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  راسات واألحباثللّداحلكمة جملة 
معهد العدالة  جامعة و واألحباث صادرة عن  تعىن ابلدراساتفصلية حمكمة أكادميية  علميةدولية جملة 

 املّتحدة األمريكّية   يف الوالايتواحلكمة 
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 راسات واألحباثاحلكمة للّدجملة 
العدالة  جامعة ومعهد واألحباث صادرة عن  راساتتعىن ابلدّ  فصلية حمكمةأكادميية  علميةدولية جملة 

 الوالايت املّتحدة األمريكّية  واحلكمة يف 

 

ضمن قواعد البيانات  ضمن قواعد البيانات    الفهرسةالفهرسة
  العالميةالعالمية

 

 

 
 

Requesting an ISSN | The ISSN International Portal 

https://portal.issn.org 

 
      ASK ZAd قاعدة بيانات أسك زاد

www.askzad.com 

بالواليات المتحدة االمريكية، واالمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية  مقرها 
 والمملكة األردنية الهاشمية 



3 

 

 راسات واألحباثاحلكمة للّدجملة 
العدالة  جامعة ومعهد واألحباث صادرة عن  راساتتعىن ابلدّ  فصلية حمكمةأكادميية  علميةدولية جملة 

 الوالايت املّتحدة األمريكّية  واحلكمة يف 
 

 ة اهليئة االستشارّي
 

 ، أمريكااملستشار الثقايف العراقي السابق يف السفارة العراقية يف واشنطن،  اإلله الصائغ عبدأ.د/ 
 أمريكا، جامعة ديرتويت بوالية ميشيغانعلي الشامي،  أ.د/

 اهلامشي، جامعة أكسفورد، بريطانيا أ.د/ محيد  
 أ.د/ حاجي دوران، جامعة أيدن، إسطنبول، تركيا 

 ، اجلزائر 2جامعة اجلزائر  -قبوب خلضر سليم  أ.د/ 
 إسطنبول، تركيا ،.د/ فاضــل بيــات مركز إرسيكاأ

 الزهراء، جامعة مخيس مليانة، اجلزائر  فاطة  نسيسة /أ.د
 العراق-جامعة بغداد ،أ.د/ حمسن عواد 

 أ.د/ زهرة بوخامتي، جامعة بلعباس، اجلزائر 
 لبنان-جامعة بريوت أ.د/ هنية سالمة، 

 

 ةاهليئة التحكيمّي
 

 الوالايت املتحدة األمريكية  د. حسني شاهني، جامعة نيويورك،
 الكوفة النجف األشرف، العراقإحسان الكرعاوي، جامعة  د.
 ، مصر أسيوطحسام فايز، جامعة  د.
 ، العراق بغداد جامعة، االزرقيقاسم د. 

 ، مصرجامعة االزهر  ،صالح محد هللا الفراجد. 
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 ، العراقصالح العوادي جامعة بغدادد. 
 د. يونس مؤيد يونس الدابغ، جامعة املوصل، العراق

       ، العراقالكاظم االسالمية أقسام الديوانية كلية املُحنا،   زينب حسني د.
 د. عالية سليمان سعيد العطروز، اجلامعة اإلسالمية منيسوات، أمريكا

 ، العراقالنجف االشرف ،سحر انجي فاضل عباس املشهديد. 
 د. فوزي رمضاين، جامعة االغواط، اجلزائر

 اإلسالمية منيسوات، أمريكا  العطروز، اجلامعة د. عاصم زاهي مفلح 
 ، اجلزائر 3د. قارة وليد، جامعة قسنطينة 

 ، اخلرطوم، السودانجامعة النيلني، هبة هللا حممد احلسن سامل صال  د.
 ، فاس، املغرب جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، د. أنور بنيعيش

 د. إيهاب حممد أمحد الشيخ خليل، جامعة القاهرة، مصر 
 د. أمينة شنعة، املركز اجلامعي غليزان، اجلزائر

 د. آايت أمحد رمضان حممد، جامعة األزهر، مصر
 ، فلسطنيعثمان امحد صوافطه، جامعه فلسطني التقنيه خضوري د.
 العراق  ،اببلجامعة  ، جاسم خريي حيدر د.

  األقصى، غزة، فلسطنيجامعة د. حممد عمر حممد محدان، 
 د. عائشة حممد علي الغويل، جامعة مصراتة، ليبيا 

 القيسي، كلية االمام األعظم، الرمادي، العراق عزيزين نوري صكرد. 
 د. نضال حسن فالح املومين، كلية عجلون اجلامعية، األردن          

 ، اجلزائر 3، جامعة اجلزائر ايقوت زينب د.

 ، جامعة إفريقيا العاملية، اخلرطوم، السودان بكر حسن علي خبيتأبو  د.

 د. ماجدة مولود رمضان الشرع، جامعة طرابلس ليبيا
 العراق د. عامر شبل زاي، جامعة املستنصرية، 

 ، اجلزائر  2د. بعارسية صباح، جامعة اجلزائر
 فاس، املغرب، جامعة سيدي حممد بن عبد هللاد. البكاري حممد، 

 اجلزائر    وهران،د. فالح خري الدين، جامعة 
 السعودية د. حنان عبد الغفار عطية إبراهيم، جامعة االمام عبد الرمحن بن فيصل، 

 جامعو عدن، اليمن د. ماجد قاسم عبده السياين، 
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 د. عمارة سيدي حممد، جامعة بلعباس، اجلزائر
 األردن  –مان ، عجامعة العلوم اإلسالمية العاملية د. عامر علي أبورمان، 

 ، جامعة الشلف، اجلزائر سامية غّشريد. 
 د. أشرف إمساعيل إبراهيم شليب، جامعة دمنهور، مصر

 حممد مسعود حممد أبو سامل أمحد مصطفى، جامعة املنصورة، مصرد. 
 مهران قاسم العودة هللا، جامعة املنصورة، مصر د.  

 ، اجلزائر1د. لعجال لكحل، جامعة ابتنة 
 ، اجلامعة املستنصرية، العراقمخائل سامي مطلك حممد السرايد. 
 امعة فاس، املغربج، عبد الفتاح هشميد. 

 مريكاأاجلامعة العربية املفتوحة لشمال د. يوسف حممد فال بين يونس، 
 ، جامعة غرداية، اجلزائر شيبوط خلضرد. 

 ، االردن عمان العربية د. معن قاسم حممد الشياب، 

 ، جامعة سكيكدة، اجلزائر بوخيـار زهـري .د
 املغرب، وجدة ، كلية االداببنعمر،  د. حممد 

 الرابط الزطين، السودان حممد، جامعة د. إبراهيم حممد موسى 
 ، املدرسة العليا، اجلزائر بوعتلي حممد د.
 ، جامعة اجلديدة، املغرباحلادك قاسمد. 
 اجلزائر -1، جامعة ابتنة طرشان حناند. 
 ، جامعة النمام، اململكة العربية السعودية  مربوك زيدان شريين حسند. 
 ، جامعة حممد اخلامس، الرابط، املغربعسرييعبد هللا د. 
 خدجية، جامعة غليزان، اجلزائر  زروقيد. 
 املغرب ، جامعة ابن طفيل، القنيطرة،عبد اللطيف أبوريشة د. 

 ، اجلامعة األمسرية، ليبيا . ليلى حممد العارفد
 ، اجلزائر1، جامعة ابتنة  حممد يزيد ساملد. 

 د. أيوب جرجيس العطية، وزارة الرتبية، العراق

   اجلزائر،  خنشلة ، عباس لغرورجامعة  ،بوترعة عليد. 
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 وط النشرشر
 

 
 وجهة نظر أصحاهبا.  بل تظل ،ابلضرورة  عن رأي اجملّلةاملدرجة يف البحوث األفكار ال تعرّب 

، بل يتحمل  املنشورة فيها  لبحوثمنسوبة لغري مسؤولة عن أّي سرقة علمّية ، املتنوعةاجمللة بفروعها  إدارةّن إ
 الباحث املسؤولية الكاملة. 

 
 

 . لدقة، واجلديةامللتزمة اب ، ملوضوعيةوا األصيلة األحباثتنشر اجمللة  -1

 حكيم.التوهيئة  اهليئة االستشاريةمن قبل  الدراسة والتحكيم إىل األحباثختضع  -2

 شروطه. كل  والتقيد ب من املوقع حتميل قالب اجمللةعلى الباحث  -3
من   -4 تطلب  أن  يف  حبقها  اجمللة  إعادة  حتتفظ  أو  حذف  يتناسب حبثهصياغة  الباحث  مبا  مع   ، 

 ة النشر. وسياس مالحظات احملكمني

 . املطلوبة منهالقبول النهائي بعد أن جيري الباحث التعديالت  البحثيلقى  -5

  25  من  البحثتتجاوز صفحات    أالعلى    ؛ أو اللغات األجنبيةابللغة العربية،    األحباث  تنشر -6
  صفحة.  30إىل 

يتعهد بعدم  ل الباحث التعهد من موقع اجمللة و مّ بعد قبول البحث من قبل احملكمني، يُ  -7
 .سبق نشره وأبن البحث مل  جهة أخرى، إىل أي نشر لل حبثهإرسال 

 البحث سرية علمية خمتصرة.يرفق صاحب  -8

9-  

   : يرسل البحث عرب إمييل اجمللة

uojaw@uojaw.education 
 أو

americauniversity.jw@gmail.com        
 

 https://www.uojaw.education: ملوقع االلكرتوينا -10
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 واألحباثراسات احلكمة للّدجملة 
 

العدالة  جامعة ومعهد واألحباث صادرة عن  راساتتعىن ابلدّ فصلية حمكمة أكادميية  علميةجملة دولية 
 ة  حدة األمريكيّ الوالايت املتّ واحلكمة يف 

 فهرس ال

 

 
 ة  ـــــــــــــــــــــــر اجمللـــــــــــــــــــــدية مــــــــكلم

 
 10ص

 احلياة االقتصادية والثقافية يف مدينة االسكندرية اابن العصر البيزنطي
 هللا ا.م حسن طوكان عبد

 ا.م د عدنن ماحل ساجت 
 .م مروه حبيب حسن م

 

 11ص

 األفالم الواثئقية الثورية أثناء الثورة اجلزائرية ودورها يف ترسيخ قيم املواطنة 
 مرمي شارف

 

 23ص

 مبنطقة الغرب  جلبلا
 من البعد التارخيي إىل التهميش اجلغرايف  

 د. عبد اللطيف أبوريشة

 

 38ص

 تعزيز احلس الثقايف لدى اجملتمع من خالل املؤسسات املتحفية 
  مليكة دمحاين الدكتورة 

 الربفيسور قبوب خلضر سليم

 

 58ص
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تلمسان  امعةج الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب   

 صويف عبد الوهاب 

   بن قو نسرين

 

 77ص

 الغش يف االمتحانت وعالقته بقلق املستقبل لدى الطالب اجلامعي 
 -دراسة ميدانية بدولة اجلزائر، جامعة مولود معمري بوالية تيزي وزو منوذجا -

 أ.د/ بورويب رجاح فريدة 

 شعالل فطيمة / ط.د

 

 102ص

 حتسني األداء الوظيفي لألساتذة يف ضوء جتسيد إدارة اجلودة الشاملة ابجلامعات  

 )دراسة سوسيولوجية(. 
 لغرس سوهيلة

 

 137ص

 الوظيفة العامة يف اجلزائر بني العوملة والعصرنة  

 مصابيح فاطمة 

 

 159ص

 م الّصوت الّلغوّي وعلم الفيزايء دراسة بينية يف عل
 ندية شارف

 مسرية شارف 

 

 181ص

 تطبيقّية(  مجالّية الّتكرار يف ثوراّيت حمّمد العيد آل خليفة )دراسة

    فاّلح نورة  / الدّكتورة

 

 201ص

 احلوكمة يف أنظمة املعلومات واملكتبات اجلزائرية 
 د.غوار عفيف 

 

 217ص
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Le rôle du secteur tertiaire dans l'économie des agglomérations 
routières : Cas de la ville de Sidi Allal El Bahraoui (Province de 

Khémisset, Maroc) 
ERRAOUGUI Khalid 
BOUCHIBI Abdelilah 

DAIBOUN Thami 

 

p243 

La participation politique des femmes 
au niveau territorial au Maroc. 

AMAR Farid 
 

ELBOUBEKRI Mohamed 

 

p260 
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 مدير اجمللة كلمة

 
 

ويف ثناايها  "  راسات واألحباثاحلكمة للدّ تصدر جملة "  ة وخطوات اثبتةبعزمية قويّ                   

املعربّ  املختلفة،  الفكر  الفكر  جماالت  أصالة  عن  البحقرّ واملورصانته،    اإلنساين ة  ألواصر  وث  بة 

   . عدةاالو  ات صالعلمية بني خمتلف التخصّ 

ة غري مستهلكة ومواكبة لرهاانت البحث  نريّ   أفكارا  ابحثني يناقشونوعقول  أبقالم  عليكم    نطلّ 

صنيفات  ة والتّ العامليّ  قواعد البياانتولوج  نا حنو  ق طري اىل شقّ عي اجلاّد  تبّث فينا روح السّ   ،العلمي

  .ادفاهل املعريف األكادميينشر عطائهم يهم ل علاليت تسهّ  ةالدوليّ 

احلكمة  عزيز جملتهم "تر ندعو الباحثني الكرام إىل طالقا من هذا املنرب العلمي املوقّ وان             

 .  ا واعدا وخالداعلميّ ديد األصيل لتكون إشعاعا جلاب "راسات واألحباثللدّ 

                                                          
 . هللا ويّل التوفيقو                                                                          
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 احلياة االقتصادية والثقافية يف مدينة االسكندرية اابن العصر البيزنطي
 1*هللا ا.م حسن طوكان عبد

 جامعة ذي قار/كلية الرتبية للعلوم االنسانية/قسم التاريخ/العراق  1
hassanhistory70@yahoo.com 

 2ا.م د عدانن ماحل ساجت
 جامعة ذي قار/كلية الرتبية للعلوم االنسانية/قسم التاريخ/العراق  2

dradnanmalih@gmail.com 
 3م.م مروه حبيب حسن

 جامعة ذي قار/كلية الرتبية للعلوم االنسانية/قسم التاريخ/العراق  3
marwahabeeb92@gmail.com 

 
          2021/ 09/ 05اتريخ القبول:                    2021/ 08/ 28 االرسال: اتريخ 

ملخص:    

بلغت مدينة اإلسكندرية مركزاً فريداً بني مدن العامل وثغوره الكربى والذي يؤهلها للربوز يف كل ميادين السعي     
الدينية يف الشرق   البشرية فهي مركز االشعاع احلضاري والثقايف كوهنا حتتل الصدارة والزعامة  للتقريب بني اطراف احلضارة 

انعك املهم  اجلغرايف  الثقافية  املسيحي  فموقعها  ارتبطت أبزدهار حياهتا  واليت  االقتصادية  اجابيا على حياهتا  ، وهدف  س 
على   الدراسة  واعتمدت  املدينة  على  اجيابيات  من  عليها  وماترتب  والثقافية  االقتصادية  حياهتا  على  الضوء  ألقاء  الدراسة 

تل مكان الصدارة بني دول العامل القدمي و نتيجة ملا املنهج التارخيي ملعرفة الظروف االقتصادية والثقافية اليت جعلت املدينة حت
مركزاً   فأصبحت  الثقافية  احلياة  ابزدهار  ارتبط  والذى  وصناعي  جتارى  وازدهار  جغراىف  موقع  من  املدينة  به  تتميزت 

املسيحية أو  الوثنية  سواء  واملدارس  واملتحف  املكتبة  لوجود  مزدهراً  وادبياً  وفنياً  الدينية  ولكوهنا    فكرايً وعلمياً  عاصمة مصر 
إضافة إىل ذلك وجود الكرسي االسقفي هبا وكانت مقراً للوايل فقد توافد عليها طلبة العلم والتجار واحلرفني من كل صوب  

 فبقيت منطقة جلذب السكان .  
 :  راقودة ، االسقف، الرهبان ، االمرباطور ، احلريرالكلمات املفتاحية

 

  hassanhistory70@yahoo.com، االمييل: ا . م  حسن طوكان عبداللاملؤلف املرسل:  *
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 :املقدمة 
تعد مدينة اإلسكندرية عروس البحر األبيض املتوسط فهي مهد احلضارة والتاريخ ومركز االشعاع         

ق.م فبعد ان قام بزايرة   332احلضاري والثقايف اليت بناها اإلسكندر املقدوين بعد دخوله اىل مصر عام  
توسط واليت كانت تسمى  معبد األله امون لفتت نظره تلك البقعة من األرض الواقعة على البحر االبيض امل
ق.م وقام 331طوبة    25قرية راقوده فأعجب ابملكان وقرر أن يبين مدينة االسكندرية  وكان ذلك يف  

بتخطيطها املهندس دينوقراطيس والذي قام بتشيدها على منط املدن اليواننية  واراد أن حيقق هلذه املدينة  
بحت مقراً  حلكم امللك البطلمي بطليموس االول  اخللود أبعطائها أمسه فخلدته هي على مر العصور واص

وقد ازدهرت ومنت طوال العهد االغريقي واصبحت مدينة جتارية غنية ومركز ثقايف ابلغ الشهرة وبعد جمىء  
الرومان فقدت املدينة مركزها كعاصمة مستقلة واصبحت اتبعة إىل اإلمرباطورية الرومانية ولكن بقيت ذات 

الناحية االقتصادية والسياسية يف روما بسبب حمصول القمح الذي كانت ترسله  مكانة وامهية خاصة من  
ال   اليها  من دخول اي شخص  أغسطس  الروماين  االمرباطور  منع  لذلك  الروماين  الشعب  إىل  عام  كل 
أبخذ املوافقة منه شخصياً وعندما حتول العامل القدمي من الوثنية إىل املسيحية أي مايعرف أبسم  العصر 

الصدارة )امحد ، دت، صالبي لوجود  4-3زنطي فكانت يف  وفين وفكري وجتاري  مركز حضاري  (كوهنا 
، وقد متيزت هذه املدينة    امليناء والسوق واجلامعة واالاثر العريقة وكان سكاهنا خليط من االجناس املختلفة 

للتجار  ة  بني الشرق والغرب  ابلعديد من امليزات عن غريها من مدن مصر فقد كانت مركزاً جتاراًي نشطاً 
كما اهنا مركزاً فكرايً وعلمياً وفنياً وادبياً مزدهراً بسبب وجود املكتبة واملتحف واملدارس املسيحية فضالً عن 
أهنا متيزت بعظمتها وفخامتها ووقوعها على مينائني ميناء خارجي وميناء داخلي على البحر املتوسط وكان  

قسيم اهلندسي البديع لعمارهتا من شوارع فسيحة مستقيمة ودور من  الداخلي منها على حبرية مريوط والت
عده طبقات تعلوها ابراج شاهقة وااثر مجيلة وأسوار منيعة وحدائق غناء ويف شرق املدينة يقع قصر امللك 
امليناء كما   على  يشرف  القصر  وهذا  البيزنطي  للوايل  داراً  مث  الروماين  الوايل  قصر  أصبح  والذي  البطلمي 

والدكاكني     الشارع التجاري الرئيسي الذي يقطع املدينة من الشرق إىل الغرب ومدرسة اجلميازيوم  يوجد
 ، الوايل  قصر  وأمام  املدينة  وسط  يف  العالية  األربعة  األبواب  ذي  النصر  وقوس  السوق  منها  يتالف  اليت 
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الع واحلمامات  املسارح  اللهو  ودور  الشرقي  الباب  خارج  السباق  وميدان  واألديرة  وامللعب  والكنائس  امة 
والسكان   املشاهدين  أاثر دهشة  حضارايً  مظهراً  فقد وجد  ذلك  عن  وفضالً  املدينة  اليت مألت  العديدة 

الرومانية  االمرباطورية  عاصمة  يف  األرض  كما كان  أعمده حتت  على  املقامة  ابلصهاريج  )سليم     متثلت 
ص1975، وف23،  وفكرها  آباثرها  اإلسكندرية  مدينة  أن  لعاصمة  (أي  اثنية  صورة  خامتها كانت 

 (. 28،ص 1982)عطا،  االمرباطورية البيزنطية 
 اوال:احلياة االقتصادية)الصناعة ، والتجارة( 

 الصناعة 1 
مزدهره   مصر  مدن  اليت   كانت  اإلسكندرية  مدينة  يف  وخاصة  والتجاري  الصناعي  االقتصادي  ابلنشاط 

( يروى  114،ص2001)سليم ،    اصبحت مركزاً  صناعياً وجتارايً حيوايً حىت اصبح اليعيش فيها عاطل
احد املؤرخني نصا يوضح فيه احلياة الصناعية يف مدينة االسكندرية قائال ))أهنا مدينة غنية تتمتع ابلثراء  

الرخاء ، واليوجد فيها عاطل عن العمل ، فالبعض يعمل يف صناعة الزجاج ، وأخرون يعملون يف صناعة و 
اوراق الربدي ، وكثريون يعملون يف صناعة النسيج أو يف أية صناعة أخرى أو حرفة أخرى ، حىت أصحاب  

يقضون حياهتم عاطلني  العاهات من العجزه واخلصيان والعميان كان هلم عمل ، وحىت من فقدوا ايديهم ال
العمل (( اإلسكندرية ، صناعة  339،  1985)فرحات،     عن  مدينة  تركزت يف  اليت  الصناعات  ومن   )

الربدي ، فقد ظلت اإلسكندرية حىت الفتح العريب االسالمي مركزاً رئيسياً الحتكار أوراق الربدي وتصديره 
لها ابجملوهرات والعقيق وكذلك صناعة األطباق  إىل احناء العامل ، وصناعة االحجار الكرمية وهتذيبها وصق

واألواين   الزجاج  عن صناعة  فضال  هذا   ، خاصة  بصفة  القسطنطينية  إىل  تصدر  واليت كانت  الفضة  من 
الزجاجية اليت اشتهرت هبا مصر بصورة عامة ومدينة اإلسكندرية بصورة خاصة وصناعة األواين الفخارية 

نقوش دينية متاثرة ابلظروف واحلياة الدينية انذاك كما اختذت هذه    اليت كانت تستخدم حمليا وكانت حتمل
رقم   القانون  يف  جستنيان  اإلمرباطور  اضاف  وازدهارها  ولشهرهتا  خمتلفة  واشكاال  صورا   13األواين 

الصوفية 538لسنة  املنسوجات  بصناعة  املصريون  برع  البالد كذلك  موارد  إىل  الفخارية  األواين  ضريبة  م 
وا وقد  واحلريرية  والساساين  السوري  ابلفن  املنسوجات  زركشة  يف  املصريون  أتثر  وقد  وتطريزها  لكتانية 
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نقابة جتمعهم   العمال  اقامة هوالء  وقد  احلكومية  املصانع  إىل جانب  األديرة  أشتهرت عدة صناعات يف 
ثاين من وتقوم على خدمتهم وضمت اليهم صناع االدوات اجللدية واخلياطني واالسكافية ، ويف النصف ال

القرن السادس امليالدي عرف مدينة اإلسكندرية صناعة احلرير وأشتهرت به  فمن املعروف ان الصني قد  
أشتهرت بصناعة وجتارة  احلرير واحتكرته الحتفاظها بسر هذه الصناعة ، وقد عرف الطريق الربي بني 

ذل على  بناء  احلرير  بطريق  روسيا  وجنوب  بباكستان  املار  وبيزنطة  اإلمرباطور  الصني  أعتلى  وعندما  ك 
التجاري  الطريق  فأعد   ، لبيزنطة  العدو  الفارسية  املرور ابألراضي  تفادي  اراد  اإلمرباطورية  جستنيان عرش 
عرب آسيا إىل الشرق األقصى ، وحاول السيطرة عليه للوصول إىل سر هذه الصناعة )صناعة احلرير( ويف  

ألساقفة األسيويني وحاملني معهم كميات من بيض م حيث وصل إىل بيزنطة بعض ا552م او  551عام  
دوده القز )احلرير( اليت تنتج احلرير مما جعل سر هذه الصناعة الذي تتحتفظ به الصني لقرون عده ينتقل 
إىل بيزنطة مث أنتشرت صناعة احلرير يف كثري من إقاليم اإلمرباطورية البيزنطية ومنها مدينة اإلسكندرية اليت 

كذلك ( 118-115،ص2001)سليم ،  املراكز املشهوره بني أحناء العامل بصناعة احلريرأصبحت من بني  
لروما وتصدر  الربدي  من  تصنع  أقمشة  هناك  وكانت  املالبس  وتلوين  بصباغة   )طوكان،   أشتهرت 

( يضاف إىل ذلك صناعة العطور وبعض السلع الزجاجية خاصة اخلرز ومنتجات العاج  43،ص2018
فضالً عن شهرهتا    (  268-266، ص2001)عبد الغين ،    واجلواهر وأواين فضية وغريهاوأنواع احللي  

بصناعة السفن التجارية أو احلربية أو الكنيسية أو االفراد فبنيت هلا املصانع يف اإلسكندرية سواء السفن  
ة لدرجة أهنا  التجارية أو احلربية ، وعرفت هذه السفن ابلبوارج والطروادات وكانت البارجه الواحده ضخم 

اإلغريقية   ابلنار  املعروفة  القدف  ابالالت  جهزت  رجل كما  مائة  حتمل  منها  والصغريه  رجل  الف  حتمل 
وبرع املصريون هبذه الصناعة  فيقول بتلر))أن صناعة بناء السفن كانت عظيمة  (114،  2001)سليم ،  

عندما أنتهى أمر الدولة البيزنطية  يف اإلسكندرية يف النصف االول من القرن السابع ق.م وأهنا مل تضمحل  
يف مصر وهذا يدل على أن الصانع القبطي يف هذه الصناعة وغريها من الصناعات االخرى كان مستقال  

)) املعلم  الصانع  احلقيقة   يف  أنه  تقل  مل  اذا  الرومان  من  تسري  وال  أرشاد  بغري  ،  1996)بتلر،     بنفسه 
101-103 .) 
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 التجارة  2
م     مصر  احتلت  التجارة  قد  فقد كانت  والداخلية  اخلارجية  التجارة  مستوى  على  عظيماً  جتارايً  ركزاً 

النيل ويتم   فيها يف  أو عن طريق الدواب يف املناطق اليت يصعب السري  النيل  تتم عن طريق هنر  الداخلية 
االنتقال من الصحراء إىل البحر االمحر عن طريق العرابت ذات العجالت وقد فرض على ذلك مكوس  

) عطا،    وضرائب مما ادر دخال كبرياً على اخلزانة احلكومية كما أقيمت نقاطاً للمراقبة على الطرق التجارة
( وكان أييت اليها  التجار من كافة أحناء العامل يف الشرق والغرب ، كما أصبحت الوسيط  65، ص1982

  ، املتوسط  البحر  اجلغرايف على  بفضل موقعها  والغرب  الشرق  بني  وبني  التجاري  بينها  االتصال  وسهولة 
التجارية مع بالد العرب وأفريقيا وبالد املغرب وأوراب وبالد اهلند  فأرتبطت مصر بعالقاهتا  العاملية  املواىنء 
والصني وقد تضاعفت التجارة بني مصر واهلند بسبب اكتشاف الرايح املومسية وما ترتب عليها من تقصري  

من الوصول إىل اهلند ، وعن االزدهار التجاري يف هذه مدينة واالموال   املدة اليت تستغرقها السفن املصرية 
الضخمة اليت حصلت عليها مصر من جراء النشاط التجاري والتجاره يقول سرتابو))إن اإلسكندرية أكرب  

فزاد يف العهد     اتلنت12.500مركز جتاري يف العامل أبسره((  وكان دخل مصر السنوي يف املاضي هو  
وان البيزنطي   والصومال زايدة كبرية   اهلند  مع  التجارة  وزادت  فائقة  بعناية  تدار شؤوهنا  أصبحت  حينما 

املؤرخ سرتابو يتحدث عن مدينة اإلسكندرية عندما كانت يف العهد الروماين اي قبل العهد البيزنطي وقبل  
واه الكمارك  نظام  وادخال  املراقبه  ونقاط  ابملواىنء  جرت  اليت  الضخمة  اإلابطرة االصالحات  تمامات 

االمحر  البحر  طريق  اهلند عن  إىل  املؤدي  الطريق  انه  اذ  اخلاصة،  امهيته  له  البيزنطية ابإلسكندرية كميناء 
اتماً   احتكاراً  لصاحلها  الشرقة  التجارة  فيه  احتكرت  حققت   ( 118، ص20001سليم،والذي  فقد   ،
وقوه كبرية ، حيث أحتلت االساطيل املصرية    مركزاً مرموقاً يف التجارة العاملية ، كما حققت ثروات طائلة 

البحر   جتوب  مصر كانت  اساطيل  أن  على  الواضحة  األدلة  ومن  املتوسط  البحر  جتارة  يف  االول  املركز 
 م خياطب روما بقولة 402املتوسط يف عالقاهتا التجارية  مع القسطنطينية وروما ، أن القديس جريوم سنة  

ال عوده  مع  اثنية  مرة  أان  وها  روما(( ))  إىل  اإلسكندرية  خزائن  وإرسال  الشرق  سلع  من  أغنيكم     ربيع 

ومل تتقتصر التجارة املصرية على السفن احلكومية ، بل كانت تنافسها يف      (227،  1999)العبادي ،  
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مصر   بني  البحر  جاب  ضخماً  اسطوالً  اإلسكندرية  امتلكت كنيسة  فقد   ، الكنسية  السفن  اجملال  هذا 
املتوسط إىل جانب التجارة الداخلية يف النيل ومن اجلدير ابلذكر أهنا  أصبحت الوسيط وأوراب وجزر البحر 

التجاري بني الشرق والغرب ومل يعد جتار الشرق األقصى حباجة إىل الذهاب إىل أوراب وكذلك مل يعد جتار 
هذا اجلهد  أوراب حباجة إىل الذهاب إىل الشرق األقصى فأصبحت منتجات الطرفني يف أسواقها  ووفرت  

على كل منهما ، وذلك يرجع إىل أن  الطرق التجارية البحرية أو الربية بينها وبني بالد الغرب سهله للغاية  
، وخاصة الطرق التجارية بينها وبني افريقيا، واهلند والصني وقد جعل هذا النشاط االقتصادي منها  مدينة  

وثراء ،  ترف  ص1982)عطا  ختضع (62-64،  نقاابت  يف  الصناعات  وأصحاب  التجار  نظم   وقد 
التابعه هلا ومنها مدينة اإلسكندرية   الرومانية  املتواجدة يف املدن  فتشكلت نقاابت   الشراف  احلاميات 

النقاابت من بني أعضاء جملس   التجار ونقابة مالك السفن والصناعات االخرى وقد أختري أعضاء هذه 
 . (118، ص2001 )سليم ،  الشورى األثرايء

 اثنيا: احلياة الثقافة يف مدينة االسكندرية 
للعلم واالدب والفكر منذ أتسيسها على يد إسكندر املقدوين يف     لقد كانت مدينة اإلسكندرية مركزاً 

وأنتشرت يف مصر  املسيحية  واملتحف وظلت كذلك حىت جاءت  املكتبة  امليالد لوجود  قبل  الرابع  القرن 
سيحية التبشريية لتعليم  بفضل القديس مرقص احد حواري السيد املسيح عليه السالم فتم انشاء املدرسة امل

االطفال عظمه الرب وكان للتعليم يف مصر البيزنطية امهية عظمى اذ تتمثل مراحلة أن يرسل التالميذ إىل 
مدارس أو إىل مدرسني يعيشون على ما يدفعة هلم التالميذ وكانوا اليستقرون يف مكان واحد بل يتنقلون  

م يف هذه املرحلة بتعلم القراءة والكتابة ومبادىء اللغة  حيث يوجد عدد مناسب من التالميذ ويبدا التعل
املسيحي العصر  واجلغرافية ويف  التاريخ  وبعض  والرايضيات  بعد  125، ص2001)سليم ،  والنحو  أي   )

( وجعلة الداينة املسيحة  396، ص2016)طوكان ،    م313أعالن اإلمرباطور قسطنطني ملرسوم ميالن  
وشر  األانجيل  فحلت  شرعية  الربدي كداينة  وأستخدام  الدراسية  الكتب  هذه  حمل  القديسني  األابء  وح 

املدرسني  من  عدد  التعليم  على  يشرف  وكان  عليها  ابلكتابة  ابلشمع  املكسوه  اخلشبية  وااللواح  والرق 
اإلسكندرية  مدينة  إىل  يذهب  االويل  التعليم  من  الطالب  ينتهي  أن  وبعد  التعليم  يلقب مبشرف  وموظف 
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وق مبعهدها  الداينه  ويلتحق  أبنتشار  اي  البيزنطي  العصر  يف  خاصة  امهية  السكندري  للمتحف  د كان 
املسيحية وانتشار مدارسها وكثرهتا سواء يف مدينة اإلسكندرية أو غريها تدهورت أحوال املتحف ومل يعد له  

السريابيوم فكرية وكذلك  من    امهية  الطالب  اليه  والذي وفد  الوثين  الفلسفي  للفكر  دار  مجيع الذي كان 
سنة   املسيحيون  قتلها  اليت  هيباشيا  الوثنية  الفيلسوفة  اساتذته  أشهر  ومن  العامل  )سليم   م415أحناء 

( وهي كانت سيدة يف منتصف العمر تقوم بتعليم الرايضيات يف جامعة اإلسكندرية  127، ص2001،
أج أهنا  العتقادهم  ايضاً  ولكن  امثة  أهنا  يعرفون   الهنم  ليس  قتلوها  الرهبان  فورسرت،    نبية وأن  )ا.م 

الثقايف يف اإلسكندرية 96،ص2000 املركز  ( وقد وجدت يف هذا املتحف والسريابيوم املكتبة اليت تعد 
ويف مصر أبكملها ، وقد حوت هذه املكتبة على العديد من الكتب واملؤلفات الوثنية مما دفع االسقف  

فيها ، وهذا دليل على براءة املسلمني من   م أن يقوم  بتدمري هذه املكتبة واشعال النريان391ثيوفيلوس  
اإلسكندرية  مدينة  وحصار  فتح  اثناء  املكتبة  هذه  احرقوا  أبهنم  عليهم  وقع  الذي  جامعة      االهتام  اما 

اإلسكندرية اليت ذاع صيتها يف كل مكان وهرع اليها الطالب من سائر احناء الشرق من فلسطني وسوراي 
تذه عرفوا ابلسفسطائيني الذين يقومون بتعليم القانون والطب والفلك  الصغرى وغريها ليدرسوا على يد اسا

والعلوم الرايضية والنحو والبالغة والفلسفة واملنطق ، وارتبطت معظم هذه العلوم وخاصة الفلسفة واملنطق  
كبرياً  يف    ابلفكر الالهويت وانصرف فريق من الطالب إىل دراستة ونقد النصوص القدمية اليت لقيت اهتماما ً

 (. 128،ص 2001)سليم ،  وقتها

 اخلامتة 
ازدهرت احلياة االقتصادية يف مدنية االسكندرية  فأصبحت مركزاً جتارايً و صناعياً كبرياً ضم العديد من      

