفي هو عبارة عن اأماط املموسة لتنظيم خطوات البحث
والسر فيه والطريقة امتبعة من طرف الباحث لدراسة امشكلة اكتشاف
احقيقة واإجابة عن اأسئلة وااستفسارات الي يثرها موضوع البحث
عزيزي فاطمة الزهراء ،بولكعيبات ادريس
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(حمد شفيق،ص.)86
أدوات مع البيانات:
ااستمارة :رأينا أن ااستمارة هي اأنسب لإجابة على أسئلة الدراسة ،حيث
تضمنت  15سؤال توزعت على حورين تضمن أوهما جموع البيانات
الشخصية ،والثاني ركّز فيه على اميل للنشاط امقاواتي وتكوين ثقافة
امقاواتية من خال خابر البحث.
عينة الدراسة :تعد العينة من اآليات امنمجية امتبعة والي بإمكانما تغطية
أهداف الدراسة ،حيث استخدمنا تقنية امسح ي حديدنا جتمع البحث :طاب
السنة الثانية ماسر لقسمي اميكانيك  88طالب :والتعدين  33طالب حيث
ضمت العينة  121طالب.
قمنا بتوزيع ااستمارة على أفراد العينة وم اسرجاع  67استمارة ،وم
نتمكن من اسرجاع البقية نظرا للظروف ااستثنائية الي خلقتما جائحة
كورونا الي آلت إى عدم التمكن من الرجوع إى مقاعد الدراسة.
أهمية الدراسة وأهدافما:
تكمن أهمية الدراسة ي أهمية اموضوع باعتباره موضوعا جديدا برز يالساحة اجزائرية.
تمدف هذه الدراسة أوا إى تبيان واقع امقاواتية ي اجامعة اجزائرية. تعزيز النمو ااقتصادي وااجتماعي الذي دعت إليه الدولة من خالإبرامما للعديد من ااتفاقيات مع اجامعة من اجل خلق ثقافة مقاواتية لدى
الطلبة.
 - 1اإطار النظري:
امفاهيم:
1مفموم امخر:
) امخر هيئة حث
حسب ما جاء ي (2000
ملحقة مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي سواء كانت جامعات أو مراكز
للبحث العلمي وهي ملحقة أيضا بامؤسسات العمومية اأخرى  ،ويتكون امخر
من ثاث مصادر :
1
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امصدر البشري ويتجسد من خال فرق البحث الي تسلكه ،امصدر امادي :
وهو عبارة عن اأجمزة الي متلكما  ،امصدر امعنوي (الرمزي) الذي يتشكل من
خال إضفاء الصبغة القانونية الي تؤسس للمخر(أ.حازم امصري،أ آمال عيد
2
،2012ص.)1647
كما تعرف خابر البحث على أمما هيئات علمية أكادمية تتشكل من
ثاث فرق حث على اأقل وقد تفوقه ،وها جلس علمي ينتخب مديرها ويرسم
أهداف أحاثما وتتمتع باستقال مالي يسخر ي سبيل حقيق تلك
3
اأهداف(د.مواي أمد،ص.)4
- 2مفموم اجامعة :تعرّف اجامعة على أنما امكان الي تتم فيه امناقشة
احرة امتفتحة بن امعلم وامتعلم وذلك بمدف تقييم اأفكار وامفاهيم امختلفة
وهي أيضا امكان الذي يتم فيه التفاعل بن أعضاء هيئة التدريس من ختلف
التخصصات وكذلك بن الطاب امنتظمن ي هذه التخصصات(عبد العزيز
4
الغريب صقر،2005،ص.)48
 - 3مفموم امقاواتية:
تعرّف على أنما ذلك النشاط الذي ينصب على إنشاء مشروع أو أعمال
جديدة تقدم شيء جديد أو خلق أو ابتكار نشاط اقتصاديا أو إداريا متميز من
خال العمل على إدارة اموارد بكفاءة متميزة وحمل امخاطر امصاحبة ما يساهم
5
ي تعظيم قيمة امخرجات الي تتحقق(عبد العزيز بدر النداوي،ص.)11
كما يعرّفما "فايول" على أنما حاات خاصة ،خلق ثروات اقتصادية
واجتماعية تتميز بدرجة عالية من الريب والي من خاها يندرج الفرد بقوة،
لقد تطور البحث ي جال امقاواتية حسب ثاث اجاهات فكرية ،فإى غاية
الستينيات عرف هذا سيطرة ااجاه الوظيفي الذي يدرس امقاواتية من
اجانب ااقتصادي ،ليظمر بعدها اجاه ثان إى جانبه يركز على دراسة
خصائص اأفراد وتأثرها على امقاواتية ،ومع بداية التسعينيات ظمر اجاه
جديد يتزعمه امسرون اهتم بدراسة سر العملية ككل.
 - 4الثقافة امقاواتية :إن مفموم الثقافة امقاواتية هو اجاه اجتماعي
اجابي حو امغامرة الشخصية التجارية ،والذي يدّعم ويساعد على النشاط
امقاواتي.
عزيزي فاطمة الزهراء ،بولكعيبات ادريس
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تعتر الثقافة امقاواتية من العوامل العماقة الي حدد اجاهات الفرد
حو مبادرات ريادة اأعمال "امقاواتية" ،حيث أن الثقافة الي تشجع وتقدر
السلوكات امقاواتية كامخاطرة وااستقالية واإجاز وغرها ،تساعد بدورها
ي الرويج إمكانية حدوث ابتكارات و تغيرات جذرية ي اجتمع(أمد بن عبد
6
الرمان الشميشري،وفاء بنت ناصر اميريك،2010،ص.)12
جمل اممارات وامعلومات امكتسبة من فرد أو جموعة من اأفراد
وحاولة استغاها وذلك بتطبيقما ي ااستثمار ورؤوس اأموال ،وإبداع ي
جمل القطاعات إضافة إى وجود هيكل تسيري تنظيمي ،كما تتضمن
التصرفات ،السلوكات ،التحفيز ،ردود أفعال امقاولن باإضافة إى التخطيط
7
واخاذ القرارات ،التنظيم وامرتقبة"(منرة سامي،2012،ص.)3
.2آليات تفعيل شراكة اجامعة مع احيط :
خروج اجامعة اجزائرية من عزلتما وجعلما مركز إشعاع تؤثر ي احيط
واإقليم اخاص بما من جانب التكوين والبحث العلمي وامعرفة ،ابد من
تفتحما على اجتمع احلي وذلك بإجاد آليات لتفعيل الشراكة مع مؤسسات
اجتمع احلي من خال اآتي :
 وضع خطة عمل مشركة مع شركائما ااقتصادين وااجتماعين
معرفة احتياجات التنمية خاصة القطاعات التنموية واإنتاجية الواعدة من
حيث الكم والكيف للعمل على توفر خرجات وبرامج لتحقيق الرابط مع
ااحتياجات التنموية.
 تثمن دور خابر البحث ي اجامعات  :جب العمل على تفعيل دور
امخابر ي الشراكة مع امؤسسات ااقتصادية وااجتماعية ي امنطقة حيث
ينتظر منما أن تقوم بالدور القيادي ي انفتاح اجامعة على حيطما ومعرفة هذا
الدور نورد أهم النشاطات واخدمات الي مكن وضعما من طرف خابر
الدراسات خدمة امؤسسات:
تقديم ااستشارات واخدمات للعاملن بامؤسسات احلية.
تنظيم اللقاءات والندوات وامؤمرات الي تساهم ي تنمية
امؤسسات احلية.
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تشخيص امشاكل اإنتاجية والتمويلية والتسويقية بواسطة
طريقة حديثة يتم فيما دراسة العمليات امختلفة داخل امؤسسات الصغرة
وامتوسطة.
 كفاءة نظم التعليم والتدريب وتأثرها على قدرات امستخدمن.
 توفر القوة العاملة اإدارية والفنية وتدريبما للتمكن من استيعاب
التكنولوجيا احديثة واانتقال إى مثل اإنتاج وامخازن واجودة والتسويق
وامبيعات والتوزيع والنظام امالي واحاسي ووضع احلول امناسبة هذه
امشاكل.
إعداد أحاث ومقاات خاصة بواقع ومشكات التنمية احلية
وسبل دعمما وتنميتما ونشرها ي جاات متخصصة وطنية ودولية.
إنشاء جلة ي ااقتصاد الصناعي لنشر اأحاث امتعلقة
بالتنمية الصناعية احلية وفتحما أمام امؤسسات لإداء بأوضاعما ومشاكلما
واحتياجاتما من اجامعة(شرون عز الدين،بوالكور نور الدين،2010ص- 117
.8)118
 .3أساليب ووسائل نشر الثقافة امقاواتية ي اجامعة :
أ  -التعليم اجامعي  :يعتر التعليم بصفة عامة واجامعي بصفة خاصة
حورا أساسيا لتطوير ممارات امقاواتية ،إذ جب أن تركز امناهج الدراسية على
تشجيع ااستقالية وامثابرة ،الثقة بالنفس وغرها من اممارات امقاواتية
اأخرى ،كما أن للجامعة دور هام ي بناء امعرفة اخاصة بامقاواتية وتدريس
امفاهيم العلمية الي تبنى عليما.
وتعتر جربة جامعة منتوري بقسنطينة جربة رائدة على امستوى الوطي
بإنشاء دار امقاواتية سنة  2006تتكفل بتنشيط ملتقيات وندوات لفائدة
الراغبن ي إنشاء امؤسسات وكذا التكفل بتدريس مادة امقاواتية ي كل أقسام
اجامعة  ،لتليما جامعات أخرى(توفيق حذري،عمار علي،ص.9)10
الشراكة بن اجامعة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل
ب -
:
)
(
الشباب
أنشأت الوكالة سنة  1996موجب امرسوم التنفيذي رقم  296- 96امؤرخ ي
 08سبتمر  ،1996وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية امعنوية
عزيزي فاطمة الزهراء ،بولكعيبات ادريس
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وااستقالية امالية ،وهي حت سلطة وزير احكومة ويتوى الوزير امكلف
بالتشغيل امتابعة العملية جميع نشاطات الوكالة (امرسوم ،1996ص.10)12
تتمثل ممام الوكالة ي النقاط التالية (نفس امرجع،ص:11)13- 12
 مرافقة الشباب حاملي امشاريع ي إطار تطبيق مشاريعمم ودعممم
وتقديم ااستشارة هم.
 إباغ كافة الشباب امستفيدين بتمويل البنوك وامؤسسات امالية
مختلف اإعانات الي منحما الوكالة.
 متابعة امشاريع امنجزة من طرف الشباب ي إطار الوكالة مع احرص
على دفاتر الشروط الي تربطمم بالوكالة عند احاجة.
 توفر كافة امعلومات ااقتصادية الي حتاجما الشباب ي مشاريعمم.
وقد انطلقت جربة الشراكة بن الوكالة واجامعة من ماحظة العدد
الضئيل للجامعين امقبلن على خلق امؤسسات بالرغم من اامتيازات امادية
وامعنوية الي منحما الوكالة ي هذا اإطار ،فمنذ جانفي  2004إى أواخر
 2007ثم اإمضاء على  13اتفاقية شراكة بن الوكالة الوطنية وختلف
جامعات ومعاهد التعليم العالي  ،هدف هذه ااتفاقية هو غرس ثقافة امقاواتية
عند الطالب اجامعي وذلك عر جموعة من اإجراءات أهمما :
 خلق خصص جامعي يعي بإمداد الطلبة بتقنيات مرافقة منشئ
امؤسسات.
 تنظيم أيام إعامية حول فرص خلق امؤسسات ي إطار الرنامج
احكومي امشجع على خلق العمل الذاتي.
 تنظيم أيام دراسية وجامعات صيفية حول امقاول كخيار لإدماج اممي
وكأسلوب لتثمن نتائج البحوث العلمية(علي موسى رابح،2012 ،ص- 83
.12)84
.4خابر البحث العلمي وإجراءات نشر الثقافة امقاواتية :
 .1نشأة امخر وأهدافه:
نشأ امخر ي اجزائر عام  1988مقتضى القانون رقم  98ي  29ربيع الثاني
 1419هـ اموافق ل  22أوت  1998م وامتضمن القانون التوجيمي والرنامج
اخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي  ، 2002- 1998حيث
عزيزي فاطمة الزهراء ،بولكعيبات ادريس

916

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 933- 908 : )2021(3

تنص امادة  19منه على ما يلي  :تنشأ داخل مؤسسات التعليم والتكوين العالين
 ،بعد أخد رأي اللجنة القطاعية الدائمة  ،خابر ومصاح حث خاصة بامؤسسة
أو مشركة  ،تتمتع بااستقال ي التسير وامراقبة امالية البعدية طبقا أحكام
امادة  24من هذا القانون(اجريدة الرمية،امادة .13)19
لقد أكد هذا القانون ي مادته اأوى وجوب حديد امبادئ امتعلقة برقية
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا التدابر والطرق والوسائل الواجب
توفرها لتحقيق اأهداف والرامج امسطرة للفرة اخماسية (1998/2002عبد
14
اجيد بن نعيمة،2008ص.)2
يرمي هذا القانون إى حقيق العديد من اأهداف من بينما :
 ضمان ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ما ي ذلك البحث
العلمي.
 رد ااعتبار لوظيفة البحث داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث
العلمي وامؤسسات امعنية بالبحث.
 حفيز عملية تثمن نتائج البحث.
 دعم مويل الدولة للنشاطات امتعلقة بالبحث العلمي والتطوير
التكنولوجي.
كانت هذه اخلفية القانونية إنشاء خابر البحث على مستوى اجامعات
باعتبارها أحد وسائل تأطر عملية تنظيم وجسيد أهداف البحث العلمي
والتطوير التكنولوجي باعتباره من اأولويات الوطنية الي حقق أهداف متعددة
مثل :
 الدفاع الوطي. ااستقال ااقتصادي. ماية اإرث الثقاي والفكري. الدخول ي اقتصاد امعرفة امؤسس على العلم(عبد اجيد بن نعيمة،مرجع سابق،ص.15)2
وانطاقا من سنة ( )2000أنشأت خابر البحث العلمي مختلف امؤسسات
اجامعية عر الوطن ،والي غطت ختلف التخصصات واميادين العلمية وبمذا
أصبحت هذه امخابر مثابة الوحدة القاعدية للبحث العلمي اجامعي ،والي
عزيزي فاطمة الزهراء ،بولكعيبات ادريس
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قربت حيط البحث من اأساتذة اجامعين ما شجع ي انضمام أعداد متزايدة
من اأساتذة اجامعين ي جال البحث بمذه امخابر.
وبمذا تطور عدد امخابر امنشأة باجامعة عر مراحل حيث م سنة (،)2000
اعتماد ( 201خر) ليتزايد العدد سنة  2003إى  542خر ليبلغ ()2009
 680خر حث علمي  ،وارتفع عددها مع نماية  2010إى  804خر موزعة
على اجامعات الوطنية.
.5إجراءات الدولة لنشر الثقافة امقاواتية ي اجامعات وخابر البحث
:
العلمي
أبرمت الدولة اجزائرية عدة اتفاقيات تعي بتطوير ونشر الثقافة امقاواتية
لدى الباحثن وخرجي اجامعات وذلك من خال التوقيع على اتفاقيات
شراكة ،ومن بينما توقيع على اتفاقية الشراكة بن امديرية العامة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة للوزارة ،وعدد من امؤسسات واهيئات
العمومية امعنية بتشغيل الشباب ،وسيتم من خال هذه ااتفاقية تأسيس جمع
شراكة بن امؤسسات اجامعية للتكوين ومؤسسات البحث من جمة ،واهيئات
ااجتماعية وااقتصادية مختلف القطاعات اممنية من جمة أخرى ،حيث
ستحظى موجب هذه ااتفاقية كل امؤسسات امعنية بااتفاقية مقرات على
مستوى اجامعات ومراكز البحث لتقديم الدعم امادي والتقي أصحاب
امشاريع من خرجي اجامعات ولذلك ترمي ااتفاقية إى إضفاء مقروئية على
نشاطات البحث العلمي وتعظيم آثاره على احياة ااقتصادية وااجتماعية،
مشرا إى أن هذه الشراكة ستمكن من تطوير الثقافة امقاواتية لدي الباحثن
وخرجي اجامعات وإرساء ديناميكية واعدة إنشاء مؤسسات اقتصادية
جديدة.16
 - 2اإطار التطبيقي:
مميد:
حاول ي الفصل التطبيقي عرض حليل البيانات الذي قمنا بما بعد عميلة
التفريغ ي جدول ثم عرض النتائج الي توصلنا إليما جراء قيامنا بمذا العمل
وإتباعنا خطوات البحث العلمي  ،بعدها عرض خامة الدراسة.
اجال امكاني والزماني للدراسة:
عزيزي فاطمة الزهراء ،بولكعيبات ادريس
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احدود امكانية والزمنية :أجريت الدراسة اميدانية ،ي كل من قسم
اميكانيك وقسم التعدين التابعن لكلية العلوم واممندس جامعة باجي ختار
عنابة ،و ذلك خال شمر ديسمر  ،2020حيث قمنا بأول زيارة استطاعية ثم
تلتما عملية توزيع ااستمارات على امبحوثن أين قمنا باسرجاع ااستبيان خا
شمر فيفري من السنة اجارية.
أدوات مع البيانات:
ااستمارة :رأينا أن ااستمارة هي اأنسب لإجابة على أسئلة الدراسة ،حيث
تضمنت  15سؤال توزعت على حورين تضمن أوهما جموع البيانات
الشخصية ،والثاني ركّز فيه على اميل للنشاط امقاواتي وتكوين ثقافة
امقاواتية من خال خابر البحث.
عينة الدراسة :تعد العينة من اآليات امنمجية امتبعة والي بإمكانما تغطية
أهداف الدراسة ،حيث استخدمنا تقنية امسح ي حديدنا جتمع البحث :طاب
السنة الثانية ماسر لقسمي اميكانيك  88طالب :والتعدين  33طالب حيث
ضمت العينة  121طالب.
قمنا بتوزيع ااستمارة على أفراد العينة وم اسرجاع  67استمارة ،وم
نتمكن من اسرجاع البقية نظرا للظروف ااستثنائية الي خلقتما جائحة
كورونا الي آلت إى عدم التمكن من الرجوع إى مقاعد الدراسة.
.1خر اميكانيك :
تأسس امخر سنة 2005
.1.1أهدافه:
متميزة  ،ولكن مكملة متطلبات ختر :واحدة داخليا للقيام بالبحوث
اأكادمية والتدريب الوظيفي ،أخرى خارجيا للتعامل مع أي طلبات للبيئة
ااجتماعية –اممنية ،ومن هنا تتمثل أهدف امخر ي :
 تطوير احد اأقصى لعدد من امدرسن الباحثن ي امختر ،للمساعدة
ي دعم اأطروحات وامضي قدما ي درجات اممنية والبحثية.
 تشجع على العمل بالنسبة للمنشورات ،وامشاركة ي احلقات الدراسية
الوطنية والدولية.
 تشجيع إجاز امشاريع التكنولوجية ي سياق أعمال الدكتوراه وغرها.
عزيزي فاطمة الزهراء ،بولكعيبات ادريس
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 مضاعفة ااتصاات ي البيئة ااجتماعية  -اممنية لعقود تقديم
اخدمات أو عقود للبحث عن حلول هذه القضايا التقنية والتكنولوجية
والعلمية امتصلة باميكانيك.
 .2.1أنشطته :
 دراسة حول تطوير امتداول جمات ااتصال أو فرك احامل والروس.
 حتوي السلوك من مواد التشحيم ،والتلوث وتدهور وتأثرها على
ااتصاات اميكانيكية.
 هندسة مواد  :سبائك الصلب  ،وقطع امواد ،امواد العضوية الي حصلت
عليما تلبد.
 جودة عملية القطع وعمليات اإنتاج اأخرى.
 حسن العملية الصناعية.
 دراسة وتصميم اميكاترونيك امنتجات :الروبوتات رفع وخزين ...ونظم
الدعم اأخرى.
 إدارات اإنتاج الصناعي وجودة امنتج.
 حاكاة السلوك اميكانيكي لأنسجة واأعضاء البشرية (اميكانيكية
احيوية).
 تطوير الرجيات وبرامج معينة حسابات اميكانيكية ،والتشخيص
والعاج.
 امعاجة السطحية اميكانيكية الي تشوه سطح الباستيك .
 دراسات أداء امواد امركبة والبوليمرات.
 تأثر معدل التحميل على التعب من امواد امركبة والبومرات.
 سلوك صدمة امركبة.
اجدول رقم ( :)01يبن العاقة بن احالة ااقتصادية والرغبة ي بعث
مؤسسة :
الفئة
سيئة
جيدة
ميسورة
اجموع

التكرار
3
7
36
46
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امصدر  :ااستمارة السؤاان .8،5 :
تشر بيانات هذا اجدول إى أن نسبة الطلبة الراغبن ي بعث مؤسسة بعد
 68.65الي مثل  46مفردة  ،وناحظ من خال
التخرج والي قدرت بـ
البيانات امعروضة أن الطلبة الذين حالتمم ااقتصادية ميسورة الراغبن ي بعث
مؤسسة بعد التخرج مثلون اكر نسبة امقدرة ب ـ  ، 78.26إما نسبة الطلبة
الذين حالتمم ااقتصادية ميسورة يفضلون بعث مؤسسة بأمواهم اخاصة على
طلب الدعم من الوكاات امعنية والي نذكر على سبيل امثال الوكالة
الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (
)  ،ويرجع ذلك إى التخوف من عدم
تسديد الديون ي وقتما احدد ما يعرضمم إى امتابعة القضائية من طرف
الوكالة هذا ما أكد عليه أغلب الطلبة هذا فمم يفضلون ااستثمار بأمواهم
اخاصة وعدم امخاطرة بطلب الدعم من الوكالة امعنية.
اجدول رقم ( : )02يبن احالة ااقتصادية وعدم الرغبة ي حث امؤسسة.
الفئة

سيئة

جيدة

ميسورة

اجموع

التكرار النسبة
2

.53 %9

1

.76 %4

18

.71 %85

21

%100

امصدر
السؤاان 5، 8 :
تشر بيانات هذا اجدول إى أن أكر نسبة من الطلبة الدين ا يرغبون ي
بعث مؤسسة بعد التخرج حالتمم ااقتصادية ميسورة حث تقدر ب 85.71
ويرجعون دلك إى عدم رغبتمم ي امخاطرة ويفضلوا العمل ي القطاع
الصناعي أو اخدماتي منه عن بعث مؤسسة.
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اجدول رقم ( : )03يبن الدوافع الي أدت الطلبة إى الرغبة ي بعث مؤسسة
بعد التخرج.
الفئة

استغال الشمادة العلمية
الرغبة الشخصية ي العمل احر
ااستمرار ي نشاط العائلة
التخوف من التزامات العمل اإداري
التخوف من عدم احصول على منصب ي ضوء
التحوات اجديدة (إحياء امؤسسات الصناعية واإنتاجية)
إعانات الدولة امادية وامعنوية مرافقة امشاريع
عدم حمل الوضعية امالية امزرية للعائلة

التكرار

النسبة

24
30
04
08
13

.17 %52
.21 %65
.69 %8
.39 %17
.26 %28

11
2

.91 %23
.34 %4

امصدر :ااستمارة السؤال رقم .9
ي حليلنا لبيانات هذا اجدول ،وجدنا أنما تشر إى أن نسبة الطلبة
الراغبن ي بعث مؤسسة وهي  68.65حيث ناحظ أن الدوافع الي أدت إى
رغبة هؤاء ي بعث مؤسسة خاصة بعد التخرج تعتر دوافع اجابية أكثر منما
من الطلبة لديمم الرغبة
دوافع سلبية حيث ناحظ ان نسبة 65.21
الشخصية ي العمل احر و 52.17يريدون استغال الشمادة العلمية بينما
الذين يرغبون ي بعث مؤسسة خاصة خوف من عدم حصوهم على منصب ي
 ،أما نسبة الطلبة الذين
ضوء التحوات اجديدة قدرت نسبتمم ب 28.26
يرغبون ي بعث مؤسسة بدافع إغراءات الدولة امادية وامعنوية مرافقة امشاريع
قدرت ب  ، 23.92ونسبة  93 17من الطلية الرغبة ي بعث مؤسسة إى
التخوف من التزامات العمل اإداري بينما هناك نسبة قليلة من أفراد العينة
وامقدرة بـ  8.69يعود سبب رغبتمم ي بعث مؤسسة إى استمرار النشاط العائلي ،
ونسبة  4.34من العينة عدم قدرتمم على حمل الوضعية امزرية للعائلة
دفعمم إى الرغبة ي إنشاء مؤسسة ومنه نستخلص أن رغبة الطلبة ي بعث
مؤسسة بعد التخرج يعود إى الدوافع اجابية أكثر من كونما دوافع سلبية.
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اجدول رقم ( : )04يبن مساهمة التخصص على التفكر ي بعث مؤسسة.
النسبة
ا
نعم النسبة
التكرار/النسبة
18

06

خصص اميكانيك
%6.52
03 %23.91 11
صيانة صناعية وجاعة ميكانيكية
%2.17
01
%4.34 02
إنتاجية آلية
%2.17
01
%4.34 02
/
/
%6.52 02
ميكاثرونيك
%2.17
01
%2.17 01
هندسة ميكانيكية
تكنولوجيا اإنتاج اميكانيكي
%13.04
06 %32.60 15
خصص التعدين
%4.34
02
%2.17 01
تعدين فيزيائي
%4.34
02 %17.39
8
هندسة امواد وامساحات
%2.17
01
%4.34 02
%2.17
01
%8.69 04
طاقوية وحيط
تشكل امواد
امصدر  :ااستمارة السؤاان .11 ،1
تشر بيانات هذا اجدول إى أن أغلب أفراد العينة ساهم التخصص الدراسي
ي تفكرهم ي بعث مؤسسة بعد التخرج ،حيث أن نسبة  39.13من طلبة
اميكانيك ساهم التخصص ي نيتمم ي بعث مؤسسة بعد التخرج .وناحظ من
خال البيانات امعروضة أن التخصص الفرعي صيانة صناعية وجاعة
ميكانيكية مثل اكر نسبة وامقدرة ب  23.91ويرجع ذلك إى أن امؤسسات
وبالتالي حتاج إى مؤسسات
الكبرة حاجة إى امناولة
الصيانة الصناعية لتغطية هذه احاجة ،وهذا ما أكد عليه امستجوبون
بذكرهم أن امؤسسات الصناعية الكبرة بواية عنابة على سبيل امثال مركب
سون طراك حاجة إى مثل هذه اخدمات البينية فيما بن امؤسسات الصغرة
وامتوسطة والكبرة .أما خصص التعدين فناحظ من خال البيانات امعروضة
أن نسبة  32.60من أفراد العينة ساهم التخصص ي رغبتمم ي بعث مؤسسة
بعد التخرج .كما ناحظ أن التخصص ي رغبتمم ي بعث مؤسسة التخرج.
كما ناحظ أن التخصص الفرعي هندسة امواد وامساحات مثل اكر نسبة
عزيزي فاطمة الزهراء ،بولكعيبات ادريس
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ويرجع ذلك إى أن هندسة امواد مثل حجر اأساس
امقدرة ب 17.39
للصناعات وهذا ما جعل امؤسسات الكبرة حاجة إى مؤسسات تصميم وتصنيع
امواد الي تشمل امعادن وغرها استخدامما ي التطبيقات الصناعية اجديدة.
اجدول رقم ( : )05يبن مساهمة خر البحث ي توجه الطلبة إى إنشاء
مؤسسة.
النسبة
التكرار
الفئة
14
%30.44
نعم
.56 %69
32
ا
%100
46
اجموع
امصدر :ااستمارة السؤاان .12 ، 8:
تشر بيانات هذا اجدول إى نسبة الطلبة الراغبن ي بعث مؤسسة بعد
والي مثل  46مفردة كما سبق م عرضه ي
التخرج والي قدرت بـ 68.65
اجدول رقم . 06حيث احظنا من خال البيانات امعروضة أن نسبة 69.56
والي مثل  32من امستجوبن ا يرون أن الدروس التطبيقية الي تنظم بامخر
بأنما تساهم ي توجيممم إى بعث مؤسسة بعد التخرج ويرجعون ذلك إى نقص
اجانب التطبيقي وقم امعدات رغم وجودها إا أنما ا ترقى إى متطلبات البحث
العلمي وا تصل إى مستوى اآات واماكينات وذالك من حيث اجدة
ومسايرتما التطور التكنولوجي ي جال التخصصات التقنية الي تتوفر عليما
امؤسسات الي تستقبل الطلبة إجراء تربصات نماية الطور ،إن قدم العتاد
بامخابر انعكس سلبا على ما جب على الطلبة اكتسابه من معلومات حول
استخدام اآات وامعدات ما م مكنمم من القيام به عند زيارة هذه امؤسسات.
أما نسبة 30.44
يعترون أن الدروس التطبيقية ساعدتمم ي التوجه إى
النشاط امقاواتي من خال بعث مؤسسة بعد التخرج  ،وبالنظر ي اإجابة عن
السؤال رقم  13من ااستمارة وامتعلق بامساهمة الي تقدمما الدروس التطبيقية
ي امخر ي توجه الطلبة حو بعث مؤسسة ،تبن أن امساهمة تتمثل ي فمم
كيفية تشغيل اآات وإعطاء فكرة حول امشروع امراد حقيقه وكذلك مكنمم
الدروس التطبيقية من معرفة جودة امنتجات.
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حاول معرفة أهم صفات امقاول الي مكن أن تتوفر لدى هؤاء الطلبة
الراغبن ي بعث مؤسسة بعد التخرج ،وذلك من خال اجدول اموالي
اجدول رقم ( )06يبن صفات امقاول الي متلكما الطلبة الراغبن ي بعث
مؤسسة بعد التخرج .
الرقم

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

ااختيارات

امبادرة
امسؤولية
التصدي للصدمة
القدرة على التحكم ي النفس
عند العقبات
الطاقة والقدرة على العمل
بنفس اإيقاع
اممارة ي إيصال ماسك
لآخرين
سرعة احاد القرارات
القدرة على توجيه اآخرين
الثقة ي النفس
القدرة على إقناع اآخرين
خياراتك
الصر
القدرة على التكيف بدون
صعوبة مع الضغوطات احيطة
الفضول اجاه كل ما حيط
بك
احس ااجتماعي
امخاطرة
الرغبة ي فمم اآخرين
القدرة على اإصغاء لغره

مط ااجابية
موافق النسبة

النسبة

43
44
32
28

%93.47
%95.65
%69.56
%60.87

غر
موافق
03
02
14
18

%6.52
%4.34
%30.43
%39.13

31

%67.39

15

%32.60

31

%67.39

15

%32.60

28
35
43
26

%60.87
%76.08
%93.47
%56.52

18
11
03
20

%39.13
%23.91
%6.52
%43.47

36
32

%78.26
%69.56

10
14

%21.73
%30.43

26

56.52

20

43.47

31
28
25
37

67.39
60.86
54.34
80.43

15
18
21
09

32.60
39.13
45.65
19.56

امصدر  :ااستمارة السؤال رقم .15 :
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ناحظ أن بيانات هذا اجدول تشر إى أن أغلب أفراد العينة من يرغبون ي
بعث مؤسسة بعد التخرج متلكون أهم امقومات الي يتصف بما امقاول الناجح
والي سبق وتعرضنا إليما ي اجانب النظري .
حيث ناحظ أن نسبة  93.47من الطلبة يتمتعون حس امبادرة ونسبة
95.65
يتصفون بروح امسؤولية  ،هاتن الصفتن تعتران من الصفات
اأساسية الي جب أن يتوفر عليما امقال ،وتتصف اكر نسبة من أفراد العيينة
بالثقة ي النفس والي قدرت ب  93.43حيث على امقاول امتاك امقومات
الذاتية واإمكانيات الفردية وقدرته على اإدارة واخاذ القرارات حل امشكات
ومواجمة التحديات امستقبلية وذلك بسبب وجود حالة من الثقة بالنفس
وااطمئنان لقدراته وثقته به ،كذلك ناحظ أن نسبة 78.26
يتمتعون بالصر والذي من خاله حقق امقاول النجاح ويضمن استمرارية
نشاطه ،ونسبة  59.56قادرين على التصدي للصدمات وتعتر كذلك من
أهم الصفات الي جب أن تتوفر لدى امقاول باعتباره ي اأساس خاطر وهو ما
يستوجب عليه التصدي للعقبات الي تواجمه ي امسار اممي ليضمن استمرارية
نشاطه ويصل إى هدفه .كذلك يتميز معظم الطلبة باممارات التفاعلية
واممارات اإنسانية بنسب متفاوتة كما هو ماحظ من خال البيانات امعروضة،
لديمم القدرة على اإقناع ،ونسبة 67.39
حيث جد أن نسبة 76.08
متلكون اممارات ي إيصال ماسمم لآخرين و  80.43لديمم القدرة على
اإصغاء للغر .ومنه نستخلص أن معظم الطلبة الراغبن ي بعث مؤسسة
متلكون أبرز واهم مات امقاول الناجح وهذا ما يعتر حافزا لدخول عام امال
واأعمال وبالتالي جاح مشاريعمم امستقبلية.
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اجدول رقم ( : )07يبن أسباب عدم رغبة الطلبة ي بعث مؤسسة بعد
التخرج.
الرقم ااختيارات

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

مدة التكوين غر
كافية للتدريب على
ممنة امقاول
عدم تلقي تدريس
مواد ي جال امقاواتية
عدم ااستفادة من
دورات تكوينية ميدانية
غياب مواد خاصة
باحاسبة وامالية
عدم تشجيع ااسرة
لذلك
احيط العائلي ليس
مقاوا
ليس لدي مشروع
ابتكاري
ليس لدي خرة
ممنية
ليس لدي ممارات ي
التسير
ليس لدي أموال

مط ااجابية
موافق النسبة

النسبة

17

% 80.95

غر
موافق
04

% 19.04

14

% 66.66

07

% 33.33

14

% 66.66

07

% 33.33

13

% 61.90

08

% 38.09

07

% 33.33

14

% 66.66

15

% 71.42

06

% 28.57

12

% 57.14

09

% 42.85

16

% 76.19

05

% 23.80

09

% 42.85

12

% 57.14

18

% 85.71

03

% 14.28

امصدر :ااستمارة السؤال رقم.16 :
تشر بيانات هذا اجدول إى نسبة الذين ا يرغبون ي بعث مؤسسة بعد
التخرج والقدرة ب  31.35والي مثل  21مفردة من أصل  .67ناحظ من
خال البيانات امعروضة أن التكوين له تأثر لتوجه إى عام امقاواتية وإنشاء
مؤسسة حيث أن نسبة  80.95من الطلبة يرجع سبب عدم رغبتمم ي بعث
مؤسسة إى مدة التكوين الغر كافية للتدريب على ممنة امقاول ونسبة
عزيزي فاطمة الزهراء ،بولكعيبات ادريس
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 66 66إى عدم ااستفادة من دورات تكوينية ميدانية وهذا النقص يعاني منه
ميع الطلبة ي ختلف التخصصات وهذا ما يؤكد على أن بعد التكوين ي
جال النشاط يعتر أهم عامل يقود الفرد إى التفكر ي إنشاء مؤسسة،
وناحظ كذلك أن امقاول يتبع بشكل كبر امسار اممي للعائلة ي جال
إنشاء امؤسسات حيث أن نسبة  71.42من الطلبة ا يرغبون ي بعث مؤسسة
أن حيطمم العائلي ليس مقاوا ،كذلك يتبن لنا أن من العوامل الي تقود
الفرد إى التفكر ي بعث مؤسسة يعود إى إذا ما كان قد اشتغل من قبل ي
مؤسسة ما ،أو له اخرة ي جال النشاط الذي على أساسه يرغب ي إنشاء
مؤسسة وهذا ما يظمر من خال اجدول حيث أن نسبة  76.19من الطلبة
يرجع سبب عدم رغبتمم ي بعث مؤسسة إى غياب اخرة اممنية وهذا ما سبق
ذكره ي اجانب التطبيقي حيث أن اخرة اممنية تعتر من العوامل امؤثرة
على امقاول ،وناحظ كذاك أن اكر نسبة من العينة امقدرة ب  85.71يعود
عدم رغبتمم ي بعث مؤسسة إى عدم امتاكمم لأموال وهنا يظمر عدم اعتماد
الطلبة على هيئات الدعم امادي والسبب يعود إى الوازع الديي وهو التخوف من
الربا وهذا ما أكد عليه أغلب أفراد العينة.
النتائج العامة للدراسة :
خلصت هذه الدراسة إى طائفة من النتائج نذكر أهمما على النحو التالي :
 تساهم خابر البحث من خال الدروس التطبيقية الي تنظم بما ينشر الثقافة امقاواتية وتوجيه الطلبة إى بعث مؤسسة بعد التخرج بنسبة
ضئيلة ،وذالك بسبب نقص اجانب التطبيقي وقدم امعدات رغم وجودها إا أنما
ا ترقى إى متطلبات البحث العلمي وا تصل إى مستوى اآات وامكنات وذلك
من حيث اجدة ومسايرتما التطور التكنولوجي ي جال التخصصات التقنية
الي تتوفر عليما امؤسسات الي تستقبل الطلبة إجراء تربصات نماية الطور.
 يلعب التخصص دورا ممما ي توجه الطلبة إى حث مؤسسة خصوصاالتخصصات امتعلقة باحيط ااقتصادي للجامعة وخاصة وأن عام الشغل
حاجة إى مثل هذه التخصصات لدم امؤسسات الصناعية الكرى أو ما يعرف
.
بامناولة
 أغلبية الطلبة الراغبن ي بعث مؤسسة متلكون صفات امقاول الناجح.عزيزي فاطمة الزهراء ،بولكعيبات ادريس
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 اعتماد الطلبة على أمواهم اخاصة ي بعث مؤسسة وعدم طلب الدعم)بسبب خوفمم من
من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (
امتابعة القضائية ي حالة عدم تسديد الديون ي وقتما احدد وهنا من يرجع
السبب إى الوازع الديي والتخوف من الوقوع ي امعامات الربوية.
خامة:
على ضوء هذه الدراسة الي قمنا بما والي تبحث عن دور خابر البحث ي
نشر الثقافة امقاواتية" ،خري اميكانيك والتعدين كلية العلوم واممندس
باجي ختار –عنابة  "-موذجا حيث مكن القول أن خابر البحث العلمي
تساهم بشكل ضئيل ي نشر الثقافة امقاواتية من خال الدروس التطبيقية الي
تنظم بما وهذا راجع إى النقص ي احصص التطبيقية واأجمزة التكنولوجية
احديثة الي تساير اأجمزة اموجودة ي امؤسسات الصناعية الكرى الي تنشط
ي نفس القطاع والي تساعد الطالب على اكتساب معارف الي مكن ترمتما
على ارض الواقع من خال بعثه مؤسسة خاصة بعد التخرج ،ي حن يساهم
التخصص بشكل كبر ي توجه الطلبة إى امقاواتية خاصة اعتبار أن هذه
التخصصات التقنية تعمل على توفر اليد العاملة التقنية الي تستغل ي
امناولة من خال امؤسسات الصغرة وامتوسطة.
ومنه مكن القول أن خابر البحث العلمي بدئت تساهم بنسبة معترة ي
نشر الثقافة امقاواتية ودفع الطلبة إى التفكر ي إنشاء مؤسسة بعد التخرج،
خاصة بالنظر إى اارتباط الوثيق بن اجامعة وحيطما ااقتصادي
وااجتماعي.
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اهوامش :
 1حمـ ـ ـ ــذ شـ ـ ـ ــفيق ،البحـ ـ ـ ــث العلمـ ـ ـ ــي ،اخطـ ـ ـ ــوات امنجيـ ـ ـ ــة إعـ ـ ـ ــداد البحـ ـ ـ ــوث العلميـ ـ ـ ــة،
القاهرة ،امكتب اجامعي احديث ، ،ص.86 :
2أ.حـ ـ ـ ــازم امصـ ـ ـ ــري  ،أ .آمـ ـ ـ ــال عيـ ـ ـ ــد ،دور خـ ـ ـ ــابر البحـ ـ ـ ــث العلمـ ـ ـ ــي ي تنميـ ـ ـ ــة جتمـ ـ ـ ــع
امعرفـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال أراء عينـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن البـ ـ ـ ـ ــاحثن واأكـ ـ ـ ـ ــادمين ي اجامعـ ـ ـ ـ ــة
اجزائريـ ـ ـ ـ ــة  -دراسـ ـ ـ ـ ــة ميدانيـ ـ ـ ـ ــة  -ام ـ ـ ـ ـ ــؤمر  23لاحـ ـ ـ ـ ــاد العربـ ـ ـ ـ ــي للمكتب ـ ـ ـ ـ ــات
وامعلومات ،الدوحة قطر  20- 18نوفمر  ،2012ص 1647 :
3د.م ـ ـ ــواي أمـ ـ ـ ــد ،دراسـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ــول تكنولوجيـ ـ ـ ــا امعلومـ ـ ـ ــات والبح ـ ـ ــث العلمـ ـ ـ ــي ي جـ ـ ـ ــال
امخطوط ـ ـ ـ ــات العربيـ ـ ـ ـ ــة اإس ـ ـ ـ ــامية مراكـ ـ ـ ـ ــز وخ ـ ـ ـ ــابر البحـ ـ ـ ـ ــث ي امخطوطـ ـ ـ ـ ــات
باجامعة(.د.ت) ص 4 :
 4عبـ ـ ـ ـ ــد العزيـ ـ ـ ـ ــز الغريـ ـ ـ ـ ــب صـ ـ ـ ـ ــقر  ،اجامعـ ـ ـ ـ ــة والسـ ـ ـ ـ ــلطة  ،الـ ـ ـ ـ ــدار العاميـ ـ ـ ـ ــة للنشـ ـ ـ ـ ــر
والتوزيع  ،القاهرة  ، 2005 ،ص .50 – 49
 5عب ـ ـ ــد العزي ـ ـ ــز ب ـ ـ ــدر الن ـ ـ ــداوي ،بن ـ ـ ــاء أم ـ ـ ــوذج لتحدي ـ ـ ــد خص ـ ـ ــائص الري ـ ـ ــادي بااعتم ـ ـ ــاد
عل ـ ـ ـ ــى العملي ـ ـ ـ ــات اإداري ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ــراءة وحلي ـ ـ ـ ــل نظ ـ ـ ـ ــري ،ح ـ ـ ـ ــث مق ـ ـ ـ ــد إى ام ـ ـ ـ ــؤمر
العاشر ،كلية ااقتصاد والعلوم اإدارية ،اجامعة اأردنية،ص .11
 6أح ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ــد الرم ـ ـ ـ ــان الشميش ـ ـ ـ ــري ،وف ـ ـ ـ ــاء بن ـ ـ ـ ــت ناص ـ ـ ـ ــر اميري ـ ـ ـ ــك ،ري ـ ـ ـ ــادة
اإعمال ،السعودية ،كتاب الكروني ،2010،ص.12:
 7مـ ــنرة سـ ــامي اسـ ــراتيجيات التنظـ ــيم وموافقـ ــة امؤسسـ ــات الصـ ــغرة
وامتوس ــطة ي اجزائ ــر ،مداخل ــة بعن ــوان التوج ــه امق ــاواتي للش ــباب ي
جرب ــة وكال ــة
ب ــن متطلب ــات الثقاف ــة وض ــرورة امرافق ــة
اجزائ ــر،
الوس ــاطة والض ــبط العق ــاري وجرب ــة احظ ــرة التكنولوجي ــة ب ــاجزائر،
كليـ ــة العلـ ــوم ااقتصـ ــادية والتجاريـ ــة وعلـ ــوم التسـ ــير ،أفريـ ــل ،2012
ص3:
8شـ ـ ـ ــرون عـ ـ ـ ــز الـ ـ ـ ــدين ،بوالكـ ـ ـ ــور نورالـ ـ ـ ــدين ،واقـ ـ ـ ــع اسـ ـ ـ ــتثمار خرجـ ـ ـ ــي اجامعـ ـ ـ ــات بـ ـ ـ ــن
متطلب ـ ـ ـ ــات س ـ ـ ـ ــوق الش ـ ـ ـ ــغل وكف ـ ـ ـ ــاءة التك ـ ـ ـ ــوين ،املتق ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوطي اأول  ،تق ـ ـ ـ ــويم
دور اجامعـ ـ ـ ـ ــة اجزائريـ ـ ـ ـ ــة ي ااسـ ـ ـ ـ ــتجابة متطلبـ ـ ـ ـ ــات سـ ـ ـ ـ ــوق الشـ ـ ـ ـ ــغل ومواكبـ ـ ـ ـ ــة
تطلعـ ـ ـ ـ ـ ــات التنميـ ـ ـ ـ ـ ــة احليـ ـ ـ ـ ـ ــة ،جامعـ ـ ـ ـ ـ ــة زيـ ـ ـ ـ ـ ــان عاشـ ـ ـ ـ ـ ــور باجلفـ ـ ـ ـ ـ ــة  2010ص :
.118- 117
9توفيـ ـ ـ ـ ــق حـ ـ ـ ـ ــذري ،عمـ ـ ـ ـ ــاري علـ ـ ـ ـ ــي ،مداخلـ ـ ـ ـ ــة بعنـ ـ ـ ـ ــوان امقاواتيـ ـ ـ ـ ــة كحـ ـ ـ ـ ــل مشـ ـ ـ ـ ــكل
البطال ـ ـ ـ ــة خرج ـ ـ ـ ــي اجامع ـ ـ ـ ــات -دراس ـ ـ ـ ــة حال ـ ـ ـ ــة لطلب ـ ـ ـ ــة جامع ـ ـ ـ ــة باتن ـ ـ ـ ــة( ،د.ت)،
ص09- 10 :
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10امرسـ ـ ـ ـ ـ ــوم التنفيـ ـ ـ ـ ـ ــذي رقـ ـ ـ ـ ـ ــم  296- 96امـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ ي  08سـ ـ ـ ـ ـ ــبتمر  1996امتضـ ـ ـ ـ ـ ــمن
إنشـ ـ ـ ـ ـ ــاء الوكالـ ـ ـ ـ ـ ــة الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ــدعم وتشـ ـ ـ ـ ـ ــغيل الشـ ـ ـ ـ ـ ــباب وحديـ ـ ـ ـ ـ ــد قانونمـ ـ ـ ـ ـ ــا
اأساسي ،اجريدة الرمية ،العدد  ،52ص 12 :
11امرسـ ـ ـ ـ ـ ــوم التنفيـ ـ ـ ـ ـ ــذي رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 296- 96امـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ ي  08سـ ـ ـ ـ ـ ــبتمر  1996امتضـ ـ ـ ـ ـ ــمن
إنش ـ ـ ـ ـ ــاء الوكال ـ ـ ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ــدعم وتش ـ ـ ـ ـ ــغيل الش ـ ـ ـ ـ ــباب وحدي ـ ـ ـ ـ ــد قانونم ـ ـ ـ ـ ــا
اأساسي  ،مصدر سابق ،ص .13- 12 :
12عل ـ ـ ـ ــي موس ـ ـ ـ ــي راب ـ ـ ـ ــح ،اإص ـ ـ ـ ــاح اج ـ ـ ـ ــامعي ومنط ـ ـ ـ ــق جدي ـ ـ ـ ــد البن ـ ـ ـ ــى ااجتماعي ـ ـ ـ ــة
اممنيـ ـ ـ ـ ـ ــة ي اجزائـ ـ ـ ـ ـ ــر  -امقـ ـ ـ ـ ـ ــاول كفئـ ـ ـ ـ ـ ــة ااجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ــة معرفيـ ـ ـ ـ ـ ــة  -جلـ ـ ـ ـ ـ ــة
اآداب والعلـ ـ ـ ــوم ااجتماعيـ ـ ـ ــة ،منشـ ـ ـ ــورات جامعـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــعد دحلـ ـ ـ ــب البليـ ـ ـ ــدة ،العـ ـ ـ ــدد
 ،2012 ،8ص .84- 83 :
13اجري ـ ـ ـ ـ ــدة الرمي ـ ـ ـ ـ ــة للجمموري ـ ـ ـ ـ ــة اجزائري ـ ـ ـ ـ ــة  1988 ،الع ـ ـ ـ ـ ــدد  66ق ـ ـ ـ ـ ــانون رق ـ ـ ـ ـ ــم
( )11/98امطبعة الرمية اجزائر  ،امادة 19
14عبـ ـ ـ ــد اجيـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن نعيمـ ـ ـ ــة ،دور امخـ ـ ـ ــابر العلميـ ـ ـ ــة باجامعـ ـ ـ ــة اجزائريـ ـ ـ ــة ي تنظـ ـ ـ ــيم
البح ـ ـ ـ ــث العلم ـ ـ ـ ــي ومس ـ ـ ـ ــاهمتما ي تط ـ ـ ـ ــوير وس ـ ـ ـ ــائل وأس ـ ـ ـ ــاليب التعل ـ ـ ـ ــيم الع ـ ـ ـ ــالي،
جامعـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ــك فمـ ـ ـ ــد للـ ـ ـ ــبرول وامعـ ـ ـ ــادن ،طمـ ـ ـ ــران ،امملكـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ــعودية
فعالي ـ ـ ـ ــات ام ـ ـ ـ ــؤمر الث ـ ـ ـ ــاني للتخط ـ ـ ـ ــيط وتط ـ ـ ـ ــوير التعل ـ ـ ـ ــيم والبح ـ ـ ـ ــث العلم ـ ـ ـ ــي ي
الدول العربية  26- 24فراير  ،2008ص .2 :
15عبـ ـ ـ ــد اجيـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن نعيمـ ـ ـ ــة ،دور امخـ ـ ـ ــابر العلميـ ـ ـ ــة باجامعـ ـ ـ ــة اجزائريـ ـ ـ ــة ي تنظـ ـ ـ ــيم
البح ـ ـ ـ ــث العلم ـ ـ ـ ــي ومس ـ ـ ـ ــاهمتما ي تط ـ ـ ـ ــوير وس ـ ـ ـ ــائل وأس ـ ـ ـ ــاليب التعل ـ ـ ـ ــيم الع ـ ـ ـ ــالي،
ص .2 :
16ع.مس ـ ـ ـ ـ ــعودي ،ح ـ ـ ـ ـ ــو تط ـ ـ ـ ـ ــوير الثقاف ـ ـ ـ ـ ــة امقاواتي ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ــدي الب ـ ـ ـ ـ ــاحثن وخرج ـ ـ ـ ـ ــي
 ،تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ
اجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،جريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت اأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار،
التصفح .12 : 52 ، 8201/11/09
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قا ئمة امصادر وامراجع:
 أ.ح ـ ـ ــازم امص ـ ـ ــري  ،أ .آم ـ ـ ــال عي ـ ـ ــد ،دور خ ـ ـ ــابر البح ـ ـ ــث العلم ـ ـ ــي ي تنمي ـ ـ ــة جتم ـ ـ ــعامعرفـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال أراء عينـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن البـ ـ ـ ـ ــاحثن واأكـ ـ ـ ـ ــادمين ي اجامعـ ـ ـ ـ ــة
اجزائريـ ـ ـ ـ ــة  -دراسـ ـ ـ ـ ــة ميدانيـ ـ ـ ـ ــة  -ام ـ ـ ـ ـ ــؤمر  23لاحـ ـ ـ ـ ــاد العربـ ـ ـ ـ ــي للمكتب ـ ـ ـ ـ ــات
وامعلومات ،الدوحة قطر  20- 18نوفمر  ،2012ص .1647 :
أحـ ـ ــد بـ ـ ــن عبـ ـ ــد الرمـ ـ ــان الشميشـ ـ ــري ،وفـ ـ ــاء بنـ ـ ــت ناصـ ـ ــر اميريـ ـ ــك ،ريـ ـ ــادة اإعمـ ـ ــال،
السعودية ،كتاب الكروني ،2010،ص.12:
 توفي ـ ـ ـ ــق ح ـ ـ ـ ــذري ،عم ـ ـ ـ ــاري عل ـ ـ ـ ــي ،مداخل ـ ـ ـ ــة بعن ـ ـ ـ ــوان امقاواتي ـ ـ ـ ــة كح ـ ـ ـ ــل مش ـ ـ ـ ــكلالبطال ـ ـ ـ ــة خرج ـ ـ ـ ــي اجامع ـ ـ ـ ــات -دراس ـ ـ ـ ــة حال ـ ـ ـ ــة لطلب ـ ـ ـ ــة جامع ـ ـ ـ ــة باتن ـ ـ ـ ــة( ،د.ت)،
ص09- 10 :
اجري ـ ـ ـ ـ ــدة الرمي ـ ـ ـ ـ ــة للجمموري ـ ـ ـ ـ ــة اجزائري ـ ـ ـ ـ ــة  1988 ،الع ـ ـ ـ ـ ــدد  66ق ـ ـ ـ ـ ــانون رق ـ ـ ـ ـ ــم( )11/98امطبعة الرمية اجزائر  ،امادة 19
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امخطوطات باجامعة(.د.ت) ص 4 :
ش ـ ـ ــرون ع ـ ـ ــز الـ ـ ـ ـدين ،بوالك ـ ـ ــور نورال ـ ـ ــدين ،واق ـ ـ ــع اس ـ ـ ــتثمار خرج ـ ـ ــي اجامع ـ ـ ــات ب ـ ـ ــنمتطلب ـ ـ ـ ــات س ـ ـ ـ ــوق الش ـ ـ ـ ــغل وكف ـ ـ ـ ــاءة التك ـ ـ ـ ــوين ،املتق ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوطي اأول  ،تق ـ ـ ـ ــويم
دور اجامعـ ـ ـ ـ ــة اجزائريـ ـ ـ ـ ــة ي ااسـ ـ ـ ـ ــتجابة متطلبـ ـ ـ ـ ــات سـ ـ ـ ـ ــوق الشـ ـ ـ ـ ــغل ومواكبـ ـ ـ ـ ــة
تطلعـ ـ ـ ـ ـ ــات التنميـ ـ ـ ـ ـ ــة احليـ ـ ـ ـ ـ ــة ،جامعـ ـ ـ ـ ـ ــة زيـ ـ ـ ـ ـ ــان عاشـ ـ ـ ـ ـ ــور باجلفـ ـ ـ ـ ـ ــة  2010ص :
.118- 117
ع.مس ـ ـ ـ ـ ــعودي ،ح ـ ـ ـ ـ ــو تط ـ ـ ـ ـ ــوير الثقاف ـ ـ ـ ـ ــة امقاواتي ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ــدي الب ـ ـ ـ ـ ــاحثن وخرج ـ ـ ـ ـ ــي ،تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ
اجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،جريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت اأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار،
التصفح .12 : 52 ، 8201/11/09
عبـ ـ ـ ـ ــد العزيـ ـ ـ ـ ــز الغريـ ـ ـ ـ ــب صـ ـ ـ ـ ــقر  ،اجامعـ ـ ـ ـ ــة والسـ ـ ـ ـ ــلطة  ،الـ ـ ـ ـ ــدار العاميـ ـ ـ ـ ــة للنشـ ـ ـ ـ ــروالتوزيع  ،القاهرة  ، 2005 ،ص .50 – 49
عب ـ ـ ـ ـ ــد العزي ـ ـ ـ ـ ــز ب ـ ـ ـ ـ ــدر الن ـ ـ ـ ـ ــداوي ،بن ـ ـ ـ ـ ــاء أم ـ ـ ـ ـ ــوذج لتحدي ـ ـ ـ ـ ــد خص ـ ـ ـ ـ ــائص الري ـ ـ ـ ـ ــاديبااعتمـ ـ ـ ــاد علـ ـ ـ ــى العمليـ ـ ـ ــات اإداريـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ــراءة وحليـ ـ ـ ــل نظـ ـ ـ ــري ،حـ ـ ـ ــث مقـ ـ ـ ــد إى
ام ـ ـ ـ ــؤمر العاش ـ ـ ـ ــر ،كلي ـ ـ ـ ــة ااقتص ـ ـ ـ ــاد والعل ـ ـ ـ ــوم اإداري ـ ـ ـ ــة ،اجامع ـ ـ ـ ــة اأردني ـ ـ ـ ــة،ص
- 11عبـ ـ ـ ــد اجيـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن نعيمـ ـ ـ ــة ،دور امخـ ـ ـ ــابر العلميـ ـ ـ ــة باجامعـ ـ ـ ــة اجزائريـ ـ ـ ــة ي
تنظ ـ ـ ـ ــيم البح ـ ـ ـ ــث العلم ـ ـ ـ ــي ومس ـ ـ ـ ــاهمتما ي تط ـ ـ ـ ــوير وس ـ ـ ـ ــائل وأس ـ ـ ـ ــاليب التعل ـ ـ ـ ــيم
الع ـ ـ ـ ــالي ،جامع ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ــك فم ـ ـ ـ ــد لل ـ ـ ـ ــبرول وامع ـ ـ ـ ــادن ،طم ـ ـ ـ ــران ،امملك ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ــة
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اأساسي ،اجريدة الرمية ،العدد  ،52ص 12 :
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اأساسي  ،مصدر سابق ،ص .13- 12 :
مـ ــنرة سـ ــامي اسـ ــراتيجيات التنظـ ــيم وموافقـ ــة امؤسسـ ــات الصـ ــغرةوامتوس ــطة ي اجزائ ــر ،مداخل ــة بعن ــوان التوج ــه امق ــاواتي للش ــباب ي
اجزائ ــر،
جرب ــة وكال ــة
ب ــن متطلب ــات الثقاف ــة وض ــرورة امرافق ــة
الوس ــاطة والض ــبط العق ــاري وجرب ــة احظ ــرة التكنولوجي ــة ب ــاجزائر،
كليـ ــة العل ـ ـوم ااقتصـ ــادية والتجاريـ ــة وعلـ ــوم التسـ ــير ،أفريـ ــل ،2012
ص3:
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امصدرة للنفط وآليات مواجهتها
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ملخص -
تهدف هذه الدراسة إى تشخيص ظاهرة امرض اهولندي ي الدول
العربية امصدرة للنفط والبحث عن اآليات الكفيلة بتجنب آثاره السلبية ،وذلك
اعتبارا من البلدان العربية امصدرة للنفط تعتر من البلدان الغنية باموارد
(النفط) والي ارتبطت اقتصاداتها باأداء امخيب واإخفاق وهو ما يعرف ي
اأوساط اقتصادية بالعلة اهولندية ،سنقوم ي البداية باستعراف أهم
اخصائص الي تتصف بها اقتصاديات الدول العربية امصدرة للنفط ،وسنعتمد
ي تشخيصنا هذه الظاهرة على جموعة من امؤشرات ااقتصادية ،ومن ثم
نقوم بتقديم بعض اآليات والسياسة الكفيلة بتجنب آثار ظاهرة امرض
اهولندي .وقد توصلت دراستنا إى أن جل الدول العربية امصدرة للنفط تعاني
من أعراض امرض اهولندي ،وأنه مواجه آثاره عليها تبي سياسة التنويع
ااقتصادي وتوخي احرص ي إدارة ااقتصاد الكلي وي السياسة امالية..
الكلمات الدالة -
نفط ،مرض هولندي ،سياسة مالية ،دول عربية.
امؤلف امرسل :بلقلة براهيم:
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AbstractThis Study Aims To Diagnose The Phenomenon Of The Dutch
Disease In The Arab Oil-Exporting Countries And To Search For
Mechanisms To Avoid Its Negative Effects. At The Outset, We Will
Identify The Most Important Characteristics That Characterize The
Economies Of The Arab Oil-Exporting Countries, And We Will Rely
In Our Diagnosis Of This Phenomenon On A Set Of Economic
Indicators, And Then We Will Present Some Mechanisms And
Policies To Avoid The Effects Of The Dutch Disease Phenomenon.
Our Study Found That Most Of The Arab Oil-Exporting Countries
Suffer From The Symptoms Of The Dutch Disease, And That To Face
Its Effects, They Must Adopt A Policy Of Economic Diversification
And Be Careful In Managing The Macroeconomic And Fiscal Policy.
Key WordsOil, Dutch Disease, Financial Policy, Arab Countries.

 - .1مقدمة
مثل النفط دورا هاما وحوريا ضمن اقتصاديات الدول العربية امصدرة له،
والي تعتر عوائده امالية أهم مصدر لتمويل التنمية فيها ،حيث ساهم النفط
وعائداته ي حدوث حوات اقتصادية واجتماعية غر مسبوقة ي اأقطار العربية
امصدرة للنفط خال العقود اأربعة اأخرة ،إذ م استخدام عائدات النفط
لتحديث البنية التحتية وخلق فرص العمل وحسن مؤشرات التنمية البشرية،
كما مكنها من زيادة احتياطاتها الرمية .غر أن اإفراط ي ااعتماد على
النفط يؤدي إى ظواهر سلبية تتمثل ي أن النمو ي القطاعات غر النفطية
تنخفض عكسيا مع زيادة نسبة النمو ي اإيرادات من قطاع النفط نسبة إى
إمالي الناتج الوطي اإمالي ،وهذا ما أثبت رقميا فيما كان معروفا ي
اأوساط ااقتصادية بظاهرة "الداء اهولندي" ،كما أن الطابع الدوري للنشاط
ااقتصادي يرجع بنسبة كبرة لتقلبات أسعار النفط ،إذ أن تقلب عائدات
النفط جعل من إدارة ااقتصاد عملية صعبة ومعقدة خاصة ي احالة الي ا
مكن التنبؤ فيها بهذه التغرات الدورية ،وتؤدي التقلبات الكبرة و الغر
متوقعة ي النفقات العامة إى تكاليف اقتصادية كلية هامة ،تشمل كل من
خصيص اموارد امرافقة لتغرات الطلب ،و اأسعار النسبية ،و تقلبات سعر
بلقلة براهيم ،صاح حمد ،ضيف أمد
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الصرف احقيقي ذات التأثر السلي على تنافسية الصادرات احلية ،وزيادة
امخاطر الي يواجهها امستثمرون ي القطاعات خارج اموارد النفطية ،كما أن
التقلبات احادة ي النفقات احكومية جعل القطاع اخاص يواجه صعوبات ي
خطيط استثماراته و اخاذ قراراته ي امدى الطويل ،وما ينطوي هذا من آثار
سلبية على ااستثمار اخاص وعلى النمو ي قطاعات ااقتصاد اأخرى خارج
قطاع النفط ،وبالتالي اخفاض النمو ااقتصادي .علـى ضـوء ذلـك تبحـث هـذه
الورقـة البحثيـة اإجابـة عـن اإشكالية التاليـة:
فيما تتمثل جوانب امرض اهولندي ي اقتصاديات الدول العربية امصدرة
للنفط؟ وما هي آليات مواجهته؟
من خال السؤال الرئيسي السابق مكن طرح اأسئلة الفرعية التالية:
 فيما تتجلى مظاهر امرض اهولندي ي الدول العربية امصدرة للنفط؟هل مثل توفر النفط نعمة أم نقمة على اقتصاديات الدول العربيةامصدرة للنفط؟
كيف يتم التصدي لعوارض امرض اهولندي ي الدول العربية امصدرةلنفط ؟.
لإجابة على هذه اأسئلة الفرعية السابقة نقرح الفرضيات التالية:
 تظهر أعراض امرض اهولندي من خال العاقة بن استغال النفطوالتدني الذي حدث ي القطاعات امنتجة اأخرى خاصة كالصناعة والفاحة.
مثل النفط نعمة على اقتصاديات الدول امصدرة للنفط أنه يعترامصدر اأساسي لتمويل التنمية ،كما يشكل نقمة من خال التأثر السلي
الذي خلفه انهيار العائدات على امؤشرات ااقتصادية الكلية.
 مكن مواجهة أعراض امرض اهولندي من خال حييد العائداتالنفط عن ااقتصاد احلي.
هدف البحث :نهدف من خال إى هذه الورقة البحثية إى تشخيصظاهرة امرض اهولندي ي اقتصاديات الدول العربية امصدرة للنفط ،ثم ثم
اقراح أهم اآليات الكفيلة مواجهة هذه انعكاسات هذه الظاهرة على
اقتصاديات هذه البلدان ،ومكن الوصول إى هذا اهدف من خال اأهداف
الفرعية التالية:
بلقلة براهيم ،صاح حمد ،ضيف أمد
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 حاولة اإمام بأهم امفاهيم حول موضوع امرض اهولندي أو نقمة امواردالطبيعية كما يصطلح عليه ي بعض الدراسات.
حاولة حديد أهم امؤشرات الي مكن من خاها حديد عوارضامرض اهولندي ي اقتصاديات الدول العربية امصدرة للنفط.
حاولة اقراح بعض اآليات الكفيلة بتحييد آثار امرض اهولندي علىااقتصاديات الغنية باموارد الطبيعة عامة وباقتصاديات الدول العربية امصدرة
للنفط على وجه اخصوص.
أهمية البحث :تكمن أهمية هذا البحث من خال اإشكال الذي حدثهتقلب أسعار النفط ي السوق العامية وما حدثه من انعكاسات سلبية على
ااقتصاديات الي تعتمد ي صادراتها على امواد اأولية  ،كسعر الصرف
والتوازنات امالية وغرها من امؤشرات ااقتصادية ،حيث أصبحت هذه احالة
تعرف ي اأدبيات ااقتصادية احديثة ما يسمى بامرض اهولندي ،حيت ترتبط
هذه النظرية تارخيا باأداء ااقتصادي الضعيف وامخيب للبلدان الغنية باموارد
 - .2مفهوم ظاهرة امرض اهولندي.
ا ختلف معظم الدراسات احديثة ي أن البلدان الي تتمتع بثروات ضخمة
من اموارد الطبيعية عادة ما يكون أداء اقتصادها أسوء من البلدان الي ا تتمتع
بهذا القدر الضخم من اموارد  ،غر أن هذه الوضعية ا تشمل كل الدول الوفرة
اموارد  ،فهناك بعض هذه الدول من يتميز بأداء اقتصادي أفضل من أداء دول
أخرى (إندونيسيا الي تعتمد على النفط و بتسوانا الغنية باماس)  ،لكن ي
الكثر من احاات تكون وفرة اموارد أحد أهم حددات اإخفاق ااقتصادي ي
هذه البلدان  ،فحاات اإخفاق ي حقيق التنمية ي الدول امصدرة للنفط و
موارد أخرى كثرة .و قد قدم خراء ااقتصاد جموعة من التفسرات الكامنة
وراء اأداء ااقتصادي اهزيل لبعض البلدان الغنية باموارد أو ما يسمى بنقمة
اموارد الطبيعية( ،)curse Resource Naturalحيث يرى بعض ااقتصادين أن
نظرية امرض ااقتصادي اهولندي و دورية السياسة امالية و تطاير أسعار اموارد
الطبيعية  ،تعتر من بن أهم التفسرات ااقتصادية لنقمة اموارد الطبيعية.
تهدف ماذج امرض ااقتصادي اهولندي"  "Dutch Diseaseلتحليل
اآثار السلبية الي تنتج عن الزيادة الكبرة ي كميات وأسعار صادرات البلد من
بلقلة براهيم ،صاح حمد ،ضيف أمد
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اموارد الطبيعية ،و خاصة إذا كانت هذه اموارد مثل نسبة عالية من الصادرات
اإمالية اقتصاد البلد ،وقد ظهرت هذه النماذج ابتدءا من سنوات الستينات ي
أعقاب التجربة الي شهدتها هولندا خال الفرة اممتدة من  1959حتى عام
 ،(Arzelier & Marie, 1998, p. 120) 1975ففي سنة  1959م اكتشاف
كميات كبرة من النفط و الغاز الطبيعي ي امناطق التابعة هولندا ي حر
الشمال و الي سرعان ما ترتب عنها تراجع كبر ي ااقتصاد اهولندي
وانكماشا ي قطاع الصناعة التحويلية خاصة .و ي هذا اجال تعتر الدراسة
الي أجراها عاما ااقتصاد( J.D.Sachs &A.M.Warner (1995واحدة من
أكثر الدراسات موا ،والي كانت بعنوان "وفرة اموارد الطبيعية والنمو
ااقتصادي" ،حيث استخلصا هذان ااقتصاديان أنه من بن أبرز اخصائص
احديثة للنمو ااقتصادي امثرة للدهشة هو أن الدول الي تتميز بوفرة ي
اموارد حقق معدات مو منخفضة ،مقارنة بتلك الدول الي ا متلك موارد
كبرة ،إذ أن ااقتصاديات الي مثل فيها صادرات امواردالطبيعية نسبة كبرة
من جموع الصادرات احلية بالنسبة للناتج الداخلي اخام لسنة  1971تتجه
حو حقيق معدات مو اقتصادي منخفضة ي الفرة الاحقة من  1971حتى
.(Sachs & Warner, 1995, pp. 2,3) 1989ويرجع Throvaldur Gylfason
هذا اارتباط السلي بن ثروة اموارد و النمو إى أربعة عوامل رئيسية:
)(Gylfason, 2001, pp. 848-850

تؤدي وفرة اموارد الطبيعية إى ارتفاع ي سعر الصرف احقيقي ،و بالتاليتعرض ااقتصاد لظاهرة امرض اهولندي الذي يرتب عليه تراجع القطاع
الصناعي ،واخفاض حجم الصادرات خارج اموارد الطبيعية.
إن وفرة اموارد قد تؤدي إى ما يسمى بسلوك البحث عن الريع ،حيث تقومالدولة (السلطة احاكمة) بعملية توزيع الريع الناتج عن تدفق إيرادات امورد
الطبيعي ،وهو الوضع الذي سوف يؤدي إى انتشار الفساد وعدم الشفافية ي
جاات اأعمال ،التخصيص الغر منتج للعمل ،اخفاض مستوى ااستثمار
وبالتالي تباطؤ معدل النمو ااقتصادي.
 تؤدي وفرة اموارد الطبيعية إى اخفاض حافز العمل لدى أفراد البلدوبالتالي اخفاض حافز خلق الثروة ،كما أن هذا الوضع جعل احكومات تهتم
أقل بامصلحة ااقتصادية ي إبرامها لاتفاقيات التجارية مع دول أخرى ،ما
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يفضي إى قدر كبر من الضرر بقطاعات ااقتصاد امنتجة وا يشجع على
ااستثمار.
 إن البلدان الي تعتقد أن اموارد هي أهم اأصول الي متلكها ،جعلهاتقلل من شأن ااستثمار ي مواردها البشرية بإعطاء اهتمام أقل و خصيص
نفقات منخفضة للتعليم.
ويشر مصطلح العلة اهولندية ،امرض اهولندي ،لعنة اموارد ،نقمة اموارد
إى معنى واحدا رغم اختاف طرق وأوجه التعريف ،إذ تعرف على أنها:
هي حالة اانفجار ( )boomي قطاع إنتاجي مصدر يؤدي إى انتقال عوامل
اإنتاج من القطاعات اأخرى إى هذا اأخر ،معنى آخر أن زيادة كبرة وغر
متوقعة أسعار السلع الغر جارية وكذا اخدمات ،تعطي نتائج سلبية على
القطاعات الي تنتج السلع التجارية ).( Marc-antoine, 2003, p. 8
وقدم صندوق النقد الدولي أفضل تعريف لظاهرة لعنة اموارد ،ومفادها
أنها ظاهرة معقدة مكن فيه لوفرة اإيرادات من اموارد الطبيعية أن ترجم إى
هدر وكساد وفساد ونزاع ،وذلك من خال العديد من اآليات ااقتصادية
وامؤسسية ،وآليات انتقال تداعيات ااقتصاد السياسي ،وتتضمن قضايا رئيسية
تتمثل فيما يلي( :سلسلة تقارير سامبا ،2010 ،صفحة )13
 "امرض اهولندي" وهو جموعة من اآثار ااقتصادية الكلية السلبية،الي تنشأ من حدوث زيادة كبرة ي اإنفاق اممول بإيرادات النفط والغاز ،فإذ
كان هذا اإنفاق موجها أساسا إى سلع منتجة حليا ،مكن أن ترتفع السلع
احلية وترتفع قيمة سعر الصرف ،ومكن أن يؤدي ذلك إى حول رأس امال
والعمالة إى إنتاج سلع غر جارية ،وإى تآكل القدرة التنافسية لاقتصاد غي
النفطي.
التعامل مع التقلب الشديد لإيرادات يؤدي إى اهدر ودورات اانتعاشوالكساد وااقراض امفرط ( إما توقعا إدرار اإيرادات أو لدعم مستويات اإنفاق
عندما تراجع اإيرادات النفطية).
ااعتماد امفرط على إيرادات اموارد مكن أن حول البلدان امنتجةللموارد إى دول تعتمد على الريع ،وفيها تكرس احكومة اهتماما أكر
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لوظائف إعادة التوزيع الي حتمل أن تكون غر فعالة ،بدا من وظائف امتعلقة
بالتنظيم واإشراف والضرائب وإدارة ااقتصاد.
- .3تشخيص ظاهرة امرض اهولندي ي اقتصاديات الدول العربية النفطية
تتجلى عوارض امرض اهولندي ي اقتصاديات الدول العربية النفطية من
خال ما يلي:
 - .1.3ركود القطاعات امنتجة للسلع التبادلية وازدهار القطاعات امنتجة
للسلع غر تبادلية
إن الزيادة الكبرة ي أسعار امـوارد النفطيـة ي سـوق الـنفط العاميـة قـد شـجع
ال ــدول العربي ــة النفطي ــة عل ــى التوس ــع ي اإنف ــاق احك ــومي ،وه ــذا م ــا أدى إى
حركــة عوامــل اإنتــاج مــن خــال عناصــر اإنتــاج إى اأنشــطة الــي يعمــل بهــا
القطاع امزدهـر (قطـاع الـنفط) ،وسـحب عناصـر اإنتـاج مـن السـلع امنتجـة لسـلع
التبادليــة امعــدة للتصــدير مثــل الصــناعة والزراعــة إى القطاعــات امنتجــة للســلع
غر التبادلية مثل قطاع اخدمات ،ويؤدي ذلك إى انكمـاش أو ركـود القطاعـات
امنتجــة للســلع التبادليــة ،وبالتــالي ينمــو ويزدهــر القطــاع اإســتخراجي وقطــاع
اخ ــدمات عل ــى حس ــاب القطاع ــات اأخ ــرى (الص ــناعة والزراع ــة) (فل ــيح ،2004 ،
صفحة .)77
وفيما يتعلق بالدول العربية النفطية فإنه ومن خال اجدول رقم ( )1يتبن
أن ااعتماد على القطاع النفطي يعتر من السمات الرئيسية الي تتميز بها هذه
الــدول ،وذلــك مــن خــال اأهميــة النســبية للقطــاع اإســتخراجي ضــمن النــاتج
احل ــي اإم ــاليت حي ــث تراوح ــت مس ــاهمة القط ــاع النفط ــي ي الن ــاتج احل ــي
اإمــالي نســبة أقصــاها 53.29ســنة  2008وأدناهــا  23.62ســنة  ،2016وقــد
م ــا القط ــاع اإس ــتخراجي بنس ــبة  19.83ي امتوس ــط خ ــال الف ــرة - 2002
 ،2018وا شــك أن اعتمــاد هــذه الــدول علــى هــذا امــورد باعتبــاره مصــدرا رئيســيا
للــدخلت جعــل ميــع جهودهــا التنمويــة عرضــة للتقلبــات ي اأســعار والكميــات
امنتجة منه الي تتحدد ي الغالب ي اأسواق العامية.
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جدول  :1مساهمة القطاعات ااقتصادية ي تكوين الناتج احلي اإمالي
للدول العربية النفطية خال الفرة  2012- 2002الوحدة
السنوات

2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

مساهمة
الزراعة ي
ن.م.إ

مساهمة
اخدمات ي
ن.م.إ

مساهمة
الصناعة ي
ن.م.إ

4.71
4.4
3.82
3.10
2.49
2.14
3.84
2.36
2.03
1.92
2.43
2.53
2.87
2.91
.352
.412

38.81
38.23
36.80
32.21
31.86
31.95
41.67
37.28
34.33
34.21
37.29
39.90
51.11
54.47
.1951
.6645

9.66
9.47
9.27
8.63
8.26
8.05
9.68
7.90
8.04
8.07
7.93
7.99
9.65
9.49
.797
.928

مساهمة
القطاع
النفطي ي
ن.م.إ
35.6
39.42
41.31
48.62
47.75
53.29
38.48
44.65
47.88
48.58
45.98
41.83
27.82
23.62
.9827
.6632

مساهمة
القطاع غر
النفطي ي
ن.م.إ
64.40
60.58
58.69
51.83
52.25
46.71
61.52
55.34
52.11
51.42
54.02
58.17
72.17
76.38
.0272
.3467

امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على التقرير ااقتصادي العربي اموحد ،أعداد
.2019- 2002

وفيمــا يتعلــق بقطــاع اخــدمات فــإن مســاهمته ي النــاتج احلــي اإمــالي
تعتر كبرة جدا حيث م تقل عن  31خال فرة الدراسة ،حيث بلغت أقصـى
نسبة ها سنة  2016بـ ،54.47بينمـا سـجلت أدنـى نسـبة سـنة  2007مـا مقـداره
 ،31.86وقد مى هذا القطاع متوسط معدل مو سنوي قـدره  14.71خـال
الف ــرة ،2018- 2002أم ــا فيم ــا يتعل ــق بالزراع ــة والص ــناعة ف ــإن مس ــاهمتها ي
النــاتج احلــي تعتــر ضــعيفة جــدا ،حيــث م تتجــاوز مســاهمة الزراعــة ي النــاتج
احلي اإمـالي نسـبة  5وم حقـق سـوى معـدل مـو ي امتوسـط قـدره 6.21
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خال الفرة  ، 2018- 2002أمـا الصـناعة فإنهـا هـي اأخـرى م تتجـاوز نسـبة
مساهمتها ي الناتج احلي اإمـالي  ،10وقـد حققـت معـدل مـو ي امتوسـط
قــدره  14.09خــال نفــف الفــرة  .كمــا جــدر اإشــارة إى أنــه رغــم امســاهمة
امعت ـ ــرة للقط ـ ــاع غ ـ ــر النفط ـ ــي ي الن ـ ــاتج احل ـ ــي اإم ـ ــالي إا أن النش ـ ــاط
ااقتصادي ي القطـاع الغـر نفطـي مرتبطـا ارتباطـا شـديدا بالنشـاط ي القطـاع
النفطي.
من خال التحليل السابق تتجلى عوارض امرض اهولندي ي اقتصاديات
الدول العربية حيث ينمو ويزدهر القطاع اإستخراجي وقطاع اخدمات على
حساب القطاعات اأخرى (الصناعة والزراعة) ،فعلى الرغم من أن اإيرادات
النفطية قد ساعدت على مو النشاط ي القطاعات غر النفطية ،إا أن
اهياكل ااقتصادية احالية للدول العربية النفطية ما تزال تعتمد وبشكل
كبر على النفط ،وم تسفر جهود التنمية احالية عن إحداث تغرات ملموسة
ي هيكل توزيع الناتج هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن ملكية الدولة للنفط
وبسبب كونه امصدر الرئيسي للناتج ،قد جعلت من القطاع العام مسيطرا على
النشاط ااقتصادي وتراجع دور القطاع اخاص بشكل واضح .وبقدر ما م
حقيقه من إجازات إا أن السياسات الي اتبعت بشأنها قد تسببت ي العديد
من ااختاات ،وهي اختاات تفاقمت حدتها مرور الوقت وباتت تشكل قيدا
على عملية التنمية ذاتها.
 - . 2.3ضعف تنوع الصادرات خارج قطاع احروقات
ومــن اممكــن تفس ــر ضــعف اأداء النســي ي القطاع ــات غــر امعنيــة ب ــاموارد
الطبيعيــة (الــنفط) ،بــأن احســار النشــاط ااقتصــادي ي هــذه القطاعــات يرجــع
لتأثر تزايد قيمـة صـادرات امـوارد علـى سـعر الصـرف والقـدرة التنافسـية (سلسـلة
تقــارير ســامبا ،2010 ،صــفحة  ،)8حيــث يصــبح باإمكــان زيــادة اإنفــاق بالعملــة
احلي ــة م ــا إن يوج ــه ج ــزء م ــن ت ــدفقات العمل ــة اأجنبي ــة اجدي ــدة إى ال ــداخل
ويص ــرف بالعمل ــة احلي ــة ،وم ــن خ ــال ه ــذه القن ــوات امتنوع ــة ت ــؤدي الت ــدفقات
اإســتثنائية للعمــات عــادة إى رفــع مســتوى النشــاط ااقتصــادي احلــي اأمــر
الذي يـؤدي ي بعـض احـاات إى ارتفـاع حقيقـي ي قيمـة العملـة ،ويصـبح ذلـك
مص ــدرا للصـ ــعوبات ي ااقتص ــاد إذا عرقـ ــل تنـ ــوع الص ــادرات أو قـ ــوى النشـ ــاطات
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التقليديــة علــى امنافســة (صــندوق النقــد الــدولي ،2007 ،صــفحة  .)4وي الــدول
العربية النفطية مازالت صادرتها خارج احروقات بعيدة علـى امسـتوى امطلـوب إذ
ا تتجاوز مساهمتها إمالي الصادرات ما نسبته .5
 - . 3.3تأثر التوسع ي اإنفاق احكومي على مو الواردات
عنــدما تقــوم الــدول باخــاذ قــرارات تتعلــق باإنفــاق العــام ،فإنهــا ســتؤثر علــى
الكمية امعروضة من السلع واخدمات ي كل من القطاع التبادلي وغر التبادلي
(أثــر اإنفــاق) ،ومقابلــة الزيــادة ي الطلــب احكــومي تكــون عبــارة عــن الزيــادة ي
الــواردات مــن الســلع الزراعيــة والصــناعية ،وي حالــة الــدول العربيــة النفطيــة أدى
التوسع الكبر ي اإنفاق احكومي خال الفرة  2014- 2002إى مـو الـواردات
متوســط معــدل ســنوي قــدره  11.39خــال هــذه الفــرة إذ انتقلــت مــن مســتوى
 109.041مليـ ــار دوار سـ ــنة  2002إى مسـ ــتوى 613020مليـ ــار دوار سـ ــنة 2014
وذلك ي أعقاب متوسط مو سنوي للنفقات العامة قدر بـ  10.62خال نفـف
الفرة ،ولقد عرفت الواردات منحـا تصـاعديا تـزامن مـع امنحـى التصـاعدي الـذي
عرفتـ ــه النفقـ ــات العامـ ــة خـ ــال الفـ ــرة  ، 2014- 2002ومـ ــع اخفـ ــاض حجـ ــم
النفق ــات العام ــة بع ــد انهي ــار أس ــعار ال ــنفط من ــذ منتص ــف  2014وانتقاه ــا م ــن
مستوى 706.88مليار دوار عام  2014إى مسـتوى  595.39مليـار دوار عـام 2017
أي بنســبة اخفــاض قــدرها  %15.77اخفــض حجــم الــواردات مــا نســبته %10.53
خال نفف الفرة وهذا ما يبينه الشكل رقم(.)1
شكل .1تطور النفقات والواردات ي الدول العربية امصدرة للنفط خال
الفرة 2018- 2002
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امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على التقرير ااقتصادي العربي اموحد ،أعداد - 2007
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أم ــا القطاع ــات غ ــر التبادلي ــة (قط ــاع اخ ــدمات) ف ــإن زي ــادة الطل ــب عل ــى
منتجاتـ ــه والـ ــي مـ ــت ي الـ ــدول العربيـ ــة امصـ ــدرة للـ ــنفط بنسـ ــبة  11.31ي
متوسط فرة  ،2018- 2002قد أدى إى ارتفـاع اأسـعار بسـبب عـدم القـدرة علـى
ااستراد ،وهذا ما يؤدي إى ارتفاع دخول عوامل اإنتاج ي هـذه القطاعـات ،ومـن
ث ــم ت ــتم عملي ــة ح ــول داخلي ــة لعوام ــل اإنت ــاج م ــن القطاع ــات التص ــديرية إى
القطاعات غر التصديرية ،وهذا ما يؤدي إى ارتفاع سعر الصرف احقيقي.
 - . 3.4تأثر انتعاش قطاع النفط على معدات التضخم.
ي معظــم البلــدان الغنيــة بــاموارد و بــدون اســتثناء يــؤدي انتعــاش قطــاع امــوارد
الطبيعيــة إى ارتفــاع فــي معــدل التضــخم احلــي  ،حيــث تــؤدي زيــادة الفــائض ي
ميــزان امــدفوعات و مــا يرفقــه مــن ت ــراكم ف ــي احتياطــات الصــرف اأجــني إى
توسع ي عرض النقود  ،و ينتج أيضا عن ارتفاع الـدخل احقيقـي (النـاتج عـن أثـر
النفق ــات ) زي ــادة ي الطل ــب عل ــى النق ــود  ،و تتزاي ــد الض ــغوط التـ ــضخمية فـ ــي
ااقت ــصاد احلــي للبلــدان الغنيــة بــاموارد عنــدما يتجــاوز عــرض النقــود الطلــب
عليها ،و مـا أن أسـعار الـسلع القابلة للتبادل التجاري تتحدد ي اأسـواق العاميـة
فإن مصدر الضغوط التضخمية ي هذه البلدان هو قطاع الــسلع القابلـة للتبـادل
التجاري الـذي يـؤدي اانتعـاش إى ارتفـاع أسـعار منتجاتـه مـا يـؤدي إلــى ارتفــاع
ف ــي س ــعر الصــرف .وفيمــا يلــي يظهــر تــأثر انتعــاش أســعار الــنفط خــال الفــرة
 2015- 2000على معـدات التضـخم مـن خـال قيـاس الـتغر السـنوي ي الـرقم
القياسي أسعار امستهلكن ي الدول العربية الرئيسية امصدرة للنفط.
الوحدة:
جدول .2التغر السنوي ي الرقم القياسي أسعار امستهلكن

ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول
العربيـ ـ ـ ــة
النفطية
اامارات
اجزائر

السعودية
العراق
عمان

2000
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1.3
0.3

.92
.41

6.2
1.4
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.94

0.9
3.9

2.3
2.9

1.9
2.0

2.0
2.0

3.2
0.2

1.1
5.0
-

.60

0.5

.99

3.8

2.2

2.1

19.3
-0.3

37.0
1.9

2.7
-4.6

2.4
3.2

2.2
1.0

0.3
1.1

0.8
0.2
1.6

2.5
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قطر
الكويت
ليبيا
امتوسط

1.2
1.7
1.8
2.9
0.61

.20

8.8

.215

.90
-9.5
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2.7
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2.52

امصدر :التقرير ااقتصادي العربي اموحد2019

لقد أدى التوسع الكبر ي اإنفاق العام ي الدول العربية امصدرة للنفط
خال الفرة بن  2008 - 2000والذي سجل متوسط معدل مو سنوي قدره
 ،24.83نتيجة زيادة عوائد الصادرات النفطية إى بروز التضخم ي بشكل
رئيسي ،حيث ارتفع متوسط معدل التضخم ي الدول العربية النفطية بدالة
الرقم القياسي أسعار امستهلك من  %0.61سنة  2000إى معدل قدره 7.67
سنة  .2008وتباينت معدات التضخم ي الدول العربية النفطية سنة 2008
وسجلت أعلى مستوياتها ي قطر واإمارات وليبيا ،حيث بلغت على التوالي
 15.2و 10.6و ،10.4بينما سجلت أدنى مستوياتها ي كل من عمان
واجزائر معدل  4.6-و 4.9على التوالي .ي حن أن اخفاض معدات
مو النفقات العامة خال الفرة  218- 2010وتسجيلها معدات سالبة إى
استقرار معدات التضخم خال هذه الفرة.
 - . 3.5دورية السياسة امالية ي الدول العربية النفطية.
تواجـه البلــدان العربيــة امصــدرة للــنفط حـديات ماليــة جســيمة وســط أجــواء
من تقلب أسعار النفط وضعف النمو ،إذ أفضى ضعف مؤسسات امالية العامـة إى
افتقار اإنفاق إى الكفاءة من عدة أوجه وهو ما ترتب عنه انتهـاج سياسـات ماليـة
مسايرة لاجاهات الدورية ،حيث أن اخاصية اأساسية الي ميز اموازنة العامـة
بالنس بة للدول العربية النفطيـة هـو ارتباطهـا الشـديد بتقلبـات أسـعار الـبرول ي
اأسـ ــواق العاميـ ــة فخـ ــال الفـ ــرة  2013- 2002عـ ــرف رصـ ــيد اميزانيـ ــة هـ ــذه
اجموعــة مــن الــدول فائضــا شــهد ارتفاعــا كــبرا وتزايــدا مســتمرا متناســبا مــع
امنحــى التصــاعدي الــذي عرفتــه أســعار الــنفط باســتثناء ســنة  2009الــي ســجلة
عجــزا بســبب تــداعيات اأزمــة اماليــة العاميــة علــى أســعار الــنفط ،ليتحــول رصــيد
اموازنة إى عجزا ابتداء من سنة  2014حتى عام  2018بسب صدمة أسعار النفط
بلقلة براهيم ،صاح حمد ،ضيف أمد
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الــي بــدأت منــذ منتصــف  .2014وظهــرت مــواطن ضــعف ي اماليــة العامــة بــرغم
اجهود الي بوشرت مؤخرا لضبط اأوضاع ي ختلف بلـدان امنطقـة .وأدى هـذا
اأمر إى تعّرض كثر من البلدان مخاطر أجواء عدم اليقن اخارجية ،ما فيها
تلك امرتبطة بتبـاطؤ النشـاط ااقتصـادي العـامي والتـوترات التجاريـة ،ووقوعهـا
حت ضغوط حلية نتجـت عـن التبـاطؤ امتوقـع ي معـدات النمـو ،وذلـك بفعـل
افتقارهــا إى إط ـار متوســط لسياســة اموازنــة ،وضــعف مســتوى اامتثــال لقواعــد
اماليــة العامــة مــن جــراء ارتفــاع اإنفــاق وتراجــع جهــود تعبئــة اإيــرادات وضــعف
شفافية دورة اميزانية واانضباط امـالي ،وهـو اأمـر الـذي جعـل مسـتوى إيـرادات
تصدير النفط هي احدد لسياسة اإنفاق العـام ي هـذه الـدول  ،حيـث يتـبن لنـا
مــن خــال اجــدول ( )3أن هنــاك تناســب الطــردي مــا بــن معــدات مــو النفقــات
العامــة ومعــدل مــو العائــدات النفطيــة والــي تتناســب بــدورها مــع معــدات مــو
أسعار الـنفط ،فخـال الفـرة  2008- 2002والـي سـجلت معـدات مـو مرتفعـة
لعائدات النفط بلغت متوسـط معـدل مـو سـنوي قـدره  26.02والـي تزامنـت
مــع امعــدات امرتفعــة أســعار الــنفط إذ ســجلت متوســط معــدل مــو ســنوي قــدره
 ،25.31عرف النفقات العامة للدولة معدات مـو قياسـية حيـث سـجلت خـال
نفــف الفــرة متوســط معــدل مــو ســنوي قــدره  ،27.5ومــع احســار العائــدات
النفطيــة بعــد ســنة  2014وتســجيلها معــدات مــو ســلبية خــال الســنوات 2014
و 2015و 2016نتيجــة انهيــار أســعار الــنفط وتســجيلها هــي اأخــرى معــدات مــو
سلبية عرفت النفقات العامة تراجعا كبرا بتسجيلها معـدات مـو سـلبية سـني
 2015و 2016وذل ــك بع ــد م ــرور  12س ــنة م ــن اإرتف ــاع امس ــتمر .وتعت ــر سياس ــة
اانفــاق العــام مثابــة القنــاة الــي تنقــل تقلبــات أســعار الــنفط إى بقيــة امــتغرات
ااقتصادية الكلية ،فمثا عندما تـنخفض أسـعار الـنفط نتيجـة لصـدمة بروليـة
معاكسـ ــة فـ ــإن هـ ــذا سـ ــوف يـ ــؤدي إى اخفـ ــاض ي النفقـ ــات العامـ ــة و بالتـ ــالي
اخفاضــا موافقــا ي الطلــب علــى ااســتهاك و ااســتثمار ،مــا ســوف يــؤثر ســلبا
على النمو.
جدول .3تطور العاقة ما بن أسعار النفط والنفقات العامة ي الدول
العربية امصدرة للنفط خال الفرة 2018- 2000
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السنوات

2000
2001

أسعار النفط رص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد مع ـ ـ ــدل م ـ ـ ــو معـ ـ ــدل م ـ ـ ــو مع ـ ـ ــدل م ـ ـ ــو
النفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعار العائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات
اميزانية
(دوار
النفطية()
النفط()
(ملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون العامة()
للرميل)
دوار)
23578
63.69
57.71
14.61
27.6
14.1516.35.62
673323.1

2002

24.3

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

28.2
36
50.6
61
69.1
94.1
61.0
77.4
107.5
109.5
105.9
96.2
49.6

5627-

19261
49431
106782
156764
144416
286683
- 26896
30572
111239
199996
122064

2.4010.92
14.59
19.41
14.80
28.19
18.92
18.58
7.68
16.55
14.40
8.91
2.1
6.8-

5.19

1.16-

16.04
27.66
40.55
20.55
13.27
36.18
35.1726.88
38.89
1.86
3.289.1648.44-

15.17
32.90
47.48
18.54
6.39
21.46
33.8628.60
31
19.24
7.56
6.7445.80-

28123215660
2016
34.6117.7411.7640.8
180608
2017
64.01
28.92
2.44
52.6
125175
2018
20.84
32.7
8.82
7468569.8
امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على التقرير ااقتصادي العربي اموحد ،أعداد
2019- 2002

أما بالنسبة لرصيد اميزانية فهو اآخر ميز بعدم ااستقرار
(احرافه امعياري  )  6 . 45وهذا بسبب تبعيته و ارتباطه الشديد بتقلبات
أسعار البرول حيث كان رصيد اميزانية موجبا ي الفرات الي ميزت
بارتفاع أسعار البرول و سالبا ي فرات تراجع أسعار النفط.
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 - . 4متطلبات مواجهة آثار امرض اهولندي على اقتصاديات الدول
العربية.
من أصعب امسائل بالنسبة للحكومات الي تواجه زيادة ي تدفقات
اموارد امالية الناجة عن زيـادة أسعار و حجم صادراتها من اموارد
الطبيعية هو التأثر احتمل للمرض اهولندي على ااقتـصاد والذي
مف جل الدول العربية امصدرة للنفط ما ترك آثارا غر مرغوب فيها
على اجـانبن ااقتـصادي ااجتماعي للبلد والي سبق اإشارة إليها ،و
مواجهة هذه اآثار ،تطرح عدة خيارات ترتبط معظمها مع مارسة ج يدة
ي إدارة الربح الغر متوقع الذي مصدره مداخيل تصدير اموارد ،و تراوح
هذه السياسات بن احاجة إى كبح اإنفـاق العام  ،و احاجة خلق بيئة
مائمة لتنويع ااقتصاد خارج قطاع النفط ،وفيما يلي أهم امتطلبات
واآليات اأساسية مواجهة آثار امرض اهولندي على اق تصاديات الدول
العربية امصدرة للنفط:
 - . 1 . 4وضع أداة ااستثمار قابلة لاستمرار
إحدى اأدوات الي تهدف إى مساعدة صانعي السياسات على حديد
مقدار ومدى سرعة توسيع نطاق ااستثمار العام هي "أداة ااستثمار
القابلة لاستمرار" امقرحة ي دراسة ( ( Berg and others . 2013
وتأخذ هذه اأداة ي ااعتبار الصلة بن ااستثمار والنمو وتستند إى
افراضات مثل معدل العائد على رأس امال العام  .وبتحليل سيناريوهات
السياسة البديلة لاستثمار العام امخطط  -باستخدام توقعات متفائلة
ومتشائمة بشأن إيرادات اموارد امتوقعة  -مكن لصانعي السياسات اخاذ
قرارات أكثر استنارة بشأن كيفية خصيص تلك اموارد بن اادخار
اخارجي وااستثمار احلي .ونظرا أن حقيق مكاسب إمائية تدوم
طويا هو إحدى الغايات احورية لسياسة استثمار إيرادات اموارد ،فيمكن
أن تساعد اأداة أيضا على تقييم ما إذا كان ااستثم ار العام امخطط
قابل لاستمرار ي اأجل الطويل أو ما إذا كان سيتطلب قدرا مفرطا من
اإنفاق للحفاظ على رأس امال امبي بإيرادات اموارد ( Andrew , Rafael,
)Shu- Chun, & Luis-Felipe, 2012, pp. 92-129
بلقلة براهيم ،صاح حمد ،ضيف أمد
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 - . 2 . 4اميزان الرئيسي غر النفطي وربطه بثروة البلد
تتمثــل أفضــل طري قــة لف حــص اجا نــب امــالي ي الفصــل بــن اإ يــرادات
النفطيــة و غــر النفطيــة واإن فــاق ،ويتم ثــل مقيــاس الع جــز امــرتبط ب هــذا
امو ض ــوع ي الع ج ــز غ ــر النف ط ــي الرئي س ــي ،وا ل ــذي ي ق ــيف ح ج ــم ام ــوارد
النفطية الي توجه هـا احكو مـة إى ااقت صـاد (بيـدرو ، 2011 ،صـفحة ، ) 34
وا لــذي يو ضــح أن اإ يــرادات تســتبعد ا لــدخل النف طــي ع لــى أســاس أ نــه أشــبه
بالتمويل ،ويقدم هذا اميزان مؤشرا مفيـدا للغا يـة لقيـاس ا جـاه السياسـة
امالي ــة وقابليت ه ــا لا س ــتمرار .و م ــن امن ظ ــور طو ي ــل اأ ج ــل يت ح ــدد ه ــدف
احكو مـ ــة ي اختيـ ــار ع جـ ــز رئيسـ ــي غـ ــر نف طـ ــي يتسـ ــق مـ ــع ال قـ ــدرة ع لـ ــى
ااستمرار ماليا ،مع اأخذ بعن ااعتبار عدم اليقن الذي حـيط بـالثروة
النفطيــة ب عــن ااعت بــار ،ويت حــدد الع جــز غــر النف طــي القابــل لاســتمرار
بثروة البلد أكثر ما يتحدد بتدفق اإيراد النفطي (سـتيفن و وروا نـدو ،
 ، 2003صفحة . ) 37
ورغم خاصية عدم اليقن امرتبطة بالثروة النفطية ،فإن هذه
ااعتبارات جعلنا نستخلص أن رصيد امالية العامة اأولي غر امرتبط
بالنفط هو مؤشر مهم لقياس وجهة السياسة امالية العامة وقابليتها
لاستمرار ي البلدا ن الغنية باموارد النفطية ،لذا فإنه ينبغي أن
يستخدم هذا امقياس كأساس لتحديد سياسة امالية العامة ومستويات
اإنفاق ،وتشر دراسة  Barnett and Ossowskiوامتعلقة بالبلدان
امنتجة للنفط أن عددا قليا منها يرز الرصيد غر النقدي (اميزان
الرئيسي غر النفطي) ي اموازنة ). (Steven & Ossowski, 2002, p. 13
 - . 3 . 4إدارة سعر الصرف من التأثرات السلبية لوفرة اموارد
تستخدم احكومة سياسة سعر الصرف لغرض ماية قطاع السلع
القابلة للتبادل التجاري من التأثر السلي انتعاش قطاع اموارد
الطبيعيـة علـى ااقتـصاد ،وخاصة ضد أثر النفقات الذي يؤدي إى ارتفاع
سعر الصرف احقيقي وأثر إعادة خصيص اموارد ،إن تدخل احكومة ي
سوق الصرف اأجني يكون بهدف ماية القطاع الصناعي من ارتفـاع
سـعر الصرف احقيقي ،و ي هذه احالة فإن خفيض سعر الصرف هي
بلقلة براهيم ،صاح حمد ،ضيف أمد
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الوسيل ة امائمـة لتثبـيط اأثـر السلي أثر النفقات على قطاع السلع
القابلة للتبادل التجاري وهذا بواسطة رفع اأسعار احلية للسلع القابلة
للتبادل التجاري بالنسبة للسلع الغر قابلة للتبادل التجاري ،و يشر
(  Amuzegar 1983ي هذا الصدد أن اارتفاع امبدئي ي اأسعار النسبية
للسلع القابلة للتبادل التجاري بعد اانتعاش و الذي يسببه ااخفاض
اامي لسعر الصرف (نتيجة تطبيق ماية الصرف) يكون فقط مؤقتا و
بدون أي تأثر على هيكل قطاعات ااقتصاد حتى ي امدى القصر إذا م
ترفق سياسة سعر الصرف سياسات أخرى( .شكوري، 2012 / 2011 ،
الصفحات ) 59- 57
 - . 4 . 4سياسة التعقيم النقدي
تستهدف سياسة التعقيم (تقييد عرض النقود) التدفقات الغر
مرتقبة للعمات اأجنبيـة لغرض احد من ارتفاع الطلب على السلع
الغر قابلة للتبادل التجاري واخدمات لتجنب ارتفاع امستوى العـام
لأسعار و التضخم ،وتتطلب عملية التعقيم باإضافة إى سياسة نقدية
صارمة تكوين احتياطي أجني للصرف  .وتؤثر السياسة النقدية الصارمة
(سياسة الرقابة النقدية) على اانتعاش الدائم أو امؤقت لقطاع اموارد
على ااقتصاد من خال تأثرها على عرض النقود ،حيث تلجأ السلطات
النقدية مثا إى فرض رقابة على النظام البنكي وامالي بواسطة زيادة
نسبة ااحتياطي اإلزامي الذي حتفظ به البنوك التجارية أو استعمال
عمليات السوق امفتوحة .
 - . 5 . 4ربط النفقات العامة مستوى الدخل الدائم
وحس ــب ه ــذا امعي ــار ت ــدخر الب ل ــدان ي ك ــل ف ــرة ج ــزءا م ــن إ ي ــرادات
موارد ه ــا النفطي ــة ب ه ــدف مراك م ــة ث ــروات مالي ــة وحقي ــق مس ــار ل ل ــدخل
امستقبلي ي ضمن وضع اإنفاق احكومي ي مسـار يتسـم بالث بـات والعدا لـة
عـ ــر اأجيـ ــال (بيـ ــدرو ، 2011 ،صـ ــفحة  ، ) 41إذ ع لـ ــى احكو مـ ــة أن تـ ــراكم
أصوا من أجل حمل العجز غر النفطي عندما يتم نفاذ النفط ،وبصـورة
خاصة جب أن توجد أصول مراكمة كافية أن مول عائد هذه اأ صـول
الع جــز غــر النف طــي حامــا ينضــب ا لــدخل النف طــي .و مــن أ جــل حقيــق هــذا
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ا هــدف ،وبالتــالي اح فــاظ ع لــى مســتوى ك لــي ثابــت للثـ روة (ســواء كا نــت
مـ ــوارد غـ ــر مسـ ــتغلة أو أ صـ ــول ماليـ ــة) ينب غـ ــي أن يتسـ ــاوى الع جـ ــز امـ ــالي
اأسا سـي غـر امـرتبط بـالنفط مـع ت قـدير ا لـدخل ا لـدائم مـن ثـروة الب لــد (
على الرغم مـن أن هـذا الت قـدير قـد يكـون ي حا جـة للت عـديل بصـورة دور يـة
بســبب صــعوبة تقيــيم أ صــول امــوارد الطبيعيــة) ،و مــن الناحيـ ة العمليــة قــد
تســمح احكو مــة بــاحراف امســتوى الفع لــي للع جــز اأساســي غــر امــرتبط
بــاموارد ل فــرة معينــة عــن ت قــدير ا لــدخل ا لــدائم وذ لــك أســباب اقتصــادية
كليــة ،أو ب ســبب قرار هــا ااعت مــاد ع لــى ب عــض مــن ثروات هــا مــن امــوارد ،أو
ثروات هــا اماليــة ب غــرض ز يــادة ااســتثمار امــادي والبشــري وا لــذي ســيعوض
ااخفاض ي ثـروة امـوارد أو الثـروة اماليـة ( صـندوق الن قـد ا لـدولي، 2007 ،
صـ ــفحة  ، ) 55ويعت مـ ــد ذ لـ ــك ع لـ ــى عـ ــدد مـ ــن القضـ ــايا تتمثـ ــل ي جـ ــودة
ااس ــتثمار و م ــدى مائمت ــه ،فض ــا ع ــن ال ق ــدرة التنافس ــية وهيك ــل الس ــوق
وو فــورات اح جــم ،وباإ ضــافة إى ذ لــك ينب غــي مرا عــاة النتــائج ااقتصــادية
الكلية ي اأجل القصر.
 - . 6 . 4فرض قيود جارية وزيادة الرسوم اجمركية على الواردات
تستطيع احكومة ما يـة ق طـاع السـلع التجار يـة غـر النفطية(السـلع
القاب لـ ــة للت بـ ــادل) مـ ــن التـ ــأثرات السـ ــلبية احتم لـ ــة لل مـ ــرض اهولنـ ــدي
(خا صـة مـن ارت فــاع سـعر الصــرف احقي قـي) مــن خـال فــرض قيـود جار يــة
وز يــادة الر ســوم اجمركيــة ع لــى ا لــواردات ،مــا يــؤدي إى ارت فــاع اأ ســعار
احليـة لل ســلع امســتوردة مقار نــة بأسـعارها ي اأســواق العاميــة ،و مــن شــأن
هــذا اإ جــراء أن يق لــل مــن تنافســيتها أ مــام امنت جــات احليــة .إا أن فــرض
حص ــص ع ل ــى واردات ب ع ــض الس ــلع القاب ل ــة للت ب ــادل الت ج ــاري ف ق ــط دون
غرها ير تـب عليـه تر كـز كـل ال تـأثر العك سـي لارت فـاع احقي قـي ل سـعر
الص ــرف ع ل ــى رحي ــة الص ــناعات ا ل ــي م ت ف ــرض حص ــص ع ل ــى امنت ج ــات
امنافسة هـا ،ويك مـن ال بـديل عـن هـذه السيا سـة ،إ مـا بإل غـاء ك لـي حصـص
ا ل ــواردات و تعويض ــها بالرس ــوم ع ل ــى الس ــلع امس ــتوردة ،أو بتع م ــيم حص ــص
الواردات على عينة كبرة من السلع امنافسة للصادرات احلية.
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 - . 5خامة:
يعتر امرض ا هولندي من بن أهم امشاكل ااقتصادية الي تسببها
وفرة اموارد الطبيعية ي البلدان الي اكتشفت فيها  ،حيث أن التغرات
الي حدث ي ااقتصاد والي تتمثل خاصة ي تراجع قطاع السلع
امتبادلة بالنسبة لقطاع السلع الغر امتبادلة نتيجة اارتفاع احقيقي ي
صرف الع ملة احلية تعتر من أصعب امسائل بالنسبة للحكومات الي
تواجه زيادة ي تدفقات اموارد امالية الناجة عن زيـادة أسعار و حجم
صادراتها من اموارد الطبيعية ،إذ أن استخدام هذه اموارد أدى إى تشوهات
خطرة ي أنظمتها اإنتاجية  ،و مواجهة هذه اآثار الغر مرغوب فيها
على اجـانبن ااقتـصادي ااجتماعي للبلد  ،تطرح عدة خيارات
لسياسات ترتبط معظمها مع مارسة جيدة ي إدارة الفائض الغر متوقع
الذي مصدره مداخيل تصدير اموارد  ،و تراوح هذه السياسات بن احاجة
إى كبح اإنفـاق العام لتجنب دورية السياسة امالية  ،و احاج ة خلق
بيئة مائمة لتنويع ااقتصاد خارج قطاع النفط.
 - . 1 . 5نتائج الدراسة :قد مكنا ي نهاية دراستنا من استخاص
جموعة من النتائج تتمثل فيما يلي:
 ترتبط نظرية امرض اهولندي باأداء ااقتصادي الضعيفللبلدان الغنية باموارد الطبيعية ،حيث حقق الدول الي تتميز بوفرة ي
اموارد معدات مو منخفضة ،مقارنة بتلك الدول الي ا متلك موارد
كبرة ،و هي مف حاليا عددا ايستهان به من البلدان امصدرة مورد
الن فط ،إذ تؤدي وفرة اموارد الطبيعية إى ارتفاع ي سعر الصرف
احقيقي ،ما يرفع من الطلب على السلع اأجنبية ويقلل من الطلب
على السلع احلية ،اأمر الذي يرتب عليه تراجع القطاع الصناعي،
واخفاض حجم الصادرات خارج اموارد الطبيعية.
 يتضح من حليل اأ همية النسبي ة للقطاعات الرئيسة امكونةللناتج احلي بالنسبة للدول العربية امصدرة للنفط ،أنه مع ارتفاع نسبة
القطاع ااستخراجي ي الناتج تنخفض مساهمة القطاعات اإنتاجية
(الصناعة ) ،ما يشر إى وجود عاقة عكسية بن تطور قطاع التصدير
بلقلة براهيم ،صاح حمد ،ضيف أمد
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امزدهر وقطاع التصدير التقليدي وهذا مثل أعراض إصابة اقتصاداتها
بامرض اهولندي .
 تعاني الدول العربية امصدرة للنفط نتيجة عوارض امرضاهولندي مخاطر أجواء عدم اليقن اخارجية ،ووقوعها حت ضغوط
حلية نتجت عن التباطؤ امتوقع ي معدات النمو ،وذلك بفعل
افتقارها إى إطار متوسط لسياسة اموازنة ،وضعف مستوى اامتثال
لقواعد امالية العامة من جراء ارتفاع اإنفاق وتراجع جهود تعبئة
اإيرادات وضعف شفافية دورة اميزانية واانضباط امالي .
 تتجلى عوارض امرض اهولندي ي الدول العربية امصـدرة ل لـنفطمــن خــال ضــعف تنــوع هيكــل الصــادرات وارت فــاع ح جــم ا لــواردات مــن ج هــة ،
وإى دور يــة السيا ســة اماليــة وا لــي تتم ثــل ي سيا ســات اإن فــاق ا لــي تكــون
توسـ ــعية أثنـ ــاء اانت عـ ــاش (ز يـ ــادة امـ ــداخيل) وتكـ ــون انكماشـ ــية ي فـ ــرات
الركود (أو تراجع امداخيل) من جهة أخرى.
 لتجن ــب آ ث ــار ومض ــاعفات ام ــرض اهولن ــدي ج ــب تع ق ــيم ازد ه ــاراإ ي ــرادات م ــن خ ــال ع ــزل سياس ــة اإن ف ــاق ال ع ــام ع ــن تقل ب ــات ا ل ــنفط ،
كإنشــاء صــناديق ل لــنفط ،وو ضــع قوا عــد ماليــة  ،و تــوخي ا حــرص ي إدارة
ااقتص ــاد الك ل ــي وي السياس ــة امالي ــة ،و ك ــذا تنس ــيق السياس ــة النقد ي ــة
امتصــلة ب ســعر الصــرف ،و إت بــاع مــنهج يت ســم بال شــفافية ي جــال امالي ــة
العامة ،والعمل على تنويع هيكل اقتصا دياتها.
 - . 2 . 5اختبار الفرضيات:
 بالنسبة للفرضية اأوى والي مفاد هـا أن أ عـراض امـرض اهولنـديتظ هــر م ــن خ ــال العا قــة ب ــن اس ــتغال ا لــنفط والت ــدني ا ل ــذي ح ــدث ي
القطا ع ـ ــات امنت ج ـ ــة اأ خ ـ ــرى خا ص ـ ــة ك الص ـ ــناعة والفا ح ـ ــة ،م ق ب ـ ــول
الفر ضــية مــع إ ضــافة أ عــراض أ خــرى لل مــرض اهولنــدي ي ا لــدول العربيــة
امصــدرة للنفطتتمث ــل ي ضــعف تن ــوع الصــادرات وارت ف ــاع ح جــم ا ل ــواردات،
ك مــا تظ هــر عــوارض امــرض اهولنــدي مــن خــال ارت فــاع م عــدات التضــخم
مــع ارت فــاع عا ئــدات ا لــنفط واى دور يــة السياســة اماليــة ا لــي ت كــون توســعية
فيحالة ارتفاع أسعار النفط وانكماشية ي حالة اخفاضها.
بلقلة براهيم ،صاح حمد ،ضيف أمد
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 بالن ســبة للفر ضــية الثانيــة ا لــي تــنص ع لــى أن ا لــنفط م ثــل نع مــةع لـ ــى اقتصـ ــاديات ا لـ ــدول امصـ ــدرة ل لـ ــنفط أ نـ ــه يعتـ ــر امصـ ــدر اأساسـ ــي
لتمويل التنمية ،كما يشكل نقمة من خـال التـأثر السـلي ا لـذي خل فـه
انهيــار الع ا ئــدات ع لــى امؤشــرات ااقتصــادية الكليــة ،ف قــد م قبو هــا إا أ نــه
ا ب ــد م ــن اإ ش ــارة إى نع م ــة ا ل ــنفط حو ل ــت إى نق م ــة بف ع ــل السيا س ــات
ااقتصادية اخاطئة امنتهجة والي تركز على ااعتماد شبه الكلي ع لـى
إ يــرادات ا لــنفط و عــدم ات بــاع مــنهج يرتكــز ع لــى تنو يــع ااقتصــاد ،وته مــي
القطاع اخاص واتباع سياسة موازنية مسايرة لتقلبات أسعار النفط.
 بالنسبة للفرضية الثانية الي تنص على أنه مكن مواجهةأعراض امرض اهولندي من خال حييد العائدات النفط عن ااقتصاد
احلي .فهي خاطئة إذ مكن ااستفادة من عائدات النفط ي مويل
التنمية لكنه جب اخاذ ملة من التدابر واآليات لتجب أعراض امرض
اهولندي تتمثل ف ي تعقيم ازدهار اإيرادات من خال عزل سياسة
اإنفاق العام عن تقلبات النفط  ،كإنشاء صناديق للنفط ،ووضع قواعد
مالية  ،وتوخي احرص ي إدارة ااقتصاد الكلي وي السياسة امالية،
وكذا تنسيق السياسة النقد ية امتصلة بسعر الصرف ،و إتباع منهج يتسم
بالشفافية ي جال امالية العامة ،والعمل على تنويع هيكل اقتصادياتها .
 - . 3 . 5توصيات الدراسة :انطاقا ما سبق ومن أجل جنب آثار
امرض اهولندي ي ااقتصاد اجزائري بكل أبعاده مكن تقديم التوصيات
التالية:
 اخـاذ اإجراءات التـي مـن شـأنها زيـادة اإنتاجية وتشـجيعااستثمار اأجنبـي فـي السـلع التجاريـة غيـر النفـط مـن خـلل توسـيع
البنيـة التحتيـة وحسـن منـاخ ااستثمار وبيئـة العمـال.
 تشجيع تدفقات ااستثمار اأجني امباشر و هذا من خال توفربيئة اقتصادية مستق رة ،و تهيئة البيئة التشريعية امشجعة على
ااستثمار  ،و إقامة مؤسسات تضمن احرام امنافسة و تعمل على حسن
أنظمة احكم و حاربة الفساد.
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 ضرورة إتباع سياسات مالية حكيمة ي أوقات الرخاء كما يأوقات الشدة ،حيث يتم احفاظ على وضع مالي جيد نسبي اً ،حيث تتيح
امرونة الكافية ممارسة سياسة مالية تنسجم والتغرات ااقتصادية
العامية واحلية.
 ضرورة إعادة هيكلية اإنفاق العام ي اجزائر وتغليب كفةاإنفاق ااستثماري وعلى وجه اخصوص القطاع الصناعي والقطاع
اخدمي يقابل ذلك ضغط حصة اإنفاق الدفاعي واأمي إى احد
الذي ا جعله يلتهم اجزء اأكر من اإنفاق العام.
 ضرورة تفعيل سياسات التنويع ااقتصادي والتحول اهيكلي حواقتصاد تقل فيه هيمنة النفط إى اقتصاد إنتاجي يسمح بتحقيق
معدات مو مستدامة وعالية  .وذلك من خال دعم القطاع الزراعي
والصناعي وتنظيم ااستراد
 ضرورة وضع سياسات تعمل على الفصل بن ااقتصاد احقيقيوعائدات النفط ،وذلك لتجنب التأثرات السلبية هذه اأخرة على
ااقتصاد الوطي.
 ضرورة استخاص الدروس وااستفادة من التجارب الناجحة يجال تنويع ااقتصاد والتخلص من عوارض امرض اهولندي بالنسبة
للدول الغ نية باموراد الطبيعة ،والي تأتي ي طليعتها التجربة النروجية
الي تعتر جربة رائدة ي هذا اجال .
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املخص -
تهدف هذه الدراسة إى إبراز الدور الذي تقوم به الوكالة الوطنية
لتطوير ااستثمار ي جال استقطاب وتشجيع ااستثمار على امستوى احلي،
حيث تعد هذه الوكالة من بن اهيئات الي توفر امعلومة للمتعاملن
ااقتصادين ،ومن بن اهيئات الداعمة لاستثمار وتطويره ،فبإتباع امنهج
الوصفي قمنا بتحليل إحصائيات صادرة عن الوكالة والي خص ااستثمار
على امستوى احلي وهذا خال الفرة من  2014إى نوفمر  2020والي تشمل
العديد من القطاعات .وتوصلنا إى أن منحنى ااستثمار على امستوى احلي
عرف تراجعا ي السنوات اأخرة ي أغلب القطاعات حل الدراسة بسبب
مشاكل التمويل والبطء ي معاجة املفات ،باإضافة إى توقيف الدعم اموجه
لقطاع النقل وهذا بالرغم من شساعة الواية وصعوبة التنقل مابن بلدياتها
وهذا أسباب غر مررة ،من جهة أخرى نلمس عدم فعالية نظام التحفيز
واإعفاء والتخفيض الضريي ،الشيء الذي يتطلب بذل جهود كبرة من
خال إعادة النظر ي سياسة التحفيز واإعفاء والتمويل امصري ،مع ضرورة
امؤلف امرسل :حاج قويدر عبد اهاديabdelhadi201@gmail.com :
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تفعيل فكرة التمويل اإسامي حيث يعتر عدم توفره عائقا أمام العديد من
.الشباب حو ااستثمار على امستوى احلي
- الكلمات الدالة
 الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار, حفيز,استثمار
-Abstract
This Study Aims To Highlight The Role That The National Agency For
Investment Development Plays In The Field Of Attracting And Encouraging
Investment At The Local Level, As This Agency Is Among The Bodies That
Provide Information To Economic Dealers, And One Of The Bodies
Supporting Investment And Development. We Found That The Investment
Curve At The Local Level Has Declined In Recent Years In Most Of The
Sectors Under Study; This Fact Is Due To The Financing Problems And
Slow Processing Of Files, In Addition To The Suspension Of Support To
The Transport Sector Despite The Vastness Of The State And The Difficulty
Of Moving Between Its On The Other Hand. We See The Ineffectiveness Of
The Incentive, Exemption And Tax Reduction System, Which Requires
Great Efforts By Reconsidering The Incentive, Exemption And Bank
Financing Policy, With The Need To Activate The Idea Of Islamic Finance
As Its Lack Of Availability Is Considered An Obstacle For Many Young
People To Invest At The Local Level.

Key WordsInvestment; Stimulation; The National Agency For Investment
Development ;

 مقدمة- .1
تسعى أغلب اقتصاديات دول العام إى ااهتمام بااستثمار على امستوى
احلي وهذا نتيجة للمكاسب واآثار الي حققها سواء ي اجانب ااقتصادي أو
 فمن خال ااهتمام باموارد امتوفرة لديها سواء الطبيعية او، ااجتماعي
البشرية حاول اغلب الدول تشجيع التوجه حو استغال الفرص ااستثمارية
 وإنشاء مؤسسات مهمتها اأساسية.مع توفر مناخ استثماري خفر على ذالك
.هي امرافقة والدعم
من هذا حاول اجزائر توفر مناخ استثماري يشجع على إنشاء امؤسسات
 وي ظل شساعته قامت بتقديم،وهذا بهدف تنمية امناطق امختلفة للوطن
العديد من التحفيزات سواء على مستوى مناطق الشمال أو مناطق اهضاب
ͻͷͻ
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العليا أو على مستوى امناطق اجنوبية ،باإضافة إى ذالك قامت بوضع إطار
مؤسساتي يساهم ي دعم ومرافقة ااستثمارات على امستوى احلي ،ومن بن
هاته امؤسسات جد الوكالة الوطنية لدعم وتطوير ااستثمار ANDIحيث
حاول هاته ااخرة من خال امهام اموكلة لديها إى تسهيل ومرافقة وتشجيع
ااستثمار على امستوى احلى وبالتالي امساهمة ي التشغيل  ،ومن هذا امنطلق
سنحاول من خال هاته الدراسة اإجابة على التساؤل التالي:
ما مدى مساهمة الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار ي دعم وحفيز
ااستثمار على مستوى واية أدرار ؟
وتندرج حت هاته ااشكالية جموعة من التساؤات:
 ماهي اهم التحفيزات اممنوحة من قبل الوكالة الوطنية لتطويرااستثمار؟
 هل ساهمت الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار ي انشاءامشاريع ااسثمارية على مستوى واية أدرار؟
 ما هي أهم القطاعات الي تعرف عزوفا من قبل امستثمرين ،و ماهي أسباب ذالك؟
 أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة اى حقيق ملة من ااهداف
أهمها:
 توضيح أهم احوافز اممنوحة من قبل الوكالة الوطنية لتطويرااستثمار على امستوى الوطي بصفة عامة و واية أدرار بإعتبارها من امناطق
اجنوبية بصفة خاصة.
 ابراز مدى مساهمة الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار ي انشاءامشاريع ااستثمارية ،وبالتالي مدى مساهمتها ي استحداث مناصب الشغل.
 حديد أهم القطاعات الي يعزف عنها امستثمرين احلين وهذامن أجل حديد اأسباب الي تقف وراء ذالك.
 أهمية الدراسة تكمن أهمية الدراسة من أهمية الدور الذي مكن أن
تساهم به الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار ي دعم ومرافقة ااستثمارات
على امستوى احلي ،حيث تعتر كواحدة من اهيئات الداعمة و امكلفة بتطوير
حاج قويدر عبد اهادي  ،فودوا حمد
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ااستثمار ،فمن مهامها مع ومعاجة ونشر امعلومات امرتبطة بااستثمار على
امستوى الوطي واحلي مع مساعدة مرافقة امستثمرين ي كل مراحل امشروع
ااستثماري.
منهج الدراسة :تبعاً لطبيعة الدراسة واأهداف الي تسعى لتحقيقها م
اإعتماد على امنهج الوصفي لإحاطة مختلف امفاهيم امتعلقة بااستثمار،
مع حليل ااحصائيات صادرة عن الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار وذلك
قصد معرفة مدى مساهمة هذه اأخرة ي جال دعم وتشجيع ااستثمار على
امستوى احلي.
 - .2اطار مفاهيمي لاستثمار
يعتر ااستثمار احرك الرئيسي لعجلة التنمية ي الدول سواء امتقدمة أو
النامية ،حيث مكن اعتباره السبب اأول واأساسي لتطور جل القطاعات
(الصناعة ،الزراعة ،التجارة ،اخدمات...إخ) ،هذا ما جعل التفكر فيه من أهم
اهتمامات ااقتصادين أو امسؤولن  ،لذلك سوف نتطرق ي هذا احور إى
ااطار امفاهيم لاستثمار أهم احوافز الي يتم استخدامها جلب امشاريع
ااستثمارية
 - .1.2مفهوم ااستثمار:
لقد تعددت تعاريف ااستثمار حيث ختلف تعريف ااستثمار من اقتصادي
آخر وسنزكز على أهمها :
حسبب لومببار  "Lemperااسبتثمار هبو شبراء أو صبنع منتجبات آليبة و
وسيطية" ،أما فيتون Fitenفيقول أن "ااسبتثمار هبو تطبوير و تنميبة لوسبائل
الطاقبات امهيبةة  ،فااسبتثمار حسبن ي امسبتقبل مبع إنفباق و تضبحية" ،امبا
 Dietelenفيق ببول "إن ااس ببتثمار يوج ببد ي قل ببب احي بباة ااقتص ببادية والنظري ببة
النقدية ونظرية التنمية ونظرية الفائدة"( .بن خضر)2019 ،
كما يعرف ااستثمار بةنه تلك التضحية باموارد حاليا بهدف احصول
منهببا علببى مببداخيل خببال فببرة زمنيببة لتببدة يكببون مبلغهببا اامببالي أكببر مببن
اانفباق اأولبي )1979 ،Gérard ، Jaques( ،وبالتبالي فهبو يعبر عبن تضبحية
بقيم مبالغ مالية مؤكدة ي سببيل احصبول علبى قبيم أكبر غبر مؤكبدة ي
حاج قويدر عبد اهادي  ،فودوا حمد
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امسبتقبل ومبن خبال هبذا التعريبف مكبن ااشبارة اى ثاثبة عناصبر أساسبية
تصاحب عملية ااستثمار وهي( :سعيد) 1998،
التضحية بقيم مالية أو مبالغ ي الوقت احالي.

توقع احصول على قيم أكر مستقبا لا يعي انتظار عائد من
ااستثمار.
أن هذا العائد امنتظر احصول عليه ليس مؤكدا أي تصاحبه درجة
ما من عدم التةكد.
وبالرغم من ذالك جد أن تعاريف ااستثمار ي القوانن وااتفاقيات
تركز على أشكال ااستثمار بغية حقيق ما تصبوا اليه أهداف سياسة تلك
الدولة او تلك ااتفاقية ،فنجد مثا تعريف ااستثمار ي القانون اجزائري
جده ي اامر  03- 01الصادر سنة  2001وامتعلق بتطوير ااستثمار حيث حدد
أشكال ااستثمار ي مفهوم اامر كالتالي( :اجريدة الرمية ،العدد  ،47أوت
)2001
اقتناء أصول تندرج ي اطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات
اانتاج أو إعادة التةهيل أو إعادة اهيكلة؛

امساهمة ي رأس مال مؤسسة ي شكل مساهمات نقدية أو عينية؛
 - 2.2حوافز ااستثمار وأنواعها.
تعرف احوافز بةنها تلك اميزة ااقتصادية القابلة للتقدير بقيمة
نقدية تقدمها الدولة لكامل ااستثمارات أو لبعضها ،ويتم حديدها وفقا معيار
موضوعي أو جغراي ،كةن تهدف الدولة إى توجيه ااستثمارات إى جاات
يعزف عن ااستثمار فيها وكذلك السعي إى تنمية مناطق معينة ،وبالتالي
تةتي حوافز ااستثمار لتحقيق هده اأهداف .
كما مكن تعريفها بةنها جموعة اجراءات وترتيبات ذات قيم اقتصادية
قابلة للتقويم منحها الدولة للمستثمرين سواء احلين أو اأجانب لتحقيق
أهداف حددة ( كإغراء اأفراد أو الشركات للقيام بعملية ااستثمار ،توجيه
ااستثمار حو قطاعات غر مستثمر فيها ،حقيق التوازن اجهوي لاستثمار
حاج قويدر عبد اهادي  ،فودوا حمد
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من خال منح حوافز استثمارية حو امناطق غر امرغوب فيها...اخ) (طالي،
)2009
وتصنف احوافز إى ثاثة أشكال هي كالتالي( :حاج قويدر ،مونة)2016 ،
 حوافز مالية :وتتمثل ي احوافز الضريبية بصفة اساسية وحوافز
التصدير؛
 حوافز مويلية :وتتمثل ي توفر اأموال مباشرة للمشروع ي شكل
اعانات أو قروض بفوائد خفضة ،أو امشاركة احكومية ي امشروع
 حوافز اخرى :تشمل امعاملة التفضيلية لبعض ااستثمارات على
اأخرى مثل ااستثمارات ذات أهمية بالنسبة لاقتصاد الوطي.
 - .3التعريف بالوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار كجهباز داعبم وحفبز
لاستثمار
تعود نشةة الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار إى سنة  1993والي كانت
تسميتها بببالوكالة الوطنية لرقية ودعم ومتابعة ااستثمار والي م إنشائها ي
إطار اإصاحات اأوى الي م مباشرتها ي اجزائر خال التسعينات ،وي سنة
 2001م تغير تسميتها بالوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار مهمتها تسهيل
وترقية ااستثمار على امستوى الوطي وهذا موجب القانون رقم  03- 01امؤرخ
ي  20اوت ( 2001اجريدة الرمية اجزائرية ،اوت ،2001ص  ، )05ويوجد مقر
الوكالة على مستوى العاصمة حيث تضم هياكل امركزية على امستوى
احل ،توضع هذه اهياكل ي شكل الشباك الوحيد اللمركزي منصب على
مستوى مقر كل واية يضم  4مراكز  :مركز تسير امزايا ،مركز استيفاء
ااجراءات ،مركز الدعم النشاء امؤسسات ،مركز الرقية ااقليمية (اجريدة
الرمية اجزائرية ،مارس )2017
 - 1.3مهام الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار :تتمثل مهام الوكالة
الوطنية لتطوير ااستثمار ي اآتي (اجريدة الرمية اجزائرية ،مارس
:)2017
 مع ومعاجة ونشر امعلومات امرتبطة بامؤسسة وااستثمار لفائدة
امستثمرين.
حاج قويدر عبد اهادي  ،فودوا حمد
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 مساعدة مرافقة امستثمرين ي كل مراحل امشروع ،ما فيها مابعد
ااجاز.
 تسجيل ااستثمارات ومتابعة تقدم امشاريع واعداد احصائيات وحليلها.
 تسهيل ،بالتعاون مع اإدارات امعنية الرتيبات للمستثمرين وتبسيط
اجراءات وشكليات انشاء امؤسسات وشروط استغاها واجاز امشاريع وتساهم
بهذا الصدد ي حسن مناخ ااستثمار ي كل جوانبه.
 ترقية الشراكة والفرص اجزائرية لاستثمار عر ااقليم الوطي وي
اخارج.
 - 2.3امزايا امخصصة لاستثمار
مكن أن تستفيد امشاريع ااستثمارية من اإعفاءات و التخفيضات
الضريبية حسب موقع النشاط وتةثر امشاريع على التنمية ااقتصادية
وااجتماعية ،حيث توجد ثاثة مستويات من امزايا مكن تلخصها ي الشكل
التالي (:)2020 ،ANDI
 - 1.2.3مزايا مشركة لاستثمارات امؤهلة :تستفيد ااستثمارات امؤهلة
من جموعة من اامتيازات مكن حصرها ي اآتي:
أ  -امشاريع امنجزة ي الشمال:
 مرحلة اإجاز:
 اإعفاء من احقوق اجمركية ،فيما خص السلع امستوردة الي تدخل
مباشرة ي إجاز ااستثمار.
 اإعفاء من الرسم على القيمة امضافة ،فيما خص السلع واخدمات
امستوردة أو امقتناة حليا الي تدخل مباشرة ي إجاز ااستثمار؛
 اإعفاء من دفع حق نقل املكية بعوض والرسم على اإشهار العقاري
عن كل امقتنيات العقارية الي تتم ي إطار ااستثمار امعي؛
 اإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على اإشهار العقاري و مبالغ
اأماك الوطنية امتضمنة حق اامتياز على اأماك العقارية امبنية وغر
امبنية اموجهة إجاز امشاريع ااستثمارية.وتطبق هذه امزايا على امدة
الدنيا حق اامتياز اممنوح؛
حاج قويدر عبد اهادي  ،فودوا حمد
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 خفيض بنسبة  90بامائة من مبلغ اإتاوة اإجارية السنوية
احددة من قبل مصاح أماك الدولة خال فرة إجاز ااستثمار؛
 اإعفاء مدة عشر سنوات من الرسم العقاري على املكيات
العقارية الي تدخل ي إطار ااستثمار ،ابتداء من تاريخ ااقتناء؛
 اإعفاء من حقوق التسجيل فيما خص العقود التةسيسية
للشركات والزيادات ي رأمال.
 مرحلة ااستغال :يتم ااستفادة مدة ثاث ( )3سنوات بالنسبة
لاستثمارات احدثة حتى مائة ( )100منصب شغل ابتداء من بدء النشاط و
بعد معاينة الشروع ي النشاط الذي تعده امصاح اجبائية بطلب من
امستثمر:
 اإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ()IBS؛
 اإعفاء من الرسم على النشاط امهي ()TAP؛
 خفيض بنسبة  50بامائة من مبلغ اإتاوة اإجارية السنوية
احددة من قبل مصاح أماك الدولة.
ب  -ااستثمارات امنجزة ي اجنوب واهضاب العليا،وامناطق الي
تستدعي تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة.
تولي اجزائر أهمية باللغة لاستثمار ي اجنوب واهضاب العليا من خال
منحه جموعة من اامتيازات حيث تستفيد ي من نفس اامتيازات اخاصة
بامناطق الشمالية خال مرحلة ااجاز وااستغال بااظافة إى إمتيازات أخرى
تتمثل ي (:)2020 ،ANDI
 التكفل الكلي أو اجزئي من طرف الدولة بنفقات اأشغال امتعلقة
بامنشآت اأساسية الضرورية إجاز ااستثمار ،وذلك بعد تقييمها من قبل
الوكالة،
 التخفيض من مبلغ اإتاوة اإجارية السنوية احددة من قبل
مصاح أماك الدولة ،بعنوان منح اأراضي عن طريق اامتياز من أجل
إجاز مشاريع استثمارية

حاج قويدر عبد اهادي  ،فودوا حمد
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 - 2.2.3مزايا إضافية لفائدة اأنشطة امتميزة الي خلق فرص عمل
يتعلق اأمر ي امقام اأول ،بالتحفيزات اجبائية و امالية اخاصة امقررة
من طرف اأنظمة امعمول بها لصاح النشاطات السياحية ،الصناعية
والفاحية ،هذه امزايا ا مكن معها مع تلك امنصوص عليها ي منظومة
قانون ترقية ااستثمار ،وي احالة يتم تطبيق التحفيز اأكثر تشجيع.
أما النوع الثاني من امزايا اإضافية ،فهو خص امشاريع الي خلق أكثر
من  100منصب شغل دائم ،والي تستفيد هذه امشاريع من مدة إعفاء جبائي
يقدر ب  5سنوات على مرحلة ااستغال.
 - 3.2.3امزايا ااستثنائية لفائدة ااستثمارات ذات اأهمية اخاصة
لاقتصاد الوطي
أ  -مرحلة ااجاز :باإضافة إى امزايا امشركة امتعلقة بفرة اإجاز
تستفيد كذالك من)2020 ،ANDI( :
 منح إعفاء أو خفيض  ،طبقا للتشريع امعمول به ،للحقوق
اجمركية واجبائية والرسوم وغرها من ااقتطاعات اأخرى ذات
الطابع اجبائي و اإعانات أو امساعدات أو الدعم امالي ،و كذا كل
التسهيات الي قد منح.
 إمكانية حويل مزايا اإجاز ،بعد موافقة اﻟﻤﺠلس الوطي لاستثمار،
حل حويل للمتعاقدين مع امستثمر امستفيد ،و امكلف بإجاز ااستثمار
حساب هذا اأخر.
ب  -مرحلة ااستغال
 مديد مدة مزايا ااستغال لفرة مكن أن تصل إى عشر ()10
سنوات.
 تسب ببتفيد مب ببن نظب ببام الشب ببراء باإعفب بباء مب ببن الرسب ببوم ،امب ببواد وامكونب ببات
الببي تببدخل ي إنتبباج السببلع امسببتفيدة مببن اإعفبباء مببن الرسببم علببى القيمببة
امضافة.

حاج قويدر عبد اهادي  ،فودوا حمد
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 - .4الطريقة واإجراءات
إبراز دور الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار ي دعم وحفيز ااستثمار
احلي ،سنحاول القيام بدراسة حالة على مستوى واية أدرار من خال حليل
ااحصائيات امقدم من طرف الوكالة خال الفرة من سنة  2014اى غاية
نوفمر  2020من الركيز على أهم القطاعات الي تدعمها الوكالة وهي :
قطاع قطاع البناء واأشغال العمومية  ،قطاع الفاحة ،قطاع النقل ،قطاع
الفاحة ،قطاع السياحة ،قطاع الصحة ،واستبعاد قطاعات أخرى م تسجل إي
مشاريع بشةنها على غرار قطاع احروقات ،التجارة ،وااتصاات.
 - .5نتائج الدراسة (التحليل وامناقشة)
تعد الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار( )ANDIأحد أجهزة الدعم الي
تشجيع ااستثمار من خال منح امتيازات خاصة مناطق معينة على غرار
اجنوب واهضاب العليا ،أضف إى ذلك إعطاء أفضلية خاصة مشاريع ذات
أهمية لاقتصاد الوطي أو تلك الي خلق العديد من فرص العمل ي امناطق
الي تستوجب التنمية ،وبالرغم من هاته التحفيزات والي تبدأ من مرحلة
ااجاز إى غاية مرحلة ااستغال ،إا أنه من خال تتبع وحليل اإحصائيات
امقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار بواية أدرار جد عدم
جاعة هاته التحفيزات ي التشجيع على ااستثمار من على امستوى احلي
بالرغم من تسجيل بعض ااجابيات ي بعض القطاعات ومكن ابراز ذالك من
خال مايلي :
 1.5قطاع البناء واأشغال العمومية :يعد قطاع البناء واأشغال العمومية
أحد أهم القطاعات الي حظى باهتمام كبر من طرف الدولة سواءً على
امستوى الوطي أو احلي وهو ما مكن ماحظته من خال عدد امشاريع امقدمة
إى الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار.

حاج قويدر عبد اهادي  ،فودوا حمد
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اجدول  :01تطور عدد امشاريع امقدمة للوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار
بادرار وحجم العاملة امصرح بها ي قطاع البناء و ااشغال العمومية

امصدر :الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار بةدرار.
من خال اجدول رقم( )01ناحظ إن عدد امشاريع امستحدثة وامقدمة ي
طار الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار بلغ  250خال الفرة من  2014اى
غاية نوفمر  2020بقيمة مالية تقدر بب 26532 :مليون دينار جزائري ،مع عدد
عمال قدر ب بب 1768 :عامل ،من جهة اخرى ناحظ اخفاض ي عدد امشاريع
امقدمة ي طار الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار ي جال قطاع اأشغال
العمومية والبناء ،حيث اخفض عدد امشاريع من  71مشروع مقدم سنة 2014
اى  18مشروع مع نهاية سنة  ، 2020الشيء نفسه انعكس على حجم العمالة
امصرح بها والذي اخفض من  545عامل إى  62عامل ،ويرجع السبب إى أن
التحفيزات امقدمة من طرف الوكالة ا تستقطب امؤسسات كونها تقتصر
على التسهيات اجبائية امتعلقة باقتناء معدات البناء فقط ،إضافة إى جميد
الدولة للعديد من مشاريع البنى التحتية ي ظل اأزمة ااقتصادية الي عرفتها
بسب اخفاض عوائدها امالية امتةتية من اجباية البرولية والراجع إى
اخفاض أسعار البرول.
 2.5قطاع النقل :وقد عرف قطاع النقل ي اجزائر حوا حقيقيا ،حيث م
إجاز عدد كبر من امشاريع وأخرى ي طور اإجاز جعل هذا القطاع أكثر
كفاءة وفعالية للمساهمة ي التنمية ااقتصادية للباد وسعت اجزائر إى
تشجيع ااستثمار ي قطاع النقل مختلف أنواعه نظرا للمكانة اللوجستية الي
حتلها هذا القطاع كةداة داعمة لاقتصاد والتنمية احلية ،فهو يشهد حركية
حاج قويدر عبد اهادي  ،فودوا حمد
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كبرة بشتى اأصناف سواءً نقل اأشخاص)اجماعي والفرد أو نقل البضائع
والسلع)
اجدول  :02ااستثمار ي جال النقل وحجم العاملة امصرح بها

امصدر :الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار بةدرار
يتضح من خال اجدول رقم( )02إن عدد امشاريع امستحدثة وامقدمة ي
طار الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار بلغ  268خال الفرة من  2014إى
غاية نوفمر  2020بقيمة مالية تقدر بب 10173 :مليون دينار جزائري ،مع عدد
عمال قدر ب بب 1041 :عامل ،من جهة أخرى ناحظ إن هناك اخفاض ي عدد
امشاريع امنشةة ي إطار الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار ي جال قطاع
النقل ،حيث اخفض عدد امشاريع من  117مشروع مقدم سنة  2014إى 12
مشروع سنة مع نهاية سنة  ، 2017ي حن م توقيف دعم ااستثمار ي قطاع
النقل مع بداية سنة  2018إى غاية يومنا هذا ،الشيء نفسه انعكس على حجم
العمالة امصرح بها.
 - 3.5قطاع الصناعة:
وضعت اجزائر مؤخرا إسراتيجية جديدة لإنعاش الصناعي والي
تهدف إى تطوير وحديث وإدماج متزايد للصناعة اجزائرية .ي هذا امنظور،
تسعى احكومة لتحسن جاذبية اجزائر كوجهة استثمارية من أجل بعث
النشاط الصناعي ،خلق فرص اأعمال وتشجيع إنشاء استثمارات جديدة .كما
تهدف هذه امبادرة أيضا إى ترقية ااقتصاد الرقمي ،ووضع آليات جديدة مرنة
ومبتكرة لتمويل امشاريع و تشجيع الصناعين من أجل حديث معداتهم
اإنتاجية.
حاج قويدر عبد اهادي  ،فودوا حمد

ͻͻ

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 976- 958 : )2021(3

اجدول  :03ااستثمار ي القطاع الصناعي ي إطار الوكالة الوطنية
لتطوير ااستثمار بادرار وحجم العاملة

امصدر :الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار بةدرار
فمن اجدول رقم( )03جد أن عدد امشاريع امستحدثة وامقدمة ي طار
الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار بلغ  51خال الفرة من  2014اى غاية
نوفمر  2020بقيمة مالية تقدر بب 31082 :مليون دينار جزائري ،مع عدد عمال
قدر ب بب 2455 :عامل من جهة اخرى ناحظ أن هناك ارتفاع ي عدد امشاريع
امقدمة ي إطار الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار ي جال القطاع الصناعي،
حيث اخفاض ي عدد امشاريع من  4مشروع مقدم سنة  2014بقيمة مالية
 1221مليون دينار جزائري إى مشروعن اثنن ي نوفمر 2020بقيمة مالية
 380مليون دينار جزائري ،واجدير بالذكر أن العقبة الكبرة الي تواجه
امستثمرين ي هذا القطاع هي مشكلة توفر العقار الصناعي وهي مشكلة ليست
باحلية وإما خص ميع وايات الوطن ،وهذا بالرغم من الشروع ي إنشاء 36
منطقة صناعية على امستوى الوطي مساحة تزيد عن  4.000هكتار منها 200
هكتار إنشاء منطقة صناعية بةدرار قابلة للتوسعة إى  350هكتار( اموقع
ااخباري جزايرس.)2021 ،
 4.5قطاع السياحة :تعتر واية أدرار منطقة جذب سياحي هامة للجزائر،
وذلك لتوفرها على ميع مقومات السياحة الصحراوية من إمكانيات بيئية
وطبيعية وثقافية وتارخية واجتماعية ،فهي حتل موقع اسراتيجي هام كونها
منطقة حدودية  ،جعل منها مقصد سياحي للسياحة من قبل اأجانب و
اموطنون خال موسم السياحة الصحراوية ،وبالرغم من اجهود امبذولة إا أن
حاج قويدر عبد اهادي  ،فودوا حمد
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تطور قطاع السياحة ي واية ادرار يسر بشكل بطيء بامقارنة مع حجم
اإمكانيات امتوفرة (حاج قويدر،حسن.)2019 ،
اجدول  :04ااستثمار ي قطاع السياحة وحجم العاملة امصرح بها

امصدر :الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار بةدرار
من خال اجدول رقم( )04ناحظ إن عدد امشاريع امستحدثة وامقدمة
ي طار الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار بلغ  21خال الفرة من  2014إى
غاية نوفمر  2020بقيمة مالية تقدر بب 11609 :مليون دينار جزائري ،مع عدد
عمال قدر ب بب 517 :عمال ،من جهة أخرى ناحظ إن عدد امشاريع امقدمة ي طار
الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار ي جال السياحة ارتفع من  2مشروع مقدم
سنة  2014بقيمة مالية  1606مليون دينار جزائري إى  6مشاريع نهاية سنة
 2017بقيمة مالية  2356مليون دينار جزائري لينخفض مع نهاية  2020إى
مشروع واحد بقيمة مالية  355مليون دينار جزائري  ،واجدير بالذكر أن
حركة ااستثمار السياحي ي واية أدرار ما تزال ي مرحلة البداية من حيث
اجاذبية ااستثمارية اأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة الوزارات وختلف
الشركاء ااقتصادين سواء القطاع العام أو اخاص أو امشرك من أجل حسن
الصورة السياحية للمنطقة ،وحسن مناخ ااستثمار ي جال السياحية بواية
أدرار.
 - 5.5الفاحة :تسعى اجزائر إى تطوير قطاع الفاحة و التنمية الريفية
وتدعيم الدائم لأمن الغذائي باخاذ الفاحة كمحرك للتنمية والتنوع
ااقتصادي من خال تكثيف اإنتاج ي الفروع الزراعية الغذائية اإسراتيجية
وتطوير وتنمية اأقاليم الريفية.
حاج قويدر عبد اهادي  ،فودوا حمد
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اجدول  :05امشاريع الفاحية ي إطار الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار
بةدرار وحجم العاملة امصرح بها

امصدر :الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار بةدرار
اماحظ من خال اجدول رقم( )05إن عدد امشاريع امستحدثة وامقدمة
ي طار الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار بلغ  90مشروع خال الفرة من
 2014إى غاية نوفمر  2020بقيمة مالية تقدر بب 57130 :مليون دينار جزائري،
مع عدد عمال قدر ب بب 892 :عامل ،من جهة أخرى ناحظ أن هناك ارتفاع ي عدد
امشاريع امقدمة ي طار الوكالة الوطنية لتطوير ي جال الفاحة وهذا بالرغم
من قلتها ،حيث ارتفع عدد امشاريع من  2مشروع مقدم سنة  2014بقيمة مالية
 16مليون دينار جزائري إى  19مشروع نهاية سنة  2020بقيمة مالية 4665
مليون دينار جزائري ،مع ارتفاع ي حجم العمالة امصرح بها من  12عامل إى
 104عامل خال نفس الفرة.
 - 6.5قطاع الصحة :يعاني قطاع الصحة ي اجزائر العديد من النقائص
وهذا بالرغم من إعداد خطط توجيه للقطاع حيث يتوقع امخطط التوجهي
للصحة للفرة  2025- 2009استثمار حوالي  20مليار أورو لبناء مرافق صحية
جديدة وكذا حديث امستشفيات اموجودة ،وي هذا اإطار م الشروع ي
اإصاحات امتعلقة بصيانة البي التحتية ومعدات امستشفيات وتدريب اهيئات
الصحية.

حاج قويدر عبد اهادي  ،فودوا حمد
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اجدول  :06امشاريع الصحية ي اطار الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار
بادرار وحجم العاملة امصرح بها

امصدر :الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار بةدرار
من خال اجدول  06يتضح أن هناك تذبذب ي عدد امشاريع امقدمة ي طار
الوكالة الوطنية لتطوير ي جال الصحة وهذا بالرغم من قلتها وانعدامها ي
العديد من سنوات الدراسة حيث بلغ جموعها خال فرة الدراسة حوالي 05
مشاريع ،بقيمة مالية تقدر  629مليون دينار جزائري مع عدد عمال قدر ب بب74 :
عامل ،إن هاته اأرقام تعكس وضعية اخدمات الصحية امقدمة ي الواية حيث
يعاني ساكنة واية ادرار من تدني اخدمات الصحية واقتنصارها بشكل كبر
على القطاع العام والذي يفتقد لتوفر العديد من التخصصات لا يدفع
بامواطن اى التوجه حو امناطق الشمالية أو اى الوايات اجاورة من أجل
العاج ،فبالرغم من بعض امبادرات الي نشهدها ي الوقت احالي من قبل
القطاع اخاص إا إن هاته امبادرات تبقى ضئيلة بامقارنة مع اإمكانيات ،وهو ما
يتطلب حفيزات خاصة من قبل العديد من اهيئات الداعمة سواء من اجانب
اجبائي أو اجانب امالي خاصة ي ظل احالة الوبائية الي تعاني منها كل دول
العام واانتشار السريع لفروس كورونا كوفيد .19-

حاج قويدر عبد اهادي  ،فودوا حمد

͵ͻ

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 976- 958 : )2021(3

 - .6اخامة
انطاقا من التحليل الذي تطرقنا إليه ي هذه الدراسة ،مكن القول أن
اجزائر حاولت وضع اسراتيجية استثمار تعتمد على سياسة الدعم والتحفيز،
كما قامت بوضع إطار قانوني وتشريعي من شةنه تشجيع ااستثمار على
امستوى احلي من خال ااعفاء والتخفيض الضريي؛ إا أنه وبالرغم من
اجهودات امبذولة ي هذا جال  ،تبقى النتائج امتحصل عليها متواضعة وا
تعكس اجهود الي تبذها الدولة.
أما النتيجة الي مكن اخروج بها استنادا إى الدراسة التقيمية الي أجريت
على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير ااستثمار  -فرع واية أدرار ،جد أن هذه
اأخرة من خال امزايا امقدمة ي إطار ااستثمارات امنجزة ي اجنوب
واهضاب العليا ،أو امناطق الي تستدعي تنميتها مساهمة خاصة من قبل
الدولة ،قد ساهمت بشكل ي بعث واستحداث فرص استثمارية ،بالرغم من
الراجع الذي نشهده ي السنوات ااخر ،غر أن هذا يظل غر كافيا مقارنة
حجم الواية وما تزخر به من مقومات ااستثمار ي عديد القطاعات
ااقتصادية ،على غرار الفاحة والسياحة ،ي حن جد توقيف دعم بعض
القطاعات على غرار قطاع النقل بالرغم من شساعة الواية وصعوبة التنقل
مابن بلدياتها وهذا أسباب غر مرر ،من جهة أخرى فان التحفيزات امقدمة
لبعض القطاعات تبقى غر كافية على غرار قطاع الصحة ،وخلفه بامقارنة مع
الوايات اأخرى وهو ما يستدعى خفيز خاص وهذا ي ظل احالة الصحية
والوبائية الي تعاني منها اجزائر والعام بصفة عامة.
وبناء على النتيجة امتوصل إليها من خال هذه الدراسة ،يتم تقديم
بعض ااقراحات الي من شةنها تفعيل وتشجيع ااستثمار على امستوى احلي
وترقية ديناميكية إنشاء امؤسسات اجديدة ي واية أدرار من خال:
 ااخد بعن ااعتبار خصوصية بعض امناطق اجنوبية وبالتالي منح
إمتيازات جذب امستثمرين حو استغال امؤهات اموجودة ي هاته امناطق وهذا
ما خدم حاجياتها التنموية ؛ خاصة ي ظل توجه الدول حو التكفل مناطق
الظل.
حاج قويدر عبد اهادي  ،فودوا حمد
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 إعطاء أهمية أكثر للقطاعات ااقتصادية امهمة ،الفاحة ،الصناعة،
الطاقات امتجددة ،الصحة ،وذلك من خال توفر مناخ أعمال أكثر مائمة
لاستثمار الوطي واأجني لاستثمار ي هذه اجاات؛ مع تفعيل بورصة
الشراكة.
 إعادة النظر ي سياسة التمويل امصري  ،وتفعيل فكرة التمويل اإسامي
الذي يعتر عدم توفره عائقا أمام العديد من الشباب حو اإقبال على ااستثمار
لا يدفعه اى البحث عن فرص العمل ي ادارات الوظيف العمومي فقط؛
 لتطوير ااستثمار باجنوب اجزائري ا بد من بذل جهودات أكثر من
أي وقت مضى ،لبعث نشاط امناولة الصناعية باجنوب -الذي يبقى حدودا
جدا  -والذي من شةنه امساهمة ا حالة ي توجيه العملية ااستثمارية حو
ااستثمار احلي احفز حزمة من اإعفاءات واامتيازات.
 إعادة النظر ي اجراءات وطرق منح الدعم للمشاريع ااستثمارية حيث
تكون حددة وفق أهداف اقتصادية حضة دون أن يغلب عليها الطابع السياسي؛
 - .7قائمة امراجع:
 1.7مراجع باللغة العربية:
 الكتب: توفيببق عبيببد سببعيد )1998( .ااسببتثمار ي ااوراق اماليببة .،القبباهرة :مكتبببة عببن ببس.ص.25- 24
 ملتقيات وجات عبد اهادي حاج قويدر ،عبد القادر حسن ،مساهمة الوكالة الوطنيبة لتطبوير اإسبتثماري تشبجيع فببرص ااسبتثمار ي امشببروعات الصبغرة وامتوسببطة .،امناولبة الصببناعية ورهببان
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ملخص -
تهدف هذه الدراسة إى حديد حددات اهيكل امالي الرئيسية لعينة من
امؤسسات اجزائرية الصغرة وامتوسطة خال الفرة ( )2017- 2014حيث م
اختبار موذج ااحدار امتعدد على عينة تتكون من  300مشاهدة .توصلت
الدراسة إى أن السيولة ،الوفر الضريي غر امرتبط بالدين ،الرحية واأصول
املموسة تعتر احددات الرئيسية للهيكل امالي اخاص بامؤسسات الصغرة
وامتوسط اجزائرية .تشر أيضاً نتائج الدراسة إى أن هذه امؤسسات ميل إى
ااحتفاظ مقدار معن من السيولة واأرباح قصد تعزيز قدرتها على التمويل
الذاتي ،أي أنها مؤسسات تعتمد بشكل أساسي على التمويل الداخلي بداً من
التمويل اخارجي وهذا يدعم فرضيات نظرية االتقاط التدرجي مصادر
التمويل .باإضافة إى هذا م ماحظة أن هذه امؤسسات تستخدم اأصول
املموسة كضمان من أجل الرفع من مستوى الرافعة امالية لديها وااستفادة
من ميزة الوفر الضريي غر امرتبط بالدين لتخفيض مقدار الضريبة امقتطعة
من الدخل.
الكلمات الدالة -
حددات اهيكل امالي؛ مؤسسات الصغرة وامتوسطة؛ ماذج بانل.
امؤلف امرسل :بلولو زكرياء:
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 AbstractThis Study Aims To Identify The Key Determinants Of Financial
Structure For A Sample Of Algerian Smes During The Period
Between 2014 And 2017. We Applied A Multiple Regression Model
On A Sample That Includes 300 Observations. Our Findings Reveal
That Liquidity, Non-Debt Tax Shield, Profitability, And Tangibility
Are The Main Determinants Of Algerian Smes. Moreover, These
Firms Tend To Maintain A Certain Amount Of Liquidity And Profit
To Reinforce Their Financing Ability Using Internal Financing
Sources Instead Of External Financing Sources. Additionally, The
Research Results Refer That These Firms Use Their Tangible Assets
To Elevate Their Financial Leverage And Benefit From Tax Shields
To Decrease The Taxable Income Volume.
 KeywordsDeterminants Of Financial Structure; Algerian Smes; Panel Data
Models.
 - .1مقدمة

ُتعتر امؤسسات الصغرة وامتوسطة حالياً أحد الوحدات ااقتصادية اهامة
احركة لعجلة النمو والتنمية ااقتصادية ي العديد من البلدان امتقدمة .على
امستوى احلي تتسارع اخطى حو تعزيز مكانة امؤسسات الصغرة وامتوسطة ي
اجزائر ،وهذا ما عكسته اأرقام الصادرة عن تقرير وزارة الصناعة وامناجم لعام
 2020حيث بلغ عدد امؤسسات امسجلة لغاية نهاية عام  2019ما يفوق مليون
مؤسسة ( )1,193,339تعمل بشكل رئيسي ي جال اخدمات ،احرف والبناء،
منها ما نسبته  ٪8.69مؤسسات صغرة ومتوسطة صناعية ).(MDIPI, 2020
جدر اإشارة أيضًا إى أن الدولة اجزائرية قد قامت بوضع آليات من شأنها
اجاح عملية وادة ومو هذه الفئة من امؤسسات وذلك عن طريق خلق بيئة
أعمال مناسبة من خال خفيض معدات الضرائب وتسهيل عملية احصول
على القروض ،بااضافة إى خلق مراكز للمشورة وحاضنات أعمال ترافق هذه
امؤسسات من مرحلة تأسيسها إى غاية مراحل أخرى متقدمة من موها.
أهمية امؤسسات الصغرة وامتوسطة ااقتصادية حلياً ودولياً جعلت منها
مركز إهتمام للعديد من الباحثن اأكادمين خاصة امهتمن بدراسة القضايا
امالية للمؤسسات ،وعلى رأسها اهيكل امالي كونه يعر عن مزيج اأموال
اموجهة لتغطية أنشطة امؤسسةااستثمارية والتشغيلية .قدم (Modigliani
بلولو زكرياء.،عوينان عبد القادر

978

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 997- 977 : )2021(3

) & Miller, 1958ورقة علمية تعتر من بن اأعمال النظرية الرائدة الي
إنتهت بتقديم مقاربة علمية حول هيكل امؤسسة امالي والي يطلق عليها ي عدة
أدبيات علمية بنظرية عدم صلة اهيكل امالي بالقيمة ( Financial Structure
 )Irrelevanceنظرًا أن هذه امقاربة توصلت إى أن قيمة امؤسسة ا تتأثر
بقراراتها امتعلقة بهيكلها امالي ي ظل غياب الضرائب ،أي أن قيمة امؤسسة الي
تستخدم الديون هي نفسها قيمة امؤسسة الي تعتمد على اأسهم فقط .هذه
النتيجة قابلتها موجة من اإنتقادات ما دفع الباحثان إى إجراء تصحيح
لبعض فرضيات امقاربة وهذا قادهم إى التوصل إى نتيجة خالفة ما سبق،
وهي أن قيمة امؤسسة الي تستخدم الديون وي ظل وجود الضرائب أعلى من
قيمة امؤسسة الي ا تستخدم الديون إستفادتها من ميزة الوفر الضريي
للديون ).(Modigliani & Miller, 1963
شكلت النتائج النظرية السابقة نقطة اإنطاق بالنسبة للعديد من
الباحثن اآخرين للبحث ي هذا اموضوع "اأحجية" كما م وصفه من
قبل) (Myers, 1984ومن بن اأعمال الرائدة اأخرى الي جاءت بعد نظرية
 Millerو Modiglianiجد :نظرية امفاضلة الي تقوم على فرضية أن الرافعة
امالية لكل مؤسسة يتم حديدها عن طريق امفاضلة بن الفائدة الضريبية
للديون وتكاليف اإفاس امختلفة الي مكن أن تنشأ عن استخدام رافعة مالية
عالية )(Kraus & Litzenberger, 1973؛ نظرية الوكالة الي تقوم على
فرضية أن حديد اهيكل امالي اأمثل (الرافعة امالية امثلى) جب أن يأخذ بعن
اإعتبار تكاليف الوكالة الي تنشأ نتيجة تضارب امصاح بن أصحاب امصلحة
) (Jensen & Meckling, 1976؛ نظرية االتقاط التدرجي مصادر التمويل
الي تشر إى أن امؤسسة تفضل مويل هيكلها امالي بواسطة مصادر التمويل
الداخلية كاأرباح احتجزة ثم بعد ذلك مصادر التمويل اخارجية كاأسهم
والسندات اموجه لإكتتاب العام ).(Myers & Majluf, 1984
حاولت الكثر من الدراسات التجريبية دراسة سلوك امؤسسة التمويلي -
آلية تشكل اهيكل امالي  -عن طريق اختبار حددات اهيكل امالي لعينة
متنوعة من امؤسسات اموزعة عر مناطق ختلفة حول العام ،إا أن أغلب هذه
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الدراسات طبقت على عينة من امؤسسات الكبرة احجم .عاوة على هذا ،كانت
أغلب هذه الدراسات ي دول صنفت على أنها دول متقدمة.
تعسى هذه الدراسة على غرار دراسات سابقة أخرى قليلة إن م نقل شحيحة
إى حاولة فهم السلوك التمويلي للمؤسسات امتوسطة والصغرة من خال
حديد احددات الرئيسية للهيكل امالي وهذا بااعتماد على عينة من امؤسسات
الي تعمل ضمن إحدى ااقتصاديات امتواجدة ي مال أفريقيا -اجزائر.
 - ..11إشكالية الدراسة
بناءً على ما سبق ،نصل إى طرح السؤال الرئيسي هذه الدراسة كالتالي :ما
هي احددات الرئيسية الي تأثر على الرَفع امالي وحدد اهيكل امالي
للمؤسسات اجزائرية الصغرة وامتوسطة خال الفرة ما بن ()2017- 2014؟
 - ..12أهمية الدراسة
تُعتر امؤسسة الصغرة وامتوسطة كيانًا إقتصادياً حظى بأهمية كبرة
ضمن اقتصاديات الدول امتقدمة وحتى الناشئة ،كما أنه عنصر يُأثِر ويَتأثَر
محيطه الداخلي واخارجي .لذلك ،دراسة ختلف اجوانب امتعلقة بهذا
الكيان -باأخص اجانب امالي  -أمر هام من شأنه أن يساهم ي تعزيز دوره
ااقتصادي .تتجه حالياً أنظار الباحثن امهتمن بدراسة القضايا امالية إى
دراسة أحد اجوانب امالية اهامة امتعلقة بالسلوك التمويلي للمؤسسات
الصغرة وامتوسطة امتمثل ي اهيكل امالي.
يعكس اهيكل امالي مصادر التمويل امتنوعة الي حصلت عليها امؤسسة من
عدة جهات مويلية ختلفة -اأفراد ،البنوك ،امؤسسات والصناديق
ااستثمارية... ،اخ .ليست كل امؤسسات قادرة على الوصول إى كل هذه
امصادر نظراً لعدة حددات وهي ختلف من مؤسسة إى أخرى .على سبيل
امثال ،امؤسسات الكبرة احجم ها امكانية وصول أكر إى ميع هذه امصادر
من امؤسسات الصغرة وامتوسطة احجم.
استنادًا على ما سبق ،دراسة احددات الرئيسية الي حدد اهيكل امالي
للمؤسسات الصغرة وامتوسطة من امواضيع احديثة الي م يتم إجراء عليها
الكثر من اأحاث مقارنة مع امؤسسات الكبرة وباأخص ي اجزائر ،لذلك
تقدم هذه الدراسة دليل جريي حديث من شأنه أن يقدم إضافة علمية مكن أن
بلولو زكرياء.،عوينان عبد القادر
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يستفيد منها اجتمع اأكادمي امتخصص ي دراسة مثل هذه امواضيع على
الصعيد الوطي والدولي.
 - ..13أهداف الدراسة
اختبار حددات اهيكل امالي الرئيسية -امتداولة ضمن اأدبيات
العلمية  -لعينة من امؤسسات اجزائرية الصغرة وامتوسطة خال الفرة ما
بن ()2017- 2014؛
تقديم دراسة حديثة من شأنها مساعدة امستثمرين اخارجين على
إخاذ القرارات امتعلقة باإستثمار ي مثل هذه امؤسسات ،بااضافة إى القرارات
اأخرى ااسراتيجية الصادرة عن أصحاب امصلحة اآخرين (الزبائن ،اموردون،
البنوك... ،اخ)؛
تقديم معلومات مالية خص اجانب التمويلي من شأنها أن تفيد امدراء
امالين للمؤسسات اجزائرية الصغرة وامتوسطة.
 - ..14فرضيات الدراسة
 :H0توجد عاقة ذات دالة إحصائية بن حددات اهيكل امالي امتمثلة ي
السيولة ،الوفر الضريي غر امرتبط بالدين ،الرحية ،حجم امؤسسة ،اأصول
املموسة واهيكل امالي امعر عنه بالرافعة امالية؛
 :H1ا توجد عاقة ذات دالة إحصائية بن حددات اهيكل امالي امتمثلة
ي السيولة ،الوفر الضريي غر امرتبط بالدين ،الرحية ،حجم امؤسسة ،اأصول
املموسة واهيكل امالي امعر عنه بالرافعة امالية.
 - ..15الدراسات السابقة
دراسة )(Balios, Daskalakis, Eriotis, & Vasiliou, 2016
هدفت هذه الدراسة إى اختبار أثر حددات اهيكل امالي لعينة من امؤسسات
الصغرة وامتوسطة على اهيكل امالي ،ولتحقيق هذا الغرض م مع واختبار
البيانات امالية لعينة عشوائية تتكون من  8052مؤسسة صغرة ومتوسطة
متواجدة باليونان خال السنوات الي تلت اأزمة امالية ما بن (.)2012- 2009
توصلت هذه الدراسة بعد تطبيق أسلوب ااحدار امعدد إى أن مستوى الرافعة
امالية هذه امؤسسات م ينخفض أثناء اأزمة امالية حيث واصلت امؤسسات
اليونانية الصغرة وامتوسطة ااستدانة ومعدات عالية .عاوة على هذا ،أشارت
بلولو زكرياء.،عوينان عبد القادر
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نتائج هذه الدراسة إى وجود عاقة سالبة بن الرحية ،اأصول املموسة ونسبة
الرافعة امالية ،ووجود عاقة موجبة بن النمو مع نفس امتغر السابق -الرافعة
امالية.
دراسة )(Lisboa, 2017
حرت هذه الدراسة طبيعة العاقة بن حددات اهيكل امالي واهيكل امالي
لعينة تتكون من  277مؤسسة صغرة ومتوسطة متواجدة بالرتغال خال الفرة
ما بن ( .)2014- 2008مثلت حددات اهيكل امالي ضمن هذه الدراسة ي
حجم امؤسسة ،الرحية ،هيكل اأصول (اأصول املموسة) ،الوفر الضريي غر
امرتبط بالدين ،النمو ،السيولة وعمر امؤسسة ،ي حن أن اهيكل امالي م
التعبر عنه بواسطة الرافعة امالية (إمالي الديون ،الديون الطويلة اأجل،
والديون القصرة اأجل) .أظهرت نتائج هذه الدراسة أن كل من حجم امؤسسة،
الوفر الضريي غر امرتبط بالدين ،النمو ،وهيكل اأصول ترتبط إرتباطاً موجبًا
مع نسبة الرافعة امالية .ي امقابل ،ترتبط الرحية ،السيولة ،وعمر امؤسسة
ارتباطاً سالبًا مع نسبة الرافعة امالية.
دراسة )(ELbekpashy & ELgiziry, 2018
إستخدمت هذه الدراسة البيانات امالية جموعة من امؤسسات الصغرة
وامتوسطة امدرجة وغر امدرجة بالبورصة امصرية خال الفرة ما بن (- 2008
 .)2015تتكون العينة اأوى امستخدمة ي هذه الدراسة من  28مؤسسة صغرة
ومتوسطة مدرجة بالبورصة امصرية؛ أما العينة الثانية فتضم  95مؤسسة
صغرة ومتوسطة غر مدرجة بالبورصة امصرية ضمن نفس الفرة .أظهر
النموذج العام للدراسة بعد استخدام أسلوب ااحدار امتعدد أن هناك عاقة
موجبة بن حجم امؤسسة ،النمو ،عمر امؤسسة ونسبة الرافعة امالية .ي امقابل،
وجود عاقة سالبة بن اأصول املموسة ،الرحية ،السيولة ونسبة الرافعة امالية.
دراسة )(Adair & Adaskou, 2018
مت هذه الدراسة على عينة تتكون من  2370مؤسسة فرنسية صغرة
ومتوسطة ما بن ( )2010- 2002حيث م تقسيم هذه الفرة إى قسمن:
القسم اأول قبل اأزمة امالية ()2007- 2002؛ والقسم الثاني أثناء اأزمة
امالية ( .)2010- 2008هدفت هذه الدراسة إى حقيق ملة من اأهداف وهي:
بلولو زكرياء.،عوينان عبد القادر
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اختبار القوة التفسرية لكل من نظرية امفاضلة ونظرية اانتقاء التدرجي
مصادر التمويل امتعلقة باهيكل امالي؛ معرفة مدى تأثر اأزمة امالية العامية
على سلوك امؤسسات الفرنسية الصغر وامتوسطة؛ وحديد احددات الرئيسية
للهيكل امالي اخاص بهذا النوع من امؤسسات.
قدمت هذه الدراسة ملة من امخرجات الي أظهرت وجود عاقة موجبة بن
الرحية ،النمو ،ونسبة الرافعة امالية .ي امقابل ،م تسجيل وجود عاقة سالبة
بن التصنيف اائتماني لديون امؤسسة ونسبة الرافعة امالية ما بن (- 2002
 )2007ووجود عاقة موجبة بن نفس امتغرين ما بن ( .)2010- 2008عاوة
على هذا ،م تقدم هذه الدراسة تفسرًا واضحاً لطبيعة العاقة بن عمر امؤسسة
ونسبة الرافعة امالية.
دراسة )(Al-Smadi, 2019
قدم الباحث من خال هذه الدراسة نتائج جريبية تفسر طبيعة العاقة بن
حددات اهيكل امالي واهيكل امالي ،حيث م استخدام البيانات امالية لعينة من
 77مؤسسة أردنية صغرة ومتوسطة .إخترت هذه الدراسة موذجن :اأول يضم
الديون الطولية اأجل؛ والثاني يضم ديون القصرة اأجل .بالنسبة للنموذج
اأول ،أظهرت نتائج ااختبارات القياسية أن هناك عاقة موجبة بن اأصول
املموسة ،النمو ،احجم ،السيولة والديون الطويلة اأجل ،ووجود عاقة سالبة
بن الرحية مع نفس امتغر .ي امقابل ،أوضحت نتائج ااختبارات القياسية
اخاصة بالنموذج الثاني وجود عاقة سالبة بن اأصول املموسة ،احجم،
الرحية والديون القصرة اأجل ،ووجود عاقة موجبة بن النمو مع نفس امتغر
السابق.
دراسة )(Kokeyeva, 2019
إستخدمت هذه الدراسة البيانات امالية لعينة تتكون من  394مؤسسة
الصغرة وامتوسطة متواجدة بكزاخستان من أجل التعرف على احددات
الرئيسية للهيكل امالي اخاص بهذا النوع من امؤسسات .أشارت الدراسة إى أن
معظم حددات اهيكل امالي الي م دراستها تدعم فرضيات كل من نظرية
االتقاط التدرجي مصادر التمويل ونظرية امفاضلة.

بلولو زكرياء.،عوينان عبد القادر
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توصلت هذه الدراسات بعد إجراء كافة ااختبارات القياسية إى وجود
عاقة موجبة بن اأصول املموسة والنمو مع نسبة الديون الطويلة والعكس من
ذلك بالنسبة للديون القصرة اأجل ،حيث أنه مع استمرار هذه امؤسسات ي
النمو يزداد حجم اأصول املموسة لديها وبالتالي تزداد حاجتها إى امزيد من
الديون الطويل اأجل أكثر من حاجتها إى الديون القصرة اأجل .باإضافة
إى هذا ،أشارت أيضًا هذه الدراسة إى وجود عاقة سالبة بن حجم امؤسسة،
الرحية ،ونسبة الرافعة امالية.
دراسة )(Chalmers, Porta, & Sensini, 2020
ساهمت هذه الدراسة ي إثراء النفاش العلمي امتمحور حول أثر وطبيعة
العاقة بن السلوك التمويلي للمؤسسات واهيكل امالي من خال حليل أهم
احددات امؤثر على السلوك التمويلي للمؤسسات اإسبانية الصغرة وامتوسطة.
عاجت هذه الدراسة البيانات امالية لعينة تتكون من  2000مؤسسة إسبانية
صغرة ومتوسطة تعمل ي جال التصدير .وقد توصلت إى أن كثافة الصادرات
ها أثر سالب على نسبة الرافعة امالية ،وكذلك احال بالنسبة إى الرحية
وخاطر اأعمال .باإضافة إى هذا ،أشارت الدراسة إى وجود عاقة موجبة بن
اأصول املموسة ،النمو ونسبة الرافعة امالية.
 - .2الطريقة واأدوات
 - ..21منهجية الدراسة
شكل .1النموذج النظري للدراسة
LIQUIال ول

ال

ال ال

LEVال ا

ال ال

PROFال
 NDTSالو
 TANGا

ال
ول ال

يب
وس

SIZEال

امصدر :من إعداد الباحثن.

 - 1..21حجم العينة
بعد ااطاع على البيانات امالية ما يفوق  1000مؤسسة جزائرية صغرة
ومتوسطة ،م ااعتماد على عينة عشوائية تتكون من  75مؤسسة صغرة ومتوسطة
بلولو زكرياء.،عوينان عبد القادر
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تتوفر على القوائم امالية أربع سنوات متتالية ما بن ( )2017- 2014والي م
التحصل عليها من امركز الوطي للسجل التجاري (.)CNRC
بلغ عدد مشاهدات هذه الدراسة  300مشاهدة م إختبارها باستخدام أسلوب
ااحدار امتعدد وذلك بااستعانة برنامج  ،Eviews12كما أنه م استخدام
برنامج  SPSS 21إنشاء بعض امنحنيات التحليلية (املحق رقم .)1
 - 2..21امتغرات
امتغر التابع:
الرافعة امالية :م حساب الرافعة امالية اخاصة بكل مؤسسة عن طريق
قسمة إمالي القيمة الدفرية للديون على إمالي اأصول ،وهي نسبة تقيس
مقدار الديون الي حصلت عليها امؤسسة مقابل أصوها الي يفرض أن تكون
ضماناً للمقرض ي حال إفاس امؤسسة .وقد أشار & (Drobetz
ب
) Wanzenried, 2006إى أن امؤسسات تسعى غالباً إى حقيق نِسَ ْ
ب على اخصائص
مستهدفة من الدين ،وعادتًا ما تعتمد ي حديدها هذه النِسَ ْ
امعروفة الي فسرتها بعض النظريات امتعلقة باهيكل امالي كنظرية امفاضلة
ونظرية اإلتقاط التدرجي .كما مكن إستخدام الديون كدروع ضريبية تعمل
على خفيف مقدار الضريبة امقتطعة من الدخل السنوي الذي حققه امؤسسة
).(Dogan, Ghosh, & Petrova, 2019
امتغرات امستقلة:
السيولةُ :تﻈ سيولة امؤسسة ﻣ تويات الﻨقﺪ لﺪيها وقدرتها على حويل
اأصول اجارية إى نقد لسداد اخصوم واالتزامات القصرة اأجل .وقد
توصلت دراسة ) (Lisboa, 2017و )(ELbekpashy & ELgiziry, 2018
إى وجود عاقة سالبة بن مستوى اإستدانة وسيولة امؤسسات الصغرة
وامتوسطة ،معي أنه كلما كان للمؤسسات الصغرة وامتوسطة أصول سائلة
أكر كلما قل إعتمادها على الديون وبالتالي تنخفض نسبة الرافعة امالية
لديها وهذا عكس دراسة ).(Al-Smadi, 2019
الرحية :ضمن اأدبيات النظرية اخاصة باهيكل امالي جد أن نظرية
امفاضلة تشر إى وجود عاقة موجبة بن الرحية ونسبة الرافعة امالية ي حن
جد أن نظرية اإلتقاط التدرجي تشر إى وجود عاقة سالبة بن امتغرين.
بلولو زكرياء.،عوينان عبد القادر
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من الناحية التجريبية م إجراء العديد من الدراسات لتحري صحة فرضيات
النظريتن ،ومن بن هذه الدراسات جد دراسة ) (Kokeyeva, 2019ودراسة
) (Al-Smadi, 2019الي أكدت وجود عاقة سالبة بن الرحية ونسبة
الرافعة امالية ،أما دراسة ) (Adair & Adaskou, 2018فقد أكدت وجود
عاقة موجبة بن الرحية ونسبة الرافعة امالية.
اأصول املموسة :تفرض جموعة من الدراسات وجود عاقة موجبة بن
اأصول املموسة ونسبة الرافعة امالية وقد أكد هذا الطرح (Chalmers,
) Porta, & Sensini, 2020و ) (Lisboa, 2017ي حن أن هناك دراسات
أخرى تشر إى وجود عاقة سالبة بن اأصول املموسة ونسبة الرافعة امالية
) ،(ELbekpashy & ELgiziry, 2018أي أن امؤسسة الي ها أصول
ملموسة أكر يفرض أن تقوم بتمويلها عن طريق مصادرها الداخلية وهذا
أشار اليه ).(Balios, Daskalakis, Eriotis, & Vasiliou, 2016
احجم :سجلت دراسة ) (ELbekpashy & ELgiziry, 2018باإضافة
إى عدة دراسات أخرى سابقة وجود عاقة موجبة بن نسبة الرافعة امالية وحجم
امؤسسات الصغرة وامتوسطة ،حيث أنه كلما كان حجم هذه امؤسسات أكر
زادت قدرتها على احصول على امزيد من الديون نظراً أن أصوها الثابتة مكن
إستخدامها كضمان مكن امطالبة به ي حالة التعثر عن السداد .ي امقابل،
توصلت دراسات أخرى ومنها دراسة ) (Kokeyeva, 2019إى جود عاقة سالبة
بن الرافعة امالية وحجم امؤسسات الصغرة وامتوسطة.
الوفر الضريي غر امرتبط بالدين :ينشأ الوفر الضريي غر امرتبط بالدين
عن اأعباء امرتبطة باستغال أصول امؤسسة وباأخص اأصول الثابتة .تتمثل
غالباً هذه اأعباء ي خصصات ااهتاك الي تعتر وفق التشريع الضريي
أعباء قابلة للخصم قبل تطبيق الضريبة على الدخل امؤسسة السنوي .بعبارة
أخرى ،ينخفض مقدار الضريبة اامالي الذي تسدده امؤسسة كلما ارتفعت
تكاليف ااهتاك لديها .قدمت دراسة ) (Lisboa, 2017تفسراً لطبيعة
العاقة بن الوفر الضريي غر امرتبط بالدين ونسبة الرافعة امالية ،حيث أقرت
بوجود ارتباط موجب بن امتغرين أي أنه كلما زاد الوفر الضريي غر امرتبط
بالدين تزيد نسبة الرافعة امالية لدى امؤسسة.
بلولو زكرياء.،عوينان عبد القادر
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جدول .1طريقة قياس متغرات الدراسة والعاقة امتوقعة
طريقة القياس

امتغر

امتغر التابع

الرافعة امالية

إمالي الديون /إمالي اأصول

امتغر امستقل

الرحية
السيولة

النتيجة الصافية /إمالي اأصول
(اأصول اجارية -امخزون) /اخصوم
اجارية
خصصات ااهتاك/إمالي اأصول

الوفر الضريي غر امرتبط
بالدين
اأصول املموسة
حجم امؤسسة

اأصول املموسة /إمالي اأصول
لوغاريثم ( )Lnإمالي امبيعات

امصدر :من إعداد الباحثن.
 - ..22التحليل الوصفي للمتغرات
جدول .2التوزيع اإحصائي

العاقة امتوقعة
- /+
- /+
+
- /+
- /+

TANG
0.33745
0
0.24150
0
4.39900
0
0.065000
0.36953
9
4.69777
2
49.7318
7

SIZE
8.11267
0
8.13850
0
9.91000
0
5.59700
0
0.74645
6
0.637453
3.96655
8

PROF
0.09795
3
0.05850
0
1.90700
0
0.452000
0.17596
3
4.91324
6
43.1076
6

NDTS
1.18972
7
0.71400
0
9.62200
0
0.00200
0
1.51778
3
2.49605
5
10.4094
8

LIQUI
1.30032
7
0.79150
0
8.89800
0
0.00400
0
1.51089
1
2.82573
9
11.9652
8

LEV
0.69833
3
0.70450
0
2.36700
0
0.00200
0
0.31933
8
0.90445
0
6.95183
2

28401.8
0
0.00000
0

31.9952
4
0.00000
0

21314.8
0
0.00000
0

997.769
7
0.00000
0

1403.94
3
0.00000
0

236.113
7
0.00000
0

Probability

101.235
0
40.8312
2

2433.80
1
166.601
9

29.3860
0
9.25796
5

356.918
0
688.796
1

390.098
0
682.554
4

209.500
0
30.4910
6

Sum
Sum Sq.
Dev.

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera

Observa
300
300
300
300
300
300
tions
ماحظة = LEV :الرافعة امالية =LIQUI ،السيولة =NDTS ،الوفر الضريي غر امرتبط بالدين،
 =PROFالرحية =SIZE ،احجم =TANG ،اأصول املموسة.
امصدر :من خرجات برنامج .Eviews 12
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ناحظ من خال اجدول رقم ( )2أن القيمة القصوى الي م تسجيلها
كانت من قبل متغر احجم وهي  9.9100نقطة ،إا أن هذه القيمة منخفضة
نوعاً ما ومن امفرض أن تبلغ مستوى أكر من هذه الدرجة؛ أما بالنسبة
للقيمة الدنى فقد م تسجيلها من قبل متغر الرحية وهي  - 0.4520نقطة.
ناحظ أيضاً من خال نفس اجدول أن أدنى متوسط وأعلى إحراف معياري
مسجل كان متغر الرحية ومتغر الوفر الضريي غر امرتبط بالدين وهي
 0.0980و 1.5178على التوالي مقارنة مع باقي امتغرات؛ أما بالنسبة للتناظر
جد أن متغر احجم له توزيع ملتوي حو اليسار وباقي امتغرات ها توزيع
ملتوي حو اليمن.
جدول .3مصفوفة اإرتباط
TANG

SIZE

PROF

LIQUI

LEV

1.000000

1.000000
-0.409206

LEV
LIQUI

NDTS

0.040889

0.248031

NDTS

0.139022 0.178739

-0.134841

PROF

-

1.000000
-

1.000000
1.000000

0.033312

-

1.000000

0.137522

-

-

0.183723

0.039376

-

0.176761 0.116772

-0.105311

SIZE

-

0.237925

0.181593

TANG

ماحظة = LEV :الرافعة امالية =LIQUI ،السيولة =NDTS ،الوفر الضريي غر امرتبط بالدين=PROF ،

الرحية =SIZE ،احجم =TANG ،اأصول املموسة.

امصدر :من خرجات برنامج .Eviews 12

ناحظ من خال اجدول رقم ( )3أن امتغر التابع ( )LEVيرتبط إرتباطًا
سالباً مع كل من متغر السيولة ،الرحية ،واحجم حيث بلغت معامات
اارتباط بن امتغر التابع وهذه امتغرات  - 0.1348 ،- 0.4092و- 0.1053
على التوالي .ي امقابل ،سجل نفس امتغر التابع ( )LEVإرتباطاً موجباً مع
كل من متغر الوفر الضريي غر امرتبط بالدين ومتغر اأصول املموسة
مقدار  0.2480و 0.1816على التوالي.
 - ..23النمذجة القياسية
إستخدمت هذه الدراسة معادلة اإحدار امتعدد لنماذج بانل قصد إختبار اأثر بن
حددات اهيكل امالي كمتغرات مستقلة والرافعة امالية كمتغر تابع وفق العاقة التالية.:

بلولو زكرياء.،عوينان عبد القادر
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TANGit

امتغرات
امستقلة

SIZEit +

NDTS

+

حيث:
=LEVالرافعة امالية؛ =LIQUIالسيولة؛ =NDTSالوفر الضريي غر امرتبط
بالدين؛ =PROFالرحية؛ =SIZEحجم امؤسسة؛ =TANGاأصول املموسة؛
الثابت؛ اميل؛  εitعناصر اخطأ؛  75،...،3 ،2 ،1 =iعدد امؤسسات الصغرة
وامتوسطة؛  4،...،2 ،1 =tعدد السنوات.
 - 1..23تقدير النموذج وفقاً لبيانات بانل
يوضح اجدول رقم ( )4نتائج اختبار ماذج بانل الي م التوصل اليها عن
طريق اجراء تقدير للبيانات امقطعية وفق موذج اإحدار التجميعي ،موذج
التأثرات الثابتة وموذج التأثرات العشوائية ،وهذا باستخدام الرنامج
اإحصائي  .Eviews 12جدول .4النماذج امقدرة مع امتغر التابع
النموذج التجميعي
امعامل

LIQUI

PROFit +

NDTSit +

LIQUIit +
+ εit

= LEVit

*0.0823
*0.0430

Tstatistic
7.3252
3.8335
0.7058
1.4587

PROF

-0.0673

SIZE

-0.0327

TANG

0.0326

0.7006

C

*1.0156

5.3392

النموذج الثابت
Pvalue

النموذج العشوائي

-0.0282
**
*0.0438

Tstatistic

Pvalue

امعامل

-2.1538

0.0323

3.1614

0.0018

0.4808

*-0.1999

-2.5092

0.0128

*0.0469
*0.0435
**0.1630

0.1457

0.0082

0.2616

0.7938

-0.0092

Tstatistic
4.1822
3.7594
2.1648
0.3716

0.4841

*0.1348

3.2247

0.0015

*0.1164

2.9983

0.0029

0.0000

**0.5900

2.2781

0.0237

*0.7592

3.6470

0.0003

0.0000
0.0002

امعامل

عدد
امشاهدات

300

300

300

R2

0.230178

0.784068

0.165510

Adjusted
R2
(F-
0.0000
0.0000
P)statistic
ماحظة* :دالة عند ** ،%1دالة عند *** ،%5دالة عند .%10
امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على خرجات برنامج .Eviews 12
0.217085
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Pvalue
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 - 2..23إختيار النموذج امائم للدراسة
بعد تقدير النماذج الثاثة سوف ننتقل إى إستخدام إختبار فيشر لإختيار
بن موذج اإحدار التجميعي وموذج التأثرات الثابتة .إذن ،بناءً على نتائج
معامات اإرتباط الظاهرة ي اجدول أعاه وبإستخدام العاقة ( )1نصل إى أن
القيمة اإحصائية لفيشر امقَيد .4323 7وهي اكر من قيمة اإحصائية F
اجدولة عند معنوية  % 5الي بلغت .1
=

/

− .

/

/

− .

)8.3694863 …..(1

.

=)F(n-1,nt-n-k

من خال نتائج فيشر امقَيد جد أن الطريقة اأفضل لتقدير موذج بانل الساكن هي
طريقة اآثار الثابتة مقارنة مع طريقة التقدير عن طريق اإحدار التجميعي.

 - .1.2..23إختبار هومان
بعد إجراء إختبار فيشر امقَيد ،نقوم اآن بإجراء اإختبار الثاني امتمثل ي
اإختبار الذي صاغه ) (Hausman, 1978والذي مكننا من امفاضلة بن موذج
اآثار الثابتة وموذج اآثار العشوائية ،ووفق هذا اإختبار تُمثل فرضِية العدم موذج
اآثار العشوائية ي حن أن الفرضِية البديلة تُمثل موذج اآثار الثابتة.
بالنسبة لفرضية العدم موذج اآثار العشوائية يعتر النموذج امناسب
للدراسة وهذا جعل الفرضية البديلة الي مثل موذج اآثار الثابتة خيارًا
مستبعداً .عاوة على هذا ،تفرض فرضية العدم أن عناصر اخطأ وامتغرات
امفسرة غر مرتبطة مع بعضها البعض ،ومنه رفض الفرضية يعي إختيار موذج
اآثار الثابتة بداً من موذج اآثار العشوائية والعكس صحيح.
جدول .5تقدير هومان
نوع اإختبار
اختبار هومان

.12

Chi-Stat
11.647

P-value
0.0400

امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على خرجات برنامج Eviews

يُظهر اجدول رقم ( )5نتائج إختبار هومان الي تشر إى إرتفاع القيمة
اإحصائية امقدرة إى  11.647وإخفاض القيمة اإحتمالية إى  0.0400وهي
أقل من  ،%5وعند مقارنتها مع القيمة اجدولية وهي  11.05عند درجة احرية 5
ومستوى امعنوية  %5الي تتبع توزيع مربع كاي نصل إى رفض فرضية العدم
بلولو زكرياء.،عوينان عبد القادر
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وقبول الفرضية البديلة الي تنص على وجود إرتباط بن امتغرات التابعة
والتفسرية.إذن ،نصل إى أن موذج اآثار الثابتة يُعتر النموذج امناسب هذه
الدراسة وتصاغ امعادلة اخاصة به وفق العاقة التالية:
LEV= 0.590098-0.028281 LIQUI+0.043869 NDTS-0.199951
PROF+0.008245 SIZE+0.134873TANG

- .3مناقشة وحليل النتائج
من خال اجدول رقم ( )4ونتائج إختبار هومان  -اجدول رقم (- )5
توصلنا إى أن موذج اآثار الثابتة هو النموذج امناسب هذه الدراسة.إذن،
إنطاقاً من هذه النتيجة مكننا ااعتماد على النتائج امقدرة لنموذج اآثار
الثابتة لفهم طبيعة العاقة بن حددات اهيكل امالي (امتغرات امستقلة)
واهيكل امالي امعر عنه بالرافعة امالية (امتغر التابع).
تُوضِح نتائج اختبار موذج اآثار الثابتة أن قيمة معامل السيولة يساوي
 - 0.0282وهذا يعي أن هناك تغيُر ي السيولة بنسبة  ،%2.82كما أن قيمتها
اإحتمالية ( )P-Valueأقل من  0.05وهذا يعي أن للسيولة أثراً سالباً ومعنوياً
على نسبة الرافعة امالية ،أي أنه إذا زادت سيولة امؤسسة بوحدة واحدة تنخفض
نسبة إستدانتها مقدار  0.0282وحدة .إذن ،هذه النتيجة تأكد نتائج دراسة
كل من ) (Lisboa, 2017و )(ELbekpashy & ELgiziry, 2018
وختلف مع نتائج دراسة ).(Al-Smadi, 2019
جد أيضاً أن قيمة معامل الوفر الضريي غر امرتبط بالدين تساوي
 0.0438وهذا يعي أن هناك تغيُر ي الوفر الضريي غر امرتبط بالدين بنسبة
 ،%4.38كما أن قيمته اإحتمالية ( )P-Valueأقل من  0.05وهذا يعي أن للوفر
الضريي غر امرتبط بالدين أثرًا موجباً ومعنوياً على نسبة الرافعة امالية ،حيث
أنه كلما زاد الوفر الضريي غر امرتبط بالدين بوحدة واحدة تزيد نسبة
إستدانة امؤسسة مقدار  0.0438وحدة .إذن ،نتائج هذه الدراسة تأكد نتائج
دراسة ).(Lisboa, 2017
تساوي قيمة معامل الرحية  - 0.1999وهذا يعي أن هناك تغيُر ي
الرحية بنسبة  ،%19.99كما أن قيمتها اإحتمالية ( )P-Valueأقل من 0.05
وهذا يعي أن للرحية أثراً سالباً ومعنوياً على نسبة الرافعة امالية ،أي أنه إذا
زادت رحية امؤسسة بوحدة واحدة تنخفض نسبة إستدانتها مقدار 0.1999
بلولو زكرياء.،عوينان عبد القادر
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وحدة .إذن ،نتائج هذه الدراسة تتوافق ونتائج دراسة )،(Kokeyeva, 2019
) (Al-Smadi, 2019وختلف مع النتائج الي قدمتها دراسة & (Adair
).Adaskou, 2018
قيمة معامل احجم موجبة وهي تساوي  0.0082وهذا يعي أن هناك تغيُر ي
حجم امؤسسة بنسبة  ،%0.82كما أن قيمتها اإحتمالية ( )P-Valueأكر من
 0.05وهذا يعي أن للحجم أثرًا موجباً وغر معنوي على نسبة الرافعة امالية،
حيث أنه كلما زاد حجم امؤسسة بوحدة واحدة تزيد نسبة إستدانتها مقدار
 0.0082وحدة ،ومنه تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة & (ELbekpashy
) ELgiziry, 2018وختلف مع دراسة ).(Kokeyeva, 2019
ناحظ أيضاً أن قيمة معامل اأصول املموسة موجبة وهي تساوي 0.1348
ما يعي أن هناك تغيُر مقدار  %13.48ي نسبة اأصول املموسة ،كما أن
قيمها اإحتمالية ( )P-Valueأقل من  0.05وهذا يعي أن لأصول املموسة أثرًا
موجباً ومعنوياً على نسبة الرافعة امالية ،حيث أنه كلما زادت أصول امؤسسة
املموسة بوحدة واحدة تزيد نسبة إستدانتها مقدار  0.1348وحدة .من هنا نصل
إى أن نتائج هذه الدراسة تأكد نتائج (Chalmers, Porta, & Sensini,
) 2020و ) (Lisboa, 2017وختلف مع نتائج دراسة كل من (Balios,
) Daskalakis, Eriotis, & Vasiliou, 2016و & (ELbekpashy
).ELgiziry, 2018
من خال كل ما سبق نصل إى أن كل من السيولة ،الوفر الضريي غر
امرتبط بالدين ،الرحية واأصول املموسة تأكد الفرضية اأوى ) (H0أي
وجود عاقة ذات دالة إحصائية بن هذه امتغرات ونسبة الرافعة امالية .ي
امقابل ،يأكد متغر احجم الفرضية الثانية ) (H1أي عدم وجود عاقة ذات
دالة إحصائية بن هذا امتغر ونسبة الرافعة امالية .باإضافة إى هذا ،النموذج
الكلي للدراسة معنوي وقيمة معامل حديده  Rبلغت  0.7841أي أن امتغرات
امستقلة تفسر امتغر التابع ) (LEVاخاص بهذه امؤسسات ما نسبته %78.41
من التغرات اإمالية وهي نسبة جيدة.

بلولو زكرياء.،عوينان عبد القادر
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 - .4خامة:
- ..41النتائج:
تعرفنا من خال هذه الدراسة على موضوع مالي هام خص السلوك
التمويلي للمؤسسات الصغرة وامتوسطة ،حيث قمنا بإختبار عينة تتكون من 75
مؤسسة جزائرية صغرة ومتوسطة ( 300مشاهدة) بغية ضبط حددات اهيكل
امالي الرئيسية هذا النوع من امؤسسات داخل دولة اجزائر خال الفرة ما بن
( .)2017- 2014ي النهاية ،ساهمت اختبارات هذه الدراسة ي الوصول إى
ملة من النتائج الي جيب عن ااشكالية الرئيسية للدراسة على النحو التالي:
تُعتر كل من السيولة ،الوفر الضريي غر امرتبط بالدين ،الرحية
واأصول املموسة حدداتٍ رئيسية للهيكل امالي اخاص بامؤسسات اجزائرية
الصغرة وامتوسط حيث أفرزت نتائج الدراسة القياسية على أن كل هذه
امتغرات ذات أثر معنوي؛
تشر امعامات امقدرة السالبة متغر السيولة والرحية إى أن امؤسسات
الصغرة وامتوسطة اجزائرية ميل إى ااحتفاظ مقدار معن من السيولة
واأرباح قصد تعزيز قدرتها على التمويل الذاتي ،ما يشر إى أنها تعتمد بشكل
أساسي على التمويل الداخلي بداً عن التمويل اخارجي وهذا يدعم فرضيات
نظرية االتقاط التدرجي مصادر التمويل؛
تشر امعامات امقدرة اموجبة متغر الوفر الضريي غر امرتبط بالدين
واأصول املموسة إى أن امؤسسات الصغرة وامتوسطة اجزائرية تستخدم
أصوها املموسة كضمان من أجل احصول على التمويل اخارجي ،كما أنها
تستخدم هذه اأصول من أجل خفيض مقدار الضرائب امقتطعة من الدخل عن
طريق ااستفادة من ميزة الوفر الضريي غر امرتبط بالدين (اهتاك اأصول
العينية).
- ..42التوصيات:
نتائج هذه الدراسة تفتح اجال إمكانية اجراء دراسة مقارنة حول نفس
اموضوع تشمل عينة من امؤسسات اجزائرية الصغرة وامتوسطة ومقارنتها مع
عينة أخرى من امؤسسات العربية الصغرة وامتوسطة امتواجدة بامغرب العربي
و/أو دول اخليج العربي؛
بلولو زكرياء.،عوينان عبد القادر

993

997- 977 : )2021(3  العدد14جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد

من امهم هذه امؤسسات أن تعمل على تنويع مصادر مويلها قصد
خفيض التكلفة الوسطية امرجحة مصادر التمويل الي تعتر أحد العناصر
الرئيسية احددة للهيكل امالي اأمثل الذي من شأنه أن يدفع حو تعظيم قيمة
امؤسسة ااقتصادية؛
جب أن تعمل هذه امؤسسات على تنويع مصادر مويلها قصد ااستفادة
القصوى من ميزة الوفر الضريي عن طريق إضافة امزيد من الديون إى اهيكل
.امالي
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واجابي وذو دالة إحصائية وموجبة ي اأجل القصر .
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AbstractThis Study Aimed To Examine The Effectiveness Of Monetary
Policy Tools And Their Role In Achieving High Economic Growth
Rates. In This Research Paper, We Relied On The Autoregressive
Model For Distrusted Lags (ARDL), Where It Was Concluded That
There Is No Long-Term Equilibrium Relationship Between The
Money Supply And The The Rediscount Rate With The Economic
Growth Rate, Because The Two Parameters Are Not Significant, And
It Is Clear From The Error Correction Parameters That There Is A
Negative Effect Of The Money Supply And The Rediscount Rate On
The Economic Growth Rates In The Long Term, Positive, Statistically
Significant And Positive In The Short Term
Key WordsEconomic Growth, Monetary Policy Tools, Algeria , ARDL
JEL Classification: C32 , C52, E49, E52

مقدمة
تعتمد الدول ي بناء سياساتها ااقتصادية على حقيق جموعة من
اأهداف الي تسعى إى بلوغها ي اأجل الطويل وامتوسط والقصر وتعتر
السياسة النقدية الركيزة اأساسية للوصول إى ااستقرار النقدي وماية
ااقتصاد الوطي من الضغوطات التضخمية الي حد من حقيق معدات مو
اقتصادي مرتفعة ،وترز أهمية السياسة النقدية أوقات اأزمات ااقتصادية ما
تتميز به من قدرة عالية على التكيف وبسرعة مع ختلف اأوضاع ااقتصادية
اجزائر كغرها من الدول تسعى إى إجاد توليفة فعالة تتمكن من مواجهة
ااختاات وااضطرابات ااقتصادية  ،حيث أخذت السياسة النقدية ي اجزائر
دورها ي إدارة السياسة النقدية مع صدور قانون النقد والقرض  10/90الذي
أعاد لبنك اجزائر امركزي صاحياته من حيث الرقابة و اإشراف على البنوك
التجارية مختلف وسائل وأدوات السياسة النقدية من أجل حسن أداء دور هاته
البنوك ولعب دور الوساطة امالية من اجل حريك العجلة ااقتصادية وحقيق
معدات مو اقتصادي مرتفع.
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 2- 1إشكالية الدراسة:
ما هو أثر أدوات السياسة النقدية على معدات النمو ااقتصادي ي اجزائر
الفرة 2019- 1990؟.
ولإجابة على اإشكالية قمنا بتحديد اأسئلة الفرعية التالية:
ما هي طبيعة العاقة بن أدوات السياسة النقدية ومعدل النمو ااقتصادي؟
ما هو تأثر هاته اأدوات ي اأجلن القصر والطويل؟
 3- 1أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إى معرفة مدى تأثر أدوات السياسة النقدية على معدات
النمو ااقتصادي ي اجزائر ،و اعتمدنا ي حديد ذلك إى قياس أثر أدوات
السياسة النقدية امتمثلة ي كل من عرض النقود بامعنى الواسع ومعدل إعادة
اخصم على معدات النمو ااقتصادي خال الفرة .2019- 1990
حدود الدراسة :من أجل معاجة اإشكالية امطروحة م حديد إطارين
زماني و مكاني كالتالي:
اإطار امكاني :يتمثل ي ااقتصاد اجزائري.
اإطار الزماني :م حديد فرة الدراسة "."2019- 1990
 4- 1فرضيات الدراسة:
الفرضية :01توجد عاقة طويلة توازنية طويلة اأجل بن أدوات السياسة
النقدية و النمو ااقتصادي خال الفرة امدروسة
الفرضية  :02توثر أدوات السياسة النقدية على امدى الطويل ي معدات
النمو ااقتصادي خال فرة الدراسة.
 5- 1منهجية الدراسة:
لإجابة عن اإشكالية امطروحة والتمكن من إثبات صحة الفرضيات
وحليلها اعتمدنا على امنهج الوصفي التحليلي لإمام بأهم التطورات احاصلة
ي متغرات الدراسة ي اجزائر  ،واعتمدنا أيضا على امنهج القياسي التحليلي
باستخدام موذج ااحدار الذاتي لابطاءات اموزعة .ARDL
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اإطار النظري للدراسة:
 2.1السياسة النقدية:
تعي السياسة النقدية تدخل البنك امركزي ي حديد حجم وكمية
النقود ي ااقتصاد القومي وتأثر ذلك على حجم اائتمان عن طريق استخدام
اأدوات النقدية ،وهذه اأدوات إى جانب تأثرها على حجم اائتمان فإنها ي
اإمكان أيضا أن تؤثر على سعر الفائدة ،والتالي يكون لديها تأثر على ااستثمار
والنشاط ااقتصادي ي اجتمع( .عبد امطلب عبد احميد ،2003 ،صفحة .)91
 1.2.1أدوات السياسة النقدية غر امباشرة
تتمثل أدوات السياسة النقدية ي جموعة من الوسائل الي يستخدمها
البنك امركزي بصفة و غر مباشرة للتأثر على حجم اائتمان وتوجيهه وفقا
حالة ااقتصاد خال الفرة ،دون التأثر على خصيصه بن ختلف
ااستخدامات وتوجيهه لقطاعات معينة.
 2.2.1عمليات السوق امفتوحة (:)Open Market Operation
تعتر البنوك التجارية هي امسؤولة عن زيادة حجم اائتمان أو تقليصه
ومكن رجال اأعمال من زيادة أو تقليل اقراضها منها ،وعلى ذلك فان البنوك
التجارية متلك القوة والقدرة ي التأثر على ااقتصاد الوطي ،وهنا يكمن
الدور الرئيسي للبنك امركزي ي السيطرة على قدرة البنوك التجارية ي منح
اائتمان ،كي يتمكن البنك امركزي من السيطرة على التقلبات ااقتصادية
ي الباد وبواسطة عمليات السوق امفتوحة( .ضياء جيد اموسوي،2008 ،
صفحة .)265
 3.2.1معدل إعادة اخصم:)Re-discount Rate( :
تعتر هذه السياسة من أقدم اأدوات الي استخدمتها البنوك امركزية
لرقابة اائتمان ،وكان بنك إجلرا أول من طور معدل اخصم كوسيلة
للسيطرة على اائتمان بداية من سنة  1847ثم سار البنك امركزي تدرجيا
خال هذه الفرة على وضع جعله املجأ اأخر لإقراض وي فرنسا سنة
1857م ،وي الوايات امتحدة سنة 1913م( .ضياء جيد اموسوي ،2008 ،صفحة
)178
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ويقصد معدل اخصم هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك
امركزي من البنوك التجارية مقابل إعادة خصم احواات الي لديها( .سعودي
عبد الصمد ،2017 ،صفحة .)35
 4.2.1سياسة ااحتياطي اإجباري)Reserve requirement( :
تستهدف هاته اأداة التأثر على امعروض النقدي من خال التحكم ي قدرة
البنوك على توليد اائتمان باستخدام نسبة ااحتياطي القانوني والذي مثل
اجزء من الودائع لدى البنوك الي يطلبها البنك امركزي كاحتياطي غر
قابل للتصرف ( .حمد أمد اأفندي ،2018 ،صفحة .)486
 2.2النمو ااقتصادي ()Economic growth
يقصد بالنمو ااقتصادي "حدوث زيادة ي إمالي الناتج احلي أو إمالي
الدخل القومي ما حقق زيادة ي متوسط نصيب الفرد من الدخل احقيقي"
(عجمية و ناصف ،2002 ،صفحة ،)60ويعرف بأنه ":تزايد قابلية اقتصاد ما على
توفر السلع واخدمات خال فرة زمنية ،وذلك مهما كان مصدر هذا التوفر
حليا أو خارجيا " (هوشيار ،2005 ،صفحة .)347ويعكس النمو ااقتصادي
التغرات الكمية ي الطاقة اإنتاجية امتاحة ومدى استغال هذه الطاقة ،فكلما
ارتفعت نسبة استغال الطاقة اإنتاجية امتاحة ي ميع الطاقات ااقتصادية
ازدادت معدات النمو ي الدخل الوطي.
 2.2.1أنواع النمو ااقتصادي :مكننا التمييز بن ثاث أنواع للنمو
ااقتصادي (مدان ،2012 ،صفحة :)9
النمو التلقائي :يتحقق النمو التلقائي بشكل عفوي ،بفعل قوى السوق
التلقائية ،ودون إتباع التخطيط العلمي ويكون للدولة ي هذه احالة دورا
مساعدا ومكما للسوق.
النمو العابر :حدث النمو العابر نتيجة لعوامل طارئة مؤقتة عادة تكون
خارجية ويتميز بأنه ا ملك صفة الثبات وااستمرار ،وهذا النوع تتميز به
معظم البلدان النامية.
النمو امخطط ينتج النمو امخطط بسبب عملية خطيط شاملة لاقتصاد
الوطي ،ويكون إطار هذا النمو هو سيادة املكية ااجتماعية لوسائل اإنتاج
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اأساسية ،والتخطيط امركزي الشامل ،حيث ينمو ااقتصاد بناءً على خطة
شاملة للتنمية ااقتصادية وااجتماعية.
ثانيا :الدراسات السابقة الي عاجت اموضوع حل الدراسة :
دراسة )(Mehdi Bouchetad Bendahmane mohamed El Amine, 2013
بعنوان "،" the impact of monetary policy on economic growthحثت هته
الورقة ي حديد أثر السياسة النقدية على النمو ااقتصادي ي اجزائر خال
الفرة  2012- 1990وتوصلت الدراسة إى وجود تأثر كبرة على النمو
ااقتصادي من خال موذج التكامل امشرك لـ ـ  johansenحيث كان لتأثر
مو عرض النقد أثر معنوي واجابي ي اأجل القصر على مو إمالي الناتج
احلي ي اجزائر خال فرة الدراسة.
دراسة (مداني حسيبة )2015 ،حت" عنوان قياسية أثر السياسة النقدية
على النمو ااقتصادي ي اجزائر ،خال الفرة "2015- 1980 :الغرض من هذا
البحث هو حليل أثر السياسة النقدية على معدات النمو ااقتصادي اأجلن
القصر والطويل وقد توصلت ي اجزائر إى وجود عاقة موجبة ي امدى البعيد
بن كل من العرض والنمو ااقتصادي من جهة وبن معدل إعادة اخصم والنمو
ااقتصادي عاقة عكسية من جهة أخرى أما ي اأجل القصر فان مو العرض
النقدي ومعدل إعادة اخصم يساهم ي الناتج احلي اإمالي لكن بشكل
ضعيف ما يوحي أن للسياسة النقدية أثر ضعيف نسبيًا على النمو ااقتصادي.
دراسة (Hamid Mahmooda , Abdul Waheeda , Samia
) Khalid, 2017بعنوان the impact of monetary strategy on
 ، " empirical study for Pakistan"economic growth; Anالغرض
من هذا البحث التحقق من العاقة اموجودة بن امتغرات النقدية و النمو
ااقتصادي خال الفرة  ، 2013- 1983توصلت الدراسة إى هناك عاقة
موجبة بن الناتج الداخلي اخام و الكتلة النقدية  M2و النفقات احكومية و
التضخم على الرتيب ،ي حن أنه عاقة سالبة مع معدل الفائدة ،إا أن النمو
يصبح مكنًا مع اخفاض معدل الفائدة و زيادة فرص ااستثمار ي ااقتصاد،
كما أن ارتفاع قيمة العملة أثر إجابي على النمو فهذا جعل أسعار امنتجات
احلية منخفضة و أكثر تنافسية ي اأسواق الدولية ،كما وجدوا أن ارتفاع
بالعرق عزالدين  ،سعودي عبد الصمد

1003

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 1017- 998 : )2021(3

ااستدانة من اجل حقيق التنمية تؤدي إى ارتفاع عرض النقود ما يؤثر على
النمو ثم على التضخم.
دراسة (مناقر نورالدين حاج سليمان ربيعة )2018 ،بعنوان "مذجة قياسية
لتأثر السياسة النقدية على النمو ااقتصادي ي اجزائر خال الفرة
 ،"2018- 1980هدفت هذه الدراسة إى اختبار مدى فعالية السياسة النقدية
ودورها ي حفيز رفع معدات النمو ااقتصادي خال الفرة اممتدة من
 2018- 1980بااعتماد على موذج ااحدار الذاتي للفجوات الزمنية اموزعة
) (ARDLمن خال تقدير امعامات ي اأجلن القصر والطويل وتوصلت
النتائج إى أن هناك أثر معنوي إحصائيا للسياسة النقدية مثلة معدات مو
الكتلة النقدية ومعدات إعادة اخصم على معدات النمو ااقتصادي ي اأجل
الطويل ،أما ي اأجل القصر فلقد كانت أكثر فعالية عند استخدامها
لسياسة إعادة اخصم.
دراسة ) (Adamu Braimah Desmond Mbe-Nyire Mpuure, 2019بعنوان"
 ،"affect of monetary policy on economic growth in GHANAسعت هذه
الورقة البحثية إى دراسة وحليل دور أداة السياسة النقدية كأداة للنمو ي
ااقتصاد الغاني خال الفرة  2017- 1983حيث أكدت نتائج الدراسة وجود
تكامل مشرك بن امتغرات خال فرة الدراسة وقد أظهرت النتائج أن لعرض
النقود أثر اجابي ومعنوي على معدات النمو ااقتصادي على امدى الطويل
على عكس سعر الفائدة احقيقي الذي كان له تأثر سلي على امدى الطويل
واجابي كبر على النمو ي امدى القصر ،ي حن أن معدل التضخم له تأثر
سلي على النمو ااقتصادي ي اأجلن الطويل والقصر.
ثالثا :دراسة قياسية أثر أدوات السياسة النقدية على معدات النمو
ااقتصادي ي اجزائر خال الفرة .2019- 1990
 1منهج وأدوات الدراسة امستخدمة:
أصبحت منهجية  ARDLللتكامل امشرك شائعة ااستخدام ي السنوات
اأخرة و الذي قام بتطويره  ، Pesaranإذ دمج فيه ماذج ااحدار الذاتي مع
ماذج فرات التأخر اموزعة ،وي هذه امنهجية تكون السلسلة الزمنية دالة ي
إبطائها مدة واحدة أو أكثر( .بن عمرة عبد الرزاق)2018 ،
بالعرق عزالدين  ،سعودي عبد الصمد
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ومتاز هاته امنهجية عن أساليب التكامل امشرك اأخرى مثل Angel
 and Granger 1987و  Johansen 1988بإمكانية تطبيق منهجية اختبار
احدود للتكامل امشرك (ARDL Bounds Testing Approach to
 )Cointegrationبغض النظر عما إذا كانت امتغرات امستقلة ( )0أو (،)1
ومع ذلك يتطلب أن يكون امتغر التابع ساكنا ي الفرق اأول؛ أي (.)1
وتستخدم هذه الدراسة اختبار التكامل امشرك ي إطار موذج ااحدار الذاتي
للفجوات الزمنية اإبطاء) اموزعة  ARDLأو منهجية اختبار احدود
)(Bound Testing Approachالي مكن تطبيقها على عينات صغرة
احجم ،وتقدير عاقات امدى الطويل وامدى القصر للعاقة ،وكذلك إمكانية
مييز امتغرات التابعة وامتغرات التفسرية ي النموذج ،والسماح باختبار
العاقة بن امتغرات اأصلية (ي الفرق اأول ) بغض النظر فيما إذا كانت
امتغرات امستقلة هي ( ،)0أو ( )1أو مزيج منهما ( .حياة عثماني وفاء رمضاني،
 ،2019صفحة .)46
 2حديد متغرات الدراسة ومصادرها:
م جميع البيانات اخاصة متغرات الدراسة من قاعدة بيانات البنك
الدولي والنشرات الثاثية اإحصائية لبنك اجزائر للفرة  2019- 1990أما
متغرات الدراسة فكانت كالتالي:
النمو ااقتصادي مثا بنمو إمالي الناتج احلي ي اجزائر ورمزه ي
النموذج . GDP
عرض النقود بامعنى الواسع ( )Broad money (% of GDPورمزه ي
النموذج .M2
معدل إعادة اخصم لبنك اجزائر ( ) Re-discount rateورمزه ف
النموذج .RR
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صياغة النموذج:
م صياغة موذج  ARDLكالتالي:
GDP n= a0 +a1M2 n + a2 RR n +£ n
 :nمثل عدد امشاهدات والي هي عبارة عن  30مشاهدة؛
: GDPمو الناتج احلي اإمالي كمؤشر للنمو ااقتصادي؛
: M2امعروض النقدي بامعنى الواسع كنسبة من GDP؛
 RRمعدل إعادة اخصم لبنك اجزائر
: aاحد الثابت.
:a ، a ، aمعامات استجابة امتغر التابع للمتغرات امفسرة.
: ϵnاخطأ العشوائي ي الزمن .n
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 3النتائج ومناقشتها:
نتائج اختبا ج ال حد ( فيلي بيرون)

الفرق اأول
ااتجاه
والثابت

امست

امتغيرات
الثابت

ااتجاه والثابت

بدون

الثابت

GDPTStatistic
Prob

3.150
-8
0.033
7
**

16.1975
.00000
***

M2
TStatistic
Prob

0.6893
0.834
2

-5.8739
.00030
***

RR
TStatistic
Prob

0.9039
0
.7724
)n(0

امتغيرات
الثابت
GDP
TStatistic
Prob
M2
TStatistic
Prob
RR
TStatistic
Prob

2.4396
0
.1406
)n(0
0.7148
0
.8271
)n(0
1.0495
0
.7210
)n(0

9.3716
1.5124
-3.1142
0.1219
0
0.12
)n(0
.0000
00
***
)n(0
0
5.8923
.4356
-4.9870
0
0
.00200
.0000
.8017
***
***
)n(0
4.9583
0.7779
-2.7814
.21470
0
0
.004
.3704
)n(0
***
)n(0
نتائج اختبا ج ال حد ( ديكي ف لرامط )
امست
ااتجاه والثابت
-2.0544
.54750
)n(0
-2.7399
.22950
)n(0
-1.6010
.76670
)n(0

بدون

الثابت

0.9915
0
.2803
)n(0
0
.7946
0
.8788
)n(0
1.5504
0
.1118
)n(0

5.3333
0
.0002
***
3.8266
0
.0074
**
2.8927
0
.0594
*

-4.7168
.00400
***

بدون
9.5382
0
.0000
***
5.2933
0
.000
***
4.8165
0
.0000
***

الفرق اأول
ااتجاه
والثابت
-5.5729
.00060
***
-3.8814
.02720
**
-2.7826
.21500
)n(0

بدون
5.4473
0
.0000
***
3.7424
0
.0006
***
2.7795
0
.0373
***

هناك عدة اختبارات الي مكن تطبيقها للتأكد من استقرارية الساسل
الزمنية وحديد رتبة التكامل امشرك للمتغرات حل الدراسة و أفضل هذه
ااختبارات و أكثرها شيوعا و استخداما هو اختبار ديكي فولر ( ، )ADFاختبار
بالعرق عزالدين  ،سعودي عبد الصمد
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فليب وبرون ( ) PPالذي يفضل استخدامه عند اخفاض عدد امشاهدات (
بوبكر حمد مكاوي هجرة ،2020 ،صفحة  ، )80و اجدول اموالي يلخص نتائج
هذه ااختبارات.
.41اختبارات جذر الوحدة )(Unit Root Test
امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على خرجات Eviews 11
تشر * ***.**.ي اجدول إى درجة امعنوية على الرتيب . %5. %10
.%1
من خال نتائج اختبارات جذر الوحدة ي اجدول رقم  01يتضح لنا عدم
سكون الساسل الزمنية متغرات الدراسة ي امستوى ولكن بعد إجراء الفرق
اأول تبن تكامل ميع امتغرات من الرتبة ( ، I)1كما أن امتغر امفسر
متكامل من الدرجة اأوى أو ساكن بعد إجراء الفرق اأول وهذا ما يتوافق مع
افراضات تطبيق موذج ااحدار الذاتي للفجوات الزمنية اموزعة
).(Autoregressive Distributed Lag Model
 2.4حديد فرات اإبطاء امثلى:
اختيار فرات اإبطاء امثلى للنموذج م ااعتماد على معيار  AICالذي
من خاله حصلنا على القيمة اأدنى الي مثل لابطاءات امناسبة للمتغرات
قيد الدراسة على الرتيب ).ARDL(4,3,4

بالعرق عزالدين  ،سعودي عبد الصمد
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اجدول رقم  :03اختيار لابطاءات امثلى لنموذج ARDL
Specificati
on
ARDL(4,
)3, 4
ARDL(4,
)4, 4
ARDL(2,
)2, 4
ARDL(1,
)2, 1
ARDL(4,
)2, 4
ARDL(2,
)3, 4

Adj.
R-sq
0
.466408
0
.445525
0
.301573
0
.306060
0
.305465
0
.233568

HQ

BIC

3
.817541
3
.859777
4
.003188
4
.052732
4
.070338
4
.037312

4
.299900
4
.376590
4
.244368
4
.466183
4
.518243
4
.416309

*AIC
3
.622463
3
.650765
3
.905650
3
.885523
3
.889195
3
.884038

LogL

Model

33
.092029
32
.459954
43
.773452
38
.511801
37
.559535
39
.492494

6
1
15
08
11
13

امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على خرجات Eveiws 11
الشكل :1اختبار الفجوات امناسبة لنموذج الدراسة

امصدر :خرجات Eveiws 11
 3.4اختبار احدود Bound Test
من اجل التأكد من وجود عاقة طويلة اأجل ي موذج الدراسة سوف نقوم
باختبار احدود ) (bound testوتصاغ الفرضيات على النحو التالي:
 :H0عدم وجود عاقة توازنية طويلة اأجل تتجه من امتغرات امفسرة إى
امتغر التابع.

بالعرق عزالدين  ،سعودي عبد الصمد
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 : H1وجود عاقة توازنية طويلة اأجل تتجه من امتغرات امفسرة إى
امتغر التابع.
اجدول رقم :04نتائج اختبار احدود والعاقة طويلة اأجل
Test Statistic
Value
Result
F-Statistic
5.5147
4
Critical value Bonds for F-test when k =2
Significance level
)Value I(0
)Value I(1
%10
2.63
3.35
%5
3.1
3.87
%2.5
3.55
4.38
%1
4.13
5
امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على خرجات )(Eviews11

تبن عند إجراء اختبار احدود أن هناك عاقة توازنية طويلة اأجل تتجه
من امتغرات امفسرة " عرض النقود بامعنى الواسع ) (M2و معدل إعادة اخصم
" إى امتغر التابع معدل مو إمالي الناتج احلي ،وي هذه احالة نرفض
الفرضية  H0و نقبل الفرضية البديلة ومن خال اجدول ناحظ أن القيمة
) (F-Statisticاحسوبة اكر من القيم اجدولية للحدود ) I(0),I(1الي
وضعها  ، pesaranوبالتالي هناك عاقة للتكامل امشرك عند مستوى معنوية
.%10 ، %5 ،%2.5، %1
 4.4تقدير معلمات النموذج ي اأجل القصر والطويل
بعد التأكد من وجود عاقة طويلة اأجل وعاقة التكامل بن متغرات
النموذج ،نقوم بتقدير معلمات اأجل الطويل ،و  ECMالذي يلتقط
ديناميكية امدى القصر بن امتغرات امفسرة وامتغر التابع .واجدول رقم ()5
يوضح نتائج تقدير موذج ااحدار الذاتي لابطاءات الزمنية اموزعة .ARDL

بالعرق عزالدين  ،سعودي عبد الصمد
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اجدول رقم :05تقدير معلمات اأجل القصر (Error correction
)form

امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على خرجات Eviews 11
من خال اجدول ناحظ أن معامل تصحيح اخطأ بإشارة سالبة ()- 0.81
و معنويته أقل من  %05وتبن هذه امعلمة سرعة التكيف ي اأجل القصر
على تصحيح اختاات توازن اأجل الطويل و بالتالي فان يشر إى أن %81.42
اختاات ي توازن مو الناتج احلي اإمالي ي اأجل الطويل يتم تصحيحه
أو تعديله ي السنة.
اجدول :تقدير معلمات اأجل الطويل
اجدول رقم :06تقدير معلمات العاقة طويلة اأجل
امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على خرجات .Eviews 11
مكننا كتابة معادلة اأجل الطويل بن امتغرات امستقلة وامتغر التابع
على النحو التالي:
GDP = -0.0405M2 + 0.1473RR + 4.1269
ناحظ من خال امعادلة امقدرة أم معلمة متغرة عرض النقود قد أثر بشكل
سلي ولكنه ضعيف نوعا ما على النمو ااقتصادي ي اأجل الطويل حيث إن
بالعرق عزالدين  ،سعودي عبد الصمد
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ارتفاع عرض النقود حوالي  %1يؤدي إى اخفاض النمو ااقتصادي بـ%0.04
ما يدل على عدم تأثر مو عرض النقد على معدات مو الناتج احلي ي
اجزائر وهذا ما يتنافى مع النظرية ااقتصادية الي تثبت أن الزيادة ي عرض
النقود تؤدي إى زيادة اإنفاق و تشجيع ااستثمار وبالتالي زيادة الناتج احلي
اإمالي ،أما عن متغرة معدل إعادة اخصم فقد أثرت بشكل اجابي ولكنه
ضعيف نوعا ما ما يدل على عدم فعالية هذه اأداة ي حسن أداء السياسة
النقدية من طرف بنك اجزائر.
 5.4ااختبارات التشخيصية لتأكيد جودة النموذج:
لتقييم صحة النموذج قيد الدراسة باستخدام موذج ااحدار الذاتي
لابطاءات اموزعة  ARDLنقوم بإجراء عدة اختبارات إحصائية تتمثل ي :
 .5.4 1اختبار اارتباط التسلسلي لبواقي النموذج) :(LM Test
اجدول  :07نتائج تقدير اختبار اارتباط الذاتي لأخطاء

امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على خرجات Eviews 11
تشر نتائج اجدول أعاه إى عدم وجود ارتباط ذاتي تسلسلي لأخطاء ي
بواقي النموذج وذلك أن اإحصائية  Fتفوق ااحتمالية  %5وبالتالي نرفض
فرضية العدم ونقول أن النموذج امقدر مقبول.

بالعرق عزالدين  ،سعودي عبد الصمد

1012

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 1017- 998 : )2021(3
 2.5.4اختبار عدم جانس تباين بواقي النموذج : (Heteroskedasticity
)Test
اجدول  :08اختبار ثبات توزيع اأخطاء العشوائية Breusch-Pagan-
Godfrey

امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على خرجات Eviews 11
من خال اجدول أعاه ناحظ أن قيمة احتمالية  F-Statisticمثل 0.26
و هي أكر من معنوية  %5و بالتالي نقبل الفرضية العدمية بثبات تباين
اأخطاء.
 3.5.4اختبار التوزيع الطبيعي للنموذج امقدر )) Jarque- bera
الشكل  :02نتائج اختبار التوزيع الطبيعي )(Normality test

امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على خرجات Eviews 11

بالعرق عزالدين  ،سعودي عبد الصمد
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خامة:
محورت هذه الدراسة حول قياس مدى فعالية و حجم تأثر اأدوات غر
امباشرة على معدات النمو ااقتصادي ي اجزائر وتوصلت الدراسة إى أهم
النتائج التالية:
إن زيادة امعروض النقدي مفهومه الواسع يؤدي إى زيادة اإنفاق وااستثمار
وبالتالي زيادة معدات النمو ااقتصادي وهذا بينته نتائج اأجل القصر خال
فرة الدراسة على عكس امدى الطويل فقد أبرزت نتائج امدى الطويل التأثر
السلي لزيادة عرض النقود على معدل النمو حيث وصل مو الكتلة النقدية ي
اجزائر خال السنوات اأخرة من فرة الدراسة إى نسبة  % 82من نسبة مو
إمالي الناتج احلي  ،خال هذه الفرة طبق بنك اجزائر آلية التيسر الكمي
إعادة حريك النشاط ااقتصادي وهو ما أدى إى إفراز ضغوطات تضخمية
وارتفاع ي امستوى العام لأسعار نتيجة لعدم وجود مررات استخدام هاته
اآلية خاصة ي ضل طول الفرة اأمر الذي أدى إى بطء مو الناتج احلي
اإمالي ي اجزائر.
شهدت أدوات السياسة النقدية جاوب ضعيف لأوضاع ااقتصادية خال
فرة الدراسة  ،فقد ميز معدل إعادة اخصم لبنك اجزائر بالثبات وعدم التغر
ما جعل تأثره ااجابي على معدات النمو ااقتصادي بشكل ضعيف سواء
على امدى الطويل أو على امدى القصر ،و من خال هذه القراءة مكن القول أن
هذه اأداة غر مفعلة بشكل جيد إدارة جوانب السياسة النقدية ي اجزائر ما
ينبغي على السلطات النقدية حريك هاته اأداة بشكل فعال يعطى أكثر
مرونة لتحقيق أهداف السياسة النقدية خاصة بعد استهداف بنك اجزائر
معدات التضخم جراء الزيادة امستمرة ي مو عرض النقد ي ااقتصاد
اجزائري.
إن اأثر الكلي الذي مارسه أدوات السياسة النقدية امستخدمة من طرف
بنك اجزائر على النشاط ااقتصادي ي اجزائر ضئيل جدا مقارنة مع
مثياتها ي الدول النامية حيث ناحظ عدم تفعيل السلطات النقدية أهم أداة
وأكثرها فعالية خال أأزمات وهي أداة سياسة السوق امفتوحة نظرا لضعف
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السوق النقدي وقلة عدد البنوك وامؤسسات امالية و غياب ااستقالية للبنك
امركزي حيل دون أداء السياسة النقدية لدورها كما جب.
التوصيات امقدمة:
العمل على بناء منظومة مصرفية قوية تتميز بالتنافسية والكفاءة ،تنقل
إجراءات وتدابر السياسة النقدية إى ااقتصاد الوطي ما يؤدي إى حقيق
معدات مو اقتصادية وفق اأهداف الي سطرتها السلطات النقدية اجزائرية.
يساهم تفعيل أدوات السياسة النقدية من طرف البنك امركزي إى حقيق
معدات مو مرتفعة خاصة مع استحداث أداة سياسة السوق امفتوحة وحريك
معدل ااحتياطي اإجباري ومعدل إعادة اخصم بشكل يضمن التحكم اجيد ي
عرض النقود حسب الظروف ااقتصادية السائدة.
إجاد أسلوب للتنسيق بن أدوات السياسة امالية والنقدية على امدى البعيد
يضمن التحكم اجيد ي مو الكتلة النقدية والضغوطات التضخمية الي تؤثر
بشكل سلي على معدات النمو ااقتصادي.
أفاق البحث :إجاد وسيلة للتنسيق بن السياسات امالية والنقدية وذلك من
أجل التصدي للضغوطات التضخمية الي تفرضها زيادة عرض النقد .
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AbstractThis Article Aims To Know The Relationship And Diagnose The
Impact Between Social Entrepreneurship And Sustainable Social
Change, And We Have Relied On The Descriptive Approach By
Inferring The Contents Of Studies Related To The Variables Of The
Study And Then Developing The Relationship Between Them
Theoretically As Well As In The Field By Listing Some Real
Experiences, Where We Concluded That The Emergence And Spread
Of Such Enterprises Would Contribute To Sustainable Social Change,
Since They Take Into Account In Their Priorities The Economic,
Social And Even Environmental Dimensions Without Compromising
Any Of Them, Which Leads To Ultimately To Achieve Commitment
To The Principles Of Sustainable Development.
Key WordsSocial Entrepreneurship , Social Innovation ,Social Change,
Sustainable Development , Solidarity And Social Economy

مقرم  :ا
إنامنابناأبرزالوقضتيتالوياتالجهالور لالويامااايمتالور لالونتمي امنهتا
هاالوسعياوتوقيقالوتنمي ا لوتقرماياشتىاللتا ،اخصاصتاياظلامتايشهرها
عتمنتالمعتصرامناتغرل امتااق ا تطاال امتستاع ،ا لوياأد اإىابر زالوعريرا
من الوتوريت اأمتم اهذه الور ل ،امت ايستاجب اضر اة الوتكيف امع امتطَحت ا
مستيرتهت ،ا وعل اتشجيع الوتاجه المقت اتي ا مت ايصتاحه امن اإنشتء اوَمؤاست ا
بتختاف اأاجتمهت ،امثل اأار اأهم ااكتئز اإارل الوتنمي الاقتصتدي ا
لاجتمتعي  ،اإذ اتعتر الممتاا المقت اتي الحل الأمثل اوَعرير امن المشتكلا
لاجتمتعي ا اتى الوحيئي اخصاصت اتَك الوي اتعتني امنهت الور ل الونتمي اكـ:ا
لوحطتو ،الوفقرا ...ا
ااااااااا ي اظل اهذه الوصااة ادعت الوكثر امن المختصن ا لخرلء اإى اضر اةا
لعتمتدامقتابت اجريرةاضمنالوتاجهالمقت اتيامناأجلاجتبه الوتوريت الويا
تالجهاللتمعت ،ا ياهذلالوسيتقاظهر اعرةامفتهيمااريث امنهت ا"لمقت اتي ا
لاجتمتعي "،امناخالابر ز اناعاآخرامنالمقت ا ا هياتَكالويالختتا اعرما
بنااكاماعَي  ،براياعحراللير
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لاتهرلف امرلكم الأابتح افوسب ،ابل الاخرلط اأيضت اي الحقل الاجتمتعيا
لوركيز اعَى الوااتئل المتتا ا لعتحتاهت امالاد اقتبَ اخَق الاتثمتا اوصتحا
للتمع،ا منام المستهم اياإارل الوتنمي ا لوتغيرالاجتمتعيالمنشاد.ا ا
عَىاضاءامتااحق،انطرحالوتستؤلالورئيسياوحوثنتاهذلاعَىالونواالآتيا ا
هلامكناأناتستهمامشتايعالمقت اتي الاجتمتعي اياإارل الوتغيرالاجتمتعيا
لمسترلم ا ا ،ا ذوك اضمن اإطتا الوتزلم الور ل ا اعيهت اوتوقيق اأهرلف الوتنمي ا
لمسترلم ا–اؤي ا2030ا .ا
اعيتامنتاوإجتب اعَىاذوكا،افإننتانهرفامناخالاهذلالوحوثاإىا :ا
- 1تحيتنامفهامالمقت اتي الاجتمتعي ا ماضاعهتالأاتايا .ا
- 2لوتعرف اعَى اأهرلف الوتنمي المسترلم اذل الوحعر الاجتمتعي ا فقا
لورنتمجالجريرا .2030ا
- 3لبرلزاد االمقت و الاجتمتعي ايالارل الوتغيرالاجتمتعيالمسترلما ا
- 4حت و الواصال اإى انتتئج انقرم اعَى اإثرهت اتاصيت اخصا ابر زا
لنتشتاالمقت ا الاجتمتعي ا مستهمتهتايالارل الوتغيرالاجتمتعيالمسترلما
اااااا قر الفرضنت اي الوحرلي اأن اتحي امفتهيم المقت اتي الاجتمتعي افضاا
عناافعامستاىالادالكا لمعرف ابهت،اخصاصتامناقحل امنظمت الوقطتعالوثتوثا
(لاقتصتدالوتضتميا لاجتمتعي)،ا لوذياتعرالأقربااكتستباصف المقت ا ا
لاجتمتعي ،ااأمرايستعراعَىاإارل الوتغيرالاجتمتعيالمسترلم،امتايتالفقامعا
متاترمياإويهاأهرلفالوتنمي المسترلم ااايمتاذل الوحعرالاجتمتعيا لوحيئيا.ااا ا
تتجَىاأهمي هذلالوحوثاياكانهايتنت لاناعاجريرامنالمقت ا ،اأضوتا
تسجل اتزليرلاعرديت اياكثرامنالوحَرلنالمتقرم ،اا اايمتابعرامتالارزاهذلا
لماضاع اجتئزة انابل اوَسام اان ا 2006اي ااتبق افريرة امن اناعهت ا كتتايجا
وَمشر ع الوذي ايرخل اضمن اهذل الإطتا ا لمقرم امن اطرف الور فيساا احمرا
يانس ،ازد اعَى اذوك افها ايراس ا يشخص اعاق الارلتيجي اتفتعَي اتربطا
لمقت ا الاجتمتعي امويطهتالوذياتعملافيه،ا ذوكامناخالامستهمتهتايا
معتج الوعرير امن المشتكل الاجتمتعي اكتوفقر ا لوتهميش ا لوحطتو ا حاا
ذوكامنالأمااالوياتتقتطعا تنسجماياجمَهتامع اأهرلفالوتنمي المسترلم ا
(برنتمجالأممالمتورةا)2030ا.ا ا
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أمتاعنالورالات الوستبق المتعَق ابهذلالماضاع،افحعرالوحوثاتحناونت ا(يا
ار داعَم ا لجتهتدالوحتاث)،اعرما جاد ادالات امشتبه اوهابشكلامطتبقاعَىا
مستاى الجزلئر ،اأمت اعَى المستاى الور وي افسجَنت ااسب احركت الوحوثا
لمتخصص اقَ ايالورالات الوعربي الوياعتجتاماضاعالمقت اتي الاجتمتعي ،ا
فضااعناتَكالوياتراساعاق اهذهالأخرةابتوتغيرالاجتمتعيالمسترلم،امعا
جاد افتاق انسي اشتاع امقتان ابعرد الورالات الأجنحي الوي اتنت وت امفهاما
لمقت اتي الاجتمتعي  ،ا عاقته ابتوكثر امن المتغرل اعَى اغرلا الإبرلعا
لوتنظيمي ،الابتكتا الاجتمتعي ،الوفعتوي الوتنظيمي ...إخ ،ا قر الخرنت امنهتا
لأقرباماضاعنتانذكرهتافيمتايَيا :ا
- 1حمراجتبراعحتسا:اايتدةالأعمتلالاجتمتعي اكأارالآويت المحتكرةا
وتوقيق الوتنمي المسترلم ابتلتمعت الحَي ا ،اجَ الخرم الاجتمتعي ،ا
مصر،ا2017ا ا
اعتاهذهالورالا اإىا ضعاتأصيلاأ ويامفهاماايتدةالأعمتلالاجتمتعي ايا
إطتا اطريق اتنظيم اللتمع اي الخرم الاجتمتعي ا فقت اوَتطاال الوعتمي ا
لحريث  ،ا كذل الوتعرف اعَى اد ا اايتدة الأعمتل الاجتمتعي اكأار الآويت ا
لمحتكرةاوتوقيقالوتنمي المسترلم ابتلتمعت الحَي ،ا خَُصتاوَنتتئجالوتتوي ا
:اا ا
مفهام اايتدة الأعمتل امفهام ااريث انسحيت اي اجتمع الورالا ا(مرين اأاالن)،ا أنهايقصرابهتاورىالمستجابنالوعملالاجتمتعيا .ا
مثل اايتدة الأعمتل الاجتمتعي امرخا اهتمت اوَنهاض ابتلتمعت الحَي  ،اإا اأن النرمتج المنظمت الحَي اي اأنشط ا برلمج اايتدة الأعمتلا
لاجتمتعي اذ امستاىامتااطا.ا ا
الابتكتااشرطاضر اياونجتحامشر عت اايتدةالأعمتلالاجتمتعي ،ا تعراهذهالأخرةامثتب اآوي امحتكرةاأنهتاخَقالوعريرامنالوفر اللتمعي ا .ا
-2دالا ()Sanchita Bensal & Isha Garg & Gagan Deep Sharma
– Social Entrepreneurship as a Path for Social Change and Driver
of Sustainable Developement : A Systematic Review and Research
2019 ،Agenda

بنااكاماعَي  ،براياعحراللير

1021

جَة الوالات اوَحوا ا الورالات اللَر14االوعردا)2021(3ا:ا1040- 1018

عتجت اهذه الورالا اد ا المقت اتي الاجتمتعي اي اإارل الوتغيرا
لاجتمتعي ا حقيق الوتنمي المسترلم  ،ا ذوك ابتاعتمتد اعَى المنهج الواصفيا
بطتبعه الوتوَيَي ،اايث ام امرلجع ا حَيل ا 173ا اق احثي اذل اصَ ابهذلا
للتلابغرضا عالونتتئجا منتقشتهت،ا مناأبرزالونتتئجالمتاصلاإويهتامتايَيا:ا ا
يعتر اماضاع المقت اتي الاجتمتعي ااريث انسحيت ،احتتج اوَمزير امنالوحوا ا لورالات الميرلني اقصر الإاتط امختَف اجالنحه ا لعطتء اصااةا
لضو اعنامفهامها.ا ا
مكن اوَمقت ون الاجتمتعين اأن ايكان اهم امستهم افعتو اي اقضي الوتنمي المسترلم ،ا ذوكابتونظرامميزل امنهجي الوعملالختص ابهما .ا
تَعب الحكامت اد ال اقيتديت ابتازل اي اإزلو الوعالئق الوي احال اد ن القتم امشتايع المقت اتي الاجتمتعي  ،ا ي المقتبل ا ضع الوتسهيا ا لوتوفيزل ا
لمشجع اعَى اذوك ،ااايمت امن اخال اان الوقالنن ا ضع الوسيتات المائم ،ا
إنشتءااتضنت الأعمتلالاجتمتعي ،ادعما تعزيزالوتعَيما كذلالوحوثاياجتلا
لمقت اتي الاجتمتعي  ،ادعم امشتايع المقت اتي الاجتمتعي الوي احمل ابالداا
لمستهم ايالوتغيرالاجتمتعيا لوتنمي المسترلم ا...اا ا
 -3دراسة (How Social – )David Littlewood & Diane L Holt
Entreprises Can Contribute to the Sustainable Developement
2018 ،Goals (SDGs) – Aconceptual Framework