الصناعات كاصناعة اوراق الربدي ، الزجاج ، واحلرير، واألواين الفخارية ، والزجاجية واملنسوجات أضافه  
وغريها السفن  صناعة  بني  اىل  املشهوره  املراكز  بني  من  العامل  كذلك  فأصبحت  مدينة   أحناء  حققت 

الوسيط التجاري بني الشرق والغرب ومل يعد جتار   اإلسكندرية مركزاً مرموقاً يف التجارة العاملية ،اذ كانت  
الشرق  إىل  الذهاب  إىل  حباجة  أوراب  جتار  يعد  مل  وكذلك  أوراب  إىل  الذهاب  إىل  حباجة  األقصى  الشرق 

وحققت ثروات طائلة من وراء ذلك ،    سواق مدينة اإلسكندرية األقصى فأصبحت منتجات الطرفني يف ا
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واملتحف واملدارس  املكتبة  لوجود  مزدهراً  وادبياً  وفنياً  فكرايً وعلمياً  مركزاً  الثقافية   احلياة  اجملال  وكانت يف 
املسيحية ولكوهنا عاصمة مصر الدينية وايضاف إىل ذلك وجود الكرسي االسقفي هبا وكانت مقراً للوايل  
يقرتح  السكان.لذا  جلذب  منطقة  فبقيت  من كل صوب  واحلرفني  والتجار  العلم  طلبة  عليها  توافد  فقد 
دراسة االوضاع االجتماعية يف مدينة االسكندرية يف العهد البيزنطي اليضاح ماكانت عليه االمور يف تلك 

 املدينة . 
Conclusion 
      Economic life flourished in the city of Alexandria, and it became a large 
commercial and industrial center that included many industries, such as the 
manufacture of papyrus, glass, silk, pottery, glass and textiles, in addition to 
the manufacture of ships and others, and it became among the famous 
centers around the world. The world, as it was the commercial mediator 
between the East and the West, and the merchants of the Far East no longer 
needed to go to Europe, as well as the merchants of Europe no longer 
needed to go to the Far East, so the products of the two parties became in 
the markets of the city of Alexandria and made huge fortunes behind that, 
and in the field of cultural life was a center Intellectually, scientifically, 
artistically, and literarily prosperous because of the library, museum, and 
Christian schools, and because it is the religious capital of Egypt, in addition 
to the presence of the episcopal see in it and it was the seat of the governor. 
To clarify what things were like in that city.                                                         
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 Abstract: 

               The city of Alexandria has reached a unique center among the cities of 
the world and its great gaps, which qualifies it to emerge in all fields of endeavor to 
bring the sides of human civilization closer. It is the center of civilizational and 
cultural radiation as it occupies the forefront and religious leadership in the 
Christian East. The study sheds light on its economic and cultural life and the 
consequent positives for the city. The study relied on the historical method to know 
the economic and cultural conditions that made the city occupy a leading position 
among the countries of the ancient world and as a result of the city’s geographical 
location and commercial and industrial prosperity, which was linked to the 
flourishing of cultural life. It is a prosperous intellectual, scientific, artistic and 
literary center due to the presence of the library, museum and schools, whether 
pagan or Christian, and being the religious capital of Egypt, in addition to the 
presence of the episcopal see in it and it was the seat of the governor.                       
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 م 2021/ 08/ 17اتريخ القبول:     م2021/ 08/ 10اتريخ االرسال : 

 ملخص: 
ي شغل الساحة السياسية ، إن  ذالنصف الثاين من القرن العشرين احلدث األبرز الكانت الثورة اجلزائرية خالل  

وقتئذ، ومن هنا جاءت   اإلعالمية  الواجهة  تتصّدر  ما خوهلا ألن  ولعّل هذا  العاملي،  املستوى  أو  الوطين،  املستوى  على 

لتتناول قضية الشعب اجلزائري وثورته اجمل الواثئقية  يدة بشكل عاّم ورئيسي، وقد ظهرت يف  السينما ويف مقدمتها األفالم 

سبيل ذلك عديد األفالم الواثئقية ، واليت ساهم يف تصويرها وإخراجها وإنتاجها، شخصيات من أصحاب اخلربة والكفاءة  

هبذا اجملال، سواء منهم أجانب متضامنون مع القضية الوطنية، أو جزائريون محلوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن قضيتهم  

 ية بطريقتهم اخلاصة، وغرس مبادئ وقيم الوطنية يف نفوس أبناء جيلهم، واألجيال الالحقة .الوطن

التضليل    يف  الدراسة  من   اهلدف  يكمن أساليب  تبيان  و  التاريخ،  ذاكرة  رسم  يف  الواثئقية  الصورة  أمهية  إبراز 

الذ على  احلفاظ  يف  ودورها  والراهنة،  احلساسة  القضااي  يف  الصورة  عرب  ومدى  والتوجيه  اجلزائرية،  للثورة  اجلماعية  اكرة 

وذلك نظرا القرتاهنا    -الصورة الواثئقية للثورة احلزائرية  لية، فواحلا  ةاملاضي  يف نفوس األجيال يف ترسيخ قيم املواطنة  مسامهتها  

 تبقى موضوع رهان جد هام يف رسم صورة التاريخ املشرتك بني اجلزائر وفرنسا. -ابألحداث الواقعية 

 .املواطنةالشعب اجلزائري، التارخيية، الثورة اجلزائرية، السينما   ،األفالم الواثئقية  :املفتاحيةكلمات ال
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 مقدمة: 
ظهرت األفالم الواثئقية الثورية كنوع سينمائي غري روائي يعرض الواقع كما هو، وقد برزت هذه  

الذين يصورون رحالهتم   تزامنا مع احلرب   السياحية، من جهة اثنية،األفالم كنتيجة جملهود اهلّواة  جاءت 
 العاملية األوىل، وخدمة لألغراض الدعائية أبنواعها، واجملال الفين بوجه عاّم.

الواثئقية، األفالم  تنوعت  فقد  األساس،  هذا  موضوعاهت  وعلى  يف  فقط  يف  أبل    ،اليس  يضا 
احلياة   وأخرى عن  تعليمية،  أفالما  فعرضت  ومناهجها،  والسياسية، يف  توجهاهتا  واالقتصادية  االجتماعية 

عّد األساس للفيلم  ت  يتوكلها تستند إىل الواقعية ال  وحياة اإلنسان يف املاضي،  حني ارتبطت أخرى ابلتاريخ،
 الواثئقي.

 األفالم الواثئقية التارخيية:  أوال: 
مفهوم   ينبغي حتديد  التارخيي،  الواثئقي  الفيلم  ماهية  إىل  اإلشارة  عاّم  قبل  بشكل  الواثئقي  الفيلم 

 ،واتريخ ظهوره ونشأته يف السينما العاملية. 
الواثئقي"  إن املتداول بني املهتمني بدراسة السينما الواثئقية، جيمعون على أن مصطلح   "الفيلم 

 john)، على لسان املخرج الربيطاين )االسكوتلندي( "جون غريرسون"  )1926ورد ألول مرة سنة  

grierson  مر  يف( "اجعة له لفيلم "مواانMoana  لروبرت فالهريت )(Robert flaherty)    الذي
الواثئقيني  السينمائيني  أهم  أحد  للواثئقي أبنه:   (5، صفحة  2014)خليفي،    يعد  وقد القى حتديده   ،

ق للواقع"  قبوال يف ذلك الوقت، مقابل حتديد السينمائي السوفيايت "دزيغا فرينوف"، أبن:    "تفسري خالا
 "احلياة جيب أن تؤخذ كما هي، خلسة" 

"فيلم يصوار  ( فيحدد الفيلم الواثئقي أبنه:  pare lorentzأما املخرج األمريكي "بري لورنتز" )
ز عن األشكال األخرى غري الدرامية، ، يف حني يرى آخرون أن الفيلم الواثئقي يتميالواقع بشكل درامي" 

 ( 5، صفحة 2014)خليفي،  "حيمل رأاي وينقل رسالة حمددة ،إضافة إىل الوقائع اليت يعرضها" بكونه: 

إجاابت  على  منفتحا  حدوده  وتعيني  الواثئقي،  الفيلم  ماهية  عن  السؤال  ،يبقى  عاّم  وبشكل 
أندرهايدي   الباحثة ابتريشيا  تتعلق مبراحل تطوره يف إطار سريورة ظهوره وتشكله، حيث تذهب  متباينة، 
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يعنيه الفيلم    إىل الوقوف عند بعض التعريفات البسيطة اليت قد جندها يف التداول ،حيث يتعلق األمر مبا
 الواثئقي من قبيل: 

 "ليس فيلما سينمائيا ،أو على األقل ذا صبغة درامية" -
 "فيلم خيلو من اهلزل، فيلم جاد حياول أن يعلمك شيئا ما" -
 ( 11 - 9، الصفحات 2013)أوفدرهايدي،  فيلم عن احلياة الواقعية" "-

التعريفات املتداولة أنه نوع من األفالم غري الروائية اليت ال تعتمد على القصة أو اخليال، بل  ومن  
يتخذ مادته من واقع احلياة، سواء كان ذلك بنقل األحداث مباشرة، كما جرت يف الواقع ،أو عن طريق  

الواقعة  احلقيقة  من  قريب  بشكل  وتعديله  الواقع  هذا  تكوين  صفحة    إعادة  د.ت،  ، كما  (21)الزعيب، 
يُعرف أيضا بكونه شكال من أشكال النتاج السينمائي الذي يعتمد أساساً على العالقة بني صانع الفيلم  

الواقع  هلذا  تناوله  يف  فنيا  شكال  ابعتماده  للواقع،  وحتليله  رؤيته  خالل  من  احلقيقي،  )كاظم،    والواقع 
 . (11 - 8، الصفحات 2012

أما الفلم الواثئقي التارخيي ابعتباره أحد فروع األفالم الواثئقية، فهو تصوير سينمائي يقوم أساساً 
ما حدث  أو  اترخيية  شخصية  أو  شعب  واقع  من  مستوحاة  اترخيية  أحدااث  يروي  سرد  )الصايل،   على 

 ( 18، صفحة 1993
التارخيية   األفالم الواثئقية  أن  التارخيية  أن األفالم الواثئقية  أوفدرهايدي  لباتريشيا  ويف تعريف آخر 

لالستخدام" هي:   قابل  ملاٍض  التاريخ"قصص  وحي  من  عديدة  أمثلة  ذلك  يف  وتورد  )أوفدرهايدي،    ، 
 ( 92، صفحة 2013

من  حمفوفة جبملة  التارخيي  الواثئقي  الفيلم  يف  اإلخراج  عملية  أن  آخر جتد  جانب  من  أهنا  على 
 التحدايت ، جنملها يف النقاط التالية: 

الواثئقي:  –  1 للفيلم  املعريف  واحملتوى  البياانت  على  احلصول  األفالم    صعوبة  يلجأ خمرجو  ما  غالبا 
الفوتوغرافية،  اترخيي، كالصور  معدة كسجل  تكن  مل  مادة  ابستخدام  األحداث  متثيل  إىل  الواثئقية 
واللوحات واألشياء التمثيلية، وصور لواثئق مهّمة ، وتصوير خرباء ومشاهري أمام الكامريا لالستعاضة هبم 

 ثرات الصوتية ،لتعزيز إحساس املشاهدعن الصور، كما يلجأون إىل موسيقى وبعض املؤ 
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واليت عادة ما تكون أقل من مؤهالت أهل   فاألمر يتعلق هنا مبؤهالت املخرجني،  مشكلة اخلربة:   –  2
االختصاص من املؤرخني، فهؤالء غالبا ما يكونون شديدي التمسك بتسلسل األحداث ودقتها، وهو ما  

يسعون   الذين  املخرجني  هوى  مع  الغا-يتناقض  وإيصاهلا    -لب يف  وإيضاحها  املصورة  القصة  سرد  إىل 
 للجمهور.

يعمل خمرجو األفالم الواثئقية التارخيية على  املخرج انقل للحدث التارخيي واملؤرخ حملل وانقد له:    –  3
لواقع هو يف حد ذاته أتكيد  فيه األصوات والصور حماكاة  التارخيي وفق إطار شكل ختلق  تقدمي احلدث 

مم ضمنية،  الذين  حلقيقة  املؤرخني  عكس  على  لألحداث،  بديلة  أتويالت  أية  تقدمي  عليهم  يصعب  ا 
يف   يُهِملون  ما  غالبا  املخرجني  أن  اخلاصة، كما  وحتليالهتم  وهوامش  تعليقات  ذلك، إبضافة  يستطيعون 
يتفق مع   للماضي على حنو ال  يبنون نظرة متحزبة  فهم  اختياراهتم املوضوعية اليت هي من مسات املؤرخ، 

 ( 92  - 91، الصفحات 2013)أوفدرهايدي،  عايري النقدم
 :األفالم الواثئقية كوثيقة اترخيية وتسجيلية . 1

تعد وظيفة التسجيل والتوثيق من األمور اهلامة يف عملية التدوين التارخيي، حيث تستخدم األفالم  
تسجيل   يف  واستخدامها كوثيقة الواثئقية  والثقافية،  ،السياسية  االجتماعية  البيئة  من  وتوثيقها  األحداث 

اترخيية تسجل مولد احلدث، حيث تساهم هذه الوظيفة يف نقل التجارب واخلربات، واحملافظة على التاريخ  
 ( 418، صفحة 2011)عبد الرزاق،  ، وتوثيقه يف املاضي ونقله إىل احلاضر

التوثيق والتسجيل اإلعالمي ، تعد من أولوايت اهتمام املؤسسات احلكومية اليت هتتم   إن عملية 
الرمسية  األوراق  مثل  حُتفظ  إذ  الباحثني،  أمام  ووضعها  للبحث  التارخيية  الواثئق  ،وتوفري  التاريخ  ببحوث 

 ( 27)الفرحاين، د.ت، صفحة  والواثئق املكتوبة ،وأفالم الفيديو وأشرطة الصوت
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 األفالم الواثئقية الثورية:  . 2
الفكر   تنامي  مع  تزاُمناً  العشرين،  القرن  من  الستينات  حلول  مع  الثورية  الواثئقية  األفالم  ظهرت 

الشعوب، فاعُترب الفيلم الواثئقي سالحاً  الثوري رافض للقيم الرأمسالية ،وسيطرة القوى الكربى على مصائر  
يف املعرفة ضد االستعمار اجلديد ، وقد انتشرت بشكل خاّص يف أمريكا الالتينية ، ولدى شعوب العامل 
  الثالث بشكل عاّم، على أهنا انتشرت أيضا يف كندا وأوراب بني أوساط الشباب املناهضني للفكر الرأمسال 

 ( 15 - 14، الصفحات 2014)خليفي، 
 األفالم الواثئقية يف اجلزائر: اثنيا: 

للسينما يف   البداايت األوىل  أن  والباحثني يف جمال اتريخ السينما اجلزائرية،  يتفق أغلب الدارسني 
بعنوان:   1897اجلزائر سنة  اجلزائر، ارتبطت ارتباطا مباشرا ابالحتالل الفرنسي، فكان ظهور أول فيلم يف  

 Georges(، للمخرج الفرنسي "جورج ملياس" )Le musulman rigolo"املسلم املضحك" )

melies:بعنوان آخر  فيلم  وبعدها   ،  ) ( ابربويو"  سنة Ali berbouyou"علي  ُأخرج  الذي   ،)
1907(boudjedra, 1980, p. 14)خ من  ويظهر  الذي ،  العنصري  الطابع  الفيلمني  الل 

الف  من  جتعل  حيث كانت  اجلزائريني،  جتاه  الفرنسية  السينما  به  للضحك  اتسمت  حمال  اجلزائري  رد 
 . (EL kanz, 2003, p. 72)، على أساس أهنم غري متحّضرين وبدائيني والسخرية 

الفرنسي   املخرج  يد  على  واثئقي  فيلم  أول  ظهر  فقد  اجلزائر،  يف  الواثئقية  للسينما  ابلنسبة  أما 
(، مع اإلخوة لوميار بعنوان: "شارع ابب عزون" وذلك سنة  F. mesguiche"فيليكس ميسغيتش" )

1896  (megherbi, 1982, p. 15)  أمثال: "سوق الواثئقية  األفالم  من  العديد  بعده  لتتواىل   ،
(، وقد يظهر من خالل  Ali boufale huileالعرب"، "صالة املؤذن"، وفيلم"علي يغرتف الزيت" )

مهمة  برزت  وهنا  والضحك،  السخرية  على  يبعث  الذي  والبدائي  املتخلف  اجلزائري  األفالم صورة  هذه 
دع االستعمارية كوسيلة  وسيلة  السينما  السينما  تكن هذه  مل  هلا، حيث  اإليديولوجي  االجتاه  لتوطني  ائية 

، ولتحقيق  (maherzi, p. 59) للرتفيه بقدر ما كانت وسيلة للسيطرة على األفكار والدعاية والتضليل
 غالبية حاهلا مشروعا دعائيا وفكرا هذا املسعى، قامت الدعاية الفرنسية إبنتاج عدة أفالم واثئقية حتمل يف

 استعماراي، ومنها: 
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اجلزائر • حول  الواثئقية  "مثل:  األفالم  العمل:  يف  فرنسية " ،  "اجلزائر  أرض  تالميذ  "،  " اجلزائر 
 " اجلزائر

 " خيال املسجد"، "اإلسالم يف األماكن املقدسة : "وهي هتتم ابملسلمني مثل : األفالم اإلعالمية •

 ". احلسناء اجملهولة "، "الفرنسيون عمال البحر: "مثل: الواثئقية حول فرنسااألفالم  •

   (megherbi, 1982, p. 98)  "عائلة اليمني: "منها: أفالم التثقيف النظري والعلمي •

وأمام تزايد احلاجة الدعائية االستعمارية، تزايدت أعداد األفالم السينمائية املنتجة يف اجلزائر، مبا  
أن دور العرض السينمائية مل تعرف   يف ذلك األفالم الواثئقية ذات الطابع اإلثنوغرايف والفلكلوري، على 

دور    7د دور العرض السينمائي  ، مل يتجاوز عد1914، وحبلول عام  1908ميالدها يف اجلزائر إىل غاية  
دار عرض موزعة يف   150إىل    1933، لتصل سنة  (26، صفحة  2013  -  2012)منصور،    عرض 

  26، الصفحات  2013  -  2012)منصور،    املدن الكربى اليت تسكنها اجلالية األجنبية ابلدرجة األوىل
- 27 ) 

فبعد   األفالم،  وإنتاج  تصوير  جمال  يف  تطورا  االستعمارية  السينما  عرفت  العشرينات،  بداية  ومع 
"األطلنتيد فيلم  حققه  الذي  الكبري  سنة  النجاح  وخاصة  1921"  الثالث  العريب  املغرب  دول  عرفت   ،

اجلزائر، موجة من املخرجني الشباب واهلواة من خمتلف اجلنسيات يف جمال السينماتوغرافيا، إلنتاج وإخراج 
من   الفرتة  خالل  اجلزائر  يف  أفالم  من  أُنِتج  ما  بلغ  حيث  اجلزائرية،  األراضي  يف  إىل   1919األفالم 

 ( 88، صفحة 2011  - 2010)إرشن،   يلماف 60، ما يقرب 1929
، قامت السلطات االستعمارية إبنشاء "جهاز التوزيع السينمائي" الذي  1946وابتداء من سنة  

وإيديولوجية  سياسية  ألغراض  وتوجيهها  السينما  الحتكار  وذلك  ابجلزائر،  الفرنسي  العام  احلاكم  وضعه 
حيث  الواثئقية   دعائية،  األفالم  من  عدد  إبنتاج  التاريخ  هذا  من  ابتداء  االستعمارية  السلطات  عملت 

القصرية، واليت احتلت فيها الدعاية جانبا كبريا مع بداية اخلمسينات، وحىت بعد اندالع الثورة التحريرية،  
سنة   السينمائي  مهرجان كان  يف  فرنسا  مثل  الذي  الكربى"  "اللعبة  فيلم:  فالسينما    ،1954أمثال 

 -  89، الصفحات  2011  -  2010)إرشن،    االستعمارية كانت ما تزال وقتئذ حمتفظة بنظراهتا القدمية 
عام  ( 90 الصادر  العدالة"  "زيتونة  فيلم  ويعد  الوجود  1962،  ومسرية  سلسلة  يف  حلقة  آخر  هو   ،
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من  السينماتوغرايف   أكثر  خالل  أُنِتجت  واليت  اجلزائر،  يف  واإلنتاج    60االستعماري  التصوير  من  سنة 
  2010)إرشن،    فيلما سينمائيا، ومئات األشرطة الواثئقية   80والتزييف الفكري واإليديولوجي ما يقارب  

 .  (90، صفحة 2011 -
 الواثئقية خالل الثورة التحريرية اجلزائرية:األفالم اثلثا: 

أدركت قيادة الثورة منذ البداية ، الدور اإلعالمي والدعائي الذي تلعبه الصورة والسينما إىل جانب  
وحتقيق هدف   االستعمارية،  الدعاية  الوطنية وشرعيتها، و ضحد  التعريف ابلقضية  والسالح يف  البندقية 

وأتكيد الشعب  تعبئة  وهو  اسُتخدمت    مشول  من جانب اثين  الوطين،  التحرير  وجبهة  مع جيش  تالمحه 
يف   الفرنسي  االستعمار  قوات  ختوضها  اليت كانت  النفسية  احلرب  ضّد  مضادة  إعالمية  السينما كوسيلة 

 الداخل واخلارج.
  ظهرت خالل الثورة التحريرية اجلزائرية عدة أفالم واثئقية، و ريبوراتجات تلفزيونية تناولت خمتلف 

األحداث الواقعة يف احلرب، وتطّوراهتا على الساحة الداخلية واخلارجية ، وذلك إبخراٍج جزائري ومساندة  
 uneأجنبية، ومنهم فرنسيون متضامنون مع القضية اجلزائرية، وكان أوىل هذه األفالم، فيلم "اجلزائر أّمة" )

nation Algérieفرن يف  عرضه  مت  والذي  فوتيه،  رونيه  إخراج  من  للثورة (  املساندة  للجمعية  سا 
، وأهّم ما تناوله الفيلم هو مطلب االستقالل واحلرية، وتكوين أّمة جزائرية 1955التحريرية اجلزائرية عام  

 .berrah, 1997, p)  دقيقة( 25مستقلة ذات سيادة وطنية، وكانت مدته مخسة وعشرين دقيقة )

158) 
سنة   تواجده 1956ويف  مواقع  الوطين يف  التحرير  جيش  اجلزائري مجال شندرل  املخرج  ، صّور 

عنوان: ) الثانية بشمال قسنطينة يف ريبوراتج مصّور حتت    ( Les maquis de wilaya 2ابلوالية 
صفحة  2011  -  2010)إرشن،   سنة    (96،  وخالل  الصومام ،  1957،  مؤمتر  ملقررات  وجتسيدا 

( للسينما  مدرسة  أول  ظهرت  واإلعالمي،  الدعائي  العمل  ومضاعفة  لتطوير   école deالرامية 

cinéma du maqui أصبحت اتبعة الحقا للحكومة اجلزائرية املؤقتة وجيش   (، وهي وحدة للتصوير
تبسة(، وجاءت هذه املدرسة إثر االتفاق  التحرير الوطين، ومتواجدة ابملنطقة اخلامسة من الوالية األوىل )

، وكانت مؤلفة من عّدة فنيني جزائريني  (EL kanz, 2003, p. 79)  بني عبان رمضان ورونيه فوتيه
راشدي،   أمحد  بيري كليمونت،  فوتيه،  رونيه  شندرل،  مجال  اجلناوي،  علي  قنز،  حممد  وهم:  وأجانب، 
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فالنتني بولس، وخلضر حامينا، ولُّقَبت هذه الوحدة التصويرية ابسم "مجاعة فريد"، وهو لقب رونيه فوتيه 
 . (maherzi, p. 62) يف الثورة التحريرية 

بتصوير   بدأت  اجلزائري،  السينمائي  للعمل  األوىل  النواة  تعّد  اليت  املدرسة  هذه  أتسيس  بعد 
وتسجيل وقائع احلرب يف أشرطة واثئقية قصرية ، من أمثلتها : "هجوم مناجم الونزة"، "ممّرضات جيش  

( مع مساعد تونسي يدعى هدي بن  cécile cujisالتحرير الوطين"، كما أخرجت سيسيل سوجيس )
( "الالجئون"  بعنوان:  قصريا  فيلما  بداية  Les réfugiesخليفة  مع    -  2010)إرشن،    1957( 

 ( 97، صفحة 2011
الدميقراطية األملانية،  كما أخرج فوتيه فيلم: :اجلزائر امللتهبة" مبساعدة مصّورين أملان من اجلمهورية  

التحريرية من يوم اندالعها الثورة  فيلم يروي تفاصيل تطّور أحداث  ،  2013  -  2012)منصور،    وهو 
فيلمني قصريين، األّول بعنوان: "ساقية سيدي يوسف" ،    ، كما صور املخرج بيري كليمونت(36صفحة  

بعنوان:   والثاين  ابملنطقة،  الفرنسي  االحتالل  جنود  أحلقه  الذي  والدمار  القصف  مشاهد  صّور  والذي 
سنة   ذلك  وكان  من 1958"الالجئون"  أخرجا عدداً  فقد  من خلضر حامينا، ومجال شندرل  أما كل   ،
( "جزائران"  أبرزها:  )1960-9195األفالم  الشعب"  "صوت   ،)La voix du peuple ) 

(boudjedra, 1980, pp. 49 - 50)  كما أخرج فوتيه خالل السنوات األخرية من عمر الثورة ،
( وشعب"  رجال  مخسة  بعنوان:  آخر cinq hommes et un peupleفيلما  وفيلما   ،)

(، الذي صّور األحداث الدموية يف ابريس إثر خروج Octobre à parisبعنوان:"أكتوبر يف ابريس" )
 ( 100، صفحة 2011 - 2010)إرشن،  1961أكتوبر  17اجلزائريني يف مظاهرات 

الصورة   املعركة اإلعالمية، وسالح  أن  إىل  واإلبداع،  وهبذا خنلص  للفن  وسيلة  تكن  مل  والكامريا، 
للتعريف ابلقضية الوطنية ، ودحض الدعاية االستعمارية،   وإبراز مجاليات الصورة، بقدر ما كانت سبيالً 

 غري أهنا من جانب اثٍن، اعُترِبَت النواة األوىل مليالد جيل أّول من ممتهين وحمرتيف السينما اجلزائرية. 
 ئقية الثورية يف ترسيخ قيم املواطنة: دور األفالم الواث رابعا: 

إن الصورة اليت تقّدمها السينما الواثئقية، دائما ما تنطبع يف ذهن املشاهد ، وابلتال فهي ُتساهم  
يف رسم الصورة الذهنية جتاه القضااي املختلفة، وهذا من شأنه التأثري على سلوكيات الفرد ، وهو ما يفسح 

 اهري، خاصة يف ظل العوملة وحرّية املعلومات، وانتشار الوسائل اإلعالمية. اجملال لتشكيل وعي عاّم للجم
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خاّص،  بشكل  منها  والواثئقية  عاّم،  بشكل  السينما  تعزيزها  يف  تسهم  اليت  اهلاّمة  القضااي  ومن 
معايري   عن  تعرّب  اليت  واألمنية  والسياسية  االجتماعية  األبعاد  ذات  القضااي  من  هي  إذ  املواطنة،  مفهوم 

ابحلقوق  اال الفرد  وعي  عن  تُعرّب  الوطن، كما  عن  الدفاع  يف  األفراد  قبل  من  املشاركة  ومستوى  نتماء، 
الوطنية، كما تعكس مدى إدراك املواطن لدوره   املرافق العاّمة واحلرص على املصلحة  والواجبات، وصيانة 

 يف مواجهة التحدايت اليت تواجه اجملتمع والدولة يف آٍن واحد
فاهيم اليت تعرب عن مفهوم كلمة "املواطنة"، إاّل أن أغلب تلك املفاهيم حُتيلنا إىل  وقد تعّددت امل

أّن "املواطنة" تدّل على الوطن، أي ذلك الفضاء اجلغرايف والسياسي الذي يقيم فيه اإلنسان، وجتمعه به  
اب  ابلشعور  ترتبط  واجتماعية،  وسياسية  وثقافية  اجلنسية(،  يف  )جمّسدة  قانونية  الوجداين عالقات  النتماء 

ابلواجبات وااللتزام  احلقوق  مبختلف  والتمتع  الثقايف،  وهي ( 14، صفحة  2008)الدستور،    والتاريخ   ،
الدولة، ومبا تتضمنه  قانون تلك  الفرد والدولة، كما حيّددها  حسب دائرة املعارف الربيطانية: "عالقة بني 

 . ( 30، صفحة 2001)الكواري و آخرون،  العالقة من حقوق وواجبات يف تلك الدولة"تلك 
جتاه   وواجباته  الفرد  حقوق  على  ترتكز  املواطنة،  أّن كلمة  يتضح  املفهومني،  هذين  من  انطالقا 

إىل   ذلك  تتعّدى  قد  مفهومها،  املواطنة يف حقيقة  أن  على  يتجّلى يف  وطنه،  وأكثر عمقا،  أكرب  مفهوم 
شعوٍر وجداين يؤّكد انتماء الفرد وارتباطه الثقايف والتارخيي والروحي ابلوطن، مرتكزاً يف ذلك على مجلة من  

 القيم اجلوهرية ، واليت يكون االنتماء واهلوية الوطنيني أمّهها.
عنها، تنفصل  وال  ابملواطنة،  قوّي  بشكل  اهلوية  ترتبط  هذا،  متثل    وعلى  الوطنية  اهلوية  أن  ذلك 

والذي  لوطنه،  وإخالصه  الفرد  حب  يعين  قومي  تعبري  وهي  واجملتمع،  ابألرض  والعاطفي  الروحي  اجلانب 
يشمل انتماءه لألرض والعادات والتقاليد، والفخر ابلتاريخ والتفاين يف خدمة الوطن، يف حني متثل املواطنة  

حي والعاطفي، فاهلوية الوطنية هي النظارة اليت يرى من خالهلا  اجلانب السلوكي العملي هلذا الشعور الرو 
واملبادئ  والقيم  املعتقدات  من  قاعدة  مبين على  لوطنهم، ألنه  مناسب  أو غري  مناسب  ما هو  املواطنون 
املواطنون   خالله  من  يرى  الذي  املعيار  هي  الوطنية  اهلوية  فإن  وعليه،  الشعب،  هوية  متثل  اليت  واملعايري 

 ( 89، صفحة 2018)بن وزة و غرغوط،   وطنهمأنفسهم يف
وترتكز هوية الشعب اجلزائري يف اجململ على التاريخ، ذلك أنه السجل الثابت للماضي وذكرايته 

هنا  ومفاخره، فالتاريخ املشرتك عنصر أساسي للمحافظة على اهلوية الوطنية، وتعزيز االنتماء الوطين، من  
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تظهر قيمة التاريخ و واجبية صيانته من االمنحاء واالنداثر والتفكك واإللغاء والتجاوز، وذلك من خالل 
 نقله إىل األجيال الالحقة وفق ما تتطلبه احتياجات عصرهم ، واليت تكون السينما أحدها.

ثورة   واندالع  اجلزائرية،  الواثئقية  السينما  فجر  بزوغ  بني  االرتباط  على انعكس  اجلزائرية  التحرير 
موضوعات األفالم اجلزائرية، اليت طغت عليها السمة التارخيية الثورية، وهبذا ميكن الفول أهنا لعبت دوراً ال  
ُيستهان به يف تسجيل األحداث التارخيية وتوثيقها، ابإلضافة إىل ختليد الروح الوطنية للشعب ومتجيدها،  

تهان به ، ومن أمهها قيم املواطنة مبختلف زواايها من مشاركة كما عملت على ترسيخ نسق قيمي ال ُيس
ومسؤولية والتزام وانتماء وحرية واعتزاز ابلوطن، والدفاع عن كّل ربوعه، ذلك أّن الصورة الفيلمية اليت تنقل 
الواقع احملفوف ابملّد الثوري هي خطاب انجز ال حيتاج للتوضيح، فهي بدورها ُتستخدم من أجل توسيع  

واإليديولوجية،  مدا والتاريخ  الوطنية  اهلوية  العمرية، يف مسألة  الفئات  اإلنساين ملختلف  والفهم  املعرفة  رك 
لتحصني الذات من االغرتاب ومواجهة اآلخر، نظرا للدور الفّعال واحلّساس الذي لعبته السينما الواثئقية  

املصري  والتحررية  والسياسية،  االجتماعية  القضااي  خمتلف  تناول  تنحصر  يف  فلم  والصورة،  ابلصوت  ية، 
ذلك   تعدت  بل  الوطنية،  القضية  بشرعية  والتعريف  العامل،  إىل  الثوري  الواقع  نقل  على  وقتذاك  مهّمتها 

 ( 243، صفحة 2018)برحيل،  لتشكل منصة إعالمية تنادي ابلتحّرر، وتكريس قيم املواطنة ومبادئها
 : خامتة

يف األخري خنلص إىل أّن حرب التحرير اجلزائرية، بقيت لوقت بعيد كحرب بدون صورة، إال أن  
ابلشراسة   تّتسم  حرب  صورة  الواجهة  إىل  أعاد  فوتوغرافية  صور  وظهور  وواثئقية،  سينمائية  أفالم  بروز 

الفرتة املمتدة من   والعنف، فوقع هذه الصورة يف األشرطة الواثئقية اليت عاجلت قضية احلرب يف اجلزائر يف
غاية    1954 احلرب، 1962وإىل  واقع  عن  عرب  الثوري  الواثئقي  الفيلم  أن  حيث  جّداً،  عميقا  ، كان 

الذي كان جمهوالً لدى اجلمهور اجلّزائري خالل العقدين األولني الذين أعقبا االستقالل بعد هناية احلرب،  
الت التطور  الّصورة حاليّاً يف ظّل  ثقافة  ُتسِهُم  كنولوجي لوسائل اإلعالم واالتصال ، وخاصة يف ظل  كما 

التطور احلاصل يف تقنيات عرض الصورة وبّثها والتحّكم فيها عرب األفالم السينمائية أو الواثئقية وغريها من 
تعزيز  خالل  من  الوجدانية  املشاعر  ابستقطاب   ، اجلماهري  وتوجيه  األحداث  جمرى  حتريك  يف  األوعية، 

وا الوطين  أمهية  االنتماء  إىل  حُييلنا  ما  وهذا  املواطنة،  لقيم  أساسيا  جوهراً  يعتربان  واّلَذْين  اجلزائرية،  هلوية 
واليت   التحريرية،  للثورة  والواثئقية  السينمائية  األفالم  رأسها  وعلى  اجلماهريي،  االتصال  وسائل  ومضامني 
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اإلعال وسائل  على  ينبغي  وهبذا  الشباب،  فئة  خاّصة  وبصفة  اجلمهور،  للتنشئة  يتلقاها  م كمؤسسات 
الثقافية أن تول أمهية كربى للمضمون، وأن تعمل على إشباع ُمْدَخاَلهِتا ابملعاين اليت تعّزز القيم اإلجيابية  
اليوم يعيشون  الفعل والسلوك االجتماعي، خاّصة وأن الشباب  للمواطنة، واليت ستؤثر بشكل كبري على 

تق قيم  أنشأته  واقع  متناقضني،  واقعني  وسائل صراع  متثلها  حداثية  وأخرى  واملدرسة،  األسرة  مثلتها  ليدية 
 اإلعالم. 

 االجنليزية إىل ترمجة اخلامتة
CONCLUSION  

Finally, we conclude that the Algerian war of liberation remained for a 
long time as a war without any picture, but the emergence of 
cinematographic films and documentaries, and the appearance of 
photographs showed a picture of a war characterized by fierceness and 
violence, the impact of this picture on the documentary tapes that dealt with 
the issue of the war in Algeria from 1954 to 1962 was very profound, so the 
revolutionary documentary film expressed the reality of the war, which was 
unknown to the Algerian public during the first two decades that followed 
the independence after the end of the war, as well as; the culture of the 
picture, actually, contributes in light of the technological development of the 
media and communication, especially in light of the development in the 
techniques of displaying, broadcasting and controlling the picture through 
cinematographic films or documentaries and other basis, in moving the 
course of events and directing the masses, through attracting sentimental 
feelings by reinforcing the national belonging and the Algerian identity, 
which are considered an essential core of the values of citizenship, this 
brings us to the importance and contents of the mass communication means, 
especially the cinematographic films and documentaries of the liberation 
revolution, which are received by the public, especially the youth category, 
thus, the media, as institutions of cultural upbringing, should attach a great 
importance to the content, and work to saturate its inputs with meanings that 
consolidate the positive values of citizenship, which will greatly affect to 
the social action and behavior, Especially since young people today live in a 
conflict between two contradictory realities, a reality created by traditional 
values represented by the family and school, and modernist values 
represented by the media. 
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Abstract: 
During the second half of the twentieth century, the Algerian revolution was 

the most important event that occupied the political arena, either at the national or 
international level, perhaps this is what enabled her to headline the media at the 
time, hence, the cinema, particularly the documentaries films, dealt with the issue 
of the Algerian people and their glorious revolution in general and principally, and 
as consequences; several documentaries fulms have appeared, that were filmed, 
directed and produced by personalities with experience and competence in this 
field, whether they are foreigners in solidarity with the national issue, or Algerians 
who have taken upon themselves the task of defending their national issue in their 
own way, and instilling the principles and values of patriotism in the spirits of their 
generation and the future generations. 

The object of the study is to highlight the importance of the documentary 
picture in drawing the memory of history, and to show the methods of the 
misleading and the guidance through the picture in sensitive and current issues, and 
its role in preserving the collective memory of the Algerian revolution, and the 
extent of its contribution to consolidating the values of citizenship in the spirits of 
the past and the current generations, so the documentary picture of the Algerian 
revolution – in view of its association with real events - remains the subject of a 
very important bet in drawing a picture of the common history between Algeria 
and France. 
Keywords: Documentary films; Historical cinema; The Algerian revolution; The 
Algerian people; Citizen 
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 ملخص: 
الغرب السهلية، وذلك بفعل ما كان حيظى به من أمهية جمالية            ميثل اجلبل قوة رمزية ومعنوية كبرية يف اتريخ منطقة 

يشكل العمود الفقري يف بنية منطقة الغرب وبعدا أساسيا يف اتريخ    وسياسية وثقافية، وهو ما جعل اجلبل اترخيية واقتصادية

املنطقة ودوره يف خلق توازانت مهمة على مستوايت عدة،   املنطقة، وقد راكم هذه األمهية، من خالل إشرافه على جمال 

الشخصية   تشكيل  يف  اجلبل  ساهم  فقد  التارخيية،  العصور  مر  عرب  للسهل  قدمها  اليت  العديدة  الوظائف  وبفعل كذلك 

ا على  مقيما  جماال  ظل  أنه  غري  واالقتصادية،  والثقافية  التارخيية  من  الغرابوية وخصوصياهتا  ضعيفا  اهتماما  ويتلقى  هلامش، 

العامل   لكل مشاكل  مراكمته  نتيجة  اجلميع،  منها  منطقة انئية وهامشية يسخر  اجلبل إىل  العمومية فتحول  السياسة  طرف 

اجلبل  الذي حلق  احليف  لتوضيح  مناسبة  املداخلة  االستعمارية ابلزعامة، وهذه  الفرتة  بعد  السهلي  اجملال  القروي، واستأثر 

 الغرب، وذلك هبدف انصاف اجلبل ورد االعتبار إليه.مبنطقة  

 احلضارة - التهميش-االنسان -منطقة الغرب –السهل  –اجلبل : املفتاحيةالكلمات 

 
 

     abourichahafida@gmail.com، االمييل:د. عبد اللطيف أبوريشة املؤلف املرسل:  *
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  مقدمة: 
تتميز اجلبال اليت ينتشر يف منطقة الغرب السهلية عن غريها من اجلبال املغربية، وتظفي على                

خصوصياته   بفعل  اجلبلية  السلسلة  هذه  قامت  فقد  اجلبلي،  البعد  وهو  أال  جديدا  بعدا  الغرب  منطقة 
بذلك ميثل  فأصبح  ودينية،  وثقافية  وسياسية  اقتصادية  اترخيية  بوظائف  تراث    ابملنطقة  من  مهما  جزءا 

وهو يربط منطقة الغرب جببال   املنطقة الغرب السهلي، وأحد أبعادها اجلغرافية، فإىل جانب البعد اجلبلي
 مقدمة الريف، فقد شكل بعدا جغرافيا واترخييا وثقافيا هاما يف املنطقة السهلية. 

منطقة                من  جماليا  متتد  اليت  اجلبلية  السلسلة  سامهت  إىل فقد  مث  شرقا  وزان  إل  أحدكورت 
حبوايل   تقدر  مساحة  بذلك  لتغطي  مشاال،  عرابوة  مث  األربعاء  وسوق  احلاضي  عمر  من    %25سيدي 

مناطق سهل الغرب، يف االستقرار املبكر جملموعات بشرية هامة، وهو ما جعل اجلبل يلعب دورا كبريا يف  
فالستقر  والدينية،  التارخيية  الغرابوية  الشخصية  بينما كان  تشكيل  البداية جبليا،  الغرب كان يف  ار مبنطقة 

السهل آنذاك جمال انتشار املرجات والضاايت وجمال تصريف السيول القوية القادمة من اجملال اجلبلي مما 
 أثر بشكل كبري على احلياة ابلسهل. 

الفارين من ويالت السهل وقبلة            للسكان  اجلبل ملجآ  فيه  الدين   ويف الوقت الذي كان  لرجال 
واملتصوفة، فقد تشكلت فوقه حضارات مهمة ال زالت بعض معاملها شاهدة عليها، بل أخد يف الوقت 
السهلي  اجملال  الدينة، يف حني ظل  القدسية  من  نوع  واملتصوفة على  الشرفاء  استقرار هؤالء  نتيجة  ذاته 

ووجود احلياة البشرية.  وقد استمر عطاء  ابملنطقة ملا كان يعرفه جماال اثنواي من حيث األمهية االقتصادية  
اجلبل ابملنطقة مدة طويلة من الزمن فهو من كان يساهم بفعل مسوه اجملايل أبزغار )هي تسمية قدمية كانت 
تطلق على منطقة الغرب( يف خلق توازانت جغرافية واترخيية مهمة مبنطقة الغرب السهلية، مما جعل اجلبل 

احلياة مبنطقة الغرب، وجعل االستقرار السكاين ابلسهل فيما بعد ينتعش    عرب مر العصور أن يشكل نواة 
 من هبات وخريات هذه اجلبال. 

لقد عرف اجلبل رغم زعامته للمنطقة حتوال كبريا خالل الفرتة احلديثة، واليت ابتدأت مع دخول             
ابلسهل نفوذها  توطيد  على  عملت  اليت  البالد،  إىل  الفرنسي  االقتصادية    االستعمار  مصاحلها  خلدمة 

واضعاف قوة ساكنة اجلبل اليت قد هتدد وجودها، خصوصا أن املقاومة املغربية للمستعمر كانت تنطلق من 
جبل، وهو ما جعل الدراسات االستعمارية أن تويل اهتمام غري معهود هبذه املناطق اجلبلية قصد فهمها 
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اجملالي قوهتا   اضعاف  سبل  عن  والبحث  هلا ودراستها  ومؤمنا  احلياة  نواة  من  اجلبل  خالهلا  فتحول  ة، 
اجملال   لصاحل  أمهيته  فقد  وقد  القروي،  العامل  مشاكل  فيه كل  جتتمع  وفقريا  مهمشا  جماال  إىل  ابملنطقة، 
وما  السهلي  اجملال  إىل  اجلبلي  اجملال  من  القوة  موازين  انتقال  عن  املسؤولة  الظروف  هي  فما  السهلي. 

ة من اجلبل إىل السهل؟ وكيف حتول السهل من جمال انتشار املشاكل الطبيعية إىل  ظروف انتقال هذه القو 
رمز القوة وانتشار احلضارة يف الوقت الذي صار فيه اجلبل رغم قوة وجوده ومسوه على املنطقة جماال هامشيا  

 ابملنطقة؟،  
االستعمار،         زمن  السهل  إىل  اجلبل  من  احلضارة  انتقال  مظاهر  لتوضيح  مناسبة  هي  املداخلة  هذه 

منغمسني يف مظاهر احليف الذي حلق اجلبل، وانطالقا من هذه املفارقة سيتخذ هذا العرض طابع الرتافع 
أسس على  بناء  الغرب  مبنطقة  إليه  االعتبار  ورد  اجلبل  إلنصاف  الرئيسي  يف   واملطلب  ووضعها  علمية 

ساهم  وكيف  السهلية،  الغرب  مبنطقة  للجبل  التارخيية  األمهية  عن  احلديث  خالل  من  احلقيقي،  سياقها 
والثقافية   التارخيية  عموما  الغرابوية  الشخصية  صناعة  يف  التارخيي  وبعده  اجملايل  إشرافه  خالل  من  اجلبل 

للسهل، وكيف حتول اجلبل من لقب اترخيي    والدينية واالقتصادية، و ماهي الوظائف ظل يقدمها اجلبل
منطقة خمتلفة عن   لكونه  ليس  املغرب،  منها سكان  وهامشية يسخر  انئية  منطقة  إىل  حافل ابألحداث، 
الغرب انهيك   مبنطقة  القروي  العامل  فيه كل مشاكل  أصبحت جتتمع  اجلبل  بل ألن  الغرب،  مناطق  ابقي 

 ت متفردة كاالرتفاع الوعرة وغريها.عما يتصف به اجلبل واجلبال ابملنطقة من صفا
 اجلبل التاريخ واجملال  أوال: 

 البعد التارخيي للجبل  1 
جمموعات              استقرار  شهد  فقد  متميزة،  مكانة  العصور  خمتلف  عرب  الغرب  مبنطقة  اجلبل  احتل 

بشرية مهمة منذ أقدم العصور وأتسست به عدد من املدن واحلضارات، فقد شكل جبل كورت الذي يعد  
ن يربط بني الطريق من أهم اجلبال ابملنطقة منذ العهد الروماين، قاعدة عسكرية وحمطة رومانية أساسية كا

مرورا بوليلي، وكانت هذه   TOCOLOCIDA  الذي يصل طنجيس )طنجة احلالية( بتوكولوسيدا 
  " فوبسيانة   " اسم  فيسبوسياانVOPICIANAEاحملطة حتمل  اسم  بيلري  ميشو   استعمل  وقد   ، 

VISPICIANA   (,(1913), p.6  (Mecheux Bellaire  جبل تسمية  ارتبطت  وقد   ،
 مية نسبة إىل القائد الروماين كورت الذي كان قائدا ابملنطقة. كورت هبذه التس
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حول               اختلفت  جببل كورت  مدينة  وجود  عن  الدراسات  بعض  تشهد  اإلسالمي،  العهد  ويف 
مشيش بن  السالم  عبد  املوىل  مزار  من  ابلقرب  لكنها كانت  ومكاهنا،  اهلشمي،   موقعها  )مصطفى 

قل خالل القرن العاشر امليالدي دون أن ينتبه إىل اتريخ أتسيس  (، فقد وصفها ابن حو 9، ص،  2004
اجلنان  فسيحة  العيون،  املنظر، كثرية  منحدر جبل كورت وغري مسورة، مجيلة  فجعلها على  املدينة،  هذه 
االستبصار يف عجائب األمصار ملؤلفه اجملهول   الزراعية مرتامية األطراف، غري أن صاحب كتاب  حقوهلا 

ميالدي أنزهلا أسفل اجلبل  ملا قال: من بلد جنيارة إىل هنر رضاة مرحلة،    12ل القرن  الذي عاش خال
وهو هنر كبري يف أصل جبل يف أعاله مدينة كورت، وكانت مدينة كبرية حصينة كثرية اخلري  ..... يعمرها  

اهلشمي،   قرية. )مصطفى  اليوم  وهي  بياتة،  هلم  يقال  الرببر  من  ذلك   ومنذ   (10، ص،  2004قبائل 
 التاريخ، يبدو أن النسيان قد اكتنف هذه املدينة جببل كورت.

استقبلت جبال منطقة الغرب وجبل كورت على وجه التحديد منذ القرن السادس عشر ميالدي،         
جمموعات بشرية مهمة من مناطق خمتلفة، منها من جاءت من مناطق بعيدة، وأخرى من املناطق اجملاورة 

مدينة فاس، وقد التحقت هذه اجملموعات نتيجة جمموعة من الظروف إما كانت أمنية من منطقة الغرب ك
أو صحية، كما عرفت هذه املناطق اجلبلية القريبة من مدينة فاس  وهي تستقبل هذه اجملموعات استقرار  

عا من عدد من الفقهاء والشرفاء، مما أضفى على  هذه املناطق اجلبلية وهي اليت تقوم بدور احلماية  نو 
اجلبال  هبذه  والسادات  لألولياء  الواسع  االنتشار  احلال  بطبيعة  يفسر  ما  وهو  والدينية،  الروحية  القدسية 

 الذات الطابع االستشفائي. 
فقد جاء يف املوسوعة الكربى، أن هذه اجلبال ومنها جبل أحد كورت على سبيل املثال ال احلصر،          

القرن   خالل  الش16استقبلت  من  عدد  صاب  م  فيقول  "الفالقي"،  ب  املسمى  ومنهم  األدارسة  رفاء 
بنفسه  فارا  أمر املغرب واختلفت أحواله، خرج إىل جبل كورت من بالد عون  املوسوعة: " وملا اضطرب 
من  وأصله  ألف،  ثالثة وعشرون  عام  الغرب  من  الفالقي دفني جبل كورت  يوسف  من آل  فهو  ودينه، 

، واستقرار ( 63م، ص،  2005هـ /    1425ياط الزكاري احلسين،  أمحد بن حممد ابن اخلشرفاء مساتة )
بشرفائه  للتربك  الغرب  منطقة  لسكان  اجلبل وجهة  مما جعل  دورا كبريا  له  اكيد كان  اجلبال  الشرفاء هبذه 

 وميارس سلطة دينية مهمة على اجملال الغرابوي. 
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م ما حلق املدينة من خراب ودمار اليت لقد شكل جبل كورت مبنطقة الغرب طيلة الفرتة احلديثة رغ         
الطريق القدمي اليت كانت تؤدي إىل مدينة   التجارية، خاصة  والقوافل  للطرق  جنهل أسباهبا، حمورا أساسيا 
األمهية   وهذه  السوق،  إىل  ينتمي  الذي  السهل  وتعرب  قليلة  مبسافة  متر  واليت  طنجة،  إىل  واملتوجهة  فاس 

.   (.Mecheux Bellaire, 1918, p, 8 )هي األكثر شهرة جعلت اجلهة الغربية من جبل كورت 
فتأسست بفضله ومزااي موقعه وأمهيته مدينة احدكورت اليت يرتبط امسها ولقبها ابجلبل، بل كان اجلبل أداة  

 أساسية يف أتسيس املدينة واستقرار الساكنة هبا طيلة الفرتة احلديثة واملعاصرة. 
الساكنة             األمنية  استقرار  ابحلياة  الناس  اهتمام  يفيد  وارتفاعه، كان  وعرته  مع  والتعايش  ابجلبل 

والروحية والصحية مث الرتكيز كذلك على حياة الرعي، عكس االستقرار ابلسهل الذي حتقق بشكل كبري  
يف   وبدخول  القدمية  احلياة  عن  بتخليهم  اجلبال  ينذر سكان  انتقال كان  وهو  االستعمارية،  الفرتة  خالل 
املنابر   خمتلف  عرب  املستعمر  هلا  روج  اليت  العصرية  االقتصادية  ابحلياة  واالهتمام  اجلديدة  الرأمسالية  احلياة 
العادمة،   وجعل من السهل وما أصبح ميتلكه من مؤهالت بعد عملية استصالح األراضي وجتفيف املياه 

 املطروحة. بدل احلياة الصحية واألمنية اليت مل تعد خالل هذه احلقبة ابملسألة 
منذ          الفرنسي  املستعمر  انتباه  أاثر  القوي  اجملايل  وحضورها  الغرب  مبنطقة  اجلبيلة  املنطقة  اشعاع 

قدومه إىل املنطقة، لقد أدرك املستعمر منذ البداية وهو حياول السيطرة على املنطقة، أمهية املنطقة اجلبلية  
أ فاختذ من جبل كورت كمنطقة  االسرتاتيجي،  املراقبة على وبعدها  لفرض  أساسيا  موقعا  ساسية ابلغرب 

بواسطتها  السهل، مرآت، كانت  عن  عبارة  للمراقبة  وبرجا  اجلبل  برأس  عسكرية  قاعدة  بوضع  وأقامت 
القواعد   لتلك  وكذلك  ابجلبل  احمليطة  ومؤسساهتا  لقواعدها  معينة  رسائل  ببعث  تقوم  احلماية  سلطات 

 املوجودة ابلسهول. 
ات احلماية إىل اختيار اجلبل كموقع لضبط املراقبة مبنطقة الغرب والتهيئ لكل ما قد  وقد دفع سلط      

ينتج عن وجودهم من هتديد ملصاحلهم االستعمارية، حسب ميشو بيلري، بفعل علوه واشرافه على املنطقة 
إلضافة  حيث: " يوجد يف قمة اجلبل منظرا شامال ورائعا يف عيون املشاهد، إهنا تشمل الغرب بكامله اب

البعيدة" القبائل  ، هذه املؤهالت دفعت املستعمر    (Mecheux Bellaire, 1918, p, 8 )إىل 
الفرنسي على اختاذ اجلبل نقطة مهمة يف أتمني السيطرة االستعمارية على منطقة الغرب وضبط أحواله، بل  
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بداية مقدمة الريف  كانت أمهيته تزداد بفعل موقعه الذي يشرف على جبال مصمودة اليت هي يف األصل  
 .  (Mecheux Bellaire, 1918, p, 8 ) اليت كان يتحرك فيها املقاومني املغاربة 

 
 
 

 

 

 

 

 

 ( 10 -8  – 2020)صورة ملتقطة للجبل سنة صورة لنظرة من جبل كورت من اجلهة الغربية 
أدرك الفرنسيون أن بقائهم بسهل الغرب، كان يلزمهم املكوت ابجلبال احمليطة ابلسهول من الناحية       

الشمالية لضبط املنطقة أمنيا والتحكم يف مواردها لتصل إىل السهول سليمة من كل علة،  فاستقروا أبعلى 
تطل على جبال مصمودة ومدينة  ، ابجلهة الشرقية من اجلبل واليت  †منطقة كانت تسمى آنذاك "القشلة" 

بناء   تتوفر على عددا من اجلنود وأقدمت على  فقد كانت هذه القشلة عبارة عن قاعدة عسكرية  وزان، 
وقد مت تكليف القائد العريب ومنحه اختصاصات واسعة   ‡م دار القائد وسجن حملي ومدرسة 1913سنة  

 اجلهات القريبة من اجلبل.  متكن من خالهلا مراقبة املنطقة عن القرب والتحكم يف كل
ومبنطقة الغرب على وجه اخلصوص يشكل منطقة سكنية مهمة يف اتريخ   كان اجلبل ابملغرب             

من   تفر  اليت  الساكنة  يستقبل  واالستقرار  األمان  رمز  زال كذلك  وال  يعترب  فهو كان  الغرب،  منطقة 
ابلسهل،   واالستقرار  األمن  انعدام  من  وتعاين  به  الصراعات  ضاقت  من  اجلبل كل  إىل  يلجأ  كما كان 

 

أطلق املغاربة كلمة قشلة على قاعدة عسكرية استعمارية، وقد لقب السكان مدينة أحدكورت ابلقشلة نسبة إىل تلك    †
 القاعدة العسكرية الفرنسية اليت مت انشائها لضبط املناطق اجلبلية وأتمني استقرار املستوطنني والوجود الفرنسي ابلسهل.

 الزالت معامل وآاثر هذه الدار على قيد الوجود ابجلبل ابلقرب من عني وزيف الطبيعية اليت توجد عند أسفل اجلبل.  ‡
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األحوال وعانت من األمراض واألوبئة، فشكل اجلبل مكان األمن واالستقرار خصوصا وأن اجلبل بفعل 
مؤهالته وموارده املتنوعة قادرا على خلق شروط العيش الضرورية، قبل أن تتحول أحوال اجلبل إىل منطقة  

استقرار أغلب السكان يف املنطقة الصعبة ابجلبل لالحتماء هبا    مهمشة وفقرية ، حيث وهذا ما كان يفسر
 ويرتك املناطق املنبسطة.  

كانت احلياة ابجلبل املنتشرة مبنطقة الغرب منذ فرتات اترخيية قدمية مزدهرة يتمتع سكانه بوفرة               
املرتامية األطراف، وهو ما انعكس    املواد واخلريات والعيون الكثرية، وتوفر اجلنان الفسيحة واحلقول الزراعية 

بشكل كبري على طبيعة احلياة احلضارية ومنط العيش ابجلبل، كما ميتلك سكان اجلبل هوية اترخيية عريقة 
مكنتهم من اكتساب أسلوب ومنط عيش متميز عن سكان السهول، كما متكنوا من اكتساب كل املعارف  

 د وكذلك اكراهات طبيعية واضحة املعامل. واملهارات للعيش يف جماالت ذات خصوصيات وتفر 
 البعد اجملال  2

ينتشر اجملال اجلبلي يف منطقة الغرب األعلى وهي منطقة تلية ابمتياز يغلب عليها طابع الراتبة، وتعد      
مصمودة  جببال  بشكل كبري  ترتبط  حيث  الريف،  مقدمة  جلبال  األساسية  البوابة  اجلبلية  السلسلة    هذه 

البوعناين،   ( عرب اجلبل لشهب، كما حتثل هذه اجلبال أمهية جمالية قصوى 80، ص.  2002)مصطفى 
مبنطقة الغرب السهلية، فحسب ميشو  بيلري وهو يصف أحد أهم جبال املنطقة واملتمثل يف جبل كورت:"  

التسمية، حيث يصل ارتفاعه إىل   الرئيسي ابلغرب فهو الوحيد الذي يستحق هذه  مرت    600هو اجلبل 
وحيتل املنطقة بكاملها ويقدمها ما بني واد اإلثنني يف الشمال وواد رضاة يف اجلنوب، فوق هضبة حجرية 

،  (Mecheux Bellaire, 1918, p, 7 )ترتبط بسوق أحد كورت واليت متتد من الواجهة الغربية  
للجبل اليت تطل على السوق هي األكثر شهرة اب الواجهة األخرية  فقد شكلت  وقد كانت هذه  ملنطقة، 

هذه الكثل الصخرية الضخمة ومنها جبل كورت، نقطة التقاء الطرق الرئيسية القدمية للقوافل التجارية اليت  
فاس   ملدينة  املؤدية  تربط طنجة ابلطرق  واليت  (Mecheux Bellaire, 1918, p, 7 )كانت   ،

 من أصول سكانية خمتلفة.  كانت تعرب السهل الذي ينتمي إىل السوق، فاستقرت هبا ساكنة مهمة 
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 )املنطقة املخططة ابللون األسود ابألعلى( خريطة معدلة للجبال مبنطقة الغرب
coze. Jean, 1964, T 1,p,251)   Le ( 

سنة          وابلضبط  الفرنسية  الدراسات  فتصفها  الشرقية  اجلهة  ومصورة  1918أما  رائعة  أهنا كانت  م 
والليمونحتمل كثل صخرية   التني  أشجار  من  حدائق  هبا  حتيط  جدا، كانت   Mecheux )مرتفعة 

Bellaire, 1918, p, 8)  واليت كانت تسقى مبياه اجلبل، وهي رواية مهمة تبني مدى ازدهار احلياة ،
ابجلبل خالل تلك احلقبة، غري أن هذه اجلبال متيزت ابلوعرة واالرتفاع، مما جعل مسألة الوصول إىل قيمة 

ال حيث توجد املنازل، اتباع املسارات واملسالك اليت مل تكن تسمح إال مبرور شخص واحد ابلتتابع،  اجلب
كما جيب التسلق ثلة صلبة جدا اليت تبدأ يف مقدمة جبل كورت وأتيت منها رايح قوية هتب بقوة طول  

ورائع،  ويف قمة اجلبل يوجد منظر شامل     (Mecheux Bellaire, 1918, p8)    اجلبهة الغربية 
 فالرؤية منها تشمل الغرب أبكمله ابإلضافة إىل قبائل بعيدة. وتوضح الصورة أسفله ذلك:
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 (. 2020 – 2 – 1)صورة للجبل التقطت سنة منظر من أعلى قمة جبل كورت 
من   وعدد  سرسر  جبل  وكذلك  مصمودة  وجبال  األشهب  اجلبل  الشمال  انحية  من  اجلبال  هذه  وحيد 
ساكنة   هبا  تستقر  والزالت  احلاضي، كانت  عمر  سيدي  إىل حدود  تصل  بينها  فيما  املرتابطة  املرتفعات 

ة  مهمة ذات أصول متعددة من بربر ومن قبائل اخللط وبين مالك وطليق، فحسب بعض املهتمني مبنطق
وحدكورت رضاة  هنر  بني  فيما  توجد  طليق  دواوير  أحد  الزالت  أنه   ,Le coze. Jean )الغرب 

1964,2T,p,239)    وترتبط هبذه اجلبال بدرجة قوية اليت التحوالت الكبرية اليت عرفتها هذه املناطق
زراع من  اليومية  أنشطتها  فيها  ومتارس  للعيش،  املالئم  املكان  أبهنا  فيها  وترى  ورعي  اجلبلية،  متنوعة  ة 

 تقليدي وزراعة شجرية.
ويف اجتاه اجلنوب نالحظ كذلك سلسلة جبلية تدور حوهلا وجتتمع فيها عدد من الدواوير كانت            

املتعددة لبين حسن  حتمل اسم "كويرات" أي كورت الصغري، حىت جند واد سبو مبنعرجاته  والسهل الكبري 
 ,Mecheux Bellaire, 1918, p )ل سيدي قاسم احملدود جببل كفص وجبل وطيطة عرب سهو 

9) . 
إن املوقع اجلغرايف املتميز هلذه السلسلة اجلبلية  ودورها يف ربط مشال املغرب بغربه السهلي مكنها            

من احتالل مكانة خاصة ابملنطقة، بدأت مع الوجود الرومان، وجتسدت مع الوجود اإلسالمي وسلطات  
  أولت جمال اجلبلي رعاية خاصة وجعلته ينتمي جماليا إىل منطقة الغرب السهلية،  االحتالل الفرنسي اليت

وهو تقسيم مل يكن حيرتم البعد الطبيعي وال اجلغرايف، بل شكل اجلانب األمين والثقايف واالقتصادي األولوية 
لسكان هبذه اجلبال يف هذا التقسيم، فإشرافه على منطقة الغرب السهلية وأجزاء من مقدمة الريف وارتباط ا
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وحتكمها يف توزيع بعض املوارد االقتصادية األساسية على سهل الغرب، دفع الفرنسيني منذ قدومهم إىل  
 املنطقة إىل االعتماد عليه كوسيلة أساسية لضبط املنطقة ومعرفة ما جيري بيها من حتركات السكان.

وعموما لقد دفع املوقع اجلغرايف املتميز جلبال منطقة الغرب ومسوها اجملايل واجلغرايف، إىل اختادها           
منطقة اهتمام من طرف القوى االستعمارية اليت كانت هلا أطماع ابملغرب عامة ومبنطقة الغرب على وجه  

نقطة االنطالق للسيطرة على الغرب   اخلصوص، فقد اختذهتا كل من سلطات االحتالل الروماين والفرنسي
 السهلي ومراقبة جبال مقدمة الريف اليت كانت موطن حترك املقاومني.

أدخل هنا حمتوى    الثاين،أدخل هنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين، أدخل هنا حمتوى العنوان الفرعي  
الفرعي   الثاين،    الثاين،العنوان  الفرعي  العنوان  هنا حمتوى  أدخل  الثاين،  الفرعي  العنوان  هنا حمتوى  أدخل 

 أدخل هنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين، أدخل هنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين. 
 أمهية اجلبل مبنطقة الغرب اثنيا: 

 وظائف أمنية ودينية  1 
شكل اجلبل ككيان اترخيي وجغرايف عرب خمتلف العصور مانعا وحصنا طبيعيا هاما لسكان منطقة الغرب  
السهلية، فقد كان حيمي سكان املنطقة من كل االعتداءات اخلارجية، خصوصا وأن السهل ظل بفعل  

لع عرضة  سكانه  وحدة  وصيانة  عن كيانه  تدافع  طبيعية  امتالكه حلصون  وعدم  أراضيه  من   انفتاح  دد 
زانتة   من  بشرية،  أمواج  عدة  التاريخ،  مر  على  السهلية،  الغرب  منطقة  اكتسحت  فقد  التهديدات، 
ومصمودة ومن برتغاليني، وكان يف الكثري من األحيان يستخدم العنف مع سكان السهل األصليني مما  

هو   الشديد  ولألسف  األمر  وهذا  اجلبال،  اجتاه  يف  والتنقل  الفرار  إىل  يدفعهم  يفسر كان  ما كان 
التعجيل مبحو معاملهم وطمس آاثره،  القبائل ابملنطقة، بل ومت  االضمحالل الشامل الذي حل ببعض 
ودخول كل ما يذكر  بشخصيتهم حتت ركام النسيان، مثل ما حدث لبين حسان يف املنطقة )مصطفى  

 (. 92، ص. 2002البوعناين،
الغر              اخلارجية على  اهلجمات  استمرار  تعيش  إن  املنطقة  واليت كانت جتعل سكان  السهلي  ب 

رعبا كبريا، فرضت على عدد من األسر التوجه للجبل لالحتماء به وانقاد أسرهم وممتلكاهتم، على أن أهم  
اهلجمات اليت كان يتعرض هلا سكان السهل احملاطة ابجلبال خالل فرتة اخلمسينيات، هي تلك اليت كانت 

زودين ابلسالح، والذي متكنوا من احلصول عليه من السلطات االسبانية أو أثناء  أتيت من مناطق اجلبالة امل 



  30/09/2021بتاريخ  02العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

48 

 

ينفذون هجومات متكررة على املنطقة، خاصة   حرهبم جبانب عبد الكرمي اخلطايب، فكان رجاالت جبالة 
واسع   نطاق  ووزان على  اجملاعات جببال مصمودة  فتنتشر  احملاصيل،  وتقل  اجلفاف  سنوات  تشتد  عندما 

فكان  )اعتمد العنيفة( ،  اهلجمات  تلك  يتذكرون  السهل  قدماء سكان  اليت الزال  الشفوية  الرواية  هنا  ان 
سهل الغرب وسكانه ميثل هلم فرصة للحصول على ما كان يزخر  به من مواد غذائية، وسلب السكان  

 ابلقوة مما ميلكونه من حماصيل زراعية ومواشي.
ن سكان اجلبال يتمكنون من هجومهم على سكان السهل وهم  أما يف فصل الشتاء، فقد كا             

ختزينها   يتم  اليت كان  احلبوب،  من  السهل  سكان  يذخره  ما كان  على  السيطرة  من  السالح،  حيملون 
املطمورة هي عبارة عن حفرة كان يتم اختيارها بعناية اتمة ابملناطق املرتفعة اليت ال تصل إىل املياه،  ابملطامر)

إنشاء يتم  فيها وضع احلبوب بشكل خفي وبصفة    حيث  فيتم  تبلغ بضع مرتات  حفر يف األرض كانت 
جبالة  هجمات  من  خبوفهم  يرتبط كثريا  املطامر  استعمال  إىل  الغرب  ساكنة  جلوء  وقد كان  متجمع، 

الفرار املتكررة( العنيف خيلف هلعا كبريا يف صفوف سكان السهل ويدفعهم إىل  اهلجوم  ، وقد كان هذا 
ال فرانند،  للجبال  )بروديل  اجلائعة  اجلبلية  القبائل  هذه  طرف  من  بلوغها  الصعب  من  اليت  منهم  قريبة 
 (.   27، ص. 1993

وقد كانت الذاكرة الشعبية ال زالت حتتفظ ببعض املقاطع مما كان يروج بني الساكنة للفرار من           
 هجمات قبائل جبالة: 

 يتعشاو أو ماصابو مهربوا العداو    راه جبالة جاو 
وقد كانت هجمات سكان جبالة على السهل، تتلقى أحياان مقاومة شرسة من طرف سكان         

السهل اليت كان يرتتب عنها قتلى وجرحى يف صفوف الطرفني، ويشهد كالم جون لوكوز على ذلك،  
ين مستارة  م على االحتكاك بني شراردة وب1907عندما قال: هناك ثالثة فرنسيني كانوا شهودا يف أكتوبر 

 .Le coze) يف مشال سبو، حيث عثر على اثنان من القتلى والكثري من اجلرحى يف جمرى الواد 

Jean, 1964, T1, p. 348) . 
واملناطق اجملاورة يف ظل اشتداد    لقد شكل اجلبل جماال مهما كانت تلجأ إليه الساكنة الغرابوية           

الفينة واألخرى، واالبتعاد من املستنقعات واملرجات وما   األوبئة واألمراض اليت كانت تظهر ابملنطقة بني 
املتعددة   الطبيعية  الكوارث  أثناء حدوث هذه  استقبلت  وأمراض، حيت  علل  من  للسكان  تسببه  كانت 
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، بل جاءت كذلك من مناطق أخرى قريبة من اجلبل، فمن  ساكنة مهمة، مل أتيت من سهول املنطقة وفقط
فيها  نتوفر على وثيقة جاء  أنفسهم من اهلالك )  وانقاد  فاس مثال قدم أشراف ومتصوفة حبتا عن اآلمن 
تلقي أشراف جبل كورت أوالد الفالق الدعوة يف كل سنة لتقدمي البيعة للسلطان مبدينة الفاس، وهو ما  

الدينية   قيمتهم  من  مرموقة رفع  دينية  مكانة  أيخذ  اجلبل  وجعل  له.  التابعة  وابملناطق  ابجلبل  والسياسية 
ابملنطقة(، فتحولت هذه اجلبال على اثر ذلك إىل مكان للتصوف والتعبد والتربك وأصبحت متارس سلطة 
موالي   " الصاحل  الويل  منها  نذكر  الصاحلني،  األولية  من  عدد  هبا  وأقيمت  املنطقة،  على  واسعة    دينية 

وسيدي حسني جببل كورت  الذأيقيم  وقت شدة   -يوسف"  يف  املنطقة  سكان  هبم  يستنجد  وبن مجيل، 
 واألزمات ويطلبون منه الربكات واألمنيات. 