هرفتاهذهالورالا ا كمتاهااظتهرامناعنالنهتاإىالإجتب اعَىالاشكتوي ا
لوتتوي :اكيفامكناوَمؤاست الاجتمتعي اأناتستهماياحقيقاأهرلفالوتنمي ا
لمسترلم ؟،ا ذوكاضمناإطتاامفتهيميا تحعتاوتقريرامنظم الأممالمتورةاوعتما
 2015افيمت ايتعَق ابتأهرلف ا( )17اوَتنمي المسترلم  ،ا وإجتب اعَى اهذها
لاشكتوي اتضمنت الورالا اعرض اإطتا امفتهيمي اعن المؤاست الإجتمتعي ا
كذل اأهرلف الوتنمي المسترلم  ،ابتإضتف اإى احرير اجتا الوحوثا
لمستقحَي ابشأناذوك،ا أيضتا ضعاتصااامرعمابأمثَ اعتمي اوكيفي امستهم ا
لمؤاست الاجتمتعي اياحقيقاأهرلفالوتنمي المسترلم ا.
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- 1مفهامالمقت اتي الاجتمتعي ا :ا
1- 1اتعريفالمقت اتي الاجتمتعي :ا ا
قحل الوتطرق اوتعريف المقت اتي الاجتمتعي انشر اأ ا اوتعريف المقت اتي ا
عمامت،اايثاأنهاااياجراإ تعااالانظري المقت اتي ،ا كذوكااالاحريرا
مفهامهت امع اذوكافإن اأغَب الوتعريفت ااسبا Hisrich et Peters 1991ا
تتفق اي اتعريفهت اعَى اأنهت :ا"ناع امن الوسَاك ايتمثل اي الوسعي احا الابتكتا،ا
تنظيما إعتدةاتنظيمالآويت الاقتصتدي ا لاجتمتعي امن اأجلالاتغالامالادا
اتا امعين  ،احمل المختطرة ا قحال الوفشل ،ا بتوتتوي افهي امستا ايعمل اعَىا
خَقاشيءامتاختَفا لحصالاعَىاقيم ابتخصيصالواقت ا لوعملالوضر اي،ا
مع احمل الأخطتا المتوي  ،الونفسي ا لاجتمتعي المصتاح اوذوك ا ،ا لحصالا
عَىانتتئجاياشكلااضتامتوياأ اشخصيا(قاجيل،ا،2016اصفو ا .)15ا
متاجبالوتنايهاوهاأنالمقت اتي اااتتمثلافقطاياقيتماشخصامعنابإنشتءا
مؤاس اجريرةاأ ااتىااصرانشتطهتاياجتلامعنا(نشتطالوحنتءاأ الوتجهيز)ا
كمتاهاامترل لاعنراعتم الونتس،ابلاتتسعالمقت اتي اوتشملاأابع اأشكتل هي
:ا ا
2005
- 1فر اوأعمتل :ااتا اااقي أ ااَع اجريرة ا ،اخرمت ا ،امالد اأ وي ا،ا
معَامت ا اطرقاتنظيمي ايتمالاتغاهتا ابيعهتابأمتناأعَىامناتكَفتهتا .ا
- 2إنشتء امنظم  :الوعمَيت الوي اتقاد اإى اظهاا امنظم اجريرة ا(لور زا
لمنظمتتي)ا.ا ا
- 3خَقالوقيم :افالئرامتوي ا متدي ،الورضتاوَمقت لا لمتعتمَناأ المهتمنا ا
- 4لابتكتا ا(مفهامه الوالاع) :ا هذل ابتعتحتا المقت اتي امثل الحَق ا
لمفقادةابنالوفكرةا تطحيقهتاأ اجسيرهتا تسيرهتا.ااا
أمت افيمت اخص امفهام لمقت اتي الاجتمتعي ا ا Social
،Entrepreneurshipافعَىالورغمامنالنتشتاهايالآ ن الأخرةا جادالوعريرا
منالمؤاست الوي اتحنتانظريتته،اإا اأنهاااياجراتعريفاعَمياحرداوه،اايثا
عرفت ابأنهت الحَال الابتكتاي اوَتوريت الاجتمتعي ابتإضتف اوَخرمت ا
لمنتجت الوياحر اتغرلًالجتمتعيتًا تؤثرالجتبتًاياللتمع،ا تعرفاأيضتاعَىا
أنهت اناع امن الأعمتل الوي اتهرف اإى اتعريف ا تشخيص المشتكل ا لحتجت ا
بنااكاماعَي  ،براياعحراللير
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لاجتمتعي ا لاتعمتل امحتدئ اايتدة الأعمتل اإنشتء ا تنظيم ا إدلاة امشر عا
،اكمتايقصرا
(مغتمرة)الجتمتعياحققاتغيرالجتمتعيامطَاب 2012
بهت لوعمَي الوي امكن امن اخاهت امالجه الوتوريت الاجتمتعي ا لوحيئي ا
بطريق اتتسم ابتوكفتءة ا لإبرلع ا تتضمن ااَاا امسترلم ا غر اتقَيري
 ،ا فيمت ايَي انقرم ابعض الوتعتايف الوي اقرمتهتا
2016
7
لمنظمت الونتشط اياهذلالميرلناعَىالمستاىالور ويا(شعاف،ا،2012الوصفوت ا
 :)11- 10ا
"محتداةاختص اياخرم الوصتحالوعتم،ا مقت و اهتاغتي الجتمتعي اتتجت زاأ ا
تضتهيالوغتي الاقتصتدي "ا–اتعريفالمراا الوعَيتاوَعَامالاقتصتدي ا لوتجتاي ا
بفرنستاESSECا ا
"كل انشتط اخت ا وه اهرف اعتم اينطَق امن امنطَق امقت اتي ا ا ايهرفا
بشكل الاتاي امرلكم الأابتح ا إمت اتَحي اأهرلف القتصتدي ا لجتمتعي الضتف ا
وقراته اعَى اخَق الوفتئرة ا لخرم ابحَااة ااَال اجردة امشتكل الاقصتءا
لاجتمتعيا لوعطتو "اتعريفامنظم الوتعت نا لوتنمي الاقتصتدي اOCDEا ا
"لمقت وان الاجتمتعيان اهم اأفرلد ايقراان ااَاا امحرع اوَمشتكلا
لاجتمتعي المهم اياجتمعنت"اتعريفاأشاكتا ASHOKAالمنظم الور وي ا
ونشرالمقت اتي الاجتمتعي ا.ا ا
مناخالاهذهالوتعريفت انستطيعالوقالاأنالمقت و الاجتمتعي اهياأنشط ا
تعملابتمقتاب الاقتصتدي ا اوكنهتاااتهرفاوتوقيقاابحالقتصتديافوسبا إمتا
كذوك اوتقريم ااَال انتجع امشتكل اذل اطتبع الجتمتعي ا عتم ،اأي اأنا
لمقت اتي الاجتمتعي اتقام اعَى اتقريم الحَال المثَى ا معتج المشتكل الويا
تفرضهتالوتوريت الاجتمتعي ا لوحيئي افضااعنالاقتصتدي ا(أننتانعَمامرىا
لورلبط ا لوتكتمل الماجاد ابن اهذه الأبعتد) ا ذوك ابتاعتمتد اعَى اخَق امتذجا
إارل الوتغير الإجتمتعي امن اخال اتنفيذ امحتدال اأ امشر عت اجريرة ،اأ ا
تأايسامؤاست الجتمتعي اأ اتنماي اجريرةا .ا
عنابر زا النتشتاامثلاهذهالمقت ا الويايرجىامنهتالارل اتغيرالجتبيا
ي اللتمع افضا اعن احقيق اعالئر اورلئريهت ا ،اجر اأن امن ابن اأهم ا أبسطا
لآويت المستعرةاعَىاذوكاتتمامناخالالوتاأم ابنامؤاست الوقطتعالوثتوثا
بنااكاماعَي  ،براياعحراللير
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ذل الوطحيع الخرمي ا(لاقتصتدالوتضتمياأ الخري)الورلمي اإارل الوتغيرا
لاجتمتعي ا ،ا هي امؤاست اعتدة امت اتتخذ الوشكل الوتطاعي الخري اكـ ا:ا
لجمعيت الخري ،المنظمت اغرالورحي اأ اغرالحكامي ،المؤاست المتح ا،ا
فعتويت اللتمع الحَي ،...ا بن امؤاست الوقطتع الخت اقطتع الأعمتلا
لوتجتاةالهتدفابتوراج الأ ىاوتوقيقالوربحا،ا لوشكلالمالويايَخصاذوكا :ا
لوشكلااقماا01ا:امقرحاآوي اإنشتءالمقت و الاجتمتعي ا
ا
لوعملالاقتصتديالورحي ا
ا لوعملالخريالوتطاعي ا
ا
ا

-الوقطتعالخت

-الوقطتعالوثتوثا -

-

لمقت و الاجتمتعي

ا

لمصراا:امنالعرلدالوحتاثن ا
مت المقت اتي الإجتمتعي ا:
تتسمالمقت اتي الاجتمتعي ابتوعريرامنالوسمت الوياجعَهتاختَف اعنا
لمقت و الوتقَيري ا تؤديابهتاوَتأثرالوفعّتل،اايثاتركزاهذهالوسمت اي الآتيا
(فتا ق،ا:)2015
 تفكراإبرلعي:ا تعراعناحت و اإارل احالاثاايامالجه الوتوريت ا
لاجتمتعي ا
 اَالامسترلم :اينحغياأناتنطايالوريتدةالاجتمتعي اعَىالارلتيجي ا
وتوقيقالوتنمي المسترلم ،ا تقريمااَالادلئم امشكا امتأصَ اياللتمع،ا اا
تكاناجردااَالا قتي اأ اذل اأثراهتمشياحر دا.
 ذل اأثر الجتمتعي اإجتبي :اتستَزم المقت اتي الاجتمتعي اإارل اأثرا
لجتمتعيامَواظاوَمجتمعت ا مكناقيتساهذلالأثرامقتان ااتلاهذلاللتمعا
قحلا بعراظهااالحَالالمحرع امشكاتهالمستعصي ا .ا مكناقيتساذوكالأثرا
عَىالور و ا للتمعا فقالمستايت الوتتوي :
بنااكاماعَي  ،براياعحراللير
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–لمرى الوقصر :اتغيرل امَماا اي القتصتد اللتمع ا(خَق افر اعمل–ا
تاويرالونتتجا لوقيم ا–ازيتدةالادختااعنالإنفتقالوعتماأياترشيرالإنفتقالوعتم).
–لمرى المتااط :اتتجَى اقيم المقت و الاجتمتعي اي اكانهت اماذجًتا
حتمًَت ايعمل اعَى اافتهي اللتمع ا حسن اأ ضتعه ،ا من اثَم ايقتس اجتحا
لمقت اتي الاجتمتعي ابقراتهتاعَىازيتدةالإنتتجي ،ا قيتمامشر عت اتنماي .
–لمرى الوطايل :ا من اخاوه احر المستهم الأكثر اأهمي اوَمقت اتي ا
لاجتمتعي ،ا تقتسابقراتهتاعَىاخَقا لاتثمتاااأسالمتلالاجتمتعيا.
3- 1اأهمي المقت اتي الاجتمتعي ا:ا
تكتسي الممتاا المقت اتي الاجتمتعي اأهمي اكحرة ،ابعرمت اأضوى اينظرا
هت اعَى اأنهت المخرج الأقاى اوَعرير امن الأزمت ا لمشتكل الوي اتعتني امنهتا
للتمعت ،افإىاجتنباكانهتا ايَ اوتوقيقالأابتحاأصوتبهت،اتعتراكذوكا
ايَ اتستهم اي الاتقتء اللتمعت ابصااة اكحرة ،ا ذوك انظرل امستهمتهت ايا
لورفعامنامعرا الونماا لخفضامنانسبالوحطتو ا لوفقرا لجتدالحَالالمثَىا
وَعرير امن المشتكل ،ا بتوتتوي اإارل انهض اعَى الوصعيرين الاجتمتعيا
لاقتصتدي ،اإذن افهي امثل اضر اةً ااتمي اأمتم الور ل اخصاصت الوعربي امنهت،ا
بعر اأن ابت امعظمهت ايعج امشكا امرلكم  ،ا يعتني امن اتردي الأ ضتعا
لاجتمتعي ا لاقتصتدي ا لوثقتفي ا لوتعَيمي ا لوصوي ا لوحيئي ا غرهت،ا
كنتيج اوذوكاظهر المقت ا الاجتمتعي ابتوعتمالوعربيا أخذالاهتمتمابهتا
يأخذ امكتنته اي الونقتش ااال الوتنمي ا(شعاف ،ا ،2012اصفو ا ،)6اإا اأننتا
نستطيعالوقالا عَىامستاىابَرنتالجزلئراحريرلا،اوزونتاحتج اوتطايراثقتف ا
لمقت و الاجتمتعي ،ا وعلامتايؤكراذوك،اتَكاقَ المنظمت الوياحملاهذها
لوتسمي اأ ااتى اتتصف ابسمتتهت امن اايث اأاَاب ا طريق الوعمل ا،ا هذل اعَىا
لورغمامنا جاداجيابافقرا تهميشا لاع الونطتقاعَىالمستاىالواطيا ختص ا
ي امنتطق الهضتب الوعَيت ا لجناب ا دلخل الوتجمعت الحضري الوكرى ايا
لوشمتل ،ا ها امت ايسمح اهذل الوناع امن المقت ا ابتونشاء ا لور ز ا لمستهم ايا
مكتفو الوفقرا خَقاتنمي ا ثر ةامسترلم ،امعاافتظهتاعَىالأصلايالمقت و ا
لوذياهاالوربحا لورمام ،ا بشكلايسمحاأيضتابتخفيفالوعبءاعَىالور و الويا
بنااكاماعَي  ،براياعحراللير
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تعجز اي الوكثر امن الحتا اعن الوقيتم ابكل الواظتئف الاجتمتعي ابكفتي ا
كفتءةاعتويتن (باكر ح،ا .)2015ا
- 2ماضاعالمقت و الاجتمتعي ا :ا
جتء المقت و الاجتمتعي اوَمستهم اي الوقضتء ا لوتغَب اعَى المشكا ا
لوتوريت الاجتمتعي ،ا أناذوكاونايتأتىاإاامناخالا :ا
- 1- 2تشخيص ا معرف الوتوريت الإجتمتعي  :ا يتم اذوك امن اخالا
طرح اجماع امن الوتستؤا اأهمهت :امتهي اهذه الوتوريت الإجتمتعي الويا
نسعىاوَتغَباعنهت ،ا متاهيالمعَامت ا لوحيتنت ا لااصتئيت المتالفرةاعناهذلا
لوتوري،ا متهيالأاحتبالورئيس اوه،ا مناهياأكثرالوفئت اتأثرلاياللتمعابه،ا
مت اهي الجهاد المحذ و ااتبقت اهذل اوَتغَب اعَى اهذل الوتوري ،ا متذل ام اتنجحا
هذهالجهادايالوتغَباعَيه..اإخ؛ ا عَيهافإننتانستطيعالوقالاأنالإجتب اعَىا
كل اهذه الوتستؤا اتتم امن اخال اماذج ايضم اجماع امن الخطال  ،ايتما
لوركيزافيهاعَىاجماع امنالونقتطالأاتاي امنهت
2016
 9ا
حريرالمشكَ ابكلادق ،ا لوتعرفاعَىاأاحتبهتامناأ وئكالوذينايتأثر نابترلعيتتهتالوسَحي  ،يعتراذوكالخطاةالأ ىايابنتءااَالامسترلم اوَتغَبا
عَىالمشكا الاجتمتعي ؛ ا
جب اعنر احرير المشكَ اأ الوتوري الاجتمتعي اأن انأخذ اي الإعتحتااجهت الونظر الأخرى ااال اهذه المشكَ الوي اقر اترى اي اهذه المشكَ اأ اهذلا
لوتوريافرص ا؛ ا
اامكن الوتغَباعَى الوتورياأ المشكَ الاجتمتعي اإاامناخالابنتءااؤي اتستنراإىافهماعميقاهذلالوتوريا المعاقت المرتحط ابها،ا كذوكاتافرا
لمالادالوازم امالجهتها.ا ا
ابر امن اتافر اكتف المعَامت الوي اتستعر اعَى احرير اكتف اأبعتدالوتوريا(مكتنه،اتأثرلته،الوفئت المتأثرةابه)،ا ذوكابتاعتمتداعَىاعرةامصتداا
كـ :اشحك المعَامت الور وي  ،الوتقتاير ا لوتوقيقت الوصوفي  ،الورالات ا
لأكتدمي ،المقتبا الوشخصي امعالخرلءا لمتخصصنا..ا؛ ا
بنااكاماعَي  ،براياعحراللير
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اابراأنايستنرالإطتاالوعتماوتوَيلالوتوريت الاجتمتعي اإىامنهجي الوتستؤا الوحوثي الوتتوي :امت،امنا،اأين،امتذلا كيف،اأي:امتاهااهذلالوتوري،امتا
هياأاحتبها،امنايتأثرابها متتهم ،امكتنه،ااحبالنتشتاها ترلعيتته،اكيفامكنا
لوتغَب اعَيه ا مالجهته ا؟ ،ا تعر اأاتويب احَيل الوحيتنت  ،ا لجرل ل ا لأشكتل،ا
لونمتذجالوتوَيَي ا(مثلاأاَاباشجرةالمشكا )1اهيامنالأد ل المهم الويا
مكنالاعتمتداعَيهتاوَتعرفاعَىالوتوريت الاجتمتعي ا اترلعيتتهتا.
- 2- 2اتصميمالحَالالمسترلم اوَتغَباعَىالوتوريت الاجتمتعي :ابعرا
تشخيص ا معرف الوتوريت ا لمشكا الاجتمتعي  ،اتأتي امراَ اطرح الحَالا
لمنتاح اهتابنتءلاعَىاجماع امنالاعتحتا اأهمهت:ا ا
لختيتاافريقاعملاحرفاابتكتاااَالامنتاح ا غراتقَيري ا لعتمتدالأاتويبالحريث اوتاويرالأفكتاالجريرةا المحتكرةا ا ا
لوتعريف الورقيق اوَوَال المقرا الوي ايتم اتقرمهت ا تاضيح اكيفي الاتخرلمهتا لااتفتدةامنهتا؛ ا
ضر اةالختحتا الحَالالمقرا اقحل الوحرءاي اجسيرهت ،ا لوتعرفاورد دالأفعتل اوَمستخرمن ا لمستفيرين امنهت ا مقراتتهم ابشأن اتطايرهت ،ا اتىا
تستهم ابتوفعل اي احقيق الوتغير الاجتمتعي المطَاب؛ ا من اجه اأخرى ايعترا
لوتفكرابشكلالارلتيجيامنظاااكَي،اثمالونز لاتراجيتابطريق الوتفكراإىا
لونطتق الإقَيمي ا لواطي ايعر الوطريق المثَى اوَتغَب اعَى الوتوريت ا
لاجتمتعي ا حقيقالوتغيرالاجتبيالمطَاباياللتمعا .ا
- 3- 2تطحيق الحَال ا قيتس الأثر :اإن الوحرلي الوصويو اوتنفيذا
لارلتيجي الوعمل ابطريق امهني ادقيق اتتطَب اتعريف الونجتح الوذي اتنشرها
حريره ،اكمت اتتطَب احرير امؤشرل اتضمن اقيتاه ،اأي اقيتس الأثرا
لإجتمتعي اوَوَال الوي ام القرلاهت ،اايث اأن اعمَي الوقيتس اهذه اا اتتم ايا
نهتي الوعمل ،ابل اا ابر اأن اتتم ابتاتمرلا اأثنتء الوتنفيذ ا ذوك ابتونظر امؤشرل ا
لأدلءا هلالوعملايتمابطريق اصويو اأ ايالجهامعاقت ا احريت ا .ا
ا -اهااأاَابايستعراياتشخيصالمشتكلاعناطريقاحَيلا ابطالوعاق ابناكلامن:ا
أاحتبا جذ االمشكلا–المشكلا–انتتئجها أثتاه
بنااكاماعَي  ،براياعحراللير
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- 3امفهامالوتغيرالاجتمتعيا:ا ا
لوتغير امتاا اقرم ايقام ابهت الإنستن اي اختَف الميتدين اكتوسيتا ا
لاقتصتدا لحيتةالاجتمتعي ا غراذوكا،افهاافتعَي ا(اركي )ابشري اإالدي ا
تقتضي ال ا الواعي ابهت اثم احرير اأاحتبهت ا د لفعهت امع ا ضع اخط اأ اتصميما
بعيراعنالااجتوي ا لوعتطفي اوضمتناحقيقاغتيتهتالمنشادةا.ااا ا
يقصرابتوتغيراوغ الوتوالامنااتو اإىااتو اأخرى،ايقتلاتغرالوشيءاأيا
حال امنااتوتهالأ ىالوياكتناعَيهت،ا أمتالصطااتافراوتهاااتحتعراعنا
لوراو الوَغاي اوه اأ اأصَه ،امع الوتأكير اعَى اعنصر الإالدة افيه ابتعتحتاها
اركي امقصادةا ماجه اهرفاعنا عي،اأنهايشراوتَكالوتواا المتصَ امنا
نتاي ااااياواجي ا(لجتمتعي ) افهااظتهرةاعيتني اماجادة اياكلامستايت ا
لواجاد اي المتدة الحي ا غر الحي ا ي الحيتة الاجتمتعي  ،ا يعتر الوتغيرا
لاجتمتعي اأار الوفر ع الأاتاي ا لهتم اوعَم الإجتمتع ا ها امثتب انسقا
لجتمتعيا Social Systemاحتاياعَىاناعنامنالوعالمل،اعتملايعملاعَىا
لحفتظ اعَيه ا ضمتن الاتمرلايته اكتوتنشئ الاجتمتعي  ،انقل الماا الور ايا
لوثقتي امن الوسَف اإى الخَف ا ،..ا عتمل ايعمل اعَى اتحريَه ا تغيره البترلءلا
بتوتعريلا لنتهتءلابتوثااة ،2ا يعرفالوتغيرالاجتمتعيابأنهالوفتعَي الورلمي اإىا
إارل اتغيُر احرًد اي الوحني الاجتمتعي اأ اجتنب امنهت اأ اأكثر ،اأي اأنه اآوي ا
شعااي اإالدي ا(عكس الوتغيُر الاجتمتعي الوذي ايعتر اآوي اا اشعااي ) ،ايقفا
الءهتافتعلامتادلخَياأ اختاجيايريراأنايغراياللتمعاأمرلامت،ااَاكت،اعتدة،ا
قيم  ،امطت اأ اغر اذوك ا(عز  ،ا ،)2011ا لوفتعل المختتا ااسب احثنت اهذل اهاا
مشتايعالمقت ا الاجتمتعي ا.ا ا
وَتغيرالاجتمتعياطرقا أاتويباختَف اهيا:ا ا
أ /الوتغير الوثااي الوعنيف ا :ا ها الوتغير الجذاي المفتجئ اي الأ ضتعا
لوسيتاي ا لاجتمتعي ابااتئل اخرج اعن الونظتم المأواف ،ا ا اخَا اعتدة امنا
ا -لوثااةابتمفهامالاجتمتعيا()Révolution Socialاتعيالارل اتحرا اعميق اجذاي ا
ياايتةاللتمعالاقتصتدي ا لوسيتاي ا الوثقتفي ا(لايرياواجي )ا

بنااكاماعَي  ،براياعحراللير

1029

جَة الوالات اوَحوا ا الورالات اللَر14االوعردا)2021(3ا:ا1040- 1018

لوعنفا(عمتاة،ا)1977ا،ا مناأمثَ اذوكالوثااةالوتىاتقاماضرالمستعمرا،اأ انظتما
مستحراجتئرا .ا
ب/الوتغيرالهتدئاأ الإصاحا:ا هااتغيرااَمياتراجياوأ ضتعالوفتارةا
د نالوَجاءاإىالوعنفا(عمتاة،ا)1977ا.ا ا
ج /الوتطاا ا لوتقرم :اإاتقتء اتراجي امن الحسن اإى الأاسن اي اللتلا
لوسيتايا كذلالاجتمتعيا .ا
د /الوتنمي الاقتصتدي ا :ا هذل ابتعتحتاهت اتشر اوذوك الوتطاا اأ الوتغرا
لوحنيتني اوَمجتمع ابأبعتده الاقتصتدي ا لاجتمتعي ا لوفكري ا لوتنظيمي امنا
أجل اتافر الحيتة الوكرم اجميع اأفرلد اللتمع ا(لوقريشي ،ا ،)2007ا من ابنا
لآويت اللسرةاوذوكالاتنتدلاماضاعاحثنتاهذلاجرالمقت ا الاجتمتعي ا.ا ا
بتاتقرلءاتتايخالوفكرالوحشرياجراأنامشكَ الوتغيرالاجتمتعياشغَتابتلا
اصتاب الوتفسر المتديا
لوكثر امن المفكرين اأمثتل اكتال امتاكس ا
لوذي ايتحع الوفكر ابتمتدة ا يرى اأن الوتغير الاجتمتعي اإمت اخضع اوعالملا
اصتاب الوتفسر المثتويا
ماضاعي ا(عتم الأشيتء) ا ،ا كذل اهيجل ا
لاجته الوذي ايرى اتحعي الوفكر ابتمتدة اعَى اأاتس اأن الوفكر اها اعَ الوتغيرا
لاجتمتعي،ا بنظرةاأملامناذوكاتنت لالمفكرا(متوكابناني) اهذلالماضاعا
عَىاأاتساأنهاارك اتشملاعنتصراثا اهي:ا ا
أ -تأثراعتمالأشخت ابهرفاحقيقاغتي ا .ا
ب -تأثراعتمالأفكتاامناخالا ضعاماذجاإيرياواجيا .ا
ج -تأثراعتمالأشيتءا ذوكابتافرا َ امنالوااتئلا .ا
مضيفتاأنالوركيبابناهذهالوعنتصراهاالوذياحققالوتغيرابشرطا جادا
شحك الوعاقت الاجتمتعي اأ امت امته ابـ"لوحذاة الوريني " ،اأي الوعنصر الورييا
لوذيايقامابعمَي الوربطا لوتفتعلابناتَكالوعنتصرامناأجلاأناتؤديا ظيفتهتا
عَى اأاسن ا جه ،اكمت الشرط ا(متوك ابن اني) اتافر ا َ امن الوعالملا
لوشر طالختص ابهذلالوتغير،ااردهتاكذوكاياثاث اعنتصراهيا:ا ا
ارك امستمرةايتسمابهتاللماعالانستنيا .النتتجادلئماأاحتباهذهالحرك ا .احريرالجتههتا(ني،ا)1962ا.ا ابنااكاماعَي  ،براياعحراللير
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- 3لمقت اتي الاجتمتعي ا عاقتهت ابتوتغير الاجتمتعي المسترلم ا– ااؤي ا
:- 2030ا ا
جتءالوحعرالإجتمتعياأهرلفالوتنمي المسترلم اخط ا2030امرتحطتاأاتاتا
بتوعنصرالوحشري،ابتعتحتاهالحااالورئيسياوَتنمي المسترلم افهاالواايَ اإويهتا
لوغتي امنهت اي انفس الواقت ،اوذل اجتء الوقضتء اعَى الوفقر امن اأهم اأ وايت ا
لوتنمي المسترلم ،افتوفقرايشملاعرماكفتي الحصالاعَىالمالادامنالحتجت ا
لأاتاي امناميته الوشربا لمسكن ا لورعتي الوصوي ا لوتعَيما لحقاقالمرني ا
لحري الوسيتاي ايالوتعحراعناآالئها لنشغتاته،ا بذوكاجراأناهنتكاعنتصرا
أاتاي اير ااااهتاهذلالوحعرا هي:المست لةايالوتازيعاأيالاتفتدةا اصالاكلا
إنستن ا كل اجه اعَى ااص اعتدو امن اثر ل اللتمع ا طتقتته ،ا لحرلكا
لاجتمتعي ا لمشتاك الوشعحي ا لارلم الوتناع الوثقتي ا(عَي  ،ا ،)2018احقيقا
لوعرلو الاجتمتعي ابناأفرلدالجيلالحتويامناجه اثمابناأفرلدالجيلالحتويا
لمستقحَيامناجه اأخرى،ا ياهذلالإطتااينراجاضمناهذلالوحعراأيضت:اا ا
لمست لةاأ ابتأارىالوعرلو ايالوتازيع،اأيالاتفتدةا اصالاكلاإنستناكلاجه اعَىااص اعتدو امناثر ل اللتمعا طتقتتها ا
لااتثمتاايااأسالمتلالوحشريا(لوتنمي الوحشري )ا(اكام،ا )2018ابتحرالوذيايسمحامنالاتمرلاالوتنمي ا لاترلمتهتا ا
لاتورل انظم ا ترلبر امتي الجتمتعي ا اعتي اصوي امائم اعَىالوصعيرالواطياوَجميعا ضعاار دادنيتاهتا ا
زيتدة اقراة الوفقرلء ا لوفئت الوضعيف اعَى امحتشرة الأعمتل الحرةا(لمقت اتي )ا لوعملاعَىالكستبهمالمعتافا لمهتال ا لوتمايلا لمرلفق الوازمنا
ورعمالوتنمي المسترلم ا ا
كفتو امشتاك المرأةامشتاك اكتمَ ا فعتو ا تكتفؤالوفر المتتا اهتامتاينتاحهت،اوَتعَيما لوعملا لوقيتدةاعَىا يعامستايت اصنعالوقرلاايالحيتةا
لوسيتاي ا لاقتصتدي ا لوعتم ا(لمتورة،ا،2015اصفو ا)24ا ا
ترايخ ا نشر اثقتف الوتنمي المسترلم ا(عرمتن ،ا ،2016اصفو ا)205المسؤ وي الاجتمتعي ابنالأفرلدا لجمتعت اكتوتزلماطاعيا ويساكقيراأ ا
شرط اجري ،ا جرا الإشتاة اهنت اإى امت ادعى اإويه ابعض الوحتاثن اإى اضر اةا
بنااكاماعَي  ،براياعحراللير
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إدمتجالوحعرالوثقتياكحعرامستقاآخراضمناأبعتدالوتنمي المسترلم ،ا قراجتء ا
اتمي اإدمتج اهذل الوحعر امنذ اان ا 2005ابعر المصتدق اعَى الاتفتقي الور وي ا
ا
2006
االالوتناعالوثقتيا 15
افتااترلم ا فقاهذلالوحعراتشراإىاذوكالواضعالوذيايكانافيهالأفرلدا
قتدايناعَىالونماا الوتطاااعناطريقاحقيقالوعرلو اياتازيعالورخلا لوثر ةا
بَاغ امستاى اائق امن الوعمتو المنتج  ،امن اأجل الاقال اأقصى امت امكن امنا
نسبالوحطتو ا بتوتتويالحرامنالوفقرابتعتحتاهاأكرالمهردل اوأمنالاجتمتعيا
لاقتصتديا.ااا ا
أجل اذوك اأصحح الوتاجه احا الأعمتل المقت اتي اأمرل اضر ايت اا اخيتالا
ترفيت ،اذوك اأن الاتمرلا ا تطاا الوتنمي الاقتصتدي ا لورفتهي الاجتمتعي ،ا
أضوى امرتحطت ابتطاير الأعمتل المقت اتي ا تزلير المقت ون ا إقتم المؤاست ا
لمشتايع الوصغرة ،افتمقت ل اعنرمت ايتاى امهم المحتداة اخَق امشر ع اجرير اأ ا
اَع اجريرة اأ اطريق اتسايقي امحتكرة ،افإنه ا من اخال ااعيه اهذل احققا
أهرلفالونماالاقتصتديالمتمثَ اياحقيقاترلكمااأسالمتلا حسنامستاىا
لاتغالالمالادالمتتا ا تطحيقاتقنيت اجريرةا افعالوكفتءةالإنتتجي ،ا هذلامتا
ذهب اإويه الوعتم الاقتصتدي الونمست ي ا()Schumpterي انظريته الوي اأضتفا
عَيهت اأن ا"لمقت ل اها الحرك الأاتاي اوَنما الإقتصتدي" ،ا أن اهذل الأخر اأيا
لونما الاقتصتدي ايعكس اتَك الوزيتدة المستمرة اي امتااط الورخل الوفرديا
لحقيقي امع امر ا الوزمن ،افإنه امثل امؤشرل افقط امن امؤشرل الوتنمي ا
لاقتصتدي  ،الوي اتعتر اعمَي اشتمَ اتشمل الوحعر الإقتصتدي ا(لونماا
لإقتصتدي) ،ا كذل الوحعر الاجتمتعي امن اخال اتاايع انطتق الااتفتدة امنا
عالئرالونماا حسنالوظر فالاجتمتعي اأفرلداللتمعا(لوتغيرالاجتمتعياأ ا
للتمعي) ،ا ها الأمر اذلته الوذي انستشفه امن الوتعريف الوذي ايكتد ايتفق اعَيها
يع المهتمن اماضاع الوتنمي  ،ا لمقرم امن اطرف اهيئ الأمم المتورة ا لوذيا
ينصاعَىاأنالمقصادابتوتنمي ا"تَكالوعمَي الويامكنابهتاتاايرالجهاداوكلا
منالمالطننا لحكام اوتوسنالوظر فالاجتمتعي ا لاقتصتدي اياللتمعت ا
لحَي  ،امستعرتهت اعَى الانرمتج اي اايتة الأم ا تقرمهت ابأقصى امت امكن"ا
(لمتوك،ا،2008اصفو ا،)24ا لاتنتدلاعَىاذوكاتعترالمقت ا الإجتمتعي امنا
بنااكاماعَي  ،براياعحراللير
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أاسن الآويت الوي اجسر الاحتد ابن الأفرلد ا(لمقت ون) ا لور و امثَ ايا
جماع الإجرلءل ا لوتسهيا ا لورعمالمقرماهذهالوفئ ،ا نتيج اذوكاحقيقا
جماع امنالأهرلفالاقتصتدي ا لاجتمتعي اعَىالمستاىالوفردياأ الوكَياأيا
ضمنامتاتتحنتهالور و اضمناأهرلفالوسيتا الوعتم  .ا
إنالحريثاعنالمقت اتي الاجتمتعي ا عاقتهتابتوتغيرالاجتمتعيايؤديا
بنت اكذوك اوإشتاة اأار الأ جه اللسرة اوتَك الوعاق اأا ا ها ا"لابتكتاا
لإجتمتعي" ا ها امفهام ااريث اها الآخر انسحيت ا اد اي اشأنه اعرة اتعريفت ،ا
يتضح امن اخال الإطاع اعَى امعظمهت اأن امفهام الابتكتا الاجتمتعي ايشملا
لوعنتصرالوتتوي ا:ا ا
عمَي اشتمَ اتتكتملافيهتالمفتهيما لممتاات الجريرةاحل الوتوريت الاجتمتعي ا لوثقتفي ا لاقتصتدي ا لوحيئي الوقتئم ا ا
لنتتجالمعرف ا تقريمالحَالالمحتكرةا لأفكتاالجريرةاجميعالوقطتعت اللتمعي الحَي ا لوعتمي ا ياكلاجالنبالحيتةا ا
عمَي ايتم اماجحهت احايل الأفكتا الوحوثي اإى امتاات اتطحيقي امناشأنهتاحسنانتتئجالوالقعاياللتمعا ا
مرخلاتطايرياوَمنظمت امناخالاتطايرالإدلاةالورينتميكي ،ا تطحيقاتنظيمت اذل اأشكتل امرن  ،ا حقيق اكفتءة الوتعين ا لااتقطتب ،ا حقيقا
لجادةالوعتوي ايالوعمَيت الإدلاي ا بتوتتوياحقيقاكفتءةالمخرجت ا .ا
جرا الإشتاة اي اهذل المقتم اإى امتغر اجر اهتم ا ذ اعاق الارلتيجي امعا
إارل الوتغيرالاجتمتعيالمسترلماأاا هاامتغرا"لوتعَيم"،اايثامراللتمعت ا
لإنستني ابأطالااختَف اكمتايقرااهذلاعَمتءالاجتمتع،افحعرامراَ الحر ا
عَى الونجتة الوي اتتجَى اي الوظر ف الوصعح اكتحر ب ا لوكالا الوطحيعي ،ا
تنوالاللتمعت اإىاحالالاهتمتمامنالأنتالوفردي اإىاحنالجمتعي  ،هذلا
يعي اأن الإاستس ابتآخرين ا تفهم الاتيتجتتهم امن الوظالهر الوطحيعي ايا
للتمعت الوحشري المستقرة ،ا بتوضحط اي اهذه الوحيئ اجر المقت اتي ا
لاجتمتعي امنتخهتالمنتاب،ا هذلاطحعتاإذلامانعطياهذلالماضاعابعرهالوريي،ا
إذ اجر اي اديننت الحنيف الوكثر امن الآيت ا لأاتديث الونحاي الوي اتشر اإىا
ضر اةالاهتمتمابأمااالجمتع ا حااذوكا؛ا بتوتتويامنالمهماجرلاياخطتبا
بنااكاماعَي  ،براياعحراللير
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للتمع ا إعرلده اوَفكر الوريتدي اأن ايكان الوركيز اعَى اإارل الوتغير ا لوعملا
برا امن الوتنظر ،ايقال اغتنري ":اونكن احن اأنفسنت الوتغير الوذي انرعا اإويه"،ا
كمتاينحغياأنايركزالخطتبالوتاعاياعَىاد االمختطحناياعصرهما عتمهما
بشكلامحتشرا ضربالونمتذجالوالقعي اوذوكا .ا
تاجر الوعرير امن الوتجتاب اأ الونمتذج الوالقعي اذل الوعاق ابتمقت اتي ا
لاجتمتعي ااالءلاعَىالمستاىالحَياأ الور وي،ا لويامكنالااتشهتدابهتايا
هذلالوسيتقاعسىاأنايستفتدامنهت ،اأ اجرامناتستثرافيهاا حالوعملا لإبرلعا
وصتح اإارل الوتغيراي اجتمعه،انذكرامناذوكاماذجناعَىااحيلالمثتلا
االحصراهمتا:ا ا
/1اجرب ابنكاغرلمنا(بنكالوقري )ا:ادفعاتفشيالوفقرا لجاعاياأحتءا
كثرة امن اباد الوحنغاديش ابتور فيساا ا(حمر ايانس ا) اأاتتذ الاقتصتد ايا
جتمع اشيتتجانج ،اوَتفكر افيمت اقر اخفف اعن الوفقرلء ا طأة اذوك ،ابلا
مكينهمامناتنمي اذ لتهماعناطريقالانتقتلابهمامناطتقت امعطَ اإىاقاىا
عتمَ ا منتج ،ا بعرمتاااظاأنامناهؤاءالوفقرلءامنايشتغلاياصنعامنتجت ا
حَي ا ير ي الوصنعا يقامابحيعهتابعراعملاجهيرابهتمشاابحازهير،ايااناأنا
معظمالوربحايذهباوَتتجر الوذيايقامابتمايَها يفرضاعَيهااعرالوحيعالوذيا
يرله ،اكمت اأن اهؤاء الوفقرلء المعر من اايستطيعان الاقرلض امن الوحناكا
اشرلطهت اياذوكاتقريماضمتنت امنالمقرض،ااينهتاتقرما–حمرايانس–ا
وَسَطت المختص ابحادهامنتشرلاليتهتامنوهااخص النشتءابنكاتعتمرافكرتها
عَى اتقريم اقر ض اصغرة اوتمايل امشر عت امنزوي ايقام ابهت اي الوغتوب افئ ا
لوفقرلءاخصاصتالونستءامنهم،ا ماذوكافعااايثامالفتتتحامشر عالوحنكا
اميتاان ا،1983اويكاناكنماذجاإبرلعيافريرامناناعهتا(لبتكتاالجتمتعيايا
ثاب القتصتدي) ،افتاتوق الونجتح الوذي امنوهت الوعرير امن الجالئز الحَي ا
لوعتمي اقحلاأنايتاجاجتئزةانابلاوَساماان ا .2006ا
يتميزاهذلالونماذجابتوعريرامنالوسمت اايثالاتطتعاأنامزجامزجتافريرلا
بن الهرف الاجتمتعي ا لوقتوب الاقتصتدي افها امشر ع القتصتدي ايقام اعَىا
تر ير المتل ا لاتثمتاه ،ا لجتمتعي امن اايث الاتهرلفه ا جرده اوقضي الوفقرا
لوفقرلء ،ابتإضتف امستهمته اي احقيق الوعرير امن الأهرلف اي اللتلا
بنااكاماعَي  ،براياعحراللير
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لاجتمتعي ا لوتعَيمي ا لوصوي ا هذل ابعكس الوحناك الوتقَيري ا(اعير ،ا،2007ا
صفو ا،)27افواَلابذوكالوفقرا اتىالمتسالامنالويرالوسفَىاإىايراححهتا
له ا اااوه ا ذوك اعن اطريق المشتاك اأي امشتاك الوفقر اي اال امشكَتها
بنفسه ،اا اكمت اتفعل الوكثر امن المؤاست الخري ا لاجتمتعي ابتاكتفتءا
منح الوعطتيت ا لوصرقت ا لوزكال اإى الوفقرلء ا لمعازين ااتى ااتهمال ايا
إفستدهم ابتوتعطل ا لوتحطل ،ا هذل امت ايؤدي ابنت اوَقال ابضر اة الاتقتء اهذها
لمؤاست ابعمَهت امن الوعفاي اإى الاارلفي ا اتى اتكتسب اصف المقت اتي ا
لاجتمتعي .ا ا
عَىالورغمامناأنابنكالوغرلمنايصنفاكحنكااباياغراإاامي،اإااأنها
اايستهرفااحتاعَىااستبالوفقرلءا ماخصصامؤاسهاونفسهالاتفتدةاعَىا
لمستاىالمتوي،ااتىاإنانسح امتاحصَهالوحنكامنافتئرةاعَىالوقر ضايغطيا
بهتالمصتايفالإدلاي الوازم اوسرانشتطالوحنكا،اإااأنام ايامرجعيتتنتامتا
هااأفضلامناهذهالوتجرب ايامعتج الوتوريت الاجتمتعي ا(لوفقرا لوحطتو )ا
بتأاَاب الوصويح ا لونتجع اوا اأنهمتايفعَانابأاتويباإدلاةااريث اذل اأهرلفا
متالفق امعامقتضيت الوعصر،ا يتعَقالأمراهنتابنظتميا"الوزكتة"ا "الواقف" ا
/2امشر عاتفهنتالأشرلفا(صاحاعطي ) :3ا ا
(تفهنتالأشرلف)الاماوحَرةاصغرةاكتنتاتعيشالوفقرا لجهلا لمرض،اتقعا
مركز اميت اغمر الوتتبع احتفظ الورقهَي امصر ا ،ا صاح اعطي ا(- 1944
 )2016اها امهنرس ازالعي افكَر امع اتسع امن ازمائه اي اإنشتء امشر ع اضمنا
خصصهم ا لتفقال اعَى افكرة ا(مشر ع اد لجن) ا ،اايث ادفع اكل ا لار امنهما
محَغ 200اجنيهامصريا كتنال ايااتج اإىاشريك اعتشرااتىاينطَقالايا
تأايس امشر عهم ،ااتى اجتءهم المهنرس ا(صاح اعطيه) امحشرل ا قتل اهم اوقرا
جر الوشريك الوعتشر،افرد لا يعتامناها؟ اقتلا:اهااله ا(احوتنها تعتى)ا
يرخل امعنت اشريك اعتشر اوه اعشر الأابتح اي امقتبل اأن ايتعهرنت ابتحمتي ا
لورعتي ا لأمتن امن الأ بئ ا لفق الجميع ا ،افحرؤل المشر ع ا إذل ابهم ابعر امرةا
اققال اأابتات ام ايكانال ايتاقعانهت ا ،افقرا الوشركتء ازيتدة انصيب الوشريكا
ا -مالوتجميعامناعرةامصتدااا .ا
بنااكاماعَي  ،براياعحراللير
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لوعتشراإىا 20ا،%ا تالوتالوزيتدةاعتمتابعراعتمااتىا صَتانسحتهتاإىا 50ا،%اثما
لتفقال اأن اخصص اهذه الونسح امن الأابتح اااتثمتاهت اي امشتايع اخري ا
بقريتهما(تفهنتالأشرلف)،افقتمالابحنتءااضتن اوتوفيظالأطفتلالوقرآنالوكريما
بتلتن،اثمامعهرادييالبترلئياوَحننا آخراوَحنت ،اثمامعهراإعرلدياوَحنت اثما
آخر اوَحنن ،ا بعهره امعهر اأزهري اثتناي اوَحنت اثم اآخر اوَحنن ،ا مت اأن اأابتحا
لمشر ع اظَت اي اإزديتد امستمر افكَر المهنرس ا(صاح اعطي ) اي اإنشتء اكَيت ا
جتمعي ،ا معامستهم اأهتويالوقري اكلااسبالاتطتعتهابعراإنشتءابيتامتلا
وَمسَمن اعَىامستاىالوقري ،اقتمالابإنشتء اكَي اجتمعي اوَشريع ا لوقتنان،ا
تَتهت اكَي اوَتجتاة اثم اكَي اأصال الورين ا أخرى اوعَام الوربي  ،ابتإضتف ا
إقتم اجتمعي اوَطتوحت ا أخرى اوَطاب ،ا إى اجتنب اذوك اأنشئال اجهادهما
لوذلتي احط اقطتا ا أصحح اأي اطتوب ابتوكَيت اوه اتذكرة اجتني اوركابا
لوقطتا ،ا من انتاي اأخرى اقتم ابإنشتء اجتن امتخصص ابشأن الوتنمي ادلخلا
لوقري اكَجن الوزالع المكان امن امتقتعري اهذل اللتل اوَحوث اي اكيفي ا
لوزيتدة الانتتجي اوَموتصيل الوزالعي  ،ا جن الوتعَيم المكان اهي الأخرى امنا
متقتعرياهذلالوقطتعاحيثاتراسااحلاافعالمستاى الوتعَيميابتوقري ،ا مثلا
ذوكاجن اوَشحتباختصابشغلاأ قت افرلغهم،ا أخرىاوَمصتحت اتنظرايا
لخافت ا تسعىايالوصَح،اكمتاعملاعَىااصرالأالملا لمطَقت ابغي الجتدا
اتئلالوكسباهن،اأ اترايحهناعَىامهنا ارفاتكفلاهنالوعيشالوكريم،ا كذلا
أصوتبالحرفاوتز يرهمابأد ل الحرف ا إمرلدهمابتوسَعالوياحتتجانهتايا
عمَهم،ا لونتيج ابعرامرة امايعراهنتكاعتطلاأ افقرا لارابتوقري ،اماتعميما
لوتجرب اعَىالوقرىاللت اةا مايز ا المهنرسا(صاحاعطي ) اقري ا غتداهتالاا
عملابهتابيتامتلاوَمسَمن،ا لوذيامناخاوهايتم امستعرةالوفقرلءا لأالملا
غرهم امن الوشحتب الوعتطل اإنشتء امشتايع اتغنيهم امن افقرهم ،ا بتونهتي اما
لاتفتقابنالمهنرسا شركتئهاعَىاأناجعَالالمشر عاكَهاه،ا لنايتواوالالىا
ماظفن اعنرالوشريكالوعتشر ايتقتضان امرتحتتهم اعَىاشرط اأنااايفقرهم اأ ا
حاَجهماإااوها .ا
جراالإشتاةاإىاأنالجزلئرامتَكاترلثتاثقتفيتامتجذالايا يعاأحتءا
لواطن ،اأنتج اعرة امتذج ا أشكتل اتنظيمي اعمر اإى ادمج الجتنب الاجتمتعيا
بنااكاماعَي  ،براياعحراللير
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لوريي ا ابتجتنب الاقتصتدي ،ا هي ابعن الحتضر اأشحه امت اتنراج اضمن اايتقا
لمقت اتي الاجتمتعي  ،اإذ اوطتمت اااَخت اممتاات الوتآزا ا لوتعتضر ابن اأفرلدا
لوتنظيم الاجتمتعي الحَي ا وعحت اد ال اهتمت اي ابعث الوتنمي اي انطتق الاقَيما
لجغرلي الوذي احكمه اخصاصيت اثقتفي اتالفقي ا تشتاكي ابن اأفرلدها
تعتته ،ا ذوك احت اعرة امسميت احسب الختاف الوظر ف ا لحتج ا
لمنطق ،ا كمقتاب اوذوكامكنالوياماأناتشكلاهذهالونمتذجابرلئلالقتصتدي ا
لجتمتعي اتضتمني اتستهم اي الاقتصتد الواطي ا ي الوتغير الاجتمتعيا
لاجتبي ا لمسترلم ،اخصاصت اإذل اأخذ اكل اقطتع اعَى المستاى المركزيا
مسؤ ويتته الجته ابعث اهذه الوتنظيمت الوتقَيري ا دعمهت ا فق امت اتقتضيها
متطَحت الوعصر.
ختم ا:ا ا
من اخال احثنت اهذل التضح اونت اجَيت اأن المقت اتي الاجتمتعي ا(مشتايعا
لوريتدة الاجتمتعي ) اأضوت المخرج الأقاى اوَعرير امن الوتوريت الاقتصتدي ا
لاجتمتعي الوياتالجهاللتمعت ا لحكامت اعَىاارااالء،اايثايعرالوتفكرا
ي الحَال الوازم اوَمشتكل الاجتمتعي ا لوحيئي اعنر اإقتم المشتايعا
لاقتصتدي ا لوسهرا لوسعيالورلئماعَىاتطحيقهتامناطرفاهذهالمشتايعاضر اةا
مَو ا جب الاوتزلم ابهت امن اطرف الور ل ا لحكامت ا كذوك المؤاست ا
لاقتصتدي  ،ا هذل اأيضت ابعرمت اشكَت امسأو الوتافيق ابن المستئل الوتنماي ا
لمستئل الإجتمتعي ا لوحيئي اهتجست ايااق الوحشري ا عتء ،افكيفي احقيقا
تنمي القتصتدي ابأقل اقرا امن الوتَا ا لإضرلا الوحيئي ا بتحر الأدنى امنا
لاتهاكالمالادالوطحيعي ا حقيقالوعرلو الاجتمتعي اأصححامنالمتطَحت الويا
جب امرلعتتهت اعنر ااام الوسيتات الوتنماي اوَر ل ،الأمر الوذي ايقتضيا
بتوضر اة ا أكثر امن اأي ا قت امضى اخصاصت اي الجزلئر ،اتاجيه المحتدال ا
لمقت اتي احا اأهرلف الجتمتعي اإارل الوتنمي ا لوتغير الإجتمتعي اي اآنا
لار ،ا هذل ابتعتحتا اأن المقت و الاجتمتعي اترلعي الأبعتد الاقتصتدي ا
لاجتمتعي ا لوحيئي اياآنا لارا د نالوتفريط اياأيامنهت،ا ها امتايؤديايا
لونهتي اإى احقيق الاوتزلم امحتدئ الوتنمي المسترلم  ،اايث ايكان اذوك ابنتءلا
عَى اتشخيص ادقيق اوَالقع الاجتمتعي امع اضر اة الاعتمتد اعَى الورلكمت ا
بنااكاماعَي  ،براياعحراللير
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لوتتاخي امن اترل اثقتي ا أخاقي اكقتعرة اوتجسير ا تفعيل اذوك ا بإشرلكا
كلاشرلئحاللتمعاعَىالمستاىالواطيا.ا ا
ختتمتاخَص ابتوقال:اأنهاإذلاكتنت المقت اتي اهيالحركالأاتاياوَنماا
لإقتصتدياكمتاذكرا Schumpterا آخر ن،افإنا"لمقت اتي الاجتمتعي اهيا
لحركالأاتاياوَتنمي ابحعريهتالإقتصتديا لاجتمتعيامعت،ا بتوتتوياهياأدلةا
لارلتيجي امهم اإارل الوتغير الاجتمتعي المسترلم اي اظل اأهرلف الوتنمي ا
لمسترلم اخط ا"2030ا.
*الاقرلات ا لوتاصيت  :ا
 لاتورل اهيئ ا طني اهرفهت الاتقطتب ا تشجيع الأفكتا الابتكتاي ا
لورلمي اإارل الوتغيرالاجتمتعيالمطَابا؛
 لوعملاعَىاإصرلااقالننا تشريعت ا حفيزل اجحتئي ،اتشجعاعَىابر زا
لنتشتاالمقت ا الاجتمتعي ا؛
 لوسعي احا الضفتء الوطتبع الاارلي المسترلم اعَى اعمل امنظمت ا
لاقتصتدالوتضتميا لاجتمتعيابرلالوعملالوعفايالوتقَيريا؛
 دعما مايلالجمعيت ا ختَفالوفتعَنا(لوقطتعالوثتوث)الوذيناوريهما
برلمجا محتدال امقت اتي ا(لمقت اتي الاجتمتعي )؛ا ا
 لوتغطي الإعامي ا كذلاتشجيعالورلمجا لوتظتهرل ا لمستبقت الويا
تعنىابرلمجالابتكتا الاجتمتعيا حريت الوتغيرالاجتمتعيالاجتبيا كذلا
لوتنمي المسترلم ،ا هذلاقصراغرسا نشراثقتف احفزاعَىاذوكا؛
 ضر اة اإنشتء امصَو اأ اقسم امتخصص ابإدلاة المسؤ وي الاجتمتعي ا
ورى ا يع المؤاست اعَى ا جه الاوزلم ،ايتاى اخطيط ا تنفيذ ا تقييم ابرلمجا
لمسؤ وي الاجتمتعي اخصاصتاتَكالوياحر اتغيرلالجتمتعيتالجتبيتا؛ا
 لااتفتدةامناجتابالور لالورلئرةاياجتلاايتدةالأعمتلاعمامتا ايتدةا
لأعمتلالاجتمتعي اعَىا جهالخصا ا؛
 تشجيعالجتمعت ا لمعتهرا ختبرالوحوثالوعَمياعَىالقتم امَتقيت ا
نر ل اد اي احضرهت الوفتعَن اي الوقطتعت الوثاث ا(لوقطتع الوعتم ،الوقطتعا
لخت  ،الوقطتع الوثتوث) ،ا لجرلء المزير امن الورالات الوي اتعنى ابتمقت و ا
بنااكاماعَي  ،براياعحراللير
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لاجتمتعي ا لوتغير الاجتمتعي الاجتبي ا لوتنمي المسترلم  ،ا تحوث ايا
لوعرلقيلالوياحالاد ناذوكا .ا
قتئم المرلجعا:
chahine, T. (2016). Introduction to social entrepreneurship. CRC
Press.
Fayolle, V. e. (2005). Pradigmes et l entrepreneuriat. revue de l
entrepreneuriat vol 4 n 1 .
internationale, H. c. (2006). Developement durable et solidarite
internationale enjeux , bon pratiques , proposition pour un
developement durable du sud et du nord. Paris France.
saifan, S. a. (2012). Social Entrepreneurship : Definition and
boundaries. Technology Innovation Management Review , 22-27.
لمتعيلاشعاف.ا(.)2012ادالا اآثتاازاعافكرالمقت و الاجتمتعي ابتمؤاست الوتعَيمي امنا
خالامشر عا"لوتَميذالمحرعالاجتمتعي".المغرب:المركزالجهايامهنالوربي ا لوتكاين.
لأممالمتورة.ا(.)2015الواثيق الختتمي امؤمراقم الأممالمتورةااعتمتداخط الوتنمي امتا
بعراعتما.2015انيايااك:الجمعي الوعتم  .ا
لوسعيراقتميا،ااَاىاعربي ا،ا ايرةابَعير.ا(.)2017المسؤ وي الاجتمتعي اكخيتاافعتلا
ااترلم المؤاست الوصغرةا لمتااط ايالجزلئر.اجَ القتصتديت المتلا لأعمتلا،ا
 .72ا
لوسيراأمراعز .ا(.)2011الوقيمابنالوتغرا لوتغيرا -المفتهيما لخصتئصا لآويت .ا
جَ اجتمع ادمشقاللَرا27الوعردا2+1ا،ا .612- 611ا
لمتوك ,ك .ع . (2008).ثقتف الوتنمي ،ادالا اأثرالور لابالوثقتفي اعَىالوتنمي المسترلم .
مصر :لهيئ المصري  .ا
ختورافتا ق.ا(.)2015اايتدةالأعمتلاللتمعي ابنانظري الحَالا لمكتني الوتطحيق.اتتايخا
لااردلدا25اجتنفي,ا،2019امناختورافتا ق:اwww.khaledfarouk.com
عحرالواهتباباكر ح.ا(.)2015الوتايزةاوتخَيصالجزلئرينامنالوفقرا نتشطانايطتوحانا
برقي المقت و الاجتمتعي .اتتايخالااردلدا25اجتنفي,ا،2019امنالوشر قال ناين:ا
 www.echoroukonlone.com/ara/articles/133601.htmlا
عَيابنااكام.ا(.)2018اتنمي المالادالوحشري ا:امفهامهتا ماضاعهت.اجَ اتنمي المالادا
لوحشري اوَرالات ا لأحت ا،المركزالورمقرلطيالوعربيابروناأمتنيتا -الوعردا1ا،ا
 .167ا
خضرابناعَي .ا(.)2018اد االااتثمتاالوسيتاياياحقيقالوتنمي المسترلم ا.الجزلئر:ا
جتمع الجزلئر .ا
متوكابناني.ا(.)1962امياداللتمعا -اشحك الوعاقت الاجتمتعي .ادمشق:ادلاالوفكر .ا
بنااكاماعَي  ،براياعحراللير

1039

جَة الوالات اوَحوا ا الورالات اللَر14االوعردا)2021(3ا:ا1040- 1018
حمراعرمتن.ا(.)2016الوحعرالوثقتياكمرخلااعتمتدامحتدئالوتنمي المسترلم ا لمسؤ وي ا
لوحيئي ا الاجتمتعي .اجَ الاصاات الاقتصتدي ا لامتجايالاقتصتدالوعتميااجما
11الوعردا21ا،ا .205ا
حمراعمتاة.ا(.)1977الاااما ضر اةالوتغير.الوكايت:امطحع ااكام الوكايت .ا
حمراقاجيل.ا(.)2016ادالا ا حَيلاايتات ادعمالمقت اتي ايالجزلئر.الجزلئر:اجتمع ا
اقَ  .ا
جرياعَيااعير.ا(.)2007اجرب ابنكالوفقرلء.ابر اوحنتنا:الورلاالوعربي اوَعَاما،ا
نتشر نا ا
مراتالوقريشي.ا(.)2007الوتنمي الاقتصتدي ا(نظريت ،اايتات ،اماضاعت ).اعمتن:ادلاا
لئلاوَنشرا.

بنااكاماعَي  ،براياعحراللير

1040

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد  14العدد 1066- 1041 : )2021(3
جلَة الواحات للبحوث والدراسات
ISSN : 1112 -7163
E-ISSN: 2588-1892
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2

تطبيق أسلوب التحليل التطويقي للبيانات لقياس كفاءة البنوك
التجارية اجزائرية
(دراسة مقارنة بن البنوك اجزائرية العامة واخاصة)
Application of the data encirclement method to measure the
efficiency of the Algerian commercial banks
( A comparative study between public and private Algerian
)banks

العربي قاع الدم  ، 1علي بن ساحة  ، 2مزة عمي السعيد

3

 -1جامعة غرداية،
 -2جامعة غردايةbensahaali@gmail.com ،
 - 3جامعة غردايةp.ammisaid-hamza@hotmail.fr ،
larbiguella682@gmail.com

تاريخ ااستام2020-07-18 :

تاريخ القبول2020-12-03 :

ملخص-
نهدف من خال هذه الدراسة مقارنة الكفاءة بن البنوك اجزائرية
العمومية و البنوك اجزائرية اخاصة خال الفرة اممتدة بن ،2016 – 2012
حيث مثلت عينة الدراسة ي مانية بنوك جارية جزائرية ،منها بنكن عمومين
مقابل ستة بنوك خاصة .وم القيام بذلك عر مرحلتن من التحليل ،امرحلة
اأوى كانت عن طريق دراسة معامل اارتباط بن مدخات وخرجات الدراسة،
أما امرحلة الثانية م تطبيق حليل مغلف البيانات ( )DEAلقياس الكفاءة
التقنية للبنوك العمومية واخاصة .وتبن من النتائج وجود ارتباط بن
متغرات الدراسة يسمح مزاولة النشاط ،وأظهرت أيضا النتائج أن البنوك
العمومية كانت تقنيا أكثر كفاءة وأكثر استحواذا على اموارد امالية من
البنوك اخاصة وهذا للدعم امتواصل من طرف احكومة هذه البنوك .
الكلمات الدالة-
أسلوب حليل مغلف البيانات ،موذج عوائد احجم الثابتة  ،CRSموذج
عوائد احجم امتغرة  ،VRSالكفاءة التقنية.
امؤلف امرسل :العربي قاع الدمlarbiguella682@gmail.com :
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AbstractWe aim through this study to compare efficiency between the
Algerian public banks and private Algerian banks during the period
between 2012 - 2016, where the study sample consisted of eight
Algerian commercial banks, including two public banks against six
private banks. This was done through two phases of the analysis, the
first stage was by studying the correlation coefficient between the
study inputs and outputs, while the second stage a data envelope
analysis (DEA) was applied to measure the technical efficiency of
public and private banks. The results showed that there is an
association between the variables of the study that allows the practice
of the activity, and the results also showed that public banks were
technically more efficient and more acquiring financial resources from
private banks and this is for the continued support of the government
to these banks.
Key wordsData envelope analysis method, fixed size returns model CRS,
variable size returns model VRS, technical efficiency
:  مقدمة- 1

تلعب الكفاءة دورًا مهمًا ي جاح وازدهار القطاع البنكي الذي ا خلوا من
 فهو يلعب دور مهما ي،عامل امنافسة بن وحداته امنتشرة حول أرجاء العام
الوصول اى مبدأ التنمية امستدامة ي ميع اجاات ودورها ي عمليات النمو
 وذلك ما، وهذا بتسهيل عمليات تعبئة رؤوس اأموال لاستثمارات،ااقتصادي
تعمل عليه البنوك التجارية العمومية واخاصة على وجه اخصوص ومستويات
 وهنا ترز عملية،متفاوتة من معدات اأداء داخل الوسط ااقتصادي اجزائري
قياس الكفاءة كخطوة أساسية لتنمية قدرة الوحدات ااقتصادية ومنه مسايرة
 ولقياس هذه الكفاءة يتم استخدام أسلوب حليل،عملياتها وامقارنة بن وحداتها
) الذي يعتر كأسلوب حديث غر معلمي يسمحDEA( مغلف البيانات
 وعليه يتشكل لدينا سؤال.بالوصول إى مقارنة أفضل بن الوحدات امختلفة
: رئيسي نعتره كإشكالية للدراسة احالية أا وهو
ما هو مستوى الكفاءة لكل نوع من تشكيلة البنوك العمومية واخاصة
 ؟DEA اجزائرية باستخدام أسلوب حليل مغلف البيانات
: وتفرعت عنه التساؤات التالية
 ما هو مستوى الكفاءة التقنية لكل نوع من البنوك حل الدراسة ؟
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 ماهي اعتبارات تغر الكفاءة بن البنوك العمومية واخاصة ؟
 ماهو مستوى التحسن امطلوب للبنوك الغر كفؤة للوصول اى
الكفاءة التامة ؟
أهمية الدراسة :تتمثل أهمية الدراسة ي اآتي:
 أهمية النشاط البنكي ودوره ي التنمية ااقتصادية باعتبار أنه ا مكن
للبنوك أن تقوم بدورها على أكمل وجه مام تكن على كفاءة عالية ،حيث أن
قياس هذه الكفاءة يسهل لإدارة العامة للبنك من حقيق عوائد واكتساب
ساسة ي التسير.
 حليل مقارن بن كفاءة البنوك العمومية واخاصة ي اجزائر من
خال مقاربات مرجعية داخل البيئة امصرفية اجزائرية اكتساب عوامل
ومارسات تنمي النشاطات ااقتصادية.
أهداف الدراسة:
 إعطاء الصورة العامة واخاصة مفهوم الكفاءة البنكية والتعرف على
النماذج امتبعة لقياسها؛
 اختبار مستوى كفاءة البنوك العمومية واخاصة اجزائرية باستخدام
أسلوب التحليل التطويقي للبيانات.
فرضيات الدراسة :تسعى الدراسة إى اثبات الفرضيات التالية:
 .1ا يوجد مستوى كفاءة متقارب بن البنوك العمومية واخاصة حل
الدراسة.
 .2وجود تباين ي مستويات الكفاءة للبنوك اعتبارا على ملكية البنك.
 .3وجود فروق بن مستويات التحسن للبنوك الغر كفؤة حسب امقاربات
امرجعية.
منهجية الدراسة:
تبنت الدراسة أسلوب حليل مغلف البيانات اختبار فرضيات الدراسة
وذلك لقياس ومقارنة مؤشرات الكفاءة للقطاع امصري اجزائر امتكون من
بنوك عمومية وبنوك خاصة ،حيث م مع بيانات  08بنوك خاصة وعامة خال
الفرة  2016/2012بااعتماد على منشورات وتقارير البنوك حل الدراسة.

العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.
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الدراسات السابقة:
"
دراسة ( 2018؛  )Iago Cotrim Henriques And othersبعنوان
الكفاءة ي النظام امصري الرازيلي باستخدام حليل مغلف البيانات " اعتمد
الباحثون ي هذه الدراسة على استخدام نهج الوساطة لتحديد امتغرات ،من
خال حليل اأسباب الرئيسية لعدم كفاءة البنك وحديد كيف مكن
للبنوك الغر الفعالة ي احجم أن حسن كفاءتها .حيث مت هذه الدراسة
على تقييم كفاءة  37بنك برازيلي للفرة اممتدة من  2012اى  2016عن
طريق تطبيق اسلوب حليل مغلف البيانات لنهجي  CCRو  ،BCCحيث
توصلت النتائج اى ان اغلب البنوك الكبرة حققت عوائد متناقصة ي حن أن
البنوك اأصغر لديها عوائد متزايدة أي أن عدم كفاءة البنوك الرازيلية أكثر
ارتباطًا بقضايا فنية وإدارية أكثر من حجم العمليات ،وبهذا فان أكر البنوك
ليست بالضرورة أكثر البنوك كفاءة (.)Henriques et al., 2018
دراسة ( )Iker Murat Ar& Ahmet Kurtaran ; 2013بعنوان "تقييم
الكفاءة النسبية للبنوك التجارية ي تركيا" تقيس هذه الدراسة الكفاءة
النسبية لـ ( )13بنكًا جاريًا ي تركيا لعام  ،2011من خال تطبيق النهج
امتكامل لعملية التحليل اهرمي وحليل البيانات ،ويستخدم اثنن من امدخات
:نفقات اموظفن وعدد الفروع ،وأربعة خرجات :الودائع بالعملة الوطنية،
الودائع بالعملة اأجنبية وامعادن الثمينة ،القروض النقدية ،القروض غر
النقدية ،وخلصت النتائج إى أن البنوك التجارية امملوكة لأجانب لديها
درجات كفاءة أقل من كل من البنوك التجارية امملوكة للدولة واخاصة،
وأشارت النتائج أيضا إى أن البنوك الغر فعالة جب حسن قروضهم غر
النقدية بشكل خاص وينبغي الركيز على نفقات اموظفن السنوية ( & Ar
.)Kurtaran, 2013
دراسة ( ) Mohammad Abdelkari ALMUMANI ; 2013بعنوان
"قياس الكفاءة النسبية للبنوك السعودية" الغرض من هذه الدراسة هو قياس
الكفاءة النسبية للبنوك ي امملكة العربية السعودية باستخدام أداة أساسية وهي
ماذج  DEAمثل  CCRو  BCRوإضافة اى ذلك التحقيق ي حددات هذه
الكفاءة من حيث حجم البنك .وكانت مدة اأداء امقاسة للقطاع امصري
العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.
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السعودي من سنة  2007اى  .2011وأشارت النتائج اى ان البنوك السعودية
كانت فعالة على امستوى النسي ي ادارة مواردها امالية باإضافة اى ذلك،
فقد وجد أن درجة كفاءة البنوك امختارة عالية ومستقرة مع مرور الوقت
وحسينات إدارة البنوك باستمرار كفاءتها خال هذه الفرة ،وتوصلت النتائج
أيضا اى أن الكفاءة النسبية للبنوك السعودية الصغرة تتفوق بشكل كبر على
البنوك امتوسطة والكبرة (.)Almumani, 2013
دراسة (فتيحة بلجيالي  )2012 ,بعنوان "استخدام أسلوب مغلف البيانات
حاولة قياس الكفاءة النسبية للبنوك امغاربية" م تطبيق أسلوب امعلمي
حاولة قياس الكفاءة النسبية لعينة مكونة من  30بنكا مغربيا خال فرة ،2012
وقد أظهرت النتائج باستعمال موذج عوائد احجم الثابتة ( )CRSأن متوسط
كفاءة بنوك العينة حل الدراسة بلغ  %66.36حققت من خاله ( )4بنوك
الكفاءة التامة بالتوجهن امدخلي وامخرجي ،و باستعمال موذج عوائد احجم
امتغرة ( )VRSفقد كان متوسط الكفاءة النسبية بالتوجه امدخلي ،%73.35
ي حن بلغ متوسط الكفاءة  %72.17ي التوجه امخرجي ،حيث حققت من خال
هذا النموذج ( )10بنوك الكفاءة النسبية الكاملة (بلجيالي.فتيحة.)2018 ,
تتوافق الدراسة احالية مع الدراسات السابقة الي ذكرناها ي هدف
واحد وهو قياس كفاءة البنوك عن طريق اسلوب حليل مغلف البيانات ،أما
ااختاف كان ي أن أغلب هذه الدراسات ركز على مبدأ امقارنة من حيث حجم
البنك مثل دراسة (  2018؛  ) And others Iago Cotrim Henriquesو
دراسة ( 2013؛  ،)Mohammad Abdelkari ALMUMANIي حن
ركزت دراسة ( )Iker Murat Ar& Ahmet Kurtaran ; 2013على مبدأ
امقارنة من حيث ملكية البنك ،وهذا ما حن بصدده ي دراستنا احالية إا ي
اختاف بسيط أن الدراسة احالية ركزت على املكية العامة واخاصة فقط ،أما
الدراسة امذكورة سابقا ركزت على ثاث أنواع من املكية (ملكية الدولة واملكية
اخاصة وملكية ااجانب).
 - 2ااطار النظري للدراسة
 - 1- 2ماهية الكفاءة :يعد موضوع الكفاءة من امواضيع احديثة اهامة
ي ميع العلوم وباأخص العلوم ااقتصادية ،وهذا للضرورة املحة للتسير
العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.
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اأجع جميع اخدمات والنشاطات داخل القطاع البنكي او أي قطاع كان،
وهذا بطبيعة احال يسمح بالوصول اى اهداف رحية ومالية توصل امؤسسة إى
الريادة ي عدة جاات ،وبذلك توجه العديد من امفكرين لصب اهتمامهم حول
حديد امفهوم العام للكفاءة.
 - 1- 1- 2مفهوم الكفاءة ي اجال البنكي :اهتم امفكرون ااقتصاديون
موضوع الكفاءة باعتبارها احجر اأساس الذي تعمل عليه امؤسسات البنكية،
فإن أي فرد داخل هذا احيز حاول استغال موارده احدودة لرفع مستوى
معيشته ليصبح أفضل حاا ما هو عليه ،وهذا هو امبدأ ااساسي ي دراسة
مفهوم الكفاءة (عمراوي.زينب،خليد.علي ,2017,ص .)111حيث يقول باريتوا بأن
خصيص اموارد ينبثق من شقن إما خصيص كفء أو خصيص غر كفء،
وأي خصيص غر كفؤ للموارد فهو يعر عن الاكفاءة (فاريان(.مؤلف) &
يوسف(.مرجم),2000,ص.)19
وحدد ) ROSE (1997الكفاءة على أنها مؤشر يوضح قدرة مديري
البنوك وموظفيها على احفاظ على معدل الزيادة ي اايرادات والدخل عند
امستوى الذي يتجاوز معدل الزيادة ي التكاليف التشغيلية .وحتى
) JAWORSKI (2006يعر عن اأنشطة الفعالة على أنها تلك اأنشطة
الي ا تؤدي فقط اى حقيق ااهداف امقصودة ولكن ايضا ضمان فوائد
اقتصادية أعلى من امدخات.
وقدم ) CAPIGA (2003وجهة نظر ختلفة حتملة حول كفاءة
البنك والي تشمل التمييز بن:
أ  -الكفاءة التنظيمية الي تتعامل مع اهداف امنظمة من اموارد ،والبيئة
الداخلية واخارجية ،واداء ااعمال عر الزمن.
ب  -الكفاءة امالية الي تدرس تلك العناصر امالية بطبيعتها امدرجة ي
بيانات البنوك(.)Leykun, 2018,p12
وبالتالي نقول أن الكفاءة هي ااستخدام العقاني والرشيد وامفاضلة بن
البدائل امختلفة واختيار أفضلها ،الذي يقلل التكاليف ويعظم العوائد (بلقاسم
& عبد الرمان,2017 ,ص.)4
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 - 2- 1- 2أنواع الكفاءة :تتعدد أنواع الكفاءة حسب الداات ااقتصادية،
لذلك سنميز من بينها ثاث أنواع رئيسية فقط وهي كالتالي :الكفاءة
اانتاجية أو ااقتصادية الي تنقسم بدورها اى الكفاءة التقنية والكفاءة
السعرية ،الكفاءة اهيكلية ،كفاءة خصيص اموارد.
أ  -الكفاءة ااقتصادية :تتمثل هذه الكفاءة ي العاقة ااقتصادية بن
اموارد امتاحة والنتائج احققة من خال تعظيم امخرجات على أساس كمية
معينة من امدخات ،أو خفيض الكمية امسـتخدمة مـن امدخات للوصول إى
حجم معن من امخرجات (بورقبة,2010 ,ص ،)46وتنقسم إى:
 الكفاءة التقنية :تعرف الكفاءة التقنية على أنها القدرة على إنتاج
كمية معن من امنتج بأقل قدر مكن من امدخات ( Sotiriadou,
.)2010,p43
 الكفاءة السعرية :يُنظر إى اأسعار الفعالة على أنها تلك الي حقق
أمثليه باريتو من خال خصيص اموارد .أي هي اأسعار الي تتطور من آلية
التسعر الي تؤدي باستمرار وبسرعة إى القدرة التنافسية و حقيق سعر التوازن
ي السوق امنظمة ( ، )Henderson et al., 1983,p2وبالتالي نقول ان الكفاءة
السعرية تكمن ي ااختيار اامثل أسعار امدخات عن طريق امعلومات امتاحة
لتوفر اسعار خرجات.
ب  -الكفاءة اهيكلية :قام ميشال بعدة أحاث حول الكفاءة يوضح فيها
أكثر التخطيطات اهيكلية الفعالة ،حيث بنيت هذه النظرية بناء على عمل
سابق من قبل ماكسويل وم تطويره باستخدام مبدأ العمل
اافراضي( ، )Buckney et al., 2015,p1حيث يعر مفهوم الكفاءة اهيكلية
عن الكفاءة التقنية للصناعة  ،وقد قدمه اأمريكي فارال ) (Farrellسنة 1957
وطوره كل من (  ) Forsund & Hjalmarssonي دراستيهما سني 1974
و 1978و يهدف هذا النوع من الكفاءة إى قياس مدى استمرار تطور الصناعة
وحسنها بااعتماد على أفضل مؤسساتها (بورقبة,2010 ,ص.)47
ج-الكفاءة خصيص اموارد :تقيس قدرة امنشأة على استعمال امزيج اأمثل
للمدخات مع اأخذ بعن ااعتبار اسعار هذه امدخات (ميموني.بلقاسم &
الرمان,2017 ,ص ، )6وبالتالي فإن حقيق الكفاءة التخصيصية يكون عندما
العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.
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يتم خصيص اموارد بشكل مثالي يؤدي اى تعظيم اانتاج ( & Palmer
.)Torgerson, 1999,p1136
 - 3- 1- 2طرق قياس كفاءة القطاع البنكي :اختلفت الطرق
امستخدمة ي قياس الكفاءة عر الزمن وصوا إى القياس القائم على احدود.
أ  -اأساليب التقليدية :كان اأساس اأول ي استخدام النسب امالية
تارخيا هو تفسر التنبؤ بالكفاءة لدى الشركات ،حيث إستخدمت ( Mc
 ) ;Namira and Ducan ;1995العائد على اأصول ) (ROAلقياس
الكفاءة ،كما وجد ) (Penman ;2007أيضا أن العائد على حقوق املكية هو
مقياس تقديري لأداء والرحية من خال التحقيق ي خصائص العائد على
حقوق املكية )( (ROEرماني.أمد,2013 ,ص.)104
إضافة إى النسب امالية هناك أساليب أخرى تقليدية كمقياس
اإنتاجية (الكلية واجزئية) وامقاييس اإحصائية ،ومقاييس أمثليه باريتو إا
انه يعاب عليها إهمال أهمية امدخات وامخرجات كما أنها تعطي فقط صورة
ضيقة وغر متكاملة أداء امنظمة ،وا يعطي نظرة طويلة امدى للكفاءة
(عمراوي.زينب،خليد.علي,2017 ,ص.)112
ب  -اأساليب الكمية :تتم القياسات التطبيقية للكفاءة باستخدام نوعن
من ااساليب هما:
 ااساليب امعلمية :وهي أساليب عشوائية طورت من طرف آينر وآخرون
( )1977تعتمد التقدير ااحصائي كنموذج معلمي.
 ااساليب الامعلمية :وهي اساليب غر عشوائية طورت من طرف شارنز
وآخرون ( )1978تعتمد الرجة اخطية كنموذج غر معلمي (عمراوي.زينب,
,2012ص.)139
 - 1اأساليب امعلمية :
حدد العاقات اهيكلية بن امدخات وامخرجات وهذا عادة باستخدام
دالة اانتاج ،أو دالة التكاليف ،أو دالة اارباح ،وهذه الدالة قد تكون ي شكل
"كوب دوغاس" لوغارمية ،حيث أن حدود اانتاج الكلي مكن أن يتخذ عدة
أشكال (رماني.أمد,2013 ,ص:)105
 طريقة احد العشوائيSFA .العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.
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 طريقة التوزيع احرDFA . طريقة احد السميكTFA . - 2اأساليب الامعلمية:
تقوم اأساليب الامعلمية على أساس الرجة اخطية ،وهي إحدى
أساليب حوث العمليات وتعرف على أنها :أسلوب رياضي يعتمد معاجة امشاكل
داخل امنشأة أو البنك ومن ثم اخاذ القرارات ،حيث يساعد على حقيق أقصى
مستوى من اأرباح أو الوصول بالتكاليف إى أدنى مستوى مكن .ومن أهم
طرقها ،موذج حليل مغلف البيانات . DEA
أوا :مفهومDEA:
بدأ أساس قياس الكفاءة بعمل ( Debreu 1951و ) Koopmans
حيث اقرحا قياس الكفاءة من خال دراسة معامل استخدام اموارد الذي حدد
امسافة بن امخرجات الي م إنتاجها بالنظر إى امدخات ( Hamid et al.,
 ، )2017,p2ومن هذا امفهوم انبثقت طريقة خطية (رياضية) جديدة قائمة على
الرجة نشأت على اثر أعمال ) (Charnes et al 1978الذي قام بإعادة
صياغة عمل الباحث) ، (Farrell 1957ويكمل مبدأه ي قياس شعاعي واحد
للكفاءة التقنية حالة اإخراج امتعدد و اإدخال امتعدد ( Kumar & Gulati,
 ، )2014,p69وبالتالي نقول أنه عبارة عن تقنية لقياس اأداء تستخدم لتحليل
الكفاءة النسبية إنتاجية الوحدات) ، (DMEتتطلب وجود مدخات متعددة
وخرجات متعددة متماثلة اأهداف (.)Miencha et al., 2013,p144
ثانيا :النماذج التطبيقية أسلوب حليل مغلف البيانات:
تتعدد هذه النماذج بتعدد التوجهات والعوامل الي يتم التصنيف
حسبها ،وتصنف ماذج حليل مغلف البيانات اى أربع ماذج هي:
 موذج عوائد احجم الثابتةCCR. موذج عوائد احجم امتغرةBCC. النموذج اللوغارمي. النموذج التجميعي.وسنتطرق إى النموذجن اأول والثاني باعتبارهما اأكثر استعماا ي
اجال البنكي ،وإضافة إى ذلك العمل بهما ي الدراسة التطبيقية للبحث :
العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.
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 - 1موذج عوائد احجم الثابتةCCR :
يعتر موذج  CCRالنموذج اأساسي الذي قام بوضعه كل من
(  ) Charner-Cooer-Rhodes 1978ي صورة كسرية (غر خطية) إا أنه
مكن حويله إى صيغة خطية مكن التعامل معها كمشكلة برجة خطية
تقليدية ،من خال إعادة صياغة دالة اهدف عن طريق مساواة امقام بقيمة ثابتة
(حددت بالواحد الصحيح) وأدرجت كقيد ضمن جموعة القيود وبذلك
يصبح اهدف هو تعظيم البسط(عمراوي.زينب،خليد.علي,2017,ص، )114
ونلخص هذا النموذج كالتالي:
الشكل رقم  :1موذج عوائد احجم الثابتة  CCRبالتوجه اإدخالي
واإخراجي

Source: Youcef Souar; Amer Imane; Talha Aek, relative efficiency
measurement of the educational schools from the perspective of data
envelopment analysis (DEA) -case study: educational schools in saida of
wilayaageria, International Journal for Innovation Education and Research,
Vol.2-12, 2014,p7.

 - 2موذج عوائد احجم امتغرة :BCC
قام ( )Banker et al ,1984بتطوير موذج ( )VRSليكون مناسبا
عندما ا تعمل امنظمات عند حجمها اأمثل .إن الكفاءة وفق موذج VRS
تشمل الكفاءة التقنية وكفاءة احجم ،حيث أن دمج فرضية عوائد احجم
امتغرة يتم بتعديل موذج  CCRعن طريق التخفيف من ثبات عوائد احجم،
وللقيام بذلك يتم إضافة قدر من العوائد لتوسيع عوائد احجم ي امعادلة
العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.
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اابتدائية للمنظمة (رماني.أمد ,2013 ,ص ، )107ونلخص هذا النموذج
كالتالي:
الشكل رقم  :2موذج عوائد احجم الثابتة  BCCبالتوجه اإدخالي
واإخراجي

امصدر :رماني امد ،مرجع سبق ذكره ،ص .108خليد وعمراوي ،مرجع
سبق ذكره،ص. 117
 - 3ااطار التطبيقي للبحث
 - 1- 3معطيات الدراسة :م اختيار عينة الدراسة بناءا على البيانات
وامعلومات امتوفرة بتقارير البنوك ،حيث م مع بيانات عن ماني بنوك خال
الفرة ( ، )2016/2012حيث زاوجنا بن نوعن من البنوك:
 البنوك العمومية :الي تضم كل من البنك اخارجي اجزائري
والبنك الوطي اجزائري.
 البنوك اخاصة :الي تضم بي ن بي باريباس وبنك الركة وبنك
اخليج وبنك السام وامؤسسة العربية امصرفية و سوسيي جينرال.
 - 2- 3أدوات ومتغرات الدراسة :تبنت الدراسة موذجن لتقييم ومقارنة
درجات كفاءة البنوك العمومية والبنوك اخاصة ،أا وهما موذج عوائد احجم
الثابتة  CCRوموذج عوائد احجم امتغرة  ،BCCذو التوجه ااخراجي عن
طريق مقاربة اإنتاج ،وهذا يعي امكانية زيادة امخرجات البنكية مع ااحتفاظ
بنفس مستوى امدخات ،ولتطبيق عملية امقارنة و قياس الكفاءة م توظيف
العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.
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برنامج سياد ( )SIADللحصول على نتائج و مؤشرات الكفاءة ،حيث م تقدير
النموذج امطبق ي هذه الدراسة حت امتغرات التالي:
اجدول رقم  :1متغرات الدراسة
امتغر
رمز امتغر
اسم امتغر
وحدة
القياس

امخرجات

امدخات
X1

X2

Y1

Y2

رأس امال
ألف دينار
جزائري

الودائع
ألف دينار
جزائري

ااستثمارات
ألف دينار
جزائري

القروض
ألف دينار
جزائري

امصدر  :من إعداد الباحثن بااعتماد على الدراسات السابقة

 - 3- 3معامل اإرتباط بن متغرات الدراسة :قبل الشروع ي عملية قياس
الكفاءة جب التحقق من ماءمة امتغرات الي ترز نشاط البنوك حل
الدراسة ،والذي يعر عن مدى صابة النموذج ،وذلك عن طريق إختبار
 Pearsonلارتباط باستخدام برنامج  ، EViews8وهذا ما سنوضحه بعرض
اجدول التالي:
اجدول رقم  :2معامات اارتباط بن متغرات الدراسة
Y2
0.191071
0.946290
0.609182
1.000000

Y1
0.861774
0.815838
1.000000
0.609182

X2
0.487290
1.000000
0.815838
0.946290

X1
1.000000
0.487290
0.861774
0.191071

X1
X2
Y1
Y2

امصدر  :من إعداد الباحثن بااعتماد على خرجات برنامج EVIEWS8

ناحظ من اجدول ( )2أن هناك ارتباط ذو دالة احصائية على مستوى
الدالة  %1بن أغلب متغرات الدراسة ،حيث أن اارتباط بن كل من رأس امال
وااستثمار ،وبن الودائع وااستثمار ،والودائع والقروض ،وبن ااستثمار
والقروض يعر على وجود ارتباط ذو دالة إحصائية ،ما يعي أن هناك تأثر
فيما بينها أثناء عملية مارسة النشاط ،كما ناحظ أيضا من اجدول أنه
يوجد ارتباط ضئيل ذو دالة احصائية بن كل رأس امال والودائع ،ي حن ا
العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.
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يوجد ارتباط بن القروض ورأس امال وهو ما يعر عن حقيقة الواقع بأن رأس
امال ا يستعمل للعمليات امالية داخل البنك ،ومنه نستخلص من التحليل
السابق أنه هناك عاقة ارتباط تأثرية بن متغرات الدراسة تسمح باستكمال
دراسة الكفاءة دون حذف أي من متغرات الدراسة.
 - 4- 3ااحصاءات الوصفية متغرات الدراسة :يعرض اجدول ()3
ااحصاءات الوصفية للمدخات وامخرجات على مستوى كل من البنك
وسنوات الدراسة ،حيث ناحظ أن القيمة امتوسطية لرأس امال على مستوى
بنك  BEAتقدر ب 105200000ألف دج ،ي حن أن أكر متوسط متغر رأس
امال يرجع إى بنك  BNAبقيمة تقدر ب 416000000ألف دج ،وترجع أقل
قيمة متوسطية متغر رأس امال بالنسبة لكل سنوات الدراسة إى كل البنوك
اخاصة  ، BMPالركة ،اخليج ،السام S.G،ABC ،والي قدرة
ب 10000000ألف دج ،وبلغت القيمة امتوسطة للودائع على مستوى بنك BEA
ب 1990000000ألف دج ،وهي تعتر عن أعلى قيمة متوسط الودائع حسب
احصائيات امستمدة من البنوك حل الدراسة ،باحراف معياري يقدر
ب 175000000ألف دج ،ي حن بلغت أدنى قيمة متوسط الودائع ب36124504
ألف دج وهي خاصة ببنك  ABCباحراف معياري يقدر ب 7079566ألف دج،
وهذا ما يوضح هيمنة البنوك العمومية من حيث كر رأس امال والكم اهائل
من الودائع الدي يساعد على زيادة عمليات التداول امالي واانتاج البنكي ،أما
بالنسبة لاستثمارات فنجد أن قيمتها الوسيطية حسب احصاءات خرجات
البنوك حل الدراسة حصورة بن  23605767ألف دج و  10000ألف دج ،حيث
أن أعلى قيمة وسيطية كانت من نصيب بنك  BEAالعمومي أي ما يقارب
نسبة  %54.10من القيمة الوسيطية لباقي البنوك ،وأقل قيمة وسيطية كانت
لبنك السام بنسبة تقدر ب %0.02من القيمة الوسيطية لباقي البنوك ،وهي
قيمة ضئيلة جدا مقارنة بباقي البنوك ،وعند النظر اى القيمة امتوسطية
للقروض جد أن أعلى قيمة كانت على مستوى بنك  BNAوالي بلغت
 1670000000ألف دج باحراف معياري مقدر ب 266000000ألف دج ،أما
بالنسبة أدنى قيمة متوسطية فكانت من نصيب بنك السام وقدرت
ب 2063935ألف دج باحراف معياري مقدر ب 10945634ألف دج ،أما بالنسبة
العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.
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للقيم اأعلى واأدنى جد أن البنوك العمومية استحوذت على امرتبة اأوى
والبنوك اخاصة استحوذت على امرتبة ااخرة .
ومن خال هذا التحليل ااحصائي الوصفي للمدخات وامخرجات على
مستوى كل البنوك وسنوات الدراسة جد أن البنوك العمومية ()BEA,BNA
تستحوذ على العمليات امالية من حيث مدخاتها وخرجاتها وخصوصا ي
جال قبول الودائع ومنح القروض ،وهذا ما جعلها ي الريادة ي عمليات
خصيص اموارد و حركية النشاط امالي الدوري داخل ااقتصاد الوطي
اجزائري.
اجدول رقم  :3ااحصاءات الوصفية للمدخات وامخرجات على مستوى
كل من البنك وسنوات الدراسة
السنوات

BEA

BNA

BMP

الركة

ااحصاءات
امتوسط
اأدنى
اأعلى
اإحراف
امعياري
امتوسط
اأدنى
اأعلى
اإحراف
امعياري
امتوسط
اأدنى
اأعلى
اإحراف
امعياري
امتوسط
اأدنى
اأعلى

رأس امال

امدخات

الودائع

امخرجات
القروض
ااستثمارات

105200000
76000000
150000000
271145572

23605767 1990000000
21592283 1720000000
25166514 2140000000
1542033 175000000

1640000000
1390000000
1750000000
143000000

461000000
461000000
461000000
0

16925538 1800000000
7753424 1450000000
22813283 2170000000
5604389 293000000

1670000000
1410000000
2020000000
266000000

10000000
10000000
10000000
0

191000000
156000000
206000000
19943919

49475
17675
176675
.09671105

174000000
142000000
199000000
21654204

10000000
10000000
10000000

140000000
117000000
170000000

1124653
305581
1670697

81956235
58468583
111000000

العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.
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اخليج

السام

ABC

S.G

اإحراف
امعياري
امتوسط
اأدنى
اأعلى
اإحراف
امعياري
امتوسط
اأدنى
اأعلى
اإحراف
امعياري
امتوسط
اأدنى
اأعلى
اإحراف
امعياري
امتوسط
اأدنى
اأعلى
اإحراف
امعياري

0

22141432

747685

21967912

10000000
10000000
10000000
0

119000000
75899968
141000000
28229553

15675
15675
15675
0

96369959
64967743
120000000
23046507

10000000
10000000
10000000
0

24196177
19401235
34511853
6169541

10000
10000
10000
0

20633935
2026863
29587872
10945643

10000000
10000000
10000000
0

36124504
29874797
46164238
7079566

1884239
1660850
2041863
145958.2

43645964
37837177
50172030
4790062

10000000
10000000
10000000
0

196000000
161000000
242000000
29655993

15675
15675
15675
0

165000000
143000000
202000000
26983587

امصدر  :من إعداد الباحثن بااعتماد على خرجات برنامج EVIEWS8
 - 5- 3الكفاءة التقنية وفق موذجي (عوائد احجم الثابتة CCR
وعوائد احجم امتغرة  :)BCCقمنا ي هذه امرحلة بعدة نقاط ،أوها
ااحتفاظ مستويات امدخات جميع البنوك العمومية واخاصة والعمل على
زيادة امخرجات اى أكر حد مكن حت فرضية عوائد احجم الثابتة وامتغرة،
وهذا عن طريق قياس درجات الكفاءة ثم تفسر ومقارنة النتائج وأخرا
التحسينات امطلوبة ي البنوك الغر كفؤة.
العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.
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أ  -درجات الكفاءة  :وفق عوائد احجم الثابتة CCR
اجدول رقم  :4درجات الكفاءة وفق موذج  CCRذو التوجه اإخراجي
للفرة 2016- 2012
2015

2016

1

BEA
BNA

1.000000 1.000000
1.000000 1.000000

0,782075
1,000000

0,866476
1,000000

0,917093
1,000000

متو
سط
الكفاءة
.9130
1

3
4

BMP

0.929598 0.903897
0.492672 0.490711
0.741615 0.806180

0,953630
0,685958
0,715502

0,980305
0,642773
0,849148

0,945241
0,745040
0,956877

.9420
.6110
.8160

1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000
0,748902 0.804936 0.881865

1,000000
1,000000
0,978485

1,000000
1,000000
0,984252

1
1
.8790

الرق
م
2

5
6
7
8

البنوك

الركة
اخليج
السام
ABC
س.ج

2012

2013

السنوات
2014

امصدر  :من إعداد الباحثن بااعتماد على خرجات برنامج SIADV3
مثل النتائج امدونة ي اجدول أعاه مؤشرات الكفاءة لبنكن عمومين
وستة بنوك خاصة والي هي حل الدراسة ،حيث م قياس هذه امعدات
باستخدام موذج عوائد احجم الثابتة  CCRبالتوجه ااخراجي ،وعليه اتضح
من نتائج برنامج  SIADV3أن ثاثة بنوك من مانيه حققت الكفاءة التامة
امقدرة بالواحد الصحيح ي ميع سنوات الدراسة ،وهذه البنوك كالتالي :
بنك  BNAالعمومي ،بنك السام اخاص ،بنك  ABCاخاص ،وعند النظر
اى متوسطات الكفاءة جد أن بنكن هما كفاءة جاوزت  %90وهما بنك
 BEAالعمومي ،وبنك  BMPاخاص ،أما ما خص باقي البنوك فنجد أنها
حققت كفاءة ضئيلة ،حصرت بن  %60و . %90
واماحظة الي لفتتنا ي مؤشرات الكفاءة للبنوك الغر كفؤة جد أن
هذه امؤشرات قد اخفضت سنة  ،2014وهذا لأزمة امالية الي تأثر بها ااقتصاد
اجزائري إثر اخفاض أسعار البرول والي أدت إى تدهور حركات رؤوس
اأموال داخل ااقتصاد الوطي ،ي حن م اسرجاع معدات الكفاءة مع مرور
العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.
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السنوات حتى الوصول اى سنة  2016والي عرت على معدات كفاءة ابأس
بها مقارنة مع السنوات الي قبلها ،وبامقارنة الوسيطية جد أن البنوك العمومية
( )BEA ,BNAأحسن من البنوك اخاصة حيث أن كفاءة البنوك العمومية
قدرت ب  ،0.9565أما بالنسبة للكفاءة الوسيطية للبنوك اخاصة قدرة ب،0.874
وهي كفاءة ضئيلة مقارنة بكفاءة البنوك العمومية.
وهكذا ومن خال هذا التحليل و حاليل ااحصاءات الوصفية
للمدخات وامخرجات على مستوى البنوك ،ومن خال مقادير مؤشرات الكفاءة
جد أن التوظيف امالي داخل القطاع العمومي البنكي من خال امقاربة
امستعملة ي الدراسة أحسن من التوظيف امالي داخل القطاع اخاص البنكي ي
ااقتصاد اجزائري على وجه اخصوص.
ب -درجات الكفاءة  :وفق عوائد احجم امتغرة BCC
اجدول رقم  :5درجات الكفاءة وفق موذج  BCCذو التوجه اإخراجي
للفرة 2016- 2012
الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8

السنوات
البنوك
2016
2015
2014
2013
2012
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 BEA
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 BNA

متوسط
الكفاءة
1
1

0,959467

0
.9918
0
.8142

1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 BMP
الرك
ة
اخلي
ج
السام
ABC
س.ج

1.000000 1.000000 1.000000 0.528368 0.543300
0,969009

.8520

1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 0,784935 0.867512 1.000000

1
1
.9300

0.819495 0.864227

0,745805

0,863917

امصدر  :من إعداد الباحثن بااعتماد على خرجات برنامج SIADV3

العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.
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وخافا على التحليل السابق مؤشرات الكفاءة للبنوك حل الدراسة
باستخدام موذج عوائد احجم الثابتة بالتوجه ااخراجي ،جد أن أربعة بنوك
حققت الكفاءة التامة ي ميع سنوات الدراسة من خال استخدام موذج عوائد
احجم امتغرة بالتوجه ااخراجي ،وهذه البنوك هي بنك  BEAالعمومي،
بنك  BNAالعمومي ،بنك السام اخاص ،وبنك  ABCاخاص ،أما باقي
البنوك فكانت كفاءتها متدبدبة بن ≤ ،x≤1 0.5ومن خال النتائج جد أن
مؤشرات الكفاءة من خال عوائد احجم امتغرة  BCCكانت أفضل من
مؤشرات كفاءة احجم الثابتة وهذا اعتبارا على الكفاءة الوسيطية والي قدرة
بالنسبة للقطاع البنكي العمومي بالواحد الصحيح باعتبارها كفاءة تامة ،أما
الكفاءة الوسيطية للبنوك اخاصة قدرة ب 0.93وهي ا تعر على الكفاءة التامة،
وبهذا نقول أن كفاءة البنوك العمومية أفضل من كفاءة البنوك اخاصة
حسب مقاربة اانتاج وهذا ما يعزز نتائج الكفاءة من خال موذج عوائد احجم
الثابتة.
ج  -التحسينات امطوبة على البنوك الغر كفؤة:
سوف نعمل على حليل عمليات التحسن على مستوى كل البنوك الغر
كفؤة وفق كل من موذج عوائد احجم الثابتة وامتغرة كالتالي:
 وفق موذج CRS
اجدول رقم  :6التحسينات امطلوبة ي امخرجات لسنوات الدراسة
البنوك
BEA
BNA
BMP
الركة
اخليج
السام
ABC
س.ج

القروض
1720640117
1414035361
157023154
119150712
80587114
20268663
37860756
161705303

البنوك
BEA
BNA
BMP

القروض
1394534330
1484279689
190719589

2012
نسبة الزيادة
0
0
.16320
.03781
.240410
0
0
.133960
2013
نسبة الزيادة
0
0
.07570

العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.

ااستثمارات
23861516
7753424
1740926
1715481
1689572
10000
1660850
1744072

نسبة الزيادة
0
0
.49697
.61384
.7876106
0
0
.2645110

ااستثمارات
21592283
17115360
2917071

نسبة الزيادة
0
0
.0393164
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الركة
اخليج
السام
ABC
س.ج

128928767
109578778
27591224
40773064
181253080

البنوك
BEA
BNA
BMP
الركة
اخليج
السام
ABC
س.ج

القروض
216127020.21
1886810712
208656939.83
137079626.14
141503333.65
22612198
43163271
200933324.55

البنوك
BEA
BNA
BMP
الركة
اخليج
السام
ABC
س.ج

القروض
.922023997073
2018391700
.44188880233
.73150058787
.10134281632
21351517
46284276
.94189975684

البنوك
BEA
BNA
BMP

القروض
1831587600.95
1551709194
174117773.19
148597404.22
135769339.72
29587872
50172030
205651751.98

الركة
اخليج
السام
ABC
س.ج

.02971
.34840
0
0
.24230
2014
نسبة الزيادة
0.3247
0
0.0486
0.7001
0.3970
0
0
0.3352
2015
نسبة الزيادة
.15400
0
.02000
.55550
.17760
0
0
.02190
2016
نسبة الزيادة
0.0900
0
0.0570
0.3420
0.0452
0
0
0.0159

2471643
2332157
10000
1836161
2848830

.08737
.78147
0
0
.74180

ااستثمارات
28760056.05
17467981
2834380.74
2435536.8
2460186.63
10000
1912215
2791343.12

نسبة الزيادة
0.2786
0
159.36
0.4578
155.94
0
0
177.07

ااستثمارات
.6629347498
194477640
.462851212
.102611333
.392513845
10000
1970106
2857981

نسبة الزيادة
.17780
0
.31160
.56300
.38159
0
0
.32181

ااستثمارات
42132428.26
22813283
3363385.03
3091284.28
2847889.15
10000
2041863
3699603.50

نسبة الزيادة
0.6740
0
189.29
0.8500
180.68
0
0
235.01

امصدر  :من إعداد الباحثن بااعتماد على خرجات برنامج SIADV3
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ناحظ من اجدول ( )6أنه هناك ثاث بنوك ا حتاج اى حسينات
باعتبارها حققت الكفاءة التامة ي ميع سنوات الدراسة وهي بنك ، BNA
بنك السام و بنك  ،ABCوهذا حسب خرجات موذج  ،CRSأما باقي
البنوك فكلها حتاج اى حسينات ي خرجاتها وذلك حسب كل سنة على
حدى ،فيما خص سنة  2012جد أن بنك BEAقد حقق الكفاءة التامة ي
هذه السنة وبذلك ا حتاج اى اجراء حسينات ي خرجاته أما بنك BMP
فيحتاج اى زيادة ما نسبته  %0.1632من مقدار القروض ونسبة  %97.49من
مقدار ااستثمارات لكي يصل اى مستوى الكفاءة التامة وامقدرة بالواحد
الصحيح ،أما بنك الركة فيحتاج اى زيادة ما نسبته  %1.0378من مقدار
القروض ونسبة  %4.6138من مقدار ااستثمارات ،وبالنسبة لبنك اخليج والذي
حتاج اى أكر زيادة ي مقدار القروض مقارنة بالتحسينات السابقة والي
تقدر ب %0.2404وبزيادة  %106.78من مقدار ااستثمار ،وجد أن بنك سوسيي
جينرال حتاج اى زيادة نسبة تقدر ب %0.1339ي القروض ونسبة تقدر
ب %110.26ي ااستثمار .وعند اانتقال اى التحسينات بالنسبة لسنة 2013
جد ايضا ان بنك  BEAقد حقق الكفاءة التامة ،لذلك ا حتاج اى
حسينات ضمن خرجاته ،أما بالنسية للبنوك الباقية جد أن نسبة الزيادة ي
القروض حصرت بن  %0.075و  %1.0297ونسبة الزيادة ي ااستثمارات حصرت
بن  %7.08و  %180.79وهذا ليستوفوا درجة الكفاءة التامة .أما بالنسبة للسنوات
الباقية نلحظ أن بنك  BEAم حقق الكفاءة الكلية وحتاج اى حسينات ي
خرجاته هو وااربعة البنوك الباقية حيث جد أن نسبة الزيادة ي مقادير
القروض حصرت بن  %0.01و  %0.7ونسبة الزيادة ي مقادير ااستثمار كانت
حصورة بن  %0.1و  ، %236وبهذا نستنتج أن نسبة التحسينات اموجودة ضمن
مقادير ااستثمارات أكر بكثر من نسبة التحسينات ي مقادير القروض.

العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.

1060

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 1066- 1041 : )2021(3

 وفق موذج VRS
اجدول رقم  :7التحسينات امطلوبة ي امخرجات لسنوات الدراسة
البنوك
BEA
BNA
BMP
الركة
اخليج
السام
ABC
س.ج

القروض
1720640117
1414035361
141932696
107617407
75174429
20268663
37837177
142602285

البنوك
BEA
BNA
BMP
الركة
اخليج
السام
ABC
س.ج

القروض
1394534330
1484279689
177292622
.30120218554
.6199165154
27591224
40773064
.46168178643

البنوك
BEA
BNA
BMP
الركة
اخليج
السام
ABC
س.ج

القروض
1631441286
1886810712
198981537
80628276
.54135753991
22612198
43163871
.27191709474

البنوك
BEA
BNA
BMP

القروض
1753745396
2018391700
185160261

2012
نسبة الزيادة
0
0
0
.84060
.15710
0
0
0
2013
نسبة الزيادة
0
0
0
.89200
.22000
0
0
.15270
2014
نسبة الزيادة
0
0
0
0
.34000
0
0
.27390
2015
نسبة الزيادة
0
0
0

العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.

ااستثمارات
23861515
7753424
17675
562453
1071471
10000
1660850
15675

نسبة الزيادة
0
0
0
.84060
.3567
0
0
0

ااستثمارات
21592283
17115360
17675
.73578426
.6419127
10000
1836162
.9018068

نسبة الزيادة
0
0
0
.89200
.22200
0
0
.15270

ااستثمارات
22492525
17467981
17675
1670675
.69786436
10000
1912215
.47106093

نسبة الزيادة
0
0
0
0
.1749
0
0
.765

ااستثمارات
24915995
19477640
17675

نسبة الزيادة
0
0
0
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الركة
اخليج
السام
ABC
س.ج

96453705
.541311986000
21351517
46284276
185880297

البنوك
BEA
BNA
BMP
الركة
اخليج
السام
ABC
س.ج

القروض
1679735622
1551709194
.82171536050
110711012
.91124194688
29587872
50172030
202413194

0
.15700
0
0
0
2016
نسبة الزيادة
0
0
.04200
0
.31900
0
0
0

1670697
.78765241
10000
1970106
15675

0
.8147
0
0
0

ااستثمارات
25166514
22813283
.99426620
1670691
.41056690
10000
2041863
15675

نسبة الزيادة
0
0
.1323
0
.4166
0
0
0

امصدر  :من إعداد الباحثن بااعتماد على خرجات برنامج SIADV3

من خال اجدول ( )7الذي يضم التحسينات امطلوبة ي خرجات
البنوك بالنسبة لسنوات الدراسة وفق موذج  ،VRSجد أنه هناك أربعة بنوك ا
حتاج اى حسينات ي ميع سنوات الدراسة لتحقيقها الكفاءة التامة .وعند
النظر اى التحسينات امطلوبة ي سنة  2012جد أنه هناك بنكن فقط م
حققا الكفاءة الكلية وهما بنك الركة الذي حتاج اى زيادة ي نسبة
القروض تقدر ب %0.84وما نسبته  %0.84ي ااستثمارات ،وبنك اخليج الذي
هو أيضا حتاج اى زيادة نسبة القروض ب %0.15وزيادة نسبة ااستثمارات
ب %67.35وذلك لتحقيق الكفاءة التامة.
أما فيما خص التحسينات امطلوبة لسنة  2013جد أنه هناك ثاث
بنوك حتاج اى اجراء حسينات ضمن مقادير القروض وااستثمارات وهي كل
من بنك الركة وبنك اخليج وبنك س.ج حيث حصرت نسبة زيادة القروض
بن  %0.1و  ، % 0.9وهي نفس الزيادة امطلوبة ي ااستثمارات ،وعند اانتقال اى
سنة  2014جد أن كل من بنك اخليج وبنك س.ج م حققا الكفاءة التامة
وحتاجان اى زيادة ما مقداره  %0.34و  %0.27من مقدار القروض وزيادة ما
العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.
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مقداره  %49.17و  %5.76ي نسبة ااستثمار وذلك على التوالي .ولكن ي سنة
 2015تبن انه هناك بنك واحد فقط م حقق الكفاءة التامة وهو بنك
اخليج الذي حتاج اى زيادة ما نسبته  %0.15من قيمة القروض وما نسبته
 %47.8من قيمة ااستثمارات ،أما للتحسينات امطلوبة لسنة  2016جدها ي
كل من بنك  BMPوبنك اخليج حيت حتاج البنك ااول اى زيادة
القروض بنسبة  %0.04وزيادة نسبة ااستثمار ب ، %23.13وحتاج البنك الثاني
اى زيادة تقدر ب %0.31من نسبة القروض وزيادة نسبة ب %66.41من مقادير
ااستثمارات ،واماحظ أيضا أن نسبة التحسينات اموجودة ي ميع السنوات
بالنسبة لاستثمارات كبرة جدا مقارنة بنسبة التحسينات ي القروض وهذا ما
وجدناه أيضا ي نتائج موذج .CRS

العربي قاع الدم ،علي بن ساحة ،مزة عمي السعيد.
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 - 4خامة:
قبل ابراز جوهر امقارنة بن البنوك العمومية واخاصة جب علينا
ااجابة على فرضيات الدراسة وهي كالتالي:
 تبن من نتائج مؤشرات الكفاءة أنه ا يوجد مستوى كفاءة متقارب بن
البنوك العمومية واخاصة ي اجال الزمي امخصص للدراسة حسب كل من
موذج  ، CRS,VRSاا ي بعض البنوك الي ا تتجاوز ثلث العينة.
 هيمنة البنوك العمومية على جانب وفرة اموارد ي ميع سنوات
الدراسة ،وهو ما يعكس ضعف النشاط امالي للبنوك اخاصة رغم حقيق بعضها
للكفاءة التامة.
 عدم وجود تباين ي مستويات الكفاءة التقنية للبنوك للتذبذب الواضح
ي مؤشرات الكفاءة حسب كل من موذجي الدراسة طيلة السنوات.
 وجود فروق جد كبرة ي مستويات التحسن على مستوى البنوك
وخصوصا داخل البنوك اخاصة ،الي وصل مستوى التحسن فيها بالنسبة
مقادير ااستثمارات اى  ، %235وهذا ما يثبت اهمال هذا اجانب من طرف
البنوك اخاصة على عكس البنوك العمومية الي م تتجاوز نسبة التحسينات
ي كلتا امتغرين ما نسبته . %0.6
وختاما نقول أنه رغم مؤشرات الكفاءة الي كانت متفاوتة من سنة اى
اخرى ي أغلب البنوك حل الدراسة وخصوصا البنوك اخاصة ،جد أن أحسن
البنوك الي كانت تستحوذ على حصة كبرة من اموارد امالية ي الوسط
ااقتصادي اجزائري هي البنوك العمومية خافا على البنوك اخاصة الي
تفتقر كثرا اى حركيات رؤوس اأموال داخل الوسط امالي الوطي ،وهذا ما
ظهر ي كل من حجم ااستثمار والقروض والودائع ،وثبتته متوسطات مؤشرات
الكفاءة ي نتائج الدراسة ،وهذا ما يدل على هيمنة البنوك العمومية امدعمة من
الدولة على النشاط امالي الوطي امنعكس على كفاءتها الكبرة ي هذا اجال.
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ملخص-
لقد حظي موضوع الطاقات امتجددة باهتمام كبر مؤخرا وهذا بسبب
نضوب الطاقات التقليدية ،فضا عن كونها طاقة نظيفة وغر ملوثة للبيئة،
لذلك أصبحت الطاقات امتجددة أدوات فاعلة للحد من تغر امناخ واحفاظ
على البيئة باعتبارها مصدرا للطاقة اخضراء وي تأمن اإمداد بالطاقة
امستدامة ي ميع القطاعات .
وعليه سنحاول من خال هذه الورقة البحثية الوقوف على الدور الذي تلعبه
الطاقات امتجددة باعتبارها الطاقة الي تتولد من مصادر طبيعية وبصفة
مستدمة مكافحة ظاهرة تغر امناخ باعتبارها اإسراتيجية أو احل البديل
لتخفيض حدة تغر امناخ.
الكلمات الدالة-
ااحتباس احراري ،طبقة اأوزون ،الطاقة امتجددة ،البيئة ،التلوث.

امؤلف امرسل :بن عياد جليلة d.benayad@univ-boumerdes.dz :
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AbstractThe Topic Of Renewable Energies Has Received Great Attention
Recently And This Is Due To The Depletion Of Traditional Energies, As
Well As Being Clean And Non-Polluting Energy. Therefore, Renewable
Energies Have Become Effective Tools To Reduce Climate Change And
Preserve The Environment As A Sources Of Green Energy And In Securing
The Supply Of Sustainable Energy In All Sectors
Therefore, We Will Try Through This Research Paper To Determine The
Role That Renewable Energies Play As Energy Generated From Natural
Sources And In A Sustainable Manner To Combat Climate Change As A
Strategy Or Alternative Solution To Reducing The Severity Of Climate
Change.

Key WordsGlobal Warming, Ozone Layer, Sustainable Energy , The

Environment, Pollution.

 - .1مقدمة
لقد نتج عن ااستخدام الكبر والغر عقاني مصادر الطاقة التقليدية الي
تعتمد بشكل أساسي على الوقود اأحفوري (برول ،غاز ،فحم) إى إحاق أضرار
كبرة بالبيئة ،تتلخص أهمها ي تداعيات استعمااتها السلبية على البيئة
والضرر الذي مكن أن تلحقه بامناخ وبصحة اإنسان ،باإضافة إى إمكانية
نفاذ هذه الطاقة مستقبا ما يهدد اأمن ااقتصادي ،لذا وجب إعادة النظر ي
اأخطار الكبرة الي يسببها ااستخدام التقليدي للطاقات.
أدى التدهور البيئي اخطر الذي مس الكرة اأرضية ي السنوات اأخرة إى
دق ناقوس اخطر وهذا نظرا لأضرار البيئية اجسيمة الي مست كافة
اميادين ،وبظهور ظاهرة ااحتباس احراري وتغر امناخ شعر امتجمع الدولي
بضرورة التصدي هذه الظواهر عن طريق إجاد حلول فعالة حماية الكرة
اأرضية.
لقد شكل موضوع التغر امناخي إحدى القضايا الرئيسية ي الدولة
اجزائرية ،حيث اعترته حدي رئيسي للتنمية ،فاجزائر من الدول الي أولت
أهمية كبرة للطاقات امتجددة اقتناعا منها بأنها احل البديل وذلك لدورها
احيوي ،وضمان أمنها وانتقاها حو مصادر أكثر استقرار وتنوعا.
بن عياد جليلة،حباني كمال
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أجل ذلك نطرح اإشكالية التالية :كيف تستخدم الطاقات امتجددة للحد
من ظاهرة التغر امناخي؟
لإجابة على اإشكالية امطروحة سنقوم بتقسيم البحث إى عنصرين:
أوا:اإطار امفاهيمي والقانوني للطاقات امتجددة.
ثانيا :دور الطاقات امتجددة للحد من التغر امناخي.
 - .2اإطار امفاهيمي و القانوني للطاقات امتجددة
 - .1.2تعريف الطاقات امتجددة و مصادرها
ي ظل اانشغال العامي بااستثمار ي الطاقات التقليدية ( البرول ،الفحم،
الغاز الصخري...اخ ) وما تشكله هذه الثروات من خطر على اإنسان والبيئة،
برز حد جديد م يكن ي احسبان ،وقد مثل هذا التحدي ي تقارير ودراسات
والغاز قد تنفذ ي
علمية تؤكد بأن معظم هاته الثروات خاصة البرول
غضون اخمسن سنة القادمة ،لذلك فقد بدأت الدول خاصة امنتجة للبرول
والغاز ي دق ناقوس اخطر ،ومن هنا ظهرت أطروحة الطاقات البديلة الي مكن
أن تعوض تلك امصادر التقليدية الغر نقية ،بل أن أحدث الدراسات العامية
تؤكد على أن هذه الطاقات البديلة كالشمس و الرياح واماء والكهرباء تعتر
أقل تكلفة وأكثر نظافة وحفاظا على البيئة وامناخ ،وحتى على صحة اإنسان
حديدا.
أ _ تعريف الطاقات امتجددة
تأخذ الطاقة امتجددة عدة مصطلحات لتسميتها فيعر عنها بالطاقة
التقليدية امستدامة لتميزها عن الطاقة ااحفورية املوثة للبيئة والناضبة ،إى
الطاقة البديلة عن الطاقة التقليدية أو الطاقة امستدامة تعبرا عن جددها
طبيعيا أو الطاقة النظيفة أو الطاقة اآمنة ،كما يستعمل مصطلح الطاقة
اخضراء أيضا كبديل مصطلح الطاقات امتجددة ،ويشر امصطلح إى الطاقة
امنتجة من مصادر ا خلق آثار سلبية للبيئة (مغراوة ،2016 ،صفحة .)79
يقصد بالطاقات البديلة كل ما هو مكن اإحال مكان القديم أو
التقليدي ،ويكون من اأفضل و اأحسن إذا كان البديل نظيفا أو نقيا ،وذلك
حتى ينسجم مع متطلبات التنمية امستدامة ،أنه كما هو معلوم فإن الطاقة
البديلة إذا كانت نظيفة فإنها تساهم ي احفاظ على البيئة وعلى صحة
بن عياد جليلة،حباني كمال
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اإنسان واحيوان ،وستوفر الكثر من اأموال الي كانت ستهدر ي برامج
التصفية واأدوية امعاجة مختلف اأمراض الي خلفها الطاقة املوثة
وامصانع الكيماوية...اخ وعلى هذا اأساس فالعاقة
كالبرول والفحم
وطيدة جدا بن الطاقة البديلة وعملية التنمية امستدامة ،حيث كلما م
التوصل إى اكتشاف طاقة بديلة كلما كان مستقبل اأجيال القادمة أكثر
ازدهارا ،طبعا بشرط أن تستثمر بعقانية ووفق معاير وميكانيزمات احكم
الراشد الي أصبحت شعارا عاميا تتغنى به كل الدول و امؤسسات (براهيمي و
فريد ،2019 ،صفحة .)146
إن امشرع اجزائري ذكر الطاقات امتجددة ي امادة  3من القانون 09- 04
امتعلق برقية الطاقات امتجددة ي اطار التنمية امستدامة على أنها أشكال
الطاقات الكهربائية أو احركية أو احرارية أو الغازية امتحصل عليها انطاقا
من حويل اإشعاعات الشمسية وقوة الرياح واحرارة اجوفية والنفايات
العضوية والطاقة امائية وتقنيات استعمال الكتلة احيوية ،جموع الطرق الي
تسمح باقتصاد معتر ي الطاقة باللجوء إى تقنيات هندسة امناخ احيوي ي
عملية البناء.
واضح من خال هذا أن امشرع اجزائري م يقدم تعريف للطاقات امتجددة،
وما جده بنص امادة هو اأنواع وكيفيات احصول على الطاقات امتجددة.
ب _ مصادر الطاقات امتجددة
تأتي موارد الطاقات امتجددة كبديل للطاقة اأحفورية ،فهي مصادر طاقة
نظيفة وغر ملوثة ،تعتر أقدم مصادر الطاقة الي استخدمها اإنسان،
وتتميز بالتجدد التلقائي وبصفة الدمومة وتتضمن مصادر عديدة كالرياح،
امياه ،الشمس احرارة اأرضية ،غاز اهيدروجن وامصدر البيولوجي وغره.
الطاقات امتجددة هي الطاقات الي حصل عليها من تيار الطاقة الي يتكرر
وجودها ي الطبيعة على حو تلقائي ودوري ،وهي بذلك على عكس الطاقات
غر امتجددة الي هي غالبا ي خزون جامد ي اأرض ا مكن ااستفادة منها،
إا بعد تدخل اإنسان إخراجها منه (اوسرير ،2010 ،صفحة )133

بن عياد جليلة،حباني كمال
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إن الطاقة امتجددة هي الطاقة الي تتجدد مصادرها باستمرار أو أنها غر
قابلة للنضوب ،فهي تلك الي حصل عليها من خال تيارات الطاقة الي يتكرر
وجودها ي الطبيعة على حو تلقائي ودوري.
وهي مصادر الطاقة القائمة وامتوفرة باستمرار خاف الطاقة الناجة عن
مصادر الوقود اأحفورية الي تنضب نتيجة ااستخدام امتواصل مع مرور الزمن،
كذلك نعي بالطاقة امتجددة الكهرباء الي تتم توليدها من الشمس والرياح
والكتلة احيوية واحرارة اجوفية وامائية وكذلك الوقود احيوي واهيدروجن
امستخدم من امصادر امتجددة ،كما تعتر الطاقة امتجددة صديقة للبيئة هذا
يطلق عليها أحيانا بالطاقة اخضراء ،وتتواجد الطاقة امتجددة بأشكال ختلفة
وأن مصدر اأساسي هو أشعة الشمس باإضافة إى حرارة جوف اأرض بالنسبة
للطاقة اجوفية وجاذبية القمر (طام و كاي ،2019 ،صفحة .)175
 الطاقة الشمسية:
الطاقة الشمسية هي الطاقة اأم فوق كوكبنا ،حيث تنبعث من أشعتها
كل الطاقات ،أنها تسر كل ماكينات وآلية اأرض بتسخن اجو
واحيط واليابسة وتولد الرياح وتصريفها ،وتدفع دورة تدوير امياه ،وتدفئ
احيطات ،وتنمي النباتات وتطعم احيوانات ،ومع الزمن تكون الوقود اأحفورية
ي باطن اأرض ،وهذه الطاقة مكن حويلها مباشرة أو بطرق غر مباشرة إى
حرارة وبرودة وكهرباء وقوة حركة ،تعتر أشعة الشمس أشعة
كهرومغناطيسية ،وطيفها غر امرئي يشكل  49منها ،و الغر امرئي منها يسمى
اأشعة فوق البنفسجية يشكل  ،2و اأشعة حت احمراء( 49الكايد،2011 ،
صفحة .)194
تعد الطاقة الشمسية أهم طاقة متجددة تتوفر عليها اجزائر ،إذ تعد أكر
نسبة من الطاقة الشمسية على مستوى الدول امتوسطية حتوي على ما يعادل
أربعة مرات جمل ااستهاك العامي للطاقة ،أي حو  37ألف مليار مكعب من
الغاز وقد أنشأت اجزائر حطة للطاقة اهجينة حاسي الرمل ،تعد اأوى من
نوعها على امستوى العام تعمل بالغاز والطاقة الشمسية معا معدل150
ميغاواط واأخرى بغرداية بقدرة 1,1ميغاواط.
بن عياد جليلة،حباني كمال
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إن الطاقة اإشعاعية الي تنبعث من قبل الشمس مثل امصدر اأكثر
انتشارا وتكمن أهميته ي عدم حدوديته ،كما مكنها الوصول إى أي منطقة
مهما كانت نوعية التضاريس وخاصة امناطق النائية إضافة إى مساهمتها
بشكل كبر ي احافظة على البيئة ،وقد بدأ استغاها ي نهاية اخمسينيات
وبداية الستينات ي القرن اماضي عندما استعمل اخايا الشمسية لتشغيل
اأقمار الصناعية ي الفضاء (خفاف و خضر ،2000 ،صفحة .)117
هناك طريقتان لتجميع الطاقة الشمسية اأوى بأن يتم تركيز أشعة
الشمس على جمع بواسطة مرايا حدبة الشكل ،ويتكون اجمع عادة من عدة
أنابيب من اماء أو اهواء ،تسخن حرارة الشمس اهواء أو اماء إى خار ،أما
الطريقة الثانية ففيها متص اجمع ذو اللوح امستوي حرارة الشمس ،وتستخدم
احرارة لتنتج هواء ساخن أو خار.
 طاقة الرحية:
هي الطاقة امتولدة من حريك مراوح عماقة مثبتة على أعمدة بأماكن
مرتفعة بفعل اهواء ،يتم إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بواسطة امراوح و
الي تشكل كمحركات وهناك عدة أنواع و أشكال.
وتستخدم وحدات الرياح ي حويل طاقة ميكانيكية يتم حويلها إى طاقة
كهربائية من خال امولدات (اورت ،2008 ،صفحة .)59
 الطاقة امائية:
تعتر امياه مصدر طاقة منذ القديم ،حيث كان اإنسان يستعمل الدواليب
الي تدور بقوة اماء من أجل السقي والطواحن إا أنها كانت تقتصر على فرة
جريان اماء ي اأنهار وقلت أهمية هذا امصدر بعد نقص اماء وبعد اخراع اآات
البخارية واكتشاف الفحم لتسرجع أهميتها بعد التطور العلمي والتكنولوجي
واكتشاف امولدات الكهربائية.
تأتي الطاقة من امياه بعدة طرق وأساليب ختلفة وفيما يلي نذكر منها:
 الطاقة امتولد من تدفق امياه أو سقوطها ي حالة الشاات(مساقط
امياه) كما هو احال ي السدود.