وحسب إحدى املراسالت، كان أشراف جبل كورت أوالد الفالق يتلقون الدعوة خالل كل سنة          
ذه اجلبال أن متارس سلطة الدينية والسياسية حقيقية  لتقدمي البيعة للسلطان مبدينة فاس، وهو ما جعل ه

ابملنطقة حصل من خالهلا على مكانة دينية مرموقة وصارت متثل مقرا لدعم السلطة السياسة بفاس وتوطد 
 سلطتهم على األقل بتلك املناطق اجلبلية.  

 
 

 

 

 

 

وثيقة من أرشيف أحد سكان دوار الفاللقي  رسالة دعوة أشراف جبل كورت لتقدمي البيعة بفاس )
 والكائن جببل كورت(

 موارد متنوعة 2 
شكل اجلبل مبنطقة الغرب موطنا حقيقيا لرتكز عددا مهما من الوارد املتنوعة واليت كان تشكل             

تكمن    -زالت وال  –يف األصل تشكل شرطا أساسيا الستقرار السكان، فأمهية هذه املناطق اجلبلية كانت  
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يف خلقها نوعا من التوازن الطبيعي ابلسهل واستمرار احلياة به، وذلك من خالل ما  يوفر اجلبل ملنطقة  
وعيون،  األهنار  تشمل  ومتعددة  مائية كبرية  منابع  من  تتكون  متنوعة،  طبيعية  موارد  من  وسكانه  الغرب 

الفالحي ابملنطقة، وتوجه السكان إىل   وهذه املوارد املائية كانت تنعكس بشكل كبري على طبيعة النشاط
 ممارسة نشاط اقتصادي معني.

أمهية اجلبل مبنطقة الغرب ال تكمن يف ما يوفره من موارد مائية وفرية وفقط، بل وظيفته وقيمته           
متوازن  األهنار بشكل  توزيع هذه  املتمثلة يف  الكربى  التحكيمية  ووظيفته  اجلغرايف  دوره  تكمن كذلك يف 

لى منطقة الغرب، وهو بذلك يقوم حبماية السهول من تدفق السيول القوية والفيضاانت، مما قد يرتتب  ع
 عن ذلك من هتديد خطري لسكان السهل وملمتلكاهتم وأراضيهم.

جبل           من  وابلضبط  "كزينة"،  جبال  من  تنطلق  اليت  املهمة  والروافد  األهنار  من  ورغة  واد  ويعد 
القوية بسهل الغرب والذي كان يشبه كثريا هنر سبو، وقد فرضت عليه املرتفعات    ، ويصب مبياههوينـڱ

احمليطة جببل كورت املرور جبنوب السلسلة اجلبلية ما بني ملزايت وصنهاجة، وما بني زروال واحلياينة، ومير  
 Mecheux) مبناطق ليست ببعيدة عن مشرع اخلشبة حيث توجد الطريق اليت تقود إىل بين مزكلدة

Bellaire, 1918, p, 15) .ليلتقي يف هناية املطاف بنهر سبو يف سهل الغرب ، 
كلمة ورغة مقتبسة من األوراغ أو  ) وحسب دراسة ميشو بلري املعتمدة، كان جراين واد ورغة             

ه بفعل  أوراغ وهي كلمة تعين الذهب نسبة إىل لون مياه هنر ورغة املائل إىل الصفرة، حيث يكون حممال مع
بنيا،   فوزية  اخلصوص:  أنظر هبذا  اللون،  هذا  مياهه أيخذ  اليت جتعل  واألثربة  االرساابت  من  الكثري  قوته 

( أكثر تدفقا وغزارة، وجمراه أكثر سرعة من هنر سبو، وقد كان يسبب هذا  14، ص.  2015  –  2014
ضاانته غالبا ما كانت عنيفة،  الواد بتقلباته السريعة للسكان األصليون خاصة ابلسهول مشاكل كبرية، ففي

حتمل جدوع األشجار اليت كانت تسقط من اجلبال، كما كان حيمل مواد خمتلفة مما كان يوجد ابلقرب من 
 ,Mecheux Bellaire)اجملرى من مواشي ميتة ونبااتت، مما جعل مياهه غري مناسبة لشرب املاشية

1918, p, 15)   سكان السهول عندما يستقبل على جانبه . وقد كانت قوة النهر تزداد خطورة على
األيسر روافد كبرية أمهها واد محد هللا الذي يصب بني جبل عوف وجبل سطا ليخرج يف واد ورغة مبكان 
ليس ببعيد عن سوق االثنني جلرف امللحة، وكانت املرتفعات اجلبلية متنع يف الكثري من املناسبات التقاء  

 ل النهر أقل خطورة، على األقل يف املناطق اليت مير فيها مبفرده. واد ورغة بروافده، وهو ما كان جيع
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واد رضاة من األودية القوية بسهل الغرب كذلك، والذي ينبع من جبل بوهالل التابع ألراضي           
  ي ڱراڭالشلح الركلمرت  ويصب يف هنر سبو قرب سيدي حممد    60مصمودة، وهو هنر ميتد على طول  

مـ من  اجلهة  ڭببضع كيلومرتات  من  جببل كورت  مير  هبت،  واد  اسم  رضاة  لواد  العليا  اجلهة  وحتمل  رن، 
الشرقية وبني جبل عوف، وأيخذ اجتاهه الرئيسي يف الشمال الغريب ويرتفع حنو سوق أحدكورت مث ينحدر  

كان النهر يشكل  يف اجتاه هنر سبو عرب سهول خصبة اتركا على جهته اليمىن سيدي قاسم حروش، وقد  
هتديدا حقيقيا على املناطق اليت مير منها خاصة يف فصل الشتاء حيت يكون صبيب النهر كبريا مما كان  
آنذاك  النهر  تعرب  كانت  اليت  التجارية  القوافل  كل  انقطاع  إىل  بيلري  ميشو  دراسة  حسب  يؤذي 

(Mecheux Bellaire, 1918, p, 15) . 
املائية املهمة اليت جعلتها املرتفعات ابملنطقة متر ويعد  واد "االثنني"              وواد "مريوت" من املوارد 

فاألول كان أيخذ   قاسم،  الشرقي لسيدي  ابجلهة الشمالية منها لتصب يف هنر  رضاة يف جهة الشمال 
وإذا كان   مصدره من واد الطني، بينما كان يستمد واد مريوت منبع مياهه من األراضي التابعة ملصمودة،

فيضاانت مفاجئة تسبب   الشتاء يعرف  فإنه يف فصل  واد االثنني حسب تعبري ميشو بيلري جيف صيفا، 
خسائر حقيقية يف املناطق اليت يعربها، خصوصا يف املناطق السهلية حيث توجد دواوير قنادلة الواد اليت  

،    (Mecheux Bellaire, 1918, p, 16)تقرب على مسافة قريبة من مشال سوق أحدكورت
على  متفرقة  دواوير  يف  والنوايل  اخليام  يف  االستقرار  ابلقليلة  ليست  وهي  أخرى  ساكنة  اختارت  بينما 
األماكن املرتفعة فوق اجلسور الطبيعية واليت كانت حتمي خيامهم من خطر الفيضاانت اليت كانت تسببها 

 . )61  - 47، 1994كرزازي موسى،  (هذه األودية 
التحكم ا            لذي يفرضه اجلبل مبنطقة الغرب وابقي املرتفعات اجملاورة على سهل الغرب، إن هذا 

القيام بدور رئيسي يف توزيع   وهو على شكل مانع طبيعي بني جبال مصمودة وبني السهول، ميكنه من 
مسار األودية بشكل متوازي على سهل الغرب واليت كان من شأهنا أن تؤثر يف مناطق استقرار السكان،  

يف خلق نوع من التوازن يف توزيع الثروة املائية ابملنطقة، واليت كانت متنع من وقوع الفيضاانت    كما ساهم 
اخلطرية سواء ابملناطق القريبة من اجلبل أو ابلسهل، من خالل توزيعه األمثل هلذه األودية لتجتمع يف هناية  

رجات وضاايت اليت تتحول يف فصل املطاف يف هنر سبو الذي  يعرب السهل وحيوله بفيضاانته القوية إىل م
 (.  19، ص.  2006مرجان حممد، )الصيف إىل مصدر تفشي  العديد من األمراض كحمى املستنقعات 
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إن األمهية القصوى اليت حيتلها اجلبل مبنطقة الغرب وامتالكه وحتكمه يف العديد من األودية واملوارد          
اجملال   هبذا  اهتمامها  توجيه  إىل  األخرية،  اآلونة  يف  العمومية  السياسة  دفعت  السهل،  تغذي  اليت  املائية 

بشكل كبري يف خلق مناخ اقتصادي   اجلبلي، حيت أقدمت على تشييد جمموعة من السدود واليت سامهت
وأاتحت عدة فرص للتنمية، وانتشرت بعض الزراعات التسويقية بعدما كانت تلك املناطق   جديدة ابملنطقة 

 تعتمد على الزراعات املعيشية. 
 وعالقته ابجلبل   السهلاثلثا: 

املغر             ابجملال  مهما  زراعيا  مركزا  القدم  منذ  شكل  الغرب  سهل  أن  مقوماته صحيح  بفعل  ب، 
الطبيعية املهمة واليت تتوفر أساسا يف وفرة موارده املائية، غري أن هذه الوضعية ظلت وملدة ليست ابلقصرية  
ترتبط ارتباط وثيقا حبال وأوضاع اجلبل واملوارد اليت يوفرها للسهل خاصة تلك اجلبال اليت حتيط ابلسهل 

 من الناحية الشمالية والشرقية. 
فقد كانت السهل قبل عقد احلماية الفرنسية يستقبل ثروة مائية كبرية قادمة من هذه اجلبال عرب          

عدة روافد وأودية، وهو ما كان يساهم يف نزول مياه قوية حنو السهول، غري أن وصول هذه املياه خاصة  
ىل غدير من املياه قد ختيم  يف الفرتات املطرية كان جيعل السهل مسرحا لفيضاانت عديدة تتحول خالل إ 

 Celérier.J, Tome)مدة طويلة من الزمن، تتخذ يف الكثر من األحيان شكل مرجات وضاايت  

م، يعرف ابإلضافة إىل األودية  1912، فسهل الغرب كان  قبل الفرتة االستعمارية أي قبل    (1922 ,2
أهم املرجات املشهورة مبنطقة الغرب للمرجات، ومن  الزرقاء اليت تتصل ابحمليط    انتشارا واسعا  جند املرجة 

،  )28، ص، 1991الكركوري مجال، (هكتار 2000عرب مضيق موالي بوسلهام بلغت مساحتها العامة 
هكتار، ضاية الروك، مرجة امللح، بن منصور، مرجة الفوارات    9500ضاية سيدي بوغابة، مرجة الدوارة  

( ،  33، ص،  2015ا فوزية، منطقة الغرب زمن احلماية،  املرجة الكبرية، مرجة جلواد، مرجة الكالب )بنب
( ، وهذا  356، ص،  2013هكتار)رواين بومجعة،    60.000ليبلغ جمموعها يف هناية املطاف حوايل  

االنتشار الواسع  للمرجات كان له أتثري كبري على االستقرار البشري ابلسهل وجتعله جبليا ، ودفع ابلقبائل 
 طقة االستقرار ابملناطق املرتفعة بعيدا عن هذه السيول القوية.اليت مت توطينها يف املن

مقارنة ابجلبل           الغرب  يؤثر بشكل كبري على   كان سهل  املائية  املسطحات  وهو حتث رمحة هذه 
استغالل مساحات شاسعة من األراضي اخلصبة، رغم قيمتها البيولوجية واإليكولوجية)غازي عبد اخلالق،  
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العديد من األمراض،    ( ،12، ص،  2008 كما كانت تساهم خاصة خالل فصل الصيف يف تفشي 
حممد،   ابملالراي)مرجان  والعامية  العلمية  األوساط  طرف  من  تسمى  أو كما كانت  املستنقعات  كحمى 

( ، ومن عالمات اإلصابة هبذا الوابء ظهور قشعريرة أو برد على اجلسم، ويبدأ املصاب 19، ص. 2006
فيتثاءب كثريا، وإذا كان طفال، يبكي ويتمطى برجليه وتصفر سحنته وتقل حركته، ويف   ابإلحساس ابمللل،

تشنجات عصبية)مرجان حممد،   له  ما جعل سكان 19، ص.  2006بعض األحيان حتصل  وهو   ، )
جهة،  من  واجملاعات  والفقر  البؤس  عليها  يسيطر  مزرية  ظروف  يعيشون  االستعمارية  الفرتة  قبل  السهل 

، ص.  2015وقلة العالج األمر الذي جعل العديد منهم يستسلم للموت )بنبا فوزية،    وضغط األمراض 
الناس ابلفرار صوب املرتفعات   (79 العديد من  وأصبحت معها مسألة االستقرار ابلسهل صعبة، ودفع 

 واملناطق اجلبلية. 
ر الفرنسي إىل املنطقة،  تغريت أحوال السهل وانتقلت إليه موازين القوة مباشرة بعد دخول االستعما       

حيت متكن املستعمر، وهو خيطط لتحقيق أهدافه االستعمارية، من التعرف على داء محى املستنقعات اليت 
تسببت يف استنزاف دميغرايف كبري ابملنطقة، والذي كان ينتقل بواسطة البعوض الذي أييت من مياه املرجات  

جتف عملية  يف  الفرنسية  السلطات  فشرعت  حلمى  الراكد،  الناقل  البعوض  ومكافحة  املستنقعات  يف 
الراكدة املياه  أماكن  يف  الغاز  وزيت  البرتول  سكب  بينها  من  طرق  بعدة   .Le coze) املستنقعات 

Jean, 1964, p,514)    لقد كان فضل املستعمر كبريا يف ختليص سهل الغرب من مسببات املرض ،
من أجل احلد من نزول املياه القوية حنو السهل اليت    بتجفيف املستنقعات وتوفري أدوية طبية،  كما جلأت

القنصرة على واد هبت، بل عملت كذلك على   بناء السدود مثل سد  الفيضاانت إىل  تتسبب يف وقوع 
جتهيز واستصالح أراضي السهل ليتحول يف ظرف وجيز إىل منطقة اإلنتاج الفالحي العصري، خاصة بعد 

لى أساليب الري العصري وعلى زراعة وتقنيات حديثة،  فصار  تكوين ضيعات فالحية شاسعة ترتكز ع
)زين   الفالحية  ابملواد  الفرنسية  السوق  متطلبات  تزود  ابملغرب  فالحية  منطقة  أول  التاريخ  ذلك  منذ 

 (. 42، ص،2014العابدين جالل، 
بسا           إىل  يتحول  جعلته  الغرب  بسهل  احلماية  سلطات  دشنتها  اليت  التأهيل  سياسة  تني  إن 

األجانب،   املستثمرين  انتباه  منظمة، جلب  ومزروعات  هندسية  أشكال  ذات  عصرية،  فالحية  وضيعات 
وقد رافق هذه املرحلة كذلك وهو ميتلك هذه املميزات الفالحية عملية تعمري واسعة من طرف األجانب  
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مة والثائرين عن السلطة  واملغاربة، يف الوقت الذي حتول فيه اجلبل إىل جمال هامشي يتحرك فيه رجال املقاو 
ووطنت به عدد من الثكنات والقواعد العسكرية، كل هذه الظروف والعوامل ساعدة بشكل أو أبخر على 

 انتقال احلضارة من اجلبل إىل السهل مبنطقة الغرب، وتنتقل معه موازين القوة على حساب اجلبل.

   ابلعربية:  خامتة       
إن تسمية منطقة الغرب السهلية هو تعبري يف حد ذاته، إقصاء وهتميش جملال مهم يف اتريخ املنطقة         

أال وهو اجملال اجلبلي، فللجبل اتريخ حافل ابألحداث وكان والزال يقدم عدة وظائف للسهول ابملنطقة،  
لية، وجعل السكن ابملنطقة قبل مما جعل اجلبل عرب مر العصور أن يشكل نواة احلياة مبنطقة الغرب السه

يتغذى وينتعش على خمتلف   أن السهل ظل  انتقاله إىل السهول، خصوصا  قبل  الفرتة االستعمارية جبليا 
املوارد اليت يوفرها اجلبل، غري أن سكان اجلبل ظلت احلضارة مغلقة يف وجههم، وإذا بلغتهم كانت تصل  

مل يظل مقيما على هامش احلضارة والتحضر اليت هي إليهم بشكل سطحي، فتحول اجلبل وقاطنيه إىل عا
على   لالنتصار  طويلة  أزمنة  جياهد  أن  ابلغرب  اإلنسان  على  وقد كان  السهلية،  واملناطق  املدن  صنيعة 
على   للحصول  أهلته  جديدة  مقومات  امتالك  من  السهل  مكنت  اليت  األهنار،  وفيضاانت  املستنقعات 

 إعادة االعتبار إىل اجلبل عرب سن سياسة خاصة اجتاه سكان اجلبال.  الزعامة ابملنطقة. وهوما يدعوا إىل 
CONCLUSION  
Naming the region of the West in Kenitra city with this name is in a sense a 
kind of exclusion and marginalisation of a vital part in the history of the 
region.The moutain  has a full history of events ,and it was and still provides 
functions to the plains in the region.Through ages , this part made the 
mountain the center of many  tribes. Before colonization period ,people 
were settling in the mountain and living on its various natural 
resources.However , civilization was not witnessed in this region for 
years.Only some parts of modernity was recieved by people of the region 
form time to time . Therefore , people living in the mountain were excluded 
from all form of civilization.People of this region had to fight for ages  to 
deal with the crisis of the long period of flood in the river.In this regard , the 
plain won new mechanics to lead the region .This strategy  showed a new 
respect towards the mountain.  
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Abstract:  
        In the history of El Gharb area, the montain has a big symbolic and moral 
power, In fact, it is historically, politically and culturally of paramount importance. 
Hence, the mountain constitutes the backbone of the Gharb region. Thanks to its 
historical presence and the different roles it plays for the surrounding spaces and 
for hte whole area, the mountain participates strongly in shaping EL Gherb 
personality historically, culturally and economically peaking. In spite of these 
preiously mentioned advantages of the mountain, il has become marginalized and 
receives little care because of the accumulated countryside problems. Therfore, my 
purpose here is to show the difficult condition which the mountain in the region of 
EL Gharb suffers from, hoping that it could restore its respect and presonce.  
 
Keywords: The mountain, the plain, the Arab region,marginalization and 
civilisation  
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 ملخص: 

 اترخيية واثئق سوءا كانت وصيانتها عليها واحملافظة  املادية، الواثئق مجع األساسية وظائفها من  مؤسسة املتحف

واإلنساين الرتاث على  احلفاظ مهامه أوىل ومن  والعلوم، والفنون  احلرف  عن أو  القادمة  األجيال إىل وإيصاله  الوطين 

 وظائف هلا لتصبح  واحلماية، للتخزين  ومستودعات كخزائن للنفائس القدي  شكلها من املتاحف تطورت هذا من ،وانطالقا

 بناء بغرض الناشئة بتعليم يقوم  كما احمللي،  اجملتمع  أنشطة خلدمة ثقايف يعمل كمركز  املتحف أصبح  لقد وأمشل، أوسع

 .واإلنسانية الوطنية املفاهيم مع يتالءم  مبا املواطن وإعداده  شخصية

 املتحف .، الرتاث.، احلفاظ.،الرتبية .،جملتمع.: املفتاحيةالكلمات 
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 مقدمة: 

يعترب املتحف يف عصران احلايل مظهر احلضارة البارزة يف مدن العامل، وهو مبثابة معهد علم ومركز 
اجملال   فهو  ومتعة،  ترفيه  وروضة  فنون  ومدرسة  وممتلكاتنا  ثقافة  تراثنا احلضاري  التعرف على  املناسب يف 

الثقافية وعلى نشر الوعي العلمي وتنمية احلس احلضاري، ويعترب مرآة تعكس اتريخ وحضارات الشعوب 
العامل   بلدان  شعوب  مستوى  على  بل  وحاضره  ماضيه  بني  الواحد  الشعب  مستوى  على  ليس  لألجيال 

م يف كل  املتاحف  حتتفظ  حيث  أبدعه خالل  املختلفة،  ما  وأعظم  ما  شعب  إليه  توصل  ما  أبرقى  كان 
 عصور خمتلفة. 

املتحف هو مؤسسة دائمة مل تنشأ بغرض جتاري بل يف خدمة اجملتمع وتعمل على تطويره وهي  
مفتوحة للجمهور وتقوم أبحباث تتعلق ابلشواهد املادية لإلنسان، إذ تقوم ابلبحث عنها ومجعها وحفظها 

امل بني  من  يعد  أيضا  هو  بل  فنية  حتف  على  حيتوي  مبىن  ليس جمرد  دراسية،  ؤسسات  ونشرها ألغراض 
وتبادل  لنقل  هام  مصدر  فهو  اإلنساين  الفكر  وزايدة  تطوير  يف  الكثري  أو  ابلقليل  تساعد  اليت  الثقافية 
الثقافات بني أفراد اجملتمع أو اجملتمعات، وعلى تنمية وتطوير التفاهم بني الناس وذلك ملا حيتويه يف قاعاته 

 وأروقته من تراث وفن وعلم.
اية إذا سهر املسؤولون على عرض املقتنيات بشكل الئق وشرح ميكن للمتحف أن يبلغ هذه الغ

إحساس   إاثرة  ،و  حمتوايته  إىل  الزائرين  أنظار  للفت  واملتنقلة  املؤقتة  املعارض  وإقامة  العينية  املوجودات 
 اجلماهري واملختصني معا.

تمع،  فاملتحف ال يوجه اهتمامه إىل فئة معينة فقط بل يسعى إىل جلب اهتمام كل شرائح اجمل
فزواره من أصناف فكرية خمتلفة، ومن فئات عمرية فمنهم الصغار والكبار، العاديون واملختصون، طالب 
يكون   وهبذا  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  وفئة  األطفال  وحىت  واألساتذة  الباحثني  وكذا  والتالميذ  اجلامعة 

بناء شخصية املواط اجملتمع ويعمل على  ن وإعالمه مبا يتالءم واملفاهيم  املتحف مركزا يقوم خبدمة أنشطة 
اجملاهد ابجلزائر   الوطين  املتحف  اختيار  إىل  ارأتينا  يؤديها،  اليت  األخرى  األدوار  النظر عن  بغض  الوطنية 
العاصمة ودراسة اآلليات اليت يوظفها يف سبيل جعله حمل توافد أعداد معتربة من الزوار، كدليل يكشف  
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ن مستوى تطور الثقافة املتحفية يف وسط جمتمعاتنا اجلزائرية وبني عن غياب النظرة السلبية للمتاحف وع
 خمتلف فئاته. 

   تعريف املتحفأوال: 
 : التعريف اللغوي للمتحف 1-1

يراد ابملتحف لغة، موضع التحفة الفنية واألثرية ومجعها متاحف أحتف الشيء وأحتفه به، أهداه  
املتحف املكان الذي مجعت فيه اهلدااي واألشياء الفاخرة يفيد لفظة   حتائف ،و إايه والتحفة مجعها حتف و

وتتطلع  رويتها  إىل  النفوس  هتفو  اليت  النادرة  والقطع  والنفائس  الثقافية  واملمتلكات  الفنية  واآلاثر  الثمينة 
 (. 16-15ص ص  ،1988للتأمل فيها واإلعجاب هبا )بشري الزهدي ،

 التعريف االصطالحي للمتحف:  2-1
مه البسيط هو املكان الذي حيتوي على واثئق اترخيية أو فنية أو علمية         أو  املتحف مبفهو 

،  1991إثنوغرافية، موجودة بعني املكان واليت حيصل عليها عن طريق الشراء أو اهلدااي )علي محالوي،  
10( متحف  لفظة  ارتبطت  لقد  )muser(.و  أو   )museum  عند ساد  الذي  ابملعىن  أصلها  يف   )

( الذي أطلقوه على معبد شيد على  )تل  mouseionاإلغريق فقد عرف قدماء اإلغريق لفظة )موزيون 
(  muses( قرب أكربول أثينا، وكان هذا التل خمصصا لرابت الفنون التسع )موز  heliconاهليليكون  

الراب هذه  وكانت كل  )منيموزين(.  الذاكرة  ربة  من  )جوبيرت(  األرابب  لرابت  ولدن  أحد  اللوايت  ترعى  ت 
القدمية األخرى(  -الفنون، ورمبا كان يف معبدهن   بقية املعابد  فنية هامة وهدااي مثينة قدمها   -مثل  كنوز 

 (. 15،ص1988أصحاهبا كداللة اعرتاف ابجلميل وشكر لألهلة )بشري الزهدي،

 (:ICOMالتعريف حسب اجمللس العاملي للمتاحف ) 3-1
إ املفكرين  عند  املتحف  تعاريف  تعريف  ختتلف  يتحدد  خالهلا  من  اليت  االتفاق  نقطة  أن  ال 

مبوجب املادة الثانية من البند   (icom) املتحف تتجلى يف املفهوم الذي أصدره اجمللس الدويل للمتاحف
مفتوحة   وتطويره  اجملتمع  خدمة  يف  مربح  هدف  دون  دائمة  مؤسسة  أنه  على  املتحف  يعرف  األول: 

اب تتعلق  يقوم أبحباث  وهو  وينشرها ألغراض  للجمهور،  وحيفظها  فيقتنيها  وبيئته  لإلنسان  املادية  لشواهد 
اجتماعية  تربوية،  يف   ".دراسية،  املنعقدة  اجلمعية  يف  التعريف  هذا  أعيد    1974جوان    19صدر  م،مث 
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منها  1985سبتمرب    05صياغته يف   أخرى  املتاحف مؤسسات  إىل  إضافة  التعريف  هذا  م ،وأدخل يف 
األما  التارخيية وكل املؤسسات اليت حتافظ على اجملموعات املواقع األثرية،  كن والتحف الطبيعية واملعارض 

املراكز   إىل  إضافة  املائية،  واملراعي  والنباتية  احليوانية  حيواانت كاحلدائق  أو  نبااتت  من  العينات  وتعرض 
على خمطوطات حتتوي  اليت  األرشيف  قاعات  املكتبات،  البحث،  مراكز  مثل  املختلفة  إىل    العلمية  تعود 

 ( .  38 ،ص1993فرتات قدمية )أدامز فيليب ،
 نشأة املتحف وتطوره:اثنيا: 

( للداللة على معبد شيدوه  MOUSCIONعرف املتحف يف األصل عند اإلغريق ابسم )
(، ومن احملتمل  MUSESالفنون ) على تل اهليليكون قرب األكربولوس يف أثينا وخصصوه لعبادة رابت

املعبد مثل بقية املعابد، وقد وضعت فيه متاثيل وهدااي مثينة قدمها الناس لآلهلة تعبريا عن أن يكون هذا  
إمياهنم أو شكرهم هلا، ومبرور الزمن اقتىن امللوك واألمراء واألثرايء احللی والتحف النادرة القدمية واجملموعات  

املؤ  تلك  حوزة  يف  اليت كانت  والعلمية  والتارخيية  والفنية  ومنازل  األثرية  قصور  يف  أو  العامة  سسات 
للجمهور  معروضة  تكن  مل  أهنا  رغم  وعناصرها  املتحف  نواة  البسيطة  البداايت  هذه  فلفتت  األشخاص، 

 (. 15ص  ،1988)بشري الزهدي ، 
البطالسة          دولة  مؤسس  األول  بطليموس  ابمللك  متحف  أقدم  أتسيس  على  الغربيون  ودرج 

رية مكتبة عامرة ضمت ما مت مجعه من كتب العلوم واألدب والفنون  يف مصر الذي أسس مبدينة اإلسكند
بناية خاصة يف سنة   فيها مواد حضارية خمتلفة تسمح    209والدين ، كما شيد هذا امللك  ق.م عرض 

التارخيية  فالبحوث  اإلغريقي.  مبعناه  املتحف  اسم  البناية  تلك  على  بطليموس  وأطلق  مبشاهدهتا،  للناس 
أن مجع التحف وعرضها يف مكان مل تبدأ عند قدماء اإلغريق وال يف عهد البطالسة بل  احلديثة تشري إىل  

يف العراق ويف زمن سبق عهد بطليموس األول أبكثر من ثالثة قرون فاملعروف أن امللك الكلداين نبوخذ 
مابني   الفرتة  األول حكم يف  وسنة    504نصر  الذي    562ق.م  قصره  قاعات  من  قاعة  ق.م خصص 

(  القرن عثر املنقب األملاين )كولدلقصر الشمايل يف مدينة اببل لعرض املواد األثرية، ويف أوائل هذا يعرف اب
إىل   تعود  مسلة  وعلى  اببل  الشهري ابسم  األسد  متثال  على  القاعة  هذه  يف  اببل  مدينة  يف  حفريته  أثناء 

)مشمش   املدعو  ماري  مدينة  امل  -ريش    -حاكم  التماثيل  إىل  ابإلضافة  حجر  أوصر(  من  صنوعة 
 الدايوارايت. 
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القاعة  تلك  األول يف  نصر  نبوخذ  امللك  أقدم من عهد  لعهد  تعود  اليت  اآلاثر  إن وجود هذه 
مبدينة اببل دفع الباحث إىل االعتقاد أبن القاعة املذكورة كانت متثل متحفا خاصا بعرض اآلاثر، واعتقد 

نبوخذ  امللك  متحف  اقتناها  اليت  املواد  أبن  الباحث  لعامة   هذا  وليس  قصره  لزوار  معروضة  نصر كانت 
بزمن  األول  بطليموس  عهد  سبقت  اببلية  فكرة  هي  املتحف  فكرة أتسيس  أن  تقدم  مما  ويتضح  الناس. 

 ، و نذكر منها :     (10، ص ص1997( قرون )تقي الدابغ ، 03طويل جدا يستقر على ثالثة )
 املتحف يف العصر الفرعوين :  1-2

بطريقة   الفنية  القطع  عرضت  وقد  الدينية  األغراض  يف  يستخدم  القدي  املصري  عند  الفن  إن 
تلقائية ابملكان املخصص للعرض، وقد أحب املصري القدي أاثر األجداد وروائعهم على مر القرون، حيث  

العامل القدي وقام ابل أم واس( كان مولعا ابآلاثر يف  الثاين )األمري خع  أعمال  جند أن رمسيس  عديد من 
الرتميم واحلفائر وسجل أعماله يف قاعدة املسلة يف معبد الشمس، وتلك النصوص تفصح عن املغزى من  
وراء كل النشاطات األثرية هلذا األمري فقال : "انه أحب كثريا أن خيلد أاثر ملوك مصر العليا والسفلي من 

تتهاوى" بدأت  قد  اليت كانت  الصنائع  تلك  صنيعهم  خاطر  القدمية  أجل  األسرات  مقابر  ومتدان   .
مبجموعات كبرية من التحف واآلاثر اليت يسرت على علماء اآلاثر والتاريخ الكتابة عن حضارة واد النيل  

( سنة  أالف  أربعة  حنو  متتد  اليت  القدمية  عصورها  أن 4000خالل  لنا  يتضح  هذا  ومن  امليالد.  قبل   )
 (. 18-17،ص ص 2001 اجمليد،املتحف كانت له أصول عريقة )زکراي رجب عبد 

 املتحف يف العصور الوسطى:  2-2
اهتم الناس يف أورواب يف العصور الوسطى أبماكن العبادة املتمثلة يف الكنائس واألديرة، وجعلتها  
كمتاحف صغرية فزينت ابلصور والرسومات وما احتفظت به قاعاهتا من كنوز طبيعية مثل احللي والنقوش 

ملئت اليت  ومقتنياهتم   واملنسوجات  القديسني  بقااي  جبمع  االهتمام  الفرتة  تلك  مميزات  ومن  اخلزائن  هبا 
اليت   ابلبندقية  مارك  سان  ذلك كنيسة  أمثلة  ومن  الثمينة،  صفة  هلا  فأصبحت  القصور  داخل  وحفظها 

اجمليد، عبد  رجب  )زکراي  القديس  حياة  موضوعها  حاملة  ابلفسيفساء  جدراهنا  ص  2001 كسيت   ،
18 .) 
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 املتحف يف العصر اإلسالمي:  3-2
اهتم   الشام، كذلك  ابدية  يف  قصورهم  يف  التحف  ومجع  اقتناء  على  األمويون  احلكام  حرص 
العادة حىت سقوطها عام  بغداد وظلت هذه  واقتنائها يف خزائنهم وقصورهم يف  العباسيون جبمع التحف 

وال1285 النفائس  من  األندلسيني مجعوا كثريا  اخللفاء  أن  ويذكر  يف م.  قصورهم سواء كانت  تحف يف 
( . ومع قيام الدولة   164، ص  2008مدينة طليطلة أو غرانطة أو أشبيلية )عزت زكي حامد قادوس ،

  ( عام  املقريزي* يف خططه كنوز    296/  909الفاطمية  فقد وصف  األغالبة،  ملوك  استولت على  م( 
م( عندما وضعها للبيع،  1036ه/  427الفاطميني ما كانت عليه يف عمد اخلليفة أبو متيم املستنصر )  

ويذكر يف جمموعته املسماة ابلشدة املستنصرية كليته مرصعة ابجلواهر وكانت من غريب ما يف القصر ..."  
ويف عهد الدولة العثمانية ملئت قصور اخللفاء ابآلاثر مثل القصر الكبري الذي يعرف اليوم طواب بوسراي" 

تحف اإلسالمية اليت مجعها هؤالء احلكام منذ أايم السلطان حممد  إبسطنبول، والذي يضم خاصة أعظم ال
 الفاتح .

 املتحف يف عصر النهضة:  4-2
القرن   منتصف  للدولة حوايل  ملكا  وأصبحت  املتاحف  أمشوليا    18أتسست  ويعد متحف  م، 

(MUSEEASHMOLEUN  يف جامعة أكسفورد أول مؤسسة متحفية كبرية معدة خصيصا )
حة للجمهور ومنظمة على أساس دراسي. احلقيقة لتلك اجملموعات األثر الفعال يف ألغراض العرض ومفتو 

( ميالدي  عشر  والثامن  السابع  القرنني  خالل  إذ  املتحف،  اجملموعات 18_ 17نشأة  تلك  حتولت  م( 
( اإلجنليزي  J - Tradescantاخلاصة إىل متحف، وخري دليل على ذلك جمموعة "ج ترادکست"  )

( سنة  قدمها  أمشول )1659الذي  إلياس  إىل  جامعة  E - Ashmoleم(  إىل  أيضا  هو  ليقدمها   ،)
( إليها بعض مقتنياته سنة  م(، مث ضمت إىل املتحف الربيطاين ومسي مبتحف 1756أكسفورد وأضاف 

بباريس وكان    Louvreم(، مث أفتتح متحف اللوفر )1808فريديريك الثاين، وصدر له أول دليل سنة )
فأصبح   حروبه،  خالل  بوانبرت  عليها  استوىل  اليت  الفنية  القطع  لعرض  خمصص  انبليون،  ابسم  يسمي 

افتتاح متحف الربادو ) ( مبدينة مدريد مث املتحف القدي بربلني Pradoمفتوحا للجمهور. مث تال ذلك 
ن، إىل جانب ذلك كانت روسيا ،أما يف الوالايت املتحدة األمريكية فتح متحف العلوم والفنون بواشنط
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القرن   يف  متاحفها  عدد  اجملال،فبلغ  يف هذا  تقدما  الدول  عبد   20أكثر  )العمى  متحف  مائيت   حوايل 
 (. 9،ص 2006 الرحيم،
 أنواع املتاحف : اثلثا: 

 املتاحف املغلقة واملبنية:  1-3
أعيد هتيئته ليقوم دورها حفظ وصيانة التحف داخل بناية ويكون املبىن عبارة عن معلم اترخيي  

بوظيفته كمتحف مثل متحف اآلاثر القدمية، ومتحف الباردو، ومتحف الفنون والتقاليد الشعبية ابجلزائر، 
 أو عبارة عن مبىن جديد صمم خصيصا ليكون متحفا مثل متحف الشلف، ومتحف اجملاهد.

 املتاحف املكشوفة أو املفتوحة:  2-3
تكون فيها التحف حمفوظة يف مكان تواجدها األصلي مثل احلظرية الوطنية للتاسلي، ومتاحف  

( . أما من حيث ختصصها فنجد 161،ص  2008تيمقاد، مجيلة، تيبازة. )عزت زكي حامد قادوس ،
 املتاحف تنقسم إىل :

 وهي ختتص يف عرض منجزات اإلنسان حيث تنقسم بدورها إىل:  متاحف الفن :  3-2-1
وهي تشمل اللوحات املرسومة مهما اختلفت طرق إعدادها والغرض    متاحف الفنون اجلميلة:   -

 الرئيسي منها اإلمتاع والدراسة أو كما يقال من أجل الفن.
التطبيقية:  - الفنون  ابإلضافة              متاحف  استعماهلا  ميكن  اليت  الفنية  األعمال  تشمل  وهي 

اثث أو السجاد أو فنون التزيني املختلفة كما تشمل احللي  إىل التمتع مبشاهدهتا مثل أنواع األ
 واملالبس وأنواع املساكن. 

فنون   اإلنتاج  هذا  ويشمل  للبشر  الفين  اإلنتاج  وتعرض  جتمع  الفن  متاحف  أبن  القول  ميكن 
 (  .  163،ص  2008التصوير والرسم والنحت والتطريز وما شابه ذلك )عزت زكي حامد قادوس ،

التاريخ:  • السياسة     متاحف  جماالت  يف  ومنجزاته  البشري  التاريخ  بعرض  املتاحف  هذه  ختتص 
والصناعة والزراعة وغريها. وهتتم هذه املتاحف بعرض عينات من اآلاثر والنقود واملالبس اليت ترجع 

 لفرتات التاريخ اليت ختتص فيها املتاحف. 
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الطبيعي:   3-2-2 الرتاث  الطبيعي  متاحف  ابلتطور  املتاحف  هذه  واحليوان   هتتم  لإلنسان  والبيولوجي 
والنبات واجلماد، فهو يقوم بدور احملافظة على املصادر الطبيعية ملعرفة مدى منو تلك األحياء أو عدم منوها  

 وتطورها وكيفية احملافظة عليها من االنداثر واالنقراض.  

3-2-3   : الرتاث  تراث منطق  متاحف  بعرض  هتتم  املتاحف حيث  من  الرابع  النوع  بكل  وهو  معينة  ة 
 . غريها خصائص هذه املنطقة من مالبس وأدوات وتقاليد استخدمت يف هذه املنطقة دون

يف   الزايدة  ومع  اإلنساين  والرتاث  لآلاثر  إنقاذ  من  املتاحف  به  تقوم  الذي  الدور  إىل  ابلنظر 
اجة  املعروضات واختالف أساليب وطرق العرض أصبح هناك نوع من التخصيص يف املتاحف وكانت احل

ملحة إلقامة هذا التنوع حبيث تكون قادرة على القيام برسالتها حنو اجملتمع احمليط هبا ثقافيا وفنيا وأثراي،  
 وتصبح منارة لإلبداع الذي يرتقي ابحلس والوجدان. 

 ابعا: العرض املتحفي: ر 
واحملافظة عليها، لقد كانت املتاحف يف القدي تقتين التحف بشىت الطرق وتسهر على صيانتها  

أما اليوم فقد تعدي دورها إىل أبعد من ذلك، فانصب اهتمام املتحف على عرض املواد بشكل جذاب  
 وشيق من حيث تنظيم القاعات وطرق العرض.

 مفهوم العرض:  4-1
للمتحف االستغناء عنها فهو املرأة اليت   أهم الوظائف األساسية اليت ال ميكن  يعد العرض من 

ل الزائر على ما حتتويه من شواهد حضارية والعرض ابلنسبة لعلم املتاحف، هو رؤية الشيء  من خالهلا يط
،ص  2004هلدف معني نسعى إىل حتقيقه سواء علميا، أو ترفيهيا، أو تربواي ، أو اقتصاداي )ايين هريمان،

 ا يلي: ( . وحيتم العناية جبانب التخطيط ليؤدي العرض دوره املنوط به ، لذلك جيب مراعاة م91
 منط الزوار )ذوي االحتياجات اخلاصة(  -تزايد عدد الزوار   -
 توفري مساحة مركزية حمددة االجتاهات الزوار  -
 مساحة خاصة الستقبال الوفود مثال  -
 الرتتيبات اخلاصة ابألمن والتخزين واستقبال املقتنيات وإرساهلا . -
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 : أنواع العرض 2-4
املتحف يضم حتفا تعرض عرضا دائما ألهنا تتمتع أبمهية كبرية، حبيث تساهم      العرض الدائم:   4-2-1

يف جعل املتحف متميزا عن نظريه، ومن مث جيب عرض هذه التحف عرضا جيدا يقوم على ثالثة أسس، 
 وهي:
فاملقصود   - التحف،  فيها  املعروضة  القاعة  جو  املعروضات  بني  يسود  أن  جيب  االنسجام: 

 كله. ابالنسجام احمليط  
التوازن: تنظيم وترتيب التحف من حيث أمهيتها، أحجامها، أشكاهلا، العصور وكذا األوزان،    -

 فمثال التحف الكبرية احلجم والثقيلة الوزن توضع يف احملور عكس التحف الصغرية. 

والوحدة                - الفين  أسلوهبا  أو  جلماهلا  للتحف،  احليوية  ابلقيمة  تقييمها  ميكن      الوحدة: 
 (. 36 ، ص1996يف اجملموعات ومادة صنع التحف وكذا الفرتات الزمنية )أمحد الرفاعي،

ختصص للعرض املؤقت قاعة مببىن املتحف، الذي قد ينشأ لوقت حمدد، قد العرض املؤقت:    4-2-2
إىل مقتنيات يكون ملدة معينة ثالثة أو أربعة أشهر. يعترب هذا النوع من املعارض وسيلة جللب أنظار الناس 

من  النوع  هلذا  ويستحسن  فقط،  واحدة  لزايرة  مناسبة  أماكن  املؤقتة  للمعارض  ويهيأ  الدائمة،  املتحف 
 العرض مراعاة نقاط االتية: 

 احملتوى العلمي للمعروضات.  -
 (. 35 ، ص 2002 أراء الزائر وسلوكهم)رفعت موسی حممد ، - 
 التقنية املستعملة للعرض.  -
 مجالية العرض.  -

املتنقل:      4-2-3 أو اندرة، العرض  قد حيتوي املتحف على مقتنيات خمزنة سواء كانت قطع متكررة 
فللعروض املتنقلة أمهية نقل تلك التحف من مكان ألخر مع استخدام خزاانت ورفوف يسهل فصلها يف  

 هذا النوع من العروض. 
األكرب من الزائرين سواء إن الشغل الشاغل لدى مسؤويل املتاحف حاليا هو كيفية اجتذاب العدد  

من الذين سبق هلم زايرة املتحف أو الذين مل تطأ أرجلهم املتاحف مطلقا. علما أن اجلمهور حاليا أصبح  
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االتصال   وسائل  مع  املتفاعلة  والعروض  رفيعة،  بتقنيات  املدعمة  العروض  على  إقباله  ويزداد  وعيا  أكثر 
 أولوية يف قضاء وقت الفراغ )رفعت موسی حممد ،  احلديثة، فالبحث عن اجلديد يف املتاحف أصبح له

 (. 36،ص 2002
 : أمهية املتحف:  خامسا

املتاحف من املصادر العامة لنقل وتبادل الثقافة، فهي وسيلة إلثرائها، كما أهنا تعمل على تنمية  
للثقافة، فهو حيتوي يف  وتطوير التفاهم والتعاون و السالم بني الناس، ويعد املتحف يف حد ذاته مصدرا  

املتاحف   ببناء  الدول  اهتمت  فقد  أمهية،  من  للمتاحف  ملا  ونظرا  والعلم  الفن،  الرتاث،  التاريخ،  طياته 
 واالحتفاظ بداخلها بکرت تراثها وجعلتها شاهدا على حضارات مضت وسجال ألحداث وقعت.

مل تعد اليوم املتاحف فقط حلفظ حتف خيشى ضياعها بل أصبحت مؤسسات علمية نتعلم فيها  
اترخينا الطويل عرب العصور، بل أصبح يعمل كمركز يقوم على بناء شخصية املواطن وإعداده مبا ومجهور  

طين  (، ومن أوىل مهام املتحف هي احلفاظ على الرتاث الو 1،   2003الزائرين عموما)حسن الطرموشي ،
واإلنساين وتعزيز مكانة مفهوم اهلوية الثقافية : ففي عامل يتقلص ويضيق ويشهد تدويال يف العالقات بني  
األثرية  املعامل  تطابقها  وثقافة  أرض  إىل  ابنتساب  انتمائها  توضيح  إىل  حاجة  يف  ،والناس  اجملتمعات 

الفنية املختلفة، ما هي إال صورة تعكس هذا االنتماء يس ينتمي  واالجنازات  الثقافة اليت  بناء حبد  اهم يف 
إليها اجملتمع،و اليت ينتسب هلا وهوية أي شعب تتبلور فيما أجنزه وما سينجزه ، إن البحث عن هويتنا يعين  
العودة إىل األصل واالنتهال منه ويعين كذلك اسرتجاع مآثرها والتعمق فيها والتطلع إىل املستقبل يف آن  

يف طياته سر هويتنا، فهو ليس مفتاحا هلا ألن وجودان اليوم مرهون مباضينا و   واحد، إذا كان املاضي حيمل 
إذا  أنفسنا أكثر إال  أن نعرف  فإننا ال ميكن  إزاء هذا املاضي ، وابختصار  مرتبط أساسا مبوقفنا احلاضر 

 (. 15،ص   1987اطلعنا على ما كاان عليه فكران فيما سنكون عليه مستقبال )صباح فردي،
املتاحف من شكلها القدي كخزائن للنفائس ومستودعات كبرية للتخزين واحلماية،    لقد تطورت

لتصبح هلا اليوم وظائف أوسع وأمشل ، إضافة إىل احتوائها بوظيفة احلماية كبند جوهري يف برانمج عملها،  
املتاحف ملعظم  الرئيسية  املهمة  الناس بشكل  إىل  املتحفية  واملقتنيات  التحف  حيث    إن عرض جمموعات 

يعترب إيصال املعارف إىل أعرض قطاع من الناس الدافع احملرك للمتاحف ذات التأثري األوسع، إن املتاحف  
ابعتبارها مؤسسات علمية وثقافية تساعد املواطنني الباحثني على فهم اتريخ أمتهم للحفاظ على الرتاث  
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سسة حتقق للعلماء ما ينشدوهنم يف احلضاري لألجيال املستقبلية  هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يعترب مؤ 
 دراساهتم وأحباثهم ولذلك يالحظ أن للمتحف وظائف كثرية فهي تتلخص يف جوانب ثالث: 

 حفظ الرتاث ونقله يقصد ابلرتاث كل ما ورثه األبناء عن األسالف.  -

فاهية تقدي مادة البحث واملقارنة للمختصني من أجل فهم الواقع املعاش والتأسيس املستقبل أكثر ر  -
 وسالما. 

املثايل   - املكان  يشكل  أن  جيب  فاملتحف  والثقافة.  للمعرفة  املفضية  والتسلية  املتعة  جوانب  تقدي 
للرتبية واملتعة. فاملتحف يلعب دورا هاما يف تربية األطفال الذين هم زوار املستقبل ولألطفال دور  

حت املتاحف ال  ولكن   ، املتاحف  إىل  الكبار  اجتذاب  يف  أيضا  فلذا كانت كبري  املدرسة،  ل حمل 
املدرسة مكاان للعمل والدراسة، فان املتحف مكان لالسرتخاء، متضية الوقت الفارغ، ابإلضافة إىل 

 أنه مكان للمعرفة. 

ثقافية بنوع خاص )حسن الطرموشي ، تعليمية  (،والذي 3،ص    2003يتميز املتحف كمؤسسة 
 صمم وفقا لعدة عوامل منها: 

عم - يف  املختصني  التعليمية توفر  الرسالة  تدعم  اليت  االتصال  وسائل  واستخدام  ابلتدريس  ليات 
 للمتحف.

 تصميم الربامج التعليمية وفق احتياجات الزوار من طلبة العلم واملعرفة. -

إتباع أسلوب العرض املنسب دف اكتساب استجابة الزائر من خالل تفاعله تعامله مع اخلريات   -
 التعليمية املوجودة يف املتحف .

 جوب دراسة اخلصائص النفسية واالجتماعية للجمهور.  و -

إن املتاحف تعد مؤسسات ثقافية وتعليمية هلا طابعها العام، مفتوحة للجميع، ومتتاز أبهنا تتبىن  
وربط   اإلنساين،  اإلبداعي  الرتاث  على  الوصاية  مسؤوليتها  على  تقع   العام،كما  طوال  الدائم  التعليم 

 هنا ينظر للمتاحف کمرآة للثقافة بل کمولد هلا. مستقبل اإلنسان ابملاضي من 
ليقوم بدوره والذي يساعده على مد جسور الصلة بني  اليوم وسائل وآليات  يستخدم املتحف 
احلاضر واملاضي، فيكون مهزة وصل بني حضارة صارت إراث حضاراي قدميا، بني أخرى عصرية تعتمد على  
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ليت جتعل من هذه اآلليات أدوات تساهم يف ترقية     و أتطري  تكنولوجيا حديثة، إذ ما هي الطرق الفعالة ا
 اجملتمع ، ووسيلة إلنعاش الثقافة، فمن هذه الوسائل: 

 اإلعالم:  5-1
عنصرا  البصري  السمعي  أو  منشورات(  )جرائد، حمالت،  املقروء  أنواعه  اإلعالم مبختلف  يعترب 

ملا توفره وسائل األعالم من دعم دعائي  هاما ميكن للمتحف أن يوظفه للتعريف مبختلف نشاطاته ذلك  
وإشهاري لنشاطات املتحف على أوسع نطاق بفضل انتشارها الواسع وتغلغلها الكبري بني خمتلف فئات   
العلمية  لنشاطاته  للمتحف  خدمة  اجملتمع  على  أتثريها  فاستغالل  املتلقي،  على  املباشر  وأتثريها  اجملتمع 

لرب إال ابلسعي  يكون  وال  املهتمني  والرتبية،  مع  الوسائل اإلعالمية، خاصة  مع هذه  قوية  متينة  ط عالقة 
برصد احلركة الثقافية يف اجملتمع نشر أخبارها يف احملالت الصحف كذلك إببالغهم بشكل منتظم مبختلف  

 النشاطات الرتبوية والثقافية اليت يقوم هبا املتحف. 
اإل وسائل  نشرها يف  و  مقاالت  اجناز  املتحف يف  إشراك  إعالمية  إن  عالم خاصة يف حوارات 

الثقافة واجملتمع   تتعلق بدور املتحف ابجلتمع يف  حتسيس اجلمهور بدور هذه املؤسسة أمهيتها يف خدمة 
 (. 32،ص1997)عبد احلق معزوز،

 املعارض:  5-2
مادة   من  املعارض  هذه  تقدمه  عما  انهيك  واإلعالم،  االتصال  وسائل  أهم  من  املعارض  تعد 

 وتربوية متميزة يف قالب علمي مبسط مقرون ابملتعة والذوق الفين واألثري.ثقافية 
تعد املعارض مبختلف أنواعها ) املتخصصة، الدائمة واملؤقتة( من أهم وسائل جلب واستقطاب 
الزوار من اجلمهور الواسع الذي ينتمي إىل فئات خمتلفة من شرائح اجملتمع، خصوصا فرتة قيام املعرض ،  

يكثر عدد الوافدين إىل املتحف ملشاهدة املعروضات اجلديدة ومن خالهلا التعرف على ابقي قاعات  حيث  
املتحف ومشاهدة العينات املتحفية فتكون بذلك املعارض املؤقتة مناسبة لالطالع عن قرب على كل ما  

الشع الزائر  لدى  فيتكون  املتحف اجلمهور  بني  مباشر  اتصال  فيحدث  املتحف  معرض يف  ور ابملتعة  هو 
 معرفة املزيد من املعلمات فيثري يف نفوسهم غريزة حب االطالع. 
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 تكوين املوظفني:  5-3
يعترب املوظف عنصرا أساسيا من العناصر اليت يستخدمها املتحف يف عالقته مع اجلمهور، وهو 

ولذلك على وسيلة اتصال تربط املتحف ابحمليط وعامال رئيسيا ملد جسور الصلة بني املتحف واجلمهور.  
فانه  وعليه  الزوار  وإرشاد  استقبال  مهام  إليهم  توكل  اليت  املوظفني  أداء  حتسني  على  يعمل  أن  املتحف 

 ( :  42-41،ص ص 1997يستحسن اختيارهم ممن تتوفر فيهم بعض الشروط )أمحد رفاعي،
ائح الزوار أن يكونوا على قدر عال من الثقافة العامة لتسهيل عملية االتصال بينهم وبني خمتلف شر  -

 والذين يتشكلون من فئات متعددة وأجناس خمتلفة الثقافات واللغات. 

للتخاطب  - احلديثة  املناهج  على  والتدريب  االستقبال  فنون  يف  يلقنون  دقيق  لتكوين  خيضعوا  أن 
والتعامل مع الزوار وكيفية القيام ابحلراسة والسهر على محاية وأمن املتحف، ابختيار املكان املناسب 

ي ميكنه من اإلشراف على القاعة واجلناح ومراقبته مراقبة جيدة. يقدم للزوار الشروح واملعلومات  الذ
 اليت ختص جمموعات املتحف . 

إخضاع املرشد لتكوين يتعلم من خالله الطرق واملناهج الرتبوية والبيداغوجية احلديثة حىت يتمكن من    -
الزوار، من  املختلفة  الفئات  إىل  املعلومات  أن    إيصال  يفرتض  الذين  والطلبة  التالميذ  فئة  السيما 

 يتعامل املرشد معهم تعامال خاصا غري ذلك الذي يتعامل به مع عامة الناس. 

قدراته    - مراعاة  مع  التحصيلية،  ملكته  نستوعب  الذي  ابلقدر  منهجيا  تلقينا  والطلبة  التالميذ  يلقن 
حيشو املعلومات حشوا للطفل ابلقدر الذي العقلية وسنه ومستواه الثقايف. أال يطنب يف كالمه وأال  

 ال يستطيع فيه هذا األخري أن يستوعب كالمه. 

 اإلعالم اآليل:  5-4
برزت ظاهرة إعالمية جديدة يف السنوات األخرية، فرضت نفسها يف ميدان اإلعالم واالتصال،  

االتصال. كاإلع عامل  يف  األخرى  التقليدية  الوسائل  على  واضح  بشكل  طغت  أهنا  املكتوب حىت  الم 
الوسائل   يتصدر  الذي  العنصر  أصبحت  اآليل"،  ب"اإلعالم  املوسومة  الظاهرة  هذه  البصري.  والسمعي 
فعاليته يف امليدان إىل جانب قدرته على ختزين املعلومات وحفظها،   األخرى يف وقتنا احلاضر من حيث 

يف   اسرتجاعها  مث  املعلومات،  معاجلة  على  الفائقة  بسرعته  أيضا  املعطيات ويتميز  وفق  املناسب  الوقت 
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املقدمة له إىل جانب إمكانيته الواسعة لنشر وتعميم هذه املعلومات إبحداث شبكة اتصال تسهل عملية 
 ( .  45، 1997انتقاهلا وإيصاهلا إىل اكرب عدد من القراء والباحثني وغريهم )أمحد رفاعي،

اب املتحف  ربط  اجلديدة  اإلعالمية  الوسيلة  هذه  استطاعت  العاملي  لقد  املعلومايت  لنظام 
(Internet  انسياب على  تساعد  واليت   ، لالتصال   احلديثة  الوسائل  وأخطر  أهم  من  يعد  والذي   )

من   العامل  يف  حيصل  ما  وعرفة كل  العلمية  االبتكارات  على  االطالع  سهل  أفضل،  انسيااب  املعلومات 
 أحداث كما سامهت يف تطوير  البحث العلمي وتنمية اجملتمع.    

 سادسا: أمهية املتحف: 
قد يكون بعضنا ال يزال متحفظا بفكرة اثبتة عن املتاحف، فال يرى فيها أكثر من جمرد قاعات  
فسيحة تعرض فيها مناذج وعينات من آاثر مرتبة أو كائنات حمنطة، يقوم على شؤوهنا أفراد يتحركون بال 

إليهم   انتقلت  قد  للمعروضات  معاشرهتم  طول  من  و كأهنم  صورة  محاسة  تغريت  السكون.لقد  عدوى 
الثقايف   الرتاث  نشر  و  احلفاظ  يف  هاما  دورا  تلعب  متكاملة  مؤسسة  احلديث  املتحف  وأصبح  املتحف 
احلضاري ففي السنوات األخرية استحوذ العرض املتحفي اهتماما أكرب حبيث أنه خرج من دوره التقليدي  

 للمدرسة . كمخزن لعرض القطع األثرية ليكون مركزا ثقافيا مكمال 
النشاط اليدوية  احلرف لتعليم مدرسة كونه هو أيضا للمتحف حديث  دور ظهر كما   اليدوي وعرض 

 متاحف بعض ففي من قبل، ذلك فيها ميسرا يكن مل اليت البيئات  بعض يف  الفنية  األعمال  من احمللي،

الفين خلق يف وتالميذهم والفنانني احلرفيني من فئة  يعمل إفريقيا  على احلفر مثل اجلمهور أمام العمل 

 الفنية  ابألعمال واالهتمام املتحف زايرة اجلماهري على إقبال يزيد ما وهذا التماثيل، صناعة  أو اخلشب

 (. 25،ص 1995دعبس ، احلرفيني بدمشق )يسري سوق أيضا ذلك أمثلة  ومن احمللية،
 جديد االكتشافات بعرض  أعمارهم، اختالف على اجملتمع أفراد أنظار يلفت أن للمتحف ميكن

 تواصل يدعم ما وهو الصلة ابلرتاث ، عالقة  ذات و الرتاثية الوطنية  الفنية  واملعارض  املناسبات بعض وإقامة 

 إىل ابإلضافة  و الرتاث،  والتاريخ بني اجملتمع التواصل  من نوعا خيلق  املتحف، مع تلقائية بصورة الناس

 السلع لبعض جتارية  كعالمة  املتحف يف وجودها إىل مكان واإلشارة واإلعالن التسويق يف منها االستفادة

 (. 35،ص 1997احمللية )عبد احلق معزوز،  الفنية  الرفيعة واإلبداعات ابلفنون العالقة  ذات
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 اخلامتة  
أساسا  املكلفة  االجتماعية  املؤسسات  حمدودة،  أو  جهودها كبرية  مهما كانت  املتاحف  تعد 
فيها ختزين،  أين يراع  بتعبري أخر، ألهنا هي األماكن الوحيدة  الثقايف، واتريخ األمم  ابحلفاظ على الرتاث 

التارخيية إبثبااتت مادية ملموسة، من خالل منهجية عمل حمددة   وهذا من أجل دراسة وعرض احلقائق 
حتقيق عملية االتصال فيما بني األجيال السابقة واملعاصرة هبدف تعزيز االنتماء والرتابط بني األفراد داخل  
أجل   من  العرض  وحىت  والتخزين  احلفظ  عمليات  احلقيقة  يف  تتعدى  مهمتها  ألن  املعاصرة،  اجملتمعات 

يعلمه أن اهلدف الذي ال  نعلم اآلن،  املتحف اليت    التمتع، ولكننا أصبحنا  الناس من مجلة أنشطة  عامة 
يقدمها جلمهوره إمنا ليست لغرض التمتع واملشاهدة فقط بل تتعدى حىت فكرة تثقيفه إىل فكرة معايشته 
الثقايف من أي  للواقع املعاش آنذاك، فأصبح ميثل مؤسسة اجتماعية كلفها اجملتمع ابحلفاظ على الرتاث 

 يف احلياة املعاصرة.  خطر ألجل ضمان التسلسل التارخيي 
 الرتاث حتفظ أوهلا مهمة، عناصر ثالثة  يف تتلخص كثرية جوانب و ميكن القول أن للمتحف

يتمثل الثاين واجلانب  املعاش الواقع فهم أجل من للمتخصصني واملقارنة  البحث مادة تقدي يف علمي 

 إىل واملفضية  والتسلية  املتعة  جانب من املتحف يقدمه فيما فيتلخص الثالث أما اجلانب السابقة، لألجيال

 ولكن بدوره، املتحف يقوم لكي املتحف حياة يف املواطنني إشراك الواجب فانه من لذا والثقافة  املعرفة 

 مع اجلمهور  تواصل  يف قصورا فأحدث الزوار، حنو  أدائها ضعف من تشكو املتاحف الوطنية  أن املالحظ

 :منها نذكر أسباب عدة اىل ذلك ويرجع الثقايف ومعرفته للرتاث احمللي التاريخ

 الشهرية  خبططه وبراجمه التعريف وعدم عليه انفتاحه وعدم ابإلعالم عالقته ضعف يف املتحف يشرتك -

وسائل ملقتنياته اإلعالين التسويق حيسن ال كما و مستجداته السنوية   فلو املختلفة، اإلعالم عرب 

 .املعلومات وترسيخها لتبسيط أداة لكانت اإلعالن وسيلة  تستخدم

 اهتماماهتا من يف املتحف ترى ال  اجلزائرية  فاألسر  الصدفة، طريق عن تكون قد الوطنية  املتاحف زايرة -

نظامي تعليم  من املتحف يقدمه ما رغم النشء ابلنسبة  الرتبوية   املتحفية، الرتبية  يف متمثل غري 

 على يساعد بسيط وأبسلوب أقل وقت يف  املرئية واحملسوسة  احلقائق من عدد أكرب ينقل فاملتحف

 . والتفكري املنطقي املالحظة  حاسة  تنمية 
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هو  أن اترخينا  للعامل  نثبت  أن  أجل  من  ندعمها  أن  للمتاحف  علينا كزوار  و يف األخري جيب 
 .هويتنا وتراثنا هو رمز فخران

Conclusion  
 

Museums, no matter how large or limited their efforts, are social 
institutions primarily entrusted with the preservation of cultural heritage, 
and the history of nations in other words, because they are the only places 
where storage, study and presentation of historical facts with tangible 
physical evidence, through a specific work methodology, in order to achieve 
a practical Communication between previous and contemporary generations 
with the aim of enhancing affiliation and interdependence between 
individuals within contemporary societies, because its mission actually goes 
beyond preservation, storage and even display for enjoyment, but we now 
know that the goal that the general public does not know is among the 
museum’s activities that it presents to its audience. Not only for the purpose 
of enjoying and watching, but even beyond the idea of educating him to the 
idea of experiencing the reality lived at the time, so he became a social 
institution entrusted by society with preserving cultural heritage from any 
danger in order to ensure the historical sequence in contemporary life. 

It can be said that the museum has many aspects that are summarized 
in three important elements, the first of which is heritage preservation, and 
the second aspect is scientific, represented in providing research and 
comparison material for specialists in order to understand the lived reality of 
previous generations. It is necessary to involve citizens in the life of the 
museum in order for the museum to play its role, but it is noticeable that the 
national museums complain of poor performance towards visitors, which 
has caused shortcomings in the public’s communication with local history 
and knowledge of cultural heritage due to several reasons, including: 
- The museum shares its weak relationship with the media, its lack of 

openness to it, its failure to introduce its plans, its annual monthly 
programs and its developments, and it does not improve the advertising 
marketing of its holdings through various media. 

- Visiting national museums may be by chance, as Algerian families do 
not see the museum as an educational interest for young people, despite 
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the non-formal education that the museum provides represented in 
museum education. Sense of observation and logical thinking. 

Finally, as visitors to museums, we must support them in order to prove to 
the world that our history is our identity and our heritage is a symbol of our 
pride. 

 :  جعقائمة املرا
 .45-39( ، 3)6(. املتحف الوطين. حوليات املتحف الوطين لآلاثر.1997أمحد، رفاعي) .1

 وص قدمية. السعودية: منشورات وزارة الثقافة.(. املتاحف دراسات ونص1988بشري ،الزهدي ) .2

 (. علم املتاحف.  العراق: مطبعة جامعة بغداد .1997تقي  ،الدابغ ) .3

 .13-1( ، 2)5(. املتاحف جسر الثقافة. جريدة الوطن العمانية .2003حسن ،الطرموشي ) .4

 .21-9 ،( 4)5.العربية املتاحف أنباء جملة . والعوملة  الرتاث(. 1987) ،فردي صباح .5

 .38-27( ، 3)6(. املتحف عامل اتصال. حوليات املتحف الوطين لآلاثر .1997عبد احلق ،معزوز) .6

 (. فن املتاحف واحلفائر.اجلزائر : مكتبة بستان املعرفة للطباعة والنشر.2001عبد اجمليد ،رجب زکراي ) .7

أمحد زابان بوهران منوذجا. رسالة ماجيستري غري  (. املتحف ودوره يف اجملتمع متحف  2006عبد الرحيم ،العمى ) .8
 .منشورة. تلمسان: اجلزائر

 (. علم احلفائر وفن املتاحف. اإلسكندرية: دار البستاين للنشر والتوزيع.2008عزت زكي، حامد قادوس ) .9

 (. علم املتاحف. اجلزائر: ديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية.1991على ،محالوي ) .10

 (. دليل تنظيم املتاحف إرشادات علمية. مصر: اهليئة املصرية العامة للكتاب.1993فيليب ،أدامز ) .11

 (.مدخل إىل فن املتاحف. القاهرة : الدار املصرية اللبنانية.2008حممد ،رفعت موسی) .12

 (. العرض واملعروضات واملعارض.فرنسا: اجمللس الدويل للمتاحف اليونسكو.1960ايين ،هريمان) .13

 .والتنمية لإلبداع املصري امللتقى احلضاري. القاهرة : والتواصل العامل احفمت (.2004دعبس) يسري، .14
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Strengthen the cultural sense  
of the community through museum institutions 
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Abstract: 

The museum is an institution whose basic functions are the 
collection, preservation and maintenance of material documents, whether 
they are historical documents or about crafts, arts and sciences, and one of 
its first tasks is preserving the national and human heritage and delivering it 
to future generations and based on this, museums have evolved from their 
old form as treasuries and warehouses for storage and protection to have 
wider functions. More comprehensively, the museum has become a cultural 
center to serve the activities of the local community as well as educating 
young people for the purpose of building the personality of the citizen and 
preparing it in line with national and humanitarian concepts. 
 
Keywords: Museum; heritage; preservation; education; society. 
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          2021/ 08/ 21اتريخ القبول:                    2021/ 08/ 12 االرسال: اتريخ 
 ملخص: 

املنهج   الباحث  واستخدم  اجلامعة  طالب  لدى  النفسية  ابلوحدة  الشعور  مستوى  حتديد  إىل  الدراسة  هدفت 

طالب وطالبة من قسم علم النفس جبامعة تلمسان ، وجلمع البياانت اعتمد الباحث    47الوصفي ، وبلغت عينة الدراسة  

( ، كما استخدم  املتوسطات احلسابية 1998)( تعريب الدسوقي  1996على مقياس الشعور ابلوحدة النفسية لراسيل )

واالحنرافات املعيارية، ومعامل ارتباط بريسون وسبريمان براون، اختبار "ت" واختبار حتليل التباين األحادي ملعاجلة املعطيات 

 حيث توصل البحث اىل النتائج التالية : 

 .توسطمستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى الطلبة اجلامعيني فوق امل  -  

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة الذكور واإلانث يف درجة الشعور ابلوحدة النفسية.   - 

   .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة الليسانس واملاسرت يف درجة الشعور ابلوحدة النفسية  - 

 درجة الشعور ابلوحدة النفسية من حيث السن.توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة الذكور واإلانث يف  ال  - 

 الشعور ،الوحدة ،الوحدة النفسية ، الطلبة .: املفتاحيةالكلمات 

 

 abdelouaheb.psycho@yahoo.fr: عبد الوهاب صويفاملؤلف املرسل:  * 
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 مقدمة: 

ان الشعور ابلوحدة النفسية ميثل خربة عامة ميكن ألي إنسان أن مير هبا وفقا لتعرضه لظروف أو  
مواقف حياتية معينة متباينة ويف أوقات خمتلفة، إذ أن الفرد يواجه كل يوم مواقف جديدة تتطلب منه قدرة  

لى حياته وتكون مبثابة عائق يف  نفسية عالية يف مواجهة التحدايت والتأقلم مع التغريات البيئية اليت تطرأ ع
،  1996)خميمر،   سبيل اندماجه مع اآلخرين يف خمتلف مظاهر األنشطة احلياتية والعالقات االجتماعية  

 ( 10ص
 : إشكالية الدراسة -1

تنتاب األفراد بدرجات متفاوتة من احلدة،   النفسية مشكلة معقدة األبعاد،  يعترب و يعترب الشعور ابلوحدة 
مبثابة بداية لكثري من املشكالت وذلك انتج عن تعقد منط احلياة احلديثة، ويعد مفهومها من أهم املفاهيم  

ايل علم النفس والرتبية، ونتيجة لسرعة  اليت القت اهتماما كبريا يف اآلونة األخرية من قبل الباحثني يف جم
أن  ويليامز  يؤكد  تكنولوجية.و  علمية،  نفسية،  أنواعها،  مبختلف  احلايل  العصر  يشهدها  اليت  التغريات 
تنتج من خالل   أهنا  الوقت احلاضر، حيث  االنتشار يف  الواسعة  و  املشاكل اخلطرية  من  النفسية  الوحدة 

ية و العالقات اليت يرغب يف حتقيقها مما يشكل مشكلة اجتماعية  وجود تناقض بني عالقات الفرد الواقع
أو خربة شخصية مؤملة تولد لدى الفرد اضطراابت نفسية كالقلق و االنسحاب من العامل االجتماعي و 

( . كما أن الشعور ابلوحدة Williams, 1992, p32) االفتقار لإلجيابية يف املواقف االجتماعية  
د األفراد الذين يتفاعل معهم ، إذ أنه يف الكثري من احلاالت قد يكون لدى الفرد النفسية ال يقاس بعد

الكثري من األصدقاء و العديد من العالقات االجتماعية املختلفة ، إال أنه يشعر ابلوحدة النفسية و بوجود 
إمكانية   الفتقاده  نتيجة  به  احمليطني  بني  و  بينه  تباعد  النفسي  اجلهاز  مستوى  على  أو فجوة  االخنراط 

التوصل إىل عالقة اجتماعية مشبعة ذات معىن مهم ، مما يؤدي إىل شعوره بعدم التقبل و القصور و إمهال 
والشعور ابلوحدة النفسية يعترب  ،  ( 97، ص2005اآلخرين له ابلرغم من إحاطتهم الدائمة به   )جودة،  

الطلبة اجلامعيني بسبب ظهور حاجا أهم املشاكل اليت تواجه  ت االنتماء إىل اآلخرين و األلفة يف أحد 
)جودة،   االجتماعية.  البحث كااليت(  107، ص2005عالقاهتم  اشكالية  جاءت  هنا  هو   ومن  :ما 

ابلوحدة   الشعور  مستوى  يف  فروق  توجد  ؟هل  اجلامعة  طالب  لدى  النفسية  ابلوحدة  الشعور  مستوى 
 ؟ليمي والسن واملستوى التع النفسية لدى طالب اجلامعة تعزى ملتغري اجلنس
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 فرضيات الدراسة:  -2
 مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة مرتفع.  .1

توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة تعزى   .2
 ملتغري اجلنس. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة تعزى   .3
 )طلبة الليسانس واملاسرت  (ملتغري املستوى التعليمي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة تعزى   .4
 ملتغري السن . 