بن عياد جليلة،حباني كمال
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 طاقة اأمواج ي البحار ،حيث تنشأ اأمواج نتيجة حركة الرياح
وفعلها على مياه البحار واحيطات والبحرات ،ومن حركة اأمواج هذه تنشأ
طاقة مكن استغاها ،وحويلها إى طاقة كهربائية.
 الطاقة امتولدة من حركة امد واجزر ي امياه:هي عبارة عن ارتفاع
واخفاض دوري لكل امياه احيطات ما ي ذلك مياه البحار امفتوحة
واخلجان ،وينتج امد واجزر بتأثره من جاذبية كل من القمر والشمس على
وبصفة خاصة اماء ،ويعتر القمر هو السبب الرئيسي الذي
اأرض ذاتها
يؤدي إى امد واجزر نظرا لقربه من اأرض أكثر من الشمس ،وعندما يكون
القمر فوق نقطة معينة من سطح اأرض مباشرة ،فإنه يؤثر تأثرا كبرا على
كتلة اماء الي ترتفع  -تبعا لذلك  -فوق مستواها امعتاد (الكايد،2011 ،
صفحة .)217
 الطاقة امتولدة من الفوارق احرارية لطبقات امياه.
 الطاقة اجوفية
وامقصود بالطاقة اجوفية هي طاقة حرارة اأرض ،ذلك أنه يستفاد من
ارتفاع درجة حرارة اأرض ي جوف اأرض باستخراج هذه الطاقة و حويلها.
 كتلة الطاقة احيوية:
وهي الطاقة الي تستمد من امواد العضوية من"النباتات أو خلفات
احيوانات أو النفايات أو امخلفات الزراعية" الي بإمكانها أن تولد الطاقة
كاحرارة و الضوء.
والنباتات امستخدمة ي إنتاج طاقة الكتلة احيوية مكن أن تكون أشجارا
سريعة النمو أو حبوبا أو زيوتا أو نباتية أو خلفات زراعية ،وهناك أساليب
ختلفة إنتاج أنواع الوقود احيوية منها احرق امباشر أو الغر امباشر التقطر،
التخمر....إخ.
 2.2اإطار القانوني للطاقات امتجددة وترقيتها:
أ _ اإطار القانوني:
اخذت اجزائر على غرار باقي دول العام ،جموعة من اإجراءات الرامية
لرقية وتطوير الطاقات امتجددة ،وذلك من خال اعتماد إطار قانوني مناسب
بن عياد جليلة،حباني كمال
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لتنمية الطاقات امتجددة ،يتضمن ثاث نصوص تشريعية رئيسة ي جال
الطاقات امتجددة ،بإاضافة إى نصوص أخرى تنظيمية تتمثل فيما يلي:
 القانون رقم  09- 99مؤرخ ي 28جويلية 1999بشأن التحكم ي الطاقة.
 القانون رقم 01- 02امؤرخ ي  5فيفري 2002امتعلق بالكهرباء وتوزيع
الغاز بواسطة خطوط أنابيب.
 القانون رقم  09- 04امؤرخ ي  14أوت  2004امتعلق برقية الطاقة
امتجددة ي أطار التنمية امستدامة.
 امرسوم الرئاسي رقم 467- 11امؤرخ ي 28ديسمر 2011امتضمن
التصديق على النظام اأساسي للوكالة الدولية للطاقة امتجددة "إيرنا" امعتمد
ببون ي 26جانفي.2009
 امرسوم التنفيذي  456- 03امؤرخ ي 1ديسمر  2003امعدل وامتمم
للمرسوم التنفيذي رقم  60- 88امتضمن إنشاء مركز تنمية الطاقات
امتجددة.
 امرسوم التنفيذي رقم  423- 11مضي ي 8ديسمر 2011حدد
كيفيات تسر حساب التخصيص اخاص رقم  302- 131حت
عنوان"الصندوق الوطي للطاقات امتجددة و امشركة" والذي عوض بامرسوم
التنفيذي  319- 15مضي ي 13ديسمر  2015وم تعديله موجب امرسوم
التنفيذي121- 16وامرسوم التنفيذي.168- 17
 امرسوم التنفيذي 69- 15امؤرخ ي  11فيفري  2015الذي حدد
كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقات امتجددة و استعمال شهادة.
 امرسوم التنفيذي رقم  98- 17مؤرخ ي  26فيفري 2017الذي حدد
إجراء طلب العروض إنتاج الطاقات امتجددة وامنبثقة من عن اإنتاج امشرك و
إدماجها ي امنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية.
وقد حددت هذه النصوص القانونية امختلفة احوافز إنتاج الطاقات
امتجددة ،كما أنها حدد آليات ترقية الطاقات امتجددة ي إطار التنمية
وتهدف ترقية الطاقة امتجددة للمساهمة ي ماية البيئة و احد
امستدامة،
من التغرات امناخية.
بن عياد جليلة،حباني كمال
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ب  -ترقية الطاقة امتجددة :
أكد القانون  09- 04على ماية البيئة من خال إدراج وسائل ترقية
الطاقات امتجددة ،بوضع برنامج وطي لتعزيز الطاقات امتجددة ي إطار التنمية
امستدامة ،ذلك عن طريق تسطر حصيلة سنوية استخدام الطاقات امتجددة،
وأيضا بإدراج أدوات تروجية للطاقات امتجددة واحوافز امالية.
 الرنامج الوطي لرقية الطاقات امتجددة
يشمل هذا الرنامج على جموع نشاطات (امعلومات ،التدريب ،البحث،
اإنتاج) لتطوير استخدام الطاقات امتجددة ،ويعد الرنامج الوطي برناجا
ماسيا يندرج ضمن خططات امستقبلية خاصة بتهيئة اإقليم و التنمية
امستدامة مع أفاق .2020
ويتضمن الرنامج الوطي على موذجا لتكاليف ويشمل على ما يلي:
 آليات حديد التكاليف الطاقوية امرجعية.
 عناصر وآليات حديد التكاليف البيئوية للطاقات ،مع أخذ بعن
ااعتبار تقييم ختلف التأثرات البيئية و حسن اإطار امعيشي امرتب على
استعمال الطاقات امتجددة.
 مقاييس تعريف و تطوير احاجات و تثمن امنتوجات امرتبطة بالطاقات
امتجددة و تأثراها على ااستهاك الوطي وعلى تصدير الطاقة.
كما يتبع بتقرير سنوي عن جموع استعماات الطاقات امتجددة.
وقد وضع برنامج وطي لتنمية الطاقة امتجددة ي فرة 2030- 2011
حيث قدرت تكلفت الرنامج مابن  80إى  100مليار دوار ،من بن أهدافه:
 الوصول إى  22ألف ميغا واط منها  12ألف ميغا واط للسوق الوطنية
و 10اأف ميغا واط موجه للتصدير.
 تغطية 40بامائة من حاجيات الباد من الكهرباء :الطاقات الشمسية
احرارية و الضوئية  37بامائة و الطاقة الرحية  03بامائة  ،كما تسعى الدولة
من خال الرنامج الوصول إى حصة الطاقات امتجددة من ااستهاك الوطي
من الكهرباء إى  14بامائة سنة 2020و  40بامائة سنة .2030
 رفع من إدماج الصناعة احلية إى  50ي بامائة ي سنة 2020و  80مائة
حلول سنة.2030
بن عياد جليلة،حباني كمال
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 وضع برنامج وطي للبحث ي الطاقات امتجددة  2020- 2015تتم
مرحلة نشر و تصنيع التجهيزات و 2030- 2020مرحلة التطوير على نطاق
واسع.
 إنشاء أول حطة توليد الكهرباء(حاسي الرمل) باعتماد على الطاقة
الشمسية و الغاز توفر 150ميغا واط منها  25ميغا واط اعتماد على الطاقة
الشمسية احرارية.
 شهادة امنشأ
وهي آلية لرقية الطاقة امتجددة ،وتهدف آلية شهادة امنشأ إى إثبات أن أصل
أي طاقة معينة مصدرها طاقة متجددة ،ومنح هذه الشهادة اثبات أصل من
طرف جنة الكهرباء والغاز.
وم تنظيم كيفيات إثبات شهادة ااصل موجب امرسوم التنفيذي رقم
 69- 15امؤرخ ي11فيفري  2015وم تعديله بامرسوم التنفيذي167- 17
امؤرخ ي 22ماي .2017
 احوافز امالية
نصت امادة 15من قانون  09- 04على استفادة أعمال الرقية والبحث
والتنمية واستعمال الطاقة امتجددة أو بديا عن الطاقة التقليدية من حفيزات
الي حدد طبيعتها موجب قانون امالية ،وقد م إنشاء الصندوق الوطي
للطاقات امتجددة موجب قانون امالية لسنة ،2010ووفقا لنص امادة 63من هذا
القانون م خصيص  0.5بامائة من اإتاوة البرولية لتمويل هذا الصندوق،
وتوجه ايردات إى امساهمة ي مويل أعمال وامشاريع امنتجة ي إطار تطوير
الطاقات امتجددة ،وقد عدلت امادة 63موجب قانون امالية لسنة ،2011حيث
أصبحت نسبة  1بامائة حول للصندوق الوطي للطاقات امتجددة وامشركة.
 _ 3دور الطاقات امتجددة للحد من التغر امناخي:
تشر التغرات امناخية إى جموعة التغرات ي اخصائص امناخية ي
مكان معن على مر الزمن كااحتباس احراري أو التريد ،وتهدد بعض أشكال
تلوث اهواء النامة عن اأنشطة البشرية تغر امناخ بدرجة كبرة ي اجاه
ااحرار العامي.
بن عياد جليلة،حباني كمال
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 - .1.3تعريف التغر امناخي وعواقبه:
التغر امناخي هو اختال ي الظروف امناخية امعتادة كدرجات احرارة
وأماط الرياح واأمطار الي ميز كل منطقة على اأرض بسبب العمليات
الديناميكية لأرض كالراكن أو بسبب قوى خارجية كالتغر ي شدة
اأشعة الشمسية أو سقوط النيازك الكبرة ومؤخرا بسبب نشاطات اإنسان
امختلفة (العقاد ،2009 ،صفحة .)4
أ _ تعريف التغر امناخي:
حدث ظاهرة التغر امناخي الطبيعي ،حيث أن أشعة الشمس القادمة إى
اأرض تسخنها وينتج فيها أشعة حت احمراء تنفذ بشكل كامل خارج الغاف
اجوي بسبب تركيز الغازات الدفيئة ي الغاف اجوي والي يعكسها إى داخل
نظام الغاف اجوي اأمر الذي يتسبب بارتفاع درجة حرارة اأرض على امدى
الطويل ،حيث أن تغر تركيز الغازات الدفيئة ي الغاف اجوي الناجة عن
التغرات الطبيعية حاليا يؤدي إى تعزيز ظاهرة ااحتباس احراري اأمر الذي
يؤدي إى ارتفاع معدل درجة حرارة اأرض (طويل و كرمي.)2018 ،
قررت اجمعية العامة لأمم امتحدة باقراح من اجلس ااقتصادي
وااجتماعي لأمم امتحدة ي جويلية  1968خال دورتها الثالثة والعشرين
موجب القرار  ،2398عقد مؤمر اأمم امتحدة بشأن البيئة البشرية من  5إى
 16جوان  1972ي استكهوم ( السويد) وحضره مثلو العديد من الدول
حينذاك (بوشدوب ،2002 ،صفحة .)16
لقد ركز مؤمر اأمم امتحدة حول البيئة البشرية الذي عقد ي استكهوم
ي سنة  1972حول ااهتمام الدولي على امسائل البيئية ،واسيما تلك امتصلة
بالتدهور البيئي والتلوث ،وقد توجت هذه القمة برنامج اأمم امتحدة للبيئة.
ووضعت اتفاقية فيينا حت رعاية برنامج اأمم امتحدة للبيئة التزاما عاما
للدول من اجل اخاذ التدابر امناسبة حماية طبقة اأوزون ،وعلى أساس هذه
ااتفاقية ،م التفاوض على بروتوكول مونريال بشأن امواد امستنفذة لطبقة

بن عياد جليلة،حباني كمال
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اأوزون الذي صادقت عليه  24دولة واجموعة ااقتصادية اأوروبية ي سبتمر
.1987
ومن خال مؤمر قمة اأرض امنعقد ي ري ودي جانرو ي جوان ،1992
وافقت الدول على تعزيز التنمية امستدامة واخاذ القرارات التالية:
 اعتماد اتفاقية إطارية حول تغر امناخ .1992
 اعتماد اتفاقية حول التنوع البيولوجي.
 صياغة إعان من  2مبدأ لتوجيه ميع جهود التنمية ( إعان ريو
.)1992
 صياغة إعان بشأن الغابات (عبيدات ،2012 ،صفحة .)2
وي يوم التاسع من شهر ماي  ،1992اعتمدت احكومات ي ميع أحاء
العام اتفاقية اأمم امتحدة اإطارية حول تغر امناخ ،وهكذا قامت باخاذ
اخطوة اأوى حو اأخذ بعن ااعتبار أحد امشاكل البيئية اأكثر إحاحا
الي تواجه البشرية (غزلون ،2017 ،صفحة .)17
إن اتفاقية اأمم امتحدة اإطارية بشأن تغر امناخ هي أول حاولة تقوم بها
اأمم امتحدة من أجل فهم أفضل لتغر امناخ وكيفية معاجته ،وقد صادقت
اجزائر على اتفاقية اأمم امتحدة اإطارية موجب امرسوم الرئاسي 99/93
امؤرخ ي  10أفريل .1993
وقد عرفت اتفاقية اأمم امتحدة التغر امناخي بأنه" تلك التغرات ي امناخ
الي تعزي بصورة مباشرة أو غر مباشرة إى النشاط البشري الذي يفضي إى
تغر ي تكوين الغاف اجوي العامي الذي ياحظ ،باإضافة إى التقلب
الطبيعي للمناخ على مدى فرات زمنية متماثلة.
أدى التطور الصناعي ي العقود امنصرمة إى استخراج وحرق مليارات
اأطنان من الوقود احفري لتوليد الطاقة ،وجم عن ذلك انبعاث غازات
ااحتباس احراري أو ما يسمى بغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون وهو
الغاز الرئيسي ي تغر امناخ ،وقد مكنت الكميات اهائلة من هذه الغازات من رفع
حرارة اأرض إى  1,2درجة مئوية مقارنة مستويات ما قبل الثورة الصناعية
(العقاد ،2009 ،صفحة .)4
بن عياد جليلة،حباني كمال
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تعتر ظاهرة تغر امناخ أكر التحديات الي يواجهها العام اليوم ،وما
اشك فيه أن العامل البشري هو السبب اأول والرئيسي لظاهرة ااحرار
املحوظة ،وعليه اآثار الظاهرة لتغر امناخ ارتفاع مستويات البحار وزيادة
حمض احيطات ،وفقدان اجليد ي الصيف ي القطب الشمالي والظواهر
امناخية الشديدة القسوة وزيادة شدة وتواتر موجات اجفاف والعواصف وزيادة
درجات احرارة القصوى.
حدث التغر امناخي بسبب رفع النشاط البشري لنسب غازات الدفيئة ي
الغاف اجوي الذي بات حبس امزيد من احرارة ،فكلما اتبعت اجتمعات
البشرية أماط حياة أكثر تعقيدا و اعتماد على اآات احتاجت إى امزيد من
الطاقة ،وارتفاع الطلب على الطاقة يعي حرق امزيد من الوقود احفري،
وبالتالي رفع نسب الغازات احابسة للحرارة ي الغاف اجوي.
و عليه نوجز أسباب التغر امناخي كما يلي:
 إتباع البشر أماط حياة تعتمد اعتماد مباشر وأساسي على اآات.
 ارتفاع الطلب على الطاقة.
 زيادة حرق الوقود.
يظهر التغر امناخي ي عدة أوجه منها تغر درجة احرارة ،تغر معدات
سقوط اأمطار ،ارتفاع منسوب امياه البحر واحيطات ،فضا عن التغر
الطبيعي اماحظ خال فرات زمنية ماثلة.
ب _ عواقب التغر امناخي:
تعتر ظاهرة تغر امناخ أحد امشكات اأساسية وخطرا حدقا على
البشرية ،ما جعلها تلقى اهتماما بالغا من طرف اجتمع الدولي للتحرك من
أجل وضع حد هذه الظاهرة من خال التعاون الدولي بفرض إجراءات فعالة
للحيلولة دون تلوث البيئة اهوائية.
أن التغر امناخ له أضرار كبرة على البيئة من ميع النواحي سواء على
البيئة نفسها ،اجتماعيا أو اقتصاديا أهمها:
 خسارة خزون امياه عصب احياة الرئيسي من أكثر العناصر أهمية
للتنمية ومن أثر اأنظمة البيئية تعرضا للتأثرات السلبية.
بن عياد جليلة،حباني كمال
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 تراجع احصول الزراعي :تغر امناخ يؤثر على الزراعة احلية وبالتالي
تراجع احصول الزراعي وبالنتيجة نقص امخزون الغذائي.
 إضافة إى مشكلة التصحر والذي كما هو معروف تردي اأراضي ي
امناطق القاحلة وشبه القاحلة ،وامناطق اجافة ،فالتصحر حدث تغرا سلبيا ي
خصائص البيئة حيث الظروف جعلها أقرب إى البيئة الصحراوية (اهياتي،
 ،2014صفحة .)254
 اآفات واأمراض :ارتفاع درجة احرارة يؤدي إى انتشار بؤر اأمراض
كما يؤدي ارتفاع درجة احرارة إى تفشي اأمراض وعجز التحكم بها.
 ارتفاع مستوى البحر :ارتفاع درجة احرارة سيؤثر على كل ما هو
موجود فوق سطح اأرض ،كتمدد كتلة مياه احيطات.
 تواتر الكوارث امناخية امتسارعة :يؤثر التغر امناخي بشكل اأساسي
على جال البيئي من خال التغرات الي حدثها ي مكونات غر احية للنظام
البيئي ،ي صورة ارتفاع درجة احرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع حجم
الكوارث الطبيعية كالزازل والفيضانات والراكن والعواصف وحرائق
الغابات...اخ باإضافة إى تأثر امياه والربة بسبب زيادة الرسبات الساقطة
على شكل أمطار ونقص اأمطار الصاحة للري ،ما يستدعي ااستعمال امكثف
لأمدة و امبيدات الي تعود بالسلب على نوعية الربة (باق ،2016 ،صفحة
.)276
- .2.3تأثر استخدام الطاقات امتجددة على امناخ:
مشاريع الطاقة امتجددة أو الي يطلق عليها بامشاريع الصديقة للبيئة
تواجه حد كبر ي مواجهة ظاهرة التغر امناخي واحد من آثاره السلبية،
اأمر الذي يرك نتائج إجابية على البيئة واأجيال امستقبلية ،كما أن ها
القدرة على حقيق أهداف التنمية امستدامة العامية ومن مزايا الطاقة امتجددة
الي تساعد على ماية امناخ من التغر نذكر ما يلي:
 متوفرة ي معظم دول العام.
 مصدر حلي ا تنتقل ،تتاءم جميع امناطق مدينة ريف وحتى امناطق
النائية.
بن عياد جليلة،حباني كمال
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 إن الطاقة امتجددة حافظ على الصحة العامة ،باإضافة إى أنها ا
تلوث البيئة وتبقى احيط نظيفا ،كما أنها ا ترك أي خلفات وراءها ،وا
حدث أي ضوضاء عند استخدامها.
 استخدام الطاقة امتجددة غر مكلف ،فهي اقتصادية ي استخدامها من
جهة وتعود بفوائد كبرة على ااقتصاد من جهة أخرى كما أن تصنيعها غر
معقد وبسيط مكن أي دولة اجازها.
توفر الطاقات امتجددة فوائد مباشرة وغر مباشرة نذكر منها:
 الطاقة امتجددة ا تنضب.
 تعطي طاقة نظيفة خالية من النفايات جميع أنواعها.
 حمي صحة اإنسان.
 حافظ على البيئة :أصبحت الطاقة امتجددة اليوم ي عدد من البلدان
أدوات فاعلة ي احفاظ على البيئة وي احد من تغر امناخ باعتبارها مصدرا
للطاقة اخضراء.
 حد من اانبعاثات الغازية واحرارية الضارة وعواقبها الوخيمة :إن
تكنولوجيات الطاقة امتجددة صديقة للبيئة واعتمادها يدخل ي صلب اإدارة
السليمة للموارد الطبيعية ،فااعتماد على الطاقة امتجددة يعتر مصدرا
مستداما للطاقة ي التقليل من انبعاثات غازات ااحرار احراري وبالتالي تغر
امناخ.
 اخفاض عدد وشدة الكوارث الطبيعية.
 زيادة احاصيل الزراعية نتيجة خلصها من املوثات الكيميائية
والغازية ،ما يساهم ي تأمن اأمن الغذائي ،كما أن مارسة الزراعة امراعية
للمناخ تساعد امزارع على زيادة إنتاجية امزرعة وقدرتها على الصمود ي مواجهة
آثار تغر امناخ مثل اجفاف ،وي الوقت نفسه تصبح مثابة خزانات مفيدة
امتصاص الكربون وخزينه ي الربة واأشجار واأوراق.
 ماية كافة الكائنات احية ،وكذا ماية الثروة السمكية ،ماية
الغابات ومكافحة التصحر.
 تكنولوجيات الطاقة امتجددة قادرة على دفع عجلة التنمية وحقيق
عملية اللحاق بالركب أكثر مراعاة للبيئة ،اأمر الذي يتطلب استثمار امزيد
بن عياد جليلة،حباني كمال
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من اأموال وخاصة ي جال اابتكار واإبداع ،هذه امشاريع ها جال واعد
وقادر على اإسهام بشكل متزايد ي توفر مصادر الطاقة النظيفة ،وجديد اموارد
الطبيعية الي تتمتع بها الدول ،جانب أنها تساعد ي خلق مزيد من فرص
العمل وكذلك تساهم بصورة كبرة ي عملية التنوع البيئي.
وجدر اإشارة إى أنه حتى لو بذلت جهود كبرة اليوم فلن يكون من اممكن
وقف تغر امناخ ماما بسبب الوقت الطويل لردة الفعل ي العمليات امعنية،
وهكذا ،فإن ااحرار احالي هو نتيجة انبعاث الغازات الدفيئة الي وقعت منذ
عقود ،وسوف تستمر ،إن تغر امناخ له بالفعل تأثر ملحوظ على ميع جوانب
حياتنا). (Boer, 2007, pp. 86-87
وعليه من الضروري زيادة حصة الطاقات امتجددة مكافحة التغر امناخي
كونها تلعب دورا رئيسيا ي احد من ظاهرة ااحتباس احراري.
كما جب تطبيق ااستعمال الرشيد والناجع للطاقات امتجددة وهو ما
يسهم ي إجاد حل للمشاكل امرتبطة بالواجهة الثاثية :طاقة _ بيئة _ تنمية
(عبد القادر ،2016 ،صفحة .)169

بن عياد جليلة،حباني كمال
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 - .4خامة:
إن الدولة اجزائرية أدركت وتيقنت بأن للطاقات التقليدية مساوئ كثرة
وأنها السبب امباشر ي تلوث البيئة ،وتأكدت كذلك بأنها نافذة ا حالة مع
مرور الوقت ،فلجأت إى بدائل أخرى هذه الطاقات معتمدة على الطاقات
امتجددة ،والي تظهر أهميتها ي كونها صديقة للبيئة ما جعلها تساهم
بشكل مباشر ي حقيق أهداف التنمية امستدامة.
إن اجزائر ملك إمكانيات هائلة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
وهما عامان يؤهانها ومكناها من خفيض معدل اانبعاثات امسببة
لاحتباس احراري حتى مكن خفض درجة حرارة الغاف اجوي ،فمتى م
تقليل ااعتماد على الوقود ااحفوري م تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
الضارة وبالنتيجة التقليل من ظاهرة التغر امناخي.
أجل ذلك م وضع برنامج أجل تنمية الطاقات امتجددة باعتبارها احل
الوحيد حماية امناخ واحد من عدة ظواهر مناخية خطرة كموجات احر
واجفاف والفيضانات واأعاصر الي مس بالبيئة وكوكب اأرض بصفة
عامة.
فإدماج الطاقة امتجددة ضمن برنامج الطاقة الوطنية مثل حديا كبرا
من أجل احفاظ على اموارد ااحفورية ،فبفضل الرنامج الوطي للطاقات
امتجددة 2030 _2011أصبحت السياسة الطاقوية ي اجزائر واضحة ،إذ
سيسمح هذا الرنامج ي امساهمة ي التنمية امستدامة.
وعليه وأجل حقيق اأهداف امرجوة وتعميم استخدام الطاقة امتجددة
خاصة وأن اجزائر تتوفر على أكر فضاء للطاقة الشمسية بالصحراء ،فا بد
من العمل بإرادة قوية على ااستثمار ي جال الطاقات امتجددة كونها طاقة
بديلة نظيفة ،كما أن استغاها من طرف اإنسان ليس فيه أي تأثر سلي على
البيئة ،بل يساهم ي احفاظ عليها ويائم امناطق احضرية والريفية وامنعزلة،
وحد من اآثار الوخيمة الي تنجم عن التغرات امناخية.
إا أنه ا مكن إغفال التحديات الي مكن للدولة اجزائرية أن تواجهها ي
هذا اخيار الطاقوي البديل ،فيجب أن تعد العدة لتكوين الوسائط على كل
اأصعدة ،مع ااهتمام بالبحث العلمي الذي يعد الركيزة اأساسية لتبي
بن عياد جليلة،حباني كمال
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اسراتيجيات الطاقات امتجددة ذلك أن ااستفادة من تطويرها سيكون له
منافع عديدة من بينها مكافحة ظاهرة التغر امناخي ،أجل ذلك نوصي ما
يلي:
 جعل الطاقة امتجددة بديل حقيقي كحل لظاهرة تغر امناخ.
 دعم التكنولوجيا والبحث العلمي خاصة ي جال البحث عن البدائل
الطاقوية وتطوير الطاقات امتجددة.
 استخدام أدوات لتقييم آثار التغر امناخي حتى مكن مواجهته.
 ضرورة اجمع بن التنمية ااقتصادية ما يلي حاجيات امواطن من
جهة ،وبن مسؤولية ماية البيئة من جهة أخرى.
 توفر مناخ ااستثمار وتفعيل امشاركة بن القطاع العام واخاص ،مع
تشجيع امقاواتية ي مشاريع الطاقة امتجددة.
 تفعيل القوانن والتشريعات لتشجيع استعمال الطاقة امتجددة
والنظيفة ،وترشيد استعمال الطاقة ااحفورية.
 زيادة امساحات اخضراء ،ونشر الوعي البيئي والتحسيس بأهمية
احفاظ على البيئة.

بن عياد جليلة،حباني كمال
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ملخص
هدفت هذه الدراسة إى التعرف على عاقة مارسات القيادة اإسراتيجية
بالتميز التنظيمي ي جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،وم احصول على امعلومات
الازمة للجانب اميداني م لال إستمارة إستبيان أعدت هذا الغرض ووزعت
على عينة مكونة م ( )76موظفا ،وقد م حليل البيانات باعتماد بعض اأدوات
اإحصائية (امتوسط احسابي واإحراف امعياري ومعامل اإرتباط ومعامل
اإحدار البسيط) ،وم التوصل إى جموعة م اإستنتاجات كان أهمها
وجود عاقة ارتباط وتأثر بن مارسات القيادة اإسراتيجية والتميز التنظيمي
ي اجامعة امبحوثة ،وبناءا على ذلك قدمت جموعة م التوصيات.
الكلمات الدالة -
مارسات ،قيادة ،إسراتيجية ،ميز تنظيمي ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
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AbstractThe Object Of This Study Is To Knowing Relationship Between
Strategic Practices Leadership With Organizational Excellence In
University Kasdi Merbah Ouargla, Were Obtained The Necessary
Field As Well As Informations Through A Questionnaire From
)Prepared For This Purpose And Distributed To A Simple Of (76
Employee, Data Analysis Has Been Done By Using Some Statistical
Tolls Such As (Mean, Standard Deviation, Correlation Coefficiet,
Simple Regression Coefficient).
Had Been Reached On A Set Of Conclusions And The Most
Important Correlation Effect Between Strategic Practices Leadership
And Organizational Excellence In The University Being Investigated,
And Therefore Provided A Set Of Recommendations
Key WordsPractices, Strategic, Leadership, Organizational Excellence.

 - .1مقدمة
يعتر التميز امؤسسي مطلبا أساسيا تسعى إليه الدول وتبحث ي سبل
حقيقه ي ظل التغيرات البيئية والتنافسية العامية الي يشهدها العام اليوم،
والذي حتم على امؤسسات تبي فلسفة إدارية تساعدها على النهوض وخطي
الصعوبات وإحداث التفوق والتطوير ي اأداء ،للوصول إى القدرة على البقاء
وامنافسة ،حيث تسعى امنظمات امعاصرة إى مواكبة التطورات السريعة
وامتاحقة بشتى اأساليب م لال إدارة اأداء سعيا إى حقيق التطوير،
وذلك مواجهة طيف م التحديات كتعدد وتنامي اأهداف ،وتزايد حاجات
اجتمع وتنوعها وندرة اموارد والتحوات ااقتصادية والتنافسية العامية ،وهذا ما
جعلها تبحث ع اأساليب واممارسات امثلى لتحقيق التطوير امستمر م
لال تقديم لدمات ومنتجات ي أفضل صورة متها اأساسية هي التميز
امستدام والذي يتماشى وأذواق الزبائ امتطورة وامتنامية ،وقد جعلت هذه
التطورات والتغرات الي تواجه امؤسسات اليوم م القيادة التقليدية غر قادرة
على مواجهة حدياتها ومتطلباتها وزادت م إمان الباحثن بأهمية القيادة
ااسراتيجية ،الي ملك الرؤية الواضحة والقادرة على حويل هذه الرؤية إى
واقع ملموس ،ما يساعد على دفع امنظمة إى التغير اإجابي ما جعلها
قادرة على التميز وامنافسة ،وخاصة أنه أصبح السعي إى التميز أحد السبل
بودرهم كنزة ،صاحي مرة
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الي مك للمنظمات اللجوء إليها م لال نشاطاتها سعيا أن تكون اأفضل
بن امنافسن وذلك بتجنب أو خفيض تأثر امخاطر والتهديدات اخارجية
وهذا تطلب ااجاه إى القيادة ااسراتيجية وهذا ما تقوم عليه هذه القيادة م
لصائص تستطيع م لاها ااستجابة لروح العصر ومستلزماته ،وم هنا
مك طرح إشكالية هذه الدراسة مثلة ي السؤال التالي :
ما مدى مساهمة مارسات القيادة اإسراتيجية ي حقيق التميز
التنظيمي جامعة قاصدي مرباح ورقلة؟
ولإجابة على السؤال الرئيسي م صياغة اأسئلة الفرعية على النحو
التالي:
 .1ما مدى توافر مارسات القيادة اإسراتيجية جامعة قاصدي مرباح
ورقلة؟
 .2ما مدى توافر أبعاد التميز التنظيمي جامعة قاصدي مرباح ورقلة؟
 .3هل توجد عاقة ذات دالة إحصائية عند مستوى الدالة امعنوية 0.05
بن مارسات القيادة اإسراتيجية والتميز التنظيمي جامعة قاصدي مرباح
ورقلة؟
فرضيات الدراسة:
الفرضية  :1يوجد مستوى متوسط م مارسات القيادة اإسراتيجية
جامعة قاصدي مرباح بورقلة.
الفرضية  :2يوجد مستوى مقبول أبعاد التميز التنظيمي جامعة قاصدي
مرباح ورقلة.
الفرضية  :3توجد عاقة ذات دالة إحصائية عند مستوى الدالة امعنوية
 0.05بن مارسات القيادة اإسراتيجية والتميز التنظيمي جامعة قاصدي
مرباح ورقلة.
أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إى ما يلي:
التعرف على مستوى تطبيق مارسات القيادة اإسراتيجية ومستوى
التميز التنظيمي ي امؤسسة حل الدراسة.
حديد دور مارسات القيادة اإسراتيجية ي حقيق التميز التنظيمي
ي امؤسسة حل الدراسة
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أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية هذه الدراسة ي طبيعة اموضوعات الي تناولتها ،فالقيادة
ااسراتيجية ها دور كبر ي مساعدة امنظمات على تطوير مارساتها لتتكيف
مع متطلبات البيئة وتتجاوزها والوصول بها إى التميز .كما تستمد هذه
الدراسة أيضا أهميتها م كونها تسهم ي التعرف على أكثر مارسات القيادة
اإسراتيجية تأثرا ي حقيق التميز م أجل لفت انتباه امعنين حو تبنيها
أجل تعزيز التميز ي امؤسسة حل الدراسة.
الدراسات السابقة:
ي ظل ااطاع على جموعة م الدراسات السابقة العربية واأجنبية
امتعلقة موضوع الدراسة احالية ،سنقوم باستعراض بعض الدراسات الي ها
أهمية كبرة ي إثراء اموضوع:
هدفت دراسة (مثنى عبد الوهاب اموى) إى التعرف على أثر التوجه بإدارة
اجودة الشاملة والتميز التنظيمي ي اميزة التنافسية امستدامة ي الكليات
اأهلية ،وقد مثلت عينة الدراسة ي  5كليات م أصل  60كلية ،وم لال
استخدام امنهج الوصفي التحليلي م التوصل إى وجود عاقة اجابية جزئية
بن التوجه بإدارة اجودة الشاملة واميزة التنافسية امستدامة ،ووجود عاقة
إجابية جزئية بن التوجه بإدارة اجودة الشاملة والتميز التنظيمي ،وأيضا
وجود عاقة إجابية بن التميز التنظيمي واميزة التنافسية امستدامة( .اموى،

)2019

وهدفت دراسة (أمد حسي صاح عوض اه) إى التعرف على أثر
لصائص أم امعلومات على حقيق التميز امؤسسي عر قدرات التعلم
التنظيمية ي اجامعات اأردنية ،أما عينة الدراسة فتمثلت ي  6جامعات م
أصل  27جامعة ،وقد استخدم الباحث امنهج الوصفي التحليلي معاجة
اموضوع ،وتوصلت الدراسة إى أن لصائص أم امعلومات مرتفعة امستوى،
والتميز امؤسسي متوسط امستوى ،ووجود أثر ذو دالة إحصائية خصائص أم
امعلومات على قدرات التعلم التنظيمية ،ووجود أثر ذو دالة إحصائية لقدرات
التعلم التنظيمية على التميز امؤسسي ،وأن قدرات التعلم التنظيمية تعتر
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وسيطا للعاقة بن لصائص أم امعلومات والتميز امؤسسي( .صاح عوض اه،
)2018

كما استهدفت دراسة ( ) Nour Mouhammad Yaghoubiإى تقييم أثر
التشغيل اآلي على التميز التنظيمي ي جامعة زاهدان اإيرانية للعلوم الطبية،
وقد مثل جتمع الدراسة ي جامعة زاهدان للعلوم الطبية وامكونة م 212
موظفا ،بينما العينة فقدرت بـ  135موظفا ،حيث م استخدام امنهج الوصفي
امسحي ي دراسة اموضوع ،وم بن النتائج الي توصلت إليها الدراسة أن
استخدام التشغيل اآلي أو أمتة امكاتب له تأثر كبر على التميز التنظيمي
للجامعة ،وأثبتت النتائج أيضا أن هناك فرق كبر بن ميز اجامعة قبل
استخدام أمتتة امكاتب وبعد استخدامها)Yaghoubi, 2014( .
كذلك دراسة (هبال عبد امالك) والي هدفت إى معرفة أثر إدراك أعضاء
هيئة التدريس ممارسة أبعاد القيادة اإسراتيجية على وائهم التنظيمي ،حيث
استهدفت الدراسة عينة قدرها  285عضوا م أعضاء اهيئة التدريسية جامعة
امسيلة ،واعتمادا على امنهج الوصفي التحليلي م دراسة اموضوع والتوصل إى
أن مارسة أبعاد القيادة اإسراتيجية كانت مستوى متوسط حسب إدراك
أعضاء هيئة التدريس ،وأن مستوى الواء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس
كان مرتفعا ،وأن هناك عاقة تأثر دالة إحصائيا بن مارسة أبعاد القيادة
اإسراتيجية والواء التنظيمي( .هبال)2018 ،
بينما دراسة ( )Thanomwan Prasertcharoensukفكان هدفها معرفة
تأثر عوامل القيادة ااسراتيجية على فعالية امدرسة اإبتدائية ي إطار مكتب
(مها كاراكام) منطقة اخدمة التعليمية  ،3حيث مثلت العينة امدروسة ي
 510فردا م اإدارين وامعلمن ي هذه امدرسة ،وقد م استخدام أسلوب امسح
البحثي إجراء الدراسة والي م لاها م التوصل إى أن هناك مستوى عال
م القيادة ااسراتيجية ي إدارة امدرسة ،أما فعالية امدرسة بشكل عام فكانت
مستوى معتدل ،وأيضا تبن أن القيادة ااسراتيجية ها تأثر جزئي على
فعالية امدرسة حل الدراسة.
)(Prasertcharoensuk, 2017
أما دراسة (لالدية مصطفى عطا) فهدفت إى معرفة أثر مارسات القيادة
اإسراتيجية ي احد م اإغراب الوظيفي ،ومعاجة اشكالية الدراسة م
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1090

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 1109- 1086 : )2021(3

استخدام امنهج الوصفي التحليلي ،ومثل جتمع الدراسة ي الشركة العامة
للصناعات الكهربائية واالكرونية التابعة لوزارة الصناعة وامعادن ،أما العينة
فقد م التيار ( ) 80فردا م العاملن فيها ،وقد م التوصل إى وجود مستوى
اهتمام مرتفع ممارسات القيادة اإسراتيجية م وجهة نظر العاملن ،ووجود
عاقة ذات دالة معنوية بن مارسات القيادة اإسراتيجية ي احد م
ااغراب الوظيفي( .مصطفى عطا)2018،
- .2اإطار النظري للدراسة:
- .1.2القيادة اإسراتيجية:
 - .1.1.2مفهوم القيادة ااسراتيجية:
كثرت التعاريف وتعددت اآراء حول معنى القيادة ،فقد أشار كاتس
وكانالي أن القيادة تظهر ي امؤلفات على ثاث صور أو معاني :نتيجة للمنصب
أو الوظيفة الي يشغلها الفرد ،أو نتيجة لصفاته الشخصية ،أو نتيجة جموعة
م السلوك ،والقيادة معناها العام كما عرفها أوردوي تيد" :هي النشاط الذي
مارسه شخص للتأثر ي الناس ،وجعلهم يتعاونون لتحقيق هدف يرغبون ي
حقيقه" ،ويعرفها ففنر بأنها" :نوع م الروح امعنوية وامسؤولية الي تتجسد ي
امدير ،والي تعمل على توحيد جهود مرؤوسيه لتحقيق اأهداف امطلوبة والي
تتجاوز مصاحهم اآنية"( .ياغي)2011 ،
أما القيادة اإسراتيجية هي القيادة الي تتميز بوضوح الرؤية امستقبلية
وتسعى لتحقيق الفاعلية والكفاءة ي امنظمة ،وحقق حالة م التكامل
والتنسيق بن امنظمة والبيئة احيطة م لال تبي اابتكار واإبداع للوصول
إى حقيق اأهداف على امدى القريب والبعيد لوضع امنظمة ي الصدارة.
(الفرجاني والدرباق)2015 ،

 - .2.1.2أهمية القيادة اإسراتيجية:
مك حديد مامح القيادة اإسراتيجية ي( :عبد العزيز)2015 ،
*القيادة اإسراتيجية مصدر اابتكار واإبداع ،وهذا يتوقف إى حد كبر
على القدرات امعرفية واإبداعية للقيادة ااسراتيجية وامتاكها لرؤية
مستقبلية؛
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*القيادة اإسراتيجية السبب ي تفوق منظمات على ألرى ،لذلك ينبغي
التخلص م اأدوار التقليدية للقيادة والتوجه للدور اإسراتيجي الذي يتطلع
إى اأفق الرحب وملك فيه القائد الرؤية كصفة ميزة ،فالقيادة
ااسراتيجية تفهم مغزى اأحداث دون التأثر بظواهر اأمور ولديها القدرة على
اخاذ القرارات بالسرعة اممكنة دون ان منعهم اخطر امتوقع.
وقد أوجد اجهي وآلرون أهمية القيادة اإسراتيجية ي( :مود)2018،
*أنها قادرة على إدلال وإحداث التغير والتطوير ي أداء امرؤوسن؛
*تعمل على إعادة تنظيم أوضاع امنظمة بشكل جعل امشكات الي ستظهر
ي امستقبل قابلة للحل؛
*تدعيم القوى اإجابية ي امؤسسة وتقليص اجوانب السلبية قدر
اإمكان.
ونذكر أيضا( :القيسي)2015 ،
*بناء إسراتيجية مؤسسية حقق النجاح واازدهار على امدى الطويل وتعزز
اميزة التنافسية امتواصلة؛
*زيادة وترقية رأس امال البشري وامعري وااجتماعي دالل امنظمة إذ تسعى
القيادة اإسراتيجية إى تنمية رأس امال البشري واستغال وصيانة الكفايات
اجوهرية ،وتنمية رأس امال اإجتماعي م لال تعزيز امناخ امؤسسي وتفعيل
الشراكات الفردية واجماعية وامؤسسية.
 - .3.1.2مارسات القيادة اإسراتيجية:
التلف الباحثون ي حديد مارسات وأبعاد القيادة اإسراتيجية نظرا
التاف توجهاتهم الفكرية ،وم أهم هذه اممارسات نذكر( :السامرائي)2018،
أ .حديد التوجه اإسراتيجي :وهو أحد امهام الرئيسية للقادة وهي حديد
رؤية ورسالة امنظمة ،فالقادة حاجة إا أن يتأكدوا أن الرؤية امستقبلية ستكون
قادرة على مواجهة التحديات الي ستواجه امنظمة ،وجب أن تصل هذه الرؤية
بشكل مفصل وواضح جميع العاملن لضمان تنفيذها وم امهم امشاركة ي
صياغتها م قبل اجميع ،لضمان عملية التفاعل وتشجيع تقاسم امعرفة
والتعلم م لال تعزيز العاقات.
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ب .تطوير رأس امال البشري :ي سياق تنمية رأس امال البشري يعد اموظفون
موردا أساسيا ومهما يتطلب ااستثمار ،ويعتر اإنسان هو امصدر الوحيد
احقيقي امستخدم للميزة التنافسية ي ظل بيئة تتسم بالعومة والديناميكية،
وهذا يتطلب م امنظمات بناء رأس مال بشري م لال التدريب والتطوير
وتوفر الدعم واميزانية امناسبة م قبل اإدارة العليا ،ولتحقيق ذلك تلعب
أنشطة إدارة اموارد البشرية دورا مركزيا ي هذا اأمر ولك بدعم م اإدارة
العليا ي امنظمة حتى تكون تلك اأنشطة فعالة ومناسبة.
خ .اممارسات األاقية :وتعنى جموعة م امعاير األاقية للسلوك
الصحيح وكل ما هو مقبول لدى اجتمع وا خالف القانون ،أصبح م
الضروري أن يكون قادة امنظمات أكثر التزاما جاه ميع أصحاب امصاح ما
ي ذلك اموظفن واموردي وامستهلكن واحكومات واجتمعات احلية ،والنزاهة
ي القيادة أمر حيوي للمنظمة لتحقيق أهدافها وم امفرض أن القيم
الشخصية الي حملها القائد ستؤثر على معتقدات الشركة وقراراتها.
د .الرقابة اإسراتيجية :تعتر الرقابة اإسراتيجية م امهام الرئيسية
للقيادة ،فم لاها تتمك اإدارة م إجاز أهدافها وقياس مدى كفاءة اجهاز
اإداري والفي م لال استخدامها للموارد البشرية وامادية ومعرفة موائمة
جهود الوحدات امختلفة ي حقيق اأهداف ،فهي مسؤولة ع تقييم وتصحيح
عمليات امنظمة م لال التغذية العكسية والقائد الناجح هو الذي يسعى
لتحقيق القصد اإسراتيجي اخاص منظمته.
 - .2.2التميز التنظيمي:
 - .1.2.2مفهوم التميز التنظيمي:
قبل التطرق إى مفهوم التميز التنظيمي سنشر إى مفهوم مصطلح
التميز )Exceller( :هي ترمة لكلمة التميز امشتقة م الكلمة الاتينية
) (Balandegiأو ) (Taaliتعي الصعود فوق شيء ما)Joulaee et al , 2015( .
والتميز التنظيمي يعرف على أنه حقيق التميز ي اأداء واحفاظ على
ميز مستويات اأداء الي ا تفي فقط متطلبات جميع أصحاب امصلحة وإما
تفوقه (Al_Faouri & Dasgupta, 2011( .
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كما يعتر هو تطوير ودعم العمليات واأنظمة لتحسن أداء امنظمة وللق
قيمة أصحاب امصلحة ،وهو أكثر بكثر م جرد نظام للجودة ،ما يعي
حقيق التميز ي كل ما تقوم به امنظمة(Wageeh, 2018 ( .
فالتميز التنظيمي هو تلك اممارسة امتأصلة ي إدارة امنظمة وحقيق
النتائج والي تركز ميعها على جموعة تتكون م تسعة مفاهيم جوهرية
تتمثل ي التوجه بالنتائج والتوجه بالعميل ،القيادة وثبات اهدف ،واادارة م
لال العمليات واحقائق ،وتطوير ومشاركة اأفراد ،والتعلم( .باشيوة وآلرون،

)2013

 - .2.2.2أهمية التميز التنظيمي:
إن حقيق التميز التنظيمي م أهم اأهداف ااسراتيجية للمنظمات،
وتظهر أهميته ي( :الشهراني)2017،
 تسهيل عمليات ااتصال الفعال بن العاملن ي امنظمة ي كافة
امستويات اإدارية والوظيفية وي كل ااجاهات وكذلك بن امنظمة
واجتمع واحيط اخارجي؛
 القدرة على إدارة العمليات واستخدام اموارد بشكل يتناسب مع احتياجات
امستفيدي م أجل الوصول إى نتائج إجابية وجذب العماء وحقيق وائهم
وذلك م لال ميز مستوى أداء امنظمة؛
 حقيق واء اموظفن ورضاهم الوظيفي ،ما يدفعهم إى بذل كافة
طاقاتهم وجهودهم ويسهل ااحتفاظ بهم ،ما يسهم ي جاح امنظمة وتقدمها؛
 حقيق معدات التغير السريعة وحقيق امنافسة غر احدودة ،وحفظ
امكانة التنظيمية مواجهة التغرات امتسارعة؛
 توفر القيادة الكفؤة والعاملن اأكفاء والثقافة التنظيمية امتميزة
ما ينعكس على البيئة التنظيمية وحقق مستويات عالية م اأداء ،وحقق
اإبداع واابتكار؛
وتكم أيضا أهمية التميز التنظيمي ي( :الرفيعي وحس )2017،
 دعم وتقوية روابط امنظمة مع أصحاب امصلحة الداللين واخارجين؛
 حقيق التكامل بن اأنظمة والعمليات وبالتالي انعكاس نتائج إجابية
وفقا للمؤشرات ااقتصادية وااجتماعية والبيئية؛
بودرهم كنزة ،صاحي مرة

1094

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 1109- 1086 : )2021(3

 يزيد م قدرة امؤسسة على التكيف م لال أنظمة التعلم واإبداع
أجل حقيق القيمة امضافة للجوانب ااقتصادية وااجتماعية والبيئية؛
 مك للمنظمة م ااحتفاظ بزبائنها احالين وجذب زبائ حتملن
كما يقودها حو فهم وإدراك أكر لاحتياجات امتوقعة للزبائ .
 - .3.2.3أبعاد التميز التنظيمي:
إتفق معظم الباحثن ي اإدارة على وجود عدة أبعاد للتميز التنظيمي ،وم
أبرزها نذكر اأبعاد التالية:
أ .ميز القيادة :ونقصد بها قدرة القيادة على التأثر ي سلوك األري
لتحقيق أهداف حرم حريتهم ووجهات نظرهم احراما كاما ،ومك
اجموعة م امشاركة معا ي عملية التنمية والتبادل واإنتقال إى رؤية النجاح
امستدامة ،ومثل درجة قدرة القائد امتميز على استغال الفرص التنظيمية
وتوفر الفرص التطويرية وقبول اأعمال امتحدية بصورة تساعد امنظمة على
مواجهة العمليات امضطربة واأزمات امتعددة( .أمد ودانوك)2017،
ب .ميز امرؤوسن:
إن البنية اأساسية أي منظمة هي العنصر البشري ،فهو امكون اأساسي
للمنظمة وهو غايتها ي النهاية ،فم امنطقي أن يكون اأفراد العاملون أحد
احاور اأساسية للتميز التنظيمي إذ يعد العاملون هم اأصل اأعلى قيمة ي
أي منظمة ،وبالتالي فإن استثمار اجهود امرتبطة بإدارة اموارد البشرية يعد م
العناصر الفاعلة ي حقيق التميز( .الرفيعي وحس )2017،
إن ميز امرؤوسن هو متعهم بقدر كاف م الكفاءات وامهارات
والسلوكيات الي مكنهم م أداء أعماهم بكفاءة وفاعلية ،والتعامل مع امواقف
ي مكان العمل والشعور باانتماء والواء للمنظمة ،وهو اتصاف أعضاء امنظمة
باحماس امتميز ي تأدية امهام بامتاكها قدرات عقلية وإمكانيات إبداعية
متميزة( .الشهراني)2017،
خ .ميز اهيكل التنظيمي :ويعي اإعتماد على هيكل تنظيمي يعتمد على
الروتن والبروقراطية واإجراءات امركزية وإتباع هيكل تنظيمي يتصف بامرونة
م أجل القدرة على التحديث واستثمار الفرص وسرعة اخاذ القرارات
وكذلك قدرة اإطار اهيكلي الذي يربط أجزاء التنظيم وحدد العاقات بن
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اأعمال وامراكز وااقسام ،والتعاون امتوقع بن أجزاء التنظيم ويوضح لطوط
السلطة وامسؤولية بشكل يساعد على أداء اأنشطة امختلفة لتحقيق اأهداف
امطلوبة (.الشهراني)2017،
د .ميز اإسراتيجية :تعر اسراتيجية امنظمة ع توجهاتها حو امستقبل
وكيفية استغال مواردها وإمكاناتها الذاتية للوصول إى حقيق أهدافها ،وهي
جموع الفعاليات واخطط الي تضعها امنظمة على امدى البعيد ما يكفل
حقيق التائم بن امنظمة ورسالتها وبن الرسالة والبيئة احيطة بها بطريقة
فاعلة( .الرفيعي وحس )2017،
نقصد بتميز اإسراتيجية درجة ميز اخطوات الي تتخذها امنظمة
لتحقيق رؤيتها ورسالتها وتفاعلها كخطة موحدة شاملة تربط مزايا امنظمة
بقدراتها اإسراتيجية على مواجهة التحديات البيئية ،كما أن ميز امنظمة
يكون عند حقيق اأهداف اإسراتيجية لذلك تصبح اإسراتيجية متميزة.
(حسن ودانوك)2017،

 - .3اجانب التطبيقي:
بعد أن تطرقنا إى ماهية كل م القيادة اإسراتيجية والتميز التنظيمي،
ولتجسيد هذه امفاهيم قمنا بإسقاط الدراسة النظرية على الدراسة التطبيقية
والي مت ي جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
 - .1.3أدوات الدراسة:
أ .منهج الدراسة:
م اإعتماد على امنهجن الوصفي والتحليلي معاجة إشكالية الدراسة ،م
لال إجراء امسح امكتي واإطاع على أهم الدراسات والبحوث ،وكذلك
ااطاع على أهم الدراسات السابقة ونتائجها ،أما الدراسة اميدانية فقد أسقطت
على عينة عشوائية م اموظفن جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،حيث م تصميم
إستبانة لصيصا هذا الغرض وزعت على العينة وم حليل البيانات الي م
معها باستخدام اأساليب ااحصائية امختلفة.
ب .جتمع وعينة الدراسة:
مثل جتمع الدراسة ي ميع اموظفن جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،حيث
م التيار أربع كليات منها وهي( :كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم
بودرهم كنزة ،صاحي مرة

1096

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 1109- 1086 : )2021(3

التسير ،كلية اآداب واللغات ،كلية احقوق والعلوم السياسية ،كلية العلوم
اانسانية وااجتماعية وعلم النفس).
أما عينة الدراسة فتم التيار عينة عشوائية م اإدارين اموظفن جامعة
قاصدي مرباح بورقلة ،حيث م توزيع  100إستبانة عليهم ،وقد م اسرجاع 85
استبانة منها 9 ،إستبانات غر صاحة للتحليل اإحصائي وبالتالي عينة
الدراسة مثلت ي  76موظفا.
خ .اأدوات واأساليب اإحصائية امستخدمة:
لإجابة على أسئلة الدراسة والتبار صحة فرضياتها م استخدام أساليب
اإحصاء الوصفي ،حيث م حيث م احصول على إدلال وتفريع امعطيات
وحليلها بواسطة الرنامج اإحصائي للعلوم ااجتماعية  SPSSبعد احصول
على مقاييس اإحصاء الوصفي كااحرافات امعيارية وامتوسطات احسابية،
وكذلك بعض االتبارات الي ختر العاقة بن امتغري  ،أما أداة الدراسة
فقد م اإعتماد على ااستبانة كوسيلة جمع البيانات اخاصة بالدراسة.
د .التبار ثبات أداة الدراسة:
سيتم م لال هذا االتبار التأكد م مدى ثبات أداة الدراسة
(ااستبانة) ،والذي يعي استقرار هذه اأداة وعدم تناقضها مع نفسها أي
احصول على نفس النتائج ي حالة ما إذا أعيد توزيعها على نفس العينة وحت
نفس الظروف.
جدول :1معامل الثبات ألفا كرومباج متغر القيادة ااسراتيجية.
امتغر

القيادة اإسراتيجية

عدد الفقرات

20

معامل ألفا -كرومباخ

0,906

امصدر :م إعداد الباحثتن بااعتماد على خرجات .spss

م لال اجدول  1ناحظ أن نسبة معامل الثبات بلغت ( )90,6%وتعد
نسبة مرتفعة وتفي بأغراض الدراسة أي هناك نسبة عالية م الثبات ،وبالتالي
يوجد استقرار ي نتائج ااستبانة حول القيادة اإسراتيجية وعدم تغرها بشكل
كبر لو م إعادة التوزيع على أفراد العينة مرة ألرى.
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جدول  :2معامل الثبات ألفا كرومباج متغر التميز التنظيمي.
امتغر

التميز التنظيمي

عدد الفقرات

20

معامل ألفا -كرومباخ

امصدر :م إعداد الباحثتن بااعتماد على خرجات spss

0,866

م لال اجدول  2ناحظ أن نسبة معامل الثبات ( ،)86,6%وتعد نسبة
مرتفعة وتفي بأغراض الدراسة أي هناك نسبة جيدة م الثبات وبالتالي هناك
استقرار ي نتائج ااستبيان حول التميز التنظيمي وعدم تغرها بشكل كبر لو
م إعادة توزيعه على أفراد العينة.
 - .2.3عرض النتائج ومناقشتها:
 - .1.2.3عرض ومناقشة النتائج امتعلقة بالفرضية اأوى :نصت الفرضية
اأوى على أنه :يوجد مستوى متوسط م مارسات القيادة اإسراتيجية
جامعة قاصدي مرباح بورقلة ،وماحظة النتائج مبينة ي اجدول  3جد.
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جدول  :3استجابة عينة الدراسة حول حور مارسات القيادة اإسراتيجية.
امتوس
ط احسابي

ااحر
اف امعياري

درجة
اموافقة

العبارات

2,11
,102

0,671
0,825

متوسطة
متوسطة

تضع قيادة اجامعة سياسات عامة تنسجم مع رؤية امؤسسة بشكل 2,23

0,814

متوسطة

2,10
تشارك قيادة اجامعة كل امعنين ي رسم التوجه ااسراتيجي 1,90

0,888
1,377

متوسطة
متوسطة

2,21

0,928

متوسطة

1,78
يتم منح العاملن السلطات الازمة إجاز أعماهم وإثبات 1,93

0,699
0,942

متوسطة

2,01
تهتم قيادة اجامعة بتهيئة واعداد قادة مستقبلين
1,64
تكافئ قيادة اجامعة اموظفن ذوي التقديرات العالية ي تقييم 1,60

0,945
0,843
0,784

1,73
ثالثا :بعد اممارسات األاقية
2,12
مثل قيادة اجامعة قدوة للمرؤوسن م لال مارساتها 2,17

0,899
0,705
0,854

2,21
تسعى قيادة اجامعة إى إشاعة القيم وامعتقدات الي تنسجم مع 2,23

0,899
0,877

متوسطة

تقوم قيادة اجامعة مكافئة املتزمن بالسلوك األاقي ي العمل 1,77

0,857

متوسطة

2,25
رابعا :بعد الرقابة ااسراتيجية
1,78
تقوم القيادة بعمل مراجعة اسراتيجية سنوية أعمال اجامعة
1,85
يوجد لدى قيادة اجامعة توجه لتصحيح ااحرافات بااعتماد 1,81

0,866
0,667
0,874
0,874

متوسطة

متوسطة

1,60

0,817

ضعيفة

أوا :بعد التوجه اإسراتيجي
لدى قيادة اجامعة رؤية اسراتيجية واضحة
عام
ينسجم التوجه ااسراتيجي للجامعة مع تغيرات البيئة احيطة
ها

تسخر قيادة اجامعة كل إمكانياتها م أجل حقيق التوجه
ااسراتيجي ها
ثانيا :بعد تطوير رأس امال البشري

قدراتهم
تهتم قيادة اجامعة بالعمل اجماعي م لال تكوي فرق العمل

اأداء السنوي
تساعد قيادة اجامعة موظفيها على تطوير مهاراتهم بشكل مستمر

األاقية
تؤكد قيادة اجامعة على امعاير األاقية أثناء اجاز العمل
ااسراتيجية امتبعة

.
تلتزم قيادة اجامعة معاير السلوك األاقي.

على معاير رقابية واضحة

يوجد وحدة أو مصلحة مستقلة تتابع عملية الرقابة
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تتوفر أليات رقابة ي اجامعة
يتم تطبيق الرقابة على ميع العاملن.
امتوسط احسابي العام

1,69
1,93
1,95

0,879
0,942
0,543

متوسطة
متوسطة
متوسطة

امصدر :م إعداد الباحثتن بناءا على خرجات برنامج ال .Spss

يظهر م اجدول السابق أن امتوسط العام لفقرات متغر القيادة
اإسراتيجية بلغ ( )1,95باحراف معياري بلغ ( )0,543وهذا يعكس درجة
موافقة متوسطة م قبل أفراد عينة الدراسة حول العبارات ،وهذه نتيجة إجابية
تدل على وجود درجة متوسطة ممارسات القيادة اإسراتيجية ي جامعة قاصدي
مرباح بورقلة م وجهة نظر امبحوثن ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (هبال عبد
امالك ،)2018 ،وختلف مع دراسة (Thanomwwan Prasertcharoensuk,
)2017
أما على مستوى كل جال م اجاات وامتمثلة ي (التوجه
اإسراتيجي ،تطوير رأس امال البشري ،اممارسات األاقية ،الرقابة
اإسراتيجية) فقد جاءت أيضا بدرجة متوسطة ،حيث جاء بامرتبة اأوى جال
" اممارسات األاقية" متوسط حسابي قدره ( ،)2,12واحراف معياري ()0,704
وجاءت عباراته بالرتيب (تلتزم قيادة اجامعة معاير السلوك األاقي) ثم
العبارة (تسعى قيادة اجامعة إى إشاعة القيم وامعتقدات الي تنسجم مع
ااسراتيجية امتبع) ،تليها العبارة (تؤكد قيادة اجامعة على امعاير األاقية
أثناء اجاز العمل) ،ثم العبارة (مثل قيادة اجامعة قدوة للمرؤوسن م لال
مارساتها األاقية) بينما ألذت العبارة (تقوم قيادة اجامعة مكافئة املتزمن
بالسلوك األاقي ي العمل ) امرتبة األرة وناحظ أن معظم إجابات
امبحوثن ركزت على هذا اجال وهذا يدل على أهمية اممارسات األاقية ي
امؤسسة اجامعية أو غرها م امؤسسات والدور الكبر الذي تلعبه هذه
اممارسات ي احافظة على معة امؤسسة واستمراريتها.
بينما اجال "التوجه ااسراتيجي" فقد جاء ي امرتبة الثانية متوسط
حسابي ( )2,11واحراف معياري( ،)0,671وجاءت عباراته على التوالي (تضع
قيادة اجامعة سياسات عامة تنسجم مع رؤية امؤسسة بشكل عام) و(تسخر قيادة
اجامعة كل إمكانياتها م أجل حقيق التوجه ااسراتيجي ها) ،تليها العبارة
بودرهم كنزة ،صاحي مرة
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(لدى قيادة اجامعة رؤية اسراتيجية واضحة) ،بعدها العبارة (ينسجم التوجه
ااسراتيجي للجامعة مع تغيرات البيئة احيطة) وألرا العبارة(شارك قيادة
اجامعة كل امعنين ي رسم التوجه ااسراتيجي ها) ما يدل على وجود رؤية
مستقبلية للجامعة تألذ بعن ااعتبار الظروف والتغرات البيئية احيطة،
كما أن هذه الرؤية تشمل امصلحة العامة للجامعة وكذا اموظفن فيها ،إا انه
وم لال إجابات امبحوثن تبن أنه ا يتم مشاركة كافة اموظفن ي
ختلف امستويات ي رسم التوجه ااسراتيجي للجامعة وعدم األذ بآرائهم.
ي حن ألذ جال "الرقابة اإسراتيجية" امرتبة الثالثة متوسط حسابي
قدره ( )1,78واحراف معياري ( ،)0,667وجاءت عباراته بالرتيب (يتم تطبيق
الرقابة على ميع العاملن)ثم العبارة(تقوم القيادة بعمل مراجعة اسراتيجية
سنوية أعمال اجامعة) ،تليهما العبارة (يوجد لدى قيادة اجامعة توجه
لتصحيح ااحرافات بااعتماد على معاير رقابية واضحة) بعدها أتت العبارة
(تتوفر أليات رقابة ي اجامعة) وألرا (يوجد وحدة أو مصلحة مستقلة تتابع
عملية الرقابة) ما يدل على وجود الرقابة ي اجامعة وتطبيقها على كافة
امستويات نظرا أهميتها ي الرقي بأداء اموظفن واكتشاف ااحرافات
واألطاء وتصحيحها.
وألرا ألد جال " تطوير رأس امال البشري" امرتبة الرابعة متوسط
حسابي قدره ( )1,78واحراف معياري ( ،)0,699حيث جاءت عبارات اجال
بالرتيب (تهتم قيادة اجامعة بالعمل اجماعي م لال تكوي فرق العمل)
تليها العبارة (يتم منح العاملن السلطات الازمة إجاز أعماهم وإثبات
قدراتهم) ،ثم العبارة (تساعد قيادة اجامعة موظفيها على تطوير مهاراتهم
بشكل مستمر) بعدها أتت العبارة (تهتم قيادة اجامعة بتهيئة واعداد قادة
مستقبلين) وألرا (تكافئ قيادة اجامعة اموظفن ذوي التقديرات العالية ي
تقييم اأداء السنوي) ما يدل أن هناك إهتمام بدرجة متوسطة م قبل قيادة
اجامعة بامورد البشري فقد جاء هذا اجال مستوى أقل م بقية اجاات وقد
يرجع ذلك إى عدم شعور اموظفن بااهتمام الكاي م قبل القادة وعدم مكافأة
وحفيز اموظفن ذوي امواهب وامهارات ما قد يقلل م عزمة اموظف ويعيق
ميزه.
بودرهم كنزة ،صاحي مرة
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 - .2.2.3عرض ومناقشة النتائج امتعلقة بالفرضية الثانية :والي نصت
على أنه :يوجد مستوى مقبول أبعاد التميز التنظيمي جامعة قاصدي مرباح
ورقلة ،وحسب النتائج مبينة ي اجدول  4جد.
جدول  :4استجابة عينة الدراسة حول حور التميز التنظيمي.
العبارات

امتوسط
احسابي

ااحراف
امعياري

درجة
اموافقة

أوا :ميز القيادة
1,96
تتوى اإدارة العليا ي اجامعة عملية التعلم التنظيمي باستمرار
1,88
تسعى اإدارة العليا ي اجامعة باستمرار إى حقيق مركز تنافسي جيد 2,30

0,664
 0,863متوسطة
 0 ,924متوسطة

تشجع اإدارة العليا اإدارة العليا اموظفن العمل بروح الفريق الواحد 1,93

0 ,914

1,80
يقوم القادة برسيخ ثقافة التميز ي كافة احاء اجامعة ونشر قيم اجودة 1,89

0 ,909
 0 ,903متوسطة

ثانيا :ميز اموارد البشرية
2,02
يتوفر لدى اجامعة بيئة تشجع ااتصال والتواصل مع اموظفن
2,07
يسهم اموظفون ي اجامعة ويشاركون بشكل واسع ي اخاذ القرار
1,72
يتحلى اموظفون دالل اجامعة مرونة عالية ي التعامل مع األري
2,15
هناك تنسيق وتكامل بن اإدارات ي اجامعة حول عمليات التخطيط 1,84

0 ,638
0 ,962
0 ,826
0 ,909
0 ,895

متوسطة

يتمتع اموظفون ي اجامعة بالذكاء ي إجاد أفضل وأسرع وأسهل احلول 2,32

0 ,854

متوسطة

1,91
توجد للمؤسسة اجامعية لطة اسراتيجية واضحة
2,10
تقوم لطة امؤسسة اجامعية على دراسة حليلية للواقع ومتطلباته
2,07
هناك مراجعة دورية خطوات تنفيذ اخطة اإسراتيجية واجازها
1,89
مك للموظفن ي ميع امستويات ي التأثر ي صياغة ااسراتيجية
1,57
تضع امؤسسة اجامعية بدائل اسراتيجية ي حالة وجود نقص ي 1,89

0 ,691
0 ,917
0 ,962
0 ,932
0 ,787
0 ,888

متوسطة

2,16
ااتصال ي امؤسسة اجامعية يتم ي كثر م اأحيان بعيدا ع التسلسل 2,09

0 ,862
 0 ,911متوسطة

ومتميز

وحثهم على اإبداع والتحسن امستمر
توفر إدارة اجامعة اموارد الازمة لإبداع والتميز
ي اأداء

اإسراتيجي إدارة اموارد البشرية

للمشكات الي تواجه اجامعة
ثالثا :ميز اإسراتيجية

اإسراتيجية امتبعة
رابعا :ميز اهيكل التنظيمي
اهرمي

بودرهم كنزة ،صاحي مرة

متوسطة

متوسطة
متوسطة

متوسطة
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متوسطة
متوسطة
ضعيفة
متوسطة
متوسطة
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يتم تشجيع الوحدات ي امؤسسة اجامعية على العمل بشكل منسق
2,48
حدد اهيكل التنظيمي لطوط السلطة بوضوح ما يؤذي إى تفادي 2,02
التدالل واازدواجية ي اأدوار
العمليات التنظيمية ي اجامعة تسر بشكل منظم وسلس بعيدا ع
العشوائية

2,09

2,558
 0 ,923متوسطة
مرتفعة

0 ,926

متوسطة

يوجد مرونة ي اهيكل التنظيمي إجراء التغيرات الي حتاجها اجامعة 0 ,942 2,14
 0,559متوسطة
امتوسط احسابي العام
2,01
امصدر :م إعداد الباحثتن بناءا على خرجات برنامج ال.Spss
متوسطة

بالنسبة متغر التميز التنظيمي وم لال اجدول السابق وبعد حليل
العبارات اخاصة به اتضح بأن قيمة امتوسط احسابي العام بلغ ( )2,01وهذا
يعكس درجة موافقة متوسطة م قبل أفراد العينة حول عبارات التميز ،وهذه
نتيجة إجابية تدل على وجود مستوى متوسط م التميز ي جامعة قاصدي
مرباح بورقلة م وجهة نظر امبحوثن ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة
(أمد حسي صاح عوض اه )2018 ،وختلف مع نتائج دراسة (لالدية
مصطفى عطا.)2018 ،
أما على مستوى اجاات وامتمثلة ي (ميز القيادة ،ميز امرؤوسن ،ميز
اإسراتيجية ،ميز اهيكل التنظيمي) فقد جاءت أيضا بدرجة متوسطة ،حيث
جاء بامرتبة اأوى جال" ميز اهيكل التنظيمي" متوسط حسابي قدره ()2,16
وإحراف معياري ( ،)0,862حيث جاءت عبارات اجال بالرتيب (يتم تشجيع
الوحدات ي امؤسسة اجامعية على العمل بشكل منسق) تليها العبارة (يوجد
مرونة ي اهيكل التنظيمي إجراء التغيرات الي حتاجها اجامعة) ،ثم العبارة
(ااتصال ي امؤسسة اجامعية يتم ي كثر م اأحيان بعيدا ع التسلسل
اهرمي) بعدها أتت العبارة (العمليات التنظيمية ي اجامعة تسر بشكل منظم
وسلس بعيدا ع العشوائية) وألرا (حدد اهيكل التنظيمي لطوط السلطة
بوضوح ما يؤذي إى تفادي التدالل واإزدواجية ي اأدوار)،ما يدل على وجود
هيكل تنظيمي ي اجامعة يتسم بامرونة والوضوح ،وحدد السلطات وامسؤوليات
بشكل دقيق م وجهة نظر امبحوثن.
ثم جاء اجال "ميز اموارد البشرية" متوسط حسابي قدره ( ،)2,02واحراف
معياري ( )0,638وجاءت عباراته بالرتيب (يتمتع اموظفون ي اجامعة بالذكاء
ي إجاد أفضل وأسرع وأسهل احلول للمشكات الي تواجه اجامعة) ثم العبارة
بودرهم كنزة ،صاحي مرة
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(يتحلى اموظفون دالل اجامعة مرونة عالية ي التعامل مع األري ) ،تليها
العبارة (يتوفر لدى اجامعة بيئة تشجع ااتصال والتواصل مع اموظفن) ،ثم
العبارة (هناك تنسيق وتكامل بن اإدارات ي اجامعة حول عمليات التخطيط
اإسراتيجي إدارة اموارد البشرية) وبعدها العبارة (يسهم العاملون ي امؤسسة
ويشاركون بشكل واسع ي اخاذ القرار) ما يدل على كفاءة اموظفن ي
اجامعة واستعدادهم الكامل للمشاركة ي النهوض باجامعة وتقدمها ،وقد
تبن م لال إجابات امبحوثن بأن اإدارة ا تشارك بشكل كبر اموظفن ي
اخاذ القرارات حيث احتلت العبارة الدالة على ذلك امرتبة األرة ،وعلى الرغم
م إمكانياتهم الي قد تساعد اجامعة على التميز ،حيث أن اإهتمام بامورد
البشري وتطويره وتنمية مواهبه قد مك اجامعة م احصول على قادة
مستقبلين تتوفر فيهم الصفات القيادية الي تدفع باجامعة حو الريادة.
بينما اجال "ميز القيادة" فقد جاء ي امرتبة الثانية متوسط حسابي
( )1,96واحراف معياري( ،)0,664وجاءت عباراته على التوالي (تسعى اإدارة
العليا ي اجامعة باستمرار إى حقيق مركز تنافسي جيد ومتميز) ،تليها
العبارة (تشجع اإدارة العليا اإدارة العليا ي اجامعة اموظفن على العمل بروح
الفريق الواحد وحثهم على اإبداع والتحسن امستمر ) ،ثم (يقوم القادة
برسيخ ثقافة التميز ي كافة احاء اجامعة ونشر قيم اجودة ي اأداء)،
بعدها جاءت العبارة (تتوى اإدارة العليا ي اجامعة عملية التعلم التنظيمي
باستمرار)،وألرا العبارة (توفر إدارة اجامعة اموارد الازمة لإبداع والتميز)،
ما يدل على الذكاء النسي الذي يتميز به القادة ي اجامعة م وجهة نظر
امبحوثن م لال تعاملهم وكيفية إدارتهم للمؤسسة اجامعية ،حيث يشجع
القادة على العمل بروح الفريق ،وحث على عملية التعلم باستمرار ما يساعد
على مشاركة امعرفة ي ختلف امستويات ،وكل هذه اممارسات بغية حقيق
التميز.
ي حن ألد جال "ميز اإسراتيجية" امرتبة الرابعة واألرة متوسط
حسابي قدره ( )1,91واحراف معياري ( ،)0,691وجاءت عباراته بالرتيب (توجد
للمؤسسة اجامعية لطة إسراتيجية واضحة)،تليها العبارة (تقوم لطة
امؤسسة اجامعية على دراسة حليلية للواقع ومتطلباته) ،ثم العبارة (تضع
بودرهم كنزة ،صاحي مرة
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امؤسسة اجامعية بدائل إسراتيجية ي حالة وجود نقص ي اإسراتيجية
امتبعة) بعدها أتت العبارة (هناك مراجعة دورية خطوات تنفيذ اخطة
اإسراتيجية واجازها) وألرا (مك للموظفن ي ميع امستويات ي التأثر
ي صياغة اإسراتيجية) ،أي وجود درجة موافقة متوسطة فيما يتعلق
بإسراتيجية امنظمة م قبل امبحوثن وهذا يدل على أن اجامعة ا متلك
إسراتيجية واضحة ومتميزة بشكل كبر م وجهة نظر امبحوثن جعلها
تتميز ع غرها م اجامعات ،ومع ذلك فإن هذا البعد جاء بدرجة متوسطة
ولك أقل م بقية اأبعاد ،كما أنه تبن م لال إجابات امبحوثن أنهم ا
ملكون صاحيات ي امشاركة ي وضع إسراتيجية اجامعة.
 - .3.2.3عرض ومناقشة النتائج امتعلقة بالفرضية الثالثة :والي نصت
على أنه :توجد عاقة ذات دالة إحصائية عند مستوى الدالة امعنوية  0.05بن
مارسات القيادة اإسراتيجية والتميز التنظيمي جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
والتبار صحة الفرضية م حساب معامل اارتباط برسون بن امتغري وم
التوصل إى النتائج امبينة ي اجدول  5جد.
جدول  :5حساب معامل اارتباط برسون.
معامل اارتباط برسون

درجة امعنوية sig

**,681

,000

مارسات القيادة اإسراتيجية
والتميز التنظيمي

امصدر :م إعداد الباحثتن بااعتماد على خرجات برنامج spss

يتبن م لال اجدول رقم  5أن قيمة الدالة اإحصائية ( )Sigاقل م
( )0,05إذن يوجد ارتباط دال احصائيا بن متغر القيادة اإسراتيجية ومتغر
التميز التنظيمي.
وم لال قيمة معامل اارتباط والي بلغت( )0,68وهي قيمة أكر م
( )0,7وهي قيمة موجبة ،تبن أنه هناك ارتباط طردي قوي بن امتغري  ،معنى
أنه كلما كانت مارسات القيادة اإسراتيجية زاد التميز التنظيمي.
جدول  :6حساب ااحدار اخطي البسيط.
النموذج

1

 Rمعامل
اارتباط

 R²معامل
التحديد

 R²تعديل

0,681

0,464

0,457
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امصدر :م إعداد الباحثتن بااعتماد على برنامج ال Spss

يتضح م اجدول السابق أن معامل اإرتباط اخطي بن مارسات القيادة
اإسراتيجية كمتغر مستقل والتميز التنظيمي كمتغر تابع هو( ) %68أي
أن هناك متوسط بن امتغري  ،أما قيمة القوة التفسرية فقد بلغت )(46%
معنى أن ( )%46م التأثر ي التميز التنظيمي يعود إى مارسات القيادة
اإسراتيجية والدور امهم الذي تلعبه ي حقيق التميز ،والنسبة امتبقية وهي
) (54%ترجع لعوامل ألرى.
اخاصة:
م لال إشكالية الدراسة والي محورت حول معرفة دور مارسات القيادة
اإسراتيجية ي حقيق التميز التنظيمي جامعة قاصدي مرباح بورقلة،
ومعاجتها م لال حوري النظري والتطبيقي ،واستخدام اأدوات واأساليب
اإحصائية امناسبة م التوصل إى أن حقيق التميز التنظيمي ا يتم إا م
لال حقيق أبعاده أا وهي ميز القيادة ،ميز اموارد البشرية ،ميز
اإسراتيجية ،ميز اهيكل التنظيمي ،كما م التوصل إى أن التميز التنظيمي
حقق للمؤسسة الواء م قبل موظفيها ،ورضاهم الوظيفي ويدفعهم أكثر
لإبداع وبذل جهودهم للوصول إى التميز .كما م التوصل إى أن القيادة
اإسراتيجية هي القيادة الي تتميز بوضوح الرؤية امستقبلية وتسعى لتحقيق
الفاعلية والكفاءة ي امنظمة ،وأنها هي مصدر اإبداع واابتكار ي حال م
تطبيق مارساتها على أكمل وجه.
ونستنتج م لال الدراسة أن:
 وجود درجة متوسطة ممارسات القيادة اإسراتيجية جامعة قاصديمرباح ورقلة ،يدل على أن اموظفن ليسوا على دراية كافية بكل ما تقوم به
القيادة اإسراتيجية باجامعة ،حيث تبن أن هناك عدم ااهتمام الكاي م قبل
اإدارة العليا بامورد البشري والعمل على تطويره على الرغم م أهميته؛ وا
توجد هناك مراجعة دورية للخطط اإسراتيجية اموضوعة م قبل اإدارة
العليا على الرغم م وضوحها؛ كما أشار امبحوثن إى عدم مشاركتهم ي
عمليات التخطيط ي اجامعة؛ كما أبدى امبحوثن تذمر م آليات ااتصال
امعتمدة ي اجامعة.
بودرهم كنزة ،صاحي مرة
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 وجود مستوى متوسط قريب م العالي م التميز ي جامعة قاصديمرباح ورقلة م وجهة نظر اموظفن فيها ،وهذه نتيجة متوقعة كون جامعة
ورقلة م أحد امؤسسات اجامعية الي عرفت جودة التعليم فيها؛ لك ابد م
إدلال امزيدم التعديات والتحسينات جعل اهيكل التنظيمي أكثر مرونة
ووضوح وكذا دعم ميز امورد البشري م لال التمكن والتفويض ،وكذا م
لال جعل اجامعة كمنظمة متعلمة وتدعم آليات التعلم التنظيمي
لاستفادة م جاربها السابقة.
 وجود عاقة إجابية طردية ذات دالة إحصائية بن مارسات القيادةاإسراتيجية والتميز التنظيمي جامعة قاصدي مرباح ورقلة عند مستوي
الدالة  ،0.05تدل على أنه كلما زادت مارسات القيادة اإسراتيجية إا وزادت
معها معدات التميز التنظيمي.
التوصيات:
 ضرورة اهتمام القيادة ي امؤسسة بتفويض السلطات ومكن امواردالبشرية وتنمية روح اإبداع لديهم بشكل أكر ما يعود بامنفعة على امؤسسة
وحرك الطاقات الكامنة لديهم؛
 ضرورة ااهتمام بالتعلم التنظيمي ونشر ثقافة التميز التنظيمي بنالعاملن ما ها م دور ي حفيز ودفع العاملن أكثر للعمل والوصول إى
التميز؛
 ضرورة تنمية وتدريب القادة امستقبلين وصقل مهاراتهم لتمكينهم ممارسة القيادة ااسراتيجية على أكمل وجه مستقبا؛
 إظهار مستويات عالية م األاق م قبل القادة ،وااهتمام بتشجيعاجانب األاقي للموظفن ما له م تأثر ي اجاهاتهم حو التميز.
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ملخص -
تهد ددده اد ددة الورقد ددة البح يد ددة إى التعد ددره علد ددج مد ددد توجد دده اأفد ددراد ي
مارسداتهم اإداريددة حددو اإدارة اإسدراتيجية للمددوارد البشددرية مدن خددال دراسددة
العوامدل اموقفيددة (اليرفيددة طو الطارئددة) ،وطثرادا علددج نتددائج مارسددات إدارة امددوارد
البشددرية علددج امددد القريددب والبعيددد ،حسددب مددوذج اارفددارد بتطبيقدده علددج إدارة
جامعددة غردايددة ،واحددددة بعينددة منهددا م لددة ي اإطددارات السددامية واإطدارات مددن
اأمانددة العامددة ،والددت تشددمل عينددة امددديريات الفرعيددة باعامعددة م د اعتمدداد طداة
الدراس ددة امتم ل ددة ي ااس ددتبيات ال ددةي توةيع دده عل ددج عين ددة بل د د  65اس ددتمارة،
اس د دتِرجن منهد ددا  60اسد ددتمارة د دداية للتحليد ددل ،وقد ددد معاعتهد ددا بالرند ددامج
اإحص ددائي  ،SPSSحيدد تو ددلنا م ددن خا ددا إى طن دده بشدد ل ع ددام يوج ددد توج دده
ض ددعيف ا دداا ب دديفراد العين ددة امدروس ددة ح ددو مارس ددات اإدارة اإس ددراتيجية
للموارد البشرية.

امؤلف امرسل :بلقاسم بن عطاء اهbenatallah.belkacem@univ-ghardaia.dz:
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- ال لمات امفتاحية
 مارسات إدارة اموارد، عوامل موقفية،إدارة إسراتيجية للموارد البشرية
. موذج جامعة اارفارد إدارة اموارد البشرية،البشرية
AbstractThis Paper Aims To Identify The Individuals' Orientation In
Their Administrative Practices Towards Strategic Human Resources
Management By Studying Situational Factors (Circumstantial Or
Emergency), And Their Impact On The Results Of Human Resource
Management Practices In The Short And Long Term, According To
The Harvard Model Applied To The Administration Of Ghardaia's
University, The Sample Is Represented By The Senior Executives
And Executives From The General Secretariat, Which Includes The
Sample Of The Sub-Directorates Of The University With The
Adoption Of The Study Tool Represented In The Questionnaire,
Which Was Distributed On A Sample Of 65 Questionnaires, In Which
60 Valid Forms Were Retrieved For Analysis, And They Were
Processed By The SPSS Statistical Program. Through It, We Found
That, In General, There Is A Weak Tendency Of The Studied Sample
Members Towards The Practices Of Strategic HR Management.
Key Words Strategic HRM, Situational Factors, HRM Practices, Harvard
HRM Model.
 مقدمة- .1

 حتم عليها التفاعل،لضمات بقاء امنيمة ي السوق ضمن امنيمات الرائدة
، ااجتماعية، ااقتصادية،م مت رات بيئية خارجية (اليروه السياسية
،)..)؛ طو داخلية (مط القيادة طو ال قافة التنييمية طو غراا..الت نولوجية
 لتحقيق الريادة،وذلك بتوفر كل اموارد البشرية وامادية وامالية والتنييمية
 للو ول لرحية طعلج عر توفر،ي السوق من خال تعزيز ميزاتها التنافسية
 اأمر الةي ا يتحقق إا،منتجات طو خدمات ذات جودة طعلج وبت اليف طقل
بامتاك مورد بشري متميز كمصدر للميزة التنافسية وجب استقطابه
 باعتبار طام وطمن ط ول امنيمة؛ وحفيز استيعاب، وايفاظ عليه وتطوير
 من خال الو ول إى،وتبي اسراتيجيات امنيمة والسعي لتحقيق طادافها
.طعلج مستو من ال فاءة والواء واالتزام ي اأداء
1111
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وبن دداء علد ددج مد ددا س ددبق ونيد ددرا ل د ددوت اعامعد ددة طح ددد طاد ددم امؤسسد ددات امنتجد ددة
للخدددمات ،حددتم عليهددا تطددوير موارداددا؛ اسدديما امددورد البشددري للو ددول م انددة
تنافسدية تضددمن دا الريددادة؛ وعلدج اددةا اأسدا ارتيينددا طدرإ اإشد الية الرئيسددة
اآتية:
 - 1.1اإش الية الرئيسية:
ي إطددار التوجدده حددو اإدارة اإسددراتيجية للمددوارد البشددرية وحسددب مددوذج
( ،)Harvard HRMكيف تؤثر العوامل اموقفية ي حسدن نتدائج مارسدات إ.
م .ب جامعة غرداية؟
وبناء عليه يتم طرإ اأسئلة الفرعية التالية:
 كيف تؤثر القوانن والقيم اجتمعية ي حسن نتائج مارسات إ .م.
ب؟
 كيف يؤثر العمل النقابي ي حسن نتائج مارسات إ .م .ب؟
 كيف تؤثر ظروه سوق العمل وخصائص قوة العمل ي حسن نتائج
مارسات إ .م .ب؟
 كيف تؤثر إسراتيجية العمل وشروطه ي حسن نتائج مارسات إ .م.
ب؟
 كيف تؤثر فلسفة اإدارة ومائمة الت نولوجيا للمهام ي حسن نتائج
مارسات إ .م .ب؟
 - 2.1الفرضية الرئيسية:
اناك طثر ذو دالة إحصائية للعوامل اموقفية ي حسدن نتدائج مارسدات إ.
م .ب حسب موذج (.)Harvard HRM
 - 3.1الفرضيات الفرعية:
 اناك طثر ذو دالة إحصائية للقوانن والقيم اجتمعية ي حسدن نتدائج
مارسات إ .م .ب.
 اناك طثر ذو دالة إحصائية للعمل النقدابي ي حسدن نتدائج مارسدات إ.
م .ب.
 اناك طثر ذو دالة إحصدائية ليدروه سدوق العمدل وخصدائص قدوة العمدل
ي حسن نتائج مارسات إ .م .ب.
بلقاسم بن عطاء اه ،مهدي شرقي
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 اندداك طثددر ذو دالددة إحصددائية لرسددراتيجية العمددل وشددروطه ي حسددن
نتائج مارسات إ .م .ب.
 اناك طثر ذو دالة إحصائية لفلسفة اإدارة ومائمة الت نولوجيا للمهدام
ي حسن نتائج مارسات إ .م .ب.
 - 4.1طامية الدراسة:
تستمد الدراسة طاميتها من كونها حاولة لتقديم حاكاة لنموذج
طعرق جامعة عامية (جامعة اارفرد) ي توجهها حو اإدارة اإسراتيجية موارداا
البشرية ،وتطبيقه علج جامعة غرداية ،للمساعدة ي رسم خطتها اإسراتيجية
موارداا البشرية ،خا ة وطت اعامعة تع ف علج إنشاء مشروع امؤسسة ،وعليه
فإتّ نتائج الدراسة قد تساعد علج الركيز علج بعض العوامل ،للحصول علج
نتائج طفضل ما يسمح للجامعة بالرقي ي التصنيفات احلية والعامية.
 - 5.1طاداه الدراسة:
تهده الدراسة للو ول إى جموعة من اأاداه نةكر منها:
 التعددره علددج التوجهددات اإسددراتيجية إدارة امددوارد البشددرية ي جامعددة
اارفرد
 التعره علج موذج اارفرد ي إدارة اموارد البشرية وإم انية حاكاتده ي
جامعة جزائرية،
 معرفددة مددد فهددم وتصددور إطددارات جامعددة غردايددة ليبعدداد اإسددراتيجية
إدارة اموارد البشرية،
 تقديم مدخات مشروع امؤسسة امزم إعداد عامعة غرداية.
 - 6.1تقسيمات الدراسة:
التط ددرق ي
تقس دديم الدراس ددة إى ج ددانبن ني ددري وتطبيق ددي ،حيد د
اعاند ددب النيد ددري إى تعريفد ددات سد ددص اإدارة اإسد ددراتيجية وامد ددوارد البشد ددرية،
واإدارة اإس ددراتيجية للم ددوارد البش ددرية ،وعنا ددراا ،ومتطلباته ددا ،ع دداوة عل ددج
التع ددره عل ددج م ددوذج ا ددارفرد إدارة ام ددوارد البش ددرية ( ،)Harvard HRMب ددل
م وناته ،طما ي اعانب التطبيقي فقد قمنا ببناء استبيات علج ضوء النمدوذج
توةيعه علج عينة من اإطارات السامية وإطارات جامعة غرداية للوقف علدج مدد
فه ددم وتص ددور ط ددحاب الق ددرار ومنفةي دده باعامع ددة للبع ددد ااس ددراتيجي للم ددوارد
بلقاسم بن عطاء اه ،مهدي شرقي
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البشرية باعامعة ،وي ا تام خلصنا إى ملة من النتائج وامقرحات الت من
شينها تقديم امساعدة مشروع امؤسسة عامعة غرداية.
 - .2اإطار النيري والدراسات السابقة
 - 1.2تعريف اإدارة اإسراتيجية للموارد البشرية (:)Strategic HRM
تع ددره اإدارة اإسد ددراتيجية للم ددوارد البشد ددرية علد ددج طنه ددا« :عمليد ددة اسد دداذ
القرارات الت تعمل علج حقيق ت يف نيام امدوارد البشدرية مد اليدروه البيئيدة
احيط ددة وعل ددج ت دددعيم إس ددراتيجية امنيم ددة وحقي ددق طا دددافها اإس ددراتيجية»
(خطاب ،2003 ،الصفحة ،)08وناحظ من التعريف طنها جموعدة القدرارات الدت
تنجم عن تفاعل نيام اموارد البشرية م مت رات البيئتن الداخليدة وا ارجيدة،
والت تعمل علج دعم إسراتيجية امنيمة باجا اأاداه اإسراتيجية.
كمددا تعددره إدارة امددوارد البشددرية اإسددراتيجية علددج طنهددا« :عمليددة اسدداذ
القددرارات بشدديت نوايددا وخطددط امنيمددة ي ش د ل السياسددات والددرامج واممارسددات
امتعلقددة بعاقددة العمددل ،وتددوفر امددوارد ،والددتعلم والتطددوير ،وإدارة اأداء ،وام افددية،
وعاقات اموظفن» ( ،2006 ،Armstrongالصدفحة  ،)116ونسدتخلص مدن ادةا
التعري ددف طت اإدارة اإسد ددراتيجية للمد ددوارد البش ددرية تتم د ددل ي ملد ددة القد ددرارات
والسياسددات الددت تشددمل جددل اجدداات والوظددائف ي امنيمددة عددن طريددق جسدديد
الرامج وا طط قصد حقيق اأاداه.
وجددد ي تعريددف أخددر طنهددا« :الوظيفددة الددت تتم ددل ي اختيددار العدداملن ذوي
ال فدداءات امناسددبة وتسددير جهددودام وتوجيدده طاقدداتهم وتنميدده مهدداراتهم ،وحفيددز
اددؤاء العدداملن وتقيدديم طعمددا م والبح د ي مشدداكلهم وتقويدده عاقددات تعدداوت
بينهم وبن ةمائهم ورؤسائهم ،وبةلك تساام ي حقيق ا ده ال لي للمنيمدة
من حي ةيادة اإنتاجية وبلوغ النمو امطلوب ليعمدال واأفدراد» (عدري،2016 ،،
الصفحة ،)105ويركز اةا التعريدف علدج طنهدا العمليدة الدت يدتم بوجبهدا وضد
كددل فددرد ي م اندده امناسددب وفددق مهاراتدده وقدراتدده ،م د السددعي للتحفيددز وتقويددة
العاقات ،م بعضهم البعض وم رؤسائهم ،وي جو يسود اانسدجام يزيدد الفدرد
من طدائه مردوديته ،وتتحقق بةلك اأاداه اإسراتيجية.
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 - 2.2اأبعاد اإسراتيجية إدارة اموارد البشرية (اأاداه):
م ددل اأبع دداد ااس ددراتيجية إدارة ام ددوارد البش ددرية خل ددق ق ددوة عم ددل فعال ددة
لددديها واء وانتمدداء للمنيمددة؛ ومعرفددة علميددة وخددرة ي جددال امددوارد البشددرية و
رط مال ف دري واسدراتيجي لده عائدد كدبر؛ وتعمدل وفدق معداير كميدة ونوعيدة
حددددة سددلفاً؛ والعمددل علددج تنميددة قدددرات قددوة العمددل بصددورة مسددتمرة مددن خددال
تدريبهم مواجهدة الت ديرات الت نولوجيدة واإداريدة ي البيئدة؛ عدر الركيدز علدج
ج ددودة اأداء واإنت دداج الش دداملن لتحقي ددق الرض ددا ل ددد الزب ددوت؛ وتهيئ ددة ض ددمات
اجتمد دداعي و د ددحي جيد ددد؛ وفد ددرا التقد دددم والرقد ددي؛ وابت د ددار وجديد ددد مسد ددتمر
ممارساتها م البيئة وإسراتيجية امنيمة؛ وتقديم رؤية جديدة معا رة تتماشج
م اجااات الت ير امعا رة؛ عدر التحددي للدرامج والسياسدات ي إدارة امدوارد
البش ددرية مس ددتمر؛ والتع دداوت والتنس دديق ب ددن م دددير إدارة ام ددوارد البش ددرية وكاف ددة
امديرين ي اإدارات اأخر ؛ باعتبار طت إسراتيجية إدارة اموارد البشرية جدزء مدن
إسراتيجية امنيمة( .العزاوي وجواد ،الصفحة )143
يددرتبط ج دداإ امنيم ددة عل ددج ام ددد الطوي ددل بشدد ل ك ددبر وطساس ددي بوردا ددا
البشري الةي يعتر ميزتها التنافسية ايقيقية وامستدامة ،ف ل مدا كدات انداك
موظفوت َمهَرَ ٌة وملتزموت و م واء كبر للمنيمة ،ويتمتعوت بتحفيدزات ومندا
وظيف ددي جي ددد -وال ددةي ي ددنع ه ب دددور عل ددج اانس ددجام مد د ب دداقي اأف ددراد ومد د
رؤسددائهم  -دفعهددم ذلددك إى ةيددادة ي امردوديددة ،والركيددز علددج جددودة اإنتدداج،
وحقيق اأاداه اإسراتيجية للمنيمة.
 - 3.2عنا ر اإدارة اإسراتيجية للموارد البشرية:
وتتم ل ي دراسدة العوامدل البيئيدة احيطدة بامنيمدة وبنيدام امدوارد البشدرية؛
ووض د طاداف ده بددا يعمددل علددج حقيددق اأاددداه العامددة بامنيمددة؛ وكددةا وض د
إسددراتيجية مددوارد بشددرية تدددعم وض د اإسددراتيجية العامددة للمنيمددة؛ ووض د
ا ط ددط الوظيفي ددة والسياس ددات ا ا ددة ب دداموارد البش ددرية وال فيل ددة بتنفي ددةاا؛
وتقييمه ددا معرف ددة مس ددتو ا دم ددة ودرج ددة رض ددا امس ددتفيدين منه ددا ،وعلي دده ددار
ضددروريا علددج اأفددراد القددائمن علددج وظيفددة امددوارد البشددرية طت يتوجهددوا توجهددا
اسراتيجيا مدن خدال امسداامة ي دياغة القدرارات اإسدراتيجية وادةا يتحقدق
ب د دددامشاركة ي ااجتماعات واعلسات الت تنعقد قصدد دياغة ااسدراتيجيات
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العامددة للمنيمددة؛ وتطددوير اأفددراد القددائمن علددج اإدارة اإسددراتيجية للمددوارد
البشددرية مدد ت ددوينهم امس ددتمر مواكبددة اعدي ددد ي جددال اس ددراتيجيات ام ددوارد
البشرية للبقاء ي الصدارة وايفداظ علدج اميدزة التنافسدية دائمدة؛ وجسديداا ي
كددل جدداات ام ددوارد البشددرية؛ ومشدداركة اإدارة مدد مي د ا يئددات والنقاب ددات
امم نّلددة للعمددال والتوا ددل معهددا فيمددا مددص قضددايا ومسددتقبل امددوارد البشددرية.
(بوةورين ،2017 ،الصفحة .)148
 - 4.2متطلبات اإدارة اإسراتيجية للموارد البشرية
مددن امتطلبددات الواجددب توفراددا مددا يلددي( :فاطمددة وعائشددة ،2019 ،الصددفحة

)114

 - 1.4.2متطلبات تنييمية ونعي بها تلك القواعد وامبادئ الت ح م
وتوجه سياسة توةي امهام وامسؤوليات داخل النيام ،وضبط تدفق امعلومات بن
ختلف اأقسام واإدارات الفرعية إدارة اموارد البشرية ،حي يقتضي حرا
إدارة اموارد البشرية ي ظل التوجه اإسراتيجي علج حقيق الفعالية امطلوبة
واانسجام امرغوب م ختلف اإسراتيجيات الوظيفية ،إعداد اي لة تنييمية
تستجيب للمتطلبات البيئية الداخلية وا ارجية ،وذلك حتج تتم ن امؤسسة
من حقيق امزايا التنافسية عن طريق ما حققه موارداا البشرية من طعمال
وطنشطة ،وتقتضي الفلسفة التنييمية ايدي ة توجيه ردود طفعال اأفراد
بالش ل الةي ينسجم م ال قافة التنييمية السائدة ي امؤسسة ،يسعج اعانب
التنييمي من متطلبات اإدارة اإسراتيجية للموارد البشرية إى حقيق
التوافق الرطسي ي امنيمة من جهة ،واعاازية وااستعداد للتجاوب بردود طفعال
مناسبة وسريعة اجا الت رات ي البيئتن الداخلية وا ارجية من جهة طخر .
 - 2.4.2متطلبات سلوكية :تقتضي اإدارة اإسدراتيجية للمدوارد البشدرية
العمددل علددج ت ددير قدديم واجااددات اأفددراد امتعلقددة بالعمددل ،حي د يزيددد وائهددم
وانتماءام للمؤسسة ودافعيتهم للعمل ،وم ن طت يتم اةا من خال تنميدة طسده
معاملة اأفراد وحسن طخاقيات وسدلوكيات واجاادات العمدل لدديهم وحاولدة
مقابلة توقعاتهم امختلفة وحسن الطاقات واإم انيات ا ا ة بتنمية وتدريب
اأفراد لزيادة شعورام باأمات الوظيفي ،وتنمية روإ االتزام واابت ار لديهم مدن
خ ددال اس ددتحداث طس دداليب ووس ددائل لتحفي ددزام تتماش ددج مد د ال ددت ر ي ق دديمهم

بلقاسم بن عطاء اه ،مهدي شرقي

1116

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 1133- 1110 : )2021(3

وحاجاتهم ،وتنميدة معداير طداء تِمدنح علدج طساسدها اأجدور وامدنح وامزايدا ،ويسدعج
اددةا اعانددب مددن امتطلبددات إى الركيددز علددج الفددرد مددن حي د إشددباع حاجاتدده،
ومنحدده طمانددا وظيفيددا يزكددي لديدده روإ االتددزام والددواء م د التمسددك بينيمددة
عادلة ي ما مص التحفيزات وامدنح والرواتدب ،للتقليدل مدن دورات العمدل واجدرة
ال فاءات.
 - 3.4.2متطلبددات إداريددة :تتطلددب اإدارة اإسددراتيجية للمددوارد البشددرية ي
إطار البعد اإداري ،إحداث بعض الت يرات ي مضموت طدائها بختلف طنشدطتها،
ومن ذلك ت ير دور ومسؤولية وظيفدة إدارة امدوارد البشدرية ،حيد تزيدد مسدتو
إشددراكها ي العمليددة؛ وت ددير طبيعددة امهددارات امطلددوب توفراددا ي مددديري إدارة
امددوارد البشددرية ،حي د تزيددد مهدداراتهم التخصصددية لتشددمل امهددارات التسددويقية،
اإنتاجيد ددة ،التمويليد ددة ،واد ددةا لزيد ددادة قد دددرة اد ددؤاء امد ددديرين علد ددج التعامد ددل م دد
ااختافات الفردية واإسدراتيجيات امطلدوب حقيقهدا ،ولضدمات حقيدق امروندة
ي عملية التخطيط؛ وت ير وتطوير طساليب ووسائل إدارة اموارد البشدرية لتشدمل
مفاايم جديدة ،والت من بينها مفهوم دورة حيداة امندتج ،ومفهدوم حفيدة امدوارد
البشرية
 - 5.2موذج جامعة اارفارد إدارة اموارد البشرية (:)Harvard HRM
قددام  Beer Michaelوجموعددة مددن امددؤلفن مددن جامعددة اارفددارد سددنة
 1984بتط ددوير م ددوذج ططلق ددوا علي دده اس ددم اخريط ددة إقل دديم إدارة ام ددوارد البش ددريةا
( Beardwellو ،2007 ،Claydonالصد ددفحة ،)14والد ددةي اشد ددتهر بعد ددداا باسد ددم
م ددوذج جامع ددة اارف ددارد ،ويع ددد ا ددةا النم ددوذج اأول ةمني ددا واأك ددر ت دديثرا عل ددج
التطددورات الاحقددة ي جددال اإدارة اإسددراتيجية ،وايقيقددة طت كافددة النمدداذج
اأخددر لددردارة اإسددراتيجية مشددتقة مددن مددوذج اارفددارد ومتدديثرة بطروحاتدده.
ويعره اةا النموذج اإدارة اإسراتيجية« :بينها موذج مدن القدرارات والسياسدات
الددت حدددد طبيعددة امنيمددة ،وطبيعددة امنتجددات طو ا دددمات الددت تقدددمها خدمددة
جتمعها( ».طمد ،2002 ،الصفحة.)24
يعتقد ط حاب اةا النموذج طت مشاكل إدارة اموظفن ي إطارادا العدام ا
م ددن حلددها إا عن دددما يطددور ام ددديروت العدداموت وجه ددة نيددر ح ددول كيفيددة رؤي ددة
امددوظفن امشدداركن ي امؤسسددة وتطددويرام ،ومددا اددي السياسددات ومارسددات إدارة
بلقاسم بن عطاء اه ،مهدي شرقي
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اموارد البشرية الت قد حقق اة اأاداه ،وام يروت طنه بددوت فلسدفة مركزيدة
طو رؤيددة إسددراتيجية -والددت ا م ددن تقدددمها إا مددن قبددل امددديرين العددامن -
مددن امددرجح طت تيددل إدارة امددوارد البشددرية جموعددة مددن اأنشددطة امسددتقلة ،والددت
ليه ا عاقة ب راا من الوظائف.
ويددر ا Beerوةمدداؤ ا طت الض د وطات خلق د اياجددة إى منيددور طوس د
وطك ر مواً ،وطت إدارة اموارد البشدرية تتضدمن ميد قدرارات اإدارة واإجدراءات
الت تؤثر علج طبيعة العاقة بن امنيمة وموظفيها وموارداا البشرية.
وقددد اقرح د مدرسددة اارفددارد طت إدارة امددوارد البشددرية ددا ميزتددات امددا طت
امددديرين امباشددرين يتحملددوت امزيددد مددن امسددؤولية لضددمات مواءمددة اإسددراتيجية
التنافس د ددية وسياس د ددات ام د ددوظفن؛ وطت ل د ددد اأف د ددراد مهم د ددة امس د دداامة ي وضد دد
السياسات الدت ح دم كيفيدة تطدوير طنشدطة امدوظفن وتنفيدةاا بطدرق جعلدها
 ،2006 ،الصفحة )09
طك ر تعزيزًا لبعضها البعض( .
الش ل :1موذج جامعة اارفارد إدارة اموارد البشرية (:)Harvard HRM
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امصدرMichael Armstrong )2006(، Strategic Human:
Resource Management A Guide To Action 3rd Edition، British
Library، London.p 06.

يتيلف مدوذج اارفدارد للمدوارد البشدرية مدن م وندات ادي كالتدالي (عمدر،
 ،2005الصفحة :)125
 - 1.5.2حديد ددد ااتمامد ددات ط د ددحاب العاقد ددة والعوامد ددل اموقفيد ددة :توض د د
اسددراتيجية إدارة امددوارد البشددرية ،وسياسددتها ي ضددوء ااتمامددات وتدديثر ط ددحاب
العاقة م امنيمة ،وكةلك بت رات البيئة الداخلية وا ارجية الت طمااا
النموذج بالعوامل اليرفية طو اموقفية ،نيرا لعدم ثباتها واستقراراا
 - 2.5.2نتائج مارسات إدارة اموارد البشرية علج امد القريب :تتم ل ي
واء عالي من اموارد البشرية
انسجام وتوافق اجتماعي بن اموارد البشرية داخل امنيمة
ت اليف إنتاج منخفضة تساعد ي حديد سعر تنافسي للمنتجات ي السوق
طداء اموارد البشرية عالي امستو .
 - 3.5.2نتائج مارسات إدارة اموارد البشدرية علدج امدد الطويدل إذا مدا تدتم
حقيق نتائج إسراتيجية إدارة اموارد البشرية علج امد القصر ،فسدوه تدنع ه
نتائجها علج امنيمة علج امد الطويل با يلي
رضا العماء من خال إنتاج سل وخدمات جودة عالية وسعر مناسب
رضا اموارد البشرية من خال إشباع مادي ومعنوي ياجاتهم
رضا احيط اجتمعي
حقيق طاداه امنيمة وضمات البقاء وااستمرار ا.
 - 4.5.2الت ةيد ددة الع سد ددية امسد ددتمرة :مد ددن خد ددال النتد ددائج الد ددت حققتهد ددا
إسددراتيجية إدارة امددوارد البشددرية حتدداج الت ةيددة الع سددية امسددتمرة إى إحددداث
ت رات ي اة اإسراتيجية با يتماشج م ت رات اليروه احيطة بهدا ،سدواء
علج الصعيد الدداخلي طو ا دارجي ،ادة الدت رات ت دوت ب ابدة مددخات جديددة
علددج إسددراتيجية إدارة امددوارد البشددرية ،لتددتاءم اددة اإسددراتيجية وتتماشددج مد
ااتمامات ط حاب العاقة وامواقف واليروه احيطة.
تتم ل مزايا اةا النموذج ي طنه ( ،2006 ،Armstrongالصفحة )09
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 يتضمن ااعراه بجموعة من مصاح ط حاب امصلحة.
 يدددرك طاميددة اامقايضدداتا ،سددواء بش د ل ددريح طو ضددمي ،بددن مص دداح
امال ن ومصاح اموظفن وكةلك بن جموعات امصاح امختلفة.
 يوسد سدياق إدارة امدوارد البشدرية ليشددمل اتديثر اموظدفا وتنيديم العمددل
وامسيلة امرتبطة بيسلوب اإشراه.
 يعره بجموعة واسعة من التيثرات علج اختيدار اإدارة اإسدراتيجية،
ما يشر إى وجود ترابط بن سوق امنتجات وامنطق ااجتماعي وال قاي.
 يؤك ددد عل ددج ااختي ددار ااس ددراتيجي وا حرك دده ايتمي ددة اليرفي ددة طو
البيئية.
- 6.2الدراسات السابقة:
 - 1.6.2دراسة (نا ر )2020 ،بعنوات واق تطبيق متطلبات اإدارة
اإسراتيجية للموارد البشرية بنيمات اأعمال اعزائرية دراسة حالة مؤسسة
اامن ومشتقاته بالشلف ،اده الباح معرفة مد تطبيق متطلبات اإدارة
اإسراتيجية للموارد البشرية ي منيمات اأعمال اعزائرية من خال الدراسة
باعتماد
الت طجري علج مؤسسة اامن ومشتقاته بالشلف وقد طو
التوجه ااسراتيجي ي إدارة اموارد البشرية من خال إتاحة الفر ة إدارة اموارد
البشرية ي امساامة ي ياغة ،تنفية ،الرقابة والتوجيه لرسراتيجية العامة
للمؤسسة.
 - 2.6.2دراسة ( Ezeو  )2020 ،Danielبعنوات Strategic Human
Resource Management and Performance of Manufacturing Firms
 ،in Nigeriaحي ادف الدراسة معرفة تيثر إدارة اموارد البشرية اإسراتيجية

علج طداء شركات التصني ي نيجريا ابتداء من سنة  2015إى غاية سنة 2019

والت خلص لوجود تيثر إجابي واام علج طداء شركات التصني ي نيجريا
لةلك تو ي الدراسة بضرورة تطبيق إدارة اموارد البشرية اإسراتيجية وطت
تعمل كمحفز لتحقيق طفضل طداء.
 - 3.6.2دراسد ددة (فد دداق و طهد ددار )2018 ،بعند ددوات اممارسد ددات اإسد ددراتيجية
للموارد البشرية منيمات اأعمال اعزائريدة مؤسسدة اتصداات اعزائدر طموذجدا،
اد ددده الباح د ددات ي دراس ددتهم لتحديد ددد مد ددد تد ددبي مؤسسد ددة اتصد دداات اعزائد ددر
للممارسددات اإسددراتيجية ي إدارة موارداددا البشددرية ،وكددةلك حديددد مسددتو
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اارتباط بن اإسراتيجية ال لية للمؤسسة وإسراتيجية مواردادا البشدرية ،وقدد
طو د د الدراس ددة بإدم دداج إدارة مواردا ددا البش ددرية ي إس ددراتيجية امنيم ددة وذل ددك
باعتبددار طت امددوارد البشددرية طحددد امصددادر اييويددة احققددة للميددزة التنافسددية ،م د
حقي ددق ت ام ددل اس ددراتيجي ب ددن طنش ددطة إدارة امد دوارد البش ددرية وب دداقي اأنش ددطة
اإسراتيجية اأخر .
 - .3اعانب التطبيقي للدراسة
 - 1.3جتم وعينة الدراسة:
يضددم جتم د الدراسددة جموعددة مددن امددوظفن مددن اأمانددة العامددة عامعددة
غرداية ،والةين ينتموت للمديريات الفرعية اأربعة ،واقتصرت عينة الدراسة علدج
فئة اإطارات السامية واإطارات ،والةين ام علدج دلة مباشدرة بمارسدات امدوارد
البشرية ،و توةي ااستبيات علج عينة بلغ عدداا  65إداريا سلم دم اسدتمارة
ااستبيات ،واسرجع منها  60استبانة ،وطاملندا  05اسدتبيانات لعددم داحيتها
للتحليل.
اعدول رقم  :01توةي العينة حسب طبيعة العمل:
النسبة
طبيعة
العدد
امئوية
العمل
إطار سامي
٪30
18
إطار
٪70
42
امصدر :إعداد الباح ن بناء علج خرجات برنامج

مددن خددال مددا ياحددظ مددن اعدددول طعددا طت نسددبة اإطددارات السددامية والددت
تش د ل منا ددب امددديرين الفددرعين ورؤسدداء امصدداح وغراددا مددن امنا ددب العليددا
قدرت ب  ٪30واي نسبة مقبولة بدالنير إى نسدبة اإطدارات اأخدر الدت ملدها
ااستبيات.
اعدول رقم  :02توةي العينة حسب امؤال العلمي
النسبة امئوية
العدد
الشهادة
٪ 743
ليسانه
31
٪ 636
ماسر
26
٪ 24
مهند
03
المصدر :إعدا الباحثين بناء ع ى م رجات برنامج spss
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ياحظ من اعدول طت نسبة امهندسن الةين مارسوت مهاما إدارية او2 4

 ٪واي نسبة ضعيفة بامقارنة م ط حاب شهادات اماسر والليسانه ،واةا راج
ل ددوت طك ددر ال ددةين يرق ددوت للمنا ددب اإداري ددة ،وخا ددة منه ددا العلي ددا ا ددم مل ددة
الليسدانه واماسددر ،ثددم التقنددين ومددنهم امهندسددن واددةا حسددب قددوانن الوظيددف
العمومي.
 - 2.3قيا النزعة امركزية وتشت العينة
معرفددة ااجددا العددام للدراسددة قمنددا بقيددا ااحرافددات وامتوسددطات ا ا ددة
ف ان النتائج التالية:
بت رات الدراسة بواسطة برنامج 25
اعدول رقم  :03جدول ااجا العام النزعة امركزية وتشت العينة
ااحرافات
0 23528
274390
440280
302590
172480
0 16630
0 26522

امت رات
امتوسطات
4 0936
القوانن والقيم اجتمعية
85832
العمل النقابي
68873
ظروه سوق العمل وخصائص قوة العمل
85323
إسراتيجية العمل وشروطه
فلسفة اإدارة ومائمة الت نولوجيا
66593
للمهام
نتائج مارسات إدارة اموارد البشرية علج
3 3988
امد القريب وعلج امد البعيد
3 5931
ااجا العام
المصدر :اعدا الباحثين بناء ع ى م رجات برنامج spss

امت رات
امستقلة

امت ر
التاب

احينا من اعدول السابق وحسب اإجابات علج مقيا لي ارت ا ماسدي،
طت النزعة امركزية وتشت العيندة مدن خدال دراسدة امتوسدط حسدابي وااحدراه
امعياري ي اجااها العام تؤول اى اموافق (إى القيمة  ) 4وذلك حسب متوسط
امتوس ددطات ال ددةي بل ددغ ح ددالي 3.6بتوس ددط اح ددراه  ،% 26فاإجاب ددات ا ا ددة
بامت ر التاب وامت رات امستقلة كان تؤول للموافق واحصرت بن القيمدتن:
 39883و ، 09364ماعدا إجابات البعد ا اا بالعمل النقابي الةي كات يدؤول
للمحايد بقيمة ، 85832 :واةا نيرا لقلة النشاط النقابي باعامعدة ،وكدةلك
لعدم احت اك طفراد العينة بالنقابات ،واةا لطبيعة عملهم اإداريدة والدت تركدز
ي اعامع ددة امركزي ددة بعي دددا ع ددن ال لي ددات م ددات تواج ددد طغل ددب طف ددراد النقاب ددات،
وكاند طعلددج قيمددة لاحرافددات سددص بعددد ظددروه سددوق العمددل وخصددائص قددوة
بلقاسم بن عطاء اه ،مهدي شرقي
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العمل ب 440280وادةا نداتج عدن اخدتاه وجهدات نيدر اأفدراد حدول مدد تديثر
ظددروه سددوق العمددل مددن حي د الددوفرة والندددرة بحدديط اعامعددة علددج التوجهددات
وا يارات اإسراتيجية .
 - 3.3اختبار دق وثبات العينة:
دق وثبات العينة استخدمنا معامل طلفا كرونبا وكان النتائج
لقيا
كالتالي:
اعدول رقم  :04معامل ال بات ألفا كرونبا
اعةر الربيعي ألفا كرونبا
عدد الفقرات طلفا كرونبا
0.938
0.881
الفقرات
29
امصدر :إعداد الباح ن بناء علج خرجات برنامج

مددن اعدددول السددابق ناحددظ طت معامددل طلفددا كرونبددا للصدددق يتع ددّ 0.88

بالنسبة ل امل ااسدتبيات مد كدوت معامدل طلفدا كرونبدا لل بدات  ،0.938وعليده
م ننددا اعتبددار ااسددتبيات ذا مسددتو عددال مددن ال بددات ،وإذا إعددادة توةيعدده م درّة
طخر علدج عيندة حمدل نفده خصدائص ادة العيندة فإنندا ستتحصدل علدج نفده
النتائج.
- 4.3اختبار التوةي الطبيعي مت رات الدراسة:
لقيد ددا م د ددد اعت د دددال توةي د د م د ددت رات الدراس د ددة ،اعتمد دددنا عل د ددج اختب د ددار
 Kolmogorov-Smirnovو  Shapiro-Wilkلتحدي ددد اأدوات اإحص ددائية
الت جب استخدامها.
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اعدول رقم  :05اختبار Kolmogorov-SmirnovوShapiro-Wilk
Shapiro-Wilk
Sig.

ddl

0 504

60

0 860

60

0 867

60

0 891

60

0 848

60

0 443

60

KolmogorovSmirnova
Statistiques ddl Sig.

Statistiques
نتائج مارسات إدارة
اموارد البشرية علج
0 096
0 982
60 200
امد القريب وعلج
امد البعيد
القوانن والقيم
0 091
0 989
60 200
اجتمعية
0 072
0 989
العمل النقابي
60 200
ظروه سوق العمل
0 059
0 990
60 200
وخصائص قوة العمل
اسراتيجية العمل
200
0 064
0 989
60
وشروطه
فلسفة اإدارة ومائمة
200
0 073
0 980
60
الت نولوجيا للمهام
امصدر :إعداد الباح ن بناء علج خرجات برنامج

لتحديد اأدوات اإحصائية الت جب استخدامها ي اختبار الفرضيات قمنا
باختب د ددار التوةيد د د الطبيع د ددي م د ددت رات الدراس د ددة ومن د دده اس د ددتخدمنا اختب د ددارين
،
 Kolmogorov-Smirnovو Wilk Shapiroبواس ددطة برن ددامج 25
وبد ددالركيز علد ددج ااختبد ددار اأول Kolmogorov-Smirnovسد ددجلنا الدالد ددة
اإحصددائية الددت بل د  0.200ل ددل امددت رات واددي إشددارة إى طت مي د امددت رات
تتبد د التوةيد د الطبيع ددي ،وعلي دده اختب ددار الفرض دديات نتج دده اس ددتخدام معام ددل
اارتباط .Spearman
- 5.3اختبار الفرضيات:
اختبار الفرضيات ،استخدام معامل سبرمات ي قيا اارتباط البسيط
بن امت رات ،ذلك أت نوع بيانات الدراسة رتي ،وقد جاءت النتائج علج النحو
التالي:
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- 1.5.3اختبار الفرضية اأوى:
اعدول رقم  :06معامل ارتباط بعد القوانن والقيم اجتمعية م امت ر
التاب
القوانن والقيم
اجتمعية

0 513
0 000
60

معامل
اارتباط
Sig.
)(bilatéral

نتائج مارسات
إدارة اموارد البشرية علج
امد القريب وعلج امد
البعيد

معامل سبرمات
Spearman

امصدر :إعداد الباح ن بناء علج خرجات برنامج

 H0ليسدد ان دداك عاق ددة ارتب دداط ذات دال ددة إحص ددائية ب ددن ام ددت ر امس ددتقل:
القددوانن والقدديم اجتمعيدة وامددت ر التدداب  :نتددائج مارسددات إدارة امددوارد البشددرية
عند امستو امعنوية 0.05
 H1اندداك عاقددة ارتبدداط ذات دالددة إحصددائية بددن امددت ر امسددتقل :القددوانن
والق دديم اجتمعي ددة وام ددت ر الت دداب  :نت ددائج مارس ددات إدارة ام ددوارد البش ددرية عن ددد
امستو امعنوية 0.05
حسب خرجات برنامج  ،SPSSمعامدل اارتبداط امسدجل  0.513وادي قيمدة
اجابية مقبولة ،وذو دالة إحصائية ما بلدغ مسدتو امعنويدة  0.000طي طقدل .0.05
وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة طي اناك عاقدة ارتبداط
ذات دالة إحصائية بن امت ر امستقل :القوانن والقيم اجتمعية وامت ر التاب
:نتائج مارسات إدارة اموارد البشرية ما يشر إى وجود عاقة تيثر بن امت رين،
ويتضددح اددةا مددن كددوت القددوانن والتعليمددات الوةاريددة العامددة وكددةا السياسددات
وااتمامات اادارة العليا للجامعة تنع ه بش ل مباشر علج نتائج مارسات إدارة
اموارد البشرية ،من خال القرارات واللوائح والتنييمات الت تسعج بهدا اعامعدة
والوةارة الو ية مواكبة تطور اعامعات العامية،إضافة إى تعزيز دور اعامعة ي
بيئتهددا احليددة مددن خددال التفاعددل امسددتمر والدددائم م د اإدارات احليددة وطفددراد
اجتم .
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- 2.5.3اختبار الفرضية ال انية:
اعدول رقم  :07معامل ارتباط بعد العمل النقابي م امت ر التاب
العمل النقابي

0,688
*0.051
60

معام د د د د د د د د د د د د د ددل
اارتباط

نتد د ددائج مارسد د ددات إدارة
معامل
ام ددوارد البش ددرية عل ددج ام ددد سبرمات
القريب وعلج امد البعيد
Spearman

Sig.
)(bilatéral
N
امصدر :إعداد الباح ن بناء علج خرجات برنامج

 H0ليسدد ان دداك عاق ددة ارتب دداط ذات دال ددة إحص ددائية ب ددن ام ددت ر امس ددتقل:
العمل النقابي وامت ر التداب  :نتدائج مارسدات إدارة امدوارد البشدرية عندد امسدتو
امعنوية 0.05
 H1ان دداك عاق ددة ارتب دداط ذات دال ددة إحص ددائية ب ددن ام ددت ر امس ددتقل :العم ددل
النقابي وامت ر التاب  :نتائج مارسات إدارة اموارد البشرية عندد امسدتو امعنويدة
0.05
حسددب خرجددات برنددامج ،SPSSفددإت معامددل اارتبدداط امسددجل  6880واددي
قيمة إجابية جيددة ،وذو دالدة إحصدائية مدا بلدغ مسدتو امعنويدة  0.051طي طعلدج
بقليددل مددن  .0.05وعليدده تددرفض الفرضددية الصددفرية وتقبددل الفرضددية البديلددة طي
اندداك عاقددة ارتبدداط ذات دال ددة إحصددائية بددن ام ددت ر امسددتقل :العمددل النق ددابي
وامددت ر التدداب  :نتددائج مارسددات إدارة امددوارد البشددرية مددا يشددر إى وجددود عاقددة
ت دديثر ب ددن ام ددت رين ،وي ددرة ا ددةا فيم ددا يشد د له الش ددريك ااجتم دداعي (نقاب ددات
اأسداتةة ونقابدات اإداريددن وغرادا )..مددن طاميدة بال ددة ي دياغة اإسددراتيجية
اإدارية والبيداغوجية للجامعة سواء علج امستو احلي جامعة غرداية طو علدج
امستو امركزي بالوةارة الو ية.
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- 3.5.3اختبار الفرضية ال ال ة:
اعدول رقم  :08معامل ارتباط بعد ظروه سوق العمل وخصائص قوة العمل
م امت ر التاب

ظروه سوق
العمل وخصائص
قوة العمل
0 130
0 023

معامل
اارتباط
Sig.
)(bilatéral

60

نتائج مارسات إدارة
اموارد البشرية علج امد
القريب وعلج امد البعيد

معامل
سبرمات
Spearman

امصدر :اعداد الباح ن بناء علج خرجات برنامج

 H0ليسدد ان دداك عاق ددة ارتب دداط ذات دال ددة إحص ددائية ب ددن ام ددت ر امس ددتقل:
ظدروه سددوق العمدل وخصددائص قددوة العمدل ،وامددت ر التداب  :نتددائج مارسددات إدارة
اموارد البشرية ،عند امستو امعنوية .0.05
 H1اناك عاقة ارتباط ذات دالة إحصائية بن امت ر امستقل :ظروه سوق
العمل وخصائص قوة العمل ،وامت ر التاب  :نتائج مارسات إدارة اموارد البشدرية،
عند امستو امعنوية .0.05
حسب خرجات برندامج  ،SPSSفدإت معامدل اارتبداط امسدجل 0 130وادي
قيم ددة إجابي ددة ض ددعيفة ومقبول ددة ،ذو دال ددة إحص ددائية م ددا بل ددغ مس ددتو امعنوي ددة
 *0.023طي طقد ددل  . 0.05وعلي د دده ت د ددرفض الفرضد ددية الص د ددفرية وتقب د ددل الفرض د ددية
البديل ددة،طي طت ان دداك عاق ددة ارتب دداط ض ددعيفة ذات دال ددة إحص ددائية ب ددن ام ددت ر
امس ددتقل :ظ ددروه س ددوق العم ددل وخص ددائص ق ددوة العم ددل ،وام ددت ر الت دداب :نت ددائج
مارس ددات إدارة ام ددوارد البش ددرية ،م ددا يش ددر إى وج ددود عاق ددة ت دديثر ض ددعيفة ب ددن
امت رين ،وناحظ اةا من حي وفرة امورد البشري دوت مراعاة ال فاءة ،ورغدم طت
اعامعة اي مصدر لت وين ال فاءات وتطويرام وتزويد سوق العمل با حتاجه،
إا طت العنصر البشري ا م ل ميزة تنافسية تسعج به اعامعة للريادة من خدال
إعطائه م انته امناسبة خال وض التوجهات وا يارات اإسراتيجية.