 أهداف الدراسة:  -3
 مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة. حتديد  -

لوحدة النفسية تبعا ملتغري اجلنس واملستوى التعليمي  الشعور اب  مستوىدراسة الفروق يف   -
 والسن .

 مفهوم الشعور ابلوحدة النفسية:-4
يعرفها الدسوقي أبهنا نتيجة حدوث خلل يف شبكات العالقات   : الوحدة النفسية ▪

االجتماعية للفرد سواء كان صورة كمية : )ال يوجد عدد كايف من األصدقاء( ، أو يف يف 
 ( . 7، ص 1998صورة كيفية  )افتقاد احملبة و األلفة و التواد مع اآلخرين( )الدسوقي، 

النفسية ▪ ابلوحدة  :  الشعور  تعرفه جودة أبنه  نتيجة :  الفرد  يعيشها  مؤملة  "خربة شخصية 
التقبل و احلب و الهتمام من جانب اآلخرين ، حبيث يرتتب على ذلك  شعوره ابفتقاد 
العجز عن إقامة عالقات اجتماعية مشبعة ابأللفة و املودة و الصداقة احلميمية و ابلتايل 

 ( . 80، ص 2012يشعر الفرد أبنه وحيد رغم أنه حماط ابآلخرين )مكاتيب، 

 : املفاهيم املرتبطة ابلوحدة النفسية-5
بعدم االندماج و تبين مبادئ أو مفاهيم خمالفة ، مما   الفرد: العزلة تعين شعور  االجتماعية العزلة ▪

جيعله غري قادر على مسايرة األوضاع القائمة ، حبيث يكون الفرد يف حالة تناقض بني ما هو  
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من   اجملتمع  يف  موجود  فهو   ، نفسي  هو  ما  و  النفسية  امادي  الناحية  من  ال  املادية  لناحية 
 (  404، ص2003)حامد، 

( أن العزلة الوجدانية هي احلالة النفسية  Peplan & Perlmanيرى )   العزلة الوجدانية :  ▪
 & Peplanاليت تنتج من االختالفات ما بني عالقات الفرد املرغوب فيها و عالقاته الفعلية )

Perlman, 1982, p89  ) 
يرى علماء النفس أن االغرتاب هو حالة معينة لعالقة االنسان بنفسه و بغريه من    االغرتاب :  ▪

عن الطبيعة و عن بقية البشر ، بل و عن   س و أن االنسان يشعر ابلعزلة ألنه قد انفصلالنا
 . (  137، ص2001ذاته تلك العزلة اليت تعرب عن موقف إنساين عام . )فاروق، 

هو منط من أمناط الشخصية جتد صعوبة يف االختالط ابلناس ، يقابل الغرابء حبذر    االنطواء :  ▪
ا شديد  خجول  هو  و  حتفظ  و و  اليقظة  ألحالم  يستسلم   ، بسهولة  شعوره  جيرح  حلساسية 

)برهنارت،   انتشارا  للصعوابت  التكيف  أشكال  أكثر  الذايت  االنطواء  و  النفسي  االنطواء 
 ( . 58، ص1984

هو عدم االتصال ابجلماعات البشرية بسبب عوامل جغرافية أو اجتماعية ،يعين عدم    العزلة :  ▪
ل اجلماعة  الفرد يف شؤون  لالختالء  اشرتاك  الفرد  تتمثل حاجة   ، أو رغبته يف ذلك  عدم قدرته 

بنفسه حاجة ملحة أخرى ، قد يشعر الفرد املنعزل ابلقلق املفرط إذا نظر إليه اآلخرون و يؤدي 
االكتفاء ابلذات و االختالء ابلنفس إىل تطمني حاجته البارزة يف االستقالل التام بذاته ، متثل  

إجي األكثر  النواحي  مرتبطة العزلة  حالة كيانية  تكون  إما  فالوحدة  وحيدا  الشخص  لكون  ابية 
 ( . 5، ص 2009حبضور الشخص نفسه أو حالة عقلية )فضيلة عرفات، 

▪  : ،    االكتئاب  ، كالشعور ابحلزن  املزاج  يف  تغريا  تتضمن  وجدانية  حالة  أبنه  االكتئاب  يعرف 
ضافة إىل بعض التغريات اجلسمية  الوحدة النفسية ، اخنفاض تقدير الذات و الثقة ابلنفس ، ابإل

 ( . 236، ص2009تبدو يف صعوبة يف النوم ، فقدان السلمية و اخنفاض الطاقة )هناء أمحد، 

عرفه معجم علم النفس أبنه منط سلوكي يتميز يف العادة إببعاد الفرد    االنسحاب االجتماعي :  ▪
مرفوقا  ، املتعددة  احلياة  مبهارات  القيام  عن  و  نفسه   أمل كما   عن  خيبة  و  توتر  و  إبحباط 
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الشعور   عدم  و  التعاون  عدم  مع   ، العادية  االجتماعية  احلياة  جمرى  عن  االبتعاد  يتضمن 
 ابملسؤولية و يف بعض األحيان اهلروب من الواقع   . 

وسيلة تفاعلية يلجأ إليها األان للدفاع عن نفسه حيث يعجز الفرد عن   االنسحاب النفسي :  ▪
املو  عن  )بن  االبتعاد  املوقف  من  تنسحب  أبن  القلق  نفسه  عن  يزيح  مث  من  و  املهددة  اقف 

 ( . 90-89، صص2007امساعيل، 

▪  : املواقف    اخلجل  يف  املشاركة  و  التفاعل  جتنب  إىل  ابمليل  صاحبها  يتسم  انفعالية  حالة  هو 
التوتر و عدم االرتياح خاصة يف مواقف املواجهة مع   االجتماعية ، يصاحبها شعور ابلقلق و 

مع ا حديثه  جاذبية  لعدم  معهم  الناجح  االتصال  حتقيق  يف  صعوبة  يواجه  حيث   ، آلخرين 
احلساسية الزائدة و انعدام تقدير الذات لديه و شعوره ابلنقص يف مواجهة الذات و اآلخرين و  

)شقري،   االجتماعي    التفاعل  مواقف  عن  بعيدا  االنسحاب  و  للعزلة  ،  2002تفضيله 
أن هناك تداخال و تشابكا بني املفاهيم السابقة و مفهوم الوحدة و مما سبق يتضح  ،(  282ص

النفسية ، فتداخل هذه املفاهيم مع بعضها البعض و صعوبة فصلها أدى ابلباحثني يف كثري من  
 األحيان إىل اخللط بينها و بني مفهوم الوحدة النفسية .

 : أنواع الوحدة النفسية  -6 
( بني  Youngع تصنيف ألشكال الوحدة حيث ميز يونغ )هناك بعض الدراسات قد سامهت يف وض

 ثالثة أنواع الوحدة النفسية من حيث االستمرارية و بناء على اعتبارات زمنية منها :
و اليت تتضمن فرتات من الوحدة النفسية على الرغم من أن    الوحدة النفسية العابرة :  -

 (  478، ص2008ان ، حياة الفرد االجتماعية تتسع ابلتوافق و املالءمة  )نعم 

: و فيها يتمتع الفرد بعالقات اجتماعية طيبة يف املاضي القريب و لكنه الوحدة النفسية التحويلية -
القيق،  )منر صبح  عزيز  وفاة شخص  أو  املستجدة كالطالق  الظروف  لبعض  نتيجة  ابلوحدة  يشعر 

 ( . 603، ص2011

و اليت قد تستمر لفرتات طويلة تصل إىل سنني، و فيها ال يشعر أبي نوع    الوحدة النفسية املزمنة:  -

  ( . 103، ص 1993من أنواع الرضا فيما يتعلق بعالقاته االجتماعية )النيال، 
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 :  النظرايت املفسرة للوحدة النفسية-7
واهتموا أكثر بعالقة  إن أصحاب النظرايت النفسية االجتماعية اشرتكوا يف تفسري الشعور ابلوحدة النفسية  

هذه   مجلة  من  االجتماعي  التقليل  و  االنتماء  للفرد  حتقق  اليت  االجتماعية  والعالقات  ابجملتمع  الفرد 
 النظرايت جند: 

يرى سيغموند فرويد أن الوحدة النفسية ترجع إىل التنافس بني مكوانت    النظرية التحليلية:  -1
الف داخل  األعلى(  األان  األان،   ، )النمو  و الشخصية  وظائفه  منها  لكل  أن  حيث   ، رد 

أهنا   إال   ، هلا  وفقا  يعمل  اليت  الشخصية  ميكانيزمات  و  ديناميات  و  و مكوانته  خصائصه 
تفاعل  األغلب هو حمصلة  األفراد يف  أن سلوك  و  وثيقا ،  تفاعال  بينها  فيما  تتفاعل  مجيعا 

ظامني اآلخرين . فهذا املكوانت الثالثة ، و اندرا ما يعمل أحد هذه األنظمة ملفرده دون الن
أهنا  تفسريها  ميكن  ، كما  التوافق  سوء  إىل  يؤدي  الثالثة  الشخصية  مكوانت  بني  التنافس 
نتيجة للقلق العصايب الطفويل و اليت تعد وسيلة دفاعية حتافظ على الشخصية من التهديد  

 (. 80،ص2008الذي ينشأ من البيئة االجتماعية معربا عنه على شكل احنساب )الطائي، 
ابراهام ما سلو شخصي معروفة يف علم النفس املعاصر ملا أمده    نظرية احلاجات اإلنسانية :  -2

من اجتاه جديد و حركة جديدة ظهرت يف السنني املعاصرة يف علم النفس اإلنساين، و يؤكد  
على أن كل السلوكيات البشرية وظيفة هتدف إىل اشباع حاجة ، و يرى أن الشعور ابلوحدة  

أ بسبب عدم إشباع حاجات االنتماء و احلب ، و الوحيد نفسيا يكون مدفوعا النفسية ينش
مشاعر   على  التغلب  إىل  احلاجة  و   ، االنتماء  و  احلميمية  الصداقة  و  االحتكاك  جبوع 
االغرتاب و العزلة اليت سادت بسبب احلراك االجتماعي و حتكم اجلماعات التقليدية و بعثرة 

 ( . 75، ص2005بسبب التحضر املستمر )الشييب، األسرة و الفجوة بني األجيال 

التفاعلية:  -3 ويس    النظرية  ليس   Weiss  1973أكد  النفسية  ابلوحدة  الشعور  أن  على 
التفاعلي  التأثري  نتاج  بل هي  املوقفية كال على حدة،  العوامل  أو  الشخصية  العوامل  وظيفة 

 االجتماعية غري كافية.   لتلك العوامل معا، و أن الوحدة تنشأ عندما تكون تفاعالت الفرد
و   ديناميكي  السيكو  االجتاه  من  بني كل  اجلمع  حاولت  ِلويس  التفاعلية  النظر  وجهة  إن 
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تفاعل  إىل  النفسية  الوحدة  أسباب  ارجعت  حيث  االجتماعي،  االجتاه  و  الظاهري  االجتاه 
للشعور ابلوح الفرد معرض  النظرية أبن  ترى هذه  معا.  و االجتماعية  الشخصية  دة العوامل 

قد   و   ، الشخصية  ابلعالقات  اخلاصة  للمواقف  هبا  يستجيب  اليت  الطريقة  بسبب  النفسية 
وجب جونز و آخرون أن األشخاص الوحيدين نفسيا يعربون عن وجهة نظر سلبية للطبيعة 
إىل   ، ابإلضافة  بسلبية  املواقف  إىل  النظر  إىل  النفسية  الشعور ابلوحدة  يؤدي  إذ   ، البشرية 

أث الشديد  من احلذر  فإن كال  و ابختصار  األسوأ ،  وقوع  من  الدائم  و اخلوف  التفاعل  ناء 
الشعور  يف  تساهم  االجتماعية  الشبكة  متغريات  و  الفردية  الفروق  و  الشخصية  خصائص 
ابلوحدة  الشعور  على  العصاب  و  االنبساط  من  أيضا كل  يؤثر  و كما  النفسية  ابلوحدة 

 (  325-324النفسية     )إهلام، بدون سنة، ص

 حسب )بومان( هناك ثالث قوى اجتماعية مؤدية للوحدة النفسية هي: النظرة االجتماعية:  -4
و قد ربط  ضعف عالقات األفراد ابألسرة/ زايدة احلراك االجتماعي/ زايدة احلراك يف األسرة،

( حتليله للوحدة النفسية بدراسة الشخصية األمريكية و كيفية فشل اجملتمع يف مواجهة )سالتر
احتياجات أعضائه، فاملشكلة األمريكية ليست هي التوجه حنو اآلخر و لكن هي الفردية ، 
يتبع  فرد  لديه رغبة يف املشاركة و االرتباط ابلفردية حيث أن كل  أن الكل  و يعتقد سالتر 

ة احلتمية هي الوحدة النفسية اليت تعكس املشاعر السلبية ، حني رأى سالتر  مصريه و النتيج
الرقيب   )عبد  املعاصر    التكنولوجي  للتقدم  نتيجته  عددي  النفسية سلوك شاذ  الوحدة  أن 

 (  75، ص1985البحريي، 
ؤدية  يرى السلوكيون أن الشعور ابلوحدة النفسية مرتبط حبدوث صراع العمليات امل النظرية السلوكية:  -5

الفرد على ترك االستجاابت االشرتاطية  نتيجة عدم قدرة  النشاط والعمليات املؤدية إىل الكف  إىل 
القدمية اليت تعلمها من طفولته على أثر اخلربات غري املناسبة اليت مر هبا يف بيئته مما يؤدي إىل تكوين  

ع اآلخرين ملا تعرفه على تعلم  عادات غري مناسبة لديه ال تساعده على أن حيىي حياة فعالة انجحة م
( وال شك أن 94، ص2000أمناط سلوكية أكثر موائمة يف عالقاته مع اآلخرين. )عادل عبد هللا،  

من   الالحقة  املراحل  النفسي خالل  توافقه  تنعكس على  األوىل  بيئته  الفرد يف  هبا  مر  اليت  اخلربات 



  30/09/2021بتاريخ  02العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934    

84 

 

على   قدرته  عدم  نتيجة  اجلامعي  الطالب  لدى  فيحدث  والتقاليد،  حياته،  العادات  عن  انفصاله 
 أسلوب احلياة، التفاعالت النفسية واالجتماعية القدمية. 

 منهجية اجراء الدراسة امليدانية :  -8
 الدراسة االستطالعية:  -1

تعترب الدراسة االستطالعية املرحلة التحضريية األساسية األوىل لنجاح أي دراسة علمية وكان اهلدف 
 منها 

امليدانية   األولية  املعطيات  و  املعلومات  بعض  على  احلصول  و  الدراسة  إجراء  ميدان  على  التعرف 
 التحليل السيكومرتي  ملقياس الوحدة النفسية. )الصدق والثبات(. و 

 عينة الدراسة االستطالعية:  -2
( طالب  15مت إجراء الدراسة االستطالعية جبامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان و مشلت عينة الدراسة )

 وطالبة من قسم علم النفس يف طوري الليسانس واملاسرت.
 اخلصائص السيكو مرتية ألدوات الدراسة:  -3
 :صدق املقياس: 3-1

لضما البحث  أبدوات  منها  التأكد  جيب  اليت  اخلطوات  أهم  هو  واملوضوعية الصدق  املصداقية  ن 
 للنتائج اليت يصل إليها البحث، والصدق يعين أن يقيس االختبار أو املقياس ما وضع لقياسه. 

  احملكمني:  :صدق3-1-1
من   على جمموعة  القياس  أداة  عرض  هي  اليت  و  استخداما  الطرق  أكثر  من  الطريقة  هذه  تعترب  إذ 

رأيهم حول مدى صال اجملال إلبداء  نسبة  املتخصصني يف  تعترب  النسبة    %80حيتها ، حبيث  هي 
املعتمدة لقبول البند أو رفضه و يطلق عليه أيضا الصدق الظاهري أو صدق احملتوى و الذي جيب  
أال يقل عددها عن مخسة أساتذة ، و يكونوا من املتخصصني يف اجملال و يف القياس النفسي و ال  

 ( . %80تقل درجة االتفاق على كل بند من البنود عن )
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 : ثبات املقياس:3-2
األفراد  نفس  على  التجربة  تكرار  عند  النتائج  نفس  استخراج  يف  والدقة  االتساق  إىل  االداة  ثبات  يشري 
الثبات يعين مدى الدقة االستقرار واالتساق يف نتائج األداة لو طبقت مرتني فأكثر على نفس اخلاصية يف 

 (  188، ص 2002مناسبات خمتلفة.   )بشري معمرية، 

 نصفية::طريقة التجزئة ال3-2-1

بني   )لبريسون(  االرتباط  معامل  مت حساب  الطريقة  هذه  على  املقياسوبناء  استخدام    نصفي  عن طريق 
للعلوم االجتماعية ) الثبات كما هو  Spss.20برانمج احلزمة االحصائية  ( ، و مت احلصول على معامل 

 مبني يف اجلدول التايل:
 يوضح معامل ثبات مقياس الوحدة النفسية بطريقة التجزئة النصفية. (: 08جدول رقم )

االرتباط   حجم العينة الطريقة معامل 
 لبريسون 

 معامل الثبات الكلي 

 0.79 0.66 15 التجزئة النصفية
تساوي   املقياس  ثبات  معامل  قيمة  ان  نالحظ  اجلدول  خالل  مقياس    0.79ومن  ان  على  يدل  وهذا 

 النفسية يتمتع بدرجة جيدة من الثبات. الوحدة 
 الدراسة األساسية:  -4

بعد االنتهاء من إجراء الدراسة االستطالعية وحتقيق األهداف املرجوة، ابدرت إبجراء الدراسة األساسية 
ولتوضيح إجراءات نفسية "مراسل"،من خالل تطبيق أدوات الدراسة املتمثلة يف مقياس الشعور ابلوحدة ال

وكيفية   الدراسة  ألداء  وصف  إعطاء  مث  الدراسة،  عينة  خصائص  شرح  جلزء  هذا  يف  يتم  سوف  الدراسة 
 التطبيق والتصحيح. 

 :منهج الدراسة األساسية: 4-1
لتحقيق اهلدف األساسي للدراسة املتمثل يف حتديد مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة 

إذ يسعى لدراسة  فقد اعتمدان املنهج الوصفي   أهدافها  الذي يعد أنسب املناهج مع مشكلة الدراسة و 
 املتغريات ووصفها .
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 :  عينة الدراسة األساسية: 4-2
األساسية، خيتلف حجم عينة الدراسة ابختالف أهداف الدراسة و حجم اجملتمع   لعينة الدراسة  ابلنسبة 

احلالية   الصعبة  للظروف  نظرا  و  منه،  العينة  أخذ  وابء كوروان  (املراد  الدراسة   )انتشار  عينة  فقد كانت 
وقد استخدم الباحث طريقة العينة القصدية يف حتديد عينة  طالب و طالبة اختصاص علم النفس،  )47(

 الدراسة . 
 : خصائص عينة الدراسة األساسية: 4-3

فراغات وحسب  ترك  عليها كليا دون  اجملاب  االستمارات  بعد مجع كل  األساسية  الدراسة  عينة  تكونت 
من   املقدمة  وفق خصائص   47التعليمة  موزعون  النفس،  علم  فرح  يف  جامعيني خمتصني  وطالبة  طالب 

 حسب متغري اجلنس : -أ : املتغريات التالية 
 حسب متغري اجلنس .   الدراسة األساسية يوضح توزيع عينة (: 09جدول رقم ) 

 (%النسبة املئوية ) التكرارات نوع اجلنس 
 34,04 % 16 الذكور

 65,95 % 31 اإلانث
 %100 47 اجملموع 

( واخلاص بتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغري اجلنس أن عدد 09يتضح من خالل اجلدول رقم )
من عدد اإلانث حيث شكلت   أقل  )الذكور  الذكور  العينة يف حني  34,04%نسبة  أفراد  ( من جممل 

( و هي نسبة مرتفعة مقارنة بنسبة الذكور ألن أغلب من حتصلوا على 65,95%بلغت نسبة اإلانث )
 .االستمارات من إانث و كانت إجاابهتم اتمة بدون ترك أي فراغات 

 .  يوضح توزيع العينة األساسية حسب متغري السن(: 10حسب متغري السن: جدول رقم ) -ب

 %النسبة املئوية  التكرارات فئات السن

 4,25 % 2 سنة [ 20] أقل من 

 51,06 % 24 سنة [ 23 – 20] من 
 44,68 % 21 سنة [  23] أكثر من 
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 100 % 47 اجملموع 

من إمجايل    4,25 %سنة( مثلث نسبة    20( أن فئة السن )أقل من  10يتضح من خالل اجلدول رقم )
فئة السن )من   الفئة األكثر تواجدا يف عينة الدراسة    23إىل    20عينة الدراسة ، يف حني مثلث  سنة( 

من    51,06 %بنسبة   )أكثر  فئة  اما   ، الدراسة  إمجايل  نسبة    23من  على  حازت  فقد   %سنة( 

من إمجايل الدراسة ، حيث يالحظ أن هناك تفاوت يف نسب فئات السن من أفراد العينة و    44,68
سنة( و الذي قيد يكون بسبب أن هناك عدد قليل من الطلبة   23إىل    20تتمركز أغلبيتها يف فئة من )

لتمدرس ، سنة( نتيجة إلعادهتم السنة يف مراحل سابقة من ا  20من يلتحقون ابجلامعة يف فئة )أقل من  
سنة( شكلت نسبة ال أبس    23مما يعكس النسبة املنخفضة هلم ، كما ان نسبة الطلبة يف فئة )أكثر من  

   .هبا تعكس وجود تنوع يف سن أفراد عينة الدراسة 
 حسب متغري املستوى التعليمي:  -ج

 التعليمي. يوضح توزيع أفراد العينة األساسية حسب متغري املستوى (: 11جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات التخصصات 
 53,19 % 25 ليسانس

 46,80 % 22 ماسرت 

 100 % 47 اجملموع 

( أن نسبة الطلبة اجلامعيني ذو التخصص ليسانس علم النفس بلغت  11يتضح من خالل اجلدول رقم )
( من إمجايل أفراد العينة 46,80 %( من إمجايل أفراد العينة حني بلغت نسبة املاسرت ) 53,19%نسبة )

من  أك  املاسرت  املقبلني على  الطلبة  أن  إذ  وماسرت  ليسانس  املستويني  تقارب كبري يف  هناك  أن  ويالحظ 
 طلبة املقبلني على الدكتوراه . نسبة ال

 وصف أدوات مجع البياانت: -5
 : وصف املقياس: 5-1

( عبارة و أمام كل عبارة أربع  20الذي يتكون من )استعان الباحث مبقياس الشعور ابلوحدة النفسية و  
سنة فما فوق ، و مستوى تعليمي اثنوي فما فوق ، و يطبق    16اختيارات ، و يناسب مستوى عمري  
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األحباث   يف  التطبيق  سهلة  مرتية  سيكو  "راسيل" كأداة  األصل  يف  املقياس  هذا  أعد   . مجاعيا  و  فرداي 
  –نفسية ، و هذا املقياس هو النسخة الثالثة املنقحة ملقياس كاليفورنيا  التجريبية ملقياس الشعور ابلوحدة ال

 لوس أجنلوس للشعور ابلوحدة النفسية .
( قوامها  عينة  على  تطبيقه  و  املقياس  برتمجة  الدسوقي  قام  قد  من  1010و  اجلنسني  من كال  فردا   )

املقياس من خالل حساب معامالت صدقه و   ثباته و كذلك حساب مستوايت عمرية خمتلفة و تقنني 
 ( بند مث صياغته على هيئة أسئلة. 20معايريه حيث يتكون املقياس يف صورته النهائية من )

 :كيفية تصحيح املقياس: 5-2

جييب الفرد على كل سؤال إبجابة واحدة بني أربع اختيارات )أبدا ، اندرا ، أحياان ، دائما( و ختصص  
،  ( 02بة )اندرا( ختصص هلا الدرجة )( ، اإلجا01هلا الدراجة )  التغيريات كالتايل: اإلجابة )أبدا( ختصص
( الدرجة  هلا  ختصص  )أحياان(  )03اإلجابة  الدرجة  هلا  ختصص  )دائما(  اإلجابة  و   ، ذلك 04(  و   )

،  1( البنود اإلجيابية ختصص هلا ) 18،  17،  14،  13،  12،  11،  8،  7،  4،  3،  2للعبارات املرقمة )
اليت حت4،  3،  2 البنود  أما   )( أرقام  السلبية  20،  19،  16،  15،  10،  9،  6،  5،  1مل  البنود   )

 درجة .  80-20( و ترتاوح الدرجات بني 1، 2، 3، 4ختصص هلا )
 دالالت الدرجة حبسب معيار األرابعيات :  -

 درجة فأقل منخفضة يف الشعور ابلوحدة النفسية .  20 •

 درجة متوسطة يف الشعور ابلوحدة النفسية .  21-40 •

 درجة فوق املتوسط يف الشعور ابلوحدة النفسية . 41-60 •

 درجة عالية يف الشعور ابلوحدة النفسية.  61-80 •

 : األساليب االحصائية املستعملة يف الدراسة : - 6
 تعددت األساليب االحصائية املستخدمة يف هذه الدراسة بذكر امهها :  

 استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري.  -

 (  ONE ANOVAو حتليل التباين األحادي ) (T.testاختبار )   -

 استخدام معامل االرتباط "بريسون ومعادلة "سبريمان براون" -

 ( .Spss.20برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )  -
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:  -7
 :عرض النتائج: 7-1

وثالث فرضيات جزئية، سنحاول عرض نتائج هذه الفرضيات و  مشلت الدراسة احلالية على فرضية عامة  
 ابلرتتيب التايل. 

األوىل:   -1 الفرضية  نتائج  هو عرض  اجلامعة  طالب  لدى  النفسية  ابلوحدة  الشعور  مستوى 
 مستوى مرتفع. 

للتأكد من صحة هذه الفرضية ومعرفة مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة مت استعمال  
االحصائية للبياانت، حيث مت حساب أدىن وأعلى درجة حتصل عليها الطلبة اجلامعيني جبامعة أبو املعاجلة  

هلذه  احلسايب  املتوسط  حساب  مث  النفسية  ابلوحدة  الشعور  مقياس  على  تلمسان  لوالية  بلقايد  بكر 
الة إحصائيا، ومت  " ملعرفة أن النتائج دالة أو غري دTالدرجات  وكذا االحنراف املعياري هلا وحساب قيمة "

( وبعد املعاجلة اإلحصائية  Spss.20كل ذلك ابستخدام برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول التايل : 

 يوضح مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة. (: 12جدول رقم )

 املتغري 
حجم 
العينة 

(N ) 

أدىن 
 درجة 

أقصى 
 درجة 

املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 "C" 

القيمة 
 االحتمالية 

الوحدة  
 0,139 1,505 9,69 49,12 72 26 47 النفسية

( ، يتضح أن مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى الطلبة اجلامعيني جبامعة  12من خالل اجلدول رقم )
مقياس   تطبيق  عن  الناتج  الدراسة  لعينة  احلسايب  املتوسط  جاء  حيث   ، تلمسان  بوالية  بلقايد  بكر  أبو 

فوق املتوسط ( وهو متوسط حسايب يتمركز ضمن املستوى  49,06الشعور ابلوحدة النفسية يف حدود ) 
النفسية والذي ميتد من الدرجة ) ( ، وجاءت أدىن  60( إىل غاية الدرجة ) 41ملقياس الشعور ابلوحدة 
( ، أما االحنراف  72( وأقصى درجة هي )26درجة مت احلصول عليها يف مقياس الوحدة النفسية هي ) 
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( ،  0,05د مستوى داللة )( والنتيجة دالة إحصائيا وفق اختبار "ت" عن9,69املعياري للمقياس فهو )
النفسية لدى   وعليه ومن خالل ما سبق يتضح للبحث أن الفرضية القائلة أبن مستوى الشعور ابلوحدة 

 طالب اجلامعة مرتفع خاطئة. 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة الذكور واإلانث يف درجة    عرض نتائج الفرضية الثانية:   -2

 الشعور ابلوحدة النفسية. 
للتأكد من صحة الفرضية استخدمت الباحثة اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطات درجات الذكور  

إبج و  املقياس  نفس  على  اإلانث  درجات  متوسطات  وبني  النفسية،  ابلوحدة  الشعور  مقياس  راء  على 
( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  احلزمة  برانمج  ابستعمال  للبياانت  اإلحصائية  مت  Spss.20املعاجلة   )

 الوصول إىل النتائج التالية املوضحة يف اجلدول اآليت: 
يوضح نتائج االختبارات لداللة الفروق بني متوسطات درجات الذكور ومتوسط  (: 13جدول رقم )

 شعور ابلوحدة النفسية. درجات اإلانث على مقياس ال

الوحدة  
 النفسية

 ن اجلنس
املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

درجة  
 احلرية

قيمة 
 "ت"

القيمة 
 االحتمالية 

 7,79 47,56 16 الذكور
45 -0,79 0,43 

 10,57 49,93 31 اإلانث
درجات اجلنسني إىل أنه ال  ( اخلاص ابختبار "ت" إلجياد الفروق بني  13يتضح من خالل اجلدول رقم )

حيث   النفسية،  الوحدة  مقياس  على  اإلانث  و  الذكور  متوسطي  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
( و هي قيمة أكرب من  Sig : 0,43( و قدرت القيمة االحتمالية بـ )0,79-بلغت قيمة اختبار "ت" ) 

الشعور ابلوحدة النفسية ال خيتلف  (، وابلتايل نقبل الفرض الصفري الذي يشري إىل أن  0,05مستوى )
بني  اختالف  األفراد دون وجود  عند  النفسية  الوحدة  يؤكد مشولية مشاعر  ما  وهو  واإلانث،  الذكور  بني 

 الذكور واإلانث . 
الثالثة:   -3 الفرضية  نتائج  يف    عرض  املاسرت  و  الليسانس  طلبة  بني  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

النفس الشعور ابلوحدة  لداللة مستوى  اختبار "ت"  الباحثة  استخدمت  الفرضية  للتأكد من صحة  ية .و 
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إىل  الوصول  مت  و  املقياس  نفس  على  املاسرت  طلبة  ومتوسطات  الليسانس  طلبة  متوسطات  بني  الفروق 
 النتائج التالية املوضحة يف اجلدول اآليت . 

لبة الليسانس ومتوسطات : يوضح نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطات ط( 14جدول رقم )
 طلبة املاسرت يف درجة الشعور ابلوحدة النفسية. 

الوحدة  
 النفسية

املستوى 
 ن الدراسي 

املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

درجة  
 قيمة "ت" احلرية

القيمة 
 االحتمالية 

 8,99 49,08 25 ليسانس
45 

-

0,036 0,97 
 10,64 49,18 22 ماسرت 

( اخلاص ابختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطات طلبة الليسانس و 14اجلدول رقم )يتضح من خالل 
متوسطات طلبة املاسرت يف درجة الشعور ابلوحدة النفسية أن طلبة الليسانس و طلبة املاسرت ال توجد أي  
نسبة   الليسانس  لطلبة  احلسايب  املتوسط  قيمة  بلغت  حيث  بينهم  إحصائية  داللة  ذات  فروق كل 

 =Sig( و قدرت القيمة االحتمالية لالختبار بـ )49,18( و بلغت قيمة طلبة املاسرت نسبة )49,08)

( و ابلتايل نبل الفرض الصفري القائل أبن ال توجد فروق ذات داللة 0,05( و هي أكرب من )0,97
 املقياس . إحصائية بني طلبة الليسانس و طلبة املاسرت يف درجة الشعور ابلوحدة النفسية على نفس 

الرابعة:   -4 الفرضية  نتائج  مستوى    عرض  يف  اجلامعة  طلبة  لدى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
 الشعور ابلوحدة النفسية تعزى ملتغري السن. 

( الواحد  االجتاه  ذو  التباين  حتليل  اختبار  الباحث  استخدم  الفرضية  صحة  من  للتأكد   ONEو 

ANOVAب واملقارنة  الفروق  إبجياد  واخلاص  مبقارنة  (  يقوم  حيث  اكثر،  أو  جمموعات  ثالث  ني 
  23سنة، و الطلبة األكثر من    23  -20سنة و الطلبة بني    20متوسطات اجملموعات للطلبة األول من  

للعلوم   اإلحصائية  احلزمة  برانمج  وابستعمال  املفرغة،  للبياانت  اإلحصائية  املعاجلة  إجراء  بعد  و  سنة، 
 إىل النتائج التالية واملوضحة يف اجلدول اآليت : ( مت الوصول Spss.20االجتماعية )

(  ONE ANOVAيوضح نتائج اختبار حتليل التباين ذو االجتاه الواحد )(: 15جدول رقم )
 لداللة الفروق بني الطلبة الذكور ز اإلانث يف درجة الشعور ابلوحدة النفسية من حيث السن. 
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الوحدة 
 النفسية 

مصدر 
متوسط   جمموع املربعات التباين

 املربعات
درجة 
القيمة   قيمة "ف"  احلرية

 االحتمالية
بني 

 2 42,478 84,95 اجملموعات

داخل  0,646 0,441
 اجملموعات

4238,278 96,324 44 

 46 / 4323,234 اجملموع
( رقم  اجلدول  خالل  من  )15يتضح  الواحد  االجتاه  ذو  التباين  حتليل  ابختبار  اخلاص   )ONE 

ANOVA  )  توجد ال  أنه  النفسية  ابلوحدة  الشعور  مقياس  على  السن  متغري  الفروق حسب  لداللة 
(  0,441فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات جمموعات الطلبة اجلامعيني حيث بلغت قيمة "ف" )

 ( بـ  تقدر  احتمالية  ) 0,646وبقيمة  الداللة  مستوى  من  أكرب  وهي  الفرضية  0,05(  نقبل  وابلتايل   )
ا ابلوحدة الصفرية  الشعور  درجة  يف  واإلانث  الذكور  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  تقول  ليت 

 النفسية من حيث السن على نفس املقياس.
 مناقشة النتائج:  7-2

1-   : األوىل  الفرضية  نتائج  )مناقشة  رقم  اجلدول  يف  املعروضة  النتائج  أن  12جاءت  مبنية   )
الطلبة اجلامعيني يقع يف املستوى فوق املتوسط و ميكن  مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى  

أن نفسر هذا ابن الطلبة اجلامعيني قد يشعرون ابلوحدة النفسية نتيجة الضغوطات و الرتاكمات  
الدراسية للتخصص املدروس ، خاصة إذا كان ختصصهم حيتاج بذل جمهود فكري و جسدي  

،  اج إىل وقت و مرور فرتة من الزمنة جديدة حيتكبريين كما أن بناء العالقات االجتماعية يف بيئ
كل هذه العوامل تساهم بشكل أو آبخر يف تواجد و بروز مشاعر الوحدة النفسية و لو بصفة 
النفسية كان مستوى فوق   للنتيجة اليت أظهرت أن مستوى الشعور ابلوحدة  مؤقتة. و ابلعودة 

أجر  الذي  الزمن  ذلك يف ضوء  يفسر  الباحث  فإن  فالدراسة  املتوسط   ، الدراسة  هذه  فيه  يت 
احلالية أجريت يف السداسي الثاين من السنة اجلامعية ، و تزامنا مع الظروف الصعبة احلالية ،  
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فوق   املستوى  يف  اجلامعيني كان  الطلبة  عند  النفسية  ابلوحدة  الشعور  مستوى  أن  يربر  ما  هو 
الب اجلامعة مبدينة الرايض ( على جمموعة من ط1993املتوسط . و يف دراسة قام هبا عطا )

( عددهم  بلغ   ، السعودية  العربية  تقدير 136ابململكة  مدى  على  التعرف  هبدف   ، طالبا   )
الذات و عالقته ابلوحدة النفسية و االكتئاب ، و كان أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من  

ية و تقدير الذات لنفسنتائج هو وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بني كل من الشعور ابلوحدة ا
( دراسة تناولت العالقة بني تقدير  Herman, 2005و كما اجرى هريمان )و االكتئاب،  

  ، اجلامعة  طلبة  لدى  االكتئاب  و  النفسية  ابلوحدة  الشعور  و  االجتماعية  الكفاءة  و  الذات 
( من  الدراسة  عينة  الذين 696تكونت  الطلبة  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  و  طالبا جامعيا ،   )

و  االكتئاب  يتمتعون حبماية ضد  لذواهتم  عايل  تقدير  لديهم  و  يتصفون ابلكفاءة االجتماعية 
قام   لديهم هذه األعراض ،و  أظهر  املنخفض  الذات  تقدير  النفسية يف حني  الشعور ابلوحدة 

بدراسة كان هدفها التعرف على اخلصائص السيكو مرتية لصورة    Issa(  2002أيضا عيسى )
مقياس ك من  من منقحة  مكونة  عينة  على  طبقت  حيث   ، النفسية  ابلوحدة  للشعور  اليفورنيا 

(460( منهم   ، الريموك ابألردن  جامعة  من  طالبة  و  طالب  و )225(  ذكرا  أنثى  235(   )
كانت قيم معامالت االرتباط على نفس املقياس و كل من مقياس تقدير الذات و مقياس مركز 

م وجود فروق دالة إحصائيا تعود لسنوات الدراسة  الضبط سالبة و قد بينت نتائج الدراسة عد
 (Issa, 2002, p1.12)ابجلامعة أو مكان اإلقامة .

( أنه ال توجد فروق  13أظهرت النتائج املبينة يف اجلدول رقم )مناقشة نتائج الفرضية الثانية:  -2
أي    ، النفسية  ابلوحدة  شعورهم  يف  اإلانث  و  الذكور  متوسطي  بني  إحصائية  داللة  أن  ذات 

مشاعر الوحدة النفسية هي نفسها عند اجلنسني ، و هو ما يؤكد مشولية مشاعر الوحدة النفسية  
األف ،عند  إاناث  أو  ذكورا  سوآءا كانوا  بني  راد  الفروق  دراسة  يف  احلالية  الدراسة  نتيجة  تتفق  و 

  ( حول الشعور ابلوحدة النفسية لدى طلبة كلية2009اجلنسني مع دراسة )منر صبح القيق،  
الفنون جبامعة األقصى بغزة حيث أشارت النتائج إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 

ة تعزى ملتغري مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى طلبة كلية الفنون اجلميلة جبانعة األقصى بغز 
، خليل،  اجلنس  عفراء  و  جاسم  )شاكر  دراسة  مع  احلالية  الدراسة  تتفق  ( حول 2009كما 
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ن النفسي و عالقته ابلشعور ابلوحدة النفسية لدى عينة من طلبة املرحلة اإلعدادية )الصف األم
اخلامس و السادس اإلعدادي بفرعيهما العلمي و األديب( يف مركز حمافظة بغداد حيث توصلت  
النفسية بني الذكور و  نتائجها إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الشعور ابلوحدة 

ل خليل،  اإلانث  عفراء  و  جاسم  )شاكر    . العينة  أفراد  ص2009دى  ابلنسبة  ،(36،  أما 
السليم،   عبد  بن  )فهد  النفسية 2003لدراسة  ابلوحدة  عالقتها  و  النفسية  الطمأنينة  حول   )

لدى عينة  من طلبة اجلامعة ، فإن نتائجها ختتلف مع نتائج الدراسة احلالية ، حيث أشارت 
داللة إحصائية بني الطالبب و الطالبات يف درجة الشعور ابوحلدة    النتائج إىل وجود فروق ذات

اإلانث   من  النفسية  ابلوحدة  شعورا  أكثر  الذكور  أن  يظهر  حيث  دراسة  ،النفسية  أظهرت  و 
بعنوان الفروق اجلنسية يف الوحدة النفسية دور األنوثة و الذكورة   2004كينث و كيمربيل سنة  

اجلنسني بني  الفروق  على  التعرف  دراسة  ،  عن  عبارة  هي  و   ، النفسية  ابلوحدة  الشعور  يف   
وصفية استخدم من أجلها مقياس الشعور ابلوحدة النفسية كأداة جلمع البياانت .  )مراكشي  

 ( 43، ص2014مرمي، 
( أنه ال توجد فروق  14أظهرت النتائج املبيئة يف اجلدول رقم )مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:  -3

 طلبة الليسانس و طلبة املاسرت يف درجة الشعور ابلوحدة النفسية على ذات داللة إحصائية بني
نفس املقياس يف شعورهم ابلوحدة النفسية ، و هو ما يؤكد مشولية مشاعر الوحدة النفسية عند 
األفراد سوآءا كانوا طلبة ليسانس أو ماسرت ، مما يؤكد أن املستوى التعليمي للطالب ال دخل له 

و ال   قريب  من  أن  ال  يفسر  ما  هو  و  النفسية ،  الوحدة  أو خفض مشاعر  بعيد يف رفع  من 
الشعور ابلوحدة النفسية حالة ذاتية داخلية ، خاصة ابلفرد تظهر عنده أو خيتربها نتيجة شعوره  
أو تفاعله االجتماعي غري املثمر و غري السار ابلنسبة إليه ، و أن عالقاته االجتماعية ليست  

و ال مشبعة سوا من  جمدية  أو   ، به  احمليطني  األفراد  أي من حيث عدد  الكمية  الناحية  من  ء 
 الناحية الكيفية أي من حيث عمق روابط األخوة و احملبة و املودة مع هؤالء األفراد املقربني .

و إذا ما قاران نتيجة الدراسة احلالية مع دراسات سابقة تناولت متغري التخصص اجلامعي جند 
( حول االغرتاب النفسي و  2013منتهى خملف و صباح حسن فرحان،  أهنا تتفق مع دراسة )

اليت  و   ، الفلوجة  قضاء  يف  اإلعدادية  املرحلة  من طالب  عينة  لدى  النفسية  ابلوحدة  عالقته 
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بني  النفسية  ابلوحدة  الشعور  إحصائية يف  فروق ذات داللة  إىل عدم وجود  نتيجتها  توصلت 
 طالب التخصص العلمي و التخصص األديب .

صاحب،   ودنيا  إبراهيم  )خالدة  دراسة  مع  احلالية  الدراسة  أيضا  حول  2011وتتفق   )
االغرتاب النفسي وعالقته ابلوحدة النفسية لدى طالبات األقسام الداخلية يف جامعة بغداد،  
واليت توصلت بدورها إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الشعور ابلوحدة النفسية 

طالبات االختص اإلنسانية، اصابني  واالختصاصات  العلمية  مع  ت  احلالية  الدراسة  تتفق  كما 
ملحم،   )مازن  اخلمسة  2010دراسة  ابلعوامل  وعالقتها  النفسية  ابلوحدة  الشعور  حول   )

للشخصية لدى عينة من طالبة جامعة دمشق، واليت توصلت إىل عدم وجود فروق ذات داللة  
 لبة اجلامعة تبعا ملتغري االختصاص العلمي. إحصائية يف الشعور ابلوحدة النفسية لدى ط

( أنه ال توجد فروق  15أظهرت النتائج املبينة يف اجلدول رقم )مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:  -4
ذات داللة إحصائية بني الطلبة الذكور و اإلانث يف درجة الشعور ابلوحدة النفسية من حيث 

الوحدة أن مشاعر  أي  النفسية  الوحدة  ملقياس  فئات    السن  عند خمتلف  نفسها  النفسية هي 
اجلامع لطلبة  النفسية  الوحدة  يؤكد مشولية  هو ما  و  املدروسة  من  السن  إىل    20ة ألقل  سنة 

( بعنوان الشعور ابلوحدة النفسية و عالقتها 2010ففي دراسة لفارس العرتي )و أكثر ،  23
الر  مبدينة  االجتماعية  الرتبية  دار  نزالء  لدى  العدواين  على  ابلسلوك  التعرف  هدفها   ، ايض 

الشعور  مستوى  على  التعرف  و كذلك   ، العدواين  السلوك  و  النفسية  الوحدة  بني  العالقة 
ابلوحدة النفسية و مستوى السلوك العدواين لدى نزالء دار الرتبية االجتماعية مبدينة الرايض و 

ى ملتغري العمر ، املرحلة  معرفة الفروق احملتملة يف متوسط درجات أفراد العينة اليت ميكن أن تعز 
التعليمية )متوسط، اثنوي( استخدم الباحث مقياس الوحدة النفسية ، و كان من أبرز النتائج  
العينة كان مرتفعا ، و وجود ارتباط موجب   أفراد  النفسية لدى  أن مستوى الشعور ابلوحدة 

العدواين ، و مل توجد فروق ذات داللة إح النفسية و السلوك  صائية يف متوسط  بني الوحدة 
و أيضا توصلت الباحثة إىل دراسة )عبد املنعم حبيب  أفراد العينة تعزى ملتغري العمر ،درجات  
( حول اخلجل و الوحدة النفسية و وجود الصداقة لدى طالب "كلية الرتبية  2012السيد،  

أشارت   واليت  للفيسبوك  املستخدمني  غري  و  املستخدمني  السويس"  قناة  جامعة  ابلعريش 
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من  ن سنا  األكرب  الطالب  سنا و  اجلامعة األصغر  توجد فروق بني طالب  أنه ال  إىل  تائجها 
لدراستنا  موافقة  نتيجة  هي  و   ، النفسية  ابلوحدة  الشعور  مستوى  يف  الفيسبوك  مستخدمي 
احلالية و اليت توصلت أبنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة الذكور و اإلانث يف  

 ابلوحدة النفسية من حيث السن . درجة الشعور 
8-   : عامة  الطلبة  خامتة  لدى  النفسية  ابلوحدة  الشعور  مستوى  أن  احلالية  الدراسة  نتائج  لقد كشفت 

النفسية  اجلامعيني يقع يف املستوى فوق املتوسط ، تعزى  وانه ال توجد فروق يف مستوى الشعور ابلوحدة 
دراستنا احلالية تبقى خاصة ابلطلبة اجلامعيني يف والية تلمسان    ،وملتغري اجلنس واملستوى التعليمي والسن  

ا اجلامعي  خالل  نفسية    2019/2020ملوسم  ااثر  من  عنها  جنم  وما  جائحة كوروان  مع  تزامن  الذي 
واجتماعية واقتصادية  اثرت على مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى الطلبة جراء الربوتوكول الصحي  

الصحية ووزارة التعليم العايل قصد احلفاظ على صحة االستاذ والطالب من خالل   الذي فرضته املنظومة 
 فرض التباعد والتعليم عن بعد . 

 اقرتاحات:  -9

القيام بدراسات مماثلة لدراسيت احلالية يف والايت أخرى من الوطن، ومقارنة النتائج اليت   -
 تتوصل إليها هذه الدراسات مع الدراسة احلالية. 

اسة حول أثر املستوى االقتصادي واالجتماعي واحلالة االجتماعية على درجة  القيام بدر  -
 الشعور ابلوحدة النفسية. 

 دراسة حول مسات الشخصية لدى الطلبة اجلامعيني وعالقتها ابلشعور ابلوحدة النفسية.  -

 إجراء دراسة حول احلاجات النفسية واالجتماعية للطلبة اجلامعيني. -

ة النفسية يف ظهور االضطراابت النفسية واجلسدية لدى الطلبة  دراسة أثر الشعور ابلوحد -
 اجلامعيني.
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Conclusion : 
 
       The results of the current study revealed that the level of psychological 
loneliness among university students is at the above average level, and that 
there are no differences in the level of psychological loneliness due to the 
variable of gender, educational level and age, and our current study remains 
specific to university students in the state of Tlemcen during the university 
season 2019/ 2020, which coincided with the Corona pandemic and the 
resulting psychological, social and economic effects that affected the level 
of psychological loneliness among students as a result of the health protocol 
imposed by the health system and the Ministry of Higher Education in order 
to preserve the health of the professor and student by imposing distance and 
distance education . 

 : قائمة املصادر واملراجع -
 :أوال: املراجع ابللغة العربية

  .(، ابتنة  اجلزائر2، القياس النفسي، دار النشر ابتنيت للخدمات املكتبية املعلوماتية ط )2002بشري معمرية، 1 -
املصابني بداء نقص املناعة، املكتسب ، الشعور ابلوحدة النفسية وعالقته ابلعدوانية لدى  2007،بن امساعيل رحيمة  2-

 .)السيدا(، رسالة ماجستري منشورة، جامعة حممد خيضر ، بسكرة 
الذات لدى األطفال يف حمافظة غزة، املؤمتر الرتبوي 2005جودة أمال ،3- النفسية و عالقتها مبفهوم  ،الشعور ابلوحدة 

 . الثاين لكلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية
 . ، الشخصية السوية و املضطربة، مكتبة النهضة احلصرية  2002شقري زينب، -4

علوان،  5- نعمان  زوجات  2008شعبان  من  عينة  على  ميدانية  دراسة  النفسية،  ابلوحدة  عالقته  و  احلياة  عن  الرضا    ،
 )2شهداء فلسطني، جملة اجلامعة اإلسالمية اجمللد السادس عشر العدد )

، دراسات يف علم النفس النمو، االغرتاب و التغريب الثقايف لدى 2003سرى،   حامد عبد السالم زهران، جالل حممد6-
 .مصر، عامل الكتب للنشر و التوزيع و الطباعة –عينة جامعية، القاهرة 

 .( دار الرشاد1،دراسات يف الصحة النفسية ط ) 2000عادل عبد هللا حممد ،-7
(. ع  3ية واالكتئاب لدى طلبة اجلامعة دراسات نفسية م. ): تقدير الذات وعالقته ابلوحدة النفس1993عطا حممود  -8
(3( 

 .، القلق وإدارة الضغوط النفسية، القاهرة، الفكر العريب2001فاروق السيد عثمان، 9-
عرفات،  -10 للدراسات  2009فضيلة  النور  مركز  جملة  فيهما،  املؤثرة  العوامل  أسباهبما،  مفهومهما،  والتشاؤم  التفاؤل   ،

 .الكويت،
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، إدارة التعليم اجلامعي مفهوم حديث يف  2009فوزي هاشم العبادي، يوسف حجي الطائي، افنان عبديل األسدي  -11
 .ة الوراق للنشر والتوزيعالفكر اإلداري املعاصر ،بدون طبعة عمان، مؤسس

عفراء،  -12 وإبراهيم  شاكر  املرحلة  2009مبدر  طلبة  من  عينة  لدى  النفسية  ابلوحدة  ابلشعور  وعالقته  النفسي  ،األمن 
 .1.36( 15اإلعدادية، جملة العلوم النفسية جامعة بغداد ع )

العنف األسري املوجه حنو األبناء وعالقته ابلوحدة النفسية، دراسة ميدانية على  2012،  حممد عزت عريب، كاييت-13  ،
 .، البعد األول 28عينة من طلبة الصف األول الثانوي مبحتفظة ريف دمشق اجمللد 

14-، هشام  تر 1996خميمر  دراسات  العاملني،  وغري  العاملني  املتعاقدين  املسنني  لدى  النفسية  ابلوحدة  الشعور  بوية  ، 
 )2( عدد )2واجتماعية، جامعة حلوان جملد )

، استخدام شبكات التواصل االجتماعي وعالقته ابلوحدة لدى الطلبة اجلامعيني على عينة من  2014مرمي مراكشي ،-15
طلبة جامعة بسكرة، مذكرة ماجستري، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر بسكرة، ختصص علم النفس  

 .جتماعياال
، الشعور ابلوحدة النفسية وعالقتها ابلعوامل اخلمسة للشخصية، دراسة ميدانية على عينة من  2010ملحم مازن،  -16

 .)4)26طلبة جامعة دمشق جملة جامعة دمشق 
  ، برانمج تطبيقي لتحسني املتغريات النفسية والفيزيولوجية لنوعية احلياة لدى مرضى2009هناء أمحد حممد شويخ ،-17

 .( مصر1الفشل الكلوي، دار الوفاء االسكندرية ط )
جملة  -18 بغداد،  جامعة  موظفي  عند  النفسية  ابحلاجات  وعالقتها  النفسية  الوحدة  سنة(،  )بدون  عباس،  فاضل  إهلام 

 )32البحوث الرتبوية والنفسية، جامعة بغداد كلية الرتبوية للبنات، قسم رايض األطفال، العدد )
  القاهرة   –، مقياس الشعور ابلوحدة النفسية، مكتبة النهضة املصرية  1985الرقيب أمحد، البحريي عبد -19

  القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية  –، مقياس الشعور ابلوحدة النفسية  1998الدسوقي حممد جمدي ،20-
أحبا2008الطائي ذكرى ،-21 املتميزين، جملة  الطلبة  لدى  النفسية  الشعور ابلوحدة  األساسية  ، مستوى  الرتبية  ث كلية 
7(3( 

،بناء مقاييس الوحدة النفسية و مدى انتشارها لدى جمموعة متباينة من أطفال املدراس    1993النبال مايسة أمحد ،-22
 . 25لدولة قطر، جملة علم النفس القاهرة، اهليئة املصرية العاملة للكتاب العدد 

 .مصر –(، مطبعة امليناء املنصورة 2ط ) ، علم النفس يف حياتنا العملية1984برهنارت، -23
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Abstract:  
       The study aimed to determine the level of psychological loneliness among 
university students and the researcher used the descriptive approach, and the study 
sample amounted to 47 male and female students from the Department of 
Psychology at the University of Tlemcen. Arithmetic averages, standard deviations, 
Pearson and Spearman-Brown correlation coefficient, t-test and one-way analysis 
of variance test for data processing, where the research reached the following 
results: 
         The level of psychological loneliness among university students is above 
average. 
 - There are no statistically significant differences between male and female 
students in the degree of psychological loneliness. 
 - There are no statistically significant differences between bachelor's and master's 
students in the degree of psychological loneliness. 
 - There are statistically significant differences between male and female students 
in the degree of psychological loneliness in terms of age. 
Keywords: Feeling, loneliness, psychological loneliness, students 
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 2021/ 09/ 25اتريخ القبول:        2021/ 09/ 18: االرسال اتريخ 

 ملخص: 
إلـــى معرفـــة العالقة املوجودة بني الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني،    احلالية هتدف الدراســـة

  )ذكور/ إانث( فيما خيص متغري الغش يف االمتحاانت، وكذا دراسة الفروق بني اجلنسني  والوصول إىل الفروق بني اجلنسني
مستوى الليسانس   علىطالب جامعي من كال اجلنسني    65  ، فتمت الدراسة على عينة بلغ حجمهافيما خيص قلق املستقبل

املستعملة يف هذه الدراسة يف    دوات)السنة األوىل، السنة الثانية، السنة الثالثة(، واليت اختريت بطريقة عشوائية، وتتمثل األ
حثتني. ولقد مت االعتماد على  استبيان ''الغش يف االمتحاانت'' واستبيان ''قلق املستقبل'' لدى الطالب اجلامعي من إعداد البا

واالجتماعية   االنسانية  للعلوم  االحصائية  االحنراف    SPSSاحلزمة  احلسايب،  )املتوسط  إحصائية  أساليب  لعدة  املتضمنة 
 .  ''( ملعاجلة املعطياتT.test''، اختبار الفروق '' Pearsonاملعياري، معامل االرتباط بريسون ''

 مت التوصل إىل النتائج التالية:  و       
 ال توجد عالقة دالة إحصائيا بني الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني. -

الطلبة اجلامعيني فيما خيص الغش يف االمتحاانت، اليت تعزى ملتغري اجلنس لصاحل   - توجد فروق دالة إحصائيا بني 
 الذكور.

  الطلبة اجلامعيني فيما خيص قلق املستقبل، اليت تعزى ملتغري اجلنس.ال توجد فروق دالة إحصائيا بني -

 .الطالب اجلامعي.، قلق املستقبل.، الغش يف االمتحاانت: املفتاحيةالكلمات 

 

 fati93psycho@yahoo.fr، االمييل: فطيمة   شعاللاملؤلف املرسل: * 
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 : واشكالية الدراسة مقدمة
يقول حافظ إبراهيم يف مقولته الشهرية: ''إمنا األمم األخالق ما بقيت، فان هم ذهبت أخالقهم 

أخالقية انتشرت بصورة سريعة ورهيبة يف   ذهبوا''، انطالقا من هذا البيت أردان تسليط الضوء على ظاهرة ال
اجملتمعات العربية عموما واجملتمع اجلزائري خصوصا، ومن مث انتقلت بشكل واسع إىل مؤسساتنا التعليمية،  

لت هتدد تواجدها، وهبذا جاز لنا التكلم فأثرت بطريقة مباشرة على األفراد واجملتمعات يف شىت اجملاالت وظ
ودينيا   اجتماعيا  واملنبوذة  مقبولة  الغري  السلوكيات  بني  من  تعد  اليت  االمتحاانت''  ''الغش يف  عن ظاهرة 
وخلقيا، فتكاثرت حاالت هذه الظاهرة يف السنوات األخرية بشكل غري مسبوق، وعلى الرغم من خطورهتا  

أهنا مل حتظ ابهتمام وفري م ينل  إال  النفس، ومل  والباحثني خاصة يف جمال علم  العلماء  ن الدراسات لدى 
أن يؤدي اىل تدين  الظاهرة من شانه  أن إمهال هذه  فيه  ومما ال شك  معاجلة كافية يف اجلزائر خصوصا، 
فئة   للبلد، وابلتايل ينعكس سلبا على تطور اجملتمع وازدهاره خاصة لدى  التعليمي واالقتصادي  املستوى 

 ب املتمدرسني يف املستوى اجلامعي. الشبا
فيعترب الشاب اجلامعي حسب علماء النفس واالجتماع والرتبية أهم قوة بشرية للمجتمع الذي  

،  2001ينتمي له، فهو مصدر الطاقة والتجديد والتغيري واإلنتاج )امحد عبد احلميد عبد املهدي عربيات، 
ف على املواد االقتصادية فقط، بل أيضا على الثروة  ( الن تقدم أي بلد يف الوقت احلاضر ال يتوق17ص

البشرية اليت ميتلكها خاصة إذا أحسن توجيهها وحتصينها من املشاكل اليت قد تواجهها)عاصم حممود احلياين،  
ص2004 قاله  71،  ما  يعكس  اجلامعيني  الطلبة  يف  املتمثل  الشباب  بعنصر  االهتمام  أمهية  وأتيت   .)

ل األمة انبع من طاقة عناصرها الناشئة''. )امحد عبد احلميد عبد املهدي عربيات،  الفيلسوف غوته: ''مستقب
( والطالب اجلامعي ال خيلو طريقه من املشاكل والصدمات والعراقيل اليت تعيق سبيله سواء 17، ص2001

كانت مشاكل اجتماعية، أسرية أو صعوابت ومشاكل نفسية وعاطفية، فيكون مشوش ذهنيا ما يشعره  
وف والقلق والتوتر واالنزعاج وسرعة االنفعال، ضعف االنتباه والرتكيز، وبذلك يشعر الطالب ابلقلق ابخل

خاصة عند اقرتاب موعد االمتحاانت اليت تشكل بعض مكوانت الضغوط النفسية )فيصل حممد خري الزراد،  
طلب منه بذل  ( فيجعل من الوصول إىل النجاح والتفوق الدراسي مهمة صعبة وشاقة تت63، ص2002

جمهودات نفسية وفكرية، وبسبب القلق من املستقبل واخلوف من الفشل، يلجأ أغلبية الطلبة إىل االستعانة  
بوسائل وطرق وأدوات من اجل حتقيق النجاح الذي يرغبون فيه بلجوئهم إىل سلوك الغش يف االمتحاانت 
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جات تقيمه وتسمح له ابالنتقال إىل بشىت أشكاله وأساليبه، ألنه يسمح للطالب ضمان احلصول على در 
(، ويف هذا الصدد تؤكد الدراسات الرتبوية أن الغش 94، ص1998مستوى أعلى)حممد سيد عبد الرمحن،  

(  Witheley & keith, 2002, p.91يف االمتحاانت من أكثر املشاكل تفاقما يف احلقل التعليمي) 
االمتحاانت معتمدين على ذاهتم إىل ختطيهم لسلوك    وأن قلق االمتحان يعترب الدافع األول للهروب من هذه

(؛ فقضية الغش أصبحت يف احمليط التعليمي طريقة خاصة  45،ص 2009)جهاد سليمان القرعان،   الغش
(، وقد ابتت  19، ص2010تصنف ضمن املشكالت الواقعية اليت تواجه مؤسساتنا بوضوح)حممد منصور،  

العل الدراسات  مسرية  هتدد  السلوكيات  الشربيين،  هذه  اخلري  أبو  اجلامعية)هامن  املستوايت  يف  ،  2005يا 
( مما يعين أن بعد خترج الطالب والتحاقه ابلعمل ''العامل احلقيقي'' سيمارس الغش بصورة جديدة  348ص

(Hinman,2004,p.19( وهبذا قامت الباحثة دودين ،)بدراسة حلول مشاكل الطلبة يف  2006 )
(، أما 66، ص2006معاجلة القلق يف هذه املواقف واحلد منه )محزة دودين،االمتحاانت، وتوصلت إىل  

( فيضيف إىل ظاهرة الغش يف االمتحاانت لدى طالب اجلامعة أهنا تعود إىل عدم  2000الباحث ردادي )
معرفة الطرق الصحيحة للمذاكرة واعتماد األساتذة على االمتحاانت املوضوعية فقط، وصعوبة املقرر على  

االعتقاد بعدم عدالة   -، أما العوامل النفسية املرتبطة ابلغش فهي: اخلوف من الرسوب آخر السنة الطالب
تقدير الدرجات  العوامل األسرية فكانت: نظرة األسرة السلبية    -األستاذ يف  أما  إهبار الزمالء،  الرغبة يف 

للمذاكرة يف املنزل. )زين  عدم توفر اجلو املناسب    -ضغوط الوالدين على حتقيق النجاح  -للطالب الراسب
(، وكما تظهر أيضا على الطالب الغشاش آاثر نفسية، الن تكرار هذا  5-4، ص2000حسني ردادي،  

السلوك جيعله مهووسا ومنشغال طول وقته ابلبحث عن كيفية تطوير أساليبه وطرقه حىت ال ينكشف أمام  
عقولية، فهو غري مستقر نفسيا، ال يهدأ وال يراتح الزمالء واألساتذة، فيلعب أدوارا خمتلفة ويتظاهر ابجلد وامل

ابله، تنمو يف أعماقه هسترياي الشك، يتملكه اخلوف والرهبة من أي أستاذ حيدق النظر إليه، فيشك يف  
قدراته وتكون نسبة الثقة بنفسه ضئيلة وغري كافية ويشك يف إمكانياته احلقيقية، وابلتايل يكون دائم القلق 

( يف هذا الصدد إىل أن قلق املستقبل يعد أحد  1996)  Zaleskiأشار ''زاليسكي''    من مستقبله، حيث
املصطلحات احلديثة يف البحوث العلمية وان كل أنواع القلق املعروفة هلا بعد مستقبلي، وميثل قلق املستقبل  

تقبل  مصطلح صدمة املس  Tofflerأحد أنظمة القلق اليت بدأت تطفو على السطح منذ أن أطلق توفلر  
 (  Zaleski, 1996, p.160ابعتبار العصر احلايل خيلق توترا خطريا) 
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فالقلق من املستقبل يؤدي ابلطالب اجلامعي بصفة خاصة إىل القيام بسلوك الغش، الن هذا النوع  
هو شعور غامض غري سار يصاحبه هاجس يكون شيئا غري مرغوب    Kaganمن القلق حسب كاجان  

امل يف  احلدوث  وشك  على  يعين (Kagan, 1972, p.320)ستقبل  فيه  املستقبل  عن  والتحدث   ،
التحدث عن اجملهول، واجملهول لدى الشباب يعين مستقبل غري مضمون مليء ابملخاوف والشكوك وحافل  
ابألوهام والتفكري، خاصة وان الطالب اجلامعي يفكر دائما يف مستقبله املهين، ذلك املستقبل الذي يشعره  

( اليت هدفت إىل التعرف على 1997منه، وهذا ما أكدته دراسة حممود ميالد وآخرون )  ابلقلق واملعاانة
نظرة طلبة كليات الرتبية إىل مستقبلهم املهين، كما هدفت اإلجابة على السؤال )هل ميكن إجراء تقصي 

طالب    900للمستقبل املهين واإلسهام يف حل مشاكل هذا املستقبل املهين(، وأتلفت عينة الدراسة من  
وطالبة من طلبة املرحلة األوىل يف جامعة دمشق وحلب ومحص والالذقية، وتوصلت الدراسة إىل وجود قلق 
أن طلبة كليات الرتبية يرون أن   من املستقبل املهين لدى طلبة كليات الرتبية يف اجلامعات السورية، كما 

 املشاكل اخلاصة مبستقبلهم املهين ال ميكن هلا آن تزول.  
ـمَّ الرتكيز يف هذه الدراسة على ظاهرة الغش يف اجلامعات، ذلك املصطلح الذي مل حيظ  هلذا ت  

ابلكم الوفري من البحوث والدراسات النفسية، رغما من اتساع هذه الظاهرة وتفاقم الطلبة املمارسني هلا  
ى منها أسرية، بسبب غياب الضمري واجلدية يف العمل وعدم السعي وراء العلم واملعرفة وكذا ألسباب أخر 

نفسية، اقتصادية...اخل، وهلذا قمنا ابقرتان هذا املتغري مبتغري القلق من املستقبل والذي يعترب مفهوما نفسيا 
اجتماعيا حظي ابهتمام الكثري من الباحثني يف اجملال النفسي والرتبوي واالجتماعي وتكثيف دراساهتم له، 

م النفسي وحىت األسري واالجتماعي وخاصة التعليمي لدى  ملا قد تسبب سلبياته من اختالل توازن النظا
الطالب اجلامعي الذي يهيئ شهادته للتخرج ويبحث يف األخري عن عمل ليصطدم بواقع نقص العمل،  
وحبيث ميكن أن تنتج عنه آاثر مضمرة ومفككة للجانب النفسي لديه جراء ذلك القلق من املستقبل. وهذا 

للكشف عن حقيقة هذه الظاهرة  وضوع لدى الطلبة اجلامعيني  والوصول يف النهاية  ما دفعنا لالهتمام هبذا امل
يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية عموما والوسط اجلامعي خصوصا وكيف من شأن القلق من املستقبل أن  

 وذلك من خالل طرح التساؤالت التالية: يؤدي هبم إىل القيام هبذا السلوك، 
 ائيا بني الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني؟هل توجد عالقة دالة إحص -
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هل توجد فروق دالة إحصائيا بني الطلبة اجلامعيني فيما خيص الغش يف االمتحاانت، اليت تعزى   -
 ملتغري اجلنس؟

ملتغري هل توجد فروق دالة إحصائيا بني الطلبة اجلامعيني فيما خيص القلق من املستقبل، اليت تعزى  -
 اجلنس ؟

 فرضيات الدراسة   . 1
 .توجد عالقة دالة إحصائيا بني الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني- 

توجد فروق دالة إحصائيا بني الطلبة اجلامعيني فيما خيص الغش يف االمتحاانت، اليت تعزى ملتغري - 
 اجلنس. 

 الطلبة اجلامعيني فيما خيص قلق املستقبل، اليت تعزى ملتغري اجلنس. توجد فروق دالة إحصائيا بني - 

 . أمهية الدراسة 2
 تتمثل أمهية الدراسة احلالية فيما يلي:  

تسليط الضوء على ظاهرة متفشية بشكل رهيب يف السنوات األخرية بني الطلبة اجلامعيني، وكيف   -
أخالقه، وما حتمله من عواقب وخيمة على اجملتمع  بشكل أو آبخر على شخصية الطالب و إبمكاهنا أن تؤثر  

 أبسره.
 ىل أسبابه.املسامهة يف إثراء موضوع قلق املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني والتطرق إ  -
 استثمار نتائج هذه الدراسة يف دراسات أخرى. -

. أهداف الدراسة 3  

 بني الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني. دراسة العالقة املوجودة  -

هناك    - إن كانت  إىل  يف الوصول  الغش  خيص  فيما  اجلامعيني  الطلبة  بني  إحصائيا  دالة  فروق 
 تعزى ملتغري اجلنس. االمتحاانت، اليت 

الوصول إىل إن كانت هناك فروق دالة إحصائيا بني الطلبة اجلامعيني فيما خيص قلق املستقبل، اليت   -
 تعزى ملتغري اجلنس. 
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 التعريف اإلجرائي ملتغريات الدراسة   . 4
هي ظاهرة ال أخالقية متفشية بني التالميذ يف املؤسسات التعليمية والرتبوية   : الغش يف االمتحاانت1.4. 