بلقاسم بن عطاء اه ،مهدي شرقي
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 - 4.5.3اختبار الفرضية الرابعة:
اعدول رقم  :09معامل ارتباط بعد اسراتيجية العمل وشروطه م امت ر
التاب

إسراتيجية
العمل وشروطه
0 030
0 822
60

نتائج مارسات
معامل اارتباط
إدارة اموارد البشرية علج
Sig.
)(bilatéral
امد القريب وعلج
امد البعيد
امصدر :إعداد الباح ن بناء علج خرجات برنامج

معامل
سبرمات
Spearman

 H0ليسدد ان دداك عاق ددة ارتب دداط ذات دال ددة إحص ددائية ب ددن ام ددت ر امس ددتقل:
إسد ددراتيجية العم د ددل وشد ددروطه ،وام د ددت ر التد دداب  :نت د ددائج مارسد ددات إدارة ام د ددوارد
البشرية،عند امستو امعنوية 0.05
 H1اناك عاقة ارتباط ذات دالة إحصائية بن امت ر امستقل :إسدراتيجية
العمل وشروطه ،وامت ر التاب  :نتائج مارسات إدارة اموارد البشدرية،عند امسدتو
امعنوية 0.05
حسددب خرجددات برنددامج  ،SPSSفددإت معامددل اارتبدداط امسددجل 0 030واددي
قيمة اجابية ضعيفة جدا  ،ذو دالة إحصدائية مدا بلدغ مسدتو امعنويدة  0 821طي
طعلج من  ،0.05وعليه نقبل الفرضية الصفرية طي طنه ليس اناك عاقدة ارتبداط
ذات دالددة إحصددائية بددن امددت ر امسددتقل :إسددراتيجية العمددل وشددروطه ،وامددت ر
التاب :نتددائج مارسددات إدارة امددوارد البشددرية،عند امسددتو امعنويددة  0.05وتددرفض
الفرضية البديلة ،ويفسر عدم اارتباط بن بعد إسدراتيجية العمدل وشدروطه مد
مارسات إدارة اموارد البشرية مدن خدال عددم ااسدتخدام اأم دل للمدوارد امتاحدة،
اسد دديما منهد ددا امتعلقد ددة بد دداموارد البشد ددرية ،وعد دددم وضد ددوإ الرؤيد ددة لد ددد اإطد ددارات
واإطارات السامية لاسراتيجيات امدراد اتباعهدا ،مد وجدود قيدود علدج اأفدراد ي
م ددا م ددص اإب ددداع وتط ددوير اأس دداليب اإداري ددة ،وال ددةي يرجد د س ددببه إى مل ددة
القوانن والنصوا امعمول بهدا سدواء مدا مدص الوظيدف العمدومي ،طو مدا مدص
اعامعة ،إضافة إى عدم ااستقرار والت ر امت رر لسياسات إدارة التعلديم العدالي
الناجم عدن ت در الدوةراء وامدديرين وط دحاب القدرار ،والدةي تدرك طثدرا سدلبيا علدج
بلقاسم بن عطاء اه ،مهدي شرقي
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نتائج مارسات إدارة اموارد البشرية ،طدّ بدور إى تقليل فدرا حقيدق اأادداه
التنييمية القريبة والبعيدة امد .
 - 5.5.3اختبار الفرضية ا امسة:
اعدول رقم  :10معامل ارتباط بعد فلسفة اإدارة ومائمة الت نولوجيا
للمهام م امت ر التاب
فلسفة اإدارة
ومائمة
الت نولوجيا
للمهام

0 384
0 043

معامل
اارتباط
Sig.
)(bilateral

60

نتائج مارسات إدارة
اموارد البشرية علج امد
القريب وعلج امد البعيد

معامل
سبرمات
Spearman

امصدر :اعداد الباح ن بناء علج خرجات برنامج SPSS

 H0ليسدد ان دداك عاق ددة ارتب دداط ذات دال ددة إحص ددائية ب ددن ام ددت ر امس ددتقل:
فلسفة اإدارة ومائمة الت نولوجيا للمهام ،وامدت ر التداب  :نتدائج مارسدات إدارة
اموارد البشرية ،عند امستو امعنوية 0.05
 H1اندداك عاقددة ارتبدداط ذات دالددة إحصددائية بددن امددت ر امسددتقل :فلسددفة
اإدارة ومائم د ددة الت نولوجي د ددا  ،وام د ددت ر الت د دداب  :نت د ددائج مارس د ددات إدارة ام د ددوارد
البشرية ،عند مستو امعنوية 0.05
حسدب خرجدات برندامج  ،SPSSفدإت معامدل اارتبداط امسدجل  0 384وادي
قيمدة اجابيددة حد امتوسدطة ،ذو دالددة إحصددائية مدا بلددغ مسددتو امعنويددة 0.043
طي طقل  .0.05وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلدة طي انداك
عاقددة ارتبدداط متوسددط طو حد امتوسددط ذو دالددة إحصددائية بددن امددت ر امسددتقل
:فلسفة اإدارة ومائمة الت نولوجيا للمهام ،وامدت ر التاب :نتدائج مارسدات إدارة
اموارد البشدرية،ما يشدر إى وجدود عاقدة تديثر بدن امدت رين ،مدا يشدر إى وجدود
عاقة تيثر ضعيفة بدن امدت رين ،ويرجد ادةا الضدعف ي اارتبداط إى احتمدال
عدددم فهددم بعددض طفددراد العينددة ليسددئلة الددت جدداءت ضددمن اددةا البعددد ،وكددةلك
نقص الوعي لد اأفراد بياميدة العنصدر البشدري وم انتده ي ا ي دل التنييمدي
بلقاسم بن عطاء اه ،مهدي شرقي
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للجامعة ،إضافة إى عدم اااتمام برقية اأفراد من خال ثقدافتهم التنييميدة،
والددت سددتنع ه علددج ثقافددة امنيمددة ك ددل ،م د كددوت اعامعددة فتيددة مددن حي د
طساليب توةي واستخدام ا ياكل والوسائل الت نولوجية.
 - 6.3مناقشة النتائج
اعدول رقم  :11ترتيب ومعامل ارتباط العوامل اموقفية م امت ر التاب
نتائج مارسات إدارة اموارد البشرية
علج امد القريب وعلج امد البعيد
معامل
قيمة
ا
لرتبة
اارتباط
امعنوية
0 513
0 000
2
0 688
0 051
1
0 130
0 023
4
0 030
0 822
5
3

0 043

0 384
0 349

العوامل اموقفية
القوانن والقيم اجتمعية
العمل النقابي
ظروه سوق العمل وخصائص قوة العمل
إسراتيجية العمل وشروطه
فلسفة اإدارة ومائمة الت نولوجيا
للمهام
معامل اارتباط العام

امصدر :إعداد الباح ن بناء علج خرجات برنامج

ك ددات اج ددا طف ددراد العين ددة إجابيددا بدرج ددة متوس ددطة ي م ددا م ددص ت دديثر
الق ددوانن والق دديم اجتمعي ددة بعام ددل ارتب دداط  5130يق ددارب النص ددف ي امرتب ددة
ال اني ددة  ،يتض ددح م ددن خال دده تص ددور طف ددراد العين ددة أامي ددة الق ددوانن والتعليم ددات
وتيثراا ي ياغة التوجه اإسراتيجي للمؤسسة  ،عاوة علج وعي طفراد العينة
بياميددة التدديثر اجتمعددي بالوايددة ب ددل ططيافدده م د ا ي القدديم اجتمعيددة علددج
مارس ددات إدارة ام ددوارد البش ددرية ول ددن بص ددفة متوس ددطة  ،ي ح ددن س ددجلنا اجاا ددا
إجابيا جيدا ي ما مص تيثر العمل النقابي بعامدل ارتبداط  6880ي امرتبدة
اأوى ،واددو مددا يدددل علددج إدراك طفددراد العينددة أاميددة العمددل النقددابي ي حقيددق
تطلع دداتهم ي حس ددن امن ددا التنييم ددي وا دددمات ااجتماعي ددة ،كص ددلة و ددل
بينهم وبن اإدارة العليا للجامعة والوةارة الو ية.
طمددا مددا يتعلددق باحدداور ال اثددة امتبقيددة فسددجل اجااددات تراوح د بددن
الضعيف وشبه امعدوم ،ففي ما مص حور ظروه سد د دوق العمل وخصدائص قدوة
العمل فقد كات اجا طفراد العينة إجابيا بدرجة ضعيفة بعامل ارتباط 0,130
بلقاسم بن عطاء اه ،مهدي شرقي
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ي امرتبة الرابعة ،يتضح من خاله طت طفراد العينة ا يروت تيثرا معتدرا ليدروه
سوق العمدل وخصدائص قدوة العمدل علدج نتدائج مارسدات إدارة امدوارد البشدرية ،مدا
م ددن تريددر إمددا بعدددم إمددام امسددتجوبن بفهددوم خصددائص قددوة العمددل طو لقناعددة
امستجوبن بعدم طامية خصائص اليد العاملة ي نتائج اممارسات حسب رطيهم.
ا ددةا م ددا تؤك ددد اجاا ددات طف ددراد العين ددة ح ددو ح ددور اس ددراتيجية العم ددل
وشروطه ،حي كات معامل اارتبداط  0,030وبعنويدة  0.822طعلدج مدن  0,05ي
امرتبدة اأخددرة  ،مددا يعددي حسددب امسددتجوبن ،عدددم وجددود عاقددة بددن اسددراتيجية
العمل وشروطه ونتائج مارسات إدارة اموارد البشرية ،وادةا مدا يعدزة القدول ب يداب
طو غمددوا الرؤيددة والتوجدده اإسددراتيجي للمددوارد البشددرية للجامعددة لددد طفددراد
العينة ،ذلك طت النموذج وتطبيقاته ت بد طاميدة اسدراتيجية العمدل وشدروطه ي
النتدائج  ،وادةا مدا م ددن تفسدر ب يداب رؤيدة اسددراتيجية للمدوارد البشدرية تعددز
لعدة عوامل لعل من بينهما عدم ااستقرار اإداري علج مسدتو إدارتهدا العليدا ي
السنوات اأخرة  ،إضافة إى الت ر امت رر لسياسات إدارة التعليم العدالي النداجم
عن ت ر الوةراء وط حاب القرار.
طخددرا ،وكنتيجددة مددا سددبق ،ا يددر طفددراد العينددة امسددتجوبة تدديثرا كددبرا
لفلسددفة اإدارة ومائمددة الت نولوجيددا للمه ددام علددج نتددائج مارسددات إدارة ام ددوارد
البشددرية باعامعددة ،حي د سددجل معامددل ارتبدداط حد امتوسددط  0,384ي امرتبددة
ال ال ة بن احاور ،واو ما يوحي بوجود تيثر ح امتوسط حسب طفراد العيندة ،
واددو م ددا جعلن ددا نقددول طت طف ددراد العين ددة ا يددروت طت ان دداك فلس ددفة ي اإدارة تع ددزة
العنصددر البشددري وا ثقافددة مؤسسددية طو رسددالة واضددحة  ،وا طاميددة إدارة اعددودة
علددج نتددائج إدارة امددوارد البشددرية ،واددةا مددا يندداي مددا يقدمدده النمددوذج مددن تصددور ،
ويقدم ورة علج ضرورة توضيح رسالة وإسراتيجية اعامعة إطاراتها.

بلقاسم بن عطاء اه ،مهدي شرقي
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- .4خامة:
خلصدد الدراس ددة إى وج ددود بع ددض ال م ددوا ي تص ددور ت دديثر طبع دداد العوام ددل
اموقفية ي نتائج مارسات إدارة امدوارد البشدرية حسدب مدوذج (،)Harvard HRM
وطت ا ددةا ال م ددوا يتب دداين ب ددن ا ددة اأبع دداد ،فنج ددد (ال م ددوا) قوي ددا ي طبع دداد
اسراتيجية العمدل وشدروطه ،ظدروه العمدل وخصدائص قدوة العمدل ،ومتوسدطا ي
طبعاد فلسفة اإدارة ومائمة الت نولوجيدا للمهدام والقدوانن والقيدام ااجتماعيدة،
وقل دديا ي بع ددد العم ددل النق ددابي ،وا ددو م ددا يق دددم م دددخات مهم ددة ل ددردارة العلي ددا
للجامعة ،إعادة النير ي توجهاتهدا ااسدراتيجية بواردادا البشدرية ،اسديما ي
إعداداا مشروع امؤسسة ا اا بها .

بلقاسم بن عطاء اه ،مهدي شرقي

1132

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 1133- 1110 : )2021(3

- .5امراج :

 القطامن طمد .)2002( .اإدارة اإسدراتيجية :مفداايم وحداات تطبيقيدة .عمدات:
دار جداوي.
 طهار نا در .)2020( .واقد تطبيدق متطلبدات اإدارة اإسدراتيجية للمدوارد البشدرية
بنيمات اأعمال اعزائرية دراسة حالة مؤسسة اامن ومشتقاته بالشلف .جلة البحدوث
ااقتصادية وامالية  ،الصفحات .215- 202
 عايدددة السدديد خطدداب .)2003( .اإدارة اإسددراتيجية للمددوارد البشددرية .القدداارة :دار
شركه ايريري للطباعة.
 عقيلددي عمددر .)2005( .إدارة امددوارد البشددرية امعا ددرة :بعددد اس ددراتيجي .ااردت :دار
وائل للنشر والتوةي .
 فاطمة بودية ،و بن واضح سنوسي عائشة .)2019( .طثر اإدارة اإسراتيجية للموارد
البشرية علج حسن طداء امؤسسة دراسدة حالدة مديريدة توةيد ال هربداء وال داة بالشدلف .جلدة
البحوث والدراسات التجارية ،ا .114
 فروة بوةورين .) 2017( .طثدر مارسدات إدارة امدوارد البشدرية ي بنداء امزايدا التنافسدية
للمؤسسددات امتوسددطة اعزائريددة .148 .كليددة العلددوم ااقتصددادية والتجاريددة وعلددوم التسددير
ططروحة دكتورا جدامعة فرحات عبّا سطيف.1
 حم ددد ف دداق ،و نا ددر طه ددار .)2018( .اممارس ددات ااس ددراتيجية للم ددوارد البش ددرية
منيمددات اأعمددال اعزائريددة مؤسسددة اتصدداات اعزائددر طمددوذج .جلددة التنميددة وإدارة امددوارد
البشرية حوث ودراسات .09 ،
 ج ددم عب ددد اه الع ددزاوي ،وعب ددا حس ددن ج ددواد .)2013(.تط ددور إدارة ام ددوارد البش ددرية
امفهوم ااسراتيجية واموق التنييمي .اأردت :دار الياةوري العلمية.
 وسيم طبو عري .)2016( .،ااجاادات ايدي دة ي إدارة اأعمدال (اجلدد  .)1اأردت:
دار من احيط إى ا ليج للنشر.

 ،Tim Claydon .)2007( .Human Resourceو  Julie Beardwell
Management A Contemporary Approach .London: Prentice hall financial
times.
 ،Cross Ogohi Daniel .)2020( .Strategic Humanو  Lilian Chineye Eze
Resource Management and Performance of Manufacturing Firms in Nigeria .
)  ،22 ،الصفحات IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM-01
.08
 Michael Armstrong .)2006( .HANDBOOK OF HUMAN
( London: Britishالمج د RESOURCE MANAGEMENT PRACTICE .)10
Library.
 Michael Armstrong .)2006( .STRATEGIC HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT A GUIDE TO ACTION . London : British Library.

بلقاسم بن عطاء اه ،مهدي شرقي

1133

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد  14العدد 1159- 1134 : )2021(3
جلَة الواحات للبحوث والدراسات
ISSN : 1112 -7163
E-ISSN: 2588-1892
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2

دراسة أهم العوامل امؤثرة على أداء القطاع السياحي ي اجزائر
باستخدام منهجية خريطة اأهمية  -اأداء .IPMA
Study the most important factors affecting the performance of
the tourism sector in Algeria, using importance – performance
map IPMA method.

حسن عطااه
 - 1جامعة مواي الطاهر ،كلية العلوم ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير،
خر إدارة وتقييم أداء امؤسسات سعيدةattallah_54@yahoo.fr ،
تاريخ ااستام2020-05-03 :

تاريخ القبول2020-12-03 :

ملخص -
اهدف من هذا البحث هو دراسة اهم العوامل امؤثرة على اداء القطاع
السياحي ي اجزائر ،ومن اجل دراسة هذا اموضوع م توزيع استبيان على
جموعة من اافراد ووكاات السياحة واأسفار وبلغت حجم العينة  110فرد,
وم استخدام جموعة من اادوات ااحصائية التالية:موذج ااحدار البسيط,
وخريطة ااهمية –ااداء  ، ipmaوم التوصل من خال هذه الدراسة اى ان
هناك تأثر ذو دالة احصائية للقطاع الفندقي والسياسة السياحية احكومية
والبنية التحتية السياحية على اداء قطاع السياحة ي اجزائر.
الكلمات الدالة -
القطاع الفندقي ،البنية التحتية ،ااداء السياحي ،التسويق السياحي .
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AbstractThe Aim Of This Research Is To Study The Most Important
Factors Affecting The Performance Sector Tourism In Algeria. In
Order To Study This Effect, A Questionnaire Was Distributed To A
Group Of Individuals, Travel Agencies, The Sample Size Was 110
Individuals, And A Group Of The Following Statistical Tools Were
Used: The Simple Regression Model, And IPMA Method, It Was
Found Through This Study That There Is An Effect Of The Hotel
Sector And Government Tourism Policy And Tourism Infrastructure
On The Performance Of The Tourism Sector In Algeria.
Key WordsHotel Sector, Infrastructure, Tourism Performance, Tourism
Marketing.
 - .1مقدمة:

يلعب القطاع السياحي دورا مهما بالنسبة اقتصاديات بعض الدول وعلى
رأسها الدول النامية حيث يساهم ي بعض الدول مثل تركيا ،مصر ،تونس
وامغرب بأكثر من  %40من صادرات اخدمات هذه الدول ,وهذا حسب
احصائيات امنظمة العامية للتجارة لسنة  ،2018كما يساهم قطاع السياحة
جلب العملة الصعبة هذه الدول وبامقابل فان لقطاع السياحة دورا مهما ي
اجاد مناصب العمل امباشرة والغر امباشرة من خال امؤسسات الفندقية
وشركات الطران والنقل البحري ووكاات السياحة ،وحتى يقوم القطاع
السياحي بدوره على احسن وجه ،ابد من توفر بعض الشروط وإجاد الظروف
امائمة من اجل مارسة القطاع السياحي دوره بكل فعالية وتنافسية مع الدول
اأخرى ،وهذا ما حرص على القيام به من خال هذه الدراسة استكشاف
وحليل اهم العوامل امؤثرة على اداء القطاع السياحي ي اجزائر حتى يقوم
بدوره ي حقيق التنويع ااقتصادي وإجاد موارد جديدة للعملة الصعبة بعيدا
عن قطاع احروقات.

ااشكالية:ما مدى تأثر القطاع الفندقي والسياسة السياحية احكومية
والبنية التحتية على اداء القطاع السياحي ي اجزائر.
حسن عطااه
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الفرضيات:
الفرضية الرئيسية :يوجد تأثر ذو دالة احصائية للقطاع الفندقي،
والسياسة السياحية احكومية ،والبنية التحتية السياحية على اداء القطاع
السياحي ي اجزائر.
الفرضية الفرعية اأوى :يوجد تأثر ذو دالة احصائية للقطاع الفندقي
على اداء القطاع السياحي ي اجزائر.
الفرضية الفرعية الثانية :يوجد تأثر ذو دالة احصائية للسياسة السياحية
احكومية على اداء القطاع السياحي ي اجزائر.
الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد تأثر ذو دالة احصائية للبنية التحتية
السياحية على اداء القطاع السياحي ي اجزائر.
اهمية البحث:
تستمد اهمية البحث من اهمية اموضوع بذاته حيث اصبحت السياحة تلعب
دورا اساسيا ي احداث التنمية ااقتصادية وامساهمة ي التنويع ااقتصادي
لكثر من الدول كما انها تساهم ي جلب العملة الصعبة ها ،حيث ان كثر من
الدول امهتمة بصناعة السياحة قامت بتطوير البنية التحتية مثل الفنادق،
الطرقات السريعة ووسائل النقل احديثة وتطوير امواني وامطارات باعتبارها
عوامل مهمة لنجاح القطاع السياحي ،وهذا ما ينعكس بشكل اجابي على
امواطن.
اهداف البحث يهدف هذا البحث اى ما يلي:
 التعريف بقطاع السياحة وأهميته بالنسبة لاقتصاد الوطي ومقارنة
ذلك بالدول ااخرى .
 دراسة واقع التنافسية السياحية ي اجزائر مقارنة ببعض دول العام.
 حليل البنية التحتية السياحية ي اجزائر.

الدراسات السابقة:
حسن عطااه

1136

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 1159- 1134 : )2021(3

دراسة :( 2019) , Khanalizadeh and Ranjandishهدفت هذه الدراسة
إى حث العوامل الي تؤثر على جذب السياح الدولين إى إيران للفرة بن
 1983إى  2015م استخدام موذج( )ARDLلتقدير آثار النمو ااقتصادي،
وتطوير الفنادق ،وسعر الصرف احقيقي على صناعة السياحة.أظهرت نتائج
هذه الدراسة أن هناك تأثر للتطوير الفندقي ،وسعر الصرف احقيقي ،والناتج
احلي اإمالي احقيقي على السياحة الدولية ي إيران على امدى الطويل
والقصر.كما اشارت هذه الدراسة اى أن تطوير الفنادق مكن أن يزيد على
امدى القصر والطويل من عدد السياحة الدولية إى إيران.
دراسة :( 2017) , Masadeh ,et al.هدفت هذه الدراسة إى قياس أثر
التطوير الفندقي على التنمية السياحية امستدامة ي فنادق العقبة الواقعة ي
اأردن ،حيث م توزيع استبيان على  170فرد ويتضمن  44فقرة وم إجراء
حليات احدار بسيط واختبار  Tو  ANOVAاختبار فرضيات البحث .اشارت
نتائج الدراسة اى وجود تأثر إجابي كبر لتطوير الفنادق على التنمية
السياحية امستدامة .وكشفت النتائج أيضا أنه ا يوجد فرق كبر ي تأثر
تطوير الفنادق على التنمية السياحية امستدامة مكن أن يعزى إى اجنس.
كما أشارت النتائج إى عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية ي تأثر تطوير
الفنادق على التنمية السياحية امستدامة لصاح العمر وامستوى التعليمي
والدخل الشخصي ووضع العمل وتصنيف الفندق.
دراسة :( 2017) , Almomani1 , et al.هدفت هذه الدراسة إى حليل آثار
احفاظ على البيئة ،والتكنولوجيا امتقدمة ،وصورة الفندق ،وجودة اخدمة
الفندقية على واء السياح.م حليل بيانات  193استبيانًا حتوي على  48سؤاا
بغرض مع امعلومات من الضيوف ي فنادق اخمس جوم ي مدينة العقبة
الواقعة ي اأردن ،م إجراء حليل ااحدار امتعدد اختبار فرضيات البحث.
كشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود تأثر كبر للحفاظ على البيئة ،وصورة
الفندق ،وجودة اخدمة على واء السياح ،ي حن أن التكنولوجيا امتقدمة ليس
ها تأثر كبر التأثر عليهم.
دراسة:(2011) , Seetanah , et al.هدفت هذه الدراسة اى حليل أهمية
البنية التحتية كعامل مهم ي تطوير الوجهة السياحية جزيرة موريشيوس
حسن عطااه
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وتشر نتائج هذه الدراسة إى أن السياح يتأثرون كثرا بالبنية التحتية
للجزيرة ،وخاصة من أوروبا وأمريكا وآسيا .كما توصلت هذه الدراسة اى ان
البنية التحتية السياحية ودخل السياح واأسعار النسبية مكونات لزيادة الطلب
السياحي ,كما اشارت هذه الدراسة اى دور السياسة احكومية ي تطوير القطاع
السياحي من خال بذل جهود تسويقية كبرة على امستوى الدولي.
 - .2مفاهيم عامة حول السياحة:
 - .1.2تعريف السياحة:
هي التفاعات ااقتصادية امباشرة والغر امباشرة النامة عن وصول زوار
من خارج الدولة اى اقليم او دولة اخرى بعيدة عن موطنهم ااصلي وتوفر هم
هذه الدولة اخدمات امختلفة الي حتاجونها خال اقامتهم وتساهم هذه
اخدمات ي اشباع رغباته امختلفة .وحسب منظمة السياحة العامية فان
السياحة هي جموعة من النشاطات الي يقوم بها اشخاص مثل نشاط السفر
واإقامة ي اماكن بعيدة او خارج البيئة ااعتيادية الي يعيشون فيها مدة ا
تزيد عن سنة متتالية ويكون ذلك بهدف التسلية او العمل او اي نشاطات اخرى
ليست ذات عاقة بالنشاط الذي مارسه الشخص داخل بيئته ااصلية  .كما
اشارت اللجنة ااجتماعية وااقتصادية لغربي اسيا  ESCWAالتابعة لأمم
امتحدة فان السياحة هي اي شخص يقوم برحلة بن دولتن او اكثر مدة تزيد
عن  24ساعة وتقل عن سنة وذلك بغرض قضاء عطلة او وقت فراغ او مارسة
اعمال معينة او للتجارة او أية اغراض اخرى(النسور،2008،ص ص .) 24- 23
وهناك من يعرف السياحة بأنها عبارة عن انتقال اافراد بشكل مؤقت اى
اماكن خارج حات سكناهم او اعماهم ااعتيادية ،والنشاطات الي يقوم بها
خال ااقامة ي تلك اأماكن ،والوسائل الي توفر اشباع حاجاتهم
(امساعد,2006,ص  .)214وهي ايضا جموعة من العاقات والظواهر الي تنشأ
من السفر واإقامة امؤقتة طاما انها ا تؤدي اى اقامة دائمة ،وا تتضمن اي
نشاط للكسب امادي(عبد الرحيم,2012,ص .)55
والسياحة هي حركة مؤقتة وقصرة امدى لأفراد إى الوجهة الي تقع
خارج اأماكن الي يعيشون ويعملون فيها عادة (Tuhin and Tofael,2011,pp
) ,287-298وأخرا السياحة هي ظاهرة اجتماعية وثقافية واقتصادية تنطوي
حسن عطااه
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على حركة الناس إى بلدان أو أماكن خارج نطاق بيئتها امعتادة أغراض
شخصية أو جارية او مهنية وهي نشاط ترفيهي ،وتشمل صناعة السياحة ميع
اأنشطة ااجتماعية ااقتصادية الي تشارك بشكل مباشر أو غر مباشر ي
تقديم اخدمات للسياح)  ،(Hasan and Jobaid,2014,pp40-48.كما تتعدد
اغراض السياحة إما من أجل التمتع بامناظر الطبيعية او لأغراض التالية:
رياضية ،امغامرة  ،العاج ،زيارة ااماكن الدينية(الطائي ،2014،ص .) 182
 - .2.2خصائص الطلب السياحي( :احديد,2010,ص )139
(الطائي,2014,ص ) 200
 احساسية الشديدة حو الظروف والعوامل ااقتصادية واإجتماعية
والسياسية والطبيعية السائدة ي الدول امستقبلة للسياحة.
 قابلية الطلب السياحي للتغر تبعا أسعار اخدمات السياحية السائدة
ي الدول امستقبلة للسائحن.
 ميل الطلب السياحي للتوسع والزيادة سنويا ولكن ليس معدات
ثابتة.
 امومية اي إرتفاع الطلب السياحي ي اوقات معينة مرتبط باأعياد
ومواسم معينة .
 اخدمات السياحية هي خدمات تتسم بالفناء وا مكن خزنها وا
امتاكها.
 اخدمات السياحية هي خدمات غر ملموسة ويصعب وصف امنافع
والتسهيات اموجودة ي امقصد السياحي او الفندق او امطعم.
 اخدمات السياحية هي متغايرة اخواص حيث ختلف تقديم وتقييم
اخدمة من فرد آخر.
 تتسم اخدمات السياحية انه ا مكن نقلها اى حيث يتواجد الزبون.
 العاقة التفاعلية بن مقدمي اخدمة والزبائن حيث جب تواجد مقدم
اخدمة و امستفيد منها ي نفس الزمان و امكان.
 - .3اهم مقومات جاح القطاع السياحي:

حسن عطااه
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سنحاول من خال هذه الفقرة طرح اهم امقومات الي من شأنها توفر
الظروف اأساسية لتفعيل دور السياحة حيث يوجد عدة عوامل اخرى مكنها ان
تؤثر على القطاع السياحي إا اننا سنقتصر على ذكر بعضها.
 - .1.3دراسة السوق السياحية:
يعتر السوق السياحي احد منافذ التوزيع الي تعتمد عليها الدولة لذلك
فان دراسة هذا السوق تعتر من امهام ااساسية الي يقوم بها جهاز التسويق
السياحي للتعرف على حجم هذه السوق وقدرته على تنمية الطلب السياحي فيه
وتتضمن هذه الدراسة العناصر التالية ( :احديد،2010،ص )94
 الوضع ااقتصادي للسوق السياحي.
 اخصائص ااجتماعية للسوق السياحي.
 الوضع السياسي ي السوق السياحي.
 حجم الفرص امتاحة بالسوق السياحي.
 اموقع اجغراي ومدى قربه أو بعده عن الدولة.
 اجراء الدراسة السكانية جتمع هذا السوق والتقسيمات الرئيسية له
من حيث الدخل وامهنة و اجنس والسن .
 - .2.3تطوير وحسن البنية التحتية للسياحة:
انطاقا من امؤشرات الصادرة عن تقارير اهيئات الدولية امهتمة بالشأن
السياحي يتبن ان الدول الي حازت على امراتب ااوى ي جال مؤشرات
التنافسية السياحية كان لديها قاسم مشرك أا وهو ااهتمام بالبنية التحتية
للسياحة حيث تتمثل مكونات البنية التحتية للخدمات السياحية فيما يلي :
 - .1.2.3امرافق اأساسية:وتتمثل ي( :احديد،2010،ص  )133شبكات
الطرق واجسور ،شبكات امياه والصرف الصحي ،شبكات الكهرباء ،شبكة
ااتصاات السلكية والاسلكية ،امراكز الصحية والعاجية ،البنوك ،النوادي
الرياضية واإجتماعية ،شركات الطران واماحة البحرية.
 - .1.2.3امرافق السياحية :امنشات الفندقية ,بيوت الشباب ،احات
السياحية مثل امطاعم ،الشركات السياحية وشركات النقل السياحية ،حات
بيع السلع واهدايا ،شركات ومكاتب تأجر السيارات.
 - .3.3التسويق السياحي:
حسن عطااه
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هو ذلك النشاط ااداري والفي الذي تقوم به امنظمات وامنشآت السياحية
داخل الدولة وخارجها لتحديد ااسواق السياحية امرتقبة والتعرف عليها
والتأثر فيها بهدف تنمية احركة السياحية القادمة ،وحقيق اكر قدر مكن
من اايرادات السياحية(عبد الرحيم ،2012 ،ص ،)58وهي ايضا كافة اجهود
واأنشطة امنظمة والي يتم تأديتها بتناغم مدروس من طرف كافة مقدمي
اخدمة السياحية بأجزائها امختلفة ،والي تهدف اى اشباع اذواق امتلقن او
الراغبن ي السياحة بشتى صورها(عبيدات ،2008،ص .) 129وقد رأى Jobber
بان مفهوم التسويق السياحي يتطلب ااهتمام بثاثة عناصر اساسية تتمثل ي
التوجه حو الزبائن وتوفر امنظمة الي تقوم برمة وتنفيذ التوجه السابق
وأخرا حقيق الرفاهية ااجتماعية هؤاء الزبائن على امدى
الطويل(احديد,2010,ص  ،)84والتسويق السياحي هو جهد متكامل إرضاء
السياح من خال إتاحة أفضل اخدمات هم,كما انه اداة لتحويل السياح
احتملن إى السياح الفعلين (Hasan and Jobaid,2014,pp 40-48).
 - .4أهمية وواقع السياحة ي اجزائر مقارنة ببعض الدول
 - .1.4اهمية القطاع السياحي ي اجزائر مقارنة ببعض الدول:
لقد عرف العام ي السنوات ااخرة ارتفاعا كبرا لعدد السياح ،حيث
انتقل عدد السياح من  25مليون سائح اى  1.2مليار سائح ي الفرة ما بن
 1950و .2016ومع وجود  1.8مليار سائح دولي متوقع حلول عام  ،2030فإن
القطاع السياحي لديه القدرة على لعب دور رئيسي ي خلق فرص عمل كثرة
وامساعدة ي بناء اجسور بن الناس والثقافات .وي عام  2017واصلت صناعة
السفر والسياحة إحداث تغير حقيقي ي حياة اماين من الناس من خال دفع
عجلة النمو وخلق فرص العمل واحد من الفقر وتعزيز التنمية والتسامح.وقد
ساهمت هذه الصناعة مبلغ  7.6تريليون دوار أمريكي ي ااقتصاد
العامي( ٪10.2من الناتج احلي اإمالي العامي) وولدت  292مليون وظيفة
(وظيفة واحدة من بن  10وظائف على كوكب اأرض) ي عام  ،2016وبلغ عدد
السياح  1.2مليار ي عام  ،2016بزيادة قدرها  46مليون مقارنة بعام  2015ومن
امتوقع أن تستمر هذه اأرقام الواعدة ي الزيادة ي العقد امقبل .وقد أظهرت
اأحاث أنه مقابل توجه  30سائح جديد إى مقصد سياحي حدد يؤدي اى
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إنشاء وظيفة جديدة ،كما ان فرصة عمل واحدة ي صناعة السياحة اأساسية
تولّد حو.5 1وظيفة إضافية غر مباشر ي القطاعات امرتبطة بقطاع
السياحة( .)world eonomic forum,2017كما أصبحت صناعة السفر
والسياحة اليوم تقريبا تستوعب حوالي ضعف عدد النساء العامات ي
القطاعات اأخرى ،ومثل صناعة السياحة حوالي %30من صادرات اخدمات
العامية،كما مثل أكر فئة تصديرية ي البلدان النامية ،وهي عبارة عن مولد
عمالة هائل(منظمة العمل الدولية.)2013,
وكما هو موضح ي اجدول رقم()01فان مساهمة قطاع السياحة ي
ااقتصاد الوطي مقارنة ببعض الدول مثل تونس ،امغرب ،تركيا هي دون
امستوى ,حيث بلغت ايرادات تركيا من السياحة حوالي  %75من مداخيل
اجزائر من البرول لسنة  ،2017كما ان قيمة الناتج احلي للسياحة الركية
مثل حوالي ست مرات الناتج احلي للسياحة ي اجزائر.
جدول .1مساهمة السياحة ي التنمية ااقتصادية لبعض الدول(سنة )2017
تونس

امغرب

تركيا

عدد السياح

 .71مليون

 .45مليون

 10مايين

 40مليون

ايرادات السياحة

307
مليون $

.4 1مليار $

.8 5
مليار $

.6 26مليار $

قيمة الناتج احلي لقطاع
السياحة

.9 5
مليار $

.5 2مليار $

.7 7
مليار $

.9 35مليار $

مساهمة القطاع السياحي
ي الناتج احلي اامالي

.5%3

.8%5

.7%7

.0%5

امؤشرات

اجزائر

عدد العمال ي قطاع
السياحة
حجم اليد العاملة ي
جال السياحة بالنسبة
2.3%
6.8%
5.3%
3.0%
للعدد اامالي لليد
العاملة
امصدر :من اعداد الباحث انطاقا من تقرير امنتدى ااقتصادي العامي حول التنافسية
السياحية الدولية لسنة .2017
327306

185290

731525

599870

 - . 2.4واقع التنافسية السياحية ي اجزائر مقارنة ببعض الدول:
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حسب اجدول رقم( )02فان اجزائر احتلت امرتبة ااخرة بالنسبة لبعض
امؤشرات السياحية مقارنة ببعض الدول ،حيث عرف حجم اانفاق احكومي ي
جال السياحة تأخرا كبرا وهذا نظرا لعدم ادراج احكومة اجزائرية قطاع
السياحة ضمن اولوياتها ااستثمارية ،وبالرغم من ان اجزائر متلك على عدد
كبر من امواقع الطبيعية والثقافية امصنفة ضمن الراث العامي ،إا انه نظرا
لضعف فعالية التسويق السياحي فان هذه امواقع م تستطع جذب عدد كبر
من السياح والزوار.
جدول .2مؤشرات التنافسية السياحية للجزائر مقارنة ببعض دول العام لسنة . 2017
تركيا
امغرب
تونس
اجزائر
امؤشرات
65
87
الرتيب العام للتنافسية السياحية
44
118

حجم اانفاق احكومي على السياحة

123

19

59

132

فعالية التسويق احكومي السياحي

127

101

42

66

امصدر :من اعداد الباحث انطاقا من تقرير امنتدى ااقتصادي العامي حول التنافسية
السياحية الدولية لسنة .2017

 - . 3.4واقع القطاع الفندقي ي اجزائر:
حسب اجدول رقم ( )03فانه ناحظ ان اجزائر حتل مراتب متأخرة ي
جال البنية التحتية امرتبطة باجال السياحي ،حيث عرف قطاع الفندقة
وامتمثل ي مؤشر عدد غرف الفنادق تصنيف متأخر مقارنة بالدول ااخرى،
بينما عرفت تونس تقدما كبرا ي هذا اجال ،واجدير بالذكر ان الرتيب
اجيد للدول ي جال التنافسية السياحية حسب تقرير التنافسية للسياحة
والسفر هو مرتبط بشكل كبر مدى تقدم الدول ي جال البنية التحتية
امرتبطة بالقطاع السياحي مثل امطارات وامواني وعدد ونوعية الفنادق.

جدول .3ترتيب الدول حسب مؤشرات تنافسية القطاع الفندقي لسنة . 2017
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امؤشرات
جودة اخدمة الفندقية
درجة رضا الزبائن عن
اخدمات الفندقية

اجزا
ئر132

80
95

تونس

امغرب
47
74

128

اميزة التنافسية أسعار
الفنادق

66

عدد غرف الفنادق(بالنسبة
ل 100نسمة)

111

ترك
20يا
39

9

37

30

81

27
64

امصدر :من اعداد الباحث انطاقا من تقرير امنتدى ااقتصادي العامي حول التنافسية
السياحية الدولية لسنة .2017

وحسب اجدول رقم ()03فان ترتيب اجزائر ي جال القطاع الفندقي هو
متأخر جدا مقارنة مع بقية الدول وخاصة ي جال تنافسية اسعار الفنادق
حيث تعرف اسعار الفنادق ي اجزائر ارتفاعا كبرا مقارنة ببقية الدول بينما
ميزت الفنادق ي تونس بأنها ااقل سعرا مقارنة بامغرب وتركيا .كما عرفت
جودة اخدمات الفندقية ي اجزائر مرتبة متأخرة مقارنة ببقية الدول .وحسب
اجدول رقم( )03فان هناك انعكاس كبر مستوى جودة اخدمات الفندقية
واميزة التنافسية أسعار الفنادق على مستوى رضا الزبائن عن اخدمات
الفندقية حيث عرفت اجزائر ي هذا اجال مرتبة متأخرة مقارنة ببقية الدول .
 - .5الدراسة اميدانية
 - .1.5عينة الدراسة:
تتكون عينة البحث من  110فرد وم الركيز من خال هذه الدراسة على
استهداف وكاات السياحة باعتبارها اكثر امؤسسات اهتماما وتأثرا بالقطاع
الفندقي ي اجزائر حيث توجهنا اى  25وكالة سياحة وشكلت هذه الفئة %23
من عينة البحث ،وم تسليم هذا ااستبيان بشكل مباشر اى وكاات السياحة
والسفر اثناء مشاركتهم ي الصالون الدولي للسياحة واأسفار الذي انعقد
بواية بوهران من  26اى  29فراير  ،2020اى جانب هذه الفئة م ااعتماد ي
اختيار عينة البحث على فئة اموظفن وبشكل خاص ااساتذة اجامعين
باعتبارهم من امستهلكن للخدمات الفندقية اثناء تنقاتهم خال املتقيات
وامؤمرات امنعقدة ي اجزائر وكان عددهم  35اي بنسبة  %32من عينة
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البحث ،وم ارسال استبيان الكروني اليهم إا ان درجة ااستجابة م تكن ي
امستوى امطلوب ،اى جانب هذه الفئات م ايضا استهداف فئة طلبة الدكتوراه
واماسر الذين يزاولون دراستهم ضمن خصص تسويق اخدمات جامعة سعيدة،
حيث بلغ عددهم  50طالب اي بنسبة  %45من عينة البحث ،وقد بلغت نسبة
ااناث  %40من عينة البحث والذكور .%60
جدول .4خصائص افراد العينة (وكاات السياحة)
البيانات

التكرارات

النسبة امئوية

من سنة اى  05سنوات

14

%56

من  06سنوات اى  09سنوات

04

%16

اكثر من  10سنوات

07

%28

ا يوجد

12

%48

من  1اى  5رحات

08

%32

من  5اى  10رحات

05

%20

امتغرات
ااقدمية

عدد الرحات
السياحية امنظمة

امصدر :من اعداد الباحث انطاقا من برنامج .spss

جدول .5خصائص افراد العينة ( باستثناء وكاات السياحة)

امتغرات

البيانات

التكرارات

النسبة امئوية

اجنس

ذكر

51

%60

انثى

34

%40

من  20سنة اى  25سنة

30

%35

من  26سنة اى  30سنة

20

%23

اكثر من  30سنة

35

%42

طالب

50

%59

موظف

35

%41

العمر

الوظيفة

امصدر :من اعداد الباحث انطاقا من برنامج .spss

 - .2.5اداة الدراسة:
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تتمثل اداة الدراسة ي استبيان م توزيعه بشكل مباشر اى وكاات السياحة
والبعض ااخر م توزيعه على شكل استبيان الكروني على جموعة من
ااساتذة اجامعين وطلبة الدكتوراه ،ويتكون هذا ااستبيان من قسمن:
القسم ااول:يتضمن البيانات الشخصية وم الركيز على اجنس ,والعمر,
والوظيفة.
القسم الثاني:يتضمن جموعة من احاور على النحو التالي:حور القطاع
الفندقي(تضمن 07فقرات) ،وحور البنية التحتية (تضمن 07فقرات) ،وحور
السياسة السياحية احكومية(تضمن 03فقرات) ،وحور اداء القطاع السياحي
ي اجزائر(تضمن 04فقرات) ،ومن اجل حديد عبارات هذه احاور م ااستعانة
بتقرير تنافسية السياحة والسفر لسنة  2017الصادر عن امنتدى ااقتصادي
العامي ،وم استخدام مقياس ليكرت اخماسي.
 - .2.5اساليب امعاجة ااحصائية :من اجل معاجة بيانات الدراسة م
استخدام الرنامج ااحصائي للعلوم ااجتماعية  spssكما م ااعتماد على
ااساليب ااحصائية التالية:اختبار الفا كرونباغ لقياس ثبات وصدق اداة
الدراسة ،موذج ااحدار البسيط ،خريطة اأهمية – ااداء باستخدام برنامج
. Smart Pls
 - .6نتائج الدراسة:
 - .1.6قياس موثوقية وثبات اداة الدراسة:
لقياس درجة ثبات أداة الدراسة م استخدام طريقة Cronbach’s
(Alphaكرونباخ ألفا)والي تعتمد على ااتساق الداخلي وتعطي فكرة عن
اتساق اأسئلة مع بعضها البعض ومع كل اأسئلة بصفة عامة والي مكن
احصول عليها من خال برنامج  ،Spssوحسب اجدول رقم()06فان قيمة
معامل ألفا ل  Cronbachحاور متغرات الدراسة هي اكر من  ،0.6وهي
القيمة امثالية هذا امعامل ومنه مكن ااعتماد على مقاييس هذه الدراسة
باعتبار أنها تتضمن جانب كبر من الدقة واموثوقية.
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جدول .6قياس موثوقية وثبات اداة الدراسة
القطاع الفندقي

قيمة معامل الفا
كرونباخ
.7900

السياسة السياحية احكومية

.7990

البنية التحتية للقطاع السياحي

.8140

اداء القطاع السياحي

.8840

ميع احاور

.8400

احاور

امصدر :من اعداد الباحث انطاقا من برنامج .spss

 - .2.6حليل نتائج حاور الدراسة:
 - .1.2.6حليل اجاهات تقييم افراد عينة البحث حور القطاع الفندقي:
من خال اجدول رقم ( )07يتبن أن أغلب اجاهات افراد عينة البحث
كانت اقل من متوسط القياس  3حيث ان متوسط حور القطاع الفندقي كان
مساويا ل  .872كما ان اغلب فقرات هذا احور كانت اقل من متوسط القياس
 3حيث عرفت فقرة  HOT7على ادنى تقييم ضمن هذا احور حيث اعتر افراد
عينة البحث ان الفنادق ي اجزائر ا تقدم خدمات ذات جودة عالية ونفس اامر
ينطبق على تقييم فقرة  HOT6حيث اعتر افراد عينة البحث ان اجزائر ا
متلك العدد الكاي من الفنادق ذات التصنيف العالي( اربع جوم) والي مكن
ان تساهم ي تلبية حاجات السائح اأجني او احلي ،وهذا نظرا للمساحة
اجغرافية الكبرة الي تتمتع بها اجزائر ،وي امقابل حازت بعض فقرات حور
القطاع الفندقي على تقييم متوسط مثل فقرة  HOT4حيث اعتر افراد عينة
البحث ان اغلب الفنادق ي اجزائر تستخدم التكنولوجيات احديثة لإعان او
التواصل مع الزبائن مثل اانرنت ووسائل التواصل ااجتماعي وخاصة
الفايسبوك.
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جدول .7تقييم افراد عينة البحث حور القطاع الفندقي
احور

القطاع الفندقي

رموز
امتغرات

امتوسط
احسابي

قيمة T

مستوى
الدالة

HOT1

.76362

-2.114-

.0370

HOT2

3.1364

1.163

0.248

HOT3

2.8909

-1.215-

0.227

HOT4

3.5818

5.370

0.000

HOT5

2.6545

-2.669-

0.009

HOT6

2.5818

-3.464-

0.001

HOT7

2.5455

-4.248-

0.000

متوسط حور القطاع
2.87
الفندقي
امصدر :من اعداد الباحث انطاقا من برنامج .spss
1.8-

0.074

 - .2.2.6حليل اجاهات تقييم افراد عينة البحث حور السياسة السياحية
احكومية:
حسب اجدول رقم ( )08فانه مكن القول ان متوسط حور السياسة
السياحية احكومية حاز على ادنى تقييم نظرا ان متوسط هذا احور كان
مساويا ل .382وهو تقييم متدني جدا مقارنة باحاور ااخرى ،وعرفت فقرة
 GOV2ادنى تقييم حيث اعتر افراد عينة البحث ان احكومة ا تقوم جهود
كافية لتطوير السياحة ي اجزائر ،ي حن م اتفاق افراد عينة البحث على ان
اجزائر ا تقدم التسهيات الازمة لقدوم السياح اى اجزائر ضمن تقييمهم
لفقرة  GOV3حيث اعتر افراد عينة البحث ان هناك صعوبة ي احصول على
تأشرة لدخول السياح اى اجزائر وهو ما يقيس درجة انفتاح الدولة على العام
اخارجي ،وي امقابل اعتر افراد عينة البحث ان احكومة اجزائر ا تقوم
حمات تسويقية فعالة للرويج للسياحة باجزائر.
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جدول .8تقييم افراد عينة البحث حور السياسة السياحية احكومي
احور
السياسة السياحية
احكومية

رموز
امتغرات

امتوسط
احسابي

قيمة T

مستوى
الدالة

GOV1

2.4000

-6.253-

0.000

GOV2

2.3636

-5.987-

0.000

GOV3

2.3818

-5.386-

0.000

متوسط حور
السياسة السياحية
7.422.38
احكومية
امصدر :من اعداد الباحث انطاقا من برنامج .spss

0.000

 - .3.2.6حليل اجاهات تقييم افراد عينة البحث حور البنية التحتية
السياحية:
من وجهة نظر افراد عينة البحث فان البنية التحتية امرتبطة بالقطاع
السياحي هي دون امستوى امطلوب كما أنها تعرف تأخرا كبرا وخلا جوهريا
والدليل على ذلك أن كل فقرات هذا احور كانت اقل من متوسط احساب ،3
اى جانب أن أغلب اجاهات تقييم افراد عينة البحث لفقرات هذا احور كانت
متدنية جدا وضمن هذا ااجاه حازت فقرة  INFRA5على ادنى تقييم حيث
اعتر افراد عينة البحث ان اجزائر ا متلك وسائل النقل احديثة وذات
اجودة العالية مثل احافات والقطارات ،كما انها ا متلك القطارات
السريعة  TGVوذلك اذا اخذنا بعن ااعتبار ان السائح احلي أو ااجني
يرغب ي التمتع بامناظر الطبيعية للبلد امستضيف من خاله سفره عر
احافات او القطارات ،ي حن عرفت فقرة  INFRA1تقييما ماثا حيث يرى
افراد عينة البحث ان اجزائر ا متلك امطارات وامواني امؤهلة استقبال
السياح ااجانب او احلين ،وا تتمتع بالشكل اجمالي للمطارات احديثة وا
تستخدم التكنولوجيا احديثة ،وي نفس ااطار اجه افراد عينة البحث ي
تقييم لفقرات هذا البعد حيث اعترت ان اجزائر ا متلك العدد الكاي من
الطائرات لنقل السياح اى جانب غياب معدات الصراف االي  ATMوالذي
يعبّر عن تأخر اجزائر ي جال التكنولوجيا امالية.
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جدول .9تقييم افراد عينة البحث حور البنية التحتية السياحية
احور

البنية التحتية
السياحية

متوسط حور
البنية التحتية
السياحية

رموز
امتغرات
INFR1

امتوسط
احسابي
.29092

-7.127-

INFR2

.46362

-4.806-

.0000

INFR3

.53642

-4.332-

.0000

INFR4

.64552

-3.364-

.0010

INFR5

.12732

-8.574-

.0000

INFR6

.76362

-2.173-

.0320

INFR7

.47272

-5.036-

.0000

.472

قيمة T

.47-7

مستوى
الدالة
.0000

.0000
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 - .4.2.6حليل اجاهات تقييم افراد عينة البحث حور اداء القطاع
السياحي ي اجزائر:
حسب اجدول رقم ( )10فان متوسط اجابات افراد عينة البحث على اسئلة
هذا احور كان اقل من متوسط احساب ,3كما عرفت اجابات افراد عينة
البحث على اسئلة حور أداء القطاع السياحي ي اجزائر اجاها متدنيا ،حيث
حازت فقرة  PERFTS1على ادنى تقييم واعتر افراد عينة البحث ان درجة
اقبال السياح على وجهة اجزائر قليل وهذا مقارنة مع بعض دول العام وخاصة
بامقارنة مع الدول اجاورة مثل تونس وامغرب ،ونفس التقييم ينطبق على بقية
فقرات حور اداء القطاع السياحي ي اجزائر حيث يرى افراد عينة البحث ان
القطاع السياحي ا يساهم ي جلب العملة الصعبة كما انه ا يساهم ي حقيق
التنويع ااقتصادي بدرجة كبرة اى جانب عدم قدرة القطاع السياحي ي
حقيق اإضافة ي جال اجاد مناصب العمل.
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جدول . 10تقييم افراد عينة البحث حور اداء القطاع السياحي ي اجزائر
احور

رموز
امتغرات
PERFTS1

امتوسط
احسابي
.32732

-6.266-

اداء القطاع
السياحي

PERFTS2

.62732

-2.888-

.0050

PERFTS3

.93642

-.519-

.6050

PERFTS4

.92732

-.588-

.5580

متوسط اداء
القطاع السياحي

.72

قيمة T

.22-3

مستوى
الدالة
0.000

.0020
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 - .3.6نتائج اختبار الفرضيات:
 - .1.3.6اختبار الفرضية الرئيسية:
حسب اجدول رقم ( )11فان قيمة  Fتساوي  .323ومستوى الدالة يساوي
 .0000وهو اقل من  .050وهذا ما يدعم صاحية النموذج اختبار الفرضية
الرئيسية ،كما تبن من خال اجدول رقم ( )11أن امتغرات التالية وهي
جتمعة وامتمثلة ي:القطاع الفندقي والسياسة السياحية احكومية والبنية
التحتية السياحية ها تأثر ذو دالة احصائية على اداء القطاع السياحي ي
اجزائر ،وهذا نظرا ان مستوى الدالة يساوي  .0000وهو اقل من  .050كما ان
قيمة  ،.6380=Bوبناء عليه نقبل الفرضية الرئيسية اأوى الي تنص على انه
يوجد تأثر ذو دالة إحصائية للقطاع الفندقي والسياسة السياحية احكومية
والبنية التحتية على أداء القطاع السياحي ي اجزائر.
وحسب اجدول رقم ( )11فان قيمة  R² =0.178وهذا يعي ان امتغرات
التالية وهي جتمعة وامتمثلة ي:القطاع الفندقي والسياسة السياحية
احكومية والبنية التحتية السياحية استطاعت تفسر التباين احاصل ي اداء
القطاع السياحي باجزائر بنسبة  .8%17وهي نسبة مكن القول انها منطقية
نظرا حدودية عدد متغرات الدراسة ،بينما ترجع بقية نسبة التفسر اى عوامل
اخرى وهي كثرة نظرا أهمية هذا اموضوع وإرتباطه متغرات اقتصادية كلية
مثل حجم اانفاق الكلي على قطاع السياحة اى جانب تأثر معدل الصرف
وطبيعة النموذج ااقتصادي امتبع ي اجزائر والذي ا يعتر القطاع السياحي
حسن عطااه
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ضمن اولوياته ااقتصادية نظرا اعتماده الكبر على احروقات .كما تضمن
اجدول رقم ( )06قيمة معامل  B=0.638والي مكن ان نفسر من خاله ان
زيادة اهتمام احكومة بهذه العوامل وامتمثلة ي القطاع الفندقي والسياسة
السياحية احكومية والبنية التحتية السياحية بنسبة  %100يؤدي اى زيادة
وحسن اداء القطاع السياحي بنسبة  .8%63ويبقى هذا جرد تقدير ي حدود
العينة امدروسة إا أنه مكن ان يوضح دالة وأهمية اهتمام احكومة بهذه
العوامل من اجل تنشيط وحسن اداء القطاع السياحي ي اجزائر.
جدول .11نتائج اختبار صحة فرضيات الدراسة.
الفرضيات
الفرضية
الرئيسية
الفرضية الفرعية
ااوى
الفرضية الفرعية
الثانية
الفرضية الفرعية
الثالثة

معامل
ااحدار
الغر
امعيارية
0.638

معامل
ااحدار
امعيارية

قيمة
SIG

0.421

0.000

0.390

0.000

0.356

0.000

11
0.092
0.304
0.408
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0.001

معامل
التحديدR²

اختبار F

0.178

23.3

0.152

19.4

0.533

0.127

15.7

0.392

 - .2.3.6اختبار الفرضية الفرعية ااوى:
حسب اجدول رقم ( )11فان قيمة  Fتساوي  .419ومستوى الدالة يساوي
 .0000وهو اقل من  .050وهذا ما يدعم صاحية النموذج اختبار الفرضية
الفرعية ااوى ،كما تبن من خال اجدول رقم ( )11ان امتغر امستقل
وامتمثل ي:القطاع الفندقي له تأثر ذو دالة احصائية على اداء القطاع
السياحي ي اجزائر ،وهذا نظرا ان مستوى الدالة يساوي  .0000وهو اقل من
 .050كما ان قيمة  ،.5330 =Bوبناء عليه نقبل الفرضية الفرعية اأوى الي
تنص على انه يوجد تأثر ذو دالة إحصائية للقطاع الفندقي على أداء القطاع
السياحي ي اجزائر.وتتوافق هذه النتيجة مع الدراسات التالية (JOVANOVIĆ :
; 2017 Almomani ,et al., ;2017 Masadeh , et al., ,2016; and ILIĆ
) )Khanalizadeh and Ranjandishوحسب اجدول رقم ( )11فان قيمة
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 R²=0.152وهذا يعي ان امتغر امستقل وامتمثل ي:القطاع الفندقي استطاع
تفسر التباين احاصل ي اداء القطاع السياحي باجزائر بنسبة  ،.2%15كما
تضمن اجدول رقم ( )11قيمة معامل  ، B=0.533ومكن ان نفسر من خال
هذه القيمة ان زيادة اهتمام احكومة بالقطاع الفندقي بنسبة  %100يؤدي اى
زيادة وحسن اداء القطاع السياحي بنسبة . .3%53
 - .3.3.6اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
حسب اجدول رقم ( )11فان قيمة  Fتساوي  .715ومستوى الدالة يساوي
 .0000وهو اقل من  .050وهذا ما يدعم صاحية النموذج اختبار الفرضية
الفرعية الثانية ،كما تبن من خال اجدول رقم ( )11ان امتغر امستقل
وامتمثل ي:السياسة السياحية احكومية له تأثر ذو دالة احصائية على اداء
القطاع السياحي ي اجزائر ,،وهذا نظرا ان مستوى الدالة يساوي  .0000وهو
اقل من  .050كما ان قيمة  ،.3920 =Bوبناء عليه نقبل الفرضية الفرعية
الثانية الي تنص على انه يوجد تأثر ذو دالة إحصائية للسياسة السياحية
احكومية على اداء القطاع السياحي ي اجزائر .وتتوافق هذه النتيجة مع
الدراسات التالية .) Seetanah , et al., 2011; Vujko and Gajić,2014(:وحسب
اجدول رقم ( )11فان قيمة  R²=0.127وهذا يعي ان امتغر امستقل وامتمثل
ي:السياسة السياحية احكومية استطاع تفسر التباين احاصل ي اداء القطاع
السياحي باجزائر بنسبة  ،.7%12كما تضمن اجدول رقم ( )11قيمة معامل
 ، B=0.392ومكن ان نفسر من خال هذه القيمة ان زيادة اهتمام احكومة
بالقطاع السياحي ي اجزائر بنسبة  %100يؤدي اى زيادة وحسن أداء القطاع
السياحي بنسبة ..2%39
 - .4.3.6اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
حسب اجدول رقم ( )11فان قيمة  Fتساوي  11ومستوى الدالة يساوي
 .0010وهو اقل من  .050وهذا ما يدعم صاحية النموذج اختبار الفرضية
الفرعية الثالثة ،كما تبن من خال اجدول رقم ( )11أن امتغر امستقل
وامتمثل ي:البنية التحتية السياحية له تأثر ذو دالة احصائية على أداء القطاع
السياحي ي اجزائر ،وهذا نظرا ان مستوى الدالة يساوي  .0000وهو اقل من
 .0010كما ان قيمة  ،.4080 =Bوبناء عليه نقبل الفرضية الفرعية الثالثة الي
حسن عطااه

1153

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 1159- 1134 : )2021(3

تنص على انه يوجد تأثر ذو دالة إحصائية للبنية التحتية السياحية على اداء
القطاع السياحي ي اجزائر.
وتتوافق هذه النتيجة مع الدراسات التالية;JOVANOVIĆ and 2006 :
) ،) ;Boopen,Seetanah et al.,2011 ILIĆ,2016; Kachniewska,2015وحسب
اجدول رقم( )11فان قيمة  R²=0.092وهذا يعي ان امتغر امستقل وامتمثل
ي:البنية التحتية السياحية استطاع تفسر التباين احاصل ي اداء القطاع
السياحي باجزائر بنسبة  ،.2%9كما تضمن اجدول رقم ( )11قيمة معامل
 ,B=0.408ومكن ان نفسر من خال هذه القيمة ان زيادة اهتمام احكومة
بالبنية التحتية السياحية بنسبة  %100يؤدي اى زيادة وحسن اداء القطاع
السياحي بنسبة . .8%40
 - .3.6نتائج خريطة ااهمية – ااداء:
تقوم منهجية خريطة ااهمية – ااداء بتوسيع نتائج  PLSمستندة ي
ذلك على حديد امتغر اهدف ,كما يعتمد حليل خريطة ااهمية – ااداء
على معامات امسار الغر امعيارية ,وي امقابل يسمح استخدام بيانات IPMA
بإنشاء خريطة لأهمية واأداء حيث مثل احور السيي اهمية امتغرات
الكامنة بالنسبة للمتغر اهدف اي حجم التأثرات الكلية اما احور العيي فهو
مثل اداء هذه امتغرات الكامنة وهو يعر عن متوسطات الدرجات اموحدة الغر
امعيارية ،ويتم الركيز من خال هذه اخريطة على امتغرات الواقعة ي اسفل
من هذه اخريطة ان لديها اهمية كبرة بالنسبة للمتغر اهدف ولكنها تقدم
اداء اقل .ومن اجل استخدام منهجية  IPMAابد اوا من حديد امتغر
الكامن اهدف ومن خال دراستنا م حديد اداء القطاع السياحي ي اجزائر
باعتباره متغر كامن هدف يتم من خاله دراسة اهمية وأداء امتغرات ااخرى
بالنسبة هذا امتغر اهدف ،وا تقتصر منهجية  IPMAعلى دراسة امتغرات
الكامنة بل مكن اجرائها على مستوى امؤشرات(فقرات الدراسة) من خال دراسة
ااهمية النسبية أحد مؤشرات الدراسة مقارنة بامؤشرات ااخرى ي موذج
الدراسة(.جوزيف،هار واخرون،ترمة زكريا بلخامسة، 2020،ص ص - 354
.)360
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من خال اجدول رقم( )12والشكل رقم ( )1م الركيز على اهم امؤشرات
الي حازت على اهمية كبرة مقارنة بامؤشرات ااخرى ،حيث انه من الواضح ان
مؤشر  GOV2وامتمثل ي مدى قيام احكومة بتطوير القطاع السياحي ي
اجزائر هو اكثر امؤشرات من ناحية ااهمية نظرا حصوله على اكر قيمة
معامل التأثر الغر امعياري ووجوده ي اسفل من خريطة اأهمية – اأداء
ومكن تفسر قيمة اهمية هذا امؤشر ان زيادة اداء هذا امؤشر بوحدة واحدة يؤدي
اى زيادة اداء القطاع السياحي ب  .1230اي ينتقل اداء القطاع السياحي من
 .35542اى  ،.47842وبنفس الطريقة مكن قياس تأثر بقية امؤشرات على اداء
القطاع السياحي ي اجزائر.ومن خال اجدول رقم( )12والشكل رقم ( )1مكن
القول ان اغلب امؤشرات ااكثر تأثرا هي تتبع حوري السياسة السياحية
احكومية والقطاع الفندقي وهذا يدل اهمية دور احكومة والقطاع الفندقي ي
ترقية القطاع السياحي ي اجزائر وحسن ادائه.
جدول .12مؤشرات اأهمية – اأداء أهم حددات القطاع السياحي ي
اجزائر.
امؤشرات ااهمية ااداء
العبارات
تقوم احكومة جهود كافية لتطوير قطاع السياحة
ي اجزائر.
تقوم احكومة حمات تسويقية فعالة للسياحة ي
اجزائر.
تقوم الفنادق باستخدام التكنولوجيات احديثة ي
معاماتها التجارية(اانرنت,الفايسبوك).....
هناك حرص كبر للفنادق وشركات الطران
ووكاات السياحة على حقيق رضا السياح.
هناك عدد كاي لفنادق اكثر من *** ي اجزائر.
يوجد موارد بشرية مؤهلة للعمل ي القطاع السياحي
باجزائر.
تقدم الفنادق ي اجزائر خدمات ذات جودة عالية.

GOV2

.1230

.0934

GOV1

.1060

.0035

HOT4

.0840

.5464

HOT1

.0810

.0944

HOT6

.0640

.5439

HOT2

.0540

.4153

HOT7

.0540

.6338
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شكل.1خريطة ااهمية – ااداء حددات القطاع السياحي ي اجزائر

امصدر :من اعداد الباحث انطاقا من برنامج .Smart Pls

 - .7خامة:
حاولنا من خال هذه البحث دراسة واقع السياحة ي اجزائر وإجراء حليل
أهم العوامل امؤثرة على اداء القطاع السياحي ي اجزائر ،حيث اقتصر البحث
على تناول تأثر القطاع الفندقي والبنية التحية السياحية والرويج السياحي
احكومي للوجهة السياحية اجزائرية على أداء القطاع السياحي ي اجزائر،
وهذا نظرا للقيود امكانية والزمنية لتناول باقي امتغرات امؤثرة على اداء
السياحة ي اجزائر إا انه من خال هذه الدراسة توصنا اى النتائج التالية:
 من خال ااحصائيات الواردة ي تقرير تنافسية السياحة والسفر،
والصادرة عن امنتدى ااقتصادي العامي لسنة  ،2017تبن ان اجزائر احتلت
مراتب متأخرة ي جال البنية التحتية امرتبطة بالقطاع السياحي اى جانب
امساهمة القليلة جدا للقطاع السياحي ي الناتج الداخلي اخام باجزائر ،كما
ا يساهم القطاع السياحي ي اجزائر حسب هذا التقرير ي جلب العملة
الصعبة نظرا لقلة اقبال السياح ااجانب على الوجهة السياحية اجزائرية.
 يوجد تأثر ذو دالة إحصائية للقطاع الفندقي والرويج السياحي
احكومي والبنية التحتية على اداء القطاع السياحي ي اجزائر.
 استطاعت العوامل التالية:القطاع الفندقي والسياسة السياحية
احكومية والبنية التحتية السياحية تفسر التباين احاصل أداء القطاع
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السياحي ي اجزائر بنسبة  ،.8%17بينما ترجع بقية نسبة التفسر اى عوامل
اخرى م يتم تناوها ي هذه الدراسة.
 مكن ترتيب تأثر متغرات الدراسة على اداء القطاع السياحي استنادا
اى قيم امعامات الغر امعيارية باعتبارها اكثر دالة ي جال دراسة مقارنة
تأثر امتغرات امستقلة على امتغر التابع على النحو التالي :احتل متغر
القطاع الفندقي امرتبة ااوى من ناحية التأثر على ااداء السياحي ي
اجزائر(معامل ،)BETA=0.390ثم يليه متغر السياسة السياحية احكومية
(معامل  ،)BETA=0.356وأخرا تأثر متغر البنية التحتية السياحية(معامل
.)BETA=0.304
 حسب خريطة ااهمية – ااداء فان مؤشر قيام احكومة بتطوير
السياحة والرويج السياحي هي من اهم امؤشرات تأثرا على أداء القطاع
السياحي ي اجزائر.
التوصيات:
 جب على احكومة وضع قطاع السياحة ضمن أولوياتها اإقتصادية
وزيادة اإنفاق ااستثماري ي قطاع السياحة.
 ضرورة تطوير البنية التحتية امرتبطة باخدمات السياحية مثل الفنادق
وامطارات.
 حفيز رجال اأعمال احلين على اإستثمار ي القطاع السياحي
والفندقي باجزائر من خال تقديم حفيزات جبائية خاصة بالنشاط السياحي.
 ضرورة حسن بيئة ااعمال باجزائر جلب امزيد من امستثمرين
ااجانب من أجل ااستثمار ي قطاع السياحة.
 جب على اصحاب امؤسسات الفندقية مراجعة ااسعار ما يتائم مع
مستوى دخل امواطن اجزائري وأيضا من أجل حسن التنافسية السعرية
مؤسساتهم السياحية مع الدول اجاورة اى جانب ضرورة غرس ثقافة جودة
اخدمة لدى العاملن بامؤسسات الفندقية من أجل ضمان رضا الزبائن.
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AbstractThis Study Aims To Highlight The Content Of The Reforms That
Affected The Gross Income Tax Of Salaries And Wages During The
Period 1992-2020, And To Examine The Impact Of These Reforms
On The Financial Outcome And The Application Of The Principle Of
Tax Justice. Accordingly, The Study Concluded Clear Rise In The
Gross Income Tax On Salaires And Wages Due To These Reforms,
And The Adoption Of The Progressive Scale For Calculating This Tax
Through Reforms Was A Positive Indicator In The Establishment Of
Tax Justice Among The Taxpayers, But Since 2008 It Has Not Been
Adjusted Despite Wage Increases, The Scale Has Lost The Goal For
Which It Was Established.
Key Words Tax Reforms, The Gross Income Tax Salaries And
Wages, The Financial Outcome, Tax Justice.
 - .1مقدمة

قامت اجزائر بإعادة هيكلة نظامها اجبائي وإصاحه سنة  1992وهذا
ضمن اإصاحات ااقتصادية الي أبدتها بعد اأزمة ااقتصادية الي مرت بها
بسبب انهيار أسعار البرول ،ومسايرة التحوات الي شهدها ااقتصاد العامي.
فكان من نتائج هذا اإصاح اعتماد نظام إخضاع خاص باأشخاص الطبيعين
ي إطار اجباية امباشرة ،وم
وامتمثل ي الضريبة على الدخل اإمالي
إخضاع عدة أصناف من امداخيل هذه الضريبة ومن أهمها صنف امرتبات
واأجور.
ومع مرور السنوات قام امشرع اجزائري بإدخال عدة تعديات على الضريبة
على الدخل اإمالي للمرتبات واأجور ،وكان امبتغى من ذلك اموازنة بن
هدفن ،هدف زيادة احصيلة امالية من هذه الضريبة ،وهدف خفيف الضغط
وحقيق العدالة الضريبية لدى فئة العمال واأجراء ومراعاة القدرة التكليفية
لديهم.
- .1.1اإشكالية :ما سبق تتوضح لدينا معام إشكالية هذه الدراسة والي
نوجزها كاآتي:
ما أثر اإصاحات اجبائية الي مست ضريبة الدخل اإمالي للمرتبات
واأجور على احصيلة امالية وعلى تطبيق مبدأ العدالة الضريبة؟
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- .2.1فرضيات الدراسة:
 حققت إصاحات ضريبة الدخل اإمالي للمرتبات واأجور زيادةمعترة ي احصيلة امالية هذه الضريبة خال فرة الدراسة.
 م تساهم إصاحات ضريبة الدخل اإمالي للمرتبات واأجور يحقيق فعال مبدأ العدالة الضريبية ضمن فئة العمال واأجراء.
- .3.1أهداف البحث :يهدف هذا البحث إى:
• التعرف على مضمون اإصاحات الي عرفتها ضريبة الدخل اإمالي
للمرتبات واأجور.
• الوقوف على احصيلة امالية للضريبة على الدخل اإمالي للمرتبات
واأجور ونسب مساهمتها ي اجباية العادية.
• التحقق من مدى احرام امشرع اجبائي مبدأ العدالة الضريبية خال
ختلف اإصاحات.
- .4.1منهج الدراسة :اعتمدنا ي الدراسة على توليفة من امناهج:
 امنهج الوصفي :الذي استعملناه للتعرف على ماهية اإصاح الضرييي اجزائر والوقوف على اإطار النظري لضريبة الدخل اإمالي للمرتبات.
 امنهج التارخي :من خال تتبع ختلف اإصاحات الصادرة ي قواننامالية.
 امنهج التحليلي :حليل امعطيات واأرقام معرفة أثر إصاحات ضريبةالدخل اإمالي للمرتبات واأجور على احصيلة امالية هذه الضريبة وعلى
تطبيق مبدأ العدالة الضريبية.
- .5.1الدراسات السابقة:
 دراسة مراد جبارة والياس حياوي ،2017 ،الضريبة على اأجور كآليةللتصحيح الذاتي وخفيف التقلبات ااقتصادية –دراسة حالة اجزائر للفرة
 ،– 2015- 1992جلة التنمية وااقتصاد التطبيقي ،اجلد  ،01العدد ،01
اشركت الدراسة مع حثنا ي الوقوف على الدور امالي للضريبة على الدخل
اإمالي لأجور ي اجزائر ومدى مساهمتها ي حقيق ااستقرار ااقتصادي،
وما توصلت له الدراسة أن الضرائب على اأجور ساهمت بنسبة أدناها  %68ي
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جموع الضرائب خال فرة الدراسة ،وأنها ساهمت بعد إصاحات 2008

كعامل استقرار تلقائي.
دراسة يوسف ڤاشي ،2017 ،إشكالية حقيق العدالة ي النظم الضريبيةمع اإشارة إى حالة اجزائر ،جلة اإدارة والتنمية للبحوث والدراسات ،اجلد
 ،05العدد  ،10حيث اشركت الدراسة مع حثنا ي موضوع العدالة الضريبية
وهدفت إى معرفة مدى حققها ي النظام الضريي اجزائري ،فكان من بن
النتائج امتوصل إليها أن العدالة الضريبية تتوفر ي بعض الضرائب وأنظمة
ااخضاع ،ومن آثار عدم حقيق العدالة الضريبية انتشار التهرب الضريي
واإخال بشروط امنافسة.
دراسة عبد اهادي ختار ،2016 ،إصاح الضريبة على الدخل اإماليأحد أهم حاور اإصاح اجبائي ي اجزائر ،جلة البحوث العلمية ي
التشريعات البيئية ،اجلد  ،06العدد  ،06وهي دراسة وقف من خاها الباحث
على أهم التعديات الي مست الضريبة على الدخل اإمالي منذ إصاحات
 ،1992وما توصل اليه الباحث أن التعديل الذي م من خال قانون امالية 2008
للجدول التصاعدي حساب الضريبة على الدخل اإمالي راعى البعد
ااجتماعي برفعه للحد اأدنى إى  120000دج لتستفيد منه غالبية فئات
اجتمع اجزائري اميسورة احال.
- .2ماهية اإصاح الضريي ي اجزائر:
- .1.2مفهوم اإصاح الضريي:
يعـرف اإصـاح الضريي علـى أنـه التغرات التـي تطـرأ علـى النظـام
الضريي فـي الدولـة مواكبـة التطـورات ااقتصادية وااجتماعية أو لتحقيق
خطط التنمية فـي مرحلـة معينـة مـن مراحـل النمـو ،ومكـن أن يكـون اإصـاح
اجبائي شاما لكل اهيكل الضريي للدولة ،أو أن يكون هذا اإصاح جزئيا لنـوع
معـن مـن الضـرائب (عثمان و رجب العشماوي)2007 ،
وهناك من يعرفه على أنه ـإدخال تغيرات حو اأحسن ،والـعمل على سد
الفراغات والثـغرات القانونية اموجودة بالنظام اجبائي السابق ،من أجل الرفع
من مردوده ،وحاولة زيادة فعاليـته ،ما خدم ااقتصاد الوطي العام واخاص
(حمود)2009 ،
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وما سبق نستنتج بأن اإصاح الضريي هو جموعة من تغيرات وتعديات
مس النظام الضريي وتكون جزئية من خال التعديل ي الضرائب والرسوم
القدمة ،أو شاملة من خال إلغاء ضرائب قدمة واحاها بأخرى جديدة،
واهدف من كل ذلك الوصول إى نظام بسيط يسهل تطبيقه والتحكم فيه،
وكذا الرفع من التحصيل اجبائي إضافة إى حقيق العدالة بن امكلفن.
 - .2.2أسباب اإصاح الضريي ي اجزائر
تعددت أسباب اخضاع النظام الضريي ي اجزائر لإصاحات ،لكن سنوجز
أهمها فيما يلي:
 - .1.2.2تعقد النظام الضريي وعـدم استقراره :واجه امكلفون بالضرائب
ي اجزائر منذ ااستقال نظاما ضريبيا معقدا متاز بتعدد الرسوم والضرائب
وكثرة امعدات واختاف اأوعية واآجال ،إضافة إى ذلك عدم استقرار
التشريع الضريي ،كل هذا أدى إى صعوبة التطبيق والتحكم فيها سواء من
طرف امكلفن أو من قبل اإدارة نتج عن كل هذا كثرة امنازعات
(بن شنهوة)2013 ،
- .2.2.2ضعف اجهاز اإداري للضرائب :عانت اجزائر من تدني مستوى
وكفاءة اجهاز اإداري القائم على تسير الضرائب وحصيلها ،ويعود سبب
ذلك إى صعوبة التحكم ي اإدارة الضريبية بعد رحيل امستعمر الفرنسي ما
أثر على مردوديتها ،إضافة إى تدني امستوى التعليمي والتكويي موظفي
الضرائب آنذاك ما أثر سلبا ي أداء مهامهم على الوجه الكامل( .رجاشته،
)2019
- .3.2.2انهيار أسعار البرول :تعتر اجباية البرولية من أهم موارد
اخزينة ي اجزائر ،إا أنه وي سنة  1986شهدت أسعار البرول انهيارا كبرا
حيث وصل سعر الرميل الواحد آنذاك  8دوار فاخفضت اجباية البرولية،
ليحدث نفس الشيء سنة  1998حيث اخفض سعر الرميل إى  12.85دوار
(اخفاض بـ  07دوار) ،شهدت اأسعار أيضا اخفاضا رهيبا ي ديسمر 2008
أين وصل السعر  40.5دوار بعدما كان  147.27دوار ي جويلية .2008
كما اخفضت اأسعار مرة أخرى أواخر  2014لتمتد إى سنة  2015حيث
قدرت اجباية البرولية سنة  2015بنسبة  %49.14من اإيرادات اجبائية بعدما
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كانت  %61.99سنة  2014ما أثر سلبا على ميزانية الدولة الي تعتمد وبنسبة
كبرة على اجباية البرولية( .صرارمة و قجاتي)2018 ،
 - .4.2.2التغيرات السياسية وااقتصادية :ميزت نهاية الثمانينات بتغر
طبيعة النظام السياسي ي اجزائر أين كان التحول من نظام احزب الواحد إى
نظام التعددية احزبية .كما شهد ااقتصاد اجزائري ي السنوات اأخرة من
الثمانينات مشاكل كبرة أدت إى شل حركة التنمية ،ومن أبرزها :اخفاض
معدات النمو وارتفاع نسب البطالة ،زيادة التضخم ونقص العمات الصعبة بسبب
تدهور أسعار البرول ،ما أدى باجزائر للجوء إى البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي للحصول على قروض ومساعدات مالية ،حيث ي ماي  1989م ابرام اتفاقية
استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي ولكن بشرط القيام بتنفيذ برنامج
تكييف وإصاح اقتصادي( .بطاهر)2004 ،
- .3.2أهداف اإصاح الضريي ي اجزائر :للخروج من امشاكل ااقتصادية
الي عانت منها اجزائر أدرجت اصاح شامل لنظامها الضريي وهذا من أجل:
 - .1.3.2حقيق العدالة ااجتماعية :سعت اجزائر من أجل حقيق ذلك إى
الفصل بن الشخص الطبيعي والشخص امعنوي ،وذلك بإخضاع الشخص
الطبيعي إى ضريبة الدخل اإمالي  IRGمع تطبيق الضريبة التصاعدية
باأجزاء ،وإخضاع الشخص امعنوي إى الضريبة على أرباح الشركات  IBSوالي
تعتر ضريبة نسبية (مريم.)2014 ،
 - .2.3.2رفع احصيلة الضريبية :وهذا من خال زيادة نسبة مساهمة اجباية
العادية ي مويل اميزانية العامة والعمل على إحال اجباية العادية حل اجباية
البرولية الي يعتر مصدرها غر دائم لتعرض مادة البرول لتقلبات ي أسعارها ي
السوق العامية (مام)2010 ،
 - .3.3.2تشجيع ااستثمارات وجذبها :سواء احلية منها واأجنبية وهذا
خلق بيئة استثمارية حفزة ،من خال تقديم خفيضات ي امعدات ومنح
إعفاءات ضريبية ،وتشجيع ااستثمار ي بعض القطاعات ااسراتيجية من خال
تقديم حفيزات جبائية خاصة بتلك القطاعات.

حاج سعيد يوسف ،راحي بوعبد اه

1165

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 1183- 1160 : )2021(3

 - .4.3.2إقامة إدارة ضريبية فعالة :ولتحقيق ذلك م وضع خطة طموحة من
خال:
 تعميم استعمال اإعام اآلي ي ميع مصاح اجهاز الضريي؛ كسب ثقة امكلف بإدارة الضرائب من خال إزالة البروقراطية والعراقيلاموجودة داخل اإدارة
 رفع عدد اموظفن باجهاز الضريي( .شلغوم)2012 ، - .5.3.2تبسيط النظام اجبائي :وهذا من خال تبسـيط اإجراءات اإدارية
وامتعلقة أساسا بربط وحصيل الضرائب ،وكذا إزالة الغموض عن القوانن
والتشريعات الضريبية ما جعلها مفهومة لدى امكلفـن بالضريبة ،وأن يتميـز
بااستقرار ي تشـريعاته( .ختار)2016 ،
 - .3عموميات حول الضريبة على الدخل اإمالي صنف امرتبات واأجور
 - .1.3تعريف الضريبة على امرتبات واأجور وخصائصها :هي ضريبة تفرض
على امرتبات واأجور ،العاوات ،اأتعاب ،اإكراميات التعويضات وامعاشات من كـل
طبيعة كانت يتقاضاها العامل أو اموظف وهي ضريبة مباشرة وتقتطع بطريقة
ااقتطاع من امنبع( .رجاشته)2019 ،
 - .2.3امداخيل اخاضعة للضريبة :وخضع لضريبة الدخل اإمالي
للمرتبات واأجور حسب اإقطاع من امصدر اإيرادات التالية (الضريبة على الدخل
اامالي :امرتبات واأجور:)2020 ،
 امداخيل اأساسية (امرتبات ،اأجور ،العاوات)؛امداخيل املحقة (اإكراميات والزيادة ي السعر مقابل اخدمات)؛اإيرادات امماثلة لأجور ،على سبيل امثال :امزايا العينية (التغذية وامسكنواألبسة)...؛
امداخيل امدفوعة إى الشركاء وامسرين لشركات ذات مسؤولية حدودة والشركاء يشركات اأشخاص والشركات امدنية امهنية وأعضاء شركات امساهمة،

العاوات والتعويضات والتسديدات وامنح امدفوعة مسري الشركات. - .3.3آلية حساب الضريبة على اأجور وامرتبات وطريقة التحصيل :خضع
اأجور وامرتبات اقتطاع من امصدر لضريبة الدخل اإمالي والي يتم حسابها
وفق اجدول التصاعدي الشهري حساب  ،IRG salairesوالذي نستخرجه من
خال تقسيم حدود شرائح اجدول التصاعدي السنوي امذكور ي امادة  104من
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قانون الضرائب امباشرة والرسوم امماثلة على ( 12شهرًا) ،حيث نقوم بتقسيم اأجر
وفق شرائح اجدول إبتداءا بالشرحة اأوى امعفاة من الضريبة ثم على باقي
الشرائح الي يقابل كل منها معدل ضريي معن .وبعد حساب قيمة الضريبة يتم
تطبيق خفيضات نسبية حددة حسب كل حالة2020 .
 - .4مضمون إصاح ضريبة الدخل اإمالي للمرتبات واأجور
شهد اإصاح اجبائي لضريبة الدخل اإمالي للمرتبات واأجور مراحل
متعددة نوجزها كاآتي:
 - .1.4اإصاح اجبائي لسنة  :1992م خال قانون امالية هذه السنة
استبدال ختلف الضرائب السابقة على مداخيل اأشخاص مثل ( BIC,BNC,
 )ITSبضريبة موحدة وشاملة لكل أنواع امداخيل هي الضريبة على الدخل اإمالي
 ،IRGوكانت امرتبات واأجور من بن امداخيل اخاضعة هذه الضريبة .كما م
إقرار من خال امادة  104من قانون الضرائب امباشرة والرسوم امماثلة اجدول
التصاعدي السنوي والذي نستخرج منه اجدول التصاعدي الشهري (اجريدة
الرمية.)1991 ،
حسب قانون
جدول .1اجدول التصاعدي الشهري حساب
امالية 1992
قسط الدخل الشهري اخاضع
ا يتجاو 2100
إلى 3150
من 2101
إلى 5250
من 3151
إلى 8400
من 5251
إلى 12600
من 8401
إلى 17850
من 12601
إلى 24150
من 17851
إلى 31500
من 24151
إلى 39900
من 31501
إلى 49350
من 39901
إلى 59850
من 49351
أكث من 59850

نسبة
الضريبة

%0
%12
%15
%19
%23
%29
%35
%42
%49
%56
%63
%70

امصدر :امادة  17من قانون امالية  ،1992ص 43- 24
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وناحظ أن اجدول يتكون من  12شرحة يقابلها  12معدل تراوح نسبها
(بن  %12و ،)%70ويقدر اأجر اأدنى امعفى من الضريبة بـ 2100,00 :دج/شهر،
ي حن جد اأجر اأعلى واخاضع معدل  %70يقدر بـ 59850,00 :دج/شهر،
ولقد م تعديله من خال قانون امالية التكميلي  1992ليصبح 252000,00
دج/شهر .كما تضمنت امادة  104تطبيق خفيضات نسبية على الضريبة حسب
ثاثة ( )03فئات هي :العزاب ،امتزوجون بدون أطفال ،وامتزوجون الذين لديهم
أطفال( .اجريدة الرمية ،1992 ،صفحة .)1874
- .2.4التعديات اخاصة بسنة  :1994تضمن قانون امالية لسنة 1994
تعديات مهمة فيما يتعلق باجدول التصاعدي( ،اجريدة الرمية )1993 ،
كما هو مبن فيما يلي:
حسب قانون
جدول  .2اجدول التصاعدي الشهري حساب
امالية 1994
قسط الدخل الشهري اخاضع

نسبة الضريبة

%0
ا يتجاو 2500
%15
إلى 10000
من 2501
%20
إلى 20000
من 10001
%30
إلى 60000
من 20001
%40
إلى 160000
من 60001
%50
أكث من 160000
امصدر :امادة  09من قانون امالية  ،1994ص 06

حيث م التقليص ي عدد الشرائح اخاضعة من  12إى  06شرائح يقابلها
 06معدات (من  %15إى  ،)%50كما م الرفع من اأجر اأدنى امعفى من
الضريبة ليصبح  2500,00دج/شهر ،وبامقابل م اخفض من اأجر اأعلى
واخاضع أعلى معدل  %50ليصبح  160000,00دج/شهر بعدما كان
 252000,00دج/شهر ،كما م تعديل نظام التخفيضات النسبية حيث أصبح
ضمن فئتن :العزاب وامتزوجون.
 - .3.4التعديات اخاصة بسنة  :1999أبقت التعديات ي هذه السنة على
نفس عدد الشرائح إا أن حدود الشرائح هو ما م التعديل فيه بالضبط،
(اجريدة الرمية  )1998 ،كما هو مبن ي اجدول رقم (:)3
حاج سعيد يوسف ،راحي بوعبد اه

1168

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 1183- 1160 : )2021(3

جدول  .3اجدول التصاعدي الشهري حساب
امالية 1999
قسط الدخل الشهري اخاضع
ا يتجاو 5000
إلى 15000
من 5001
إلى 30000
من 15001
إلى 60000
من 30001
إلى 160000
من 60001
أكث من 160000

حسب قانون
نسبة
الضريبة
%0
%10
%20
%30
%35
%40

امصدر :امادة  10من قانون امالية  ،1999ص05

حيث م الرفع من اأجر اأدنى امعفى من الضريبة ليصبح 5000,00

دج/شهر ،كما م خفض أعلى معدل من  %50إى  %40ي حن م احفاظ على
اأجر اأعلى كما هو.
- .4.4التعديات اخاصة بسنة  :2003م تكن التعديات الي جاء بها
قانون امالية  2003بالكبرة( ،اجريدة الرمية )2002 ،كما هو مبن ي
اجدول رقم (:)4
حسب قانون
جدول  .4اجدول التصاعدي الشهري حساب
امالية 2003
قسط الدخل الشهري اخاضع

نسبة الضريبة

ا يتجاو 5000
إلى 15000
من 5001
إلى 30000
من 15001
إلى 90000
من 30001
إلى 270000
من 90001
أكث من 270000

%0
%10
%20
%30
%35
%40

امصدر :امادة  14من قانون امالية  ،2003ص 06

حيث حافظت على اجدول كما هو ليقتصر التغير على اأجر اأعلى
اخاضع معدل  %40والذي كان  160000,00دج/شهر ليصبح 270000,00
دج/شهر .كما م التعديل ي التخفيضات النسبية امطبقة على الضريبة
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 - .5.4التعديات اخاصة بـسنة  :2008شهد قانون امالية  2008تغرات
جذرية كما يلي:
حسب قانون
جدول .5اجدول التصاعدي الشهري حساب
امالية 2008
قسط الدخل الشهري اخاضع

نسبة
الضريبة

%0
%20
%30
%35

ا يتجاو 10000
إلى 30000
من 10001
إلى 120000
من 30001
أكث من 120000
امصدر :امادة  05من قانون امالية  ،2008ص 5- 4

حيث م خفيض الشرائح إى  04شرائح فقط تقابلها  04معدات (،%0
 ،)%35 ،%30 ،%20كما م مضاعفة اأجر اأدنى امعفى من الضريبة ليصبح
10000,00دج/شهر ،ي حن م اخفض من اأجر اأعلى واخاضع أعلى معدل
 %35ليصبح  120000,00دج/شهر .كما م أيضا التعديل ي معدل التخفيض
النسي من الضريبة ،حيث م إقرار معدل واحد لكل الفئات وامتمثل ي خفيض
بنسبة  %40على أا يقل التخفيض عن  12000دج/سنويا وا يزيد عن 18000
دج/سنويا (اجريدة الرمية.)2007 ،
 - .6.4التعديات اخاصة بسنة  :2020تضمن قانون امالية التكميلي 2020
جموعة من اإصاحات اهامة ومن أبرزها (اجريدة الرمية:)2020 ،
إعفاء كامل للمداخيل الي ا تتعدى مبلغ  30000,00دج من الضريبةعلى الدخل اإمالي.
إضافة خفيض نسي ثاني للفئة الي مداخيلها تفوق  30000,00دجوتقل عن  35000,00دج ،ويتم حساب الضريبة على الدخل اإمالي ي هذه
احالة وفق الصيغة اآتية:
ض.د.إ = الضريبة على الدخل اإمالي (وفق التخفيض اأول) * ()3/20000(– )3/8

أما مداخيل العمال امعوقن حركيا أو عقليا أو امكفوفن أو الصم البكموكذا العمال امتقاعدين التابعن للنظام العام والي تفوق  30000,00دج وتقل
عن  40000,00دج فإنها تستفيد من
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خفيض إضاي على مبلغ الضريبة على الدخل اإمالي على أا يراكم
مع التخفيض امشار إليه أعاه ويتم حسابها كاآتي:
ض.د.إ= الضريبة على الدخل اإمالي (وفق التخفيض اأول) * ()3/12500(– )3/5

 - .5أثر إصاح ضريبة الدخل اإمالي للمرتبات واأجور على احصيلة
امالية وعلى مبدأ العدالة الضريبية :من أهم اأهداف الي ترمي الدول إليها
عند إصاح نظامها اجبائي هو الرفع من اإيرادات ،وخفيف الضغط على
امكلفن وحقيق العدل ،وسنحاول أن نقف على مدى حقيق امشرع اجبائي
اجزائري هذين اهدفن من خال إصاح الضريبة على امرتبات واأجور.
 - .1.5أثر إصاح ضريبة الدخل اإمالي للمرتبات واأجور على احصيلة
امالية:
للوقوف على اأثر امالي لإصاحات سنتتبع احصيلة امالية هذه الضريبة
خال الفرة ( )2019- 1993كما يوضحه اجدول رقم (:)6
جدول  .6احصيلة امالية للضريبة على الدخل اإمالي للمرتبات واأجور
ونسبة مساهمتها ي احصيلة العامة لضريبة الدخل اإمالي وي حصيلة
اجباية العادية
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الوحدة :مليار دج
الضريبة على الدخل
اإمالي صنف اأجور
وامرتبات ()1

حصيلة اجباية
العادية ()3

النسبة ()1
إى ()2

النسبة ()1
إى ()3

1993

,49922

,58725

,469121

%87,93

%18,52

1994

,79023

,44729

,174176

%80,78

%13,50

1995

,07532

,05838

,992241

%84,27

%13,25

1996

,22033

,76044

,603290

%74.21

%11,43

1997

,87037

,63050

,013314

%74.79

%12,06

1998

,06043

,91058

,828329

%73.09

%13,06

1999

,47035

,23049

,767314

%72.04

%11,27

2000

,31034

,03050

,502349

%68.57

%9,82

2001

,69044

,74062

,238398

%71.12

%11,22

2002

,63051

,76070

,896482

%72.96

%10,69

2003

,93059

,79079

,925524

%75.10

%11,42

2004

,88074

,08096

,411580

%77.93

%12,90

2005

,77082

,600105

,472640

%78.38

%12,92

2006

,96094

,840121

,884720

%77.93

%13,17

2007

,670122

,600158

,750766

%77.34

%16,00

2008

,900151

,900193

,289965

%78.33

%15,74

2009

,420180

,950228

,6121146

%78.80

%15,74

2010

,842244

,653300

,9441297

%81,43

%18,86

2011

,650382

,166435

,1001527

%87,93

%25,06

2012

,523552

,549606

,6001908

%91,09

%28,95

2013

,367494

,774556

,0192031

%88,79

%24,34

2014

,968531

,532602

,4562091

%88,28

%25,44

2015

,000577

,220666

,7002354

%86,61

%24,50

2016

,000573

,000720

,2002482

%79,58

%23,08

2017

,735685

,343770

,0032630

%89,02

%26,07

2018

,849691

,025784

,5002648

%88,24

%26,12

2019
سبتمر
2020

774,512

861,534

2843,465

%89,90

%27,24

579,338

650,102

1997,697

%89,11

%29,00

السنوات

حصيلة الضريبة على
الدخل اإمالي ()2
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امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على:
 عبد اهادي ختار ،2016 ،ص .157-http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique/12statistisques/sphere-financiere/106-la-situation-resumee-desoperations-du-tresor. Consulté le: 19/09/2021
-Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2017, p 113
من خال اجدول رقم ( )6نستنتج ما يلي

 اارتفاع امتزايد للحصيلة امالية لضريبة الدخل اإمالي للمرتباتواأجور خال هذه الفرة كما يوضحه الشكل اموالي:
شكل  :1تطور احصيلة امالية لضريبة الدخل اإمالي للمرتبات واأجور
خال
الفرة (من 1993إى سبتمر )2020

900,000
800,000
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600,000
500,000
400,000
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0,000
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sept.-20

امصدر :من اعداد الباحثن بااعتماد على معطيات اجدول رقم ()6

 حسب الشكل رقم ( )1فقد شهدت حصيلة ضريبة الدخل اإماليللمرتبات واأجور ي الفرة من  1993إى  2003تزايدا طفيفا وي بعض اأحيان
اخفاضا (سنة  ،1999سنة  )2000وهذا رغم اإصاح اجبائي هذه الضريبة
سنة  1992وختلف التعديات الي أجريت عليها خال هذه الفرة ،حيث بلغت
احصيلة  23,79مليار دج سنة  1994لرتفع إى  43,06مليار دج فقط سنة 1998
لتشهد تراجعا إى  35,47مليار دج سنة  ،1999ومن اأسباب الي أثرت على
احصيلة ي هذه الفرة برامج اإصاح ااقتصادي الي انتهجتها الدولة حت
من أجل اخروج من اأزمة ااقتصادية
وصاية صندوق النقد الدولي
حاج سعيد يوسف ،راحي بوعبد اه
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وإعادة جدولة الديون اخارجية ،حيث م ي هذه امرحلة بالضبط غلق عدد
كبر من امؤسسات الوطنية وتسريح اآاف من العمال ،حيث بلغت نسبة
البطالة ي سنة  1999نسبة  ،%30وهذا ما أثر على احصيلة امالية هذه
الضريبة.
 أما خال الفرة من  2004إى  2019بدأت نتائج إصاحات هذه الضريبةي الظهور ،أين شهدت احصيلة امالية ارتفاعا ملحوظا ،فقد ارتفعت من 74,88
مليار دج سنة  2004لتبلغ  151,9مليار دج سنة  2008ثم لتصل إى  552,52مليار
دج سنة  ،2012وقد بلغت آخر حصيلة ها  770,52مليار دج سنة  .2019وهناك
عوامل أخرى ساهمت ي ذلك منها:
 ااسراتيجية الوطنية للتشغيل الي تبنها اجزائر خال هذه الفرة،
حيث وضعت من خاها خطة عمل وجموعة أهداف ساهمت ي تقليص نسب
البطالة من  %28,84سنة  2000إى  %17,7سنة  2004لتصل إى  %10,5سنة
 2016قابلها ارتفاع ي عدد أفراد الفئة العاملة من  2,5مليون عامل سنة 2000
إى  10,8مليون عامل سنة ( 2016حسيبة)2019 ،
 الزيادة ي اأجر الوطي القاعدي امضمون خال هذه امرحلة ،حيث
ارتفع من  8000دج سنة  2001ليصل حتى  18000دج سنة .2012
 الزيادات الي أقرتها احكومة على اأجور وبأثر رجعي خال هذه امرحلة
بعد ضغوطات النقابات العمالية من أجل ذلك.
 هيمنة ضريبة الدخل اإمالي للمرتبات واأجور ي احصيلةاإمالية للضريبة على الدخل اإمالي :إذا علمنا أن امداخيل اخاضعة
للضريبة على الدخل اإمالي حسب امادة  02من قانون الضرائب تشمل مسة
أنواع من امداخيل إا أننا ناحظ هيمنة ضريبة الدخل اإمالي للمرتبات
واأجور على احصيلة اإمالية للضريبة على الدخل اإمالي  ،IRGوقد بلغ
معدل نسبة امساهمة غالبا أكثر من  ،%75خاصة ي العشر السنوات اأخرة.
وقد بلغت أقصى نسبة ها سنة  ،2012حيث وصلت نسبة مساهمة IRG
 SALAIRESي احصيلة العامة لـ  IRGنسبة  %91بامقابل ساهم IRG
اأصناف اأخرى للدخل بنسبة  %09فقط من احصيلة اامالية .هذا جعلنا
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ندرك مدى ارتفاع الضغط على صنف امرتبات واأجور وضعف إيرادات الضرائب
على اأصناف اأخرى رغم تعددها واتساع وعائها ،ومن أسباب ذلك:
• قدرة امكلفن ضمن اأصناف اأخرى على التهرب الضريي وعدم
التصريح بامداخيل احقيقية؛
• التعديات امتتالية ي نظام الضريبة على الدخل اإمالي الذي م إقراره
ي البداية على أساس إخضاع كل أصناف الدخول إى اجدول التصاعدي
واعتماد ضريبة وحيدة يتم فرضها وحصيلها ي موطن إقامة امكلف ،ليتم
الراجع عن ذلك من خال فرض معدات نسبية (حررة من الضريبة) على
بعض اأصناف اأخرى من امداخيل؛
• عجز اإدارة الضريبية عن ضبط امداخيل اخاضعة ومراقبتها وهذا بسبب
ضعف نظام امعلومات لديها والذي يعتمد كثرا على النظام امصري وحركة
اأموال والذي يشهد هو أيضا ضعفا وهشاشة؛
• منح اإعفاءات واامتيازات بطرق عشوائية وعدم التحكم فيها.
 مكانة الضريبة على الدخل اإمالي للمرتبات واأجور ي حصيلةاجباية العادية:
بلغت مساهمة حصيلة  IRG SALAIRESي حصيلة اجباية العادية ي
سنة  1993نسبة  %18,52لتنخفض إى  %9,82سنة  2000لتبلغ أعلى نسبة ها بـ
 %28,95سنة  2012لتستقر النسبة بن % 24 27ي اخمس السنوات اأخرة،
ما جعلنا نستنتج أهمية هذه الضريبة وكونها أداة مهمة ي السياسة
ااقتصادية بتأثرها امزدوج على مكونن مهمن ي الطلب الكلي ،فهي من جهة
تؤثر على ااستهاك الذي مثل اجزء اأكر من مكونات الطلب الكلي ،والذي
بدوره يؤثر على باقي امكِونات ،وبامقابل تؤثر على اإنفاق احكومي ،لكن هذين
اأثرين متضادين ،وهذا ما يدفع رجال السياسة ااقتصادية للمفاضلة بن
امكونن وفق ما تقتضيه الظروف ااقتصادية وااجتماعية (جبارة و حياوي،
)2017
 اأثر امالي لتعديات قانون امالية التكميلي  2020على ضريبة الدخلاإمالي للمرتبات واأجور :إن منح اإعفاء من الضريبة على الدخل اإمالي
للمرتبات واأجور على امداخيل الي تقل عن  30000,00دج ،ومنح خفيض
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إضاي لأجور الي تزيد عن  30000,00دج وتقل عن  35000,00دج سيكون له
تأثر كبر ي اخفاض احصيلة امالية هذه الضريبة ،خاصة إذا علمنا أن
) هم ضمن هذه
الفئة الغالبة وهم العمال التنفيذين (
الشرحة ،ضف إى ذلك قيام القطاع اخاص بالتهرب عن هذه الضريبة من
خال عدم التصريح باأجور احقيقية مستخدميه وااكتفاء باحد اأدنى،
علما بأن عدد امستخدمن ي القطاع اخاص مثلون نسبة  %63من العدد
اإمالي للمستخدمن حسب آخر ااحصائيات.
 - .2.5أثر إصاح ضريبة الدخل اإمالي للمرتبات واأجور على حقيق
العدالة الضريبية:
يعد حقيق العدالة الضريبية بن امكلفن أحد امبادئ اأساسية الي يسعى
أي نظام ضريي إى جسيدها ،وينص مبدأ العدالة الضريبية على القيام
بتحصيل الضرائب بطريقة متساوية بن امكلفن أي توزيع العبء بينهم بطريقة
 ،وسنحاول الوقوف على مدى التزام امشرع
واضحة 2011
اجبائي اجزائري بتحقيق مبدأ العدالة الضريبية ضمن اإصاحات الي
فرضها على ضريبة الدخل اإمالي للمرتبات واأجور من خال بعض
امؤشرات:
 - .1.2.5مؤشر عمومية الضريبة :ويقصد بها امساواة ي فرض الضريبة
على ميع اأشخاص واأموال دون أن تكون هناك تفرقة ي امعاملة (قاشي،
 ،)2016وهذا امبدأ قد أكده امشرع اجبائي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل
اإمالي للمرتبات واأجور من خال:
 العمومية الشخصية :جد هذا مذكور ي امادة  03من قانون الضرائبامباشرة والرسوم امماثلة والي تنص على اآتي« :خضع لضريبة الدخل على
كافة مداخيلهم اأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم ي اجزائر».
 العمومية امالية :جد هذا وارد ي امادة  67من قانون الضرائب امباشرةوالرسوم امماثلة والي عددت ميع امداخيل الي تعتر أجورا لتأسيس الضريبة
عليها.
 - .2.2.5مؤشر القدرة على الدفع :والذي ينص على مراعاة امقدرة
التكليفية لأفراد من خال جسيد عدالة أفقية بن امكلفن والي يقصد منها
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أن امواطنن امتساوون ي دخوهم ابد أن يدفعوا ضرائب متساوية وعدالة
عمودية وامقصود منها أن الذين هم اختاف ي دخوهم يدفعون ضرائب
ختلفة حسب درجة اختاف دخوهم (قاشي ،2016 ،صفحة .)99
وجد أن امشرع اجبائي قد احرم هذا امبدأ ي ضريبة الدخل اإمالي
للمرتبات واأجور أين أقر اجدول التصاعدي ي حساب هذه الضريبة ،إضافة إى
خفيضات نسبية حسب كل حالة ،وقد حافظ على هذا امبدأ رغم كل
اإصاحات.
 - .3.2.5مؤشر احد اأدنى امعفى من الضريبة :تراعي غالبية التشريعات
الضريبية إعفاء حد أدنى للدخول من حمل الضرائب ،وهذا احد اأدنى هو ما
يسمى حد الكفاف أو القدر الضروري الازم للفرد وأسرته للمحافظة على
كيانهم ،من خال اإصاحات الي مست الضريبة على الدخل اإمالي
للمرتبات واأجور ناحظ قيام امشرع اجبائي برفع احد اأدنى امعفى وتقديم
خفيضات نسبية ي كل مرة حسب ما يبينه اجدول:
جدول.7مقارنة تغرات احد اأدنى امعفى من الضريبة مع تغرات اأجر
الوطي القاعدي امضمون للفرة ()2020- 1994
ال
سنة

1
994
1
999
2
003
2
008
2
020

احد اأدنى امعفى
حسب اجدول
التصاعدي

احد اأدنى امعفى بعد التخفيضات
النسبية
امتزوجون
العزاب

500,00 2

160,003

000,00 5

500,006

5 000,00

8000,00

160,00 4
500,00 7
000,00 9

15
000,00 15
000,00 10
000,00
30
30 000,00
000,00 10
000,00
امصدر :من إعداد الباحثان بااعتماد على:
 قوانن امالية 2020- 2008- 2003- 1999- 1994 -موقع الديوان الوطي لإحصائيات

اأجر
الوطي القاعدي
امضمون

4
000,00
6
000,00
8
000,00
18
000,00
20
000,00

وكان اهدف من ذلك مراعاة القدرة الشرائية للمكلف وضمان احد اأدنى
من امعيشة وهو إجراء ي ظاهره جسد مدى مراعاة امشرع للحالة ااجتماعية
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لتلك الفئة وحقيق العدالة الضريبية بن امكلفن ،إا أنه وعند مقارنة احد
اأدنى امعفى من الضريبة خال امرحلة من  1994إى  2019باأجر الوطي
القاعدي امضمون  SNMGكما يبينه اجدول رقم  7ناحظ تقارب ي القيمة
وامساواة أحيانا ،خاصة إذا علمنا بأن اأجر القاعدي هو الذي مثل القدر
الضروري والازم للمعيشة ،لذلك نقول بأن احد اأدنى امعفي من الضريبة ي
هذه امرحلة كان ضعيفا ،وفيه إضرار بالطبقات الضعيفة الي جد نفسها تدفع
هذه الضريبة رغم ضعف مداخيلها ،وهذا كله مناف مبدأ العدالة الضريبية
الذي يدعو إى ماية الطبقات الضعيفة وإعادة توزيع الثروة بن اافراد
لكن ي سنة  2020م استدراك اأمر من طرف امشرع اجبائي ،حيث وابتداء
من  01جوان  2020م رفع احد اأدنى امعفى من الضريبة إى مبلغ 30000,00
دج وتقديم خفيض إضاي لأجور الي تتواجد بن 30000,00دج و 35000,00دج
وهو ما ساهم ي رفع أجور هذه الشرحة ،وهذا التدبر يعتر مثابة رد اعتبار
هذه الشرحة وتعزيز مبدأ العدالة الضريبية.
 كما احظنا قيام امشرع من خال ختلف اإصاحات مراعاة فئةامعوقن حركيا أو عقليا أو بصريا أو معيا ،حيث أورد هم حد أدنى معفى
ختلف كما يبينه الشكل اآتي:
شكل  .3تطور احد اأدنى امعفى من الضريبة لفئة امعوقن للفرة - 1992
2008

20 000,00
15 000,00
12 000,00
10 000,00
8 000,00

2008

2005

1998

1995

1992

امصدر :من إعداد الباحثان بااعتماد على
قوانن امالية لسنوات ()2008- 2005- 1998- 1995- 1992
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 إضافة إى منح خفيضات إضافية خاصة بهم وهذا مراعاة للجانبااجتماعي هذه الفئة ،وهو إجراء يكرس مبدأ العدالة ااجتماعية واحرام
الطبقات الضعيفة من اجتمع ومايتها.
 - .4.2.5مؤشر الضرائب التصاعدية :وهو من أهـم مؤشرات إرساء العدالة
الضـريبية وحقيـق العدالة ااجتماعية الي مكن استخدامها ي احكم على
مدى جاح أي نظام ضريي ي حقيق أهدافه ااجتماعية (ختار.)2016 ،
وهذا بالضبط ما اعتمده امشرع اجبائي اجزائري ي حساب الضريبة على
الدخل اإمالي للمرتبات واأجور حن اعتمد منذ اإصاح اجبائي لسنة
 1992جدول تصاعدي حساب هذه الضريبة وهو حدد ي امادة  104من قانون
الضرائب امباشرة والرسوم امماثلة وهو أمر إجابي كان اهدف منه معاملة
امكلفن كل حسب مقدرته التكليفية .وقد شهد اجدول عدة إصاحات مست
عدد شرائحه ومعدات اإخضاع فيه ،إا أنه ومنذ  12( 2008سنة) م يتم تعديله
رغم التغرات الي شهدتها اأجور والرواتب وهذا بسبب اارتفاع امتزايد أسعار
امواد والسلع (خاصة قبل تعديات قانون امالية التكميلي  )2020إا أنه م
معاملة فئة العمال واأجراء بنفس نظام حساب الضريبة وهذا خالف للعدالة
الضريبية.
واجدول التصاعدي احالي كما أشرنا إليه سابقا يتكون من أربعة شرائح
يقابلها أربعة معدات ،لكن لو أخذنا باحسبان تعديات قانون امالية التكميلي
 2020والي تقضي بإعفاء امداخيل الي تقل عن  30000,00دج من الضريبة
سيصبح يتكون فعليا من شرحتن فقط ،الشرحة اأوى [من  30001إى
 ]120000خاضعة معدل  %30والشرحة الثانية [أكثر من  ]120000خاضعة
معدل  ،% 35وهذا معناه أن كل الرواتب واأجور اخاضعة لـ IRG salaires
ستكون ضمن جالن فقط وهذا أفقد اجدول التصاعدي قيمته واهدف الذي
أنشأ من أجله.
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 - .6خامة:
من خال هذه الدراسة تطرقنا إى أهم اإصاحات اجبائية الي أقرتها
قوانن امالية خال الفرة من  1992إى  2020والي مست ضريبة الدخل
اإمالي للمرتبات واأجور ،كما تتميز مردودية مالية عالية ،كما وقفنا على
أثر هذه اإصاحات على اايرادات امالية وأثرها على تطبيق مبدأ العدالة
الضريبية بن امكلفن ،وقد خلصت الدراسة إى:
 النتائج: ارتكزت إصاحات ضريبة الدخل اإمالي للمرتبات واأجور علىاجدول التصاعدي حساب هذه الضريبة من خال التعديل ي شرائحه
ومعداته ،وي التخفيضات النسبية على الضريبة؛
 م يكن تأثر اإصاحات بالكبر على احصيلة امالية للضريبة خالالفرة اأوى ( )2003- 1993بسبب تناقص أعداد العمال بعد غلق عدد كبر
من امؤسسات العمومية ،ليظهر أثرها ي الفرة الثانية ( )2019- 2004أين
شهدت احصيلة ارتفاعا هاما؛
 ارتفاع مساهمة الضريبة على امرتبات واأجور ي احصيلة ااماليةللضريبة على الدخل اإمالي معدل  ،%75يبن لنا ارتفاع الضغط على هذه
الضريبة وضعف حصيلة اأصناف؛
 أهمية ومكانة الضريبة على الدخل اإمالي للمرتبات واأجور يالنظام اجبائي اجزائري بسبب امساهمة الكبرة هذه الضريبة ي حصيلة
اجباية العادية بنسبة %25؛
 قيام امشرع اجبائي برفع احد اأدنى امعفى من الضريبة خال ختلفاإصاحات م يكن كافيا ي الفرة من  2019- 1992وهذا لتقارب قيمة احد
اأدنى امعفى باأجر القاعدي امضمون.
 رفع احد اأدنى امعفى من الضريبة إى  30000,00دج من خال قانونامالية التكميلي  2020يعتر ردا لاعتبار لذوي الدخول الضعيفة ولقدرتهم
الشرائية وحقيقا مبدأ العدالة الضريبية؛
 اعتماد اجدول التصاعدي ي حساب الضريبة على الدخل اإماليللمرتبات واأجور مؤشر إجابي ي إرساء العدالة الضريبية بن امكلفن ،إا أن
حاج سعيد يوسف ،راحي بوعبد اه

1180

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 1183- 1160 : )2021(3

عدم تعديله منذ  2008رغم الزيادات ي اأجور أفقد اجدول قيمته واهدف الذي
أنشأ من أجله.
 التوصيات: ااعتناء أكثر بتحصيل الضريبة على الدخل اإمالي لأنواع اأخرىمن امداخيل (خاصة اأرباح امهنية) وتوسيع الوعاء الضريي وهذا من أجل
خفيف الضغط على ضريبة الدخل اإمالي للمرتبات واأجور وحسن
احصيلة امالية هذه الضريبة عموما؛
 مراجعة اجدول التصاعدي امعتمد حساب ضريبة الدخل اإماليللمرتبات واأجور وتعديله من خال إضافة شرائح ومعدات أخرى ما سيؤدي
إى خفيف العبء على اأجور وامرتبات اخاضعة ،وحقيق امزيد من العدالة
الضريبية بن امكلفن.
 - .7امراجع:
 اجريدة الرمية للجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية ،قانون رقم  95- 91مؤرخي  16ديسمر  1991يتضمن قانون امالية  ،1992العدد  ،65الصادرة
ي ،1991/12/18:ص ص .43- 24
 اجريدة الرمية للجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية ،قانون رقم  12- 98مؤرخي 31ديسمر  1998يتضمن قانون امالية  ،1998العدد  ،98الصادرة
ي ،1998/12/31:ص .05
 اجريدة الرمية للجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية ،قانون  02- 11مؤرخ ي 24ديسمر  2002يتضمن قانون امالية  ،2003العدد  ،80الصادرة ي،2002/12/25:
ص .06
 اجريدة الرمية للجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية ،قانون رقم 12- 07مؤرخي  30ديسمر  2007يتضمن قانون امالية  ،2008العدد  ،82الصادرة
ي ،2007/12/31:ص ص .05- 04
 اجريدة الرمية للجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية ،قانون  07- 20مؤرخ ي 04جوان  2020يتضمن قانون امالية التكميلي  ،2020العدد  ،33الصادرة
ي ،2020/06/04:ص .05
 اجريدة الرمية للجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية ،مرسوم تشريعي رقم 04- 92مؤرخ ي  11أكتوبر  1992يتضمن قانون امالية التكميلي لسنة  ،1992العدد
 ،73الصادرة ي.1992/10/11:
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 اجريدة الرمية للجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية ،مرسوم تشريعي رقم 18- 93مؤرخ ي  29ديسمر  1993يتضمن قانون امالية لسنة  ،1994العدد ،88
الصادرة ي ،1993/12/30:ص .06
 الضريبة على الدخل اإمالي :امرتبات واأجور ،متوفر على موقع امديرية العامة ،تاريخ ااطاع ،2020/09/05 :على
للضرائب:
الساعة.21:00 :
 حسيبة بن عمار ،)2019( ،موساوي عبد النور ،سياسات التشغيل ي اجزائر بن السياساتاخاملة والسياسات النشيطة ي الفرة  ،2016- 1999جلة دراسات اقتصادية ،اجلد
 ،6العدد  ،1ص.195
 حنان شلغوم ،)2012( ،أثر اإصاح الضريي ي اجزائر وانعكاساته على امؤسسةااقتصادية –دراسة حالة الشركة اجزائرية للمياه  ،-مذكرة ماجستر ،كلية العلوم
ااقتصادية وعلوم التسير والعلوم التجارية ،جامعة حمد منتوري قسنطينة ،اجزائر،
ص ص .19- 18
 سعيد عبد العزيز عثمان وشكري رجب العشماوي ،)2007( ،اقتصاديات الضرائب ،الداراجامعية ،مصر ،ص .535
 عبد اجيد رجاشته ،)2019( ،تقييم اإصاح اجبائي ،مذكرة ماجستر ،كلية العلومااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير ،جامعة حمد من دباغن سطيف ،اجزائر،
ص .132
علي بطاهر ،)2004( ،سياسة التحرير وااصاح ااقتصادي ي اجزائر ،جلة اقتصادياتمال افريقيا ،اجلد  ،01العدد  ،01ص .182
 عبد الوحيد صرارمة ،عبد احميد قجاتي ،)2018( ،مكانة اجباية البرولية ي ااقتصادالوطي بن ااستقرار والتقلب -دراسة قياسية للفرة  ،2015- 1980جلة دراسات
جبائية ،اجلد  ،06العدد  ،02ص ص .231- 226
 فريدة بن شنهوة ،)2013( ،اإصاح اجبائي ي اجزائر وتأثراته احتملة على ااقتصادالوطي ،جلة العلوم ااقتصادية ،اجلد  ،08العدد  ،08ص .33
 حمد هاني كيكي ،إلياس جمة ،الضرائب امباشرة ي سوريا من منظور العدالة ،تاريخ
الضريبية ،متوفر على موقع:
ااطاع ،2020/10/28:على الساعة.10:00 :
 حمود مام ،)2009( ،ااصاح الضريي ي ظل التغرات ااقتصادية والسياسية ،جلةالعلوم اانسانية ،اجلد ب ،العدد  ،31ص .252
 حمود مام ،)2010( ،النظام الضريي وآثاره على التنمية ااقتصادية ،أطروحةدكتوراه ،كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير ،جامعة حمد منتوري ،قسنطينة،
اجزائر ،ص .12
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بلقايد تلمسان ،اجزائر ،ص .119
 مراد جبارة ،الياس حياوي ،)2017( ،الضريبة على اأجور كآلية للتصحيح الذاتيوخفيف التقلبات ااقتصادية دراسة حالة اجزائر  ،2015- 1992جلة التنمية
وااقتصاد التطبيقي ،اجلد  ،01العدد  ،01ص .06
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التغير التنظيمي كمدخل لتحسن أداء امؤسسة اإقتصادية من
منظور بطاقة اأداء امتوازن دراسة حالة مؤسسة مطاحن عمر بن عمر
–قامة  -للفرة ()2019- 2010
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املخص-
إن اهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على مدى تأثر أداء مؤسسة
مطاحن عمر بن عمر بالتغيرات التنظيمية الي تقوم بها ،حيث م التعرض إى
التغير التنظيمي من خال جااته اأربعة وهي :التغير اإسراتيجي ،التغير
ي اهيكل التنظيمي ،التغير التكنولوجي ،والتغير ي جال اأفراد ،بينما أداء
امؤسسة فتم قياسه من منظور بطاقة اأداء امتوازن ذات اأبعاد اأربعة ( البعد
امالي ،بعد الزبائن ،بعد العمليات الداخلية ،بعد النمو والتعلم ) ،وذلك
بااعتماد على امنهج الوصفي التحليلي ،وي اأخر خلصت الدراسة إى وجود
أثر إجابي للتغيرات التنظيمية على أداء مؤسسة مطاحن عمر بن عمر.
الكلمات الدالة -
التغير التنظيمي ،اأداء ،حسن اأداء ،بطاقة اأداء امتوازن.
الم لف المرسل :بتسام غجاتيibtissem.redjati@gmail.com :
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AbstractThe Aim Of This Study Is To Assess How The Performance Of
Amor Benamor Mills Has Been Impacted By Organisationnel
Changes In The Four Areas Of Change: Strategic Change, Change In
Organisationnel Structure, Technological Change, And Change In
Staff. Whil The Performance Of The Firm Was Measured From The
Perspective Of The Four-Dimensional Balanced Scorecard (Financial
Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective,
Learning And Growth Perspective), Based On The Descriptive
Analytical Approach. The Study Found A Positive Impact Of
Organizational Changes On The Performance Of The Firm Amor
Benamor Mills.
Key WordsOrganizational Change, Performance, Performance Improvement,
Balanced Scorecard.

مقدمة:
- 1
تشهد امنظمات ي عصرنا الراهن تغيرات بيئية جذرية ومتسارعة بشكل
ملحوظ م تشهد مثلها من قبل سواء من حيث الكم أو النوع ،أو السرعة ،فالبيئة
أضحت مضطربة وغر مستقرة وظاهرة التغير متد إى ختلف اجاات
السياسية ،وااقتصادية ،وااجتماعية ،والثقافية ،والتكنولوجية ،والتغرات ي
رغبات وأذواق امستهلكن..... ،وغرها ،وهذا كله يضع حديات ومتطلبات
كبرة أمام امديرين وامسئولن ي هذه امنظمات رما م يواجهوها من قبل،
فحسب نظرية النظم فإن امنظمة هي نظام مفتوح تعيش وتتعايش مع بيئتها
سواء الداخلية أو اخارجية ،فهي ي تفاعل مستمر مع مكوناتها للحفاظ على
استمرارها وبقائها ،لذلك جب عليها أن تتوقع التغيرات ي ظروفها اخارجية
وكيفية تأثر تلك التغيرات على نظمها الداخلية ،لذلك استشعرت معظم
امنظمات خطورة ااستمرار على نفس الطرق واأساليب الي اعتادت مارستها
حيث اتضح بشكل بارز أن الظروف اجديدة تتطلب مفاهيم وأساليب جديدة ،وا
مكن أن يتحقق ذلك إا عن طريق التغير ومراجعة كل شيء ي امنظمة
باستمرار ،بدءا بتغير امفاهيم واأفكار والثقافة السائدة وغرس ثقافة التغير
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لدى العاملن ،باإضافة إى التغيرات اإسراتيجية ،والتغيرات التكنولوجية،
والتغيرات ي اهياكل التنظيمية ،وهذا حسب ما تستدعيه احاجة.
كل ذلك من شأنه أن يساهم ي اارتقاء مستويات أداء امنظمة وحسينه،
إا أن تأثر التغيرات الي تقوم بها امنظمة على أداءها قد ا تكون إجابية دائما
فأحيانا قد تكون ،لذلك جب على امنظمة أن حرص على إدارة التغير بشكل
حكم ودقيق.
وتأسيسا على ذلك مكن طرح اإشكالية التالية:
ما مدى تأثر التغير التنظيمي على أداء مؤسسة مطاحن عمر بن عمر
من منظور بطاقة اأداء امتوازن؟.
ولإجابة على هذه اإشكالية مكن طرح اأسئلة الفرعية التالية:
 ما هو واقع التغير التنظيمي ي مؤسسة مطاحن عمر بن عمر؟.
 ما مدى تأثر التغير التنظيمي على أداء مؤسسة مطاحن عمر بن عمر
من امنظور امالي؟.
 ما مدى تأثر التغير التنظيمي على أداء مؤسسة مطاحن عمر بن عمر
من منظور الزبائن؟.
 ما مدى تأثر التغير التنظيمي على أداء مؤسسة مطاحن عمر بن عمر
من منظور العمليات الداخلية؟.
 ما مدى تأثر التغير التنظيمي على أداء مؤسسة مطاحن عمر بن عمر
من منظور النمو والتعلم؟؛
 - .1.1الفرضيات :من خال دراستنا سوف نتناول الفرضيات التالية:
 تتبنى مؤسسة مطاحن عمر بن عمر التغير التنظيمي مختلف جااته.
 يساهم التغير التنظيمي ي حسن أداء مؤسسة مطاحن عمر بن عمر
من امنظور امالي.
 يساهم التغير التنظيمي ي حسن أداء مؤسسة مطاحن عمر بن عمر
من منظور الزبائن؛
 يساهم التغير التنظيمي ي حسن أداء مؤسسة مطاحن عمر بن عمر
من منظور العمليات الداخلية؛
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 يساهم التغير التنظيمي ي حسن أداء مؤسسة مطاحن عمر بن عمر
من منظور النمو والتعلم؛
 - .2.1أهمية الدراسة :تستمد الدراسة أهميتها من كونها تتعلق موضوع
التغير ي امنظمات الذ ينظر إليه اآن على أنه امفتاح اأساسي لنجاحها
وميزها ي حل مشاكلها والتنبؤ بامشكات ،فامنظمة الي تريد ااستمرار جب
عليها أن ا تقف ثابتة أمام ديناميكية البيئة وإا ستكون مهددة بالزوال
وااندثار.
باإضافة إى الدور اأساسي الذ مكن أن تساهم ي حقيقه جاات
التغير امختلفة وامتمثل تطوير وحسن أداء امؤسسات ااقتصادية مختلف
أبعاده.
 - .3.1أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إى:
 إبراز العاقة بن التغير اإسراتيجي وأداء امؤسسة ااقتصادية ،والوقوف
على التغيرات الي قامت بها مؤسسة مطاحن عمر بن عمر؛
 قياس أثر التغيرات التنظيمية الي قامت بها مؤسسة مطاحن عمر بن
عمر على أداءها من امنظور امالي ،ومنظور الزبائن ،ومنظور العمليات الداخلية،
ومنظور النمو والتعلم.
 - .4.1منهج وأدوات الدراسة :لإجابة على اإشكالية امطروحة واختبار
صحة الفرضيات ونظرا لطبيعة اموضوع قد اعتمدنا على امنهج الوصفي
التحليلي ي عرض وتفسر متغرات الدراسة ،واعتمدنا على منهج دراسة احالة
ي اجانب التطبيقي أين م اختيارنا على مؤسسة من امؤسسات اجزائرية
الرائدة وإجراء دراستنا عليها ،ولقد اعتمدنا ي مع البيانات على الوثائق
الرمية للمؤسسة حل الدراسة وامتمثلة ي اميزانيات اختامية وجداول
حسابات النتائج لعدة سنوات ،باإضافة إى امقابات مع ختلف امسؤولن
بامؤسسة.
 - .5.1الدراسات السابقة:
 دراسة ) (Goll,et al, 2007هدفت هذه الدراسة إى البحث ي العاقة
بن القدرة امعرفية والتغير اإسراتيجي وأداء امؤسسة ي شركات الطران
اأمريكية ،وقد م التوصل إى أن مؤشر مستوى التعلم اخاص بالقدرة امعرفية
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له عاقة قوية مع التغير اإسراتيجي ،وأن هناك دور كبر للبيئة كمنسق ي
العاقة بن التغير اإسراتيجي وأداء الشركة.
 دراسة (دوسة ،حسن )2008 ،هدفت هذه الدراسة إى الوقوف على مدى
تأثر التغير اإسراتيجي مختلف مستوياته على اأداء التنظيمي ي الشركة
العامة للصناعات الكهربائية وقد أثبتت النتائج اإحصائية أن هناك تأثر
معنو للتغير اإسراتيجي على اأداء التنظيمي.
 دراسة ( قريشي :)2014 ،بعنوان "التغير التكنولوجي وأثره على أداء
امؤسسات ااقتصادية من منظور بطاقة اأداء امتوازن" حيث جاءت هذه الدراسة
للوقوف على انعكاسات التغير التكنولوجي على أداء مؤسسة صناعة الكوابل
فرع جنرال إلكريك ببسكرة ،والذ م قياسه بااعتماد على أبعاد بطاقة اأداء
امتوازن وقد م التوصل إى ملة من النتائج من أبرزها هناك عاقة ارتباط
قوية بن التغير التكنولوجي ومستوى أداء امؤسسة حل الدراسة مختلف
أبعاده ،أ أن هناك تأثر إجابي للتغير التكنولوجي على أداء امؤسسة حل
الدراسة.
 ما ميز دراستنا:
من خال الدراسات السابقة امتعلقة بالتغير التنظيمي اكتشفنا أن هناك
تيار من الباحثن ركز اهتمامه على دراسة امداخل والدعائم الي من شأنها
امساهمة ي جاح عملية التغير التنظيمي أ أنها ركزت على ما قبل عملية
التغير ،ي حن أن هناك تيار آخر من الباحثن ركز اهتمامه على دراسة
النتائج واآثار الناجة عن التغير التنظيمي أ ما بعد عملية التغير،
فبالنسبة لدراستنا فهي تتفق ي هذا الصدد مع التيار اأخر امهتم بدراسة
تأثرات التغير التنظيمي على أداء امنظمة بااعتماد على بطاقة اأداء امتوازن
الي مكن من تقديم رؤية كاملة حول اأداء الشامل للمنظمة اإقتصادية.
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 .2اإطار النظر للدراسة
 - .1.2التغير التنظيمي
أ -مفهوم التغير التنظيمي :لقد تعددت امداخل الي يبنى عليها التغير
التنظيمي فهناك من يرى بأنه "تغير موجه ومقصود وهادف وواعي يسعى
لتحقيق التكيف البيئي"( موسى ،)2014 ،وهناك من يرى بأنه "إحداث تعديات
ي أهداف وسياسات اإدارة أو ي أ عنصر من عناصر العمل بهدف مائمة
أوضاع التنظيم ،أ استحداث أوضاع تنظيمية وأساليب إدارية ،وأوجه نشاط
جديد حقق للمنظمة سبقا عن غرها"(عبو  ،)2009 ،من خال ما سبق مكن
القول بأن التغير التنظيمي هو :اانتقال من حالة إى حالة أخرى أحسن منها
عن طريق إدخال تعديات أو حسينات طفيفة أو جذرية على ختلف العناصر
الي تتكون منها امنظمة وذلك من أجل جنب التهديدات أو إقتناص الفرص.
ب -جاات التغير التنظيمي :ينقسم التغير التنظيمي إى أربعة جاات
رئيسية وتتمثل ي( :رقام)2014 ،
 التغير اإسراتيجي :هو حاولة خلق توازن مع البيئة الي تعمل بها
امنظمة ومكن أن حدث التغير ي أ جانب من اجوانب اإسراتيجية ،فقد
تغر امنظمة أهدافها اإسراتيجية ،أو تغر إسراتيجيتها العامة للمنافسة ،أو
حتى تغير إسراتيجياتها التوسعية أو غرها ،حيث أن تغير اإسراتيجية مكن
أن مس :الرؤية ،حفظة اأنشطة ،اموقع اإسراتيجي ،الرامج.
 التغير ي اهيكل التنظيمي :حدث التغير ي اهيكل التنظيمي
بتعديل أو تطوير أسس ومعاير إعداد اهياكل ما ينتج عنه حذف بعض
الوحدات التنظيمية أو دجها ،أو استحداث وحدات جديدة أو تغير تبعية
بعضها ما حقق امرونة للتنظيم القائم ،هذا وقد تغر امنظمة تصميم وظائفها
أو اأساس الذ تستخدمه ي جميع اأنشطة ،ونظم تدفق العمل واإجراءات،
ودرجة امركزية والامركزية ،وعلى نطاق واسع ،فقد تغر امنظمات التصميم
الكلي لتنظيمها.
 التغير التكنولوجي :عادة ما يأخذ التغير التكنولوجي أشكاا عدة
كإدخال آات ومعدات جديدة ،أو استخدام فنون وأساليب حديثة ،أو حسن ي
طرق تدفق العمل ،أو إدخال نظم إلكرونية ،أو استخدام نظم معلومات متطورة،
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وهذه التغيرات أثرت على العمل وغرت من الطابع امكاني والزمي له وجعلت
العامل مرتبط وبصفة مستمرة بامنظمة.
 التغير ي جال اأفراد :يعد امورد البشر جوهر امنظمات وأهم
عناصرها على اإطاق ومن ثم وجب العمل على تطويرها لتتاءم مع متطلبات
وأدوار امنظمة ،ويلعب السلوك اإنساني ي امنظمة دورا بارزا ي عملية التغير
حيث يتوقف جاح التغير بدرجة كبرة على قبول اأفراد له وقناعتهم به.
 - .2.2اأداء وبطاقة اأداء امتوازن
مفهوم اأداء :على الرغم من كثرة وتعدد الدراسات الي تناولت مفهوم
اأداء إا أنه م يتوصل إى اتفاق حول مفهوم حدد له ،فهناك من عرفه على
أنه "النتائج امتحققة نتيجة تفاعل العوامل الداخلية على اختاف أنواعها،
والتأثرات اخارجية واستغاها من قبل امنظمة ي حقيق أهدافها"(عباس
حمد ،)2015 ،وهناك من عرفه على أنه "حصلة قدرة امنظمة ي استغال
مواردها وتوجيهها حو حقيق اأهداف امنشودة ،فاأداء هو انعكاس لكيفية
استخدام امؤسسة مواردها امادية والبشرية واستغاها بالصورة الي جعلها قادرة
على حقيق أهدافها"(.دماني ،)2015،وحسب  Annie Bartoliفإن اأداء
"يتمثل ي اموازنة بن ما متلكه امؤسسة من موارد واأهداف امسطرة امراد
بلوغها"). (Bartoli, 2009وعليه فإن اأداء هو النتائج الي حققها امؤسسة
نتيجة مزج وتفاعل ختلف مواردها امادية وامالية والبشرية وامعلوماتية ي إطار
اخطط والرامج اموضوعة ذات اأهداف احددة ،أ أن اأداء هو مدى قدرة
امنظمة على حقيق أهدافها امسطرة.
بطاقة اأداء امتوازن :يقصد ببطاقة اأداء امتوازن جموعة امقاييس
امالية والغر مالية الي تقدم مدراء اإدارات العليا صورة واضحة وشاملة عن أداء
منظماتهم ،إا أنه مكن وصف بطاقة اأداء امتوازن بكونها إطار عام يشمل
جوانب متعددة(.وائل ،الغالي .)2009 ،وقد عرفها كل من كابان ونورتن على
أنها "إحدى أدوات نظام احاسبة اإدارية احديثة تهتم بقياس اأداء ي
امؤسسات وقدرتها التنافسية ي بيئة اأعمال امعاصرة ( kaplan et
) .Norton,2003وي سياق آخر قاما بتعريفها على أنها "نظام إدار يهدف إى
مساعدة امنظمة على ترمة رؤيتها واسراتيجياتها إى جموعة من اأهداف
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اإسراتيجية امرابطة ،حيث م يعد التقرير امالي الطريقة الوحيدة الي
تستطيع امنظمة من خاها تقييم أنشطتها ورسم حركاتها
امستقبلية").( kaplan et Norton,1992
إذن بطاقة اأداء امتوازن هي أداة إدارية تقوم برمة إسراتيجية امنظمة
ورؤيتها و أهدافها إى مؤشرات مالية وغر مالية ومتابعة تنفيذها ليتم ي نهاية
السنة تقييم ما م التوصل إليه من نتائج و أداء ومقارنته مع ما هو مستهدف.
وتشتمل بطاقة اأداء امتوازن على مسة أبعاد رئيسية هي:
 البعد امالي :حتو هذا البعد على مؤشرات مالية حت مثل :العائد
على ااستثمار ،تكلفة اإنتاج ،الرحية ،التدفق النقد وغرها ،ويستخدم
لقياس ذلك النسب امالية واأرقام امالية (.أبو ماضي)2015 ،
 بعد الزبائن :يعتر التعرف على عماء امنظمة ومعرفة احتياجاتهم
بغية إرضائهم من امؤشرات اهامة الي تساعد ي حقيق جاحها ،لذلك جب
على إدارة امنظمة أن تضع رغبات واحتياجات العميل أول اهتماماتها(.وائل،
الغالي)2007 ،
 بعد العمليات الداخلية :يعكس هذا البعد أداء اأنشطة التشغيلية،
ويشتمل على امقاييس التشغيلية الغر مالية الي تهدف أساسا إى حقيق
ااستخدام اأمثل للموارد ااقتصادية امتاحة ،وترز هنا مقاييس اإنتاجية الي
حدد ااستخدام اأمثل مدخات اإنتاج (.قريشي)2014 ،
 بعد النمو والتعلم :ويعكس هذا البعد مدى قدرة امنظمة على إحداث
تنمية ي القدرات الفكرية للعاملن ومستوى مهاراتهم وإحداث التطوير ي كل
هياكلها وثقافتها ،أ القدرة على إحداث اإبداع التنظيمي(.قريشي)2014 ،
 - .3.2شروط جاح التغير التنظيمي ي حسن اأداء :حتى تتمكن
امؤسسة من حقيق فعالية التغير جب عليها أن جعل اهدف اأساسي لعملية
التغير هو الوصول إى أداء جيد ،ومن بن امتطلبات الي حقق ها ذلك ما
يلي ( :السكرانة)2009،
 جعل نتائج اأداء اهدف اأساسي إحداث التغير ي امهارة والسلوك
فقليلون الذين يتغرون من أجل التغير فقط ،ولكنهم سوف يتغرون عندما
يعتمد أداء مؤسستهم وإسهامهم الشخصي ي النتائج على هذا التغير ،لذلك
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جب التأكد بأن كل فرد يعطي اهتماما مستمرا لنتائج اأداء امرتبة على
جهوده لكي يتعلم امهارات والسلوكيات والعاقات امرتبطة بالعمل.
 التأكد بأن كل فرد يعرف دائما تأثر أداءه وتغيره على أداء ونتائج
امؤسسة ككل ،ومساعدته باستمرار على ربط جهوده بالصورة العامة للمؤسسة.
 إستخدام أداء الفريق لدفع التغير فا يوجد ما هو أقوى من فرق العمل
لارتقاء باأداء ومهارة التغير.
 - .3اجانب التطبيقي
 - .1.3التعريف مؤسسة مطاحن عمر بن عمر
تأسست مؤسسة مطاحن عمر بن عمر ي جوان  ،2000وتعتر من الناحية
القانونية شركة ذات مسؤولية حدودة برأس مال قدر 500 000 000دج ،مقرها
بلدية الفجوج واية قامة ،حيث تنقسم امؤسسة إى وحدتن هما :وحدة امطاحن،
وحدة العجائن والكسكس.
 - .2.3التغيرات الي قامت بها مؤسسة مطاحن عمر بن عمر
أ -التغيرات اإسراتيجية :وتتمثل ي:
 إنشاء امطحنة اأوى ي  27ما  2002بسعة إنتاجية  300طن ي اليوم،
 ي  03جوان  2006م إنشاء مطحنة ثانية إنتاج السميد لتصبح بذلك
القدرة اإنتاجية للمؤسسة بالنسبة للسميد  700طن ي اليوم.
 ي سنة  2008قامت امؤسسة بإضافة منتج السميد اممتاز بوزن  10كلغ.
 كما م إنشاء وحدة جديدة ختص ي إنتاج العجائن الغذائية
والكسكس ليتم ذلك  01جوان  2009أين م اانطاق ي عملية اإنتاج.
 ي سنة 2010قامت مؤسسة مطاحن عمر بن عمر بطرح منتجن
جديدين إى السوق هما" :برغي ،وقلم" ضمن خط إنتاج العجائن القصرة.
 ي سنة  2011قامت بإضافة خط إنتاج العجائن الغذائية الطويلة
وامتمثلة ي سباقيي بسعة إنتاجية تقدر ب  72000كلغ ي اليوم ،كما قامت ي
نفس السنة برفع القدرة اإنتاجية للكسكس لتصبح  115200كلغ ي اليوم.
 ي سنة  2012فقد قامت امؤسسة بإضافة صنفن من العجائن الطويلة
هما :الشرائح الطويلة(رشتة) ،والفرميسال.
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 كما قامت امؤسسة ي سنة  2013بشراء مركب صناعي للعجائن
الغذائية قورصو بواية بومرداس ي إطار شراكة مع الدولة يضم عدة مصانع.
 استطاعت امؤسسة أن تفرض نفس دوليا وتدخل ي اأسواق العامية.
اجدول  .1بعض اأسواق الي دخلتها مؤسسة مطاحن عمر بن عمر.
اأسواق
سنة الدخول

إيطاليا
2010

كندا
2010

فرنسا
2013

إسبانيا
2015

امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد وثائق امؤسسة.
 وي سنة  2014قامت مؤسسة مطاحن عمر بن عمر إضافة خط إنتاج
جديد للعجائن اخاصة والذ ينتج أربعة أصناف منها هي :ازانيا ،معكرونة
الفراشة ،فرفالي ،كانيلوني.
ب -التغير ي اهيكل التنظيمي ي مؤسسة مطاحن عمر بن عمر :عرفت
مؤسسة مطاحن عمر بن عمر هيكلن تنظيمين وذلك بعد إضافة وحدة إنتاج
العجائن الغذائية والكسكس ،من خال اهيكلن التنظيمين ناحظ بأن
التغيرات الي أدخلتها ي سنة  2009على هيكلها التنظيمي تتمثل ي:
 إضافة مديرية خاصة بااتصاات من أجل تفعيل عمليات ااتصال داخل
وخارج امؤسسة وتسهيل تدفق امعلومات بن ختلف امديريات؛
 قامت بدمج كل من :مكتب التنمية ،ومصلحة مراقبة اجودة والنوعية
ي إدارة واحدة هي امديريات امساعدة؛
 إضافة مديرية العجائن الغذائية والكسكس حكم توسع نشاط امؤسسة؛
 مديرية اموارد البشرية م تعد تابعة مديرية اإدارة امالية بل أصبحت
تابعة مديرية اإدارة العامة واموارد البشرية؛
 مصلحة الوسائل أصبحت تابعة مديرية اإدارة العامة واموارد البشرية.
ج  -التغيرات التكنولوجية الي قامت بها مؤسسة مطاحن عمر بن عمر:
لقد قامت امؤسسة بالعديد من التغيرات التكنولوجية ومن بينها:
 على مستوى وحدة امطاحن امختصة ي إنتاج السميد قامت امؤسسة ي
سنة  2006بإدخال آلة جديدة ي العملية اإنتاجية ،تعمل على نزع احبوب
السوداء قبل عملية الطحن ما يساهم ي حسن جودة امنتج.
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 كما قامت امؤسسة ي نفس السنة أيضا بإدخال برنامج يعمل على
التحكم ي اآات اإنتاجية اخاصة بالسميد ،حيث يقوم بالكشف عن العطل
احاصل ي اآات وحديد مكانه ما يسهل عملية تصحيحه.
 وي  2014قامت مؤسسة مطاحن عمر بن عمر بشراء نظام  SAPلانرانت
وذلك من أجل تفعيل ااتصاات داخلها ،يقوم بربط امدير العام مدراء
اأقسام اأخرى مباشرة.
د  -التغير ي جال اأفراد ي مؤسسة مطاحن عمر بن عمر :بعد قيام امؤسسة
بإحداث تغيرات ختلفة تتطلب اأمر منها إحداث تغيرات على مواردها
البشرية كما يلي:
 التغير الثقاي :لقد قامت مؤسسة مطاحن عمر بن عمر بتطوير ثقافتها
وتغيرها من خال تبنيها لفلسفة اجودة الشاملة منذ سنة  2010حيث أولتها
اهتماما كبرا من خال خصيص إدارة خاصة باجودة ،كما قامت امؤسسة
بوضع نظام يسمح بالرقابة والتحكم ي جودة امنتجات من بداية تسليم امادة
اأولية إى غاية خروج امنتج النهائي من أجل احصول على منتج مطابق
للمواصفات.كل ذلك ساعد امؤسسة ي احصول على شهادة اإيزو  9001ي
 06سبتمر  2012من طرف مؤسسة .Afnor certification
 التغير ي مهارات اأفراد :حيث تعتمد ي تدريب عماها على التدريب
الداخلي واخارجي ي ختلف التخصصات.
 - .3.3دراسة وحليل أثر التغيرات التنظيمية على أداء مؤسسة عمر بن
عمر.
أ -البعد امالي :ي هذا البعد قمنا باختيار امؤشرات التالية:
 معدل هامش الربح :يشر إى قدرة امؤسسة على احصول على اأرباح
مقابل كل دينار من امبيعات ،ومكن حساب هذا امؤشر كما يلي :معدل
هامش الربح =(نتيجة الدورة الصافية /صاي امبيعات)* 100
 معدل العائد على اأصول :ويتم من خال هذا امؤشر قياس رحية
الدينار الواحد امستثمر ي أصول امؤسسة ،ويتم حسابه من خال العاقة
التالية :معدل العائد على اأصول=(نتيجة الدورة الصافية /إمالي
اأصول)*100
إبتسام غجاتي ،اهاد بوقلقول
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 معدل مو اأرباح :من خال هذا امؤشر مكن قياس تطور ومو أرباح
امؤسسة من سنة إى أخرى ،وحديد مدى ارتفاع أو اخفاض مستوى
الرحية ،معدل مو اأرباح ={( النتيجة الصافية للسنة احالية –
النتيجة الصافية للسنة السابقة)/النتيجة الصافية للسنة السابقة} *
.100
 معدل العائد على ااستثمار :ويقيس هذا امؤشر مدى كفاءة امؤسسة
ي استخدام مواردها ،ومدى فعالية السياسة ااستثمارية ي حقيق اأرباح،
معدل العائد على ااستثمار = (النتيجة الصافية  /اأصول الثابتة) * .100
من خال اجدول التالي سوف نقوم بعرض تطور امؤشرات امالية السابقة.
اجدول  .2تطور مؤشرات البعد امالي خال الفرة(.)2019- 2009
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

م هامش
الربح
2.51
5.65
5.37
4.51
4.77
1.80
2.13
.801
.101
.852
.643

م العائد على
اأصول
3.34
9.32
3.80
2.42
2.67
1.14
1.41
.091
.640
.641
.113

م مو اأرباح
269.91
- 46
- 1.76
36.83
- 56.69
34.67
- 17.51
- 46.92
89.85
80.95

م العائد على
اإستثمار
5.60
20.06
6.07
6.06
7.12
2.78
2.74
1.95
0.99
2.87
4.87

امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على وثائق امؤسسة.
تظهر لنا مؤشرات البعد امالي أن امؤسسة حل الدرسة قد حققت أداء ماليا
جيدا ي سنة  ،2010حيث أن ختلف امؤشرات الي قمنا بدراستها سجلت أعلى
نسبة ها ي هذه السنة ،وهذا يرجع إى قيام امؤسسة بإضافة وحدة إنتاج
العجائن الغذائية والكسكس ي جوان  2009ما ساهم ي ارتفاع النتيجة
الصافية للمؤسسة ومو أرباحها بنسبة  %269.91ي سنة  .2010إا أنه ي سني
إبتسام غجاتي ،اهاد بوقلقول
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 2011و 2012اخفض اأداء امالي للمؤسسة بشكل حاد بسبب ااخفاض ي
النتيجة الصافية رغم قيام امؤسسة بإضافة خط إنتاج ثالث خاص بالعجائن
الطويلة ي سنة  ،2011لرتفع اأداء امالي ي سنة  2013بعد اارتفاع ي النتيجة
الصافية خاصة وأن امؤسسة قامت بتصدير منتجاتها إى فرنسا ي نفس السنة
بعد حصوها على شهادتي اإيزو  ،9001واإيزو  .22000أما ي سنة  2014فإن
اأداء امالي مؤسسة مطاحن عمر بن عمر قد اخفض إى أدنى مستوياته مقارنة
مع السنوات السابقة  ،إا أنه ي سنة  2015سجلت ختلف امؤشرات امالية الي
قمنا بدراستها ارتفاعا ملحوظا إا أنها اخفضت ي سني  2016و ،2017أما ي
سني  2018و  2019حققت موا إجابيا ي مؤشراتها امالية.
بعد الزبائن:
ب-
 تطور كمية امبيعات من السميد :واجدول اموالي يوضح ذلك.
اجدول  .3تطور حجم مبيعات مادة السميد للفرة ( .) 2009- 2002
(الوحدة = طن)
كمية
امبيعات

2002
56383

2003
98776

2004
100382

2005
104252

2006
132563

2007
169821

2008
187435

2009
165512

امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على وثائق امؤسسة.
ناحظ من خال معطيات اجدول أن هناك إقبال متزايد على منتجات
امؤسسة من السميد خال السنوات ،2005 ،2004 ،2003 :لرتفع بشكل أكر ي
سنة  2006نتيجة قيام امؤسسة بتوسيع اإنتاج من خال إضافة مطحنة جديدة،
وإدخال آات جديدة على العملية اإنتاجية تقوم بنزع احبوب السوداء قبل
عملية الطحن ما ساهم ي حسن جودة امنتج ،ليستمر اارتفاع ي كمية
امبيعات إى غاية سنة  2008لتنخفض بعدها ي سنة .2009
 معدل مو رقم اأعمال :واجدول اموالي يوضح تطور رقم اأعمال.

إبتسام غجاتي ،اهاد بوقلقول

1196

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 1206- 1184 : )2021(3

اجدول .4تطور معدل مو رقم اأعمال للفرة ( .)2019 – 2010

السنة
معدل النمو%

2009
-

السنة
معدل النمو%

2015
.7113

2010

2011

2012

2013

2014

64.74

43.17
2017

16.93

29.43

14.84

2018

2019

2.69
-

13.06

23.44

28.36

2016

امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على جداول حسابات النتائج.
من خال اجدول ناحظ أن معدل مو رقم أعمال مؤسسة مطاحن
عمر بن عمر سجل أعلى مستوى له ي سنة  2010بنسبة  %64.74وهذا راجع إى
قيام امؤسسة بتغير إسراتيجيتها وقيامها بالتوسع والتنويع ي منتجاتها
بإضافة خطن جديدين لإنتاج اأول إنتاج الكسكس والثاني إنتاج العجائن
القصرة ي سنة  2009وي سنة  2010قامت بإضافة منتجن إى تشكيلة
العجائن القصرة ليصبح عدد منتجاتها  ،16باإضافة إى دخوها إى اأسواق
اإيطالية والكندية ي سنة  ،2010كل ذلك ساهم ي رفع رقم أعماها ،وي سنة
 2011اخفض رقم اأعمال بنسبة  %43.17بسبب شدة امنافسة خاصة وأن
منتجات امؤسسة تعتر جديدة ي السوق لتقوم امؤسسة بإضافة خط إنتاج
جديد خاص بالعجائن الطويلة ي نفس السنة وهو ما انعكس على رقم أعماها
ي سنة  2012حيث ارتفع معدل مو  ،%16.93ومتأثر كذلك بتبي امؤسسة
لثقافة اجودة الشاملة الي ساهمت ي حصوها على شهادة اإيزو ،9001
باإضافة إى حصوها على شهادة اإيزو  22000اخاصة باأمن والسامة
الغذائية وهو ما أعطى مصداقية منتجات مؤسسة مطاحن عمر بن عمر ما
جعل الزبائن يقبلون عليها أكثر ،ليستمر اارتفاع ي رقم اأعمال ي سنة 2013
حيث بلغ معدل النمو  %29.43وهذا راجع إى رضا العماء عن منتجات امؤسسة
ووائهم ها خاصة وأنها عملت على تلبية من خال طرح تشكيلة من امنتجات
تضم  25منتجا ،باإضافة إى دخول امؤسسة ي سنة  2013إى اأسواق
الفرنسية من خال منتجاتها ،ليستمر رقم أعمال امؤسسة ي اارتفاع ي سنة
 2014معدل مو  %14.98خاصة وأن امؤسسة قامت بطرح أربع منتجات جديدة
ضمن خط إنتاج جديد للعجائن اخاصة ،لتصبح بذلك تشكيلة امنتجات الي
إبتسام غجاتي ،اهاد بوقلقول
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تقدمها امؤسسة تضم  29منتجا ،ليتواصل اارتفاع ي رقم اأعمال ي سنة 2015

معدل مو  %13.71خاصة بعد توسيع امؤسسة أسواقها ودخوها للسوق
اإسبانية ي سنة  .2015إا انه ي سنة  2016إخفض معدل مو رقم أعمال
امؤسسة بنسبة  ،% 2.69ليعاود اإرتفاع بوترة متزايدة ي السنوات ،2018 ،2017
.2019
ج  -بعد العمليات الداخلية
 معدل مو القيمة امضافة :مثل القيمة امضافة امقياس احقيقي للقيمة
الي خلقتها امؤسسة عن طريق ختلف العمليات والوظائف واأنشطة الي
تقوم بها ،معدل مو القيمة امضافة = {( القيمة امضافة للسنة احالية –
القيمة امضافة للسنة السابقة )  /القيمة امضافة للسنة السابقة
اجدول  .5تطور معدل مو القيمة امضافة خال الفرة (.)2019- 2010
السنة
معدل النمو%
السنة
معدل النمو%

2012

2009

2010

2011

2015
-24.21

44.44
2016

9.48
2017

- 11.99 43.27 - 1.19
2019 2018

78.61

16.40

31.95

22.48

2013

2014

امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على جداول حسابات النتائج.
ناحظ من خال اجدول أن القيمة امضافة مؤسسة مطاحن عمر بن عمر
شهدت ارتفاعا كبرا ي سنة  2010معدل  ،%44.44وهذا راجع إى ارتفاع إنتاج
السنة امالية وخاصة رقم أعمال امؤسسة الناتج عن قيامها بإضافة وحدة
العجائن الغذائية والكسكس ،وارتفاع كفاءة العاملن بسبب تغير اهيكل
التنظيمي ،وبالنسبة لوحدة العجائن الغذائية فإن تكلفة امواد اأولية وامتمثلة
ي الدقيق واماء ،فهي منخفضة جدا أنها حصل عليها من وحدة امطاحن وفرع
امصرات التابعين ها ،ليستمر اارتفاع ي القيمة امضافة ي سنة  2011ولكن
معدل مو  ، %9.48أما ي سنة 2012فإن قيمة امؤسسة امضافة اخفضت معدل
 %1.19رغم مو رقم أعماها ويرجع السبب ي ذلك إى إرتفاع قيمة امشريات
امستهلكة ومصاريف اخدمات اخارجية ،وي سنة  2013حققت امؤسسة أكر
قيمة مضافة معدل مو  %43.27نتيجة ارتفاع رقم أعماها ،لتنخفض ي سنة
 2014معدل  %11.99متأثرة بارتفاع تكلفة امشريات امستهلكة ،لتواصل
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اخفاضها ي سنة  2015معدل  ،%24.21بينما ي سنة  2016إرتفعت بنسبة
 %78.61حيث تواصل هذا اإرتفاع معدل مو  % 31.95 ،%22.48 ،% 16.40ي
السنوات  2019 ،2018 ،2017على التوالي.
 معدل الكفاءة اإدارية :يعتر هذا امعدل من بن امؤشرات الي تساعد ي
حديد مستوى كفاءة إدارة امؤسسة ي تسير عمليتها وأنشطتها ،ومدى قدرتها
على تعظيم عوائدها من خال عملياتها الداخلية و خفيض مصاريفها ،حيث
تتمثل أهمية هذا امؤشر ي حديد مدى فعالية امناهج و اأساليب اإدارية
امتبعة من طرف امؤسسة.
اجدول  .6تطور معدل مو الكفاءة اإدارية خال فرة (.)2019 - 2010
السنة
معدل النمو
السنة
معدل النمو

2009
-

2015
.1358

2010

2011

2012

2013

2014

50.43

36.95
2017

3.93
2018

38.64
2019

52.65
-

23.94

43.52
-

60.39

62.23

2016

امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على جداول حسابات النتائج.
من خال اجدول ناحظ بأن النتيجة العملياتية حققت أعلى مستوى
ها ي سنة 2010حيث بلغ معدل موها  % 50.43وهو ما يدل على قدرة إدارة
امؤسسة ي تسير أنشطتها بكفاءة عالية خاصة بعد تغير اهيكل التنظيمي ي
سنة  ،2009باإضافة إى أن امؤسسة غرت ثقافتها التنظيمية وتبنت ثقافة
اجودة الشاملة ،وي سني  2011و 2012ناحظ بأن هناك اخفاض حاد ي
النتيجة العملياتية للمؤسسة حل الدراسة معدل  %36.95و %3.93على
التوالي ،وهذا راجع إى ارتفاع التكاليف العملياتية ما يدل على اخفاض كفاءة
إدارة امؤسسة ي تسير عملياتها .أما ي سنة  2013فقد ارتفعت النتيجة
العملياتية معدل مو قدر ب  %38.64إا أن هذا اارتفاع م يستمر حيث
اخفض بشكل حاد ي سنة  2014معدل  %52.65نتيجة ارتفاع التكاليف
العملياتية وهو ما يدل على ضعف إدارة امؤسسة ي التحكم فيها ،ثم ارتفعت ي
سنة  2015معدل مو كبر بلغ  ،%58.13إا انه ي سنة  2017شهدت إخفاض
سالب ي النتيجة العملياتية الي سرعان ما ارتفعت ب نسبة  %60.39و %62.23ي
إبتسام غجاتي ،اهاد بوقلقول
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سني  2018و 2019على التوالي ما يدل على كفاءة إدارة امؤسسة ي تسير
عملياتها وأنشطتها.
د  -بعد النمو والتعلم
 معدل التوظيف :إن ارتفاع معدات التوظيف ي امؤسسة يعر عن موها
وتوسعها ،ومكن حساب كما يلي :معدل التوظيف =(عدد العاملن ي السنة
احالية – عدد العاملن ي السنة السابقة)/عدد العاملن ي السنة السابقة.
اجدول  .7تطور معدل التوظيف خال الفرة ( .)2015- 2009
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

عدد العمال

563

603

744

717

751

860

851

معدل النمو

-

7.11

23.38

- 3.63

4.74

14.51

- 1.05

امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على وثائق امؤسسة.
ناحظ من خال معطيات اجدول ارتفاع معدل التوظيف ي مؤسسة
مطاحن عمر بن عمر ي سنة  2010معدل مو  %7.11وذلك بسبب توسع
امؤسسة ي خط إنتاج العجائن القصرة بإضافة منتجن ( برغي ،قلم ) ،ليواصل
اارتفاع ي سنة  2011بوترة أكر حيث بلغ  ،%23.38وهذا راجع إى قيام ي
سنة امؤسسة بإضافة خط إنتاج جديد خاص بالعجائن الطويلة ما أستدعى
توظيف عمال جدد ،إا أن عدد العمال اخفض ي سنة  2012معدل %3.63
نتيجة قيام امؤسسة بتحويلهم إى فرع امخازن SRALببلدية عن الباردة ،وي
سنة  2013ارتفع عدد العمال معدل مو  ،%4.74ليتواصل اارتفاع ي سنة
 ،2014حيث بلغ معدل النمو  ،%14.51وهذا بسبب إضافة خط إنتاج جديد
للعجائن اخاصة ما استدعى توظيف يد عاملة جديدة ،إا أنه سرعان ما
اخفض ي سنة  2015معدل .%1.05
 مؤشر رضا العاملن :من خال هذا امؤشر مكن حديد مدى جاح
امؤسسة ي حفيز مواردها البشرية من أجل حقيق رضاهم ودفعهم حو حسن
أدائهم ،ومن بن العوامل الي تؤثر على رضا العاملن جد اأجر والعاوات
وامكافآت الي خصصها امؤسسة هم.
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اجدول  .8تطور مصاريف امستخدمن خال الفرة ( .)2019- 2010
السنة
معدل النمو
السنة
معدل النمو

2009

2010

2015

54.89 29.83
2017 2016

3.97 15.54

2011

2013

2014

2012

17.84 19.79
2019 2018

21.99

13.88 35.14 - 2.53

امصدر :من إعداد الباحثن بااعتماد على جداول حسابات النتائج.
من خال اجدول ناحظ أن مصاريف امستخدمن ي مؤسسة مطاحن عمر
بن عمر بلغ معدل موها ي سنة  2010نسبة  ،%29.83وهذا راجع إى قيام
امؤسسة بتغير هيكلها التنظيمي ،وإعادة هيكلة الوظائف وامهام ي سنة 2009
ما ساهم ي توظيف عمال جدد وإدخال مفاهيم ومبادئ اجودة ضمن ختلف
عملياتها وأنشطتها وتدريب عماها عليها ،وي سنة  2011ارتفعت مصاريف
امستخدمن معدل مو  %54.89نتيجة قيام امؤسسة بإضافة خط إنتاج العجائن
الطويلة وتوظيف عمال جدد ،وتدريب العمال احالين على اآات اجديدة
فحسب امسؤول عن اموارد البشرية ي مؤسسة مطاحن عمر بن عمر فإن
مصاريف التدريب الي تنفقها امؤسسة مثل نسبة كبرة من مصاريف
امستخدمن ،ليتواصل اارتفاع ي مصاريف امستخدمن ي سني  2012و2013
ولكن بوترة أقل حيث بلغ معدل النمو  ،%19.79و  %17.84على التوالي رغم
اخفاض عدد العمال ي سنة  2012وهو ما يدل على اهتمام امؤسسة مواردها
البشرية ما يساهم ي زيادة رضاهم .وي سنة  2014ارتفع معدل مو مصاريف
العاملن حيث قدر ب  %21.99بسبب إضافة خط العجائن اخاصة الذ
استدعى توظيف عمال جدد وتدريب العمال احالين ،ليستمر اارتفاع ي
مصاريف امستخدمن ي سنة  2015و  2016رغم اخفاض عدد العمال وهو ما
يدل على ااهتمام الكبر الذ توليه امؤسسة هم ما يساهم ي الرفع من
مستوى رضاهم وحفزهم للعمل بأداء جيد ،وي سنة  2017اخفضت مصاريف
امستخدمن بنسبة  %2.53لرتفع بعدها ي سني  2018و 2019معدل مو
إجابي.

إبتسام غجاتي ،اهاد بوقلقول

1201

جلَة الواحات للبحوث و الدراسات اجلد 14العدد 1206- 1184 : )2021(3

 - .4.3إختبار الفرضيات:
 الفرضية الرئيسية" :تتبنى مؤسسة مطاحن عمر بن عمر التغير
التنظيمي مختلف جااته" ،حيث قامت امؤسسة فعا إحداث تغيرات
إسراتيجية ،وتكنولوجية ،واهيكل التنظيمي ،وجال اأفراد.
 الفرضية الفرعية اأوى" :تساهم التغيرات التنظيمية ي حسن أداء
مؤسسة مطاحن عمر بن عمر من امنظور امالي" ،تعتر هذه الفرضية حققة
حيث أدى قيام امؤسسة ي كل مرة بطرح منتج جديد وما يتبعه من تغيرات إى
ارتفاع امؤشرات امالية.
 الفرضية الفرعية الثانية" :تساهم التغيرات التنظيمية ي حسن أداء
مؤسسة مطاحن عمر بن عمر من منظور الزبائن" ،تعتر هذه الفرضية حققة
حيث ساهم قيام امؤسسة بإدخال تغيرات تكنولوجية على العملية اإنتاجية
للسميد إى ارتفاع كمية امبيعات ،باإضافة إى اارتفاع امستمر ي رقم أعمال
امؤسسة نتيجة دخوها أسواق جديدة وتوسيعها لتشكيلة منتجاتها.
 الفرضية الفرعية الثالثة" :تساهم التغيرات التنظيمية ي حسن أداء
مؤسسة مطاحن عمر بن عمر من منظور العمليات الداخلية" ،تعتر هذه
الفرضية حققة وهذا راجع إى ارتفاع معدل الكفاءة اإدارية ومعدل مو القيمة
امضافة عند قيام امؤسسة بإحداث تغيرات ي ختلف اجاات.
 الفرضية الفرعية الرابعة" :تساهم التغيرات التنظيمية ي حسن أداء
مؤسسة مطاحن عمر بن عمر من منظور النمو والتعلم" ،وهذه الفرضية حققة
نظرا ارتفاع معدات التوظيف عند قيام امؤسسة بإضافة خطوط إنتاج جديدة،
وزيادة رضا العاملن نتيجة ااهتمام الذ توليه امؤسسة هم وهو ما يؤكده
اارتفاع امستمر مصاريف امستخدمن.
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اخامة
يعتر التغير من أهم مات العصر احاضر ما فيه من تطورات سريعة
ومتاحقة لذلك جد امنظمات نفسها أمام حديات تفرض عليها اإستغناء
عن الطرق واأساليب والتقنيات امتبعة سابقا وإحداث العديد من التغيرات
الي من شأنها أن تضمن ها مواجهة هذه التحديات ،ومن هنا ترز أهمية
التغير التنظيمي ي جعل امنظمة أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع امعطيات
والتغيرات اجديدة ي بيئتيها الداخلية واخارجية ،ومن خال دراستنا هذه
حاولنا الوقوف على دور التغير التنظيمي ي حسن أداء امؤسسة اإقتصادية
وذلك بإسقاط اجانب النظر عل أرض الواقع حيث م اختيار مؤسسة
مطاحن عمر بن عمر ببلدية الفجوج.
 النتائج :من خال هذه الدراسة توصلنا إى ملة من النتائج أبرزها: أن جاح إحداث التغير التنظيمي يتطلب إدارة فعالة تبدأ من عملية
التشخيص البيئي وتنتهي عند الرسيخ والرقابة امستمرة على نتائج التغير؛
 يعد جاح تبي وإحداث التغير مختلف جااته من أهم العوامل الي
تؤد إى حسن واارتقاء مستوى اأداء ي امنظمات ااقتصادية؛
 إحداث التغير اإسراتيجي ي مؤسسة مطاحن عمر ا يكون كردة
فعل إجاه امنافسن بل تعتمد امؤسسة على امبادرة والسبق ي تبنيه؛
 تتميز مؤسسة مطاحن عمر بن عمر بالذكاء ي طرح منتجاتها حيث
أنها م تطرح ميع امنتجات ي سنة واحدة أو دفعة واحدة؛
 عند قيام امؤسسة بتبي التغير اإسراتيجي من خال إضافة وحدة
العجائن الغذائية والكسكس استدعى اأمر إحداث العديد من التغيرات من
بينها تغير اهيكل التنظيمي وإدخال آات تكنولوجية وتوظيف عمال جدد
وتدريب العمال السابقن.

إبتسام غجاتي ،اهاد بوقلقول
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 التوصيات :وتتمثل ي: ضرورة إشراك العاملن ي التخطيط لعملة التغير حيث أن ميع
الدراسات احديثة أكدت على أهمية إشراك العاملن ي التخطيط للتغير من
أجل جنب مقاومتهم له وتنفيذ التغير بنجاح؛
 على امؤسسة تكثيف ماتها اإعامية خاصة للمنتجات اجديدة من
أجل ودعم تغلغلها ي السوق؛
 على امؤسسة أن تفتح اجال أمام زبائنها لتقديم اقراحاتهم من أجل
معرفة حاجاتهم وامنتجات الي يرغبون فيها ثم تقوم بدراستها وعلى أساسها
تقوم بتحديد التغير امناسب.
 آفاق البحث :بعد التعمق ي متغرات الدراسة مكن اقراح امواضيعالبحثية التالية:
 التغير اإسراتيجي وانعكاسه على جاات التغير التنظيمي؛
 دور التغير التنظيمي ي تعزيز اميزة التنافسي للمؤسسات اإقتصادية؛
 بطاقة اأداء امتوازن كمدخل لتقييم اأداء الشامل للمؤسسات
الصناعية؛
 دمج البعد البيئي واإجتماعي ي بطاقة اأداء امتوازن لتقييم اأداء
امستدام للمؤسسات اإقتصادية.

إبتسام غجاتي ،اهاد بوقلقول
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ملخص-
إن زيادة امنافسة بن امدن ي جذب السياح وااستماارات وامقيان ،م يعد
مقتصرا فقط على السياق احلي ،بل أصبح حتاية عامية أدت إى ضرورة اعتااد
برامج جديدة لنهج العامات التجارية ،الي خلق ها فرصا اقتصادية وثقافية
وحتى شخصية ،حيث يُعرف هذا النهج بإسراتيجية عامة امدينة ،ومن أجل
موقع ذهي أفضل ،م إدماخ هذا النهج مع مفهوم التناية امستدامة ،من خال
ااهتاام بالقضايا البيئية وتعزيز التوجه اأخضر ،ي إطار إسراتيجية العامة
امدينة اخضراء امرتكزة على اهندسة امعاارية وامشاريع اأيقونية ،الي ممل
إحدى أدوات التسويق احديمة ومهاة ضان هذه اإسراتيجية ،الي كانت
مدينة دبي السباقة ي تطبيقها على أرض الواقع .تهدف هذه الورقة البحمية إى
تقديم إطار نظري وتطبيقي مفهوم إسراتيجية العامة امدينة اخضراء
واستحضار ختلف امفاهيم ذات العاقة ،وتسليط الضوء على حديد ما إذا
كانت ممل حاولة حقيقية حو ااستدامة أو جرد اارسات تسويقية
مضللة.
الكلاات الدالة-
إسراتيجية عامة امدينة ,اهندسة اأيقونية ,ااستدامة ,التوجه اأخضر,
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AbstractIncreasing Competition Between Cities In Attracting Tourists,
Investments And Residents, Is No Longer Limited To The Local
Context, It Has Become A Global Imperative That Has Led To The
Need For New Branding Programmes, For Which Economic, Cultural
And Even Personal Opportunities Are Created. This Approach Is
Known As The City Branding. And For A Better Mental Positioning,
This Approach Has Been Blended With The Concept Of Sustainable
Development, By Paying Attention To Environmental Issues And
Promoting Green Orientation, As Part Of The Green City Branding
Based On Architecture And Iconic Projects, Which Is One Of The
Most Recent And Important Marketing Tools In This Strategy, Which
Was Dubai Takes The Lead In Applying It On The Ground. This
Paper Aims To Provide A Theoretical And Practical Framework For
The Concept Of Green City Brand Strategy And To Evoke Various
Related Concepts, Highlight Whether It Represents A Real Attempt
At Sustainability Or Merely Misleading Marketing Practices.
Key WordsCity Branding,
Orientation, Dubai.
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Architecture,

Sustainability,

Green

 مقدمة- .1
م تطوير برامج العامات التجارية منذ نهاية القرن التاسع عشر ي
شكل العديد من اأنشطة الي من خاها قامت الشركات بتخطيط وتصايم
( منAnholt, 2007).امها وهويتها من أجل بناء معتها أو احفاظ عليها
 انتشرت العامة التجارية،هذا النوع من ااتصاات اخاصة باأنشطة التجارية
 وأصبحت أداة تنافسية لنقل،ي ميع اجاات ااقتصادية وحتى ااجتااعية
هوية وقيم ليست فقط للاؤسسات العامة واخاصة بل حتى اأشخاص
.والوجهات
 تبنت، بسبب العومة وامنافسة امتزايدة بن الوجهات،منذ الماانينيات
.امدن اسراتيجيات العامة التجارية لزيادة ظهورها وجذب الفوائد ااقتصادية
تسعى مدن ما بعد الصناعة الي ترغب ي اهروب من شبح الراجع إى إعادة
 وبالتالي تساعد برامج العامات التجارية على،اخراع نفسها كاراكز خدمة
 ترغب امدن احديمة امزدهرة ي التأكيد على.جذب انتباه السياح أو امستمارين
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طابعها الديناميكي وتقديم نفسها كوجهات بها العديد من الفرص ااقتصادية
أو ااجتااعية أو المقافية .بغض النظر عن مرحلة تطورها ،تدرك امدن أهاية
التواصل وتسعى إى إظهار هويتها على النحو اأممل.
تنتج اسراتيجيات العامة التجارية احضرية عن عالية ااختيار
والتفاوض بشأن اجوانب ااجتااعية والمقافية وااقتصادية والتارخية احلية
ذات امغزى .تتاعب امؤسسات اخاصة والعامة عن قصد بالذاكرة واهوية
احلية من أجل إضفاء الشرعية على أفعاهم ورؤيتهم للتناية امستقبلية.
) (Kearns & Philo, 1993اأدوات اأكمر استخدامًا ي العامات التجارية
احضرية هي :العامة التجارية الشخصية كارتباط صورة امدينة بشخصية
حلية مشهورة ،اأحداث المقافية والرياضية الي خلق رؤية عالية مؤقتة
وأيضا اهندسة امعاارية الي من خال شخصيتها اأيقونية مكن أن تصبح
سفرة للادينة) . (Kavaratzis & Ashworth, 2005وحتى خلق موقع ذهي
بارز ها .هذا هو السياق الذي من خاها سنحاول حليل حقيقة إسراتيجية
عامة دبي اخضراء.
وعلى ضوء ما سلف ،مكننا طرح اإشكالية التالية:
ما حقيقة إسراتيجية عامة دبي اخضراء ،أهي استدامة أم جرد اارسات
تسويقية مضللة؟
 - .2إسراتيجية عامة مدينة دبي
دبي هي واحدة من سبع إمارات الي تشكل دولة اإمارات العربية امتحدة.
يبدأ التاريخ احديث ها عام 1833م ،عندما استقر  800فرد من قبيلة بي ياس
بقيادة عائلة مكتوم .مت امدينة بشكل مذهل لتصبح مركزًا جاريًا مهاًا
وأصبحت ميناءً هامًا .بدأت أول أعاال البنية التحتية الكبرة ي عام  1950حت
قيادة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ،الذي قام بتجريف امرفأ الطبيعي ي
امدينة ،وبدأ ي بناء أول مطار وشبكة طرق حديمة .بعد اكتشاف النفط ي عام
1966م ،م استخدام مصدر الدخل اجديد لتطوير البنية التحتية للادينة.
انطاقاً من فكرة أن موارد النفط حدودة ،أطلقت اأسرة احاكاة
تدابر واسعة لتحديث امدينة وتنويع ااقتصاد .م بناء امرافق اأساسية للسكان
احلين وامستشفيات وامدارس وشبكات ااتصال احديمة .م توسيع امطار ،وم
غراب مية ،ميدي عبد الرزاق
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بناء مينائن جديدين ،وكذلك منطقة حرة جذب اأنشطة التجارية .منذ عام
1971م ،شُكلت دبي وأبو ظي عاصاة البلد ،إى جانب مس إمارات أخرى ،وبهذا
أصبح ااحاد اإماراتي ي غضون عدة عقود واحدة من أغنى دول العام من
خال استغال اموارد النفطية). (Oscar, 2019
من خال سلسلة من السياسات البصرة وامدروسة ،بدأت اأسرة احاكاة
ي دبي ،الي تعد مواردها النفطية منخفضة مقارنة باإمارات اأخرى ،تطورًا
اقتصاديًا وماليا غر مسبوق ،اا حول امدينة إى وجهة سياحية وجارية دولية
رئيسية .خال الماانينيات والتسعينيات ،م تنفيذ سلسلة من احوافز
ااقتصادية بهدف جذب الشركات العامية .ي الوقت نفسه  ،حولت العديد من
ااستماارات ي السياحة ،التجارة ،العقارات ،الطران ،الصناعة ،اخدمات
اللوجستية واخدمات اأخرى إى مدينة حديمة(Govers & Go, 2010).
وتسوق دبي نفسها اليوم كوجهة سياحية فاخرة ،وكذلك كاركز جاري
مهم ،ومن أجل حقيق ذلك ،اخذت السلطات إجراءات ي ميع ااجاهات
الماثة :العامة التجارية للشخصية ،اأحداث واهندسة امعاارية.
تنظم مدينة دبي سلسلة من الفعاليات المقافية والرياضية والتجارية
امصااة جذب السكان احلين(سواء إماراتين أو مقيان) والسياح .يعد
مهرجان دبي للتسوق من أكر الفعاليات الي تقام سنويًا ي فصل الشتاء طوال
شهر كامل .م إطاق امهرجان ي عام 1996م من أجل تشجيع التجارة احلية
وم توسيعه احقًا ليشال امسابقات واجوائز والرفيه باإضافة إى امبيعات .م
تنظيم مفاجآت صيف دبي منذ عام 1998م كاعلم جذب سياحي صيفي ،وهو
مهرجان سنوي آخر يقام خال  45يومًا وهو موجه بشكل خاص للعائات .تشال
فعاليات احفات اموسيقية وااجتااعات مع امشاهر واأزياء والتسوق
وخصومات على امنتجات واخدمات متنوعة وختلفة .باإضافة إى هذه
اأحداث التجارية والمقافية الكبرة ،تنظم دبي سلسلة من امهرجانات
امتخصصة ي جاات ختلفة نذكر بعضها :الرياضة (بطولة رياضة اجولف،
دبي ديزرت كاسيك ،سباق اخيل كأس دبي العامية ،بطولة دبي احرة
للتنس ،دبي الرجي سيفينز ،)...امسرح واموسيقى (مهرجان دبي السيناائي
الدولي ،مهرجان دبي الدولي للجاز ،)...الطبخ (مهرجان الطعام ) وجال
غراب مية ،ميدي عبد الرزاق
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الطران ( معرض دبي للطران) .الشخصية احلية اأكمر أهاية هو صاحب
الساو الشيخ حاد بن راشد آل مكتوم ،الذي يشغل مناصب عديدة منها نائب
الرئيس ورئيس وزراء اإمارات العربية امتحدة ،باإضافة إى أنه حاكم دبي.
الشيخ املقب لدى الصحافة "الرئيس التنفيذي لدبي" ،هو أهم عامل ومركز
قرار ي اإمارة وميع السياسات اهامة حال بصاته .وممل هو واأسرة امالكة
امستمارين الرئيسين ي مشاريع التناية وهذا يوفر المقة لشركائهم ويضان
التنفيذ السريع للاشاريع خاصة العااقة منها ) . (Govers & Go, 2010كاا
أنه راعي للعديد من اأحداث المقافية والرياضية ،وبالتالي تعزيز هيبتها
ومصداقيتها.
إى جانب هذه امهرجانات والفعاليات احلية ،اختارت امدينة الرويج
لنفسها من خال اأحداث الكرى أيضًا ،وبالتالي م تقديم عطاءات إطاق
معرض إكسبو العامي 2020م .م قبول ترشيحه ي عام 2013م ،وبالتالي
أصبحت دبي أول مدينة ي الشرق اأوسط تستضيف ممل هذا احدث العامي.
سيتم تنظيم امعرض حت شعار "ربط العقول وخلق امستقبل" ويقدر أنه
سيجذب ما بن أكتوبر 2020م وأفريل 2021م ما جاوعه  25مليون سائح
وسيحفز تنفيذ رؤية للتناية امستدامة ي العقود القادمة . (EXPO2020
) Managementولكن نظرا للظروف اأخرة بسبب جائحة كورونا م تأجيله
بعد ااتفاق مع أصحاب امصلحة احلين واأجانب إى الفاتح من أكتوبر
2021م.
على الرغم من التنوع والعدد الكبر من اأحداث الي تهدف إى الرويج
لدبي كوجهة جذابة على مدار العام ،ا تزال اهندسة امعاارية هي أهم اجاه
للعامة التجارية احضرية .تطورت امدينة بسرعة خال العقود الماثة اماضية
من خال التخطيط احضري اهائل ومشاريع اهندسة امعاارية .بوترة ممرة
لإعجاب ،حولت القرية التجارية وصيد اأماك الصغرة بن عشية وضحاها
إى مدينة حديمة رائعة مزج الراث العربي التقليدي مع ابتكار واحداثة
الغربية(Larice & Macdonald, 2013).
منذ البداية ،تهدف خطة التناية ي امدينة إى جذب أنشطة اقتصادية
جديدة ي امنطقة ،وبالتالي فإن اإجراءات احضرية كانت مدفوعة إى حد
غراب مية ،ميدي عبد الرزاق
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كبر باحتياجات هذه اأنشطة اجديدة .اموظفون اأجانب العاملون ي دبي
والسياح هم اجاهور الرئيسي هذه امشاريع احضرية الضخاة واحرك
الرئيسي للتناية احلية .من إمالي عدد السكان ،ممل السكان احليون أقل
من  ،٪ 10بيناا يتكون السكان امتبقون من العاال القادمن من دول جنوب شرق
آسيا وامغربن الغربين .وهذا السبب ،من السهل فهم كيف أصبحت الصورة
احلية تشبه العام الغربي ،حيث يتم بناؤها باخرة اأجنبية وتهدف إى
منافسة اإجازات امعاارية أوروبا وأمريكا الشاالية.
بدأت امشاريع الكرى اأوى ي عام  1960عندما كانت امدينة ي
مرحلة بدائية تفتقر إى الطرق امعبدة أو شبكات امرافق أو إمدادات امياه .م
تطوير اخطة الرئيسية اأوى من قبل امهندس امعااري الريطاني جون هاريس
وحدد شبكة الطرق وحدد امناطق امستهدفة للتطوير) . (DAHER, 2013ي
وقت احق ،مع اكتشاف النفط وتشكيل دولة اإمارات العربية امتحدة ي أوائل
السبعينيات ،م مديد اخطة مع حديد امناطق الوظيفية امقرحة ،ومركز
جديد واتصاات جديدة داخل امدينة كنفق حت اخور ،اجسور والطرق .ي
الماانينيات تطورت امدينة على طول الشريان الرئيسي وطريق الشيخ زايد وم
إنشاء مركز مالي وجاري جديد .أدى هذا التوسع على طول احور الرئيسي
اموازي للشاطئ إى تطور جزأ ،حيث تتناوب اأحياء وامراكز الصغرة مع
امساحات الفارغة الكبرة ). (Larice & Macdonald, 2013
إى جانب مشاريع التوسع العاراني الكبرة هذه ،قامت بعض امشاريع
الضخاة بتحويل الطبوغرافيا اأصلية وخلقت تطورات جديدة مذهلة فوق امياه
أو بالقرب منها .واحدة من أكمر امشاريع شعبية ي العام هي جزيرة خلة
مرا ااصطناعية ،الي بنيت بالقرب من الشاطئ ،لزيادة طول الواجهة
البحرية .م تنفيذ امشروع بن عامي 2001م و2007م من قبل شركة النخيل
احلية ،من خال خلق راحة اصطناعية على شكل ورقة خيل خصصة للفنادق
والفيات الفاخرة .استخدم بنائه كايات هائلة من الصخور والرمال اجردة من
قاع البحر ،وأُدين بتأثره على التيارات البحرية واحياة البحرية ي امنطقة .على
الرغم من هذه اانتقادات ،حقق امشروع جاحًا كبرًا وعزز مشروعات ااثلة
جديدة ،وجزر النخيل اأكر ،جبل علي ،الديرة وجاوعة من اجزر على شكل
غراب مية ،ميدي عبد الرزاق
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العام تُلقب جزر العام .م تطوير خلة جبل علي وجزر العام جزئياً ،بيناا
توقف مشروع خلة ديرة (الشكل  .)1دون أن ننسى مشروع عن دبي والذي مازال
ي طور ااجاز حد الساعة ،وفكرة امشروع مستوحاة من عن لندن الشهرة،
حيث ستكون أكر عجلة ي العام.
الشاطئ بالقرب من خلة مرا هو موقع مشروع ضخم آخر طاوح للغاية،
مرسى دبي (الشكل .)2ويتكون امشروع الذي يضم عدة أرصفة ،ارات للاشاة،
فنادق ومنشآت سكنية وجارية على قناة اصطناعية بطول  03كيلومرات،
موازية للشاطئ .بدأ بنائه ي عام 2003م ،ويقدر أنه عند اكتااله ،سيصبح
أكر مرسى من صنع اإنسان ي العام ،قادر على استضافة ي امباني اجاورة
حوالي  120.000شخص (Dubai Marina Management, 2014).وقد ميزت
العاارة ي دبي ي السنوات اأخرة مباني ضخاة ،الي تهدف إى مميل امدينة
كادينة ديناميكية وتطلعية وحديمة .كانت طاوحات النخبة احلية فرصة
استمنائية للاهندسن امعاارين لوضع أفكارهم موضع التنفيذ ،خالية من
القيود اجاالية والسياسية ي العام الغربي(Kanna & Keshavarzian, .
) 2008قامت العامات التجارية امعاارية الشهرة بتجسيد اممالية احلية من
خال امبنى اأيقوني ،امصام لتقديم ااجاه التدرجي اجديد لدبي ي العام.
قبل اأزمة ااقتصادية لعام 2008م ،م اإعان عن امشاريع اجديدة بوترة
مذهلة ،حيث حاول كل منها جاوز امشروع السابق .وقد أثبت هذا النهج أنه
مناورة تسويقية ضحلة ،منفصلة عن الواقع ااجتااعي والمقاي احلي ،وهذا
السبب م التخلي عن العديد من هذه اأفكار ). (Larice & Macdonald, 2013
حولت اإنشاءات الشهرة والطابع الفائق والفريد للاشروعات (أكر مركز
جاري ،وأعلى مبنى ،وأطول مرو بدون سائق) امدينة إى ختر للتجارب
امعاارية ،يراقبها العام بأسره باهتاام شديد.
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الشكل .1خلة مرة

امصدر :اموقع اإلكروني الرمي لشركة النخيل العقارية (امصااة له)
الشكل .2دبي مرينا

امصدر :اموقع اإلكروني الرمي لشركة إعاار العقارية (امصااة له)
يعد الرج امكون من  39طابقا مركز التجارة العامي من أوائل امباني
الشاهقة ي دبي ،ويعود تارخه إى عام 1978م .م البناء على طول شريان الشيخ
زايد ،ي منطقة كانت ي ذلك الوقت على مشارف البلدة .وي الوقت نفسه ،م
توسيع اجاع مع العديد من قاعات العرض ومركز امؤمرات وامباني السكنية.
فندق برج العرب ،الذي م افتتاحه ي عام 1999م ،م تصاياه ليصبح
رمزًا لدبي ،وقد م افتتاحه ي عام 1999م .م بناء الفندق على جزيرة
اصطناعية ،على بعد  280مرًا من الشاطئ وم تصاياه من قبل امهندس
امعااري  .Tom Wrightامباني الرمزية اأخرى ي امدينة هي أبراج اإمارات
التوأم ،الي م بناؤها ي عام 2000م من قبل امهندس  ،NORRوPark Towers
الي صااها  Genslerي 2011- 2010م ،برج  ،The Indexالذي صااه Foster
 & Partnersوم اانتهاء منه ي 2011م ،برج  Cayan Infinityصااته شركة
غراب مية ،ميدي عبد الرزاق
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اهندسة امعاارية  SOMوافتتح ي عام 2013م ،وبرج خليفة صااه Adrian

 Smithمن .SOM
م افتتاح برج خليفة (الشكل  )3ي عام 2010م وهو حاليًا أطول مبنى
ي العام وصورة أيقونية للادينة ،ترمز إى مكانة اإمارة كقوة إقلياية.
مستوحاة من مراكز امدن اأوروبية واأمريكية ،م تنظيم امنطقة احيطة
بامبنى حول حوض مياه كبر ،مع الكورنيش وامبنى السكي والتجاري امطل
على امياه الزرقاء .امركز اجديد للادينة ،الذي يتايز بأعلى مبنى ي العام
هو أيضا منزل أكر مركز تسوق .افتتح دبي مول ي عام 2009م ،ومساحته
اإمالية جعله اأضخم من نوعه ي العام .حتوي اجاع على متاجر
ومطاعم باإضافة إى العديد من مناطق اجذب السياحي ودور السيناا
وامتنزهات وحوض اأماك وحديقة احيوانات امائية وحلبة تزج داخلية .أما
مول اإمارات هو جاع جاري كبر آخر ي امدينة مزود بإمدادات غنية من
امتاجر وامراكز الرفيه .أحد مناطق اجذب اخاصة به هو سكي دبي (الشكل
 ،)4وهو منحدر تزج داخلي يوفر ظروفًا ااثلة لدرجة احرارة ومرافق منحدرات
اجبال اجليدية الطبيعية.
الشكل .3برخ خليفة

امصدر :اموقع اإلكروني الرمي لرج خليفة.
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الشكل  .4سكي دبي

امصدر :اموقع اإلكروني الرمي لسكي دبي.
من خال كل هذه ااستماارات السابقة الذكر ،مكنت دبي من إباغ
العام بأنها مدينة حديمة ،قادرة على امنافسة مع أي مدينة عامية أخرى .أصبح
جاحها اكناً بفضل الرؤية الريادية للعائلة احاكاة ،من خال سلسلة قصرة
من القرار إى تنفيذ امشاريع بكل ثقة ،من خال تطوير متكامل البنية التحتية
لصاح ميع القطاعات ،من خال الشراكات بن القطاعن العام واخاص
والركيز على التفوق الفائق للعاارة اأيقونية(Govers & Go, 2009).
 - .3القضايا البيئية والتحول حو العامة التجارية للادينة اخضراء
ومع ذلك ،وراء هذا التطور احضري امذهل تكان سلسلة من امشاكل
الي حمت القادة احلين على معاجتها من خال تبي إسراتيجية جديدة.
أدت الوترة السريعة لتطوير امدينة إى زيادة هائلة ي احتياجات الطاقة .وبسبب
امناخ الصحراوي ،حتاج امباني إى التريد معظم الوقت ،اا ينتج استهاكًا
مرتفعًا للطاقة .باإضافة إى ذلك ،يتم توفر مياه الصاحة للشرب الازمة عن
طريق حلية مياه البحر ،وهي عالية تتطلب طاقة كبرة أيضًا .امصدر الرئيسي
إنتاج الكهرباء هو الغاز امستورد من قطر ،ويتسبب ااستهاك امرتفع للوقود ي
ارتفاع مستويات انبعاث ثاني أكسيد الكربون ،حيث تساهم دبي بنسبة  ٪25من
إمالي اانبعاثات ي دولة اإمارات العربية امتحدة .اجاات الرئيسية الي
تساهم ي زيادة انبعاث الكربون هي الكهرباء وامياه ( ،)٪35النقل (،)٪26
الصناعات ( ،)٪21النفايات ( ،)٪12النفط والغاز ( .)٪6أكر مستهلكا للاياه
والطاقة هو القطاع التجاري بنسبة  ،٪45يليه القطاع السكي  ،٪29امرافق
احكومية  ٪13والقطاع الصناعي (Ministry Of Energy & Industry, ٪13
غراب مية ،ميدي عبد الرزاق
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) .2018تعد البيئة العارانية أكر مستهلك للطاقة وامياه ي دبي ،حيث
متلك  ٪75من إمالي الكهرباء و  ٪86من ااستهاك احلي للاياه (Dubai
) .Electricity & Water Autority , 2019من إمالي كاية الطاقة الي
تستهلكها امباني ،يتم استخدام  ٪70للتريد ،و  ٪18لإضاءة ،والباقي لتشغيل
امعدات واأجهزة امختلفة). (Menachery, 2019
واعرافا باأثر ااقتصادي والبيئي هذا الناو السريع ،اخذت السلطات
إجراءات لتوجيه ااقتصاد ي اجاه مستدام .بدءاً من تعريف ااقتصاد اأخضر،
الذي قدمته برنامج اأمم امتحدة للبيئة ( )UNEPوالذي ينص على أن
ااقتصاد اأخضر هو "يؤدي إى حسن رفاهية اإنسان والعدالة ااجتااعية،
بيناا يقلل بشكل كبر من امخاطر البيئية والندرات البيئية" واحد منخفض
الكربون وفعال من حيث اموارد وشامل اجتااعيًا ") ، (UNEP, 2008اتبعت
اهيئات التنفيذية اجاهن .يهدف ااجاه اأول إى إدخال لوائح للحد من
الطلب على الطاقة ،وتنويع مصادر الطاقة ،وخفض انبعاثات الكربون مع بناء
امباني اخضراء بأقل تأثر بيئي ،واحفاظ على التنوع البيولوجي والنظام
البيئي .أما اجاه ثان يهدف إى زيادة الوعي العام باحاجة إى ااستهاك
والسلوك امستدامن من خال ااتصاات واأحداث.
م اخاذ اخطوات اأوى حو سلوك أكمر مسؤولية ي جال البناء ي
عام 2003م عندما بدأت البلدية بدراسة استخدام امواد العازلة للعزل احراري
للاباني وتقليل الطلب على الطاقة .ي عام 2008م بعد العديد من ااختبارات
امعالية والتقارير الرمية ،فحصت السلطات احلية إمكانية تطبيق مفهوم
امباني اخضراء على ثاث مراحل .ي امرحلة اأوى درسوا إمكانية تنفيذ حلول
سهلة بتكاليف منخفضة وفوائد عالية .ي امرحلة المانية ،م إدراج متطلبات
البناء امستدام بن عامي 2011م و 2013م ي وثيقة بعنوان لوائح امباني اخضراء
ي دبي ،والي أصبحت إلزامية جايع امباني احكومية .ي امرحلة المالمة،
اعتبارًا من عام 2014م ،أصبح هذا الرمز إلزاميًا جايع امباني الي م إنشاؤها
ي امدينة(Dubai Municipality, 2016).
إن لوائح دبي للاباني اخضراء عبارة عن جاوعة من القواعد
وامواصفات للاباني ،بناءً على أنظاة  LEEDو  BREEAMو  .Pearl Ratingم
غراب مية ،ميدي عبد الرزاق
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تنظيم وتقسيم الوثيقة إى ثاثة أقسام رئيسية :علم البيئة ،التخطيط وبناء
احيوية وقسم خاص بفعالية اموارد(Dubai electricity and water autority .
) & Dubai municipality, 2015باإضافة إى هذه التدابر التشريعية الي
تهدف إى حسن نوعية البيئة امبنية ،م توضيح االتزام جاه ااستدامة من
خال العديد من الوثائق الرمية .أعلن الشيخ حاد بن راشد آل مكتوم ي عام
2012م عن إطاق مبادرة وطنية طويلة اأمد لبناء اقتصاد أخضر ي اإمارات
العربية امتحدة حت شعار "اقتصاد أخضر من أجل التناية امستدامة" .ي عام
2014م ،م تسليط الضوء على اجاهات التناية امستدامة مرة أخرى ي "خطة
دبي  ،"2021الي تغطي ستة جاات عال رئيسية :الشعب" :مدينة اأشخاص
السعداء وامبدعن واماكّنن" ،اجتاع" :شامل ومتااسك اجتاع " ،التجربة:
"امكان امفضل للعيش والعال والزيارة " ،امكان" :مدينة ذكية ومستدامة"،
ااقتصاد " :حور حوري ي ااقتصاد العامي" ،احكومة " :رائدة واتازة
احكومة"(Government of Dubai, 2014).
بناءً على القضايا احلية واحاجة إى ضاان التناية امستدامة
للادينة ،تطاح حكومة دبي أن تكون ممااً للتناية امستدامة ي امنطقة وتهدف
إى أن تصبح "عاصاة ااقتصاد اأخضر للعام"(Governement of Dubai, .
) 2015ولدعم هذه امبادرة ،قاموا بإنشاء عدد من امؤسسات لضاان التنفيذ
امتسق للتدابر الازمة ،وبدئوا ي توصيل أهدافها بشفافية ومصداقية ،ي
العديد من امنشورات والتقارير ،ما ي ذلك تقرير حالة الطاقة دبي 2014م
وتقرير حالة ااقتصاد اأخضر 2015م .حتوي كلتا الوثيقتن خطوط العال
والتدابر لبناء اقتصاد أخضر .باإضافة إى ذلك ،استضافت دبي ي عامي
2014م و 2015م حدثًا دوليًا مهاًا حول ااستدامة ااقتصادية القاة العامية
لاقتصاد اأخضر .من خال تنظيم هذا احدث السنوي حت شعار "شراكات
عامية من أجل مستقبل مستدام" ،تأمل دبي ي أن تصبح أحد العوامل الرئيسية
ي تعزيز التناية امستدامة العامية طويلة اأجل وحويل رؤيتها لتصبح حقيقة
"عاصاة ااقتصاد اأخضر".
لذلك ،مكن اعتبار استضافة معرض إكسبو العامي  2020حاولة
لتجسيد حاور مبادئه التوجيهية اجديدة وزيادة الوعي العامي باحاجة إى
غراب مية ،ميدي عبد الرزاق
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إجراءات مستدامة .استنادًا إى جربة امدن والبلدان الي استضافت مؤخرًا ممل
هذه اأحداث الضخاة ،ممل أيشي (إكسبو  ،)2005جنوب أفريقيا (كأس
العام  ،)FIFA 2010شنغهاي (وورلد إكسبو  ،)2010لندن (األعاب اأومبية
الصيفية  ،)2012ميان (وورلد إكسبو  .) 2015مع ثاثة مواضيع فرعية هي
"التنقل وااستدامة والفرصة" ،يهدف إى أن يكون ممااً على التصايم امستدام
ونقطة انطاق للتطور امستقبلي للادينة ،بهدف حقيق مات فائقة ي
ااستدامة .يُنظر إى احدث على أنه أداة مهاة جدًا للعامة التجارية للادينة
واجاهها اجديد وأيضًا كاحفز للتطورات امستقبلية اخضراء.
 - .4خامة
حت القيادة الرشيدة حكامها ،تطورت دبي ي العقود اأخرة ،لتصبح
واحدة من أحدث امدن ي العام .سلطت آثار التحضر السريع الضوء على
القضايا البيئية وااستخدام الضخم للطاقة .ي هذا السياق ،بدأت السلطات
برناجًا للعامة التجارية اخضراء مصااًا معاجة اآثار السلبية للتطور
اأخر وضاان اقتصاد مستدام .مستوحاة من اإجراءات اجريئة الي ساعدتهم
على بناء العاصاة الليلية ،يريد القادة احليون أن تصبح دبي ممااً على
ااستدامة ليس فقط ي امنطقة ولكن أيضًا على مستوى العام .ويتضح ذلك
من خال اإجراءات واأحداث والشراكات التشريعية املاوسة مع احافل
الدولية امتخصصة.
ي حن أن ميع هذه اإجراءات ممل دلياً موثوقًا على رغبة دبي ي ضاان
إرث مستدام لأجيال القادمة ،ا تزال هناك أسئلة حول إيقاع وصدى التناية
وامستفيدين من هذه اإجراءات .ترغب السلطات ي احفاظ على وترة التناية
مع تلبية امعاير امقرحة للحد من استهاك الطاقة واستخدام مصادر الطاقة
امتجددة اجديدة .ولكن لإمارة مساحة حدودة وجب أن يكون هناك توازن بن
امساحة احضرية والطبيعية .أيضًا ،ممل السكان اأصلين جزءًا صغرًا من
الكمافة السكانية ،وهذه اإجراءات ليست استجابة احتياجاتهم ،ولكنها ي
الواقع خاطب مهورًا مستهدفا أكر بكمر ،وهو متنوع وله وجود مؤقت ي
امنطقة .ي نهاية امطاف ،تمبت هذه اإجراءات التناوية أنها كبرة للغاية
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 والي جب،بالنسبة حجم السكان احلين وأيضا حجم كل من امدينة والبلد
.أن تؤخذ بعن ااعتبار كاتطلبات أساسية أي نشاط للتناية امستقبلية
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- املص
،القراءة نشاط إدراكي يشمل العن والدماغ و العديد من العمليات امعقّدة
 إذ يتطلب،(1995) )Davies( وتعلم القراءة حسب بعض الباحثن مثل
 والي،اجمع بن عدد من ااجراءات ما فيها العن والدماغ وسيكولوجية العقل
 كما أن تعليم القراءة للمتعلمن ي امرحلة امتوسطة،ا حدث بشكل طبيعي
 إذ ي الواقع ﺇن تعليمهم كيفية القراءة،اجااررية مهم جدا واسراتيجي
 الوعي، الصوتيات، التعرف على الكلمات: وهي،يتطلب بعض العمليات اأساسية
 لذا فإن مكونات تعليمة، امفردات و امعرفة القبلية، اللغة الشفوية،الصوتي
 كما.القراءة أﻮ ﺋﻚ ﺍ ﻣﺘﻌ ﻣﻴﻥ تشمل العمليات امذكورة أعاه و أكثر من ذلك
أن اهدف من هذه الورقة هو اقراح تعليمات القراءة لفئة تاميذ السنة اأوى ي
.التعليم امتوسط ي مدرسة جااررية
- الكلمات الدالة
 امعرفة، اللغة الشفوية، الوعي الصوتي، الصوتيات،التعرف على الكلمات
.القبلية
1. Introduction
Algerian learners, mainly beginners, are exposed to a number of
texts during learning and studying English in middle school. Since the
aim of reading is comprehension, they should be first trained to read
through a number of steps and under the teacher’s guidance. This is a
gradual process but an ongoing one that starts with recognising sounds
(phonemes) and associating graphemes (letters) and those sounds to
create words. We cannot talk about reading comprehension if the
learners are unable to recognise words primarily as this is the basis for
an effective reading instruction. First year Algerian middle school
learners have three one-hour sessions of English per week; one of
them is considered as a tutorial session. These learners should be
guided to acquire the English language starting from the
aforementioned processes, decoding, and other ones so as to be able to
read in the first place, then to comprehend what they read. The
teacher’s guidance and involvement are far too important, which
encourages the young learners to follow and cooperate successfully.
So the focus is on the building blocks of an effective reading
Malika Kouti
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instruction. To this end, we shall describe the components of the
suggested reading instruction for a first year middle school class, but
let us start with defining the terms reading comprehension and
reading.
2. Reading comprehension and Reading
At the beginning, we should know how researchers have defined both
reading comprehension and reading.
2.1. Reading Comprehension
Reading comprehension has been given many definitions. Grabe
(2002) claims that comprehension is the main goal of reading. For
Irwin (2007), reading comprehension is “an active process to which
each reader brings his or her individual attitudes, interests,
expectations, skills, and prior knowledge” (p. 8). Thus, reading
comprehension involves using prior knowledge besides other elements
(Cartwright, 2009 & Jennings et al, 2006). Thus, the aim of reading,
most of the time, is comprehension; nonetheless, at the very
beginning, first year learners read for the sake of discovering and
being acquainted with the language.
2.2. Reading
Reading has many definitions. Reading, according to Davies (1995)
and Alderson (2000), is an active skill that requires the reader to
guess, predict, check, and ask him/herself questions about a text
through a variety of activities (Grellet, 1981). Aebersold and Field
(1997) define reading as “a powerful activity that confers knowledge,
insight, and perspective on readers” (p. 6). For them, to define
reading means to understand the act of reading. For Broughton et al
(1980), reading is a complex skill that involves some sub-skills such
as starting with the recognition of letters, then words, up to correlating
those words with meanings. This view has been judged to be
traditional, for it views reading as a decoding activity. Nonetheless,
this decoding activity is very useful with beginners.
3. Components of a Reading Instruction
As mentioned earlier, we shall depict the components of a reading
instruction which are respectively: word recognition, phonics,
phonemic awareness, oral language, vocabulary, and prior knowledge.
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3.1. Word Recognition
Word recognition is composed of two words: word and recognition
which means recognising words. It is defined as “the processes of
extracting lexical information from graphic displays of words” (Koda,
2005, p. 29). Gough (1984) considers it as “the foundation of the
reading process” (p. 225. Cited in Roberts et al., 2011, p. 229).
Learners who are able to read words, they have already developed a
variety of prerequisite skills. They understand that
a) words can be spoken or written,
b) print corresponds to speech, and
c) words are composed of sounds (phonemes).
Reading comprehension depends on strong word recognition skills.
These include phonological decoding of a word and then accessing its
meaning in memory (Koda, 2004; Grabe, 2009). To do this, the
reader must:
a. translate a word into its phonological counterpart, (e.g. the word
“mat” is translated into the individual phonemes (/m/, /æ /, and /t/).
b. remember the correct sequence of sounds.
c. blend the sounds together.
d. search his or her memory for a real word that corresponds to the
chain of sounds (/m/, /æ /, /t/ ).
In fact, skillful readers do this so automatically and rapidly that it
looks like the natural reading of whole words and not the sequential
translation of letters into sounds and sounds into words (ibid).
Mastering the prerequisites for word recognition may be enough for
many learners to make the link between the written word and its
meaning, with little guidance.
 Teaching Word Recognition
Teachers start uttering words and ask their first year learners to repeat,
then write those words one after the other on the board, and ask the
learners to read after them. After that, teachers ask the learners to
write those words one after the other on their slates. In another step,
the teacher can write the letters of those words in a jumbled order, and
ask the learners to rewrite the words; of course, they do it on slates.
Teachers should encourage the learners to read those words out loud
after being corrected on the board. At the beginning of the next
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session, teachers ask their learners about the previous words; they
invite them to spell and write the words on their slates...
Teachers should encourage pair works; for example, one learner asks
his neighbour to write a word on slate or to spell it, and they change
roles. Teachers can also insert words with missing letters in a written
conversation and ask the learners to find those letters. This type of
activities strengthens the word recognition skills. Actually, teachers
can find so many ways for fostering those skills among the learners.
All in all, word recognition is the most important component in a
reading instruction and in reading in general.
3.2. Phonics
Phonics refers to the connection or the association of letters and
sounds. It is also the combination of these sound-symbol connections
to create, spell and read words on the part of learners (Davies, 1995;
Nuttall, 1982).
 Teaching phonics
Teaching phonics requires many ways to be applied while reading.
These ways are referred to as approaches, and each approach allows
the reader to use phonics to read and learn new words in a different
way. In fact, there exist four types of phonics (Chris Drew in
HelpfulProfessor.com):
a. Synthetic phonics
In this approach, readers are taught to first connect letters to their
corresponding sounds and then to blend those together to make a word
bottom-up approach). For example, blending the following letters to
their corresponding sounds, “f” /f/, “i” / I/, “t” /t/, makes the word
"fit".
b. Analytic phonics
Unlike synthetic phonics, analytic phonics approaches words from top
to down; that is to say, a word is identified as a whole unit and then its
letter- sound connections are parsed out. For instance, the word "fat"
is made up of “f” /f/, “a” /æ/, and “t” /t/.
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c. Analogy phonics:
This type of phonics uses familiar parts of words to find out new ones.
For example, a learner may use his /her prior knowledge of the
word “blue” to read the word “glue” or the word “seat” to read the
word “meat”, etc.
d. Embedded phonics
It entails phonemes and graphemes associations in context; that is, it
emphasises learning to read during reading tasks. The teacher reads
first and teaches the learners the phonemes/graphemes that recur
within the context of the reading session.
All of those approaches can be taught and used independently or in
combination to help beginning readers learn to identify new words.
First year learners should be introduced to the notion of “phoneme” or
speech sound gradually. The teacher should be patient as the learners
encounter the English language and its pronunciation officially for the
first time.
3.3. Phonemic Awareness
Phonemic Awareness is closely related to phonics because both of
them involve the connection between sounds and words. The two may
seem the same, but there exists a difference. While phonics is the
association between sounds and letters, phonemic awareness is the
understanding that words are created from sounds (phonemes)
(National Reading Panel, 2000). Phonics is used only in written
language because it involves letters. Phonemes are sounds only and
while they can be represented using letters, they can also be simply
the auditory sounds of words. Phonemes are most often learnt before a
learner begins to read because they are centred on the sounds of
language rather than written words.
 Teaching Phonemic Awareness
There are a number of ways to teach phonemic awareness. Phoneme
isolation involves the reader in parsing out the individual sounds in a
word in order to determine its meaning. Likewise, phoneme
segmentation requires the reader to break words into their
corresponding phonemes. Phoneme identification relies on the
reader’s general knowledge of phonemes to identify sound patterns in
words. For example, a reader would identify the phoneme /f/ he
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knows from the words “flat” and “foot” to help him/her learn how to
read a new word: "fame", for example. The teacher should show her
learners that some letters may have more than one sound. For
example, “c” can be pronounced either /s / as in “face” or /k/ as in
“cat”. Moreover, many letters or combinations of letters may have
only one sound. For example, “gh” is pronounced /f/, and “ch” and
“ck” are both pronounced /k/ as in “anchor” and “sick”. Phoneme
blending requires the reader to connect a series of phonemes to create
a word. For example, /b/, / I/, and /t/ creates the word “bit”. Finally,
Teachers should also encourage their learners to find the removed
sounds from words and even substitute them. For example, the teacher
removes the sound / I/ from the word “big” (/b/, / I/, /ց/); the learners’
task is to find the missing sound. Also, the teacher may ask them to
substitute a phoneme (sound) with another one. For example, / I/ in
“big” can be substituted by /ӕ/ to create the word “bag” (/b/, /ӕ/, /ց/).
First year learners must be involved in activities that help them
understand that words are composed of separate phonemes and that
sentences are made up of separate words. These processes are the
building blocks of spoken language.
3.4. Oral language
Learning to read involves learning about the English writing system
that represents speech. Comprehension of written language on the part
of learners is directly related to the effective use and understanding of
oral language (TEA, 2017). That is, beginners learn from spoken
language about themselves, their colleagues, and the world.
 Teaching Oral Language
Teachers can make learners develop their oral language through storytelling activities and other language games. Young learners should be
encouraged to use oral language to express themselves when they
learn about print and books, both at home and in school. Teachers can
develop learners’ oral language through songs. This can be done by
making learners read aloud stories and asking their mates to listen to
them. Listening to stories has benefits such as acquiring new words,
new sentences, new ideas, etc. The teacher can also ask her learners to
tell stories in their own words. In her turn, the teacher selects one of
the stories and writes it on the board and then reads it to the learners.
The latter practise reading the story, too. Besides, it is important to
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involve the learners in rhyming activities in which they are required to
look for similar words. For example, “same” rhymes with “name”,
“came”, and “fame”.
When first year learners listen to stories read aloud by the teacher
continually, this is going to foster their oral language development and
assist the connection of oral and written language. Progress in reading
depends to a great extent on developing oral language.
3.5. Vocabulary
In order to comprehend a text, beginning readers need to know the
meanings of individual words. They build an understanding of the text
by grouping and making sense of words in context. Vocabulary is very
important in learning to read and reading development (Grabe &
Stoller, 2001). Good reading, therefore, involves having good
vocabulary knowledge (Grabe, 2009). Words that are recognised in
print have to match the oral vocabulary of a reader in order to be
understood. Of course, first year learners are expected to learn
vocabularies and work on them in each session, in class and at home.
The starting point is with short conversations. The amount of new
words depends on how much the learners read either in class or at
home.
 Teaching Vocabulary
Vocabulary should be taught directly and indirectly. Direct instruction
includes giving word definitions and teaching the vocabulary before
reading a text (Grabe & Stoller, 2001). Indirect instruction refers to
incidental vocabulary learning such as extensive reading and exposure
to language in rich contexts (Day and Bamford, 1998; Grabe, 2009).
For this reason, Day and Bamford (ibid) claim that learners should be
encouraged to read in class requires for at least fifteen minutes. They
also recommend that learners should take books and read them at
home. Word knowledge develops through repetition and multiple
exposures to vocabulary items (Grabe, ibid) in listening, speaking and
writing. Furthermore, word definitions in text aid vocabulary
development.
Teachers should read stories aloud and at the same time, they should
encourage their learners to read aloud in class and at home. Learners
should also attend to the meanings of the new words. Generally, first
year learners are exposed to conversations about introducing oneself,
talking about one’s age, etc. especially at the beginning of the first
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trimester of a school year. The teacher’s role is to provide the learners
with a varied number of words to use in different contexts and give
the learners the opportunity to use those words where appropriate. In
short, vocabulary is crucial as comprehension depends on the rapid
identification and understanding of words and groups of words.
3.6. Prior Knowledge
Prior knowledge is an important component in reading. It fosters
reading comprehension (Carrell & Eisterhold, 1983; Grabe, ibid;
Jenning et al, 2006). In actuality, there exist many types of prior
knowledge such as knowledge of the world, linguistic knowledge,
cultural knowledge, and subject- matter knowledge. Prior knowledge
is influenced by a reader’s interest in a subject matter (Irwin, 2007).
The familiarity of the text content facilitates its comprehension
(Alderson, 2000 & Carrell & Eisterhold, ibid). Using a type of prior
knowledge to understand a text depends on the type of reading tasks.
 Teaching Prior Knowledge
Teaching prior knowledge can be done through the following tips:
a. Taking into consideration the learner’s interest and the subject
matter of the text when selecting books is important
b. Focusing on unfamiliar words, in the classroom, is crucial
c. Activating prior knowledge and discussing new words and
concepts with learners before reading a text improves
comprehension
(Nuttall, 1996; Grabe, 2009)
A threshold of knowledge about the topic of a text is going to help
first year learners make sense of that text. This process should be
developed from the beginning of the instruction. Using prior
knowledge is a very important element that assists readers in
comprehending what they read.

4.Conclusion
First year English learners in an Algerian middle school class should
be taught all the principles and factors that help them to learn to read.
Any reading instruction should include the aforementioned
components, namely word recognition, phonemic awareness, phonics,
oral language, vocabulary, and prior knowledge. Since Algerian pupils
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study English for the first time in their first year in middle school, they
are in need to have this kind of instruction as a strong basis for reading
and reading comprehension but for learning. Thus, the teacher’s role is
to be aware her/himself about how reading develops in order to be
able to apply the suggested instruction in class. Practically, the teacher
is going to rely on what is available in school and classroom as aids
and materials such as the whiteboard, books, slates, etc. In case books
including short stories are not available, the teacher is going to look
for a solution, which means that the teacher is the master of his class.
Teachers should exploit the tutorial session in story telling activities
and more. This instruction should be applied since the beginning of
the first trimester. In summary, the components of the suggested
reading instruction must be interrelated and orchestrated so that
teachers can work with their learners on many components at a time
and involve all learners in the various activities.
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ABSTRACTUntranslatability is a problem facing those who are involved in the
translation studies then and ever. Meanwhile, it is still debatable
whether translation is a skillful art or an independent science.
Translation is divided into technical and literary. The first was agreed
upon that it is accurate while the latter is still being involved in
another debate to the extent that some theorists believe in the
untranslatability; which means that translation is limited and cannot
transfer all kinds of literary texts. The present research paper classifies
the phenomenon of untranslatability into three categories each of
which will be illustrated through clear examples, from some
masterpieces of literature to poetic examples reaching sacred texts.
The purpose of this study is to show the lack of an overall theory that
might cover these specific texts and send readers back to read the
source text - wherever the untranslatability is there - to fully and
perfectly understand the meaning, and it will urge authors, poets and
professionals to learn source languages in order to deeply understand
the source texts.
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ملخص باللغة العربية
تعتر استحالة الرمة مشكلة عويصة تواجه أولئك الذين يهتمون بدراسات الرمة
 ا يزال النقاش حول ما إذا كانت الرمة فنًا، ي غضون ذلك.وامتخصصن ي اميدان
 م ااتفاق على اأوى على أنها. والرمة مقسمة إى علمية وأدبية.ًمبدعا أم علمًا مستقا
دقيقة بينما ا تزال الثانية خضع جدل كبر اى حد جعل امنظرين يعتقدون باستحالة
 تُصنف.الرمة؛ ما يعي أن الرمة حدودة وا مكنها نقل ميع أنواع النصوص اأدبية
 سيتم توضيح كل منها من،هذه الورقة البحثية ظاهرة استحالة الرمة إى ثاث فئات
. من بعض روائع اأدب واأمثلة الشعرية وصواً إى النصوص امقدسة،خال أمثلة بيّنة
الغرض من هذه الدراسة هو إظهار عدم وجود نظرية شاملة قد تغطي هذه النصوص امميزة
 لفهم امعنى بشكل- وتعيد القراء مرة أخرى لقراءة النص امصدر – ي حالة تعذر الرمة
 وسوف حث امؤلفن والشعراء واخراء أيضا لتعلم لغات امصدر من أجل فهم،كامل ومثالي
.تلك النصوص بدقة وعمق
الكلمات الدالة
. العربية/  نصوص امصدر اإجليزية، الرمة اأدبية، التحدي،استحالة الرمة

1. Introduction
The aim of this study is to show examples of absolute
untranslatability in literary translation. It is widely known that
translation is the communication of meaning from one language into
another. A pertinent question could be raised here. Do we always need
to translate the meaning? Many theories in translation are based on
transferring the meaning; only few of them have focused on the
importance of the form and the meaning all-together. Nevertheless,
what if the intended message is not about the meaning?
Sometimes, the writer of the text intends to convey a challenge, a
secret or a code nested in the message. In these cases, the meaning
does not matter. In addition, translating the meaning is like going the
wrong address. It is when translation deals with another dimension,
neither the form, nor the sense, nor the function, it is the challenge, the
unique artfulness, the inimitable fingerprint of the writer. Vinay and
Darbelnet (1995) underline the intrinsic function; it is when the writer
does not aim to deliver information “messages could have an intrinsic
function independent of their primary informative function. Such a
Mohammed Salah Gharbi

1236

El-Wahat Journal for Research and Studies Vol.14 (N°3 )/ (2021) 1235-1257

state can probably be assumed to exist for some modern poetry and it
is then the absence of an informative function which makes a text
untranslatable.”. (Vinay and Darbelnet, 1995, p. 180). In poetry, if we
have the meaning without the situation we cannot translate. In many
cases, the meaning cannot be in the first position, and the message
could be a combination of structure, meaning, context and situation.
They added: “There are cases in which the translation depends neither
on the structure nor on the context but where the global meaning can
only be grasped by someone who knows the situation. (ibid.).
Untranslatability can be defined as the property of a text in a language
that has no equivalent in the target language. “Untranslatability occurs
when there is no lexical or syntactical substitute in the TL for an SL
item. (Bassnett, 2002, P.39). According to this definition, we notice
that each time the equivalence is absent in the target text, it is
considered as a case of untranslatability. As a matter-of-fact,
translatability and untranslatability have been a hot debate so far.
Hence, it is not a new subject to be discussed hereinafter, but our point
here is to show some aspects where the absolute untranslatability
appears and even where the techniques devoted to solve similar cases
do not work. Catford has defined and classified untranslatability as
follows” …Translation fails—or untranslatability occurs—when it is
impossible to build functionally relevant features of the situation into
the contextual meaning of the TL text ... Those where the difficulty is
linguistic, and those where it is cultural”, (Catford, 1965, pp. 52-53).
Mainly we have two categories of untranslatability which are
linguistic and cultural; linguistic is what related to languages i.e.
grammar, style, lexis and phonology, which seems to be more difficult
and more absolute due to the differences between languages especially
if they are not of the same family. Therefore, on the linguistic level
settles a lot of translation problems. The cultural untranslatability
appears “when a situational feature, functionally relevant for the SL
text, is completely absent from the culture of which the T L is a part.
This may lead to what we have called cultural untranslatability.” (Ibid
p. 99). This belongs to cultural untranslatability when the target
culture cannot afford the situation in the source one. Since, different
nations perceive their world and their environment differently and, of
course, they do not have the same needs, since people who live in the
north pole do not need a camel in their environment while people
living in the heart of the desert do not need a polar bear regardless
whether or not he can survive a temperature as high as 50 degrees
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Celsius. Consequently, the cultural gap is always there, as commented
Bassnet; “Catford’s conception of linguistic untranslatability is
deemed straightforward in comparison with cultural untranslatability,
which is more problematic”, (Bassnett, 2002, p. 39-50). As far as the
literary translation is concerned, it is hard to separate a text from its
language or even sometimes it is impossible, the more the text is
related to its source language, the more the untranslatability occurs.
Cultural untranslatability is related to specificities of culture, society
and communicative tasks, everything related to the history of the text
to its environment and its intertextuality “Texts which are exclusively
source-language oriented: Relatively untranslatable.” (Neubert, 1973
in De Pedro, 1999, p. 553), if we go deeper in the matter, we find
other impossibilities, but this time is related to the medium used; i.e.,
phonology or graphology or the medium level used i.e., the levels of
grammar and lexis, and there are two limits of untranslatability for
restricted translation as stated by Catford;
(i)
Translation between media is impossible (i.e. one
cannot 'translate' from the spoken to the written
form of a text or vice-versa), (Catford, 1965, p.
54)
It is obvious that we cannot translate directly from a sound system into
a written system because we have some sounds that cannot be
rendered into written one,
(ii)

(ii) Translation between either of the mediumlevels (phonology and graphology) and the levels
of grammar and lexis is impossible (i.e., one
cannot 'translate' from SL phonology to TL
grammar, or from SL lexis to TL graphology . . .
etc.). (ibid.).
As well, one cannot translate from one group into another group;
from the lexis of the source text to the graphology of the target text,
but this set of impossibilities is widely known to be not practical even
by those who are not really professionals in translation.
However, some cases fall into other dimensions out of the
abovementioned categories or somewhere in between. Some cases
may be found in other dimensions rather than the language and the
culture. For example, the uniqueness of individuality and artistic
skills; a piece of music in Beethoven symphony cannot be recreated
by someone else or Shakespeare’s Romeo and Juliette as well cannot
be rewritten by another one even if he has the same linguistic
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capacities and the same cultural features. This is what we call the
uniqueness of art.
Based on some theorists’ opinions, who believe in this
phenomenon, such as; Catford, Popovic, Von Humboldt, Mounin and
George Steiner and many more (e.g., Von Humboldt, Quine, Virginia
Woolf, among others) insist that translation is ultimately impossible
(Aldahesh, 2014, p.25), but the idea of untranslatability is seen from
two different points. The first one, is seen as “absolute” i.e. the
equivalence cannot be reached between the two texts, and the latter is
“solvable” i.e. when the translator can solve the problem by using
some techniques such as adaptation, borrowing, compensation and
translator’s notes …etc. Moreover, De Pedro suggested that ‘it is
assumed that the perfect translation, i.e., one which does not entail any
losses from the original is unattainable, especially when dealing with
literary translation.” (De Pedro, 1999, pp. 556-557). She also added
that not everything can be translated from source text to target text and
potential losses are unavoidable “A practical approach to translation
must accept that, since not everything that appears in the source text
can be reproduced in the target text, an evaluation of potential losses
has to be carried out” (ibid, p. 556).
knowing that the concept of equivalence in translation is very
essential key concept, many scholars have been working hard to
propose a variety of equivalences among formal, dynamic, functional,
situational and contextual in order to reach the same effect on target
language and approaching a generally accepted translation, “The
translator searches for correspondences (formal, semantic and/or
functional) and achieves these at various levels of text organization.”
(Hatim, 2014, p. 66).
2- Study:
We proceed in our methodology to work on examples because
examples are the best to illustrate things; they are presented according
to the order of their difficulty in terms of translation i.e. from partially
translatable to untranslatable which are prose, poetry and sacred texts
respectively:
2-1 Aspects of untranslatability in prose…
A text in literature cannot be read, and perfectly understood
without its context, especially its cultural framework and historical
background or its linguistic container; otherwise, it could be exposed
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to a personal and subjective interpretation in these same regards.
Steiner states, “Any thorough reading of a text out of the past of one's
own language and literature is a manifold act of interpretation”.
(Steiner, 1975, p.17). We cannot take a text out of its cultural or
environmental dimensions. Those dimensions are contributing in the
definition of the meaning; in other words, the meaning is embedded in
language which is bound to culture; the latter, is related to history. For
the same idea, Bassnett says “separating language from culture is like
the old debate about which came first – the chicken or the egg.
Language is embedded in culture; linguistic acts take place in a
context and texts are created in a continuum not in a vacuum.”
(Bassnett, 2007, p. 23). Therefore, having the cultural dimension into
account while translating is a very important step. Consequently, the
task of the translator became very hard in these cultural-bound texts;
one should trace the whole history and circumstances in which the text
in subject was produced such as; the author, the genre, the history of
its interpretation and the literary trend era in which the text was first
written. So, the history is extremely important in order to better
understand the text at hand, “It is, at least it almost always is,
impossible to approximate all the dimensions of the original text at the
same time.” (José Ortega y Gasset, in Vinuti, 2004, p. 62). The fact
that some dimensions are out of reach some are out of control, some
are still variable and dynamic. It is impossible to approximate all the
dimensions which means impossible to translate.
Steiner added: “One thing is clear: every language-act has a
temporal determinant. No semantic form is timeless. When using a
word, we wake into resonance, as it were, its entire previous history.
A text is embedded in specific historical time; it has what linguists call
a diachronic structure.” (Steiner, 1975, p. 24). We cannot ignore space
and time. through which the text had been travelling before reaching
our era, nor can we ignore the cultural and social container that
vehicles that text in a constant –changing environment.
Even in the same society if that one uses two different languages,
they express themselves in very distinctive ways while having the
same culture and sharing the same values, “No two languages are ever
sufficiently similar to be considered as representing the same social
reality. The worlds in which different societies live are distinct worlds,
not merely the same world with different labels attached”, quoted in
(Bassnett, 2002, p. 22).
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The idea of synonymy is not always accepted to help translating in
the same language; accordingly, when translating into another
language, the gap is much larger. Moreover, the synonymy affects the
understanding and the reaction of the reader/listener to a given
message. “No word in one language is completely equivalent to a
word in another language”, and that “each language expresses a
concept in a slightly different manner, with such and such a
denotation, and each language places it on a rung that is higher or
lower on the ladder of feeling.” (Von Humboldt, in Proshina, 2008, p.
27).
According to De Pedro, aesthetic function is too difficult to be
rendered into the target text, and the reason behind is that aesthetic is
bound to the form of the source text. Compared to other functions
such as informative function, which is bound to the content of the
source text, “A text with an aesthetic function will contain elements
which will make its reproduction in a different language difficult,
whereas a text with a merely informative function will be easier to
translate” (De Pedro, 1999, p. 552). Mainly, aesthetic functions can be
found in prose and poetry, where rhetorical devices and figures of
speech are widely used, where the meaning is hidden somewhere
behind the words and needs to be traced. Nevertheless, when the
meaning is closely bound to these words, they become inseparable,
which constitutes a problematic in translation “The sense may be
translated, while the form often cannot. And the point where form
begins to contribute to sense is where we approach untranslatability”
(Hatim and Munday, 2004, p.10).
George Steiner claims that all translations are attempts to find a
solution and somehow an approximation to get the reader closer to the
original text, so there is no translation perfect one hundred per cent.
Sometimes, translation is hard even in the same language especially
what concerns old texts as stated Steiner “much of Western literature,
from Villon to Genet is only partly legible”. (Steiner, 1975, p. 24), due
to the fact that languages are not alike in structure and lexis. It is
almost impossible to render the subtle meanings and the cultural and
aesthetic connotations hidden in literary works which are, most of the
time, written in a high language level till it becomes a linguistic bound
material. The latter produces the phenomenon of untranslatability as
confirmed again by Steiner; “When literature seeks to break its public
linguistic mould and become idiolect, when it seeks untranslatability,
we have entered a new world of feeling.” (Ibid p.183).
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Another proof of untranslatability is the retranslation of an old text
repeatedly. A proof that the translation is not convincing. We need to
create a new translation version to meet new needs. Since each
generation has a different vision, a new point of view and a modern
understanding perspective. As well, the critics that might be granted to
each version urges translators to make some improvements. One
cannot repeat the same work twice, what if that work is translated
repeatedly; in other words, we cannot repeat the same work in the
same language. Can we repeat it in a new language? “A repetition of a
work is impossible and that the translation is only an apparatus that
carries us to it, it stands to reason that diverse translations are fitting
for the same text.” (José Ortega y Gasset, in Vinuti, 2004, p. 62).
Examples of Prose are some literary masterpieces that they are
believed impossible to be translated due to challenge they have while
the meaning comes in lower position.
Example 1: A speech delivered more than one thousand years ago to
show one’s linguistic and elocution skills
ِّ وَمَوْئِلِ كُل،  مُصَ ّوِرِ كُلِّ َموْلُود، ِ الْمَالِكِ الْوَدُود، ِ الْحَمْدُ هِ الْ َملِكِ الْمَحْمُود
ِ عَالِمِ اأَسْرار، ِ وَمُسَهِّلِ اأَوْطَار، ِ وَمُرْسِلِ اأ ْمطَار، ِ وَمُوَطِّدِ اأطْواد، ِ وَسَاطِحِ الْمِهَاد، َمطْرُود
َّ عَم،  وَمُورِّدِ اأُمُورِ وَمُصَ ّدِ ِرهَا،  وَمُكَ ّوِرِ ال ّدُهُورِ وَمُكَ ّرِ ِرهَا،  وَمُ َدمِّرِ اأَمْاَكِ وَمُهْلِكِهَا، وَمُ ْدرِكِهَا
ً أمده مدا، َ وَأَوْسَعَ الرَّمْلَ وََأرْمَل، َ وَطَا َوعَ السَّؤالَ وَاأَمَل، َ وَكَمَّلَ رُكَامَهَ َوهَمَل، ماءه
،  وا صادع ما عدل له وسواه،  وهو اه ا إله لأمم سواه،  وأوحده كما وحد اأواه، ًمدودا
 أعلم،  ومعطل أحكام ود و سواع، ِ مُسَدِّداً لِلرُّعاع،  وَإِماماً ِللْحُكّام، َأرْسَلَ مُحَمَّداً َعلَماً لِإِسْاَم
،  أوصل اه له اإكرام،  ومهد وأكد اموعود وأوعد،  وأصل اأصول،  وحكم وأحكم، وعلم
 وطلع هال ومع إهال،  ما مع رائل وملع دال،  ورحم آله وأهله الكرام، وأودع روحه اإسام
 وَاسْمَعُوا، ُ وَاطْرَحُوا الْحَرامَ وَ َدعُوه، ِسلُكُوا مَصا ِلحَ الْحَاَل
ْ  وَا، ِأعْمَال
َ صلَحَ ا
ْ َِاعْملُوا رَمكُمْ اهُ أ
 وصاهروا أهل الصاح،  َوعَاصُوا اأَهْواءَ وَارْ َدعُوها، أرْحَامَ َورَاعُوها
َ  وَصِلُوا ا، ُأَمْرَ اهِ َوعُوه
، ً وأسراهم سؤددا،  ومصاهركم أطهر اأحرار مولدًا،  وصارموا رهط اللهو والطمع، والورع
 وما مهر ها كما مهر،  وها هو أمّكم وحل حرمكم ملكاً عروسكم امكرّمة، ًوأحامكم موردا
 وا هم وا،  وما سهل ملكه،  وملك ما أراد،  وهو أكرم صهر أودع اأواد، رسول اه أم سلمه
 وأهلهم كا إصاح،  ودوام إسعاده،  اسأل اه حكم أماد وصاله، وكس مامه وا وصم
. ص.
، وَالْمَدْحُ لِرَسُولِهِ أَحْمَدَ (توفيق، ُ وَلَهُ الْحَمْدُ السَّرْمَد،  واأعداد مآله ومعاده، حاله
)
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A proposed Translation of the first few lines as an illustration that
the content is translatable whatever the level and the perfection of the
translation, is:
Praise to Allah Who is the Praiseworthy, the Affectionate, the Owner
of everything, the One Who brings into being every creature. The
Ultimate end of everyone who is excluded. the One Who spreads flat
the earth, Who sets up the mountains, Who sends down the rain, Who
facilitates the attainment of goals, Who knows the secrets and realizes
them, Who destroys the possessions and annihilates them, Who folds
out times and repeats them, Who causes matters and creates them…
The above text is a sermon. This sermon is composed of 250 words
so it is a complete discourse, a normal speech. At the level of formal
equivalence or the dynamic equivalence according to Nida’s it is
translatable though it was perfectly rhymed and well-tooled with
rhetorical devices, but the key issue here is not at these levels, it is
what I called the challenge. The writer, here, challenged his rivals and
his readers to produce something similar while showing off his
linguistic capacities and his artistic uniqueness. The fact that this
speech is only written by forty-five per cent of the Arabic language
alphabet, so fifty-five per cent is deleted, so this was a challenge at
that time to write articles using only the half of the alphabets showing
writing skills as well as the flexibility of Arabic language.
Example 2:
The same author wrote another speech but this time the challenge
is different.

، ومت كلمته، وسبغت وسبقت رمته غضبه،" مدت من عظمت منته
، متخضع لعبوديته، وبلغت قضيته مدت مد مقر بربوبيته،ونفذت مشيئته
 مؤمل منه مغفرة تنجيه يوم يشغل عن، متفرد بتوحده،متنصل من خطيئته
 وشهدت. ونؤمن به ونتوكل عليه، ونستعينه ونسرشده ونستهديه،فصيلته وبنيه
، ووحدته توحيد عبد مذعن، وفردته تفريد مؤمن متيقن،له شهود خلص موقن
 وعن، جل عن مشر ووزير، وم يكن له ولي ي صنعه،ليس له شريك ي ملكه
. وهو بعد كل شيء،عون ومعن ونصر ونظر علم ولن يزول كمثله شيء
 ليس يدركه، متكر بسموه، متقدس بعلوه، متمكن بقوته،رب معتز بعزته
 عجز عن وصفه من، رؤوف رحيم، بصر ميع، وم حط به نظر قوي منيع،بصر
، جيب دعوة من يدعوه، قرب فبعد وبعد فقرب، وضل عن نعته من يعرفه،يصفه
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، وعقوبة موجعة، ورمة موسعة، وبطش قوي، ذو لطف خفي،ويزقه وحبوه
 وشهدت ببعث حمد، وعقوبته جحيم مدودة موبقة،رمته جنة عريضة مونقة
) . ص.
، (توفيق."رسوله وعبده وصفيه ونبيه وجيه وحبيبه وخليله
Another Challenge by the same writer where he wrote a one
hundred- and sixty-six-word sermon without using the ‘Alif’; the
Arabic alphabet first letter, which is considered essential and no one
can write without using it. It is an equivalent in position to the letter
‘A’ in English, but in frequency the Arabic one is more crucial and
widely used. The result is that no one could imitate this writer in
producing similar texts in a similar system. In other words, they could
not translate it into the same language preserving the same conditions.
This speech came as a challenge and it is unique in its kind.
2-2 Aspects of untranslatability in poetry.
It is widely known that the translation of poetry is extremely hard
if not impossible. Due to many parameters, namely the strong
relationship between the meaning and the matched sound to the extent
that once we lose the sound, we lose the meaning, and we have the
rhyme and the metre that go side by side. A debate has been raised so
far. If we cannot work on both, should we opt for metrical or rhymed
translation? Should we keep the metre and lose the rhyme or vice
versa? Anyway, a great part of the verse flavour would be lost as if by
Oscar Wilde's play “The Importance of Being Earnest” that
encapsulates a pun that refers at the same time to proper name Ernest
and the quality of being earnest.
One of the most linguists that objects the translatability of poetry is
Jacobson who declared openly that poetry is technically untranslatable
“because complete equivalence (in the sense of synonymy or
sameness) cannot take place in any of his categories, Jacobson
declares that all poetic art is therefore technically untranslatable”
(Basnett,2002, p.24). In poetry, the meaning is embedded in the form
and the sound of a poetic text as well; consequently, one cannot
separate the three parts from one another without damaging the overall
structure. Steiner puts forward “Traditionally, the weight of the
argument bears on poetry. Here the welding of matter and form is so
close that no dissociation is admissible.” (Steiner, 1975, p. 241). The
meaning itself can be multifold; that is, one word gives a plethora of
meanings, and the meaning that we get first is according to our
schemata and according to our desire. Meanwhile, the one left out
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might be the intended one. Meanings could be superimposed as stated
Vinay and Darbelnet “It is what Bally refers to as an accumulation of
meanings. In such cases; the translation may be able to retain only one
signified, preferably that which in the context has priority” (Hatim and
Munday, 2004, p. 138). According to that, accumulation of meaning is
when the translator could choose only one, Vinay and Darbelnet
concluded that “This is the reason why it is almost impossible to fully
translate poetry.” (ibid).
There have been plenty of practical cases which have proven the
untranslatability of poetry, and this is a witness signed by Nabokov
“So here are three conclusions I have arrived at: 1. It is impossible to
translate Onegin in rhyme…”. (Vladimir Nabokov, in Vinuti, 2004, p.
83). Nabokov confessed here the impossibility to translate Onegin’s
poems in rhyme even though the other two points were possible; that
is, to describe rhymes with footnotes, and the third one was the
possibility to translate Onegin with reasonable accuracy by changing
many poetic parameters. In conclusion, it is impossible since one
dimension is collapsed.
Poetry:
Examples of poetry are some verses miraculously composed.
Unusually, if we read the verse from right to left it means eulogy
when reversed, it would mean invective poetry, totally the opposite,
and other verses can be read without moving our lips; another
collection of verses without moving our tongues, some when reversed,
they mean the same thing without any changes and so on.
Before starting the set of ten proposed examples from Arabic into
English, let us have this illustrative example purely in English written
some time ago by Carroll Lewis
I often wondered when I cursed,
Often feared where I would be
Wondered where she’d yield her love,
When I yield, so will she.
I would her will be pitied!
Cursed be love! She pitied me (Gardner,1996, p. 19)
I
often
Often
feared
Wondered
where
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When
I
Cursed

I
would
be

yield,
her
love!

so

will
will
She

she.
be
pitied!
pitied me

It is called a square poem. It seems like a perfect matrix that can be
read horizontally and vertically, and it is more unlikely to be
translated into another language.
I do not think Carroll Lewis wrote the above-mentioned short poem to
deliver the meaning or the content rather than delivering the challenge,
the uniqueness and the idea of inimitability. He wanted to show his
artistry to his readers. Certainly, this kind of material cannot be
translated into another language. This is the absolute impossibility to
render this into a new language, even though, this poem is not of great
literature.
Example 1: The following verses can be read from right to left to
show Eulogy, and from left to right to show satire or invective poetry
(by reversing words)
Eulogy when read from right to left
طلبوا الذي نالوا فما حرموا *** رفعت فما حطت هم رتب
) . ص.
،وهبوا وما مت هم خلق *** سلموا فما أودى بهم عطب (توفيق
Eulogy verses in English, a proposed translation only to show that its
content is translatable nevertheless, what I called the challenge of the
writer; this is what is intended by the message.
They were granted what they asked for
So they were highly ranked for good positions
They were gifted good manners and characters
So they lived peacefully nothing to hurt them
Satire or invective when read from left to right on the level of words
رتب هم حطت فما رفعت *** حرموا فما نالوا الذي طلبوا
)28 . ص.2012 ،عطب بهم أودى فما سلموا *** خلق هم مت وما وهبوا (توفيق
This is a close translation into English to prove that the meaning is
translatable.
Ranks for them were lowered not to being higher any more
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They were deprived from reaching what they have asked for
Calamity upon them was descended and cannot be avoided
A complete degradation for them was set nothing to be gained
Example 2: This time, the reverse occurred on the level of letters and
not words
Eulogy:
 قدير مسند،  ابس كرما، باهي امراحم
، غنم لعمرك مرفدُ (توفيق، باب لكل مؤمل
) . ص.
When letters are reversed, they can be seen as Invective Poetry
دنس مريد قامر *** كسب احارم ا يهاب
)

. ص.

، مؤمل كل باب (توفيق، معلم *** نغل، ٌ مِكْر، ٌِدفْر

Example 3: A poem of eulogy: if we read only the first half of each
verse, it will be meaning a satire or invective
أمر خزوم وسيف هاشم
على الدنانر أو الدراهم

***

بعرضه وسره امكام
إذا قضى باحق ي اجرائم
ي جانب احق وعدل احاكم
) . ص.
،إذا م يكن من قدم بقادم (توفيق
The reading of the first half of each verse

إذا أتيت نوفل بن دارم

***

وجدته أظلم كل ظام

***

وأخل اأعراب واأعاجم

*** ا يستحي من لوم كل ائم
**

و ا يراعي جانب امكارم

***

يقرع من يأتيه سن نادم

****** وجدته أظلم كل ظام

إذا أتيت نوفل بن دارم

و أخل اأعراب و اأعاجم ***** ا يستحي من لوم كل ائم
و ا يراعي جانب امكارم ***** يقرع من يأتيه سن نادم
Example 4: The following verses can be read from right to left and
vice versa without any change in the meaning at the level of letters
رش ماءا دمع طرف يرمق
لعبا تدعوا بذاك احدق
فجناه انس وعد يسبق
)

. ص.

،بلقاها دنف ا يفرق (توفيق
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قمر يفرط عمدا مشرق

***

قد حا كاذب و عد تابع

***
***

 إن جفا، قبس يدعوا سناءا
قرا ي إلف نداها قلبه
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Example 5: We can read the following verse without moving our lips
قطعنا على قطع القطا قطع ليلة *** سراعا على اخيل العتاق الاحق
Example 6: We can read the following verse without moving our
tongues
آب همي وهم باحبابي *** همهم ما بهم وهمي ما بي
Example 7: A stanza of four lines, all their letters without dotted
letters, which means forty-five percent of Arabic alphabet, is used.
احمد ه الصمد حال السرور والكمد
اه ا اله إا اه مــواك اأحد
أول كل أول أصل اأصول و العمد
)

. ص.

،احول والطول له ا درع إا ما سرد (توفيق

Example 8: Verses in which each word containing the letter « SHIN »
in English « Ch » or « Sh »
وعشائره

مشكورة

وعشرته

ومشاعره

مشهورة

فأشعاره

ومعاشره

مستبشر

ومشهده

كشموله

معشوقة

مائله

) . ص.
،شكور ومشكور وحشو مشاشه شهامة 'مر يطيش 'مشاجره (توفيق
Example 9: The following verse lines can be read vertically or
horizontally
ألوم صديقي *** و هذا حال
صديق أحبه *** كام يقال
و هذا كام *** بليغ اجمال
)

. ص.

،حال يقال *** اجمال خيال (توفيق

Example 10: two lines of four verses of Eulogy when their words
reversed they become Invective poetry
Eulogy:
حلموا فما ساء هم شيم *** محوا فما شحت هم منن
)

. ص.
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Invective :
 فما حلموا،منن هم شحت فما محوا *** شيم هم ساءت
.)

. ص.

،سنن هم ضلت فما رشدوا *** قدم هم زلت فما سلموا (توفيق

2-3 Aspects of Untranslatability in Sacred Texts
No one can deny that the sacred text is a highly precise and
perfectly composed and organized. From a hermeneutic point of view
reading a text or understanding it or even translating it cannot be one
hundred percent guaranteed whatever we do, no matter we try as
stated Chau:
a) there is no truly 'objective' understanding;
b) prejudices' are unavoidable and can be positive;
c) there is no final or definitive reading;
d) the interpreter cannot but change the meaning of the SL;
e) no translation can represent its source text fully;
f) understanding is not always explicable. (Chau 1984b :74-6, in
Shaheen, 1991, p. 34)
“…context cannot be denied. It pays attention not only to the
cultural and the pragmatic context, but also to the reader's 'emotional'
context, i.e. his interaction with and reaction to the SLT” (Ibid, p.35).
He added about the reaction of the reader that where and when the
reading process took place, all these factors combined together can
determine the meaning: “This is a subjective process where no final
reading is definitive, and no fixed context can be identified. The result
of this subjectivity is a kind of free translating …”. (Ibid, p.35). Also,
uniqueness in arts is obviously clear as it is said “you cannot wash
your feet in the same river twice”. For example, a given novel cannot
be repeated by the same author; hence, what about by another author
in the same language or by a translator in a different language as long
as translation is sometimes seen as a matter of rewriting? George
Mounin presented three facts illustrating the phenomenon of
untranslatability based on modern linguistics as follows:
(1) Personal experience in its uniqueness is untranslatable.
(2) In theory the base units of any two languages (e.g., phonemes,
monemes, etc.) are not always comparable.
(3) Communication is possible when account is taken of the respective
situations of speaker and hearer, or author and translator. (Bassnett,
2002, p. 43-44)
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Concerning a sacred text can be even more sensitive, more precise
and more specific, which needs to be treated carefully. It needs a
special way to dealing with them, they might be falsified by trying to
explain, interpret or translate them, “Historically, the social issues
may well pre-date the linguistic ones, and be rooted in the belief that
sacred texts containing arcane truths must not be profaned by
explicating, disseminating or translating them” (Hermans, 2009, p.
300). The sacred text is, as well, a multidimensional text that goes
beyond the human capacity. People of the book that is Jewish,
Christians and Muslims believe in the same God, but in different
ways. The common ground among them is that they believe that God
is the Most Powerful, the All Knowing, the All Wise, the All-Hearing,
the All-seeing. If so, His Word must be similar accordingly. Jeremy
Munday sees that;
It is easy to see how, in the translation of sacred texts,
where 'the Word of God' is paramount, there has been such
an interconnection of fidelity (to both the words and the
perceived sense), spirit (the energy of the words and the
Holy Spirit) and truth (the 'content'). (Munday, 2001, p.
24)
We still do not have a general theory of translation that covers all
sorts of texts in a constant way which makes of translating a likewise
text a risky job that can lead to a grave and heavy loss “the same
dichotomy is stated: as between 'letter' and 'spirit', 'word' and 'sense'.
Though the rendition of sacred texts poses a problem which is at once
special and central to the whole theory of translation.”. (Steiner,
1975, p.262).
Sacred Texts:
Examples of ‘sacred text’ are those which believed to be the word
of God, and if so, it is incomparable with human speech; therefore, we
cannot apply on them the same linguistic and translation theories
applied on human speech. They are rhetorically unsurpassable, having
an extra-ordinary eloquence, a unique stylist perfection; they are
considered unmatchable, unapproachable and inimitable high quality,
We proceed with only one example because it is a little bit
complicated and long enough to occupy a remarkable part in this
research paper.
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Example 01:
The following example is a verse containing 4 words and 19
letters. Its meaning can be translated easily, but once translated a big
part is left behind, which is its mathematical dimension, so it is
miraculously built into mathematical symmetry and sequences.
The sacred scripture is something different from human made
texts; it is plenty of secrets, codes and even miracles. One of them is
the code of 19. It is believed that this code exists in Torah, Bible and
Quran.
A Jewish theologian called Gershom Kiprisci, the chairman of
Leiden Institute is working on that project. To practice we need a
system to convert letters into their numerical values in Arabic is called
Abjad Numeral System. Similar systems were Gematria in Hebrew
and Isopsephy in Greek (Mussin, 2012).
The following table shows the Abjad system where each letter
corresponding its numerical value.

Table 01: Abjad Numeral System
Letter
value

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Letter
value
Letter
value

100 200 300

400 500 600 700 800 900

Letter
value

1000

بــــــسم ه الــــــرحمــــن الـــــــرحــيـم

In the Name of God the most Merciful the most Powerful
According to this translation, the meaning is closely translated;
therefore, the problem here is that the text is based on mathematics,
math is embedded in this text.
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Table02: the verse with its numeral system
ـم

ـيـ

حـ

ـر

لـ

ا

ـن

ـمـ

حـ

ـر

لـ

ا

ـه

ـلـ

لـ

ا

ـم

سـ

بـ

40

10

08

200

30

01

60

40

08

200

30

01

05

30

30

01

4
0

60

02

289

329

66

102

786

This is how to render the verse into its numerical values and put it
to the test. It is above represented into four levels explained
hereinafter
The first level is the verse in separated letters.
The second level containing the numerical values of each letter.
The third level containing the values of each word.
The fourth level is one value of the whole verse.
The verse contains 19 letters. The number 19 is divisible by 19 (
Mussin, 2012).
Numerical value of each word and the total value is 786
102+66+329+289= 786
Remarkably we have 4, 19, 786 if we join them together, we will find
419786 a six-digit number divisible by 19 (Mussin, 2012).
Let’s now write the sequence number of each word
1 2 3 4 then we add number of letters of each word
1 3 2 4 3 6 4 6 the sum value of that is divisible by 19 (Mussin, 2012).
-If we add the number of letters of each word
1 2 3 4 to the number of letters of next word
1 3 2 7 3 13 4 19 we get a ten-digit number divisible by 19 (
Mussin, 2012).
-If we add the numerical value of each word to the number of letter to
this word
1 105 2 70 3 335 4 295 we will have a fifteen-digit number
divisible by 19 ( Mussin, 2012).
-If we change one letter, shift it, or remove it. This mathematical
entity will collapse, I wonder what would be happening if we translate
it. No doubt that, this text is untranslatable, this cannot happen twice.
-If we write the number of letters in a word, then the numerical value
of each word, then the numerical value of each letter in this word
separately, we will get 48-digit number divisible by 19
3 10226040 4 66130305 632913020084050 628913020081040 (
Mussin, 2012).
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-If we write the numerical value of each letter then its sequence in the
verse, we will get a 62-digit number d/19, this needs a super computer
to make a similar calculation.
21 402 603 14 305 306 57 18 309 20010 811 4012 5013 114 3015
20016 817 1018 4019 the obtained resalt is divisible by 19 ( Mussin,
2012).
It is obvious that it is absolutely untranslatable, and translation
would be a destructive tool once we think it might help. We need a
super computer or a high precision calculator to compute these
numbers and handle these operations, knowing that 15-digit numbers
are the maximum capacity in one’s smart phone while in a personal
computer calculator is 16-digit numbers; beyond that it is over loaded.
Not only this concerns that verse, also if we count the frequency of
each word throughout the book the found number is divisible by 19 (
Mussin, 2012).
First word is repeated 19 times 19 is divisible by 19
Second word is repeated 2698 times 2698 is divisible by 19
Third word is repeated 57 times 57 is divisible by 19
Fourth word is repeated 114 times 114 is divisible by 19
The sum of quotients as well is divisible by 19
(1+ 142+ 3+6) = 152 d/19 (Mussin, 2012).

3- Results:
3-1 Prose:
Examples concerning prose are considered masterpieces for the
same reason; they were kept and preserved for ages in the Arabic
language legacy. Otherwise, they would have been considered normal
texts. Remarkably, in the first two examples, we can remark that they
are very normal discourses in their form and in their meaning. Based
on that, we can offer a close translation to make the reader understand
what had been discussed over, but the problem is how to translate the
challenge they represent which is writing a similar passage with only a
45 percent of the language alphabet. I tried to do this in English, but it
seemed that it was impossible, especially if vowels are among the
deleted letters, knowing that in English we can only write 20 words
without vowels and the letter “y”, most of them are interjections and
puzzle words by which it is impossible to make sentences.
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The second example concerns another speech containing 160
words but the challenge this time is that it was written without the first
and the most important letter in Arabic language, so imagine that we
delete the letter A from English alphabet and try to translate the same
speech.
3-2 Poetry:
Concerning poetry, it is widely known among translators and
linguists that the translation of poetry is extremely difficult if not
impossible. By adding to this difficulty another dimension which is
the challenge made by some poets to compete each other, so his or her
poem can be imitated. There is a wide range in Arabic poetry in
Arabs’ history in this field. The chosen examples are to illustrate that
challenge.
The first example is a poem of two lines of four verses made
specially to eulogize a certain tribe, but if we reverse these lines in the
opposite word order, we will get an invective poetry to the same tribe,
so it seems miraculous and clearly represents the impossibility of
translation, the absolute untranslatability. I tried to translate it while
preserving the meaning, the structure and the rhyme, but it was
impossible to keep the unique artfulness of this poem, and I think that
was the final aim of the poet.
The following example represents the same idea of the first
example, but this time, we reverse letters not words as in the first one.
Definitely, when letters are reversed, we got an invective poetry
instead of Eulogy. Remarkably, it is from the extreme to the extreme,
thanks to the flexibility in that language that allows this maneuver,
with a quite sureness. If this kind of material had been produced into
another language it could not have been translatable into Arabic.
In the third example, the same idea was kept but with a different
strategy; i.e.to render an eulogy into a satire but through reading only
the first half of each verse line, amazingly incredible unlikeness of
artistry.
The fourth example contains a stanza of four verses, each verse is
composed of two lines. When we reverse the direction of reading, we
get exactly the same meaning, so eight verses can be read from right
to left or left to right without any change in the meaning of that
poetry.
What concerns the fifth example is to read two verses without
moving one’s lips. It seems quite impossible to keep the same reaction
Mohammed Salah Gharbi
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or giving the same results once it is translated to another language,
whatever this language is.
The sixth example, as well, is a line of two verses when we read
them, we do not need to move our tongues. Obviously, this sequence
of sounds and letters cannot occur twice in one language. What if we
seek a corresponding one in another language using translation?
The example number seven is a stanza containing four verses
written only with letters, which are not dotted which represents only
forty-five per cent of the alphabets. Similar to the text above
mentioned in the prose section, once again is this translatable?
The eighth example is composed of four verses well rhymed and
beautifully expressed, composed of twenty words each one of them
containing a specific letter “shin” equivalent to “Ch” in English,
frequently repeated with its strong sounds marking the linguistic
capacities of the poet.
Example number nine is a stanza of four line containing sixteen
words well rhymed and perfectly connected, also it can be read
horizontally and vertically with exactly the same meaning and same
words, similar to Carroll Lewis’ square poem, which is horizontally
and vertically readable.
The last example is again a two-line poem of four verses of
Eulogy. When its words are reversed, they become Invective poetry.
Certainly, we can translate their meaning, but never keep the artistry
uniqueness the same.

4- Discussion:
What we can conclude after having read all these examples is that
the absolute untranslatability does exist, it is where we cannot find the
equivalent in the target languages even if through using some
solutions suggested by many theorists to solve similar problems. As
well, in most cases, we cannot recover what has been lost by
implementing the so proposed techniques such as, adaptation,
compensation, translator’s note and so on. Indefinitely, the
phenomenon of untranslatability, here, is obvious because the main
point is lost and cannot be recovered once these texts are rendered in a
new language as these aspects are closely, tightly and intricately
related to the language and culture they are embedded in. Once taken
out they lose their flavour and their magic and become artless work.
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-

-

-

Translation in the field of poetry or sensitive texts is being
taught only for a pedagogical necessity or cultural reasons.
A lack of a general theory that covers every genre of texts in
Literary translation, all the previous translation theories were
made and based on human speech and cannot deal with the
word of God that is beyond both linguistic capacity and artistic
imagination of Man.
Urging readers to go back to source texts to find out the real
flavour of these works that would help people learn new
languages and be opened to other cultures, knowing that the
average of acquiring a new language could take no more than
two years, thanks to nowadays-new teaching/learning methods
and advanced technologies.
Learning new languages strengthens effective communication
amongst nations which might lead to settle peace in our world.

N.B. The pieces of above-mentioned poetry belong to the public
domain since they were produced hundreds of years ago.
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ABSTRACT-

The emergence of covid-19 forced all Algerian universities to
accelerate the adoption of e-learning through digital platforms to
complete educational programs. In this study, we focused on Moodle
platform in Ouargla University with a sample of (98) Management
students. then we rely on the factors of the Technology Acceptance
Model as a basic theory. To prove the hypotheses validity according
to (TAM) theory, statistical tests were relied upon by calculating the
arithmetic mean and standard deviation, in addition to a package of
statistical tools. Spss 22.0. The results showed that the impact of
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TAM’s factors (perceived usefulness and intention towards usage) to
use Moodle platform by students depends on the main and external
factors, and statistical positive and strong relationship between these
factors.
Key words:
Technology Acceptance Model, TAM, Moodle, platform, E-learning
JEL classification: A20, O32.

املخص -
أجر ظهور وباء كوفيد 19ميع اجامعات اجزائرية على إعتماد التعلم عن بعد من
خال امنصات الرقمية إمام الرامج التعليمية ،وخصصنا هاته الورقة البحثية حول منصة
 Moodleامعتمدة من قبل ميع اجامعات اجزائرية .أجرينا الدراسة اميدانية على
مستوى جامعة ورقلة لعينة من ( )98طالب ليسانس منامنت واستخدمنا أداة اإستبيان
اإفراضي لتجميع البيانات وإثبات صحة الفرضيات م اإعتماد على اإختبارات
اإحصائية من خال حساب امتوسط احسابي وااحراف امعياري ،باإضافة إى حزمة من
اأدوات اإحصائية  Spssوأظهرت نتائج التحليل أن حديد تأثر عوامل النموذج
(( )TAMنية ااستخدام واإستفادة امتوقعة من اإستخدام) يعتمد على العوامل الرئيسية
واخارجية ،وأن العاقة ذات دالة إحصائية التأثرية كانت قوية وموجبة بن هذه العوامل.
الكلمات امفتاحية -
موذج قبول التقنية ،TAM ،منصة موودل ،تعليم عن بعدMoodle،
الرتيبA20, O32 :
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1. Introduction :
After the reforms carried out in recent years, which have been
marked by a widespread incursion of information and
communication technologies (ICT) in university pedagogy (William,
2004), most importantly the effective contribution of ICT to changes
in teaching from a professors, perspective and learning from students
“view of e-learning” (Radcliffe, 2002). In this context, it seems
essential to focus on the real benefits of ICT on this discipline
(Margaryan, 2008). According to (Rogers, 2004) one of the main
advantages of the use ICT by student is access to information (easy
access, diversified, decentralized, free, regardless of place and often
free.
Before we get acquainted with the tools used, we decided to restrict
the concept of e-learning to: online training, conducting online
courses, virtual learning, distance learning, and the virtual section),
means ways to receive knowledge through electronic media, so
students who learn through e-learning platform can obtain course
materials in various formats (text, image, audio, ....etc.), and they can
interact with their colleagues and lecturers individually and at the
same time via message boards, forums, chat rooms, video
conferences, ….etc. This can be done wherever there is an Internet
connection (Trombley, 2002).
With the arrival of COVID19 pandemic which affected education
systems around the world, leading to almost total closures schools,
universities, and colleges. Algeria is not an exception many
universities were not fully their program, so they prepared for
courses online how named “E-learning” (Guessar, 2020). Algerian
universities have not multiple teaching tools and relied on “open
platforms” or “Google’s “services, but one of the most used tools
that have been relied upon in pedagogical education was the
platform “Moodle”. (abdelaziz, 2005) and al, mentioned that the
curriculum program Moodle is one of the programs Managing
educational sites called LMCS, and through This program can be
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created by any teacher, to design Easily own a site, and in a few
minutes.
Our approach opts to observe the TAM’s factors affecting the use of
Moodle platform by student from Technological institute in Ouargla
university.
For this purpose, we will rely on the acceptance theory of (TAM)
technology as a measurement model for testing the hypotheses that
we will trait a problematic: What is the TAM’s factors impact on using
the Moodle platform by students from Ouargla University ?

I -Theoretical Background:
1- E-learning
1.1 Use ICT or Integration ICT in teaching:
According to
(Rao, 2014) professor who use ICT in classroom,
and technological tools helped him to detail lessons and encouraged
students to train in the technology field; he justified his continued
reliance on technology as the necessity to unify the common
language, between student and professor, in the sense of their
participation in the use instead of talking theoretically, about the
benefits of use and presented a paradox between using only as a
desire and relying on it as follows:
Table n° (1-1): Use ICT VS integrate ICT
Using technology
Technology usage is random,
arbitrary & often an afterthought
Technology is rare or sporadically
used in classroom
Technology is used purely for the
sake of using technology
Technology is used to instruct
students on content

Technology integration
Technology usage is planned &
purposeful
Technology is routine part of the
classroom environment
Technology is used to support
curricular &Learning goals
Technology is used to engage
students with content

Source : https://todaystechedatwha.wordpress.com
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1.2- Integration of ICT in teaching:
The process of using information and communication technology, in
education includes two parts: first, ICT for education, and the
second, we mean ICT in the education organization, to the
development of information directed to teaching / learning. (Syed.N,
2013).
1.3- E-learning platforms:
With the technological developments taking place in various fields,
education would remain far from these changes, and electronic
learning became one of the most important tools used in educational
applications of the latest technologies (Bui, 2020).
(Sangrà, 2012)& al have defined it as: "E-learning is a means of
teaching and learning that fully or partly indicates the educational
model used, based on the utilization of electronic media and devices
as instrument to promote training availability, communication and
interaction, and that helps in accepting new methods to understand
and establish learning”. E-learning integrates a set of components:
Learning Management Systems (LMS) (Embi, 2010).
1.4- Learning Management System (LMS):
Learning Management System is a software application based on the
web and its purpose to give the opportunity to deal with learning
content, it also allows student interaction, provides assessment tools
for teachers, reports of learning progress, and gives students the
opportunity to learn via course instructions, interactions, exchange of
knowledge, and take exams and tests online. (Nasser, 2011).
1.5- Electronic curriculum:
According to (salem, 2006) :” electronic course, or the so-called
digital lectures, allows communication between students and
professors, as it provides multiple ways for students to interact with
lessons through a wide variety of sciences and easy access to various
sources of knowledge in a few second”.
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1.6-

Moodle system for managing electronic courses:

Growing up in the Australian outback in the late 1970s, Moodle's
Founder “Martin Dougiamas”, studied at Curtin University, where
his experience with Web CT prompted him to investigate an
alternative method of online teaching, he registered the word
'Moodle' an abbreviation of “Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment as a trademark and explained his choice of
name in a forum post some years later. (site, 2020).
According to (Omar., 2015) ; “Moodle is the first online journal of
distance education, and it is one of the (LMS) that was developed in
2001 and it based on the principle of learning at different levels,
whether educational or economic institutions”. As electronic
information, sources in academic institutions, it become very
important to professors and students who share in the fact, (AlKhathami, 2010).
This platform has been adopted by KASDI MERBAH OURGLA
university as tool for teaching online and its due to the Corona
pandemic, it was necessary to continue teaching since March 2020, it
sign up 44 091 Student,1162 teachers and 11 282 courses had placed
on the Moodle platform (Département, 2021).
1.7 - E-learning in Algeria, mandatory by the State:
According to a report prepared by the Ministry of Higher Education
and Scientific Research in August 2020 the number of
undergraduates:
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Table N°(1-2) : E-learning in Algeria
N
1
2
3
4
5
6

Field of study
Bachlor
Master
High school
ENS
Medical sciences
Veterinary sciences
TOTAL

Numbers
940.000
450.000
27.000
19.200
75.000
3.100
1.514.300

Source: Ministry of High Education 2020

In accordance with the framework protocol conducted by the
Ministry the current health situation requires a paradigm shift in the
practice and organization of educational work:
1 - Maintain the organization by distance education (courses and
educational programs) to complete the program 2019/2020,
2 - Provide students with internet spaces and computer tools in
strict compliance with physical distance requirements.
3- Students can access and use the teaching resources of the
University in their state of residence even if they are enrolled
elsewhere.
4- For the 2020-2021, courses will be offered online through
institutional educational platforms, television broadcasts and other
media. (Ministere, 2020).

2-

The Technology Acceptance Model (TAM):

2.1- Definition: This theory was developed by (Davis, 1985) & al;
according to them “TAM is one of the most model used in many
studies based on measuring of the use and acceptance of new
technology information’s as an important contribution in the field of
ICT and Management Systems”. This model examines a few factors
affecting technology acceptance, about innovations, and of course
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they have been tested in several areas, whether health, food,
educational .... etc. (Kim, 2016).
According to (David, 1989) & al: “TAM consistently explains a
substantial proportion of the variance in usage intentions and
behavior, and compares favorably with alternative models such
Theory of Reasoned Action (TRA) and Theory of Planned Behavior
(TPB)”.
As shown in Figure (2-1), TAM model (David, 1989).
firstly
 the behavioral intent (BI) of accepting this technology,
 the attitude (A)towards the usability of this technology
secondly, the internal determinants which are mainly:
 the expected benefit Perceptibility (U)
 Ease of use II (E).
 It defines behavioral intent (BI).
 (PEOU) the extent to which a person believes that using a
specific system would be free of effort,
 (PU) the extent to which a person believes that using a
specific system would enhance his performance, and external
variables. (David, 1989).
Fig (2-1) shows the model proposed by David 1989:

Source: David, 1989
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2.2 - Literature Review:
1V. Rachel titled 2018 “Acceptance of learning management
system among undergraduate computer science students using
extended technology acceptance model (ETAM)” this study
examined the degree of acceptance of (48) students specializing in
automated media for the LMS system and used the (ETAM). It is
achieved to study the relationship between the ease of perception and
the expected benefit, and the results of the study prove that
relationship between the influencing factors is very strong. Party to
students, the automated media of the existing technology.
2Boštjan Šumak & al 2011.titled “Factors affecting
acceptance and use of Moodle”, this study examined the factors that
have an impact on (235) students’ perceptions about the use and
acceptance of Moodle. Results have revealed two main factors:
behavioral intentions and attitudes toward using Moodle. Perceived
usefulness was found as the strongest and the most important
predictor of attitudes toward using Moodle.
3Ayman Ahmed AlQudah, 2014. titled “Accepting Moodle
By Academic Staff at the University of Jordan”, this study examine
the acceptance of university academic staff in using Moodle as their
supplementary method of teaching the results indicate that the
perceived ease of use (PEOU) is a more significant barrier in
adopting Moodle. this means the instructors are more likely to use
Moodle if they believe it is simple to use.
Moakofhi Kago Moakofhi, 2019 titled “Using Technology
Acceptance Model to Predict Lecturers’ Acceptance of Moodle:
Case of Botswana University of Agriculture and Natural Resources”
this study Examine data from (50) BUAN lecturers the results
revealed that participants perceived Moodle easy to use hence
consider that it will be useful in their working environment, the
results shows possibility of acceptance of Moodle by BUAN
lecturers.
4-
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3- Research model and hypothesis:
The main purpose of this study is empirically verifying the validity
of the hypotheses used within the TAM model through the extent to
which the Moodle is used, it adopt the TAM model to measure
factors’ impact, and we focus on the external factors (access to
lectures, access to platform, experience of using the platform) whose
affect on benefit perception and ease of use of the platform.
Accordingly, the following hypotheses can be formulated:

H1- Internet capacity has a significant effect on the
perceived
benefit when students use Moodle.

H2- Ease of use has a significant effect on perceived benefit
when students use Moodle.

H3- Moodle usage experience has a significant impact on the
perceived ease of use Moodle by student.

H4- Accessing Moodle via university website has a
significant
effect on perceived ease this tool by students.

H5- The perceived benefit has a significant effect on the
intention to use the Moodle platform by students.

H6- Ease of use has a significant affect the intent to use of
the
Moodle platform by students.

H7- Internet capacity has a significant effect on the intention
to use the Moodle platform by student.

H8- the Intention towards usage has a significant effect on
the behavioral intention to use le Moodle platform by
student.
So, we obtain the following study structure:
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Figure (3-2) Research Model (TAM)
External
variables
Internet
capacity

Moodle usage
experience
Accessing
Moodle via
the platform
from

Perceived
H1 Usefulness
PU )

H5
H8

H2
H3
H4

H6

Intention
towards Usage
H7

Behavioural
Intention to
use

Perceived
Ease of use
PEOU

Source; Building by researcher

4-Research Method:
4.1- Questionnaire design:
According to what was listed earlier in the literature reviews and
definitions to limit the concepts and inference the (10) hypotheses,
we create a questioner to collect the experimental data for this study.
It consists of three sections. section one it contains demographic
information, and second section is about accepting the Moodle
platform.
4.2- Data collection:
Study is experimental, and we have relied on a questioner tool
(Google form) to collect data. It was distributed to students for (1st
and 2nd year management), with a total of 115 students, and we
recovered 98 cards then we took the full answers.
4.3- Analyses and discuss:
The number of questioners distributed, retrieved and capable of
processing consisted in:
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Table (4-1): Statistics of the distributed and retrieved questioner
Data
Distributed questionner
Recovered questionner
Valid questionner

students

Percentage

115
115
98

100%
100%
85.21%

Source: building by researcher

From the table (4-1), percentage of valid questioners was 85.21%,
which is a very acceptable rate, as the percentage of canceled
questioner was 14.79%. This reflects students who answered neutral.
It should be noted that the three-point Likert scale was adopted, and
due to its use in many previous studies in this field, students were
asked to give their degree of approval for each of the phrases
contained on the "triple Likert" scale as follows: “Agree )03 pts)
given It has 3 grades; Neutral, given degrees; one score is given for
expressing disagreement (non agree)”.
4.4 - Measuring the validity and reliability of the study
instrument:
We use a coefficient "Cronbach's Alpha" (α), which takes the value
from (0 - 1), which expresses the stability ratio that shows the
percentage of students and who repeat the same answer if they are
re-questioned in the same circumstances. In general, the following
table shows the test results.
Table (4-2): Results of the Cronbach Alpha Labs test for the
study questioner
Cronbach Alpha

Students

Cron a h Alpha’s student

97.2%

Number of contents

24

Source: Prepared by the researcher based on the statistical analysis of the
questionnaire results using the SPSS program
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The Cronbach alpha values for the study dimensions were: 97.2%
which is an acceptable value for measuring the reliability of
accuracy, with regard to testing the validity of their content,
consistency was calculated; The results indicated that there is a
significant correlation between each dependent and independent
variable, and this indicates the possibility of measuring these
paragraphs of variables.
-The first part: a study of the personnel characteristics:
Table n° (4-3): Results of the Cronbach Alpha Labs test
for the study questioner
Data

Student result

N
01

Variables
Gender

02

University
residence
Academic
year

03

Category
Male
Female
Internal boarding
External boarding
1st year
2 nd year

N
98
98
98
98
98
98

Frequency
38
60
57
41
41
57

Percentage
38%
62%
59%
42%
42%
59%

Source: Prepared by the researcher based on the statistical analysis of the
questioner results using the SPSS program

Through the results obtained when testing the previous three
variables, we note that the ratios are intermediate between ]38 .62[
Results for both the arithmetic mean and the standard deviation of
the variables it is detailed in the appendices.

5 - Discuss and results:
Results detailing in the table n°01 in supplements, show the
arithmetic mean and standard deviation the results all of them was
positive and we can arrange them from strongest to moderate in
strength as follows:
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Perceived ease of use
1- Accessing Moodle via the platform from university web site
2- The experience of using
3- Internet capacity
4- Behavioral intention to use
5- Attitude towards use
6- Perceived benefit
And when we did the T-test we found:




Testing the hypothesis regarding Perceived usefulness
(benefit of use):
H1- Internet capacity has a significant effect on the perceived
benefit when students use Moodle.
H2- Ease of use has a significant effect on perceived benefit
when students use Moodle.

5Regression analysis of this effect relationship between
external factor (Internet capacity) and (ease of use) was high and a
degree of correlation was according to Pearson's modulus we find
perceived benefit was 0.778, 0.766. that prove a strong correlation
between these factors. Tabular value was 0.000< α (sig= 0.05) for
the two independent variables so the effect was at a significant level
0.000, and the result of T-test was T 8.026, T 6.654, that means the
capacity of internet has positive high impact on benefits of use
whom compared with the ease of use.
6This result is agreeing with the study in developed in
literature review Moakofhi Kago Moakofhi, 2019 titled “Using
Technology Acceptance Model to Predict Lecturers’ Acceptance of
Moodle: Case of Botswana University of Agriculture and Natural
Resources”.

Test hypotheses examining factors affecting ease of use
hypothesis:

H3- Moodle usage experience has a significant impact on the
perceived ease of use Moodle by students.
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H4- Access to Moodle via university website has a
significant
effect on perceived ease this tool by students.
7Regression analysis of this effect relationship between
external factor (Moodle usage experience and Accessing Moodle via
the platform from university web) was high and degree of correlation
was according to Pearson's modulus 0.786, 0.682, that means a
strong correlation between factors. Tabular value was 0.000< α (sig=
0.05) for the two independent variables, so the effect was at a
significant level 0.000, and result of T-test was T 12.646, T 11.602,
both of two factors have high positive effect and usage experience
has positive impact on Perceived ease of use compared with Access
to Moodle via the platform from university website.
8This result is agreeing with the third study in developed in
literature review by Ayman Ahmed AlQudah.2014. titled
“Accepting Moodle By Academic Staff at the University of Jordan:
Applying and Extending Tam in Technical Support factors”.

Test hypotheses examining factors affecting ease of use
hypothesis:

H5- The perceived benefit has a significant effect on the
intention to use the Moodle platform by students.

H6- Ease of use has a significant affect the intent to use of
the
Moodle platform by students.

H7- Internet capacity has a significant effect on the intention
to use the Moodle platform by student.
9Regression analysis of this effect relationship between
external factor (Internet capacity, Ease of use and perceived benefit)
was high and degree of correlation was according to Pearson's
modulus 0.674, 0.713 and 0.792 that means a strong correlation
between factor; tabular value was 0.000< α (sig= 0.05) for the two
independent variables and so the effect was at a significant level
0.000, and the result of T-test was T 8.174 , T 8.852 and T11.205
so all of factors have high positive effect, perceived benefit has
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positive high impact on intent to use compared with Ease of use
Moodle platform and Internet capacity.
This result is agreeing with the fourth study in developed in literature
review by Boštjan Šumak & al 2011.titled “Factors Affecting
Acceptance and Use of Moodle: An Empirical Study Based on
TAM”.

Test hypotheses examining factors affecting behavioral
intention to use le Moodle platform use hypothesis:

H8- the Intention towards usage has a significant effect on
the behavioral intention to use le Moodle platform by student.
10The degree of correlation of the factor (behavioral intention
to use) was according to Pearson's modulus 0.729; tabular value was
0.000< α (sig= 0.05) for the independent variable and so the effect
was a significant level 0.000, and the result of T-test was T 7.058
the factor the Intention towards usage has high positive effect, so the
Intention towards usage has positive high impact on intention to use
le Moodle platform.
This result is agreeing with a study in developed in literature review
by “V. Rachel titled “Acceptance of learning management system
among undergraduate computer science students using extended
technology acceptance model (ETAM)2018".

6 - Results:
1Personal criteria related to accepting Moodle platform for
remote study student was an important tool to using the platform and
according to the results whose shows the possibility of continuing to
adopt Moodle platform and encourage students who are not
registered on the platform to join it.
2The ease of use of Moodle platform revealed the number of
students committed to the lessons through the timing of entry and
exit to the platform, as well as the number of their interaction with
the lessons and files placed in their reach with the possibility of
downloading them from the platform.
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3Student respondents possessing competences for using the
platform and achieving the expected benefits on they use can
complete the required tasks without obtaining assistance.
4From the statistical results, we notice many students
benefiting from the platform is mostly students (interne broad),
despite the problem of digital network disruption, but sharing files
among students was fast compared to external students who attended
Wi-Fi services, but their communication with their colleagues was
slow and this confirms the hypothesis Intention towards use.
5Corona pandemic, affected the country, many students were
unable to join the institute and were satisfied with reading their
courses on the platform, but sometimes it was mandatory to add
some tools for more explanation, and this was not possible to put on
the platform, which deprived students of access to informations, and
this is what made students with professors use an additional means
of communication represented by creating groups on social media
sites to facilitate the delivery of information to absent students, but
these tools are not considered official and the platform remains the
official tool in force by the university and provided for by the
Ministry of Higher Education
6- When conducting the examinations, a majority of professors
relied on the courses placed on the platform as well as the use of the
latter in the interrogations, which negatively affected the students
who did not use the platform well, which led to their lower results in
the exams.

7 - Conclusion:
At the present time, which is considered the extension of the last
year, Algerian universities will continue to rely on E-learning and
use Moodle platform, it’s despite the presence of a huge amount to
study this topic in various disciplines, the use of TAM is very rare in
this topic, especially in Algerian literatures so our goal through it is
to show the effect of externals TAM’s factor on a perceived benefit
from using Moodle by students. for that we developed 08 hypotheses
where we set to analyses the influential relationship between the
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three external factors and the four internal factors, and between
them.
We concluded that the platform reached satisfying the expectations
of students and allowed them to complete their academic curriculum
and accordingly, the use of this tool will continue to the second
academic university season.
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Supplément
Table n°01 Arithmetic mean and standard deviations
Contents

N

standard
deviation
s
.90263

A
rr

Eval

Dire
ction

98

Arithm
etic
mean
2.3776

I find it easy to access the Moodle
platform
I can easily interact with the
Moodle platform
Access to the platform does not
require prior experience in using
the Internet
Interacting with the Moodle
platform does not require much
mental effort
I can access the platform from all
digital equipment
perceived ease of use

1

agree

98

2.3571

.91099

2

agree

98

2.3469

.88635

3

agree

High
level
High
level
High
level

98

2.2245

.90281

4

agree

High
level

98

2.1939

.91559

5

agree

98

2.3000

.75614

The Moodle platform enables me to
download all the lectures
The Moodle platform enables me to
communicate with the professor
Lessons are always on the Moodle
platform, allowing browsing at any
time
Perceived benefit

98

2.1837

.94538

1

agree

98

1.9898

.93605

3

agree

98

2.0408

.92968

2

agree

High
level
High
level
High
level
High
level
High
level

98

2.0714

.79120

I can access the platform Moodle
only if 4g is available
The presence of the platform on the
university website makes the login
process slow
Downloading videos and lectures
takes time, so many students have
access to a common time, and this
makes interaction take time
Attitude towards use

98

2.1122

.94031

1

agree

98

2.1020

.95777

2

agree

98

2.0918

.95342

3

agree

98

2.1020

.80578
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Using the Moodle platform keeps
me in touch with my colleagues

98

2.1224

.93351

3

agree

High
level

Contents

N

Arithme
tic mean

standard
deviations

Ar
r

Eval

Direct
ion

The Moodle platform is on the
university website, which keeps me
using it
If I upload an account on the
Moodle platform, I will continue
browsing
Behavioral intention to use

98

2.1837

.93442

2

agree

High
level

98

2.3061

.90141

1

agree

High
level

98

2.2041

.79320

The integration of the Moodle
platform within the university
website made access to it
conditional on the availability of
WIFI
Although there is an application for
download, but I use the university
website
The platform allows me to log in
consecutively
Having the platform on site makes
uploading of lectures a long process
Accessing Moodle via the
platform from university web site
The Moodle platform allow to get
the lessons
Lessons are placed continuously by
professors according to the lessons
program
course format is adequate for all
students
Internet capacity

98

2.2653

.92559

3

agree

98

2.2959

.92178

1

agree

High
level

98

2.2347

.91720

4

agree

98

2.2755

.90566

2

agree

98

2.2679

.81089

98

2.2449

.93126

2

agree

98

2.2755

.93919

1

agree

High
level
High
level
High
level
High
level
High
level

98

2.1735

.90844

3

agree

98

2.2313

.84735

Accessing the Moodle platform
requires at least 4G internet,
preferably Wi-Fi
Accessing the Moodle platform
through the university's website
makes the process slow
I can access the platform with any

98

2.2347

.93941

3

agree

98

2.2857

.91944

1

agree

High
level

98

2.2653

.90304

2

agree

High
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electronic device. It is sufficient to
connect to the Internet
Contents

The experience of using
Using the platform made me feel
like I was in a classroom with my
colleagues
The non-user Moodle platform were
not able to access the lessons until
they resorted to their colleagues
who used the platform
Non-user Moodle prevented them
from sending answers about the
applications developed to the
professors

level
N

Arithme
tic mean

standard
deviations

Ar
r

Eval

Direct
ion

98
98

2.2619

.84035

2.2347

.93941

3

agree

98

2.2857

.91944

1

agree

High
level

98

2.2653

.90304

2

agree

High
level

HL
High
level

Source: Prepared by the researcher based on the statistical analysis of the
questionnaire results using the SPSS program
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Abstract We aim through this study mainly to measure the relationship between the RBV
and competitive advantage through its components. We have followed an induction
and experimental approach. Where we have developed a model that shows the
relationship between the variables (Organization resources and competitive
advantage). In this study, we depended on basic resources in the soft power era and
the dominant of intangible resources versus material resources, such as human
capital, organizational capital, technological capital, relationships and the reputation
of the organization. This study was conducted on a sample of 149 individuals from
32 telecom commercial agencies in Algeria, where the main results of this study
showed the existence of a (strong - positive) correlation and effectiveness of RBV
and the competitive advantage.
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املص
نهدف من خال هذه الدراسة بشكل أساسي إى قياس العاقة والتأثر بن اموارد
 حيث اتبعنا امنهجن ااستقرائي،غر املموسة واميزة التنافسية من خال مكوناتها
 حيث قمنا بتطوير موذج يوضح العاقة بن امتغرات امدروسة (موارد،والتجريي
 اعتمدنا ي هذه الدراسة على اموارد اأساسية ي عصر.)امنظمة واميزة التنافسية
القوى الناعمة وسيطرة اموارد غر املموسة على حساب اموارد امادية كراس امال
 أجريت. العاقات ومعة امنظمة، رأمال التكنولوجي، رأس امال التنظيمي،البشري
 وكالة اتصاات أو فضاء تابع32  فردًا من149 هذه الدراسة على عينة مكونة من
 حيث أظهرت النتائج الرئيسية هذه الدراسة وجود،متعاملي اإتصاات ي اجزائر
 إجابية) باإضافة إى التأثر استصدام اموارد غر املموسة على- عاقة (قوية
.اميزة التنافسية
 اميزة، اموارد غر املموسة، اموارد املموسة، مقاربة اموارد:الكلمات الدالة
. قطاع ااتصاات،التنافسية

1. Introduction
Organizations aim to be different in order to occupy the leadership
position, which helps them to survive and continue, depending on
which the organizations possess the sources of power. Whereas power
no longer recognizes material strength, but rather the power capable of
thinking, creativity and achievement represented by competencies as a
source of competitive advantage on which modern organizations are
based, and when talking about the importance of this source. In light
of these challenges, rethinking for new methods to gain returns and
achieve top position in a highly competitive market has become a
necessity if the organization wants to save its existence. Researchers
differ in the interpretation of the potentials of this leadership
according to each one's concept of competitive advantage. However,
there is a tendency towards emphasizing the importance and role of
internal resources and competencies in the process of creating and
owning a competitive advantage.
Problematic
Global changes and transformations have produced a new
situation, mainly represented in competition, which is the main
challenge facing modern organizations, this represents a major
Boudiaf Ilyes, Chorfi Moncef
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challenge that requires modern organizations to carefully review their
organizational status, production capabilities and marketing methods,
and restructure their position to fit with the environment and occupy a
suitable competitive position in the market that qualifies it to
success.Thus, the researchers' contributions varied about the
interpretation of the nature of the factors on which the competitive
advantage is based. The most important of which are those that are
attributed to the organization's possession of a competitive advantage
through internal resources in general and intangible resources and
competencies in particular. From forgoing we present the main
question of our study as follows:
How do Algerian enterprises in the telecommunications sector
deal with intangible resources, and to what extent does it
contribute to creating a competitive advantage?
Hypothesis of the study
We put the following hypothesis as a guide to answer our question,
as follows: Telecom operators in Algeria give a great importance on
resources, whether tangible or intangible which contributes to the
competitive advantage based on this approach.
The objective
The main objective of this study is to: Examining the tendency of
telecom operators to RBV and their contribution to achieving and
developing competitive advantage.
Methods and tools
We are going to follow three approaches for processing and
analyzing data and reaching results, which are the descriptive,
empirical and induction approach to generalize the results. We have
developed a model that shows the relationship between the studied
variables (RBV and competitive advantage). Dependence on the
survey method by collecting and analyzing data using a set of
statistical indicators such as the Cronbach's Alpha test, Kolmogorov
Smirnov for one sample test, descriptive statistics (mean, standard
deviation), Pearson correlation coefficient and multiple regression to
test hypotheses.
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Society and sample
The study population consists of all commercial agencies for the
telecommunications sector in Algeria, containing more than 320
subject to increase. We conducted our study on a sample of 149
individuals from 32 telecommunications agencies in Algeria from the
four states of Constantine, Mila, Oum El Bouaghi and Setif.
Study sources
We relied in our study on research papers in particular. As well as
the explanations provided by telecom operators in the form of an
interview, however, the questionnaire occupied the first place as the
main tool for data collection for the Empirical part.

2. Literature review
2.1. Competitive advantage
Organizations try to achieve occupy an important position in the
market via different ways and methods in order to achieve their
strategic goals and tactical objectives, whether at the level of major or
detailed axes, and focus on the essential points that represent the
internal and external pillars of the organization.
Over the past two decades, the language and concepts of
competitive strategy at the business level have grown by practitioners,
as is evidenced by the prevalence of these plans within the overall
strategy (Ward, Bickford, & Leong , 1996). Usually this comes from
developing efficiency resulting from repeated experimentations with
tasks, or by using their sophisticated methods and tools to take
advantage of cost control. The other two methods of competitive
advantage have to do with perceived value by customers who either
see an attractive element of presentation (differentiation) or feel that
all of their needs are best met by the organization (focus) (Al-alak &
Tarabieh, 2011).
In fact, the concept of innovation differs as it can range from the
commercial method used to offer the new invention to the
commercialization of the product through a new process or the
improvement of those products in terms of design or usage. (Reguia,
2014). The primary dimensions of competitive advantage are the
following: cost, quality, time, flexibility and innovation.
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2.1.1.
Cost
Most organizations choose to reduce the total cost by reducing
fixed costs and employee compensation rates, applying and
controlling raw materials, and consistently achieving higher levels of
productivity (Bulankulama & Khatibi, 2014) Aveni and Ravenscraft
(1994) empirically demonstrated that although some firms had lost
due to a loss of specialization in production, Through vertical
integration, the business operations of an entire company can save
money by reducing overhead and R&D costs. Also reduce advertising
and media cost. (Monsur & Yoshi, 2012)
2.1.2.
Quality
Where vertical integration allows a company to standardize,
automate and simplify this process, because the company can handle
an integrated process. As a result of improving product quality
(Monsur & Yoshi, 2012). The organization is also able to offer
product quality and performance that creates higher value for
customers (Bratiæ, 2011).
2.1.3.
Time
The organization is able to introduce new products faster than the
major competitors (Bratiæ, 2011). The use of information technology,
rapid response, and the development of company’s new capabilities
for learning and rapid communication. QR smart designer traditions
quickly enabled many designs or even the creation of new designs
(Monsur & Yoshi, 2012).
2.1.4.
Flexibility
For Evans (1993): Flexibility can also be defined as the ability to
adapt production capacity to changes in the environment or market
demands. More flexibility with the organization's ability to track
changes in consumers' tastes, needs and expectations as a result of
changes in product design. (Khatibi & Herath, 2014). Where
production elasticity can be of two types: volume elasticity and
elasticity advantage, vertical integration gives the company greater
flexibility in size and flexibility in features. (Monsur & Yoshi, 2012)
2.1.5.
Innovation
The development of innovation and the application of new ideas
for a new product, process or service give an impetus to the dynamic
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growth of the economy and increase the employment of skills to
generate innovative companies (Vahid, 2013). Where the organization
must be able to present new products and offers in the market in light
of the new environment variables full of acceleration at all levels
(Bratiæ, 2011).
2.2. Resources based view
Intangible resources are the most important resources to achieve
competitive advantage and improve performance at the present time,
they have unique characteristics and are not available and difficult to
manage, so organizations seeking to exploit and manage them
effectively to achieve and maintain the excellence.
Several contributors to the RBV literature, and various terms, such
as “capabilities,” “core competencies,” or “knowledge,” to denote
these resources have offered a variety of definitions. Because it is not
clear whether this abundance of vocabulary gives precision to the term
or adds confusion to the RBV concept (Villalonga, 2004).
Intangible resources consist of integrated dimensions that work to
achieve competitive advantage and improve performance; it has
become more important than tangible resources in new economies and
modern management methods as more effective tools and resources.
2.2.1.
Organizational capital
Organizational capital is divided into three basic components workforce training, employee voice, and design work (including
utilization across functional production processes). (Black & Lynch,
2005). Also, organizational and institutional capital is an essential part
of the knowledge that should be kept in the database for use by the
workers of the organization and all stakeholders and partners, and its
ease to manage through information technology. (Roman & Jana,
2012). Organizations work to develop the organizational structures to
become more flexible to achieve large returns from manages the
resources that the organization possesses such as materials, labor and
knowledge. (Ludewig & Sadowski, 2009). A company's
organizational capital consists of culture, organizational structure,
organizational learning, and processes that are a vital source of
competitive advantage. (Lópeza, Salazarb, Castroc, & Sáezd, 2003).
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2.2.2.
Human capital
As a result of improvements in handling KM, the race to
leadership through the approaches to excellence increased knowledge
at a faster pace as one of the primary sources. This includes the ability
to individual and group development and work to maximize values
with the least efforts and capabilities and to benefit from intangible
resources and on the core competencies for the development of the
organization, in light of globalization.
Knowledge management is more than just information
management. It also includes activities designed to extract the implicit
knowledge and explicit knowledge management with the development
of a supportive culture of knowledge management that are used as part
of the process of instinctive thinking of everyone. (Turner,
Zimmerman, & Allen, 2012). That transforms individual knowledge
into organizational knowledge. (Rašula, Vukšić, & Štemberger, 2012)
(Rasula et al, 2012)
In the knowledge-based economy "the new economy", the concept
of globalization has emerged strongly and knowledge and
communication have become the most important resource for the
organization. (Gan & Saleh, 2008). It is often defined as a "justified
personal belief". (King, 2009). Interested in exploiting and developing
knowledge and diagnosing its resources for the organization in order
to promote the goals of the organization (Qwaider, 2011).
2.2.3.
Technological capital
The company's capital also includes technological knowledge
related to intangible resources, the use of innovation techniques,
digital and electronic production, and information and communication
technology. (Fernandez, Montes, & Vazquez, 2000). For example,
with the development of the technology base of the Boston area, a set
of partnerships were organized by owners of capital and people with
knowledge and skills (Florida & Kenney, 1988).
2.2.4.
Reputation
Image or "reputation" refers to what you want others to think about
the organization and what it produces, and what stakeholders are
actually thinking about the organization and their relationship with it,
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The dominant market leader has the potential to achieve a competitive
advantage by developing and maintaining innovation in a market that
late entrants will find difficult to overcome through the physical and
psychological barriers the organization creates (Varadarajan, DeFanti,
Busch, & Portfolio, 2006).
2.2.5.
Relationships
The strong competition that characterizes today's business
environment seeks to build stronger relationships between the
company and customers, which facilitates business procedures,
(Ndubisi, 2007). This phenomenon expressed by this modern
marketing concept is fully supported by the continuous trends of trade,
especially electronic, as a basis for this marketing trend that had a
close relationship to consumer behavior as the "key customer" was
created from the transfer of interest from about the relationship
between the buyer and seller to companies which have complex
relationships (Rahnama, 2012). This showed the importance of the
relationships resulting from the relational strategic cooperation
between companies, which can be an important source of competitive
advantage in terms of proposing four potential sources of competitive
advantage resulting from the merger between organizations: specific
and well-defined relationships, easy sharing of knowledge and the
required structures and organization, Logistical resources and
Effective Governance (Wu, 2013).Where positive experience and
efforts of the organization can lead to increased customer satisfaction,
loyalty and cooperation, which leads to an increase in the perceived
value of customers according to the life cycle, thus achieving high
performance and competitive advantage (Nash, Armstrong, &
Robertson, 2013).

3. Methodology
The approach used in this study is basically a descriptive and
induction approach to describe and generalize the sample results. We
also adopted the empirical studies method. We design an appropriate
questionnaire on the basis of a five-point Likert scale. The population
of this study includes all telecoms commercial agencies of Algerian
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telecom sector. We took a multi-stage random sample and the sample
size was calculated according to the specified population size 320 i.e.
10%. We took 149 persons from 32 telecommunications agencies. The
variables of this study were identified as follows: Independent
variable: RBV, dependent variable: competitive advantage We
proposed a model that shows the relationship between the study
variables as shown in the following figure: In order to describe the
data we used descriptive statistics measures: the mean, standard
deviation, also the Pearson correlation coefficient and multiple
regression to test the hypotheses.
Fig 1. The proposed model

Source : Prepared by researchers

The proposed model that shows the relationships and effectiveness
that can be treated statistically in the following steps.
3.1. Reliability Statistics RBV & CA
At this stage, we are trying to prove the reliability of the tool to
measure the dimensions.
Table 1. Case Processing Summary& Reliability Statistics
S

Variables

Valid

Excludeda

Total

N of
Items

Cronbach
Alpha

X

RBV

149

0

149

5

,932

Y

CA

149

0

149

5

,947

All

149

0

149

10

,927

Source : By researchers based on the outputs of SPSS.V23
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The table shows the number of respondents, the missing values
and their ratio, from the result shown in Table (1) the coefficient of
the Cronbach alpha value is good for all parts of the questionnaire:
RBV and competitive advantage, and this indicates high reliability so
that the tool is able to treat the phenomenon studied.
3.2. Normality Test intangible resources
In this stage, we try to test the normality of the statistical
distribution of the studied phenomenon in order to determine the
required tests for measurement.
Table 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test of RBV
Organ
isation
al
capital
149

N
Norm
al
Parame
tersa,b

Mean

4.08 3

Hu
man
capit
al
149
4.01
4

Std.
Deviatio
.511
.522
n
Absolut
Most
.195
.151
e
Extrem
Positive
.195
.122
e
Differe Negativ
-.166nces
e
.151Kolmogorov1.122
.656
Smirnov Z
Asymp. Sig. (2.161
.439
tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Techn
ologic
al
capital
149

Reput
ation
capital

relatio
nship
capital

149

149

Intang
ible
resour
ces
149

4.122

4.137

4.218

4.122

.604

.413

.522

.5341

.125

.203

.112

.126

.089

.139

.103

.105

-.125-

-.203-

-.112-

-.126-

.722

1.133

.624

.555

.623

.139

.813

.710

Source: By researchers based on the outputs of SPSS.V23

All the significant coefficients RBV is higher than 0.05. This
shows that the distribution of variables is normal according
Kolmogorov-Smirnov test, so it could be used parametric tests of
RBV part.
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3.3. Normality Test of competitive advantage dimensions
At this stage, we try to test the normality of statistical distribution
of the phenomenon studied in order to identify the required tests to
measure.
Table 3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test of C.A
dimensions

N
Normal
Paramet
ersa,b

Mean

Cost

Qualit
y

Flexibi
lity

Time

153

153

153

153

Inno
vatio
n
153

4.166

4.112

4.149

4.206

4.234

.554

.604

.496

.522

.149

.139

.156

.146

.108

.128

-.149-

-.139-

.116
.156-

.108
.146-

.793

.788

.828

.844

.461

.550

.396

.483

Std.
Deviatio
.511
.595
n
Absolut
.189
.184
Most
e
Extreme
Positive
.189
.184
Differen
Negativ
ces
-.165- -.149e
Kolmogorov1.124
1.112
Smirnov Z
Asymp. Sig. (2.191
.213
tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

C.A
153
4.00
5

Source : By researchers based on the outputs of SPSS.V23

All the significant coefficients of ‘competitive advantage ‘is higher
than 0.05. This shows that the distribution of variables is normal
according Kolmogorov-Smirnov test, so it could be used parametric
tests of competitive advantage part.
3.4. Hypotheses Test
We are trying to test the main Hypotheses of the study
3.4.1.
The first hypothesis
H0: There is no significant relationship between intangible
resources and competitive advantage dimensions.
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H1: There is significant relationship between intangible resources
and competitive advantage dimensions.
Table 4. Correlations between RBV and competitive advantage
Organis
ational
capital

Huma
n
capital

Technol
ogical
capital

Reput
ation

Pearson
.851**
.870**
.890**
.887**
Correlation
Cost
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
N
149
149
149
149
Pearson
.832**
.901**
.799**
.841**
Correlation
Qualit
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
y
N
149
149
149
149
Pearson
.886**
.922**
.905**
.892**
Correlation
Flexib
ility
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
N
149
149
149
149
Pearson
.887**
.921**
.908**
.922**
Correlation
Time
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
N
149
149
149
149
Pearson
.895**
.912**
.877**
.911**
Correlation
Innov
ation
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
N
149
149
149
149
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Source: By researchers based on the outputs of SPSS.V23

relati
onshi
p
.901*
*

.000
149
.911*
*

.000
149
.921*
*

.000
149
.920*
*

.000
149
.923*
*

.000
149

It is clear from the table above the significant correlation that
strong and positive at error level 0.01 for all components of the RBV
(Organizational capital, Human capital, Technological capital,
Reputation and relationship) with all components of competitive
advantage (cost, quality, time, flexibility, innovation) which explains
that the studied operators depend on these resources in the first place
to achieve their competitive advantages and adopt this approach,
especially intangible resources which is becoming the first in
importance.
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3.4.2.
The second Hypothesis
H0: It is not possible for telecom companies in Algeria to achieve
competitive advantage by relying on RBV.
H1: Telecom companies in Algeria can achieve competitive
advantage by relying on RBV.
In order to test the above hypothesis we use the multiple regression
model, achieving competitive advantage as a dependent variable and
RBV dimensions (organizational capital, human capital, technological
capital, relationships, and reputation) as independent variables as
follows.
Table 5. Summary of the model RBV and Competitive Advantage
Change Statistics
Mod
el

R

R

2

R

-2

2

R
Change

F
Change

df
1

df2

Sig.
F
Chan
ge

.83 .82
.835
141.322 5
143
.000
5
8
a. Predictors: (Constant), CRM Organization, Knowledge
Management, CRM Technology, Key Customer Focus
b. Dependent Variable: Flexibility
1

.914
a

Source: By researchers based on the outputs of SPSS.V23

The table shows each of the Pearson correlation coefficient R
between the independent variables RBV (organizational capital,
human capital, technological capital, relationships, reputation) and the
dependent variable competitive advantage, which is a very strong
positive correlation that shows the strong direct relationship between
the RBV and competitive advantage , in addition to the high R Square,
which indicates the suitability of the model for estimating the
direction of the relationship between the variables. Plus the Adjusted
R Square resulting from F Change 141.322, and Sig. F Change .000
which shows the quality of the regression trend in estimating the
relationship between (organizational capital, human capital,
technological capital, relationships, and reputation) and achieving
competitive advantage.
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Table 6. ANOVA of RBV and competitive advantage

Model

Sum of
Squares

Df

Mean
Square

F

Sig.

Regression

12.348

5

3.087

141.32
2

.000

1

b

Residual
.612
143
.020
Total
12.960
148
a. Dependent Variable: Flexibility
b. Predictors: (Constant), CRM Organization, Knowledge
Management, CRM Technology, Key Customer Focus
Source : By researchers based on the outputs of SPSS.V23

From the ANOVA table, we find that the value of Sig = 000,
which is less than the level of significance 0.05, so the regression is
significant, and therefore there is a linear relationship between the
study variables that can be predicted towards achieving competitive
advantage in terms of the dimensions of RBV (organizational capital,
human capital, technological capital. Relationship, reputation).
Table 7. Coefficients of RBV and Competitive Advantage

Model

Unstandardized
Coefficients
B

Std.
Error
.253

(Constant)
-.028Organizational
.062
.180
capital
Human capital
.001
.099
Technological
.206
.175
capital
Relationships
.742
.125
Reputation
.714
.128
a. Dependent Variable: Flexibility

Standar
dized
Coeffici
ents

t

Sig.

-.111-

.912

.066

.342

.735

.001

.006

.996

.172

1.178

.249

.755
.663

5.919
5.574

.000
.000

Beta

Source : By researchers based on the outputs of SPSS.V23
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The multiple regression model can be written between the
dimensions of RBV (organizational capital, human capital,
technological capital, relationships, reputation) and achieving
competitive advantage as follows:
Competitive advantage = -.028- + .062 Organizational capital +
.001 Human capital + .206 Technological capital + .742
Relationships + .714 Reputation
Through the value of sig in the table, we find that the two
independent dimensions X4, X5 which express relationships and
Reputation, are the significant dimensions within the RBV (sig is less
than 0.05). While we find that all other variable coefficient, in
addition to the constant, are not a significant because sig value greater
than 0.05, which indicates that relationships and Reputation are the
reason for the significance of the variance analysis of regression
towards achieving competitive advantage. This explains the
importance of these elements and their contribution to achieving and
developing competitive advantage.

4. Conclusion
From the foregoing it can be concluded that. The correlation
between the four dimensions of RBV (organizational capital, human
capital, technology capital, reputation and relationship). And the
dimensions of competitive advantage are significant since the values
of (Sig) are less than α, which indicates the existence of a positive
correlation relationship. Strong significant at the level of = 0.05 α
between the component dimensions of RBV and the dimensions of
competitive advantage. In addition to the significance of the
regression, the value of Sig = 000, which is less than the level of
significance 0.05, which indicates the existence of a linear relationship
between the variables predictable towards achieving competitive
advantage (cost, quality, flexibility, time and creativity) in terms of
the dimensions of RBV (organizational capital, human capital,
technology capital, reputation and relationship).
Achieving competitive advantage always forms the base for the
strategic plan, where the rest of the other strategic objectives
converge, such as market share, leadership, customer satisfaction and
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loyalty. In general, the strategic objectives reflect the focus of the
organization's strategy that seeks to achieve a competitive advantage.
The results of the regression model indicated that the studied
organizations seek to achieve a competitive advantage. But it is not
sustainable, based on the strength of the strategic objectives and
results achieved.
Work to activate contacts in order to achieve the integration and
merger between individual competencies, In order to achieve
collective competencies across different organization parts.
Attempting to reach out to individuals' latent energies by providing
support and motivation to awaken creativity and innovativeness, this
leads to its discovery, this provides the opportunity to choose the best.
Within the framework of resource and competency theory the
internal analysis is dominant that is to focus without neglecting
external analysis by emphasizing on identify and evaluate resources
and competencies, In this context, the results indicated that the studied
organizations do not focus on internal analysis as a basis for strategic
analysis
Achieving a competitive advantage from the perspective of the
internal resources and competencies approach requires that the
resources and competencies of the organization by suitability, scarcity,
non-imitation, non-transfer, which is relatively unavailable in the
organizations studied.
Achieving a permanent competitive advantage requires to work on
developing and renovation its resources and competencies, and
creating a balance that ensures its continuous flow. The results
indicated that the studied organizations do not work sufficiently to
develop and renovate their portfolio of resources and competencies.
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- امخص
 خاصة،يهدف هذا البحث إى دراسة النظرة الشرعية لخعمات امشفرة
 وذلك باستصدام امنهج الوصفي، وآفاق إنشاء عمات رقمية إسامية،البيتكوين
 ومدى توفر شروط ووظائف، حيث مت دراسة أساسيات العمخة امشفرة.التحخيخي
 وقد م التوصل. واستعراض حجج امؤيدين وامعارضن لختعامل بها،النقود فيها
 خاصة ما تعخق بقضيي،إى أن العمات امشفرة تكتنفها العديد من امشاكل
 لذا مكن تعديل العمات امشفرة لتتوافق مع،الامركزية والقيمة الذاتية
 كما مّ اقراح موذج لختعامل بالعمخة الرقمية.أحكام الشريعة اإسامية
اإسامية ي جال التمويل اإسامي لزيادة كفاءته وتسهيل معاماته وزيادة
.شفافيته
-الكخمات الدالة
 مويل إسامي، عمخة رقمية إسامية، نظرة شرعية، بيتكوين،عمخة مشفرة
1. Introduction:
The fourth industrial revolution imposed new patterns that
almost encompass all aspects of life. Among the aspects that this
revolution entered into the world of money and currencies, where
cryptocurrencies appeared and imposed themselves in the
contemporary world of economy, despite the ambiguity and risks that
encompass them. It does not have a tangible physical entity and there
is no central body to issue it. It is circulated via the Internet, which led
to the divergence of states’ positions and the opinions of
contemporary jurists and economists about them. Despite the
advantages of cryptocurrencies, many questions have been raised
about their industry, which made modern economists and jurists doubt
their effectiveness. They were divided into three teams. Some of them
allowed it, some of them forbade dealing with it, and others tried to
modify it in order to find alternative cryptocurrencies that comply
with the rules of Islamic sharia. In order to know the sharia view of
cryptocurrencies, and the prospects for creating Islamic digital
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currencies, the problem was formulated in the following main
question:
What is the sharia view of cryptocurrencies? What are the prospects
for creating digital currencies that comply with Islamic sharia?
The main question includes the following sub-questions:
- What are the basics of cryptocurrencies?
- What are the legitimate matters related to the issuance and
circulation of money?
- What are the most important fatwas and economists’ opinions that
dealt with the sharia view of cryptocurrencies?
- What are the sharia violations that surround the cryptocurrency
industry? What is the legitimate alternative to it?
To answer the main question and the sub-questions, the
following two hypotheses were adopted:
- The lack of sharia basics related to real money made cryptocurrencies
rejected by most contemporary jurists and economists.
- Cryptocurrency can be created that conforms to Islamic sharia by
removing violations of existing cryptocurrencies and trying to Islamize them.

- Research Objectives: This research seeks to achieve the following:
- Learning the basics of cryptocurrencies;
- Realizing the legitimate basics related to the issuance and circulation
of money;
- Learning about the most important fatwas related to cryptocurrencies
and the arguments of each team;
- Realizing the defects surrounding cryptocurrencies and trying to
correct them in order to create Islamic digital currencies.
- Research Importance: Cryptocurrencies have become a reality.
They will dominate the economic transactions, especially with the
increasing pace of the digital economy, which confirms that the world
is heading to increase dealing with them. So we had to find out the
truth of these currencies, explain the economic and legitimate truth to
them, try to correct them and remove the defects that encloses it to
become a legitimate currency that may be benefit from its advantages.
- Research Methodology: To study this topic, a descriptive and
analytical method was adopted, which relies on collecting data to
study and analyze it, with the aim of studying the topic in all its
Babas Mounira
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aspects. And for that, many references that are closely related to the
topic have been adopted in the interest of scientific objectivity.
- Literature Review: Among the previous studies we mention:
1- The study of Amin Ouissi & others (2019), in their research entitled:
“
The researchers dealt with
the study of money for Arabs and Muslims in the first axis, and the
cryptocurrency (bitcoin) was discussed in the second axis. As for the
third axis, it dealt with the study of the encrypted Islamic dinar, where
the researchers proposed a concept of a form of money that combines
the advantages of money in the Islamic economy with cryptocurrency
under the name of the encrypted Islamic dinar. ،  والعي،  معت،(ع يسي
)2019 ،"مستق ل النق د في الع لم اإسامي "الدين ر اإسامي ال ش ر
2- Islamic Economic Forum Statement on the Legitimacy of Bitcoin,
No 1/2018: This statement addressed the answer to several questions in
order to identify Bitcoin in terms of what it is, its characteristics, the
extent to which it performs the functions of money, and the legitimate
opinions it is concerned about. Two opinions on Bitcoin have been
mentioned. It is understood from the presentation of the statement that
it tends to the statements of the authorized, as he rejected the opinions
of those who say it is forbidden without objecting to the opinions of
the authorized persons, even though some of them are apparent weak.
)2018 ،(اإسامي
3- The study of Ibrahim Bassam Alzubaidi & Adam Abdullah (2017),
in their paper entitled: “Developing a Digital Currency from an
Islamic Perspective: Case of Blockchain Technology”, this research
examines blockchain applications in the Islamic finance, specifically
the possibility of implementing a digital currency as an alternative to
compulsory paper money in accordance with Islamic sharia. It has
been concluded that the current virtual digital currency involves many
sharia violations, with the possibility of adopting a virtual digital
currency compatible with Islamic sharia, and understanding the field
of digital currencies and blockchain requires further research.
(Alzubaidi & Abdullah, 2017)
 Our study differs from previous studies in:
- Presenting various contemporary fatwas and economists’ opinions
about cryptocurrencies as an emerging issue, based on economic
considerations related to the properties and functions of money;
- Offer some suggestions for modifying cryptocurrencies;
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- Attempting to build a model for the mechanism of Islamic digital
currency to increase the effectiveness of Islamic finance.
2.- Cryptocurrencies: a theoretical background:

2.1. Location, definition and characteristics of cryptocurrencies:
2.1.1. The location of cryptocurrencies from the financial system
and their role in contemporary economies: The emergence of
cryptocurrencies led to the emergence of a new model in finance, the
digital finance model. Before there were only three basic models: the
classical model, the corporate finance and Islamic finance. The
differences between the four models are in the following table.
Table 1. Differences between financing models
Standard

Era of
establishment
Single
emission
center
State
regulation of
financial
activities
Interest based
loans
The cost of
money over
time
The objective
of doing
business
Criteria for
business
efficiency

Existing Models of Finance
Classical
Corporate
Islamic
Finance
Finance
Finance
The beginning
DevelopmEconomic
of the
ent of
growth of
currency
financial
Islamic
emission
markets
countries
Yes
Yes
Yes

- Independent
Internet access
-Independent
currency emission
No

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

Yes

Constant

Future
money is
cheaper
Maximizing
the cost of
capital
profits
exceeding
expenses for
servicing
capital

Constant

Profit
maximization
Income
exceeding
expenditure

Achieving
prosperity in
both worlds
Excess of
incomes over
expenditures
(religious
restrictions)

Digital Finance
(new model)

Future money is
more expensive
Maximizing
personal freedom
of action
Steady growth in
clients

Source: Gapur Oziev & Magomet Yandiev, Cryptocurrency from sharia'ah
perspective, pp.2-3. From the site:
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https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3101981 (21/12/2020)

The development of these models was linked at some time to
the rapid development in one of the economic or political fields of
society. Cryptocurrencies are considered one of the forms of digital
finance. These currencies are available everywhere and to everyone,
including Islamic financial institutions and ordinary users as long as
there is access to the Internet. (Oziev & Magomet, Cryptocurrency
from sharia'ah perspective).
So the importance of digital and cryptocurrencies is reflected
in the fact that they represent an essential component of a new
financing model - digital finance - this financing and these currencies,
have become an important role in contemporary economies, especially
with the increase in Internet users. It is expected that the use of the
internet will increase in all the world by the year 2025, especially in
sub-Saharan Africa, which will lead to increased use of these
currencies. The following figure illustrates this.
Fig.1. Internet user penetration rate in 2017 and 2025

Source: Moritz Holtmeier & Philipp Sandner (December 2019), The impact
of crypto currencies on developing countries, FSBC Working Paper, p.8.

Based on the foregoing, the importance of digital and
cryptocurrencies in contemporary economies can be summarized in
the following points: (Holtmeie & Sandne, December 2019)
- Increasing participation in electronic commerce, especially the
international one: cryptocurrency enables merchants to sell
products in exchange for cryptocurrencies, thus avoiding
traditional electronic commerce that requires creating a bank
account;
- Improving market liquidity: local paper currency is usually
replaced with widely used paper currencies such as the US dollar,
then converted back to the target currency, but since there is often
no liquidity for fiat currency exchange, this process can be
improved through cryptocurrency;
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-

-

Increasing financial inclusion: Anyone can own a digital wallet,
with the potential to increase SME financing due to lower costs
and procedures. Cryptocurrencies also facilitate the procedures for
remittances to developing countries, which leads to an increase in
international financing;
Enhancing social trust and fighting corruption: The use of state
funds can be monitored, and it allows governments to better track
their spending and improve the allocation of their budgets.

2.1.2. Definition of cryptocurrency:
First and before the cryptocurrency is defined, it is necessary
to know the types of digital currencies. The following table illustrates
this.
Table 2. Types of digital currencies
Digital currency: Money in the digital space
Digital currency
Virtual
Cryptocurrency
(not virtual)
currency
- Denominated in real - A digital currency Use
only
currency as US Dollar
that is controlled by cryptography
to
Digital
payment its creators, used and validate value and
mechanism,
e.g.
e- accepted
in
a transaction
like
virtual bitcoin
money, Pay Pal, digital specific
community
bank wallet
So: Virtual currencies are considered digital currencies, but not all
digital currencies are virtual because they are outside a specific virtual
environment, and cryptocurrencies are considered virtual currencies,
the most famous of which is Bitcoin.
Source: look: - Souhail Abboushi (2017), Global Virtual Currency-Bref Interview,
Journal of applied business and economies, vol 19, p.11;

 مج، م ال ر بين الع ا ال ش ر واافتراضي والرق ي ؟،)2019  ديس ر5(  ج خطhttps://mugtama.com/translations/item/95815-2019-12-05- : من ال قع.ال جت ع
(23/8/2021)07-21-25.html
So, among the various definitions of cryptocurrencies the

following were chosen:
- The European Central Bank defines cryptocurrencies as: "a virtual
currency is a type of unregulated, digital money, which is issued and
usually controlled by its developers, and used and accepted among the
members of a specific virtual community." (ECB, 2012)
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- The World Bank defined it as:Cryptocurrencies are a subset of
digital currencies that rely on cryptographic techniques to achieve
consensus, for example Bitcoin and ether." (WB, 2017)
A cryptocurrency can be defined as: A digital currency that has no
physical presence, issued in a decentralized manner by an unknown
unit. It is dealt with through the internet, and its production is
controlled by specific people known as minners, in order to do so,
they need very sophisticated programs that consume very significant
electrical energy.
2.1.3. Characteristics of cryptocurrencies:
The characteristics of the cryptocurrency can be summarized in
the following: )2019 ،(اليحي
- Encrypted digital unit: The cryptocurrency is a currency that does
not have any physical presence such as paper money, but it is just
numbers that its electronic wallets show. It is encrypted, meaning that
penetrating its electronic wallets and stealing its contents is almost
impossible due to the cryptographic power in it;
- Irregular currency: The cryptocurrency is not subject to any
control by a financial or monetary authority and there is no central
body for it to control its issuance, value and movement. Due to its
decentralized nature, the supervisory authorities cannot track the
commercial operations carried out by it;
- Issued by means of mining: The mining process is available to all
dealers according to technical capabilities. The term mining is
metaphorical intended to extract virtual currency from its applications
based on blockchain technology or a block system;
- Protection of privacy and direct interaction between individuals:
The trade process takes place directly through electronic media only,
as there is no intermediary that organizes exchanges. It is a peer-topeer currency, which means that currencies are transferred from one
person to another without any intermediary or central authority
interferes.
In this regard, it should be noted that there are differences
between the cryptocurrency and the digital currency (not virtual),
these differences can be summarized in the following table.
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Table 3. The difference between digital currency and cryptocurrency
The
differences
Concept

Usage

Supervision

digital currency

cryptocurrency

Refers to the electronic
form of paper money
issued by governments, as
it is a real monetary value
that
is
stored
electronically.
No encryption required,
users need to secure their
digital wallets and credit
cards
with
strong
passwords to reduce the
risk of theft or hacking.
backed by a central
authority

It is a store of value secured
by encryption, it has no
physical presence, it is more
like a Word or Excel file

Protected
by
strong
encryption, and traded on the
stock exchange online.

It is based on a decentralized
system and independent of any
central organization, but all
transactions are recorded in a
ledger accessible to everyone.
stability and
They are stable in value, High volatility in value, not
acceptance
easy to manage and generally accepted.
generally accepted.
Transparency Transactions are only The transactions are open to
available to the sender, everyone (ledger) but they
receiver and banking cannot be controlled by the
authorities.
authorities.
Source: look: - Souhail Abboushi (2017), Global Virtual Currency-Bref
Interview, Journal of applied business and economies, vol 19, p.11; NDTV
Business Desk (August 9,2021), No, Digital Currency Is Not Same As
Cryptocurrency. From the site: https://www.ndtv.com/business/digitalcurrency-vs-cryptocurrency-how-are-they-different-2503481(23/08/2021)

2.2. History, advantages and risks of cryptocurrencies:
2.2.1. History of cryptocurrencies:
The history of cryptocurrencies goes back to 1982. David
Shaum was considered the first to invent what are known as Protected
Virtual Currencies. He published a study on Blind Signatures through
which information and funds can be sent without disclosure about the
identity of the sender; (Chaum, 1998)
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- During the 1990s, David Shaum founded an American-Dutch
company known as DigiCash, using his blind signature invention,
accordingly the user could use his money in the bank in virtual
currency through his special program, what is known as DigiCash
Mint is digitally documented for each unit of the virtual currency. The
money created in this way can be sent to another user, exchanged and
placed in the bank account. These transactions can also be made
through the DigiCash Wallet Program. The system guarantees
anonymity of its users, but the company failed in 1998 and was
acquired by Ecash Technologies due to insufficient user interest in it
and difficulties related to establishing cooperation with banks and
companies providing financial services; (Wisniewska, 2016, p. 12)
- The idea of creating cryptocurrency did not disappear with the
bankruptcy of its pioneer David Shaum. In 1996 the so-called E-gold
system was established by the Gold Silver Reserve Company, as
electronic gold relied on precious metals (gold, silver, platinum and
palladium). Based on the reserves of these minerals, the company
issued its own currency on the Internet. This system enjoyed great
popularity, as it had more than 5 million users in 2009, but after the
signing and issuance of the USA Patriot Act in 2015, which stipulated
that it is necessary to obtain a license especially for managing
businesses that deal with financial transactions, which made the
company faced problems and accused its founders, which led to the
suspension of the electronic gold system; (Wisniewska, 2016, p. 12)
- In 1996, the National Security Agency published a working paper
titled “How to make mint: the cryptography of anonymous electronic
cash.” This article describes the electronic money system (Lawand,
1997). This research will be published later by the Massachusetts
Institute of Technology (AIT) in 1997 )2019 ، ;(السق
- In 1998 Wai Dai published a description of the digital currency
system (b-money) as a distributed and anonymous electronic money
system, after which Nick Szabo presented a description of another
electronic money system called bit gold, after which Hal Finney
followed up the work of Dai and Szabo and established a virtual
currency system based on their work. )2019 ، (السق
- In 1999 Flooz was established in the United States of America ، (السق
)2019.
- In 2007, a new virtual currency called Ven appeared, used only by
users of the social network Hub Culture. It is available to anyone who
has an e-mail, the exchange rate of this currency depends on a basket
Babas Mounira
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containing other currencies, commodities and future contracts for coal,
making it a stable currency but with a floating exchange rate;
(Wisniewska, 2016, pp. 12-13)
- Bitcoin was created in 2009 by its anonymous inventor with the
pseudonym Satoshi Nakamoto, a virtual cryptocurrency based on
encryption (Nakamoto, no date). After the creation of Litcoin in 2011,
many cryptocurrencies were created.
2.2.2. The advantages of cryptocurrencies:
The advantages of dealing with cryptocurrencies can be
summarized in the following points: )33-32  الص ح،2017 ، (ال ح
- Low fees: Transactions are carried out in the framework of
cryptocurrencies peer-to-peer without any intermediary between the
parties, which does not call for the payment of any kind of fees or
charges on the transfer like the commissions charged by banks;
- Speed, privacy and confidentiality: Cryptocurrencies are
characterized by the inability to monitor the sale and purchase
process, that is, to be characterized by privacy, so the identity of the
dealers cannot be known. It can be dealt at any time without any
governmental or supervisory restrictions.
- Global: Cryptocurrencies are not linked to a specific place or a
specific entity, but are a global currency available worldwide. There is
no party that can attend or control it;
- Transparency: People who deal in Bitcoin can know the number of
Bitcoin units that each individual owns a wallet and the number of
transactions that took place through it, as everyone watches with full
transparency the movement of currency between the wallets without
knowing the identity of their owners;
- Security: The Bitcoin protocol and the encryption technologies are
among the largest distributed computing projects in the world, making
it difficult to forge or reproduce. The users can operate security
practices to protect their money, so it has a strong security record;
2.2.3. Risks of dealing in cryptocurrencies:
Cryptocurrencies trading leads to many risks and
disadvantages, which are: )36-33  الص ح،2017 ، (ال ح
- Currency secrecy and its encryption: The cryptocurrency can be
used in suspicious and illegal operations like money laundering, the
sale of drugs and prohibited products, as it is difficult for the security
authorities to trace the identity of the dealers;
Babas Mounira
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- Mining: Among the most important obstacles to the spread of
Bitcoin use is the difficulty of mining it by ordinary users, due to the
complexity of access programs and the complexity of the
mathematical operations necessary to solve the mathematical
equations necessary for the mining process;
- Price fluctuations: The price of Bitcoin has witnessed large and
clear fluctuations in recent years due to the series of speculation on
this currency, which encouraged fraudsters to exploit this through fake
currency exchange sites, which may cause great losses for dealers;
- Piracy: Since Bitcoin is a digital currency stored in a digital
electronic wallet, it is vulnerable to piracy, theft and manipulation and
money cannot be recovered and legal measures cannot be taken to
prosecute the thieves;
- Control and tax evasion: Cryptocurrencies are not generally subject
to the control of monetary authorities or any authority. It will be
difficult for government agencies in charge of tax collection to collect
the latter, because the transactions are hidden through the internet. It is
also one of the means of smuggling money abroad.
3. The sharia view of cryptocurrencies -Bitcoin –
3.1. The conditions and functions of money and the extent to
which it is achieved in the cryptocurrency (Bitcoin):
There are a set of conditions that must be observed in order for
the issuing and circulating money in the economy. These conditions
can be summarized in the following: )2019 ، (ع د
a- Popularity and general acceptance: Money is acceptable in circulation
among individuals and has a general popularity, but the cryptocurrency is
not as popular as other fiat money. The custom has not been established that
the cryptocurrency is money and is still subject to hesitation, especially with
the prohibition of many countries dealing with virtual currencies in their
monetary and banking system.
b- Stability of value: It is a fundamental requirement in money to carry out
its functions so as not to lead to a breach of the legal and economic aspects
and obligations among people, to fulfill the condition of fairness in
transactions. As for the cryptocurrency, there is no stability in its
purchasing power, due to the large fluctuations in its value, as it rises and
falls several times. The motive to deal with it is speculation and not
performing the monetary function.
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c- Isued by the state: Finding money and issuing it is related to taking into
account the public interest, so it was necessary to arrange for each society
what is commensurate with the size of the gross national product, which
leads to stability in the value of money, so that it performs its functions in
order to save people's money. Countries do not supervise the issuance of the
cryptocurrency, and there is no financial authority that controls it, monitors
its prices, works to protect and supports it, but it is produced with
programmatic methods available to everyone.
d- Mudium of exchange: It is a means of transferring the ownership of
goods and services from one party to another without the need for an
intermediary, as it is the means to assess the values of things.
Cryptocurrency does not currently perform this function, i.e. as a means of
transferring ownership of goods and services from one party to another, but
rather, its current function is trading and speculation.
e- A measure of values: Money is used to measure the values of goods and
services. A cryptocurrency is not a measure of goods and services, as goods
and services are not measured directly by them, but by another currency and
then exchanged. If it is said that some stores price goods with them, they are
told that this trade accepts cryptocurrency in payment (a method of payment)
because in fact the pricing is done in another currency such as the dollar, and
payment is accepted in the cryptocurrency, because if its value increases,
customers will refrain from buying and vice versa in the case of decline.
f-Standard of deferred payment: Money is a means of discharging debts,
by paying debts and repaying loans, as debts are expressed in money,
because money is a public purchasing power that is expressed in specific
units that are identical in its characteristics. Cryptocurrency cannot be a
means of spending debt and repaying loans, because it is a function related
to money being a keeper of its value.

3.2. Licensed to deal with Bitcoin:
Among those who authorized - they are few - to deal with
Bitcoin in terms of issuance and circulation, we mention:
- Dr. Abdullah bin Abdul-Wahhab Al-Aqeel in his paper entitled: "
( اأحكام الفقهية امتعخقة بالعمات االكرونيةBitcoin("; ) بدون تاريخ،(العقيل
- Dr. Nayef Al-Ajmi from Kuwait in his online lecture entitled: " الت ييف
""الفقهي واحكم الشرعي لخعمات الرقمية. )2018 ،(العجمي
Those authorized to deal with Bitcoin infer the following:
)25- 23  الصفحات،2018 ،(اإسامي
- Stay on the permissibility basis;
- Bitcoin is a legally established money by virtue of what has become
in reality in that it owns other currencies, goods and services;
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- Bitcoin has performed the functions of money or currencies even
though it has not been issued by the government;
- There is no objection to authentication, prospecting, or mining for
the purpose of obtaining the Bitcoin currency, whether it is by directly
owning hardware and software or leasing through the purchase of
cards that authorize the use of third-party devices;
- There is no objection for buying Bitcoin in other government
currencies, accepting it in commodity exchanges, or exchanging it for
other cryptocurrencies that have the same ruling;
- Exchanges on bitcoin and other currencies, or gold and silver, are
subject to exchange provisions, and every digital currency is viewed
as a category, the same as the case in government currencies, and the
provisions for zakat on cash are applied to the balances owned by
them;
- Exchanges on bitcoin and other currencies or gold and silver are
subject to exchange rules, and the rulings on zakat on gold and silver
are applied.
3.3. Inhibitors to deal in Bitcoin:
Among the most famous of these fatwas we mention:
-Fatwa of the Presidency of Religious Affairs in Turkey: This fatwa
states: Trading either (buying or selling) in virtual currencies does not
correspond to religion because the state does not recognize it. It is
open to speculation, it can be used easily in illegal activities such as
money laundering because it is not subject to state control. ( هل التع مل
)بع ال يت ين حرا
- Fatwa of the Palestinian Dar Al Iftaa: The fatwa included the
following: The Palestinian Dar Al Iftaa issued a fatwa prohibiting
dealing with virtual electronic currency, including Bitcoin. Dar Al
Iftaa attributed the prohibition of virtual currencies in Palestine, to its
association with "gambling" and its containment of garar, according to
what was stated in its statement. Dar Al Iftaa said that the
cryptocurrency "Bitcoin" and other currencies, it is not permissible to
sell it or to buy it. They are highly volatile and provide an area for
fraud. )2017 ،(دار اافت ء تحر التع مل مع الع ا اافتراضي في ف سطين
- Fatwa of the Egyptian Dar Al Iftaa: It reads as follows: It is not
permissible according to Sharia to trade in the currency of "Bitcoin"
and deal in it by buying, selling, leasing, etc., rather, it is prohibited to
participate in it, because it is not considered as an acceptable medium
for exchange by the competent authorities, and because of the harm it
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entails resulting from deception, ignorance and fraud in its exchange,
standard and value, in addition to the high risks that its practice leads
to individuals and states. )2018 ، (ال صري
Also acknowledge the illegality of Bitcoin in its current form by:
- Dr. Ali Mohiuddin Al-Qaradaghi: Fatwa on the Sharia ruling for
electronic digital currencies ( الح م الشرعي ل ع ا الرق ي
ح
فت
 بدو ت ريخ) ;)اال تروني،(داغي
- Dr. Abdul Majeed Obaid Hassan Salah & Dr. Aman Ahmed
Abdullah Qasim Al-Nahari in their paper entitled: "Virtual Currencies:
its History and Islamic Rule"; (Saleh & Qasem Al-Nahar, 2019)
Among the reasons that many jurists and economists have agreed
upon, which prevent the permissibility of this type of currency, we
mention: )2019 ،(الح د
- It includes a high risk due to the fluctuation of its prices;
- Contemporary currencies do not derive their value from themselves,
but rather from the guarantor of them, represented by their central
banks. As for bitcoin, there is no one to guarantee it;
- It is used to escape from the security services to implement illegal
purposes. Furthermore, they are used by terrorist, drug and money
laundering gangs to evade justice;
- The dominant image in the issuance of this currency is that it is
extracted through a process called Bitcoin mining, which it relies in its
stages on electronic computers with fast processors, by using specific
programs linked to the International Information Network on the
Internet. The mining needs a superior ability to solve complex
problems to reach the blocks, which made it the preserve of a certain
group of people.
4. Results and discussion (The prospects for establishing Islamic
digital currency)
4.1. The possibility of developing a digital currency compatible
with Islamic sharia
4.1.1. Amending the issue of decentralization in the
cryptocurrency:
The issue of decentralization in cryptocurrency is among the
most important issues that made many jurists refuse to deal with it, as
no one can control it in terms of supply or verification. Many current
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governments seek to suggest some ideas to include cryptocurrencies in
specific regulations to enhance their development, because the risk of
dealing in these currencies lies in the following:
The current governments control the supply of paper money in the
economy through monetary policy that injects and withdraws money
into the economy to affect spending and investment, which leads to
the creation of many jobs and the stability of inflation rates. For
cryptocurrencies, all transactions are carried out through miners who
consist of computers that solve complex mathematical algorithms to
verify transactions and avoid double spending, as the supply of
cryptocurrencies cannot be controlled. As Zahudi & Amir says:
“Virtual currency is still a largely uncharted and unsupervised area,
and so far, no protections are likely available to the consumers that
become involved with virtual currency if something goes wrong”.
(Alzubaidi & Abdullah, 2017, p. 84)
Among the proposals that have been put forward to address the
problem of decentralization in cryptocurrencies is the proposal
presented by Danizis & Meiklejohn in 2015. They proposed the
creation of a central cryptocurrency known as RSCoin, aimed at
introducing some centrality in generating money and verifying
transactions to achieve the best goals that combine the advantage of
cryptocurrencies with the stability of government control. RSCoin is
created by the central bank, delegating the verification of transactions
to a certain number of institutions known to everyone known as
"mintettes". They are held accountable for any misconduct to ensure
the safety of the ledger and the system as a whole. (Danezis &
Meiklejohn, 2015)
The RSCoin system consists of two main entities: the central bank
that has full control over the money supply, and a distributed group of
mintettes that are responsible for maintaining the ledger and
transactions. The following figure shows the mechanism of this
system.
Fig .2. How the RSCoin system works
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Source: George Danezis & Sarah Meiklejohn (2015), Centrally Banked
Cryptocurrencies, p4. From the site: https://eprint.iacr.org/2015/502.pdf

(1/3/2020)
It is noted from the figure that the central bank is in control, as
all transactions with mintettes belong to it. Each mintette maintains a
set of lower-level blocks, and can communicate with other mintettes
directly or indirectly. At some point the mintettes send these blocks to
the central bank that produces the hight-level block, and the mintettes
are collectively responsible for producing a consistent ledger. To
facilitate this they communicate with each other permanently. The
higher-level blocks are the ones that make up the blockchain that is
visible to external users, as the top-level block at the central bank
level is integrated into the main blockchain, which means that every
RSCoin user can track the main-level blocks. He can also track lowerlevel blocks if he wanted to. (Danezis & Meiklejohn, 2015, p. 84)
4.1.2. Modifying the issue of intrinsic value:
One of the criticisms of cryptocurrency is that it has no
intrinsic value like commodity money (gold and silver), although
some jurists have said that the mining process creates the intrinsic
value of the cryptocurrency, as there is an effort to issue and prospect
for the currency, but despite that, we still cannot feel the physical
existence of this currency that supports it and maintains its value in
the real world, which remains a problem in defining money from an
Islamic perspective. (Alzubaidi & Abdullah, 2017, p. 84)
One of the proposed solutions is to attach a physical
commodity to cryptocurrencies in the real world to solve the problem
of intrinsic value and currency fluctuation. Gold is a suitable
commodity for physical existence and a reserve of cryptocurrency,
which allows for: (Alzubaidi & Abdullah, 2017, pp. 84-85)
- Solve the problem of price volatility because gold prices are stable;
- Establishing a clear physical presence of the currency to support it,
which does not allow price manipulation, and other objectives such as
increasing confidence in the currency will be achieved, especially as it
is covered with gold that is the most reliable among people.
In May 2017, a technology company in Dubai issued a cryptocurrency
known as "OneGram", which is considered the first cryptocurrency in
the world to be backed by gold. It is a currency similar to Bitcoin and
is used using blockchain technology. Each currency is backed by one
gram of gold, according to their website (https://onegram.org/) they
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cooperated with the Gold Guard Corporation and started an initial coin
offering of 12.40.786 coins. A prominent feature of this coin is its
stability because it is linked to gold (1 gram), which determines the
reference for the currency's price. (Read the OneGram, no date)
4.1.3. Achieving the objectives of Islamic sharia:
Islamic sharia has listed five main goals that must be protected
and preserved, one of them being the preservation of wealth (money).
There are several ways to preserve wealth by pursuing work and
earning in the field of permissible transactions and commercial
activities, prohibiting harmful activities such as theft, gambling, etc.,
and adopting a currency that loses its value over time, which leads to
the destruction of wealth. By adopting the modified cryptocurrency, it
is assumed that it achieves the goal of preserving wealth, as its
creation is not based on the debt or partial reserve system that protects
it from losing its value, especially if it is linked to a stable physical
commodity such as gold, it is also safe and transparent, which leads to
eliminate ambiguous and harmful activities. Transparency will make
the central bank more clear about its policies in creating more
currencies, and it will be limited by its actual intrinsic value.
(Alzubaidi & Abdullah, 2017, p. 85)
4.2. A proposed model for the mechanism of the Islamic digital
currency:
The proposed model is based on the creation of a
representative Islamic digital currency - so that the community gets
used to it, trusts it and has the characteristic of general acceptance issued by the central bank along with the paper money - and to
facilitate and increase its transparency, the ledger, smart contracts and
blockchain technology are used. The model consists of the following
actors:* (See figure no 3)
4.2.1. The Central Bank:
The central bank is the supreme monetary authority in any
country. In this proposed model, it issues digital money in place of the
paper money, with the formation of the main blocks consisting of the
partial blocks that Islamic banks send to publish on the blockchain,
and become available to all members of society;
In this model, the central bank exercises its traditional function as:
 A lender of last resort;
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A monetary policy manager;
A bank for banks;
Issuance of paper and digital currencies (granted to Islamic
banks).
Its tasks are greatly facilitated by using blockchain technology,
as it can track the currency and the work of Islamic banks clearly and
with full transparency, making it easier for it to track the monetary
situation in the country;
4.2.2. Islamic banks:
It is the second important dealer in the model, as it is the
second distributor of paper and digital currency representing the
economy, because economic dealers do not deal with the central bank
directly. The Islamic banks in this model do the following:
 Organizing a virtual exchange of currency with the Central Bank
under the principle of Islamic finance (as musharakah);
 Intervening in the money market as a financier or applicant for
financing (according to Islamic financing formulas);
 Organizing a virtual exchange of currency with customers in
order to enable them to buy and sell currency efficiently. If these
banks maintain the profit margin (bid/ask) within narrow limits
and do not impose any other fees, this will encourage increased
dealings for Muslims and non-Muslims; (W.Evans, 2015)
 Attracting deposits of various kinds;
 Granting loans and financing in various forms, especially in the
digital currency, because this would facilitate the process of
tracking the funding path, especially for the formulas based on
participation modes, by using smart contracts to facilitate
transactions and increase their transparency;
 Intervention in the Islamic capital market as a trader, broker or
financier of transactions, where partial blocks are formed at the
level of the Islamic capital market;
 Verify financial transactions made using the ledger and
blockchain technology;
 Registration of the various partial blocks that were made with
each Islamic bank, to be sent later to the central bank to form the
total blocks.
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4.2.3. The Sharia Supervisory Board:
It is a body of banking and legal specialists, in order to
coordinate among them, and to unify fatwas, so as not to weaken its
presence and prominence in the global banking business, and this
body:
 Issuing fatwas regarding the legality of transactions carried out by
the Central Bank and Islamic banks;
 Tracking the compliance of the banking system with these fatwas
in an easy, clear and transparent way through the blockchain;
 Determining the value of the Islamic digital currency by linking it
to a specific index that is economically agreed upon and that has
legal approval, in order to limit the risky operations that take place
on the currency, and thus maintain the stability of its value.
4.2.4. The Islamic Capital Market and its Supervisory Board:
The issuance and circulation of financial instruments
compliant with Islamic sharia, such as ordinary shares and sukuks,
according to smart contracts between various economic dealers, and
the operations and tools of the Islamic capital market are monitored by
legal supervision by the SEC and sharia supervision by the sharia
Board. At the level of this market, partial blocks are registered by
brokers (Islamic banks) to be sent to the Islamic Capital Market
Supervision Authority to form the total blocks and publish them in the
blockchain network.
4.2.5. Economic Dealers:
Economic dealers vary between sellers and buyers, surplus
agents and deficit agents. These can deal in paper or digital currency
according to their needs and desires using smart contracts. They have
electronic wallets with specific addresses (a public key known to
everyone and a private key that only the owner of the wallet knows) to
receive and send the digital currency and the various necessary
documents electronically. The identity of dealers remains confidential
on the blockchain network, but it is known at the level of Islamic
banks, the central bank and the Islamic Capital Market Operations
Supervision Authority, in order to avoid suspicious operations and
thus the possibility of legal follow-up.
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4.2.6. Society:
All members of society can track the various transactions that
have taken place with full transparency, and thus know the source of
the products and the extent of their compliance with Islamic law, how
they are distributed and the method of payment.
Fig.3. How the Islamic digital currency works (Proposed model)

5. Conclusion:
cryptocurrencies are considered a revolution in the world of
money and finance because of their advantages, but despite this, these
currencies were subjected to so many criticisms, that they had to be
modified. Through this research, the following results were reached:
- There are many conditions and characteristics of money that are not
fulfilled in cryptocurrencies, which made it rejected by many jurists
and economists.
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- There are many opinions about the legality of cryptocurrencies
(Bitcoin), but most of them are forbidden to deal with them due to
their distinctive characteristics that involve many risks.
- Islamic digital currencies can be created by modifying traditional
cryptocurrencies such as amending the problem of decentralization
and the lack of a body controlling the issuance and modifying the
issue of intrinsic value and linking it to a commodity, especially gold,
making it compatible with the provisions of Islamic Sharia.
- A model based on the Islamic digital currency in the field of Islamic
finance can be created as a representative currency for paper money
by using blockchain technology, the ledger and smart contracts. A
group of dealers (Central Bank, Islamic banks, Sharia Supervisory
Authority, Islamic capital market, sellers and buyers) and all members
of society participate in this model to verify the transparency of
transactions.
- Research proposals: Cryptocurrencies have many advantages, and
with the increasing volume of electronic commerce and digital
transactions, it is necessary to take advantage of the characteristics of
these currencies and try to modify them, so it must be:
- Increasing specialized research in this field to understand everything
related to cryptocurrencies, as it involves many complex operations;
- Coordination between the various specialists who have a relationship
in the field of cryptocurrencies (computer science - mathematics economics - law - sharia) so that all aspects related to cryptocurrencies
are understood and thus reach the correct fatwa;
- Trying to find an independent Islamic digital currency, spreading the
culture of dealing with it, and creating the necessary infrastructure for
its work, in order to increase the effectiveness of Islamic finance, not
just Islamizing traditional digital currencies.
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 منتدى ااقتصاد اإسامي" ،بيان منتدى ااقتصاد اإسامي بشأن مشروعية البيتكوين(
.
)"،
 امختقيات: أمن عويسي ،وآخرون" ،مستقبل النقود ي العام اإسامي "الدينار اإسامي امشفر" .امؤمرالدولي اخامس عشر لكخية الشريعة والدراسات اإسامية حول العمات اافراضية ي اميزان،
،صص
 أفريلجامعة الشارقة،
 بندر بن عبد العزيز اليحي" ،العمات اافراضية ،حقيقتها وأحكامها الفقهية" ،امؤمر الدولياخامس عشر حول العمات اافراضية ي اميزان ،جامعة الشارقة،
،ص
 أفريل .ص
 سامي مطر احمود" ،ضوابط إنشاء العمات ي الفقه اإسامي "عمخة البيتكوين موذجا"،امؤمر الدولي اخامس عشر حول العمات اافراضية ي اميزان ،جامعة الشارقة،
،ص
أفريل
 طارق حمد السقا" ،العمات اافراضية بن مطرقة التسارع التكنولوجي وسندان امصاطرالتقنية" ،امؤمر الدولي اخامس عشر حول العمات اافراضية ي اميزان ،جامعة الشارقة،
،ص
 أفريل مراد رايق رشيد عودة" ،وظائف وشروط النقود ومدى حققها ي العمات اافراضية –دراسةفقهية  ،"-امؤمر الدولي اخامس عشر حول العمات اافراضية ي اميزان ،جامعة الشارقة،
 . ،ص ص.
 أفريل امواقع: ،من
جانفي
 العجمي .ن" ،التكييف الفقهي واحكم الشرعي لخعمات الرقمية"،اموقع: https://www.youtube.com/watch v=UiZx0R-K7fE
) ،ما الفرق بن العمات امشفرة واافراضية والرقمية؟ ،جخة
 مال خطاب ( ديسمراجتمع .من اموقعhttps://mugtama.com/translations/item/95815-2019-12- :
(23/8/2021)05-07-21-25.html
 دار اإفتاء امصرية" ،مفي مصر يبن حكم التعامل بالعمخة االكرونية "البتكوين" ،دار اإفتاءhttp://darاموقع:
من
،
جانفي
امصرية،
ID=5617&alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media
ديسمر
 "دار اافتاء حرم التعامل مع العمات اافراضية ي فخسطن" ،ااقتصادي، ،من اموقعhttp://www.aliqtisadi.ps/article/54276/ :
 عخي حي الدين القرة داغي " ،فتوى حول احكم الشرعي لخعمات الرقمية االكرونية"،موسوعة ااقتصاد والتمويل اإسامي ،من اموقعhttps://iefpedia.com/arab/wp- :
content/uploads/2018/05/Bitcoin-ali.quradaghi.pdf
*
The model was inspired by the model proposed by Ouissi Amin and others
(adapted).
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Abstract:
The current descriptive-analytic study aimed at identifying the effects of the
organizational climate on the workers creativity at the Company of SONELGAZDJELFA's District throughout
the
following elements:
(organizational structure, leadership, the style of communication, , technology and
incentives) , at the significant level of ( 0.05≤α).
A questioner of 38 questions containing all the elements of the organizational
climate and movement's creativity was made. The study was implemented on a
sample of 32 elements.
The study found that there is an impact of the organizational climate in its different
dimensions on creativity in the institution under study.
Keywords :
organizational climate, innovation, organizational structure, leadership,
communication, technology, incentives
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املخص-
هدفت هذه الدراسة إى تقييم امناخ التنظيمي السائد ،ومستوى السلوك
اإبداعي ي مؤسسة سونلغاز "وحدة اجلفة" من وجهة نظر العاملن والتعرف
أثر أبعاد امناخ التنظيمي امتمثلة ي ( :اهيكل التنظيمي,احوافز,ااتصال
الداخلي ,القيادة,التكنولوجيا) على حركية اإبداع فيها ومعرفة فيما لو كان
هناك فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05 ≤αحول كل من
أبعاد امناخ التنظيمي وحركية اإبداع ي امؤسسة تعزى للمتغرات الشخصية و
الوظيفية (اجنس ،العمر ،امستوى التعليمي ,عدد سنوات ابةة)
وقد م تصميم استبانة مكونة من  38سؤاا ملت كل أبعاد امناخ
التنظيمي و حركية اإبداع وم توزيعها على عينة عشوائية مكونة من  32عامل
وم اسرداد ميع ااستبيانات وكانت صاحة للتحليل
وجدت الدراسة أن هناك تأثرًا للمناخ التنظيمي بأبعاده امختلفة على
اإبداع ي امؤسسة قيد الدراسة
الكلمات الدالة -
امناخ التنظيمي  ،اابداع  ،اهيكل التنظيمي  ،القيادة  ،ااتصاات ،
التكنولوجيا  ،احوافز
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1. Introduction:
The contemporary organizations seek to achieve excellence and to sweep the
market in an atmosphere of intense competition among them. Perhaps one of
the most important things that organizations rely on to achieve progress and
maintain their market share and increase it is innovation, which expresses
the creation of new ideas or the integration and presentation of old ideas in a
new form, innovation can be embodied in the form of new products or
services or new methods of work through which the organization achieves
efficiency and effectiveness and becomes a leader in its field. In this sense,
organizations use all the means at their disposal to activate this productive
human activity and preserve free Late and continuity, the organizational
climate that represents the organization's personality and determines how to
deal with its environment is one of the most important things on which the
organization relies on to achieve innovation and maintain it as it creates the
atmosphere for the employees and motivates them and directs their behavior
towards achieving the goals set.
1.1 The Problem of Study:
How does the organizational climate affect the innovation of the
organization?
This problem includes several sub-questions:
- What is the concept of organizational climate?
- What are the most important dimensions of the regulatory climate?
- What do we mean by innovation?
- What is the impact of the dimensions of the organizational climate on the
dynamics of innovation?
The study of the researcher is to try to answer these questions, and this in
various aspects of the research, starting with the inclusion of hypotheses that
see the most likely answers to the previous questions.
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1.2 Hypotheses:
The main hypotheses:
- There was no statistically significant effect at the level of ( 0.05≤α) for the
dimensions of the organizational climate on the innovation in the firm under
study .
Sub-assumptions: - There were no statistically significant differences at the
level of ( 0.05≤α).on the innovation mobility in the institution due to the
demographic variables represented by (gender, educational level) in the unit
under study.
- There was no statistically significant effect at ( 0.05≤α).level of
technology on the innovation of the organization.
- There was no statistically significant effect at ( 0.05≤α).level of internal
communication on the innovation of the organization.
- There was no statistically significant effect at ( 0.05≤α). level of leadership
on the innovation of the organization.
- There was no statistically significant effect at ( 0.05≤α).level of
organizational structure on the innovation of the organization.
- There was no statistically significant effect at the level of ( 0.05≤α).of the
incentives for innovation in the firm.
1.3 Objectives of the study:
This study aims to achieve the following:
1. Highlight the elements of the prevailing organizational climate in the
institution under study.
2. Identify the most important elements affecting the innovation of the study
sample.
3. Determine the impact of elements of the organizational climate that will
be studied on the dynamics of innovation.
4. Identify the extent to which the dynamics of innovation and the
organizational climate in the institution under study relate to demographic
Ragaa Hassen, Merrad Abdelkader
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and personal characteristics (gender, age, educational level, experience, job
level).
5. Provide suggestions and recommendations to help the management of the
institution under study to create an appropriate and appropriate
organizational climate to activate and stimulate innovation.

2 .Theoretical Framework of innovation:
We usually use the word innovation on everything new, brilliant or even
unique, without distinguishing between those things, especially in nature.
The general verb also uses the word innovation even when talking about
brilliant ideas, fine arts, and all the unusual things. It is not all ingenious or
wonderful or new is the innovation that can strengthen and strengthen the
capabilities of economic institutions. And here we enter the heart of
innovation to highlight the importance and great role in the growth and
development of the institution.
2.1 Definition of innovation:
"Innovation, innovation, and so on are synonyms of the meaning of proving
something new, or even of looking at things in new ways. Innovation in
language is known as the tongue of the Arabs. An earlier example, defined
by the Modern Dictionary as creation, composition, or innovation"(Modern
1988, 20).
As for the objective definition, the thinkers differed about the definition of
innovation, where there is no clear and specific agreement for reasons
related to the phenomenon itself or the multiple trends of thinkers, where
each one of them consider from a certain angle corresponds to his specialty
or tendencies. Some of them perceived as a producer, Seen as a process, and
some of them are seen on the basis of the characteristics and characteristics
that characterize the creators, so we will address some definitions are:
"Technological innovation can be defined accurately as a mechanism that
relates to positive developments concerning products of various kinds as
well as methods of production"(Okil 1994, 33).
* It can therefore be said that:" innovation in its general sense is every
departure from ordinary or routine, that is, anything new, however simple,
useful and its effects on life in general"(Mohamed 1992, 110).
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*"Innovation is the ability to create and create something new, to incorporate
old or new ideas into a new image, or to use imagination to develop and
adapt views to satisfy needs in a new way, or to create something new,
tangible or intangible, in one way or another"(Suwaidan and Al-Adlouni
2002, 18).
2.2 The difference between innovation and creativity:
Researchers and researchers touched the concept of Innovation from
different angles depending on the different philosophy of each of them and
his view of innovation, and some of them distinguish between the concept of
innovation.
Many of us see it does not differentiate between innovation and creativity
sometimes, but sees that they are words that indicate the meaning of one, but
there is no difference between them and the fact that there is a difference
between innovation and creativity. In discussing the concept of innovation
and creativity we find that:
Innovation of a new product is not as beautiful as it is in the field of
different sciences. In these areas, innovators do not care about beauty as
much as the product.
For Anderson(V.anderson 1995, 42), "innovation is the process of searching
or using unfamiliar links between subjects, people and ideas".
And John man(John man 2001, 229) says that :"some writers believe that
innovation is a reason for creativity. Others believe innovation creates
creative ideas".
Gurteen(Gurteen 1998, 6) wonders what is innovation? What is creativity?
"There are multiple definitions, but often there is no separation," he says.
"The most useful way is to put innovation as a process of creating ideas
while innovating to scrutinize, pruning, and applying these ideas. Creativity
revolves around cross-thinking while innovation revolves around convergent
thinking. The creation of ideas and innovation is to put these ideas into
action.
Al-Awalma (Awamelh 1994, 52)said innovation and creativity are usually
used as mutual concepts. Some writers, however, differed between these two
concepts. Some considered innovation an internal and intellectual process to
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bring new ideas, while creativity was the practical application of these ideas.
As a two-way concept so that innovation or creativity is due to the orderly
development and practical application of the new idea.

3 .Theoretical Framework of Organizational Climate:
The climate is a geographical term in the first place and it represents the
weather or atmosphere prevailing in a given area within a certain period of
time. Hence, the organizational climate derives its general meaning. It
reflects the prevailing atmosphere in the organization, its organizational
situation and the extent of its interaction with each other and with the
internal and external environment. In the context of the different angles and
perspectives and the way they deal with the concept, there is agreement on
the general meaning of the term "organizational climate", which is reflected
in the term "climate" in the geographical sense as mentioned above.
3.1 What is the organizational climate?
The subject of organizational climate is one of the topics that have received
increasing attention in recent times, but the definition of its concept is still
one of the points that differed between the writers and researchers in the
field of organizational behavior, the researcher in this subject to address the
different definitions of the organizational climate and the conclusion of its
characteristics.
The concept of organizational climate emerged in the mid-1950s,
Cornell(Ahmed 2005, 11) was the first to use this concept in his studies on
the climate of educational institutions and since then has been the focus of
many researchers, especially in the field of organizational behavior, the
efforts of these researchers aimed to clarify the nature and dimensions of this
concept and to identify the quality of the organizational climate prevailing in
the organization.
3.2 Definition of Organizational Climate:
This concept developed and crystallized in the framework of contemporary
administrative thought and included many of the definitions that the
researchers came according to the different knowledge and scientific
backgrounds, including:
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According to Forhand and Gelmer: "Organizational climate is a set of
characteristics that characterize organizations and distinguish them from
other organizations and affect the behavior of their employees(Al-Masrafi
2009, 258)." This definition focuses on the fact that the organizational
climate is a set of characteristics that distinguish and describe the
organization and differentiate between it and another organization and the
consequent impact on the behavior of both organizations and their
employees.
And according to Al Kairouti "Organizational climate is a set of internal
environmental characteristics of work that have a degree of relative or stable
stability, which are understood and understood by employees, which is
reflected in their values, attitudes and behavior," (Al-Qasim 2009, 170) .
This definition refers to the extent to which the characteristics of the
organizational climate are characterized by a stable nature and relative
stability and shows that the behavior of the individual within the
organization is influenced by the surrounding environment and the extent of
its orientation to and recognition of that environment.
It's also defined it as "the set of characteristics that characterize the work
environment of the organization and are directly perceived by individuals
who work in this environment and which have a reflection or impact on their
motivation and behavior."(Moghimi and Subramaniam 2013, 2-3)
3.3 The importance of the organizational climate:
Organizations of all types and sizes have an organizational climate that
distinguishes the society of an organization from the other and the nature of
relations between the members of the organization. Each organization is
different in terms of characteristics and transactions. The organizational
climate has begun to take on an increasing importance in researchers because
of its influence on many variables related to the element And its studies have
focused on the importance of the organizational climate and that it is an idea
in itself and has an impact on the stability of the organization. The
importance of the organizational climate can be highlighted by the
following:
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1. The organizational climate is one of the most important organizational
variables within the organization. It reflects the general work environment
within the organization which has a great impact on individuals, supporting
individuals to improve their performance and helping individuals to
understand and interpret many aspects of the human element within the
organization. A link between the organization and the external environment
through which interaction between individuals and external factors
occurs(Hamid 2007, 19-20).
2. The great influence on the behavior of individuals because the individual
spends most of his time in work, where contact with the heads and
subordinates at all levels is subject to the behavior of the effects of the
climate in its various dimensions, its impact on all employees within the
organization in the minds of employees, impact on the psychological and
social aspects of workers within the organization, And to encourage them to
crystallize their objectives and explore their potentials and to support the
establishment and consolidation of effective systems concerned with the core
axes aimed at attracting and ensuring the continuity and efficiency of
employees and develop their abilities and improve their performance and
raise their professional and technical competence and moral Charges and
urged them to share their loyalty to the organization's goals(Mohammed
2006, 19-20).

3. The organizational climate is important because it is necessary to
achieve the necessary rapprochement between the achievement of the
objectives of the organization and the objectives of its employees, its
contribution to the development of the organization by working on the
development of different dimensions within it, and the impact of the
organizational climate on the growth of the potential of workers to
solve their problems effectively and effectively(Abdo 2005, 292) .
3.4 Types of organizational climate:
Likert points out that the organizational climate is largely related to the
prevailing philosophy and pattern of leadership. One researcher presents a
range of climatic patterns:
A. Open Climate: It has the advantage of representing actors, where
workers in such a climate type feel highly reliable and involved and meet the
needs of social workers.
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B. The Independence Climate: In this climate, the leader exercises power
through his own community and in this manner a high degree of morale and
satisfaction of social needs.
C. Controlled Climate: In this mode, attention is focused on working with a
lack of personal relationships and neglecting the needs of workers.
D.Familiar Climate: In this climate, workers fill their social needs without
paying attention to the social pressures exerted on them.
F. Parental Climate: The leader is the master of all organizational activities
and the employees are not allowed to participate, which is reflected in their
degree of satisfaction.
G. Closed Climate: This climate is characterized by stagnation, indifference
and disillusionment by all members. It leads to low morale, rampant and
false behavior. Thus, the organization is almost stagnant and stagnant, and of
course every organization has a regulatory climate that suits it in terms of the
objectives, nature and philosophy of its business(Zahra 2012, 268).
3.5 Dimensions of the organizational climate:
The researchers studied the organizational climate and described it through a
range of dimensions, but they differed in its dimensions because of the
different nature of the environments studied by researchers, and with all
these difficulties in determining the dimensions that constitute the
organizational climate, did not prevent researchers and specialists to put a
sentence of These dimensions and some of them(Ismail, Jassem and Nasser
2002, 15-20):
* Pascal and Athos (1983) defines the dimensions of the organizational
climate: (leadership, strategy, systems, common values, skills, organizational
structure, staff).
* Al-Rubaie (1998) refers to a set of dimensions: (organizational structure,
communication, decision making, leadership, incentives, control, loyalty,
performance measures, setting and setting goals).
* Abdeen and Abu Samar (2001) point to a range of
dimensions:(communication, decision making, leadership, incentives,
progress and growth, actions and policies).
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* Hamoud (2002) refers to a set of dimensions that contribute to the creation
of the internal environment of organization. These elements can be
summarized as follows (organizational structure, leadership, communication
style, decision-making, nature of work, technology). * Al Mamouri
(2004). His study dealt with the following dimensions of organizational
climate: organizational structure, rewards, leadership, decision making,
communication, affiliation.
* Al-Sirafi (2009) stated that the organizational climate has six dimensions:
organizational structure, risk tolerance, encouragement of responsibility,
reward systems for excellence in performance, encouragement of teamwork
and encouragement of other opinions.
* Faleh and Abdel Meguid (2009), the organizational climate has several
dimensions: (organizational structure, communication systems, work
systems and procedures, decision methods, internal relations, incentive
system).

4. Method of the study:
4.1 Society and Study Sample:
The study population consists of all 68 employees at all administrative levels
(Upper, Middle and Supervisory) at the Sonelgaz Foundation and the
DJELFA Unit. - A random sample of 40 workers from different levels was
selected, where the questionnaires were distributed and 35 were retrieved, of
which 32 were subject to analysis.
4.2 Statistical concepts used in the study:
Statistical processing methods to achieve the objectives of the research and
analysis of collected data, the researcher adopted a set of appropriate
statistical methods using the program called "Statistical Packages for Social
Sciences", which is abbreviated as SPSS, where version 19 was used
The researcher used in the analysis of the study data many concepts related
to descriptive and indicative statistics, which can be highlighted as follows:
1 - Alpha Cronbach Alpha test to determine the stability of the paragraphs of
the questionnaire, where the value between zero and the right one and the
closer the value to one, the more stable the paragraph, and to be acceptable,
the laboratory must be not less than 0.6 alpha.
2 - Spearman correlation coefficient to ensure the internal consistency
between each paragraph of the questionnaire and all the paragraphs of the
tool and the coefficient of confusion (Pearson) to ensure the structural
consistency of the study paragraphs with the study as a whole.
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3. One-way ANOVA test to determine whether there is an effect of the
dependent variable on the independent variable due to the demographic
variables.
4 - Simple and multiple regression: to test the hypotheses in addition to the
test of the significance of the relevant significance using the program SPSS.
5 - Determination factor R2: To determine the explanatory power of each
independent variable to determine the effect of each independent variable in
the dependent variable 9. Fisher's test: To determine whether there is a
statistically positive relationship between the independent variable with its
combined dimensions and the dependent variable.
4.3 Methods of measuring trends:
To achieve the objectives of the research, the data was collected by the
researcher by means of the questionnaire distributed to the sample of the
study, which contains closed questions and is designed according to the fivesyllable Lycert scale, which is: strongly disagree, disagree, neutral, OK,
strongly agree, Specific weights for the previous five probabilities were
given as shown in the following table:
Table 01 :Weights of the Five-Dimensional Likert Scale
Rating

1333Strongly
disagree

Disagree

Neutral

Agree

1333Strongly
agree

Grade

1

2

3

4

5

Source :Hazerchi Tarek ;Derroum Ahmed ,The Role of the Cultural
Dimension in Creating Organizational Innovation in the Economic
Corporation: A Case Study of the Communication Institutions in the Wilayat
of Djelfa, The First International Forum on the Economics of Knowledge
and Innovation, Faculty of Economic Sciences and Management Sciences,
Saad Dahlab University, Blida, April 17-18, 2013, p
4.4 Structural honesty:
The researcher used correlation coefficient Pearson (Pearson) to determine
the extent of association of the study axes with the study as a whole and the
results were as follows:
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Table 02: correlation coefficients between study dimensions and study as a
whole Axes of the study
Study Dimensions
Pearson coefficient
Level of significance
Organization Structure

**0.917

0.000

Leadership Style

**0.844

0.000

Incentives

**0.867

0.000

Internal Communication

**0.945

0.000

Technology

**0.789

0.000

Innovation

**0.974

0.000

Source: Prepared by the researchers based on SPSS results
The correlation coefficients between the dimensions of the study and the
study as a whole are positive, ranging from (0.974) in the highest dimension
to the creative mobility, and (0.789) in the minimum dimension of the
technology. All the dimensions were statistically significant at each level
(0.01) and (0.05).
4.5 Stability of the study instrument:
After confirming the veracity of the questionnaire, we now proceed to the
stability of the study tool, where the stability of the study instrument is
measured and not inconsistent. It indicates whether the questionnaire will
give the same results if the same is redistributed to the same sample.
"Cronbach Alpha, which is one of the best measures that measure stability,
we will calculate it for all axes of the study on one hand and for the study as
a whole, according to Uma Secarn, the closer the coefficient of Alpha
Kronbach of the correct one whenever the researcher is assured the strength
of internal coherence of the scale(Sikaran 2006, 439). The results are shown
in the following table:
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Table 3: Stability coefficients for the study axes using the Cronbach Alpha
coefficient
Study Points
Cronbach Alpha
Number of Paragraphs
Coefficient
Organization Structure
0.961
6
Leadership Style
0.938
6
Incentives
0.915
6
Internal Communication
0.940
5
Technology
0.914
5
Innovation
0.932
10
The general trend
0.981
38
Source: Prepared by the researchers based on SPSS results
It is clear from Table (3) that the value of the Alpha Cronbach coefficient is
good for each paragraph of the questionnaire. The value of the Cronbach
coefficient for the axes as a whole is 0.981. This indicates that the
questionnaire has a high degree of stability. Each other.

5. Results and Discussion :
5.1 First Hypothesis Test Results:
The hypothesis included: There is no significant statistical effect at the level
of 0.05≥α of the organizational structure on the innovation of the enterprise.
The results of this hypothesis test are shown in the following table:
Table (4): Results of the first sub-hypothesis test
B

T
calculated

T
Significance

1.499
0.642

6.479
10.543

0.00
0.00

0.787
0.887
0.000

Y=1.499+0.642X

Variables
Constant
organizational
structure
R2
R

F1335Significance

The
existence
of an effect
/////////////////
It exists

Hypothesis
Test
//////////////
H1

Source: Prepared by the researchers based on SPSS results
In the table above, we find that the value of the coefficient of determination
is 0.787 R2. This means that the change in the dynamics of innovation is
explained by the organizational structure (78%) and (22%) by other
variables. We also note from the table that Fisher's test is equal to 0.000 and
therefore less than 0.05. This indicates acceptance of hypothesis H1, which
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states that there is a statistically significant positive correlation between the
organizational structure and the creative mobility.
5.2 Second Hypothesis Test Results:
The hypothesis included: There is no statistically significant effect at level of
0.05≥α technology on the innovation of the enterprise The results of this
hypothesis test are shown in the following table:

Table (5): Results of the second sub-hypothesis test.
B
Variables

T
T
The
calculated Significance existence
of an effect

Hypothesis
Test

Constant

0.515 1.177

0.248

///////////////// //////////////

technology

0.831 7.746

0.000

It exists

R2

0.667 Y=0.515+0.831X

R

0.817

H1

F1336Significance 0.000
Source: Prepared by the researchers based on SPSS results
In the table above, we find that the value of the coefficient of determination
is 0.667 R ^ 2 = This means that the change in the dimension of the creative
mobility is explained by the technology by (66%) and (34%) by other
variables.
We also note from the table that Fisher's test is equal to 0.000 and therefore
less than 0.05, indicating the rejection of the null hypothesis and acceptance
of hypothesis H1.
5.3 Third Hypothesis Test Results:
This hypothesis included "There is no statistically significant effect at a
significant level of 0.05≥α for leadership on the innovation of the enterprise"
The results of this hypothesis test are shown in the following table:
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Table (6): Results of the third sub-hypothesis test.
B
Variables

T
T
The
calculated Significance existence
of an effect

Hypothesis
Test

Constant

2.147 11.563

0.000

///////////////// //////////////

leadership

0.536 9.787

0.000

It exists

R2

0.761 Y=2.147+0.536X

R

0.873

H1

F1337Significance 0.000
Source: Prepared by the researchers based on SPSS results
In the table above, we find that the value of the coefficient of determination
is 0.761 R ^ 2 = This means that the change in the dimension of creative
mobility is explained by the change in the driving style by 76% and 24% by
other variables. 0.000) and therefore less than (0.05). This indicates rejection
of the null hypothesis and acceptance of hypothesis H1.
5.4 Fourth Hypothesis Test Results:
This hypothesis included: "There is no statistically significant effect at a
significant level of 0.05≥α for internal communication on the innovation of
the enterprise".
The results of this hypothesis test are shown in the following table:
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Table (7): Results of the fourth sub-hypothesis test.
B
Variables

T
T
The
calculated Significance existence
of an effect

Hypothesis
Test

Constant

1.229 5.100

0.00

///////////////// //////////////

internal
communication

0.673 11.216

0.00

It exists

R2

0.807 Y=1.229+0.673X

R

H1

0.899

F1338Significance 0.000
Source: Prepared by the researcher based on SPSS results
In the above table we find that the value of the coefficient of determination
is 0.807 R2 = this means that the change in the dimension of the creative
mobility is explained by the change in internal communication by 80% and
20% by other variables.
We also note from the table that Fisher's test is equal to 0.000 and therefore
less than 0.05, indicating the rejection of the null hypothesis and acceptance
of hypothesis H1.
5.5 Fifth Hypothesis Test Results:
This hypothesis included "There is no statistically significant effect at the
level of significance 0.05≥α of incentives for innovation in the enterprise"
The results of this hypothesis test are shown in the following table:
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Table (8): Results of the fifth sub-hypothesis test.
B
Variables

T
T
The
calculated Significance existence
of an effect

Hypothesis
Test

Constant

2.015 6.677

0.000

///////////////// //////////////

incentives

0.512 6.360

0.000

It exists

R2

0.574 Y=2.015+0.512X

R

0.758

H1

F1339Significance 0.000
Source: Prepared by the researchers based on SPSS results
In the table above, we find that the value of the coefficient of selection is
0.574 R ^ 2 = This means that the change in the dynamics of innovation is
explained by the change in the incentive system by 57% and 43% by other
variables. 0.000) and therefore less than (0.05). This indicates rejection of
the null hypothesis and acceptance of hypothesis H1.
5.6 Main hypothesis test results:
This hypothesis included: "There is no statistically significant effect at the
level of 0.05≥α for the dimensions of the organizational climate on the
innovation of the enterprise"
The results of this hypothesis test are shown in the following table:
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. Table (9): Results of the main-hypothesis test.
B

T
calculated

T
The
Hypothesis
Significance existence of Test
an effect

Constant

0.563

2.981

0.006

/////////////////

//////////////

org climate
dimensions

0.866

14.798

0.506

It exists

H1

R2

0.958

Y=0.563+0.866X

R

0.979

Variables

F1340Significance 0.000
Source: Prepared by the researchers based on SPSS results
In the table above, we find that the value of the coefficient of determination
is 0.958R ^ 2. This means that the change in the dimension of the creative
mobility is explained by the change in the dimensions of the organizational
climate by 95%. The table also shows that the Fischer test is equal to 0.000,
0.05). This indicates rejection of the null hypothesis and acceptance of
hypothesis H1.
5.7 Difference hypothesis test results:
This hypothesis included: "There are no statistically significant differences
at the level of 0.05≥α on the innovation mobility of the institution due to the
demographic variables represented by (gender, educational level) in the unit
under study"
1 / Educational level: - H0: There were no statistically significant
differences at the level of 0.05≥α about the innovation mobility in the
institution due to the level of education in the unit under study.
- H1:
There are significant differences at the level of 0.05≥α about the innovation
mobility in the institution attributed to the educational level in the unit under
study. The results of this hypothesis test are shown in the following table:
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Table (10): Results of the hypothesis of the first difference hypothesis
Variables

Values

There are
differences or no
differences

Hypothesis
testing

F Value

0.455

No difference

H0

F Significance

0.768

Source: Prepared by the researchers based on SPSS results
From the table we can see that the coefficient of Fisher is equal to (0.768)
and therefore is greater than (0.05). This indicates the acceptance of null
hypothesis H0, namely, the absence of differences between the answers of
the respondents about the innovation mobility attributed to the educational
level.
2 / Sex: - H0: There were no statistically significant differences at the level
of 0.05≥α about the innovation mobility in the institution due to gender in
the unit under study.
- H1: There are significant differences at the level of 0.05≥α on the
dynamics of innovation in the institution attributed to sex unit studied. The
results of this hypothesis test are shown in the following table:
Table (11): Results of the hypothesis of the second difference hypothesis
Variables

Values

F Value
F Significance

2.839
0.102

There are
differences or no
differences
No difference

Hypothesis
testing
H0

Source: Prepared by the researchers based on SPSS results
Note from the table that the coefficient of Fisher coefficient is 0.102 and
therefore is greater than (0.05). This indicates the acceptance of the null
hypothesis H0, namely, the absence of differences between the answers of
the respondents about the innovation mobility attributed to sex.
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6 .Conclusion:
In light of the analyzes and results of the field study, a number of
conclusions can be drawn: • There is agreement among the members of the
study sample on the existence of the dimensions of the organizational
climate represented in the organizational structure, incentives, internal
communication, technology. As for the dimension of "leadership", the
student noticed a reservation by the respondents, where most of the answers
were "neutral" The absence of a leadership pattern that is not acceptable to
the sample members of the institution in question.
• The institution adopted the study of innovation and encouraged it has
touched the student through the interaction of the large members of the
sample study with the variable "innovation mobility" where the overall trend
is "high".
Suggestions and Recommendations:
In light of the theoretical framework of the study and the applied framework,
the second recommendations can be made:
- Emphasize the importance of the organizational climate and review its
dimensions in a way that enhances its positive aspects and addresses its
negative aspects as the organizational climate is a prerequisite to adopt and
motivate the behavior of employees.
- Trying to overcome negative trends prevailing in the organizational
climate.- Creating an organizational unit in the organizational structure that
sponsors the creators and works to crystallize creative results and establish
the necessary facilities.
- Encouraging work and maintaining team spirit and giving it full freedom
and independence in work and implementation.
- Involve the employees in decision-making, set goals, and design policies
and future directions, which helps to belong to the organization and
strengthens the motivation of individuals to work and achieve outstanding
performance.
- There must be mutual trust between management and employees.
- Provide modern technology and development to provide effort and
accessible to employees. individual and collective problems.
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Abstract
Infrastructure is one of the most important elements of development that requires
huge capitals. Financing infrastructure in Algeria depends entirely on the public
treasury, which will not be possible in the future because of the decline in oil
revenues. This paper tries to highlight the current state of infrastructure in Algeria,
and the challenges that should be faced to provide the convenient environment for
adopting public private partnership to finance infrastructure projects.

keywords: infrastructure; public private partnership, public expenditure,
public treasury, public investments.

Résumé
L'infrastructure est l'un des éléments les plus importants du développement
économique, qui nécessite des capitaux considérables. Le financement des
infrastructures en Algérie dépend entièrement du trésor public, qui sera difficile à
maintenir à l'avenir à cause de la baisse des revenus pétroliers. Cet article tente de
mettre en évidence l'état actuel des infrastructures en Algérie et les défis qui doivent
être relevés afin de fournir l'environnement approprié pour adopter le partenariat
avec le secteur privé comme mécanisme de financement des projets d'infrastructure.

Mots clés : infrastructure ; partenariat public-privé, dépenses publiques,
trésor public, investissements publics.
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1. Introduction
Infrastructure projects are a major factor of development in any
country; in fact, it represents the backbone of the economy.
Governments try to provide infrastructure projects through public
expenditure, but because of the huge capitals needed for it, they
mostly try to find alternatives to finance that kind of project, which is
the case in many countries.
For Algeria, the traditional way of financing infrastructure
projects, which is public treasury, will not be sufficient with the
decline in oil prices, the principal source of revenue for Algerian
public treasury. Therefore, finding alternative sources to finance
infrastructure projects is necessary more than any time before, and
public private partnership is one of the most prominent alternatives.
1.1. Statement of the problem
Experiences showed that the success of a public private
partnership contract depends on the environment applied in; the
developed countries had provided the appropriate environment that led
to many successful public private partnerships, all this leads to ask this
question: What are the challenges of adopting public private
partnerships in Algeria to finance infrastructure projects?
1.2. Research questions
To facilitate the answer to the main question, we have asked the
following sub-questions:
 What is a public private partnership?
 What is the current state of infrastructure and public private
partnership in Algeria?
 What are the areas where Algeria can rely on partnership with the
private sector?
 What are the challenges of success of public private partnership in
Algeria?
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1.3. Hypotheses
 Public private partnership is an efficient tool to attract private
capitals to the public sphere.
 Algerian infrastructure is suffering from a remarkable shortage
 Currently, public private partnership is not widely adopted in
Algeria.
 Public private partnership could be an alternative finance tool in
almost all government-financed infrastructures in Algeria.
 Algerian Government needs to deal with several challenges
before adopting public private partnership, and the first one is the
absence of legal framework.
1.4. Methodology
This study based on the descriptive method, where we discussed
the various aspects related to public-private partnership and
infrastructure, with an accent on the Algerian situation in this subject,
in a way that leads to answer the main question of the study.
1.5. Significance of the study
This study helps to clarify the real state of infrastructure and
public private partnership in Algeria, and to highlight the challenges
that must be dealt with to adopt public private partnership in
infrastructure in Algeria.
1.6. Structure of the study
To answer these questions, we will structure this paper in the
following main points:






Overview about infrastructure and public private partnership.
Current state of infrastructure in Algeria.
Current state of public private partnership in Algeria.
Sectors to adopt public private partnership in Algeria on the shortterm.
Benefits and challenges of public private partnership in Algeria.
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2. Overview about Infrastructure and Public Private Partnership
In this section, we will try to clarify the concept of
infrastructure, what it includes, and we will try to define the public
private partnership concept and their different types.
2.1. Definition of infrastructure
Military strategists evolved the term“ infrastructure” during the
Second World War to refer to a wide-ranging element of war
logistics. Thereafter, economists introduced the term into the
literature of economics development to use it interchangeably with
“overhead capital”1, which are usually provided and financed by the
government. The use of the term has gradually expanded to include
several terms, such as social infrastructure, hard infrastructure, soft
infrastructure, and institutional infrastructure. 2 Infrastructure
includes many sectors (like power, transport communication,
education and health care services…etc). The world development
report classifies the economic infrastructure as following: 3
 Public utilities: power, telecommunications, piped water supply,
sanitation and sewerage, solid waste collection and disposal, and
piped gas.
 Public works: roads, major dam, and canal works for irrigation.
 Other transport sectors: urban and interurban railways, urban
transport, ports and waterways, and airports.
Infrastructure also includes social ones like educational
institutions and hospitals. Education and health have the same
characteristics as economic infrastructure, like significant
externalities, large investments, and long gestation period. 4 In most
cases, infrastructures are public goods (collective goods) or semipublic goods, because they are characterized by “non-excludability”
and “non-rivalry “with different levels; thus, it is unprofitable for
private sector investors. That is why; governments consider
those infrastructures as a market failure that requires government
intervention. That was the case until the 1980s.
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2.2. The finance of Infrastructure projects
After World War II, the public sector dominance in
infrastructure has arisen for several reasons: recognition of the
economic and the political importance of infrastructure, a belief that
governments need to get involved actively in supplying technology,
and a faith that government could succeed where markets appeared to
fail.5
Until the 1980s, the government remained the main provider of
infrastructure projects with a full finance from the public treasury on
the basis that everyone participates by paying taxes, since it is for
collective use, and it is for the benefit of all. Since the 1980s, a new
form of finance has emerged like public private partnerships, as a way
to lower the burden on the public budget. The need for infrastructure
has risen remarkably after World War II and is still rising, which
represents a huge burden on public budgets. The figure below shows
the world current trends and the need for infrastructure investment.

Fig 1: The gap between global spending on infrastructure trend at the
current pace and the actual need until 2040
Source: Global Infrastructure Hub ( 2019), https://outlook.gihub.org/ ,
(consulted on 10/02/2020)
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We can clearly notice the gap between current trends and real
needs for infrastructure investments. This gap is due to the accelerated
population growth and the rise of economic growth rate, which forces
governments to find alternative ways to finance infrastructure projects
because the public budget will not be able to cover all those needs.
2.3. The concept of public private partnership
The concept of public private partnership had been common in
Europe in the 1980s especially in England as a tool to attract the
private sector to the public sphere.
2.3.1. Definition
Generally, a partnership is a relation of mutual interest between
two parties or more. According to International Monetary Fund, the
public private partnerships (PPP) refer to arrangements where the
private sector supplies infrastructure assets and services that have
been provided by the government6. While (The Organization for
Economic Co-operation and Development) defines the public private
partnerships as « an agreement between the government and one or
more private partners according to which the private partners deliver
the service, in such a manner that the service delivery objectives of the
government are aligned with the profit objectives of the private
partners ». 7
Therefore, the PPP is a shift in the role of the public entities and
a more involvement of private sector in the public sphere, with the
existence of a mutual benefit for contracting parties.
Typically, the overarching goal of a public party entering into a
PPP contract is to achieve “improved value for money” through the
allocation of certain project risks to a private party8, while the private
sector goal is to make profits. Besides those two main parties, there
are other ones related to the PPP contract indirectly. Figure 2. Shows
the various parties that may be involved in a design-build-financeoperate (DBFO) contract as an example:
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Fig 2: The parties involved in a (DBFO) contract
Source: Corbacho Ana, Funke Katja, Schwartz Gerd (2008), public
investment and public-private partnerships: addressing
infrastructure challenges and managing fiscal risks,
International monetory fund New York, USA, p246.

It should be noted that there are other parties that could be
involved indirectly with the public side, like civil society
organizations that influence or participate directly in decision making
with the public party of the contract. That depends on the degree of
participation and transparency that exist. Some public entities like
municipalities, for example, could allow for civil society organizations
to take part directly in decision making, including ppp decisions.
2.3.2. Public Private Partnership Models
There are several types of public private contracts, according to
the degree of involvement of the private sector in the contract, as the
private sector’s position in the contract that will affect the
responsibilities and the distribution of costs and risks between contract
parties. The table below illustrates most important types briefly:
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Table 1: Public – Private Partnership types
contract
options

characteristics

 Governments may specify asset or service requirements,
and the private sector build or provide the asset or
service and infrastructure ownership remaining within
the public sector.
 The government usually pays for assets or services upon
delivery or completion.
 The private entity is responsible for the design,
construction, finance and operation of the asset, or the
government allows the private entity to provide a public
Build – own –
asset for a specified time (to 25-30 years).
operate –
 The private sector bears all commercial risks and
transfer
maintenance costs associated with asset for the duration
(BOOT)
of the concession period.
 The asset generates revenues solely or predominantly on
a user-pays basis, and ownership of asset reverts to the
public sector, at the end.
 The private sector finances, designs, constructs and
operates a revenue-generating asset for a pre-determined
period (the concession period).
Design-build
The
government agrees to purchase the services
financeprovided by the private entity under a concession
operate
contract, commonly for a duration of 25-30 years.
(DBFO)
 The private sector retains the ownership of the
infrastructure for the duration of the contract but may
revert to the public sector at the conclusion of the
concession.
 It commonly integrates the design, construction and
maintenance within one contract.
Design-buildoperate (DBO)  The public sector purchases the infrastructure at the
time of commission and retains ownership thereafter.
And the private entity is responsible for the asset’s
operation for a period after commissioning.
Source: Hodge. G, Greve. C (2005), The Challenge of Public-private
Partnerships: Learning from International Experience., Edward
Elgar Publishing, Northampton, UK, p 64.
Traditional
public sector
procurement

Using these types of public private partnership contracts is a
good way to attract private capitals to the public sphere. Some
infrastructure projects are not profitable for the private sector like
roads; therefore, the concession or private finance initiative (PFI)
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models are the only way of bringing in private finance in this case9.
Generally, each kind of infrastructure project has a more appropriate
type of PPP contract, from those mentioned above.
3. Current State of Infrastructure in Algeria
Algeria generally uses public treasury to finance their
infrastructure, where the government provides the necessary funds for
the project, and another party (private or public company)
accomplishes the project, so the final cost is borne by the public
treasury. The following figure shows the structure of public
expenditures operating budget (Budget de fonctionnement) and
equipment budget (Budget d’équipement) as a percentage of Gross
domestic product (GDP):

Fig 3: Percentage of operating budget and equipment budget of GDP
during the period (2000-2019)
Source: Prepared by the researcher based on Finance laws for the years 2000
- 2019, and World Bank data.

During the 1990s, the Algerian economy was not in a good
situation because of the political and security instability, but things
have become different since 2003 with the boom of oil prices, that
Bennamane Mohamed

1354

El-Wahat Journal for Research and Studies Vol.14 (N° 3)/ (2021) : 1346-1367

resulted in a significant rise in Algerian revenues. This situation had
led the government to think about using those revenues to improve the
Algerian economy including infrastructure.
Figure3. above shows a remarkable rise in equipment budget
(which includes public investments in infrastructure) compared to the
operating budget from 2005, which could be explained by the launch
of many infrastructure projects (Roads, schools, etc.) during the period
(2006 – 2011), as a part of an ambitious development program that
covers 10 years.
The government during the period (2001 – 2014) launched three
development programs:
The first one called "Economic Recovery Program", covering
the period (2001 to 2004); it was worth 525 billion dinars (equal to 7
billion dollars). That program was spread over five axes; the most
important one was "the major infrastructure projects " with a share of
210,5 billion dinars ( 2.8 billion dollars )10 which equals more than 40
% of the total value of the program, adding to that other infrastructure
projects included with the other axes ( Like local development, human
resource development..etc).
The second program called "Supplementary growth support
program" , covering the period from 2004 to 2009; it was worth 4203
billion dinars (55 billion dollars). (40 %) of the program budget was
directed to the development of socio-educational infrastructure
(housing, education, health, and regional development), and (40.5 %)
to basic infrastructure (transport, public works, water sector)11 .
The third program called « Economic Growth Consolidation
Program », covering the period (2010 to 2014). This program aimed to
complete the launched projects and start new ones; its budget was
distributed on five axes like improving public services, human
development, …etc).
We clearly note in Figure.3 that during the period (2012-2016),
the percentage of equipment expenditures witnessed a significant
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decrease which may be explained by the freezing of many projects
(including infrastructure projects) due to the decline of revenues, as
oil prices decreased remarkably since 2013, and it keeps going down
until now (May 2020).
One of the most important steps taken to improve infrastructure
in Algeria is the creation of (the Equipment National Fund for
Development) (Caisse Nationale d’Equipement Pour le
Développement) (CNED), under article 70 of the finance law of 2004,
The Fund is under the supervision of Finance Ministry. The main
objective of the fund is to improve the public equipment spending
efficiency and the procedures of evaluation, implementation and
follow-up of major economic and social infrastructure projects; so it
aims to :12






Rationalize the management of equipment spending through
greater control over costs and finance arrangements.
Provide technical support and assistance during the evaluation of
major projects.
Determine the economic, technical, social and financial feasibility
of major capital projects, and give opinions before listing them as
public investments.
Contribute to financing and / or supporting infrastructure projects
under a national or regional development program (through a
government decision proposed by the Minister of Finance).

Despite the huge budget allocated to infrastructure projects,
statistics show that there is a remarkable shortage of infrastructures in
Algeria in different sectors. The table below provides some numbers
about infrastructure in Algeria:
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Table 2. Some infrastructure indicators in Algeria
Sector

Transport

Used indicator
Quality of roads
From 1 to 7
Road connectivity
1- 100 (best)
Railroad density
km /1000 km2
Airport connectivity
score
Efficiency of seaport
services
(1-7)best
Electricity access
% of population

Indicator
value
4

World ranking
(140 country)
68

87.2

33

1.7

92

46,594.5

67

3.9

82

99.1

77
(67 country have
the same value)
77
(67 country have
the same value)
79

Power

Water
supply

Electricity supply quality
% of output

99.1

Reliability of water
supply (1 – 7)

4.6

Source: Schwab. K (2019), The global competitiveness report, World
Economic Forum, Geneva , switzeland, p. 51

Table 2 above shows the poor ranking of Algeria compared to
other developing countries in different sectors infrastructure (68 in
quality of roads, 92 in railroad density ….etc) among 140 countries.
Because of the large surface of the country, transportation is a
very important factor. That is why, Algeria needs to invest more on
transport infrastructure where it has a late ranking like railroad (92 of
140 country), and airport connectivity (67 of 140 country).
The need for infrastructure in Algeria raised in the last 10 years,
and will raise more in the next 20 years because of the increase in
population and the needs to services. It became hard to use the
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traditional way of finance of infrastructure projects with the decline of
oil revenues. That what makes PPP contracts the most prominent
alternative to financing infrastructure in Algeria, due to its capability
to bring private capitals to public sphere.
4. Current State of Public-Private Partnership in Algeria
Statistics about PPP in Algeria and Africa are generally very
limited. According to the 2016 report on the economic development in
Africa, PPP investments in infrastructure during (1990 – 2014)
reached around 13 billion dollars13, which is a very limited number
compared to other countries.
Many PPP contracts in Algeria are for management, where the
government signs a concession contract with a private company to
manage an infrastructure, like the contract signed between the French
company “ SUEZ “ , Algerian Water Authority (ADE) and the
National Office of Sanitation, to modernize the water and sanitation
services of Algiers (the capital) for 3 years. In transportation sector
many contract were signed such as:
-

Contract with the French company “ RATP” to operate the
Algiers metro for a period of eight years.
Contract with the Emirate company “DP world” to
manage Algerian port.

Those types of contracts (management contract) are not the best for
Algeria at present. BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) contracts are
more effective and efficient, because it is generally based on private
capitals finance, which means less public expenditure and more
infrastructures.
5. Public-Private Partnership Infrastructure Contracts in Algeria
As mentioned above, there are a very limited BOOT contracts
in Algeria. In a workshop on public-private partnership that was held
on May 04, 2015, the CNED (the Equipment National Fund for
Development) referred to the total partnership projects with the
private sector up to 2015 in Algeria as follows: 14
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 11 seawater desalination projects in the form of (build-own –
operate) (BOO) contracts.
 Two power plants under the supervision of the Algerian
Electricity Distribution Company.
In 2014, the CNED, in collaboration with South Korean experts,
presented a general study to frame and promote public-private
partnership. The study concluded with a set of recommendations for
the short and long-term, most notably are: 15
In the short-term:
 The need to sensitize those involved in public private partnership
from the public sector.
 The Development of a national policy on public-private
partnership.
 The establishment of a special unit related to public-private
partnership whose role is to evaluate and ensure that partnership
with the private sector that gives better results than traditional
methods, and provides technical support to public organizations at
various stages of the PPP project, and strengthening research,
especially on project evaluation tools and mechanisms.
In the medium term, the study recommended to establish a
special law as a regulatory framework for PPP contracts.
In reality, no law on public-private partnership has yet been
issued till now (2020) although the issue was discussed at the
government level in 2014.Therefore, Algeria does not yet have a legal
framework that regulates this form of contracts, except for some
traditional ones such as concession contracts listed under public
procurement, and municipality law.
Only recently that the Algerian law referred to the possibility of
resorting to a partnership with the private sector .That was in the
organic Act number 18-15 related to financial Act of September 2018,
where the article 37 states that:
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“The government may resort to a full or partial financing of
public investment operations, in a contractual framework or
partnership with a legal person of public or private law, with the
consideration of the medium-term expenditure framework, and
the programs of the sector concerned”.

This article was just an authorization to the government to use
PPP to finance public investment (including infrastructures), with no
details about the types of partnerships or any regulations.
Therefore, article 37 is the only direct legal reference for PPP in
Algerian law; otherwise, contract between the two sectors usually
signed based on other different laws such as: 16
- Presidential Decree No. 15-247 of September 16, 2015
regulating public procurement and public service delegations.
- Law No. 99-09 of July 28, 1999 relating to energy management.
- Law No. 02-01 of February 5, 2002, relating to electricity and
the public distribution of gas by pipelines.
- Law n ° 04-09 of August 14, 2004 relating to the promotion of
renewable energies within the framework of sustainable
development.
- Executive Decree No. 13-424 of December 18, 2013: modifying
and completing Executive Decree No. 05-495 of December 26,
2005 relating to the energy audit of establishments that consume
large amounts of energy.
- Ministerial decrees of 02 February 2014: setting the guaranteed
purchase prices for the production of electricity from
installations using the photovoltaic sector and the conditions for
their application.
- Ministerial decrees of 02 February 2014: setting the guaranteed
purchase prices for the production of electricity from
installations using the wind industry and the conditions for their
application.
- Law N ° 2005-12 of August 4, 2005 relating to water.
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6. Sectors to Adopt PPP in Algeria on the Short Term
Algeria could use public private partnership contracts in many
sectors. The table below shows the different areas of partnership:
Table 3. Areas of partnership between the public and private sectors
Public Real estate

Network services

Transport

Education :
Energy:
Air:
Schools - UniversitiesProduction
Airports Children's gardens.
distribution
transport - other
systems
Security :
Water:
Police stations - prisons –
Production
land:
defense
Processing
Roads- bridgestunnels- service
Distribution
Defense :
Barracks - training centers - Waste:
stations- other
departments.
systems.
Collection and
removal
Departments:
Railways:
City hotels - ministries Railway lines processing.
other public buildings.
communications: stations - other
Fixed and mobile systems.
Health :
Hospitals - nursing homes - networks
Marine:
clinics.
Networks - ports
- transport Culture:
Museums - theaters.
other systems.
Sports & Entertainment:
Sports fields - swimming
pools
Other: Entertainment areas.
Source : Campagnac Elisabeth (2009), Evaluer les partenariats publicprivé en Europe, Presses de l’école nationale des ponts et
chaussées, Paris, France, p 52.

At present, the priority for Algeria is giving a push forward to
their economy, and rising growth rate out of the Hydrocarbons sector.
The most important type of infrastructure needed to achieve that is
transportation network (roads, railways….), due to the large
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geographical area. A dense transportation network is very important to
facilitate citizen’s movements and lowering logistics costs for
different product and services companies. Moreover, a dense and
efficient transportation network could make Algeria a transport hub
for different countries due to its geographical location; thus, it
activates their economy in different ways.
Algeria is also suffering from a shortage in public health
infrastructure, and it is very concentrated; thus, the use of public
private partnership to provide more health services is very crucial, and
that will be through building hospitals and medical centers in different
regions with local or foreign private partners.
In the local level, priorities could differ from region to another
therefore, local public entities like municipalities also could engage in
PPP contract in their territories, taking into consideration their local
priorities (Infrastructures needed in a desert region in the south could
be different from those needed in the northern region of the country).
7. Benefits and Challenges of Public-Private Partnership in
Algeria
Experiences showed that many PPP contract was very
successful and very useful in either developed or developing
countries. To make it successful in Algeria, the government needs to
deal with some crucial challenges.
7.1. Benefits of PPP in Algeria
The adoption of PPP as tool to finance infrastructure projects
(on government level or in local level (municipalities and wilayas))
will have many positive effects such as: 17
 Reduce the burden on the public budget by providing an
alternative source of finance to infrastructure projects.
 Put the dynamics of the private sector in the service of the public
sector, which means more efficiency and more effectiveness.
 The possibility of forming and developing the local human
resources in some fields in case the private sector is foreign.
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 Greater control over the project in terms of costs and duration of
delivery. In most cases, infrastructure projects exceed timelines
and costs under traditional financing methods.
 Benefit from sharing risks with the private sector, thus sharing
losses, if any.
 Divide the state's investment spending over long periods, which
reduces the pressure on the public budget.
7.2. Challenges of Public Private Partnership in Algeria
Many experiences have shown that the PPP contract in the field
of infrastructure could represent a very costly failure for the public
side. Therefore, the adoption of this mechanism has risks and
challenges that any government must deal with as a first step. For
Algeria as a developing country with a very different environment
(economic, cultural, ….), compared to the developed ones, its resort to
partnership as a method of financing infrastructure requires taking into
consideration many aspects and challenges, most notably:
7.2.1. The Lack of Legal Framework for Public-Private
Partnerships in Algeria
Many experiences show that the absence of that legal framework
could lead to a serious problem such as:
- The increase in costs.
- Legal disputes with private companies.
- The inability to define the responsibilities of the private
companies, which makes it very difficult to hold them
accountable for their work.
- Public managers will be skeptical about adopting PPP contracts to
finance infrastructure projects, in the absence of legislations that
protect them, which makes those contracts undesirable for them.
7.2.2. The asymmetric information problem
By virtue of their experience, private companies in a PPP
contract will have more information than the public entities, especially
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in the technical side, which could lead them to illegal practices to
make more profits.
7.2.3. Property problems
There is a problem of identification of public real-estate
properties in Algeria. There is no exact identification of public
properties in the central and local level (municipalities). A PPP
contract requires a precise definition of ownership of real estates used
in the project (lands, buildings …), otherwise the contracting parties
could face a disturbance or a stop of the project or a costly legal
dispute.
7.2.4. The Prevailing Culture of Public Ownership
Many forms of PPP contracts includes private sector
exploitation of the project for a determined period for fees paid by the
users. Most of Algerian citizens would complain or evade paying
those fees because of the prevailing culture about public properties
(like roads). This culture goes back to socialist ideas that dominated
for a long period of time in Algeria, that consider infrastructure as a
free public utilities; that is why we do not find till now (2019) in
Algeria paid roads for example.
7.2.5. The Awareness of the Importance of PPP
There is a lack of awareness among public managers in Algeria
about the importance and benefits of the partnership with the private
sector, as an alternative to finance public infrastructure. This situation
makes them prefer the traditional methods of financing infrastructure
projects. 18
7.2.6. Attractiveness of Investment Climate
Despite the attempts to improve the business environment in
Algeria, it is still not attractive for the private sector, especially
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foreign investors, because of the instability of business environment
and the discouraging investment legislations.
7.2.7. The inability to pay the dues
Some types of PPP contracts require payments of dues on an
annual basis over the long-term (30-35 years), which may create
financial difficulties if the public partner was a local entity with a
limited budget or suffering from financial difficulties.
7.2.8. Social Responsibility of the Private Sector
The entry of the private sector into the public domain is
particularly problematic because the private sector will try to make the
maximum profits, and the problem is about their commitment to social
responsibility towards the community (protect the environment,
respect and support the local community ….).
7.2.9. Feasibility Study
Choosing a PPP project on a basis of economic and social
feasibility is very crucial; otherwise, the project will be just a financial
cost for the public party of the contract (a waste of public money).
8. Conclusion
Infrastructure projects are long-term investments that require
large capitals. Many countries have chosen public private partnership
as an alternative to finance their infrastructure projects in order to
lower the burden on the public treasury. Using that tool in Algeria will
be very suitable considering the remarkable shortage of infrastructure
and the decline of revenues in the last five years, but experiences have
proved that the absence of the appropriate environment to adopt the
different types of public private partnerships will lead to a catastrophic
fail. That is why Algeria needs to make many changes before using
that tool massively in infrastructure, and the most important
procedures should be taken are:
- Preparing a legal framework as one unit, that regulates the
relationship between all parties involved in the partnership, like in
Tunisia (law N° 2015 – 49 of 27 November 2015).
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-

-

-

-

Raising awareness of the importance of partnership with the
private sector, and improving the negative perception towards it,
whether for citizens and civil society organizations or for public
sector servants.
Providing the appropriate training for public managers and all
those involved in public sector partnership contracts.
Overcoming obstacles related to foreign investment (like
investment law) to attract foreign capitals, experience and
technology for maximum efficiency and effectiveness.
Focusing on social and economic feasibility study in
infrastructure projects, as the absence of economic and social
feasibility causes the failures of projects.
Working on the rise of the private sector companies’ awareness of
their social responsibility towards society to make PPP
partnerships more fruitful for local communities.
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Résumé Notre travail a pour objectif principal l’identification de l’impact des
systèmes d’information sur la gestion de la chaîne logistique en amont
au sein des entreprises algériennes. Afin de répondre à cet objectif,
nous avons exploité les résultats d’une étude quantitative et analytique
qui présente un état des lieux sur la connaissance des deux processus.
Les analyses de ces résultats viennent confirmer l’hypothèse que le
dysfonctionnement dans la chaîne logistique amont des entreprises
algériennes proviennent pour la plupart, de la défaillance du système
d'information.
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Abstract:

The main objective of this work is to identify the impact of the
information systems on the upstream supply chain management in
Algerian companies. In order to meet this objective, we have used the
results of a quantitative and analytical study, which gives the state of
the art on knowledge of the two processes.
The Analyzes of these results confirm the hypothesis that the
dysfunctionning in the upstream supply chain of the Algerian
companies originates, in most cases, from the failure in the
information system.
Supply chain; Supply chain management;
Informationnals Fluxes; Information system; ICT.
KEYWORDS :

1. Introduction

Dans cet environnement mouvant et incertain, disposer d’un
système de pilotage permettant d’un côté, de maintenir la trajectoire
tracée pour atteindre les objectifs et de l’autre, de faire face à la
concurrence, s’avère être une condition primordiale pour assurer aux
entreprises l’expansion et la pérennité.
C’est ainsi que la fonction logistique, autrefois reléguée au second
plan, a refait surface et s’est petit à petit imposée comme étant l’une
des fonctions les plus importantes de l’entreprise, elle apparaît
désormais comme un véritable centre de profit puisqu’elle représente
un potentiel de réduction des coûts et d’augmentation de la rentabilité.
L’évolution de la logistique s’est fait ressentir au cours des années
1990, où un nouveau concept a fait son apparition « The Supply Chain
Management » (Management de la chaîne logistique). Ce nouveau
mode de management a comme objectif l’optimisation de la gestion
des flux physiques et des flux d’information tout au long de la chaîne
logistique, depuis le fournisseur du fournisseur jusqu’au client du
client, grâce à l’utilisation des technologies matérielles et logicielles.
Donc, l’intégration d’un système d’information est une nécessité
pour maîtriser les flux d’information et assurer leur couplage avec les
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flux physiques. L’optimisation de la performance de la chaîne
logistique en amont ainsi qu’en aval, exige la bonne circulation de la
bonne information au bon moment entre les parties prenantes
(fournisseurs, prestataires et clients). Cela nous a dirigés de choisir le
sujet suivant : « L’impact du système d’information sur la gestion de
la chaîne logistique en amont ».
Vu l’importance de ce sujet, notre étude va être centrée sur la
problématique suivante :
« Quel est le degré d’influence du système d’information sur la
gestion des opérations logistiques en amont ? »
Pour répondre à cette question, il nous semble important d’examiner
les hypothèses suivantes :
● Les dysfonctionnements dans la chaîne logistique proviennent,
pour la plupart, de la défaillance du système d'information de
l'entreprise.
● Le système d’information des entreprises algériennes a des
limites qui freinent ses utilisateurs.
● Les technologies d’information et de communication (TIC)
constituent un outil primordial pour le développement des
systèmes d’information.
Afin de pouvoir vérifier ces hypothèses, nous avons eu recours à la
méthode « descriptive analytique» pour une meilleure collecte des
données à travers :


Une étude quantitative via un questionnaire destiné aux
personnels (02 employées ou plus) des services logistiques
(niveau tactique et opérationnel) de vingt (20) entreprises
algériennes étatiques et privées, agissant dans des différents
domaines d’activité (production pharmaceutique et
alimentaire, la grande distribution, l’import-export, hôtellerie,
banque, construction).



Une étude qualitative à travers un entretien avec les cadres
supérieurs (niveau stratégique) des vingt (20) entreprises (01
cadre pour chaque entreprise)
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L’objectif de notre étude est de démontrer l’importance de la
maitrise des flux informationnels et son impact sur l’optimisation de la
chaine logistique amont dans les entreprises algérienne dans les
différents domaines d’activité.
Le choix de l’étude:
Nous avons été motivé d’orienter notre étude vers le système
d’information et le supply chain management car ce concept reflet la
modernisation des aspects managériales mises en place actuellement
dans la plupart des entreprises algériennes, pour cela. Nous citons ces
recherches universitaires qui ont touché partiellement le rôle du
système d’information dans la fonction logistique et aussi le
développement rapide des TIC par rapport aux années d’études.

2. Cadre conceptuel de la logistique et du système
d’information
2.1. Généralités sur la logistique
La logistique a connu une large maturation dans sa définition,
traduisant ainsi son importance croissante, et le rôle qu’elle joue au
sein de l’entreprise. La logistique est perçue comme un moyen de
production, de stockage et de distribution des produits d’une
entreprise. Elle a comme objectifs la gestion des flux physiques et
informationnels
des
marchandises
à
partir
du
point
d’approvisionnement jusqu'à la livraison des produits au client final.
● La définition du Council of Logistics Management (1986)
« Le processus permettant de planifier, mettre en œuvre et
contrôler un flux et un stockage efficaces et efficients de matières
premières, d’en-cours, de produits finis et d’informations, du point
d’origine au point de consommation, dans le but de se conformer aux
exigences du client. » ( SAMII et ALEXANDER(K), 2004, p. 3).
Cette définition montre que la logistique devient un élément clé de la
stratégie, elle propose une analyse dynamique en termes de flux
physiques et flux d’information.
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● La définition de L’Association française de normalisation
« La logistique est une fonction dont la finalité est la satisfaction
des besoins exprimés, aux meilleures conditions économiques pour
l’entreprise et pour un niveau de service déterminé. Les besoins sont
de nature interne (approvisionnement, production) ou externe
(satisfaction des clients). La logistique fait appel à plusieurs métiers
et savoir-faire qui concourent à la gestion et la maîtrise des flux
physiques et d’information ainsi que des moyens » ( PHILIPPE(P) et
MICHEL(F),, 2007, pp. 57-59)
● L’approche supply chain management
Il n’existe pas de définition universelle pour le supply chain
management (SCM), et cela pour cause de son origine
multidisciplinaire. Cependant, de réels efforts ont été déployés ces
dernières années, et le CSMP a abouti à la définition suivante : « Le
supply chain management englobe la planification et la gestion de
toutes les activités relevant de la recherche des fournisseurs, de
l’approvisionnement et de la transformation, ainsi que toutes les
activités logistiques. Cela inclut notamment une coordination et une
collaboration entre les partenaires de la chaîne, qui peuvent être des
fournisseurs, des intermédiaires, des prestataires de service et des
clients. Fondamentalement, le supply chain management intègre donc
la gestion de l’offre et la gestion de la demande dans l’entreprise et
entre les entreprises. »
● La structure de la supply chain management
La prise de décision dans une chaîne logistique est divisée en trois
niveaux de planification hiérarchisés, qui sert de structure de
modélisation. Elle est fondée sur une structure décisionnelle
échelonnée du haut vers le bas, afin de décomposer un problème
complexe en sous problèmes correspondant aux différents niveaux
décisionnels.
 Niveau stratégique
Les décisions de la planification stratégique sont les grandes
orientations de l’entreprise, des directives et des lignes d’action,
l’investissement important, à long terme et à haut niveau.
 Niveau tactique
Ferhat Abdelkrim

1372

El-Wahat Journal for Research and Studies Vol.14 (N°3 )/ (2021) : 1368-1387

Ce niveau décisionnel concerne les décisions à moyen terme qui
devront être exécutées pour déployer la stratégie décidée par
l’entreprise. Ces décisions portent principalement sur des problèmes
d’affectation de ressources.
 Niveau opérationnel
A ce niveau, les décisions ont une portée plus limitée dans l’espace et
dans le temps et ce sont des problèmes opérationnels : construction de
tournées, planification de la production et ordonnancement quotidien.
Le SCM s’associe généralement à une démarche qui va de la stratégie
à l’opérationnel qu’à la démarche contraire.
2.2. Généralité sur le système d’information
● Définitions du système d’information
Le terme « système d’information » reste dans l’esprit de
nombreuses personnes une nébuleuse. Il possède plusieurs
significations, nous citons la suivante : « Le système d’information
(SI) est l’ensemble des méthodes, techniques et outils pour la mise en
place et l’exploitation de la technologie informatique nécessaire aux
utilisateurs et à la stratégie de l’entreprise » ( AUTISSIER (D) et
DELAYE (V),, 2008, p. 49)
 Les TIC appliquées à la logistique
La figure suivante illustre les différents TIC utilisés dans la gestion de
la chaîne logistique à tous les niveaux, soit en amont, en aval et d’une
façon transversale dans le processus
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Figure -01- Les TIC appliquées dans la gestion de la chaîne logistique

Source : (SPALANZANI(A) et PACHÉ(G), 2007, p. 77).

 Rôles des TIC dans la logistique
Les TIC offrent aux logisticiens l’opportunité de bien maîtriser la
circulation des flux informationnels tout au long de la chaîne
logistique, parmi leurs rôles nous citons :
● La réduction des probabilités de retard dans la transmission de
l’information.
● Un gain de temps lors du processus de passation des
commandes.
● Améliorer les conditions d’emballage et de conditionnement.
● Fournir des informations précises sur le nombre,
l’emplacement et la situation de chaque entrepôt et améliorer
la traçabilité des opérations.
● Fluidifier la circulation de l’information entre les différents
composants de la chaîne.
Le système d’information logistique
Tout système d’information logistique commence par une étude des
besoins de la clientèle et la détermination de standards de
performances pour rencontrer et satisfaire ces besoins. Il peut être
important de réunir des informations émanant des divers acteurs afin
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de déterminer de quelle manière l’entreprise fait face aux besoins de la
clientèle (SAMII et ALEXANDER(K), 2004, pp. 204-205).
Figure -02- Le système d’information logistique

Source : (SAMII et ALEXANDER (k), 2004, p. 205).

L’importance du système d’information et des TIC dans la
logistique
L’introduction d’un système d’information et l’implantation des
TIC sont indispensables dans une chaîne logistique car (ALLAB(S),
SWYNGEDAUW(N) et TALANDIER (D), 2000, pp. 85-87) :
● La logistique est une démarche de pilotage de flux, les flux
d’information sont cruciaux dans ce pilotage.
● Les responsables logistiques des entreprises ont dans leur
champ de responsabilité à concevoir les systèmes
d’information comme support des organisations logistiques
dont ils ont la responsabilité.
● La diffusion des TIC a été un puissant moteur du
développement des organisations logistiques, accompagnant et
suscitant d’importantes innovations logistiques.
● L’entreprise dispose enfin d’outils lui permettant de faire une
analyse stratégique complète de son activité et assurant un
décloisonnement des différentes parties et une optimisation
globale.
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● Les TIC procurent une flexibilité et une souplesse permettant
d’adapter la production à la demande avec un pilotage
transversal et dynamique.
● Le recours massif en logistique à l’informatique ainsi qu’à
toutes les technologies permettant de capter l’information au
plus près du lieu et du moment de leur création.
● L’interconnexion du système d’information logistique avec les
autres acteurs de la chaîne logistique (fournisseurs, prestataires
et clients) apparaît comme le support indispensable d’un
pilotage virtuel des flux physiques.
L’impact du système d’information et des TIC sur les acteurs de
la supply chain
o L’impact dans l’entreprise
Les bouleversements internes liés à l’utilisation des SI et des TIC sont
nombreux (DERROUICHE (R), NEUBERT (G) et BOURAS (A), pp.
7-11):
 Sur la compétitivité et l’organisation de l’entreprise :
● Impact sur l’amélioration du volume des ventes et de l’image
de l’entreprise.
● Les entreprises s’accordent à penser que les TIC permettent
des économies substantielles sous forme de temps gagné avec
la suppression de certaines tâches jugées sans valeur ajoutée.
Cet impact se traduit par 8 à 10% de réduction des coûts.
● mieux s’organiser par une amélioration de la coordination et de
la collaboration dans l’entreprise et en temps réel.
 Sur les fonctions de l’entreprise :
Le SI et les TIC ont un impact sur plusieurs fonctions de
l’entreprise. Les plus touchées semblent être:
● La fonction achat : cette fonction connaît une évolution
radicale depuis quelques années grâce aux TIC avec le
développement de nouvelles méthodes comme le «eprocurement», les enchères inversées en ligne ou la gestion
partagée des approvisionnements.
● La fonction logistique : autrefois limitée au transport et la
gestion des stocks, la fonction logistique s’est progressivement
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étendue à la gestion et l’optimisation des flux sur l’ensemble
de la SC ceci en partie grâce à l’utilisation des TIC.
o Impact autour de l’entreprise
 Sur le développement de la relation entre concurrents
« La concurrence s’arrête là où la collaboration devient plus
rentable » : C’est la nouvelle règle du jeu dans la SC. Les TIC ont
permis le développement de deux types d’infrastructures : Les
infrastructures partagées entre concurrents et les places de marché qui
sont développées de manière collaborative par des concurrents.
 Impact sur l’ensemble de la SC
La révolution induite par les TIC a bouleversé les relations entre les
acteurs d’une même SC, avec une forte intégration des flux
d’information et des flux physiques. Ceci entraîne un changement
fondamental dans les échanges des flux d’information tout au long de
la SC et augmente la transparence de l’information.

3. étude de cas
Au cours de cette partie, nous allons tenter d’évaluer le degré
d’influence du système d’information sur la gestion des opérations
logistiques et cela à travers une enquête au sein de notre échantillon
qui se compose de 48 employées soit 02 ou plus des travailleurs de 20
entreprises algériennes des deux secteurs (étatique et privé) agissant
en différents domaines d’activité ou la fonction logistique est
primordial et omniprésente.
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3.1. Les résultats de l’enquête
Question n°1 : Faites-vous recours à l’utilisation du système
d’information lors de la réalisation de vos missions ?
Nous remarquons que la plupart du
personnel dans toutes les entreprises font
recours à l’utilisation du système
d’information lors de la réalisation de leurs
missions.
Question n°2 : Votre système d’information répond-t-il à tous vos
besoins ?
Les résultats nous montrent que la
majorité du personnel interrogé trouve que
leur système d’information ne répond pas à
tous leurs besoins.
La raison principale selon eux est la
simplicité du système utilisé (42%), 32% ont
la jugé par le long délai de transmission de
l’information et 26% par l’incompatibilité du
système avec leurs besoins.
Question n°3 : Êtes-vous satisfait par les procédures d’échange
d’informations mises en place au sein de votre département ?
D’après les résultats, on peut constater que
plus de la moitié des interrogés ne sont pas
satisfaits par les procédures d’échange
d’informations alors que seulement 43.75%
sont satisfaits.
Question n°4 : Comment appréciez-vous la rapidité de transmission
des informations ?
Les résultats indiquent que 18.75% du
personnel ont une bonne appréciation de la
rapidité de transmission des informations,
37.5% trouvent qu’elle est moyenne et la
plus grande partie du personnel (43.75%)
indique qu’elle est lente. Alors qu’ils ne reçoivent pas l’information
au bon moment.
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Question n°5 : Comment trouvez-vous le niveau d’intégration des
applications
informatiques
dans
votre
processus
d’approvisionnement ?
Nous remarquons que la plus grande
partie des interrogés (65%) trouvent que le
niveau d’intégration des applications
informatiques
dans
leur
processus
d’approvisionnement est faible. Cependant,
il y a 23% qui le trouvent moyen et une
minorité de 12% qui l’estime fort.
Question n°6 : Votre système d’information est-il réactif face aux
évolutions des activités logistiques ?
Nous constatons que la plupart des
interrogés pensent que le système
d’information mis en place n’est pas réactif
face aux évolutions des activités logistiques
et n’offre pas des solutions aux problèmes
rencontrées par la DAT (79%), le reste
(21%) indiquent qu’il a cette particularité.
Question n°7 : Votre système d’information permet-il d’obtenir un
meilleur niveau de coordination entre les acteurs de la chaîne
logistique en amont (fournisseurs, prestataires et clients internes) ?
D’après les résultats ci-dessous, nous
remarquons que la majorité du personnel
interrogé (67%) trouve que leur système
d’information ne permet pas d’atteindre un
meilleur niveau de coordination entre les
acteurs de la chaîne logistique en amont
(fournisseurs,
prestataires
et
clients
internes).
Question n°8 : Evaluation globale de la performance du système
d’information :
L’analyse commune des activités proposées donne lieu à une
évaluation globale de la performance de la fonction système
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d’information au sein des entreprises, les taux de réalisation des
activités déterminent un taux global de performance fonctionnelle.
Tableau -01- Les taux de réalisation des activités référentielles
Activité
Taux de réalisation
Organiser le suivi
(25/48)*100= 52.08%
de la prestation logistique
Contractualiser avec
(00/48)*100= 0%
un prestataire informatique
Mettre en place un audit
(24/48)*100= 50%
régulier du système d’information
Faire une enquête
(16/48)*100= 33.33%
de satisfaction des utilisateurs
Regrouper les informations dans une (19/48)*100= 39.58%
seule base des données répartie entre
les différents services
Automatiser la gestion des opérations (9/48)*100= 18.75%
logistiques
Administrer et exploiter
(29/48)*100= 60.4%
les bases des données
Assurer une gestion informatique des (40/48)*100= 83.33%
entrepôts
Identifier et codifier les articles (48/48)*100= 100%
achetés
Chercher des solutions informatiques (28/48)*100= 58.33%
pour optimiser le processus
Echange de données informatisé
(20/48)*100= 41.67%
Taux de performance globale
46.96%
Source : les résultats du questionnaire.

Cette analyse nous a permis de positionner le SI de notre
échantillon d’entreprises dans le baromètre de taux de performance
globale proposé par Autissier (D) et Delaye (V) (2008) ( AUTISSIER
(D) et DELAYE (V),, 2008, pp. 166-167):
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Figure -03- Le baromètre de taux de performance globale du SI

Source : Adapté du : (AUTISSIER (D) et DELAYE (V), 2008, pp. 166167).

D’après les résultats obtenus, les systèmes d’information logistique
des sociétés concernées par notre étude, ont un taux de performance
globale à améliorer, alors il reste des efforts à fournir dans le court
terme pour qu’ils soient plus performants et augmenter sa contribution
dans les activités logistiques précédemment citées.
3.2. Discussion et analyse des résultats (questionnaire + entretien)
Le questionnaire adressé au personnel des entreprises relatif à
l’évaluation de l’impact du système d’information sur la performance
de la gestion de la chaîne logistique nous a permis de relever certaines
remarques que nous pouvons les résumer ci-dessous :
- La plupart du personnel juge que le système d’information actuel
ne répond pas à tous leurs besoins, en effet, l’insatisfaction des
utilisateurs est justifiée principalement par la simplicité du système
d’information utilisé et l’incompatibilité du système avec leurs
besoins.
- Ils ont signalé aussi que les procédures d’échange d’information
mises en place constituent un obstacle lors de la réalisation de leurs
missions, ce qui traduit le manque de coordination entre les différents
services du même département.
- Concernant la capacité de traitement des flux fournis par le
système d’information, les utilisateurs sont moyennement satisfaits.
- Le long délai de la transmission de l’information est un problème
majeur, les réponses ont montré que les responsables dans les
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différents niveaux organisationnels signalent la non disponibilité de
l’information instantanément.
- Le niveau d’intégration des applications informatiques dans le
processus d’approvisionnement des entreprises est faible et ne couvre
pas l’ensemble des opérations.
- Les systèmes d’information appliqués ne sont pas réactifs, ils n’ont
pas la capacité de fournir des solutions face aux problèmes rencontrés
et aux évolutions des activités.
- Les systèmes d’information actuels ne permettent pas d’atteindre
un meilleur niveau de coordination entre les acteurs de la chaîne
logistique.
- La contribution des systèmes d’information dans la réalisation des
activités de la chaîne logistique est faible dans la plupart des cas,
surtout en ce qui concerne la planification des opérations, la prévision
de la demande, l’ordonnancement des flux, la préparation des
commandes et la gestion des opérations de transport.
- Le taux de la performance globale des systèmes d’information
logistique obtenu grâce à une comparaison avec un modèle référentiel
est de 46.96%, nous constatons donc que les systèmes d’information
actuels ne permettent pas d’avoir une bonne maîtrise des différents
flux d’information ce qui influence négativement l’optimisation de la
performance de la chaîne logistique amont au sein de ces entreprises.
- Concernant l’importance des activités proposées dans le modèle
référentiel, les interrogés trouvent que la majorité des activités sont
importantes, surtout le suivi de la prestation logistique, l’audit régulier
du SI, l’enquête de satisfaction des utilisateurs, l’automatisation des
opérations logistiques et l’étude des opportunités fournis par les TIC
et les nouveaux progiciels de gestion.
- Les systèmes d’information ne répondent pas aux exigences de
maîtrise des flux d’information vu les limites des applications mises
en place et le faible taux de couverture entre les parties prenantes.
- L’absence de la maîtrise des flux informationnels est ainsi le
résultat de la mauvaise orientation des informations dans la plupart
des cas, ce qui se traduit par le retard de transmission de celles-ci.
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- Le faible niveau de la contribution du système d’information dans
le suivi de la réalisation des objectifs stratégiques influence
négativement la prise des décisions optimales et le pilotage de la
chaîne d’approvisionnement.
A travers cette étude et d’après les différentes discussions que nous
avons eu avec les principaux responsables ainsi que l’analyse des
documents internes et l’exploitation de toutes les réponses collectées à
travers le questionnaires, nous avons constaté qu’il existe plusieurs
insuffisances dans les systèmes d’information de ces entreprises,
cependant les systèmes actuels offre un nombre d’avantages limités.
Les points foibles
- Le système d’information de quelques entreprises (étatiques
surtout) est fondé sur la base des applications informatiques
développées par des ingénieurs internes ce qui limite les solutions
fournies par rapport aux optimales disponibles sur le marché.
- L’absence d’une veille technologique au sein de la plupart des
sociétés.
- L’absence d’une base de données des documents traités oblige
l’utilisateur de rétablir à chaque fois le même flux d’information. Or
que, ces flux à caractère répétitif sont déjà traités ce qui traduit une
redondance de travail et une perte de temps.
- L’insuffisance des applications dans le processus de reporting
nécessaires à la prise de décision et à l’évaluation de la performance.
- Les très longs délais d’approvisionnement dus à des formalités très
contraignantes, et à une utilisation abusive de la paperasse (supports
documentaires).
- L’absence d’un planning détaillé des opérations de transport (cas
de l’import-export)
- Pour le suivi des prestations, les gestionnaires de transport de
toutes les entreprises travaillent encore avec le téléphone, le téléfax et
gèrent manuellement leurs opérations.
Les points forts
- L’utilisation des applications informatiques développées par des
ingénieurs internes qui connaissent bien le processus de l’organisation
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et essayent de les adaptées pour répondre aux besoins (cas de
entreprises étatiques).
- Un suivi et une vérification rigoureuse de la circulation et du
contenu des flux d’information.
- Une politique de codification interne pour chaque article acheté est
appliquée dans toutes les entreprises ce qui permet d’atteindre un bon
niveau de traçabilité.
3.3. Les recommandations
Pour améliorer le système d’information et piloter la performance
de la chaîne logistique en amont, nous proposons aux responsables des
entreprises choisies les axes d’améliorations suivants :
- Réaliser un diagnostic général du système d’information mis en
place pour ressortir les besoins cibles.
- Standardiser les différents flux d’information nécessaires à la
réalisation des missions afin d’automatiser l’activité.
- Constituer une cellule de veille technologique, cela pourra mieux
informer les responsables sur les technologies disponibles sur le
marché afin de moderniser le système d’information actuel.
- Implanter un progiciel ERP pour permettre :
* La disponibilité et la diffusion des données fiables au
moment souhaité.
* Le contrôle des opérations en supprimant les tâches
de ressaisies manuelles.
* La création d’une piste d’audit basée sur la garantie
d’une totale traçabilité des opérations logistiques.
- Implanter un progiciel WMS pour fournir une parfaite
connaissance du stock et améliorer la productivité des entrepôts.
- Automatiser la gestion des opérations de transport pour assurer le
suivi opérationnel des tournées - Implanter un progiciel WMS pour
fournir une parfaite connaissance du stock et améliorer la productivité
des entrepôts.
- Automatiser la gestion des opérations de transport pour assurer le
suivi opérationnel des tournées.
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- Essayer de rendre les formalités et les procédures moins
contraignantes au sein des départements (surtout dans le secteur
étatique).
- Le déploiement d'un outil de gestion des référentiels fournisseurs,
qui permet, prioritairement, de maîtriser le risque fournisseurs, ainsi
que de standardiser les processus au sein de l’entreprise, mais aussi
d'améliorer la communication entre acheteurs et fournisseurs.

4. Conclusion
L’objet de notre travail de recherche, vise à déterminer le degré
d’influence du système d’information sur la gestion des opérations
logistiques en amont au sein d’un échantillon de vingt (20) entreprises
algériennes. Pour ce faire, nous avons puisé dans les ressources
bibliographiques, afin de cerner théoriquement notre sujet de recherche
et bien comprendre les principes du supply chain et du système
d’information.
A l’issue de notre travail de recherche, nous avons essayé de
démontrer que la synchronisation des flux physiques et informationnels
est reconnue comme le principe de base de la gestion des opérations
logistiques. Ce qui revient à dire que la maîtrise des flux
d’information grâce à l’utilisation du système d’information, des
TIC et l’intégration des nouveaux progiciels rend la chaîne logistique
plus performante et permet de piloter au sens large les flux physiques.
C’est dans cette optique que les entreprises ont fait de la
maîtrise de l’information une priorité pour rationaliser les processus
et assurer l’optimisation des activités logistiques. Surtout avec le
développement des systèmes d’informations et des TIC, qui a
permis aux entreprises de s’ouvrir sur le monde qui l'entoure, où le
partage des informations devient plus facile, plus rapide et plus
constructif, ce qui réduit les délais de traitement de celles-ci et
standardise les processus.
Au terme de ce travail de recherche, nous avons pu constater que les
systèmes d’information mis en place ne permettent pas d’avoir une bonne
maîtrise des flux informationnels, ce qui influence négativement
l’optimisation de la performance de la chaîne logistique amont des
entreprises. Ainsi le taux de la performance globale du système
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d’information logistique obtenu grâce à une comparaison avec un modèle
référentiel est de 46.96%. Donc, la modernisation des systèmes
actuels est une obligation que les responsables des entreprises ne
doivent pas négliger.
Par conséquent, nous avons pu à travers ces résultats confirmer notre
première hypothèse, à savoir que les dysfonctionnements dans la
chaîne logistique amont des entreprises algériennes, proviennent pour
la plupart, de la défaillance du système d'information.
Notre humble étude nous a permis aussi de confirmer la
deuxième hypothèse, selon laquelle les systèmes d’information ont des
limites qui freinent ces utilisateurs, ce qui est compatible avec les
résultats de notre enquête.
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Liste des entreprises concernées par notre étude :
N°
Nom de l’entreprise
NAFTAL
SPA
1
2 ETRAG SPA
3 HYDRA PHARM SPA

Domaine d’activité
Production et distribution des carburants
Fabrication des tracteurs agricoles
Production et distribution des produits
pharmaceutiques
Fournisseur des solutions HVAC
Exploitation des tramways
Fabrication de tous types des moteurs
Distribution de l’eau et la prise en charge de
l’assainissement
Fabrication des produits laitiers et dérivés
Fabrication et commercialisation des produits
d’hygiène bucco-dentaire et cosmétique
Prestataire des opérations d’assurance de
dommages
Entreprise de Climatisation et de Réfrigération
Production et distribution des produits
pharmaceutiques
Incinérateurs industriels pour déchets
Fournisseur des travaux d’impression
sérigraphique
Hôtellerie, restauration et tourisme
Distribution des produits pharmaceutiques

4
5
6
7

SARL PROCLIM
SETRAM SPA
EMO SPA
SEACO SPA

8
9

SARL SAFILAIT
SARL NATURA PRO

10

GAM Assurances SPA

11
12

SARL ECRC
SARL PHARMIDAL NS

13
14

SARL STID EST
EURL AD PACK

15
16
17
18

SARL Hôtel EL BEY
SARL ATTIRYAK
PHARM
SONELGAZ SPA
SARL MSI

19

SPA AL BARAKA

Fourniture des énergies électrique et gazière
Fourniture des structures en métal pour la
construction
Prestation des services financiers

20

EURL
BENDJABBALLAH

Fourniture des Structures en métal pour la
construction
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RESUME Notre étude porte sur l’apprentissage en ligne à l’ère du Covid-19
pour tenter de montrer comment les enseignants et les étudiants ont-ils
réagi à ce type d’apprentissage dans le contexte de la pandémie.
L’université de Bejaia comme d’autres universités du monde a
suspendu les cours en présentiel et s’est orientée vers l'apprentissage
en ligne, qui constitue un défi majeur pour les enseignants et les
étudiants. Bien qu’il provoque un changement au niveau de la
prestation et de l’évaluation, il permet ainsi de développer des
compétences numériques et des aptitudes spécifiques. On peut
toutefois se demander si les enseignants et les étudiants sont bien
outillés pour tirer profit de l'explosion de l'information à l'ère
d'internet, et comment ont-ils réagi au besoin de l’apprentissage en
ligne? Pour répondre à ces questions, nous avons mené durant la
période post-confinement une enquête qualitative auprès des
enseignants et des étudiants de l’université de Bejaia.
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MOTS CLES: Apprentissage, Covid-19, Numérique, E-Learning, Formation.
ABSTRACT:
Our study focuses on e-learning in the age of Covid-19 trying to show
how professors and students have responded to this type of learning in
the context of the pandemic. Bejaia University, like other universities
around the world, suspended face-to-face classes and shifted to online
learning, which poses a major challenge for professors and students.
Although it causes a change in the level of delivery and assessment,
but it allows the development of digital and specific skills. We can
however wonder if professors and students are well equipped to take
advantage of information explosion in this era of internet, and how
have they responded to the need for online learning? To answer these
questions, during the post-containment period, we conducted a
qualitative investigation of professors and students from University of
Bejaia.
KEYWORDS: Learning, Covid-19, Digital, E-Learning, Training.
1. Introduction

Les bouleversements soudains dus à la pandémie de Covid-19 ont
provoqué des ruptures contextuelles inédites à l’échelle mondiale.
Des rencontres physiques aux rencontres virtuelles, du travail au
bureau au télétravail, de l’enseignement en présentiel à l’enseignement
à distance, les différentes facettes de ces sphères sont repensées pour
freiner la propagation de la Covid-19 et assurer la sécurité de tous.
Dans l’enseignement supérieur, cela s’est traduit par une
véritable rupture pédagogique: les universités ont rapidement fermé;
il a été demandé alors aux enseignants d’assurer la «continuité
pédagogique» et aux étudiants de poursuivre les apprentissages
depuis leur domicile. L’apprentissage en ligne a brusquement
remplacé l’apprentissage en présentiel, et est devenu la norme.
Enseignants et étudiants ont été donc mis à l’épreuve et ont dû
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composer avec des nouvelles contraintes; isolement, manque de
ressources, accès limité…etc (Moubarak & al, 2020, p.10).
Compte tenu de cette situation inédite, mais aussi des défis éducatifs
à relever avant cette crise, nous souhaitons de même cerner les
expériences vécues des enseignants et des étudiants pour mieux
comprendre leur pouvoir d’action dans des conditions exceptionnelles
et inédites. Les premiers résultats de notre pré-enquête effectuée à
l’université ont révélé le malaise des enseignants et des étudiants,
s’estimant peu soutenus en post-confinement, peu formés et peu
préparés pour assurer la continuité pédagogique et surtout
considérant que leur travail a considérablement augmenté dans les
conditions de la crise. Malgré ces obstacles, la communauté
universitaire semble rester consciente des enjeux de la continuité
pédagogique et tente de s’adapter au nouveau contexte imposé.
À partir de ces premiers constats, l’objectif de la présente recherche
consiste à mieux comprendre comment les enseignants et les
étudiants ont-ils réagi à l’apprentissage en ligne dans le contexte de
la pandémie. Les analyses ont été conduites à la lumière des
caractéristiques de l’apprentissage en ligne dans le contexte de la
pandémie (accès et usage, utilité et difficultés rencontrées). Nous
exposerons en détails ces éléments dans la section réservée à la
présentation des résultats de l’étude.
Notre travail est divisé en trois parties : La première partie traite
l’apprentissage en ligne (définition, types d’apprentissage, le besoin à
l’apprentissage en ligne, les influences multiple qu’il peut y avoir,
ainsi le rôle du numérique dans tous ça). La partie suivante est
réservée à l’aspect méthodologique de la recherche, dans lequel
on présentera notre problématique, suivi des hypothèses de
recherche et la démarche méthodologique (la méthode adoptée,
la technique de collecte des données et la population d’étude).
Enfin, la dernière partie rend compte des résultats de l’enquête
de terrain réalisée auprès des enseignants et des étudiants de
l’université de Bejaia.
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2. A propos de l’apprentissage en ligne
2.1. Définition
L'apprentissage en ligne est « un système d'enseignement flexible
qui englobe tout type d'apprentissage via Internet. Il permet d’assurer
un enseignement aux apprenants qui ne sont pas en mesure de
suivre des cours en présentiel» (Leroux & al, 2017, p.240). Ceci
est particulièrement le cas en temps de crise, la pandémie de
coronavirus a généralisé le besoin pour ce type d’apprentissage ce
qui pose de nombreux défis à la communauté universitaire.
2. 2. Les types d’apprentissage en ligne
En effet, il existe deux types d’apprentissage en ligne : synchrone et
asynchrone (Amadieu & Tricot, 2014, p.83) ; L’apprentissage
synchrone est plus proche de l'enseignement présentiel, c’est-àdire il est soumis à la supervision directe d’un enseignant. Dans ce
cas, le programme d’étude se développe d’une manière linéaire et les
cours progressent en suivant un ordre chronologique préétabli.
Les horaires sont définis et contrôlés par l'enseignant à l'aide d’une
plateforme numérique d'apprentissage. Par contre, dans le cas de
l’apprentissage asynchrone, les apprenants réalisent leur expérience
d’apprentissage de manière indépendante. Ils suivent les cours en
ligne, mais sont libres d'apprendre selon leur convenance et avec une
interaction minimale avec l'enseignant ou le groupe d’apprenants.
2. 3. Vers l’apprentissage en ligne
Comme tout dispositif d’apprentissage, l’apprentissage à distance
nécessite de concevoir et mettre en place une situation
d’enseignement et d’apprentissage, ce qui suppose globalement de
définir l’objet, les objectifs, les finalités, les moyens et les outils
adéquats. Or, il possède aussi des caractéristiques particulières qui
sont la distance (d’ordre spatial, temporel, technologique,
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socioculturel, socio-économique et pédagogique) et les outils
numériques (Jacquinot, 1993, p.61).
La mise en œuvre d’un dispositif d’apprentissage à distance dépend
donc de la gestion de l’ensemble de ces caractéristiques et surtout
des distances mentionnées, sans oublier l’importance des
compétences et connaissances technologiques des enseignants et des
étudiants, qui doivent sans cesse se renouveler compte tenu du
développement accéléré et de la diversification des technologies
numériques (Backfischa & al, 2020, p.141).
En temps ordinaire, à l’ère des technologies numériques, les
dispositifs d’apprentissage en ligne deviennent de plus en plus
complexes à gérer et nécessitent une planification et une préparation
conséquentes sur le plan temporel et précises en matière d’ingénierie
pédagogique (Charroud, & al, 2020, p.54). Dans la situation
d’urgence actuelle liée à la pandémie mondiale, que pourrait-on alors
dire de ce type d’apprentissage auquel les enseignants et les étudiants
ont dû s’adapter très rapidement?
Les premières réflexions et analyses menées à ce sujet n’écartent pas
la piste d’un certain nombre de difficultés générées par le caractère
soudain, global et imprévisible de la situation (Barras & Dayer,
2020, p.28), ce qui rend le processus plus complexe. Ainsi, selon
certains chercheurs, la situation de confinement urgente et forcée
peut mener à des « appauvrissements des contenus et des évaluations,
à une surcharge cognitive » (Charroud, & al, 2020, p.57), ou encore
à une discontinuité pédagogique et à des décalages entre les objectifs
et la mise en œuvre (Detroz, & al, 2020, p.115). Toutefois, cela peut
aussi être l’occasion de questionner et réinventer ses pratiques.
2. 4. Influences et rôle du numérique
Depuis le début de la Covid-19, les normes et les conventions qui
régissent les sphères personnelles, professionnelles et académiques
de tout un chacun sont bouleversées par cette pandémie mondiale
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sans précédent (Cuerrier & al, 2020, p.7). En réponse à celle-ci, des
actions et des mesures sont mises en place, entraînant ainsi des
transitions drastiques à plusieurs niveaux.
L’éducation est l’un des domaines les plus sévèrement touchés par la
crise, puisque les établissements d’enseignement primaire, secondaire, et
universitaire ont suspendu temporairement les cours en présentiel à plus
de 1,6 milliard d’apprenants et 60 millions d’enseignants à travers le
monde (Unesco, 2020). En plus d’être tangibles, les influences et
les répercussions de la pandémie à tous ordres d’enseignement sont
variées considérant la réalité et les défis spécifiques avec lesquels les
établissements doivent composer. De fait, puisque le curriculum, les
objectifs de formation et les compétences à développer diffèrent,
un regard nuancé et précis est de mise afin de brosser un portrait du
domaine à tous les ordres d’enseignement.
Avec la place grandissante des outils numériques à l’enseignement et le
développement de nouveaux dispositifs technologiques répondant aux
caractéristiques et aux besoins des étudiants, plusieurs travaux de
recherche ont commencé à interroger leur efficacité sur différents
aspects (socio-affectifs, motivationnels, cognitifs) des apprentissages,
ainsi que sur les performances scolaires. Néanmoins, les résultats
sont mitigés et ne permettent pas de conclure, comme le précisent
G. Leroux, dans une revue critique récente des méta-analyses
(Leroux & al, 2017, p.446).
Globalement, des gains d’apprentissages sont observés de manière
inégale en fonction des types de technologies numériques, des
contextes de mise en œuvre ou des usages étudiés et la taille d’effet
reste modeste (Cheung & Slavin, 2012, p.203). Toutefois, ces gains,
en matière de performances, ne sont pas systématiquement associés à
des gains motivationnels (Amadieu & Tricot, 2014, p.88). Pour mieux
rendre compte de l’efficacité des dispositifs numériques, Leroux,
Monteil et Huguet (2017) insistent sur l’importance de l’analyse des
interactions des déterminants, des conditions et des modérateurs
susceptibles d’influencer différentes dimensions de l’apprentissage.
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3. Aspects méthodologiques
3. 1. Problématique et hypothèses
La pandémie de coronavirus a généralisé le besoin pour
l’apprentissage en ligne, ce qui pose de nombreux défis aux
enseignants et aux étudiants. L’université comme d’autres
établissement a suspendu les cours en présentiel et s’est orientée
vite vers l'apprentissage en ligne, qui se définit comme un système
d'enseignement qui fait recours aux technologies de l’information et
de la communication (TIC), en particuliers des logiciels et des
applications, en utilisant plusieurs plateformes numériques.
Le recours à ce type d’apprentissage constitue un défi majeur pour
les enseignants et les étudiants, bien qu’il provoque un changement au
niveau de la prestation et de l’évaluation, mais il permet ainsi de
développer des compétences numériques et des aptitudes spécifiques
chez les enseignants et les étudiants.
Dans le contexte présent de l'enseignement supérieur, l’internet
apparaît comme le seul moyen pour assurer les enseignements. La
transition vers l’internet provoque un changement qui impacte la
prestation et l'évaluation des cours. Bien géré, l'enseignement en ligne
permet d'atteindre les objectifs pédagogiques d'un cours ou d'une
formation, il permet également de développer des compétences et
des aptitudes spécifiques, telles que les compétences numériques et
des compétences supplémentaires favorisées par un apprentissage
actif.
Un telle problématique nous invite à nous interroger par rapport à la
place de l’apprentissage en ligne, appelé également l’enseignement à
distance dans nos universités: On peut toutefois se demander si les
enseignants sont bien outillés pour tirer profit de l'explosion de
l'information à l'ère d'internet, et comment ont-ils réagi au besoin de
l’apprentissage en ligne dans le contexte de la pandémie? Les
étudiants, ont-ils accès à ce type d’apprentissage ? Est-il bénéfique
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pour eux? Nous tenterons d’apporter des éléments de réponse à ces
questions à travers deux hypothèses:
1/ Etant donné que la majorité des enseignants n’ont pas suivi une
formation à propos de l’apprentissage en ligne, ils trouvent des
difficultés pour adopter ce type d’apprentissage dans l’enseignement,
notamment à l’ère du Covid-19.
2/ Bien que l’apprentissage en ligne offre une variété d’avantages, qui
peuvent profiter aux étudiants, toutefois ces derniers ne sont pas bien
préparés à l'avance pour passer à l'apprentissage en ligne, ce qui rend
l’accès limité.
3. 2. Méthode et technique
Afin de vérifier le contenu de nos hypothèses de recherche, et vu la
nature de notre objet d’étude, nous avons opté pour la méthode
qualitative, qui vise à questionner de façon approfondie à partir d’un
nombre plus restreint d’observations. Elle s’intègre dans une
démarche compréhensive qui privilégie la connaissance intime d’un
phénomène (Corbière & Larivière, 2020, p.21).
Cette méthode semble la plus appropriée pour enquêter sur les
représentations des enseignants et des étudiants sur l’apprentissage en
ligne, puisque l’objectif était de montrer comment les enseignants et
les étudiants perçoivent-ils ce type d’apprentissage dans le contexte de
la pandémie. A cet effet, nous avons utilisé la technique de l’entretien
semi-directif, afin de permettre à nos enquêtés de s’exprimer
librement par rapport aux différents aspects liés à l’apprentissage en
ligne (accès, usage, utilité, difficultés…etc).
Un guide d’entretien a été élaboré sur trois axes principaux: le premier
axe concerne l’accès et l’usage de l’apprentissage en ligne, le
deuxième axe porte sur l’apprentissage en ligne et son utilité
(avantages et inconvénients), tandis que le dernier axe traite les
difficultés de l’apprentissage en ligne.
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3. 3. Enquête de terrain
Nous avons mené notre enquête de terrain, durant la période postconfinement auprès des enseignants et des étudiants de l’université de
Bejaia, où nous avons interrogé au hasard 20 enseignants (11 de sexe
féminin et 09 de sexe masculin, en qualité de permanents, stagiaires et
vacataires) ; et 20 étudiants (12 de sexe masculin et 08 de sexe
féminin, répartis sur plusieurs niveaux d’études : licence, master et
doctorat). Les caractéristiques de notre population d’étude
apparaissent en détails dans le tableau ci-dessous.
Tableau I.- Caractéristiques de la population d’étude
Enseignants
Enq Se Spécialité
Qualité
uêté xe
s
01
M Sociologie
Permanent
02
M Histoire
Permanent
03
M Psychologie Permanent
04
M Sociologie
Permanent
05
M Sociologie
Permanent
06
F
Psychologie Permanent
07
F
Sociologie
Vacataire
08
F
Sociologie
Vacataire
09
F
Sociologie
Vacataire
10
M Sociologie
Vacataire
11
F
Droit
Stagiaire
12
F
Droit
Permanent
13
M Economie
Vacataire
14
F
Gestion
Vacataire
15
F
Economie
Stagiaire
16
F
Français
Stagiaire
17
F
Français
Permanent
18
F
Gestion
Permanent
19
M Philosophie Permanent
20
M Histoire
Permanent
Source : données de l’enquête
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Enq
uêté
s
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sex
e
M
M
M
F
F
M
F
M
F
M
M
F
F
F
M
F
F
M
M
F

Etudiants
Niveau
Spécialité

Licence
Licence
Licence
Licence
Licence
Master
Master
Licence
Licence
Doctorat
Master
Master
Doctorat
Licence
Licence
Doctorat
Master
Master
Master
Doctorat

Sociologie
Sociologie
Sociologie
Sociologie
Sociologie
Psychologie
Droit
S. sociales
S. sociales
Sociologie
Economie
Economie
Economie
S. Politiques
S. Politiques
Economie
Commerce
Droit
Commerce
Français
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4. Discussion et analyse des résultats
Après avoir recueilli les données sur le terrain, et après avoir fait un
travail de transcription des entretiens; nous avons procédé à l’analyse
thématique « horizontale et transversale», qui cherche une cohérence
thématique inter-entretiens, qui relève les différentes formes sous
lesquelles le même thème apparaît d’un sujet à un autre, mais
également intra-thèmes pour tenter de relever des contradictions et
procéder aux comparaisons (Paille & Mucchielli, 2008, p.74).
Après avoir rassemblé notre corpus d’étude, nous avons procédé à
l’analyse thématique du contenu des entretiens réalisés. Il ressort à
travers l’analyse qu’il y a tant d’informations et de résultats qu’on
peut les regrouper dans les éléments suivants:
- L’accès à l’apprentissage en ligne dans le contexte de la pandémie.
- L’utilité de l’apprentissage en ligne dans le contexte de la pandémie.
- Les difficultés de l’apprentissage en ligne dans le contexte de la
pandémie.
4. 1. L’apprentissage en ligne: accès et usage dans le contexte de la
pandémie
Dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire mondiale (Covid19), l’apprentissage en ligne a suscité un débat entre les spécialistes de
l’éducation et de la pédagogie, vu son importance pour la continuité
des activités pédagogiques au profit des apprenants, qui ne sont pas
en mesure de suivre leurs cours en présentiel à cause des mesures
sanitaire et de prévention contre la Covid-19. Tout le monde
s’accordent à dire que l’apprentissage en ligne peut être
bénéfique pour la communauté universitaire ; « Grâce à mes
propres moyens, je peux accéder au portail SNDL par exemple, qui
me permet d’effectuer des recherches scientifiques, lire et télécharger
des articles scientifiques », mais peut de personnes se sont
interrogées sur l’accès aux ressources numériques afin de
procéder à ce type d’apprentissage.
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Les résultats de notre enquête ont montré que seule la moitié des
enquêtés que nous avons interrogé, ont accès aux moyens
numériques ; « Oui ! Pas de soucis pour moi, je trouve ça évident, car
nous ne pouvons pas se focaliser plus précisément sur un
apprentissage en ligne sans faire allusion aux moyens numériques
(micro, tablette, Smartphone, internet…etc)». Par contre, certains
n’ont pas l’accès, et ce pour plusieurs raisons, généralement ils se
débrouillent avec leurs propres moyens. On parle souvent des
enseignants moins stables sur le plan professionnel; « On n’a pas le
choix, cette crise sanitaire m’a pousser à réagir avec mes propres
moyens pour réaliser mes travaux et effectuer mes recherche, et
pourtant l’université est sensée de m’offrir les moyens afin de réussir
l’apprentissage en ligne ».
L’accès aux moyens numériques, est qualifié donc de trais faible,
notamment dans le lieu du travail. Plusieurs difficultés techniques
n’ont fait que retarder le processus d’apprentissage en ligne. La
formation à titre d’exemple est l’un des éléments indispensables pour
réussir l’opération, d’ailleurs la majorité des enseignants et des
étudiants que nous avons rencontré n’ont pas suivi une formation sur
le numérique ou plus au moins sur l’apprentissage en ligne; « Non !
Malheureusement, je n’ai suivi aucune formation dans ce sens, peut
être ce n’est pas prévu par la tutelle, et pourtant c’est plus que
nécessaire dans le temps actuel ».
En effet, l’apprentissage en ligne demande un certain niveau de
compétences technologiques pour l’assurer, d’où une formation
s’impose (Barras & Dayer, 2020, p.28). Nos enquêtés étaient très
favorable à cette question, d’ailleurs certains d’entre eux (le cas des
enseignants nouvellement recrutés), ont suivi une formation en ligne
sur l’utilisation des TIC dans les situations d’apprentissage; « J’ai de
la chance d’avoir suivi une formation en TIC en ligne dans le cadre
du programme national pour la formation des enseignants
nouvellement recrutés, et c’était intéressant».
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Néanmoins, ceci reste insuffisant selon eux, parce qu’il n’est pas
accompagner de moyens qui leurs permet d’appliquer ces TIC
réellement avec leurs étudiants, qui ne sont pas bien eux-mêmes
préparé aux technologies de l’information et de la communication.
Les étudiants ont déclaré qu’ils ont des difficultés à maîtriser le
contenu des cours postés en ligne par leurs enseignants; «On
n’arrive pas à suivre, il y a des concepts nouveaux et tout dépond des
modules, en général, c’est très difficile de comprendre les cours sans
l’explication des enseignants ».
Cependant, malgré les effets secondaires de la pandémie sur le
fonctionnement du système universitaire, notamment sur le plan
pédagogique, ainsi l’absence de la formation en numérique, les
enseignants et les étudiants ont réagi favorablement à
l’apprentissage en ligne. Ce dernier est jugé très nécessaire pour
sauver l’année universitaire; « Étant donné que la pandémie a mis
l’université en mode pause, l’apprentissage en ligne était l’unique
solution pour reprendre les études, je retrouve ça logique et pertinent,
il faut juste s’adapter ».
Tout en admettant le rôle primordial de la technologie dans
l'apprentissage en ligne, il faut reconnaitre qu’une mise en œuvre
réussie de l'apprentissage en ligne nécessite avant tout une
maîtrise avérée des nouvelles technologies (Brehm & al, 2018,
p.92). Une partie des enseignants interrogés ont réagi difficilement
à l’apprentissage en ligne pendant la crise sanitaire mondiale, cela
à cause de la non maîtrise du numérique; «Honnêtement, c’était
difficile pour moi, parce que je ne maîtrise pas l’outil informatique, je
ne sais même pas comment partager mon cours en ligne pour mes
étudiants à travers la plateforme e-Learning ».
Ce constat est celui aussi des étudiants interrogés; « J’ai été surprise
par l’apprentissage en ligne, les conditions de la pandémie ont fait
changé tout, et ça été vraiment quelque chose de nouveau pour moi ».
Le recours au numérique dans l’enseignement est vu comme quelque
chose de nouveau par les enseignants et les étudiants, ces derniers
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n’ont d’autre choix que de s’adapter à l’apprentissage en ligne, dans
un monde où les gents sont captivés par ses différentes plateformes
numériques.
4. 2. L’utilité de l’apprentissage en ligne dans le contexte de la
pandémie
Le numérique n’a d’intérêt qu’a travers des usages qui en sont faits
(karsenti, 2019, p.36), l’utilité de l’apprentissage en ligne dans le
contexte de la pandémie est l’un des sujets les plus abordés par les
enseignants et les étudiants interrogés ; « L’utilisation de
l’apprentissage en ligne pendant cette crise sanitaire a permis de
revoir les méthodes d’enseignement à l’université ». Ainsi, ils
s’accordent à dire qu’il permet de développer des compétences
numériques, chez une grande partie d’apprenants attentifs aux
plateformes numériques comme (e-Learning). Bien qu’il favorise une
interaction avec les supports mis à la disposition des étudiants, il
permet ainsi de créer une interactivité à travers des plateformes
collaboratives. En effet, l’apprentissage en ligne est très utile et
indispensable, il constitue voir même un défit pour la communauté
universitaire ; « Je dirai si ce n’est pas cette adoption de
l’enseignement à distance, peut être nous nous s’en sortirons jamais
afin qu’on puisse assurer cette continuité pédagogique à l’image des
autres pays ». La pandémie du Covid-19 a fait apparaître le besoin de
l’apprentissage en ligne, jugé important pour la continuité des activités
d’enseignement dans plusieurs pays.
Dans le contexte de la pandémie, l’apprentissage en ligne dans notre
pays était presque la seule solution pour assurer la continuité des
programmes pédagogiques au titre de l’année universitaire 2019-2020,
non seulement, il facilite l’accès à l’information et à l’actualisation
des connaissances, mais il permet d’acquérir des nouvelles
compétences numérique (karsenti, 2019, p.38). Il permet également
aux acteurs universitaires de se balancer dans le numérique et
d’augmenter leur participation à travailler à distance ; « Pour moi, il
est très efficace, car j’ai réussi à organiser mes activités
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d’enseignement à distance sans me déplacer à l’université, surtout en
étant une maman, je le trouve donc bénéfique ».
Pour ce qui est des avantages de l’apprentissage en ligne, il faut noter
qu’ils sont nombreux: Il favorise une interaction avec les supports
mis à la disposition des apprenants à travers des plateformes
d’apprentissage (Brehm & al, 2018, p.94). Il permet également de
développer des compétences numériques chez les apprenants par des
activités de groupe, cela va encourager d’avantage l’accès rapide à
l’information. Sur le plan pratique, nos enquêtés ont qualifié
l’apprentissage en ligne comme un moyen très économique pour eux ;
« Je trouve que l’apprentissage en ligne est économique dans le sens
qu’il réduit énormément de frais de déplacement et d’impression des
documents pour les étudiants, ils peuvent avoir par exemple la version
numérique des cours en ligne facilement ». Plusieurs étudiants étaient
favorables à l’enseignement en ligne, puisque il n’est pas obligatoire,
contrairement à l’enseignement en présentiel, cela peut être considéré
comme l’un des avantages de ce type d’apprentissage ; « Oui ! Il me
donne la possibilité de combiner entre les études et le travail ;
honnêtement, ça m’arrange, puisque je travail et je continu mes
études en même temps, c’est rentable pour moi ».
Toutefois, il ne faut pas pour autant ignorer quelques inconvénients de
ce type d’apprentissage : il est une source de distraction y compris en
classe, qui peut entrainer une déconcentration chez l’apprenant, les
technologies sont également chronophages (Karsenti, 2019, p.41),
c’est-à-dire, elles occupent beaucoup de temps pour les apprenants.
Dans ce cas, la question de la dépendance ou l’addiction aux écrans
peut surgir. L’apprentissage en ligne peut, en effet, réduire les
interactions sociales à cause de la dépendance des étudiants aux cours
en ligne, ce qui en courage également l’absentéisme aux cours en
présentiel, puis l’incompréhension, un enseignant a déclaré ; « Il me
semble que les étudiants n’assimilent pas bien le contenu des cours
posté sur e-Learning pas les enseignants, d’ailleurs j’ai remarqué ça
à travers les réponses de mes étudiants dans leurs copies d’examen».
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Ces difficultés peuvent influencer négativement le processus de
généralisation de l’apprentissage en ligne dans l’enseignement
supérieur, qui constitue un défi majeur pour les universités ; « Je ne
suis pas très favorable à la généralisation de ce type d’apprentissage,
car nous n’avons pas les moyennes nécessaires pour le faire, je pense
qu’il faut aller graduellement et d’une manière progressive pour faire
habituer la communauté universitaire à ce genre de projet ». Dans le
contexte présent de l'enseignement supérieur, la généralisation de
l’apprentissage en ligne peut être une solution à condition, qu’il y
aura une volonté d’aller vers le numérique et d’offrir les moyens
technologiques nécessaires.
4. 3. Les difficultés de l’apprentissage en ligne dans le contexte de
la pandémie
Bien que l'apprentissage en ligne offre une flexibilité que n’assurent
pas les classes traditionnelles, qui aurai logiquement facilité
l’apprentissage (Gauthier & al, 2013, p.22), or c’est l’inverse qui c’est
produit, parce que les enseignants et les étudiant ne sont pas bien
préparés à l'avance pour l’apprentissage en ligne, qui demande
d’ailleurs un certain niveau de compétences technologiques, voir
même une formation initiale ; « Je dirai que nous sommes pas près
pour ce type d’apprentissage, ni les enseignants, ni les étudiants.
Aucune formation n’a été réservée à nous, alors franchement ! C’est
difficile d’étudier dans ces conditions ».
Il faut noter également que l’infrastructure technologique peut
représenter un obstacle, une connexion internet faible peut
considérablement affecter la participation des apprenants à
l’apprentissage en ligne, notamment pour accéder à la plateforme eLearning, d’autant plus que cette infrastructure technologique n'est
pas toujours adaptée à une telle crise, en particulier parce que les
établissements d'enseignement supérieur sont passés à l'enseignement
en ligne sans avoir la moindre préparation. Les enseignants et les
étudiants que nous avons interrogé se sont focalisés sur le problème de
connexion au réseau internet, qui entrave leurs activités
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d'apprentissage; « C’est claire ! Le problème numéro 01 de
l’apprentissage en ligne, c’est bien le faible débit de connexion, ce
qui nous permet pas d’accéder facilement à la plateforme eLearning de l’université pour échanger et interagir».
Il est crucial d'organiser les activités d'apprentissage pour
maintenir la motivation et l’attention des groupes d’apprenants,
puisque ils doivent rester souvent connectés au processus
d’apprentissage en ligne; « J’ai rencontré beaucoup plus, des
difficultés techniques, parfois j’accède difficilement à la plateforme
numérique e-Learning pour télécharger les cours ».
Les coupures d'électricité constituent un obstacle majeur pour ce
processus, ce qui pourrait empêcher les apprenants de rejoindre une
session en ligne programmée à une heure précise. Les difficultés de
l’apprentissage en ligne citées précédemment représentent les raisons
pour lesquelles, les enseignants et les étudiants préfèrent dont leur
majorité l’enseignement en présentiel, sous prétexte qu’il remplit
autant de condition par rapport à l’enseignement à distance, ce dernier
ne permet pas selon eux de développer d’avantage le contenu des
cours postés en ligne, en plus l’interactivité est absente; « De ma part,
je préfère le présentiel, car il me permet de bien transmettre mon
message aux étudiants en donnant beaucoup d’explication, suivi
d’exemples pratiques. Par contre, en ligne, ils trouvent des difficultés
pour comprendre le contenu du cours ».
Par ailleurs, il existe une catégorie d’enseignant et d’étudiant qui ont
préféré l’enseignement à distance, notamment à l’ère du Covid-19.
Généralement se sont des acteurs universitaires bien branchés au
monde virtuel, maîtrisent l’outil informatique et possèdent des
compétences numérique; « C’est une très bonne chose, il m’a permis
de développer mes compétences numériques et chercher des sources
d’information en ligne et de préparer mes travaux de recherche sans
me déplacer à l’université, d’autant plus que je n’ai pas le temps à
cause de mon travail ». L’apprentissage en ligne dans ce cas constitue
un avantage majeur pour cette catégorie d’étudiants.
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L'apprentissage en ligne offre à l'apprenant la flexibilité et le confort
de son propre espace par rapport à la salle de classe (Jacquinot, 1993,
p.62). En contrepartie, il exige aux apprenants une motivation,
un engagement et une planification rigoureuse (Gauthier & al, 2013,
p.22). Cela ne peut pas se faire sans la formation, qui représente la
solution la plus logique pour aller vers le numérique ; « Je crois que la
tutelle doit réfléchir sur la formation et sur l’ensemble des avantages
qu’elle possédait et les outils qu’ils pourraient contribuer à garantir
un apprentissage en ligne fiable ». Une équipe d’enseignants
comprenant des compétences avérées dans le domaine informatique
(en ingénierie de formation en ligne, technologie et manipulation de
la plate-forme d’apprentissage) doit être formée pour une prestation
de qualité. Une volonté politique est nécessaire aussi pour concrétiser
le projet de la généralisation de l’apprentissage en ligne ; « Il faut qu’il
y ait une volonté politique d’aller vers la généralisation de ce type
d’apprentissage dans l’enseignement supérieur », sans oublier
d’accompagner tous ça avec des moyens matériels et techniques
(améliorer le débit de connexion, l’audio-visuel, faciliter l’accès aux
plateformes numérique, l’utilisation des TIC et fournir aux étudiants
des guides procédures…etc).

5. Conclusion
En Algérie, bien qu’il existe une volonté d’orienter l’enseignement
supérieur vers le numérique, à travers l’adoption de l’apprentissage en
ligne comme solution pour assurer la continuité des activités
pédagogique en temps de pandémie, mais cette ambition est freinée
par plusieurs difficultés d’ordre technique et pédagogique (citées
auparavant). Les résultats de l’enquête ont montré que tout le
monde s’accordent à dire que l’ouverture sur le monde virtuel est
très important et insistent sur le fait qu’il faut s’adapter aux
nouvelles exigences en matière d’apprentissage numérique, mais la
réalité nous montre qu’il y a un retard énorme par rapport au reste du
monde sur cette question.
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Il faut noter également que même si l’apprentissage en ligne offre une
variété d’avantages remarquable aux enseignants et aux étudiants.
Toutefois ces derniers ne sont pas bien préparés à l'avance pour passer
de l’apprentissage en présentiel à l'apprentissage en ligne. Ce passage
est vécu comme une surprise à cause du Covid-19, un soutien doit être
donc offert aux étudiants et aux enseignants qui se sont trouvés forcés
d’adopter ce type d’apprentissage avec difficultés et sans aucune
formation au préalable.
Afin de préparer les étudiants à des études en ligne réussies, les
établissements de l’enseignement supérieur et les gestionnaires de
programme devraient les former et leur offrir des directives et des
orientations (Lafleur & Samson, 2020, p.35). Cependant, il reste
préférable que les institutions engagées dans une transition vers
l'apprentissage en ligne fournissent aux étudiants un guide qui
couvre brièvement les différents aspects de ce type d'apprentissage.
En termes d'infrastructure, qui est un pilier majeur dont dépend le
succès de l'apprentissage en ligne (Cuerrier & al, 2020, p.8), nos
enquêtés insistent sur deux éléments importants: l’internet et les
appareils digitaux permettant d'enregistrer les sessions de cours, les
étudiants et les enseignants doivent se connecter et interagir à l'aide
d'appareils digitaux (ordinateurs portables, webcams, téléphones
intelligents,...etc). Ensuite, afin de se balancer dans le numérique, il
faut leurs garantir un accès internet cohérent et fiable à chaque session
d'apprentissage, puis familiariser avec les outils numériques et les
différentes fonctionnalités des plateformes.
Il n’est pas évident de résumer l’ensemble des aspects et
approches liés à la transition massive et soudaine vers
l’apprentissage en ligne dont certains sont présentés dans ce
travail. Néanmoins, tout en admettant le rôle primordial de la
technologie, il faut reconnaitre qu’une mise en œuvre réussie de
l'apprentissage en ligne nécessite avant tout une stratégie qui
tienne compte deux paramètres: les acteurs et les outils. Les
enseignants sont les mieux placés pour décider des approches et ils
Bessai Rachid
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doivent être partenaires du processus de prise de décision.
Les étudiants doivent actualiser leurs connaissances en matière
d’apprentissage en ligne, mais également être motivé, réactif,
curieux et attentif aux différents contenus proposés dans les
plateformes numériques. Les outils à adopter pour l’apprentissage
en ligne doivent être en conformité avec les objectifs et les résultats
attendus. Bref, la motivation, la compétence et la technologie sont
des ingrédients nécessaires pour une transition réussie vers
l’apprentissage en ligne.
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RÉSUMÉ On assiste ces dernières années à une évolution remarquable dans
l’enseignement supérieur qui se décline en des modalités variées et
novatrices, la classe inversée en fait partie, cette nouvelle modalité
pédagogique peut être une réponse satisfaisante au problème fatidique
de l’hétérogénéité des classes, qui regroupent des étudiants de profils
différents, selon Zakhartchouk (2015), cette diversité pourrait être une
source de richesse. Notre objectif étant de proposer une modalité
pédagogique pour traiter l’hétérogénéité des rythmes d’apprentissage,
nous tenterons en particulier de voir jusqu'à quel point la classe
inversée pourrait réduire les écarts en classe. Pour tenter de répondre à
notre questionnement, nous avons mené une expérimentation auprès
d’étudiants inscrits en master,en contexte universitaire algérien. Les
résultats de cette recherche ont montré que la classe inversée peut
offrir un environnement favorable, pour la prise en charge de
l’hétérogénéité des rythmes d’apprentissage.
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MOTS-CLÉS : INNOVATION PÉDAGOGIQUE, CLASSE
INVERSÉE, AUTOFORMATION, HÉTÉROGÉNÉITÉ DES
RYTHMES D’APPRENTISSAGE, GAIN D’APPRENTISSAGE.
ABSTRACT:
We have witnessed in recent years a remarkable evolution in higher
education which comes in innovative modalities; the flipped
classroom is one of them. This modality can be a satisfactory answer
to the heterogeneity of the classes which bring together students of
different profiles, according to Zakhartchouk (2015). Our objective
being to propose an educational method to deal with the heterogeneity
of learning rhythms, we will in particular try to see to what extent this
method could reduce the gaps in class. Trying to answer our
questions, we conducted an experiment with mater student in Algerian
university context. The results of this research have shown that the
flipped classroom can offer a favorable environment for the
management of the heterogeneity of learning rhythms.
KEYWORDS: PEDAGOGIC INNOVATION FLIPPED CLASSROOM,
SELF-STUDY,
HETEROGENEITY
LEARNING GAIN.
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RHYTHMS,

Introduction
Destiné aux grands groupes, le cours magistral essentiellement centré
sur le contenu, est fortement inspiré du « modèle simultané proposé
par Jean Baptiste de La Salle au XVIII siècle » Zakhartchouk (2015,
p. 6). Ce modèle pédagogique est le plus utilisé dans les universités
algériennes et partout dans le monde en raison des effectifs
importants et parfois par manque d’encadrement.
Pourtant, nombreux sont les dysfonctionnements générés par ce type
de pratique pédagogique (Meirieu, 1992 ; Zakhartchouk, 2015)
Accentuation de l’hétérogénéité ;
Ennui des étudiants ;
Perte de concentration ;
Décrochage des étudiants.
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Dans ce genre de pratique pédagogique, tous les étudiants effectuent
les mêmes tâches au même moment et dans un même espace. L’une
de ces tâches demeure la compréhension et l’assimilation du cours de
l’enseignant ; ceci se fait sans tenir compte des différences existantes
au sein du groupe.
Ces différences résident principalement dans la diversité des niveaux
et dans la richesse des profils d’apprentissage.
Á l’université, en classe de langue, les étudiants n’ont pas tous le
même niveau, ni la même capacité à s’exprimer librement. Cette
hétérogénéité ne touche pas uniquement les niveaux langagiers ; les
groupes d’étudiants sont hétérogènes de par leur vécu, leur formation,
leur vision du monde, leur milieu socioculturel, leur âge et les
représentations qu’ils ont de la matière et de l’enseignant ; ils sont
également hétérogènes de par leur rythme d’apprentissage. Gérer cette
hétérogénéité met les compétences de l’enseignant à rude épreuve.
Les questions que nous nous posons sont les suivantes :
Comment gérer le problème fatidique de l’hétérogénéité des rythmes
d’apprentissage?
Quel dispositif mettre en œuvre pour permettre à chaque étudiant de
progresser à son rythme ?
Nous nous sommes inspirée de notre expérience dans l’enseignement ,
qui nous a mis au cœur de l’agir professoral, où nous avons eu la
chance d’expérimenter plus d’une pratique pédagogique, pour pouvoir
réduire cette hétérogénéité grandissante et de mieux gérer le temps en
classe , par ailleurs nous avons eu la chance de tester et de re-tester la
classe inversée sous toutes ses formes, nous avons réalisé que cette
modalité pédagogique permettait à tous les étudiants quelque soit leur
niveau , de participer et de s’impliquer dans cette démarche, ceci nous
paraissait une piste intéressante à explorer.
Nous avançons dans ce travail que le dispositif hybride, techno
pédagogique de type « classe inversée » pourrait traiter
l’hétérogénéité des rythmes d’apprentissage par le biais de
l’autoformation qu’il propose. Pour ce faire nous avons mené une
expérimentation auprès d’étudiants inscrits en première année master,
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dans le département de français de l’Université Mohamed Echerif
Messaiadia, Souk-Ahras.
Dans une perspective didactique, nous visons à faire de
l’hétérogénéité un lieu de richesse et non un lieu de tension pour une
prise en charge efficiente des disparités des rythmes d’apprentissage.
Notre objectif étant de réduire l’hétérogénéité en classes de langue à
l’université et de la transformer en lieu d’égalité des chances et non
en lieu où les écarts se dessinent plus.
Avant de présenter notre terrain de recherche et notre dispositif
empirique, il conviendrait de présenter quelques notions théoriques
qui constituent notre objet d’étude avant de les mettre en application.
2. État

de l’art

2.1.- La classe hétérogène : une multitude de profils à gérer

Une classe est hétérogène par définition, les apprenants ne sont pas
tous égaux, ils présentent des différences minimes quelles soient, mais
très significatives.
Selon Bruns, 1995 « il n’y a pas deux apprenants qui :
Progressent de la même vitesse ;
Soient prêts à apprendre en même temps ;
Utilisent les mêmes techniques d’étude ;
Résolvent les problèmes exactement de la même
manière ;
Possèdent le même répertoire de comportement ;
Possèdent le même profil d’intérêt ;
Soient motivés pour atteindre les mêmes buts.
La classe hétérogène regorge de richesses de profils, cette complexité
dans la composition d’une même classe est souvent source de tension
chez l’enseignant, car gérer à la fois une multitude de profils n’est pas
chose aisée, comme le confirme Grandguillot (1993, p. 11) « Les
classes sont désormais et pour longtemps hétérogènes. C’est
pourquoi il est devenu si difficile d’enseigner». Face à cette richesse
de profils et loin du mythe du collectif idéal, la classe hétérogène doit
Mammeri Hessaïna, Kadi Latifa, Ouhaibia Billel
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être considérée comme un lieu de diversité constructive et un puissant
atout pour la réussite du collectif. Á cet effet (Zakhartchouk, 2015)
avance que la classe hétérogène ne doit pas être considérée comme
source de déséquilibre lors de l’apprentissage mais plutôt comme une
source de richesse à exploiter, pour faire de la classe un lieu de
partage et de solidarité.
Cependant la réponse serait alors claire, au lieu d’uniformiser l’école
de sorte à obtenir des classes homogènes avec des étudiants qui se
ressemblent ayant le même niveau, la même capacité d’assimilation et
le même profil d’apprentissage, il serait important d’apprendre à les
connaitre, pour pouvoir leur donner les moyens d’avancer à leur
rythme, les plaçant ainsi chacun dans une situation d’apprentissage
optimale sans pour autant sanctionner aucune catégorie des apprenants
et sans perdre de vue les objectifs communs à tous.
2.2.- Quelques mots sur le dispositif techno-pédagogique de type
« la classe inversée »
La classe inversée est une approche innovante (Lebrun, 2012), dont
l’origine remonte « aux pratiques de Célestin Freinet,1964 » (Lebrun,
2016) Désignée également par le vocable flipped Classroom, la classe
inversée a vu le jour aux états unis vers la fin du deuxième millénaire
par Eric Mazur, enseignant de physique à Harvard, qui proposait à ses
étudiants une sorte de lecture obligatoire de chapitres avant de se
rendre en salle de cours pour pouvoir mettre en place l’instruction par
les pairs. Reprise par la suite, en 2007 par deux enseignants de chimie,
voulant mettre fin au problème de l’absentéisme, l’idée leur est venue
de poster pour leurs étudiants absents des capsules vidéos où ils
reproduisaient les expériences faites en classe. Mais c’est à la khan
academy qu’on doit toute sa popularité et sa diffusion à travers le
monde (Beitone et Osenda, 2017).
Nous retiendrons comme définition celle proposée par (Lebrun et
Lecoq, 2015, pp. 16-17) qui mettent l’accent sur les éléments phares
de cette pratique pédagogique.
« la classe inverse, est une méthode (ou une stratégie ) pédagogique
où la partie transmissive de l'enseignement (exposé, consignes,
protocole, etc.) se fait à distance en préalable à une séance en
présence, notamment à l'aide des technologies (vidéo en ligne du
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cours ,lecture de documents papier, préparation d'exercice, etc.) et où
l'apprentissage fondé sur les activités et les interactions se fait en
présence (échange entre l'enseignant et les apprenants et entre pairs,
projet de groupe, activités de laboratoire, séminaire, débat, etc.)[…]
Un moyen d'amplifier les interactions et les contacts personnalisés
entre les élèves et l'enseignant. Un environnement dans lequel les
étudiants prennent la responsabilité de leurs propres
apprentissages sous la guidance du formateur; dans laquelle
l'enseignant n'est pas le maitre sur l’estrade, mais l'accompagnateur
attentif.»

Cette nouvelle pratique pédagogique propose de redonner du sens à la
distance et la présence, cette dernière ne se résume plus à la simple
transmission d’informations, elle a désormais repris sens en la
consacrant entièrement à l’apprentissage actif et le travail d’équipe
(Lebrun et Lecoq, 2015), le distanciel quant à lui va être une forme de
préparation au préalable afin que chaque étudiant puisse avancer à son
rythme, vu que le potentiel d’assimilation varie d’un individu à un
autre. Certains assimilent rapidement, d’autres par contre mettent plus
de temps et assimilent d’une manière assez lente, cette modalité à
distance qu’offre la classe inversée permet aux étudiants de prendre
connaissance du cours avant de venir en classe, par le biais de
ressources numériques mises à leur disposition (capsules-vidéo,
diaporamas , etc.) ou des ressources en format papier distribués (
polycopiés, etc.). Cette phase leur permet de s’autonomiser et de
prendre en charge leur apprentissage, en développant les habilités liées
à l’autoformation (Bernadette, Deschryver et Peraya, 2006). Ces deux
modalités (distance/ présence) qui constituent la classe inversée
prennent en charge les différents styles d’apprentissage présentés par
Kolb (Les accommodateurs : préfèrent l’action et le travail d’équipe,
les assimilateurs : préfèrent la théorie, les convergents : préfèrent la
pratique et les divergents : préfèrent avoir recours à leur imagination).
Selon Thobois-Jacob, Christoffel & Marquet (2017) « La classe
inversée propose une configuration qui se rapproche facilement du
modèle de Kolb : sa nature hybride est propice à la mise en œuvre des
quatre étapes du cycle de Kolb».
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3. -

Méthodologie de la recherche et dispositif empirique

3.1.- Méthodologie adoptée et terrain de recherche

Cette contribution vise précisément à approfondir notre réflexion,
quant au traitement de l’hétérogénéité des rythmes d’apprentissage,
par le biais de la classe inversée que nous considérerons comme
environnement favorable à l’apprentissage des langues étrangères.
Afin de vérifier notre hypothèse, nous avons soumis deux groupes
d’étudiants inscrits en première année master, en S2 dans un cours de
techniques rédactionnelles à un questionnaire de vérification des
acquis et une analyse des interactions en classe. Pour seule variable
« modalité pédagogique » ; ces deux groupes de seize étudiants
chacun ont poursuivi la même formation, l’une en format transmissif
et l’autre en format inversé.
Cette recherche est composée de deux moments :
Un moment de recueil de données et d’identification
du public et de sa manière d’apprendre, pour pouvoir déceler
les différents niveaux d’hétérogénéité par le biais d’un
questionnaire d’identification.
Un moment d’expérimentation proprement dite, dans
cette procédure expérimentale nous avons procédé à une
comparaison, entre un groupe ayant suivi un cours transmissif
et un groupe ayant suivi un cours en format inversé, pour ce
faire nous avons analysé des questionnaires de vérification des
acquis et une observation de classe.
Nous présenterons dans ce qui suit, une expérience que nous avons
réalisée dans le cadre d’une recherche doctorale, en contexte
universitaire algérien auprès des étudiants inscrits dans le département
de français , en première année master, dans le module de
« méthodologie de la recherche ».
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3.2.- Analyse et interprétation des données recueillies
3. 2. 1.- Identification de la manière d’apprendre

En analysant les données recueillies, nous avons pu localiser
différentes niches d’hétérogénéité au sein des deux groupes, nous
avons par ailleurs, constaté que ces deux groupes présentent un
contexte qui est relativement le même. Nous nous intéresserons dans
cette contribution seulement à l’hétérogénéité des rythmes
d’apprentissage.

L’hétérogénéité du rythme d’apprentissage
Avant de mettre en place notre dispositif, nous avons assisté avec les
deux groupes pour observer les démarches pédagogiques mises en
œuvre, la nature de l’enseignement et des étudiants. Nous avons
constaté que ces derniers travaillaient avec des rythmes très différents,
ceci a pu être confirmé, lors de la récolte de notre questionnaire
d’identification des différents styles d’apprentissage.

Figure 1.-Vitesse d’assimilation
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Source: Etudiant- Chercheur

La lecture de cet histogramme montre une certaine hétérogénéité dans
les rythmes d’apprentissage , 60% des étudiants des deux groupes
déclarent assimiler le cours de manière plus au moins rapide c'est-àdire au bout de la deuxième explication ou lecture , alors que 30%
déclarent avoir un rythme plus au moins lent c'est-à-dire qu’ils
arrivent à assimiler le cours au bout de la troisième explication ou
lecture; seul 10% de la population déclare présenter un rythme très
lent et déclare assimiler un cours au bout de la quatrième explication
voir plus; toutefois sur les trente deux étudiants aucun d’entre- eux ne
présente un rythme d’apprentissage assez rapide et arrive à assimiler
au bout de la première lecture ou explication.
La réponse peut se trouver dans la classe inversée, cette modalité
pédagogique présente une manière ingénieuse de gagner du temps en
classe pour un meilleur apprentissage car elle permet d’externaliser
l’enseignement (la transmission) hors des murs de la classe pour
permettre à ceux qui assimilent lentement d’avancer en toute quiétude
et sans pénaliser les plus rapides; ceci permet un gain de temps
considérable. La partie transmissive traditionnellement effectuée en
classe est postée sur une plateforme (nous avons choisi pour notre
expérimentation, facebook comme plateforme de diffusion) , cette
partie appelée également la phase de l’autoformation s’effectue en
dehors de la classe, peu importe le lieu , cela n’a pas vraiment
d’importance , elle peut s’effectuer en groupe ou en individuel , cette
phase permet à tout un chacun d’avancer à son rythme, où il aura la
chance de voir , revoir , arrêter , reprendre à n’importe quel moment
les ressources mises à sa disposition, il peut également compléter sa
compréhension ou s’arrêter pour effectuer des recherches
complémentaires, sur un point qui lui pose problème.
Cette phase d’auto-formation permet de réduire l’hétérogénéité des
rythmes d’apprentissage, elle présente plusieurs avantages :
La possibilité de poster plusieurs supports , dans notre
cas nous avons tenu à diversifier les ressources et de proposer
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en plus des trois capsules-vidéo qui constituent notre cours ,
des articles numérisés postés également sur la page, ainsi que
des extraits d’articles soigneusement choisis en format papier ;
L’attrait qu’elle exerce sur les étudiants, c’est ce que
nous a confirmé l’étude que nous avons effectuée sur la
motivation de ces étudiants, 100% des étudiants ont déclaré
avoir trouvé la pratique pédagogique et l’enseignement à
distance attrayant et les préférèrent à un cours magistral.
Offre à chacun la possibilité d’avancer à son rythme
afin de palier aux différences dans les capacités
d’apprentissage et dans la vitesse d’apprentissage, l’étude que
nous avons menée a démontré que les étudiants non pas
réellement tous la même capacité d’assimilation.
Offre à chacun la chance d’utiliser les supports qu’il
souhaite, nous avons constaté lors du dépouillement du
questionnaire que les étudiants avaient presque tous des
préférences pour les capsules-vidéo seules quatre étudiantes
ont eu recours au document format papier qui leur a été
proposé.
3.2.2.- Résultats de l’intervention

Résultats des questionnaires de vérification des
acquis
Pour pouvoir tester l’efficacité de cette démarche pédagogique et voir
jusqu’à quel point l’autoformation que propose la classe inversée
permet de prendre en charge l’hétérogénéité des rythmes
d’apprentissage , nous avons comparé les résultats d’un questionnaire
de vérification des acquis avant et après le cours pour les deux
groupes , les résultats sont présentés dans les histogrammes suivants :
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Figure.2- Le niveau d'acquisition chez les étudiants ayant suivis
un cours en format inversé
Source: Etudiant- Chercheur

L’histogramme ci-dessus montre que la modalité à distance qu’offre
La classe inversée permet d’ offrir aux étudiants la possibilité de
prendre connaissance de leur cours avant de venir en classe,
cependant ils arrivent en classe ayant pour la totalité un niveau
d’acquisition supérieur à la moyenne Comparativement aux résultats
enregistrés par le groupe ayant suivi un cours en format classique ou
le niveau d’acquisition est inférieur à la moyenne ( figure 3) .
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Figure 3.- Le niveau d'acquisition chez les étudiants ayant suivis
un cours en format classique
Source: Etudiant- Chercheur

Ceci peut s’expliquer par le fait que les étudiants ayant suivis un cours
en format « inversée » ont eu la chance d’avancer à leur rythme en
visionnant le cours plus d’une fois comme le montre l’histogramme
suivant avec une moyenne de visionnage de 2,3.

Figure 4.- Moyenne de visionnage des vidéos
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Source: Etudiant- Chercheur

En creusant encore plus dans ces données statistiques, nous constatons
que le profil ayant enregistré le plus haut gain d’apprentissage est
celui de l’étudiante EGE12 avec un gain d’apprentissage de 14,5
entre le pré test et le post test, l’étudiant(e) a déclaré avoir visionné la
vidéo 4 fois.

Figure 5.- Evolution de l'apprentissage du groupe ayant suivis un
cours inversé
Source: Etudiant- Chercheur

Cette hétérogénéité varie d’une personne à une autre et peut être
tributaire de plusieurs facteurs: l’environnement social, l’état de santé,
le milieu familial, le sexe, l’âge ou le niveau scolaire comme le
confirment les données suivantes. Nous constatons que les étudiants
ayant déclaré avoir besoin de plus de trois explications pour
comprendre le cours ont tous un niveau moyen, voir même en dessous
du moyen : EGT12 = 10,73 / EGE14 = 10,56 / EGE16 = 8,22.

Résultats de l’observation de classe
Nous discutons dans ce qui suit les résultats obtenus de l’observation
de la classe à laquelle nous avons assisté , L’observation de la classe
nous a permis de souligner quelques dissimilitudes dans les réponses
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enregistrées dans les deux groupes , pour faciliter leur lecture , nous
les présentons sous forme d’histogrammes qui mettent en évidence les
dissimilitudes dans les résultats que nous avons enregistrés dans les
deux groupes .
Durée des interactions
L’histogramme suivant, présente les résultats relatifs à la durée des
interactions observée chez le groupe ayant suivi un cours en format
« transmissif» et un groupe ayant suivi une cours en format
« inversé ».

Figure 6.- Durée des interactions
Source: Etudiant- Chercheur

Une légère différence entre les deux groupes est enregistrée dans la
durée des interactions lors de l’ exercice de rappel; nous soulignons
que les interactions dans le groupe ayant suivi un cours en format
« inversé » étaient principalement portées sur les réponses correctes,
alors que dans le groupe ayant suivi un cours transmissif, l’enseignant
a perdu beaucoup de temps dans la correction des réponses erronées.
Nous constatons alors que trouver la bonne réponse était assez
laborieux pour ce groupe.
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Nombre de réponses erronées
Les graphes suivants renseignent sur la fréquence des réponses
erronées enregistrées dans un environnement « transmissif » et un
autre de « classe inversée ».

Figure 7.- Réponses erronées enregistrées
Source: Etudiant- Chercheur

17 réponses erronées sur les 27 réponses proposées sont enregistrées
par les étudiants du groupe témoin contre Seulement 4 réponses
erronées enregistrées par le groupe expérimental, soit quatre fois
plus.
Le gain d’apprentissage
L’histogramme qui suit montre l’évolution du gain d’apprentissage
enregistré par les deux groupes.
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Figure 8.- Gain d'apprentissage
Source: Etudiant- Chercheur

En terme de gain d’apprentissage, nous constatons que les étudiants
ayant suivi un cours en format « classe inversée » présentent des
résultats assez intéressants avec une différence assez significative par
rapport aux résultats enregistrés par les étudiants ayant suivi un cours
traditionnel, cette évolution dans le gain d’apprentissage est de (39%
ou 11%) pour le cours traditionnel et de (62,35% ou de 39%) pour les
étudiants ayant suivi un cours en format « inversé ».

4.- Discussion et analyse des résultats
L’analyse des données recueillies à partir de la fiche de
renseignement, du questionnaire des pre-recquis et de l’observation
que nous avons effectuée avec les deux groupes, montrent clairement
que le groupe ayant suivi une formation de type « classe inversée »
présente de meilleurs résultats, par rapport au groupe ayant effectué
une formation de type « cours transmissif»
En matière de gain d’apprentissage, une différence significative a été
enregistrée soit 62,35 % pour le groupe ayant suivi une formation en
classe inversée, contre 39% pour le groupe ayant suivi un cours
traditionnel.
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Lors de l’exercice de rappel
, en matière d’interaction et
d’interactivité, les données statistiques soulignent que le nombre de
réponses correctes enregistrées par les étudiants ayant suivi un cours
de type « classe inversée » est de 85,18% comparativement aux
résultats enregistrés par les étudiants ayant suivi un cours de type
« cours transmissif » qui serait de 25,92% , on dénote également une
différence assez significative dans le temps de réflexion entre les deux
groupes , qui était de 9 secondes pour le premier et de 20secondes et
33 dixième pour le second.
Ces résultats s’expliquent par le fait que la classe inversée propose de
leur accorder le temps d’avancer à leur rythme, en leur proposant de le
faire en dehors des murs de la classe en amont de l’apprentissage,
puisque dans un cours traditionnel il serait difficile d’accorder à
chacun le temps d’assimiler parfaitement le cours.

5.- Conclusion
Notre questionnement de départ était celui de savoir comment palier à
l’hétérogénéité des rythmes d’apprentissage. Nous avons essayé avant
de mener notre expérimentation de vérifier sa présence dans les deux
groupes, une fois l’hétérogénéité confirmée, nous avons supposé que
la classe inversée pourrait être une clé pour la réduction des écarts en
classe. Ce choix n’est pas aléatoire, il s’explique par le fait que cette
modalité techno pédagogique dispose d’une modalité en presentiel et
d’une modalité à distance, c’est cette modalité à distance qui permet
d’externaliser la partie transmissive en dehors de la classe, afin de
permettre à chacun d’avancer à son rythme, et ainsi gérer la rapidité
des uns et la lenteur des autres.
Les deux groupes choisis remplissaient les mêmes conditions,
composés de seize étudiantes chacun, ils ont suivi la même formation
avec le même formateur.
Nous pouvons donc conclure que les résultats auxquels nous sommes
parvenus confirment l’hypothèse que nous avons formulée au début de
cette intervention, dans laquelle nous supposons que la classe inversée
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pourrait être un environnement favorable, pour l’apprentissage et pour
la prise en charge de l’hétérogénéité des rythmes d’apprentissage.
Les rythmes d’apprentissage varient d’un individu à un autre, certains
assimilent de manière assez rapide, comparativement à d’autres. Ceci
dit que l’hétérogénéité des rythmes d’apprentissage n’est pas une
preuve d’incompétence chez certains mais plutôt la prevue, qu’il
existe réellement une diversité dans les modes d’apprentissage.
La classe inversée est une modalité exigeante en temps et en
investissement de la part des différents partenaires pédagogiques.
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