السنة األوىل،  )على مستوى الليسانس  (  إانث  /ذكور)عموما؛ ويف دراستنا هذه خنص الذكر الطلبة اجلامعيني  
ية للوصول إىل الذين يلجأون إىل عملية الغش مبختلف أنواعه كوسيلة غري شرع(  السنة الثانية، السنة الثالثة

إجابة يف االمتحان، قصد احلصول على عالمات عالية دون بذل أي جهد فكري لالنتقال إىل مستوى  
 .أعلى مث احلصول على شهادة جامعية 

هي حالة من عدم التوازن الذي يظهر لدى الطلبة اجلامعيني على مستوى الليسانس قلق املستقبل:   . 2.4
لسنة الثالثة(، ألسباب عديدة كالشعور ابليأس وعدم األمان والشعور بعدم  )السنة األوىل، السنة الثانية، ا

الثقة ابلنفس، أو ألسباب أسرية واقتصادية، واليت تصاحبها أعراض نفسية وسلوكية سلبية كاللجوء لعملية 
 الغش يف االمتحاانت قصد احلصول على عالمات جيدة لضمان مستقبل زاهر.

هو الطالب الذي يدرس يف اجلامعة بعد جناحه يف اجتياز شهادة البكالوراي، ويف  الطالب اجلامعي:  . 3.4
هذه الدراسة هم الطلبة الذين يدرسون على مستوى الليسانس )السنة األوىل، السنة الثانية، السنة الثالثة(  

 من كال اجلنسني، والذين يشعرون ابلقلق من املستقبل فيلجأون لسلوك الغش.
 . الغش يف االمتحاانت 5

 . مفهوم الغش يف االمتحاانت1.5
يعرف الغش يف االمتحان على أنه احلصول على اإلجابة اجلاهزة من قرين أو من مصدر آخر   •

لغرض النجاح بدون جهود ومثابرة مما يؤدي إىل ضعف يف التحصيل األكادميي، وهو سلوك غري أخالقي  
 (.  506،  2005يف التالعب.)سهيلة حمسن كاظم الفتالوي،ذو عالقة ابخلصائص الشخصية البارعة 

: يعرف الغش على انه نوع من اخلداع، وهو أمر غري مرغوب  J.Piagetتعريف جون بياجيه  •
الغش من أجل حتسني نظرته فيه بغض النظر عن اعتبار الغاش أبنه سيتم عقابه إال أنه غالبا ما يلجأ إىل  

و من أجل  لآلخرين، وللحفاظ على مكانته، أو أيمل أن حيقق نصرا، أو أن يتجنب املواقف الصعبة ألذاته و 
 (. 61، ص2002)فيصل حممد خري الزراد،  م اآلخرين.اهلروب من لو 
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الغش هو استخدام تلميذ للوسيلة اليت متكنه من احلصول على    تعريف "عسري و الشرتي":  •
إجاابت يف اإلمتحان بصفة غري شرعية سواء كانت تلك الوسيلة خطية أو شفهية أو حركية. )حممد حسن  

 (. 179، ص2002العمايرة، 

االمتحاانت مبختلف وسائله يبقى من بني السلوكيات الالأخالقية اليت تتناىف مع تعاليم كل فالغش يف  
الدايانت واجملتمعات، ألنه يكّون بذلك شخصية فاسدة مبنية على االحتيال والتالعب، فينشأ فرد فاسد ال  

 يصلح ان يكون فردا يف اجملتمع لعدم فعاليته فيه.

 ( 05، ص. 2005)جلنة الرتمجة واإلعداد لالمتحاانت، .أسباب الغش يف االمتحاانت .52

 ( انتهاج سلوك الغش إىل أسباب منها:2005تُرجع جلنة الرتمجة واإلعداد لالمتحاانت )
الفشل:  • الرهبة   الرهبة من اإلمتحاانت واخلوف من  لبعض الطالب مصدر  االمتحان ابلنسبة 

القلق والقلق، والبعض اآلخر خيشى من الفشل يف اإلمتحان مما   التخلص من هذا  يشجع الطالب على 
 ابلغش، ويقلق الطلبة على حتصيلهم األكادميي وابلتايل مستقبلهم املهين. 

إن من األسباب الرئيسية النتشار الغش هو أن هدف الطالب   عدم وضوح اهلدف من التعليم:  •
اسي أو فرصة عمل،  يتمثل يف احلصول على درجات عالية، والشهادة اليت ترتبط ابحلصول على مقعد در 

وما يرتتب من حتسني وضعه االجتماعي واملادي وشكل حياته اليومية وابتعاده عن القيام ابألعمال اليت ال 
 يرغب فيها. 

واجلادة:   • املتواصلة  الدراسة  على  القدرة  بواجباته  عدم  القيام  يستطيع  ال  الذي  الطالب  إن 
 الدراسية  ومتابعتها فغالبا ما يلجأ إىل الغش. 

العقوابت اخلاصة ابلغش: اجل • بقانون  الطلبة السلوكيات واألفعال اليت    هل  ال يدرك الكثري من 
الغش،   حتت  بنقل فتندرج  لآلخرين  السلوكيات كالسماح  بعض  إىل  يلجؤون  الطالب  من  نسبة كبرية 

ا يزيد األمر  م اآلخرين أثناء إجراء اإلمتحاانت، مما من أقراهنوهناملعلومات اليت يبحثون عنها، أو اليت يريد
سوء أن املؤسسات الرتبوية ال هتتم بتعليم الطالب حدود السلوكيات املشروعة والغري مشروعة، حيث لديها  

 حد.ألكن ال يكاد يعلم هبا ض اآلخر لديه مثل هذه القوانني و قوانني حمددة تتعلق ابلغش، والبع
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لعالقة بني املدرس والطالب، حيدث أحياان اختالل يف ا  اختالل العالقة بني املدرس والطالب:  •
حيث ينظر الطالب إىل املدرس ابعتباره شخصا متسلطا ومستفزا مما يثري يف نفسه شعور التحدي والعناد،  
وينعكس اختالل العالقة هذه على سلوك طالب أثناء اإلمتحاانت، فيحاول الطالب حتدي املدرس إبظهار  

 .حقيقية قدرته على الغش حىت ولو كان ذلك من غري فائدة 

يعاين بعض الطالب من ظروف أسرية غري مستقرة تؤثر يف حياهتم    الظروف األسرية للطالب:  •
الدراسية وحتول دون توفري الوقت الالزم للتعلم، وحتت ضغط الدراسة ومطالبها وعدم توفر الوقت واجلهد  

 جيد البعض يف إتباع الغش خمرجا من هذا الوضع. 

إىل   يلجأ  اجلامعي  إىل فالطالب  يعود  أبرزها  نتيجة ألسباب عديدة،  االمتحاانت  الغش يف  سلوك 
أسباب ذاتية )كاخلوف من االمتحاانت، اخلوف من الفشل، اجلهل بقانون العقوابت...اخل(، أو ألسباب 

 أسرية، أو جامعية...اخل. 

 (. 25)عماد حسني عبد املرشدي، بدون اتريخ، ص .أساليب الغش يف اإلمتحاانت3.5

 يستعمل الطالب الغاش أثناء اإلمتحان أساليب وطرق غش متعددة، ومنها:
حتدث من خالل تلقي الطالب اإلجابة من زميله عن طريق املشافهة   الطريقة العادية يف الغش:  •

أو النقل املباشر من ورقة اإلجابة، أو تداول ورقة اإلجابة بني الطالب، ويرجع ذلك إىل انشغال املراقبني  
 ة الطلبة، سواء بسبب حتدثهم مع بعضهم البعض، أو انشغاهلم جبهاز املوابيل. عن متابع

وهي عبارة عن ورقة صغرية جدا حتتوي على املوضوعات الدراسية املكتوبة خبط صغري   الربشومة:  •
 جدا، ميكن للطالب محلها بسهولة قبل الدخول إىل قاعة اإلمتحان.

ن اليت خيفيها الطالب يف غطاء الرأس أو مالبسه يستعمل مساعة األذاستعمال جهاز املوابيل:   •
 الداخلية و السيما بعض الطالبات اللوايت يرتدين احلجاب.

تتم هذه الطريقة يف االمتحاانت خاصة يف األسئلة املوضوعية اليت تتطلب    استعمال اإلشارات:  •
ىل استخدام القلم وضع عالمة )/( أو )×( أو إختيار عبارة من عبارات متعددة، حيث يلجأ الطالب إ

مثال، فإذا كان القلم مرفوع لألعلى معناها )/( و إذا كان لألسفل معناها )×(، وميكن استخدام اإلشارات 
 عن طريق اليد.
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: فقد يتمكن الطالب الدخول إىل قاعة اإلمتحان نقل الطالب املادة فوق املقعد املخصص له •
دة فوقها ليستخدمها كأداة للغش، أو قد يستخدم أداة قبل بدئه بوقت قصري، فيقوم بكتابة أجزاء من املا

 و اآللة احلاسبة و راحة اليد.  - املمحاة  -املسطرة -كتابة مثل: القلم

واإلحساس   احلاجات  وإشباع  اهلدف  لتحقيق  الغاش  للطالب  الغش يسمح  النجاح يف سلوك  إن 
لك إذا مت استخدام نفس أسلوب الغش، ابلراحة، و هذا بدوره يؤدي إىل توقع النجاح يف املرات القادمة، وذ

 أما إذا كان جناح سابق يف ختطي عملية الغش مع قلق وخماوف بسبب ذلك فإنه يؤدي إىل توقع الفشل. 
 والشكل التايل يوضح ذلك: 

 

 
 حتقيق غاية أو هدف              الوسيلة أو األداة                           االمتحاانت اجلامعية     

 

 
 

 -شكل يوضح سلوك الغش -
فاخلربة السارة تكون مبثابة معزز اجيايب لسلوك الغش، ويزيد من احتمال حدوث هذا السلوك يف  
املستقبل، وأحياان تكون نتيجة عكسية ذلك أن وسيلة الغش ال تؤدي إىل النجاح بل إىل الفشل وكشف  

أو معزز س العقوبة، ويرتتب عنه خربة مؤملة  انتظار  أو األداة )الغش(، ابلتايل  ليب يؤدي إىل توقف  احليلة 
 ( (Centra john,1970, p.366سلوك الغش وانطفائه.

تعددت األساليب اليت يعتمدها الطالب اجلامعي أثناء ممارسته للغش يف االمتحاانت، فيسعى إىل  
التفنن يف اخرتاع أساليب جديدة تسهل له الطريق للوصول إىل اإلجابة، أين يكون هدفه الوحيد هو النجاح 

 من مستوى إىل آخر من دون بذل جهد أو مثابرة.واالنتقال 
  

 جناح وخربة سارة تؤدي إىل تكرار التجربة  سلوك الغش  موقف االمتحان

 سلوك الغش  موقف اإلمتحان التجربة فشل وخربة مؤملة، توقف الغاش من تكرار 
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 .أاثر الغش يف االمتحاانت على الطالب 4.5
يرتتب على الغش يف االمتحاانت عواقب ونتائج سلبية على حياة الطالب، واليت ميكن تلخيصها  
 فيما يلي: 
البيداغوجية:  • للمراجعة   اآلاثر  الالزم  الوقت  وعدم ختصيص  الدراسة  يف  الرغبة  عدم  يف  تظهر 

 ابإلضافة إىل: ، والتحضري لإلمتحان

 االستمرار يف تدين املستوى العام للتحصيل الدراسي اجلامعي. -

 إعطاء صورة غري موضوعية عن نتائج االمتحاانت.  -

له آاثر سلبية على مستوى أداء خترج طلبة نقيصي الكفاءة يف جمال اإلعداد العلمي، مما سيكون  -
 (. 44، ص2002الطالب. )فيصل حممد خري الزراد ،

إن ظاهرة الغش ممارسة يف خمتلف املؤسسات التعليمية واجلامعات قد ترتجم    اآلاثر االقتصادية:  •
اإلقتصادي املستوى  أطباء  على  منهم:  للعمل  أفراد كثريون  فيها  يتأمل  واليت    - مهندسني  -للبالد 

اجتازوا   الالزمة كوهنم  الكفاءات  تنقصهم  لكن  قد حيصلون على شهادات خترج،  فهؤالء  معلمني...اخل، 
حماكاة النجاح عن طريق الغش، فيقعون يف األخطاء القاتلة ملمارسة مهنة من قبل غشاشني، كما يسبب 

ت االمتحاانت جند  الغش يف  الغش يف  وبسبب  العصر،  مواجهة حتدايت  متخاذلة وضعيفة يف  أمة  كوين 
متخرجني فاسدين يف اجملاالت املختلفة )طبيب فاسد، خمتص نفساين فاسد، مدير فاسد...إخل(. وهبؤالء  

 ( 45تتعقد احلياة وتزداد املشكالت وتتهدم احلضارة اإلنسانية. )نفس املرجع السابق، ص

ظهور شهادات ال ميتلك أصحاهبا القدرة على العمل وفقها بسبب دخول اجلامعات    -  ىل:إضافة إ
 . بقدرات متدنية 

سعاد سامل )ضعف الدافعية للتعلم، توقف قطار اإلبداع والتنمية و لتقدم العلمي. -
 ( 03، احللقة 2009السبع، 

السلبية مثل:    إن سلوك الغش ينمي يف شخصية الطالب الغاش بعض الصفات  اآلاثر النفسية: •
ولكنه غالبا ما    -ضعف الثقة ابلنفس حبيث يثبت لآلخرين أنه يعرف ما ال يعرفونه أو ال حيب أن يتعب
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، ضعف العزمية واإلرادة، اخلوف والقلق والتوتر الدائم وضعف  -يعتمد على جهود اآلخرين ومساندهتم له
 ( 45، ص.2002اد ،)فيصل حممد خري الزر . املعرفة والتحصيل والثقافة بصورة عامة 

فالطالب الذي تعود الغش يف أدائه املدرسي، ميكنه أن يغش حىت يف حياته   اآلاثر اإلجتماعية:  •
اإلجتماعية؛ واجملتمع الذي ينتشر فيه الغش والغشاشني يكون جمتمع سقطت فيه قيم كثرية أمهها الصدق 

علمي واملهين واإلجتماعي، وهو جمتمع أصبح والعدالة واحرتام العمل اجلاد وجعله وسيلة لإلرتقاء يف السلم ال
ضمريه العام معتال ال يستنكر هذه الظواهر أو مثلها، بل يراها أمورا بسيطة ال تستدعي القلق واإلستنفار 

 (. 45وأهنا ال تستدعي أكثر من التنبيه اللطيف يف أصعب األحوال. )نفس املرجع السابق، ص
ا هو يتعلم هذا السلوك بكل تفاصيله، ويف كل عام يتفنن والطالب حني ميارس الغش منذ صغره فإمن

يف وسائل جديدة للغش مما يكسبه مهارات سيكوابتية ترتاكم معه مع الزمن حىت إذا كرب صار سيكوابتيا  
كبريا خيدع الناس ويسطو على حقوقهم دون أن يتمكنوا من فضحه أو إيقافه عن ذلك، ألنه يكون مسلحا  

سبها على مدار السنني من خربات الغش املدرسي والغش احليايت، ورمبا يصل هذا  بقدرات غري عادية اكت
الغشاش الذكي الطماع السيكوابيت احملرتف إىل مناصب قيادية متكنه من نشر قيمه ومفاهيمه على مستوى 

حممد  أوسع يف اجملتمع، وهبذا يهيئ وجود قواعد أخالقية فاسدة حتتمي أبخالق واهية خيدع هبا اآلخرين.)  
 (. 50، ص2006املهدي، 

يعود الغش يف االمتحاانت على املمارس واجملتمع بنتائج وخيمة، حبيث انه يؤدي ابألول إىل تدين 
والتوتر   واخلوف  ابلقلق  نفسية كالشعور  ترك آاثر  إىل  إضافة  لديه،  األكادميي  والتحصيل  الثقايف  املستوى 

 فيعود عليه ابحنطاط األخالق وتدين املستوى االقتصادي...اخل. وصعوبة جتاوزها؛ أما اجلانب االجتماعي 
 قلق املستقبل  .6

 مفهوم قلق املستقبل . 1. 6
وعلى   • النفسية  األفراد  الذي يشكل خطرا على صحة  القلق  أنواع  املستقبل من  من  القلق  يعد 

الفرد، مما يرتك أثرا كبريا  إنتاجهم، وعندما يكون هذا القلق ذو درجة عالية، فإنه يؤدي إىل اختالل يف توازن 
،  2013جناح السمريي، و صاحل عايدة،  . ) على الفرد سواء من الناحية العقلية أو اجلسمية أو السلوكية 

 ( 65ص
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خوف أو توتر أو ضيق ينتج من : ويف تعريف اجلمعية األمريكية السيكولوجية لقلق املستقبل أب نه •
واضح إىل درجة كبرية، ويصاحب كل من القلق واخلوف متغريات توقع خطر ما يكون مصدره جمهوالً أو غري  
 ( 24، ص2008ابراهيم بلكيالين، .) تسهم يف تنمية اإلحساس والشعور ابخلطر

من خالل التعاريف السابقة، فيمكن القول ابن قلق املستقبل هو شعور سليب يشكل خطرا على  
د الضغوط النفسية وتراكمها ما يؤدي إىل اختالل حياة الفرد وصحته النفسية، حبيث انه يتشكل نتيجة لتزاي

 .التوازن النفسي واجلسمي ويكون مصاحبا بتدين مستوى التقدير للذات
 ( 36-35ص -، ص2013ماهر موسى مصطفى الشرايف، )أسباب قلق املستقبل . 2. 6

 : يعود قلق املستقبل إىل أسباب عديدة، من بينها
 . اإلحساس ابألمنالعوامل األسرية املفككة وعدم  -
 . كثرة الضغوط النفسية وعدم القدرة على التكيف مع املشاكل -
 .العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية  -
األفكار اخلاطئة الالعقالنية لدى الفرد، اليت جتعله يؤول الواقع من حوله وكذلك املواقف واألحداث    -

من اخلوف والقلق الذي يفقده السيطرة على مشاعره وعلى والتفاعالت بشكل خاطئ، مما يدفعه إىل حالة  
 .أفكاره العقالنية والواقعية ومن مث عدم األمن واالستقرار النفسي

 .الطموحات الزائدة واألماين اليت ال تتناسب مع حجم الواقعية والعقالنية  -
 . الشعور بعدم االنتماء داخل األسرة واجملتمع -
 . هداف والطموحاتضعف القدرة على حتقيق األ -
  .اإلحساس أبن احلياة غري جديرة ابالهتمام -
 . اخلوف الغامض من الغد وما حيمله من صعوابت -
عجز الفرد عن حتقيق أهدافه أو الفشل يف اكتساب حب واحرتام اآلخرين، أو فشله يف عمل أو   -

ما حياول تغيري بعض عاداته دراسة ما، أو اضطهاده سواء يف حميط أسرته أو عائلته أو عمله أو حىت عند
 .السيئة أو اإلقالع عنها مث جيد نفسه عاجزا عن ذلك

 . اجلهل مبعرفة احلياة وافتقاد معناها وتضييعها يف القلق واخلوف واملشاعر السيئة  -
 . تدين مستوى القيم الروحية والدينية  -
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 .قدرهتم علي حل مشاكلهالشك يف قدرة احمليطني ابلفرد والقائمني على رعايته يف عدم  -
فقلق املستقبل شعور سليب ال أييت من العدم لدى الفرد، وإمنا يعود إىل أسباب عديدة تتشابك مع  
بعضها البعض لتؤثر على حياته عامة، ومن بني األسباب األساسية اليت تؤدي إىل شعور الفرد بقلق املستقبل  

لنظرة السلبية للذات وعدم االعتماد على النفس، األفكار  تراكم الضغوطات احلياتية بكل أشكاهلا، ا:  ما يلي
الالعقالنية جتاه النفس وجتاه املستقبل، الظروف السيئة احمليطة ابلفرد، وكذا االهتمام ابلنظرة السلبية من قبل 

 .   احمليطني ابلفرد
-791ص -، ص2017سعودة منتصر، هند غدايفي، أمحد جلول، )أعراض قلق املستقبل . 3. 6

792 ) 
 :  تتمثل أعراض قلق املستقبل فيما يلي 
سرعة  -تعابري اخلوف على الوجه -شحوب الوجه -: واملتمثلة يف : أعراض فيسيولوجية •

آالم   - جفاف احللق وصعوبة البلع - سرعة التنفس والشعور ابالختناق -إرتفاع ضغط الدم -دقات القلب
 .املستمرة فيهصعوبة التبول والرغبة  -يف املعدة واألمعاء

األحالم    -التوتر واالنزعاج ألتفه األسباب -:تتمثل يف: أعراض نفسية واجتماعية •
  -العجز الذي ال يرتبط خبطر حقيقي -من شر مرتقب اخلوف الشديد  -اضطراابت يف النوم -املزعجة 

 .االنسحاب وعدم التفاعل مع اآلخرين

 . صعوبة استعمال العقل -الرتكيزعدم  -اضطراابت التفكري :تتمثل يف: أعراض عقلية •

هبذا   املفرط  الشعور  بسبب  أعراضا كثرية  املستقبل  قلق  من  يعاين  الذي  الفرد  تصاحب  ما  عادة 
االضطراب النفسي الذي يسبب اختالل على كل األصعدة، حبيث انه من خالهلا ميكن متييز هذا الفرد عن 

فيسيولوجية من املمكن مالحظتها كشحوب الوجه والسرعة يف التنفس أو  األفراد العاديني، فمنها أعراضا  
واجتماعية وكذا   نفسية  أعراضا  وهناك  ابملعدة،  داخلية كآالم  فيسيولوجية  أعراضا  أو  الشعور ابالختناق، 

 .  أعراضا عقلية 
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 الطالب اجلامعي   .7
 . مفهوم الطالب اجلامعي 1.7

الطالب اجلامعي هو الشخص الذي مسحت له كفاءاته العلمية ابإلنتقال من املرحلة الثانوية إىل 
والفاعلة يف   العناصر األساسية  الفرعي، بواسطة شهادة تؤهله لذلك، ويعترب أحد  لتخصصه  تبعا  اجلامعة 

 ( 15، ص2001العملية الرتبوية طيلة التكوين اجلامعي.) كمال بلخري، 
 طالب اجلامعي . خصائص ال2.7

يقصد ابخلصائص العامة لطالب اجلامعات تلك الصفات اليت تنطبق على مجيع أفراد هذه الفئة، 
حيث إنه من املسلمات األساسية يف علم النفس أن األفراد خيتلفون فيما بينهم يف خصائصهم السلوكية 

ختالفات يف اخلصائص  وصفاهتم اجلسمية، بل إن اإلختالف يف اخلصائص السلوكية أوسع مدى من اإل
البيولوجية، وذلك لتعدد العوامل اليت تؤدي إىل اختالفات يف اجلانب النفسي، ومن أهم اخلصائص العامة 

 للطالب اجلامعي ما يلي: 
حاجة الطالب اجلامعي إىل استخدام ما لديه من طاقة عقلية ال تنحصر فقط يف  النمو العقلي:  •

،  2007ها إىل استخدام هذه القدرات يف حياته العملية. )علي راشد،  العلوم اليت يقوم بدراستها، بل يتخطا
 ( 55ص

من خصائص الشباب بصفة عامة وطالب اجلامعة بصفة خاصة الشعور   الرغبة يف حياة مرضية:  •
برغبة يف التوصل إىل فلسفة معينة حتدد هلم دورهم يف احلياة، والفلسفة اليت نعنيها هي أسلوب يف احلياة 

ة الطالب إليها و تقييمه هلا، و ذلك إعتمادا على فهمه ملعناها، ومن البديهي أنه من يفتقد  يتمثل يف نظر 
يعيشها كإنسان.)نفس املرجع السابق،   أن  أو يفشل يف الوصول إىل معىن حلياته ال يستطيع  معىن احلياة 

 ( 55ص

الذات:  • به إىل الشعو   تقدير  السلوك الذي يؤدي  ر أبنه  وذلك من خالل دوافع جتعله يسلك 
إنسان له قيمته، ويستطيع أن يقوم أبعمال وينجزها بنجاح يكون موضع تقدير احمليطني به، وأيضا السلوك  

 ( 56الذي يؤدي به إىل حتقيق إمكانياته واستخدامها بنجاح. )نفس املرجع السابق، ص
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الل هبا،  يتصف الطالب اجلامعي بنوع من الثقة ابلنفس واإلعتماد عليها واإلستق  الثقة ابلنفس:  •
وقد يفاخر أبنه له رأاي مستقال وأنه ال خيضع آلراء اآلخرين، وثقته بنفسه واعتماده على ذاته ينبعان من 

 ( 57إدراكه إلمكانياته ومعرفته بقدراته.)نفس املرجع السابق، ص
التعليم اجلامعي فرصة لإلستقالل والتمييز وإثبات الذات، ختتلف عما تعود عليه يف    كما يتيح  

راحل التعليمية السابقة، وقد يواجه الطالب صعوابت يف ذلك تتفاعل مع ظروفه الشخصية واألكادميية  امل
مما يؤدي إىل إعاقة تقدمه وتوافقه اجلامعي واالجتماعي والشخصي مع البيئة الثقافية اجلديدة اليت ينتقل 

 ( 05، ص2001إليها وهي اجلامعة.)صاحل بن حممد الصغري، 
امعة ال ليوسع معارفه العلمية فقط وإمنا ليطور نفسه ويشعب عالقاته اإلجتماعية  والطالب يدخل اجل

يصقل  وهذا كله  وانفعاالته،  وعواطفه  اجتاهاته  ويبلور  وغريهم،  وإداريني  وأساتذة  طلبة  من  اآلخرين  مع 
وكما أثبتت الدراسات أن   .(03، ص2005شخصيته ويؤثر على إنتاجه مستقبال. )انصر حممد أماين،  

الطلبة املندجمني جامعيا حيصلون على نتائج دراسية أفضل، ويشاركون يف الربامج الطالبية بصور أكثر.)احملامد  
 ( 155، ص2005شاكر، و عربيات أمحد، 

 . مشكالت الطالب اجلامعي  3.7
خالل املرحلة اجلامعية يكون طموح الطلبة هو النجاح، ولكن النجاح يف اجلامعة هو من األمور  
اليت قد تستعصي على البعض، ملا تتطلبه الدراسة اجلامعية من مهارات وجهد ومثابرة وخلفية علمية جيدة،  
بسبب  وطموحه  هدفه  لتحقيق  توظيفها  يف  يفشل  قد  منهم  البعض  ولكن  الكثريون  ميتلكها  أمور  وهي 

ن عبد هللا اخلتالن،  ) عبد الرمحان ب مشكالت قد تكون نفسية، جسمية، دراسية، اجتماعية، مالية...اخل.
- 05ص-، ص2005عبد املطلب يوسف جابر، حممد بن عبد العزيز العوهلي، عمر بن عبد هللا السويلم،  

06 .) 
 وكما لوحظت عدة عوامل تؤدي إىل تعثر الطالب اجلامعي و منها:

 التخصص األكادميي غري املالئم للقدرات والرغبات الشخصية. إختيار  •

 التغيب املفرط عن احملاضرات.  •

 عدم توفر املهارات الدراسية الالزمة.  •

 عدم وضوح األهداف وما يرغب الطالب يف الوصول إليه.  •
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 اإلستمرار يف التفكري والتصرف كطالب ابملرحلة الثانوية.   •

 (. 04، ص2001ة أكادمييا، إجتماعيا ونفسيا. )حسن شحاتة، عدم التكيف مع البيئة اجلامعي  •

 ضعف القدرة على التفكري التحليلي واإلستنباطي. •

 ( 06، ص2005قلة اإلهتمام بسالمة وصحة الذهن واجلسد. )اخلتالن و آخرون،  •

( من إمجال املقبولني يف اجلامعات ال يكملون دراستهم اجلامعية بسبب  %20إن حوايل ما يقارب )
تدين مستوى التحصيل األكادميي، وختتلف هذه النسبة من جامعة إىل أخرى، رغم أن معظم هؤالء الطالب 
الذين يواجهون الفشل األكادميي كانوا من الطلبة املتميزين أكادمييا والنابغني أثناء املرحلة الثانوية، مما يؤكد  

الب يف املرحلة الثانوية أو قدراته الذهنية. )نفس أن النجاح يف املرحلة اجلامعية ال يرتبط مباشرة مبستوى الط
 ( 06املرجع السابق، ص

كما أن التكيف السيئ للطالب اجلامعي يظهر يف شعور الطالب بعدم الرضا عن دوره كطالب يف  
اجلامعة، وهو األمر الذي يبدو على شكل إحساس ابلقلق والتوتر والشعور ابلغربة واإلكتئاب، وترتاوح هذه  

ن اإلضطراب ما بني عدم التكيف البسيط وحىت حاالت االضطراابت النفسية الشديدة اليت تعيق احلالة م
األداء  يف  تدهور  شكل  على  الطالب  إنتاجية  يف  السيئ  التكيف  آاثر  يظهر  ابلواقع، كما  الفرد  إتصال 

 ( 61، ص2000التحصيلي ويف نتائج الطالب الدراسية ومعدالته.)فوزي حممد جبل، 
 لتطبيقي للدراسة . اإلطار ا8

تعترب الدراسة االستطالعية خطوة مهمة وأساسية بني جمموعة من اخلطوات    : الدراسة االستطالعية .1.8
الدراسة،   العملية، وكان اهلدف من الدراسة االستطالعية احلصول على عينة  األخرى اليت تنطوي عليها 

والتأكد من صدق األدوات املستعملة يف .  املراهقنيحيث تتطلب هذه الدراسة أن تكون العينة التالميذ  
 . هذه الدراسة وفهم بنودها

 - ملحقة اتمدة– وكخطوة أوىل، قمنا بدراسة استطالعية على عينة من طلبة جامعة مولود معمري  
طالب جامعي من ختصصات خمتلفة مت اختيارهم بطريقة عشوائية، وكان الغرض    40قوامها    بوالية تيزي وزو

األدوات   الدراسة الختيار  متغريات  وكذا ضبط  البياانت،  الدراسة ومجع  عينة  توفر  من  التحقق  هو  منها 
 املناسبة الختبار الفرضيات، وتوصلنا يف النهاية اىل النتائج التالية: 
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 ثل نتائج الدراسة االستطالعيةمي (: 01اجلدول رقم )
 %النسبة املئوية  التكرارات 

 45,00% 18 الطلبة الغشاشني الذين لديهم قلق املستقبل 
 45,00% 13 الطلبة الغشاشني والذين ليس لديهم قلق املستقبل

 22,50% 09 الطلبة الذين ال يغشون ولديهم قلق املستقبل
 00,00% 00 لديهم قلق املستقبلالطلبة الذين ال يغشون وليس 
 %100        40 اجملموع 

( أن أغلبية الطلبة اجلامعيني الذين ينتهجون سلوك الغش يعانون من  01يتضح من اجلدول رقم )
ابلنسبة للطلبة اجلامعيني الذين يغشون دون    45,00%، مث تليها نسبة  45,00%قلق املستقبل بنسبة  

ون لكن لديهم فهي خاصة ابلطلبة الذين ال يغش  22,50% أن يشعروا بقلق املستقبل، أما النسبة املتبقية  
 قلق من املستقبل، يف حني انه ال يوجد من الطلبة الذين ال يغشون وال يعانون من قلق املستقبل. 

وهبذا أتكدان من وجود عينة الدراسة، واملتمثلة يف الطلبة الذين ميارسون سلوك الغش يف اجلامعات،  
بوالية تيزي –  طالب جامعي  65الوصول إىل  أنه مت   ومتثلت نتائج الدراسة االستطالعية على العموم إىل

كمجتمع أصلي هلذه الدراسة، حبيث أننا مل نتوصل إىل العدد الكلي للطلبة اجلامعيني من كال اجلنسني   -وزو
)طور الليسانس: املستوى األول، املستوى الثاين، املستوى  )ذكور/ إانث( بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  

الصعوابت اليت صادفتنا  وذلك راجع إىل    -بوالية تيزي وزو-ود معمري ''ملحقة اتمدة''  جبامعة مولالثالث(  
؛ وابلتايل قمنا يف هذه املرحلة ببناء استبيان ''الغش يف للوصول إىل اإلحصائيات اخلاصة ابلطلبة اجلامعيني

بتطبيقه قمنا  بعدما  الدراسة  هلذه  املستقبل كأدوات  ''قلق  واستبيان  الطلبة  االمتحاانت''   بعض  على  ا 
 اجلامعيني ليتبني يف األخري مالءمتها هلذه الدراسة.

مت االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، وهو املنهج األكثر   . منهج الدراسة : 2.8
استخدام هذا  استحدااث واستعماال يف الدراسات النفسية واالجتماعية والرتبوية، وقد تبني أنه من املناسب  

املنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع والوصول إىل نتائج دقيقة والتمكن من تفسريها 
 وأتويلها.
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 . املعاينة: 3.8     

للدراسة:   ▪ الدراسة  اجملتمع األصلي  واالجتماعية  ميثل جمتمع  اإلنسانية  العلوم  بكلية  اجلامعيني  الطلبة 
، ومل يتوفر لدينا حجم اجملتمع األصلي لصعوبة   -بوالية تيزي وزو-''  ملحقة اتمدة''جبامعة مولود معمري  

 احلصول على إحصائيات دقيقة حول ذلك.

الدراسة:   ▪ عينة  الدراسة  حجم  عينة  إانث(    65بلغ حجم  اجلنسني )ذكور/  طالب جامعي من كال 
األول، املستوى الثاين، املستوى   متمدرس بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية )طور الليسانس: املستوى

 .-بوالية تيزي وزو-الثالث( جبامعة مولود معمري ''ملحقة اتمدة''  

العينة:   ▪ العينة بطريقة عشوائية، وتعترب هذه الطريقة من املعاينات االحتمالية،  طريقة اختيار  اختريت 
أهم   ومن  بطريقة عشوائية،  البحث  من جمتمع  العينة  مفردات  هبا سحب  الدراسة  ويقصد  خصائص 

الليسانس:   واالجتماعية طور  اإلنسانية  العلوم  بكلية  املتمدرسني  اجلامعيني  الطلبة  من  أهنم  األساسية 
 .-بوالية تيزي وزو-( جبامعة مولود معمري ''ملحقة اتمدة'' ة الثالث  ة، الثاني ، األوىلالسنوات: )

   زمان ومكان اجراء الدراسة:  ▪

 ميثل التوزيع الزمين واجلغرايف لعينة الدراسة (: 02اجلدول رقم )

دامت الدراسة امليدانية هلذه الدراسة حوايل شهر، من بداية شهر ماي اىل  اجملال الزمن 
 2021-2020أواخر نفس الشهر من السنة اجلامعية 

 تيزي وزو -ملحقة اتمدة –جامعة مولود معمري  اجملال اجلغرايف 
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 :للعينة عدة خصائص منها: عينة الدراسةخصائص  ▪

 اجلنس ❖
 (: ميثل جنس عينة الدراسة. 03جدول رقم )

 الّنسبة ٪  الّتكرارات اجلنس

 25,00% 20 ذكر 

 75,00% 45 أنثى

 100% 65 اجملموع 

واليت تقابل اإلانث    75%يتضح من خالل هذا اجلدول أن أعلى نسبة فيما خيص اجلنس هي  
 . 25%مقارنة ابلذكور الذين تقدر نسبتهم 

 توزيع الطلبة حسب املستوايت  ❖

  (: ميّثل توزيع الطلبة اجلامعيني على السنوات الثالثة ملستوى الليسانس. 04جدول رقم )
 الّنسبة ٪  الّتكرارات السن

 75,00% 23 السنة االوىل ليسانس

 25,00% 16 السنة الثانية ليسانس

 00,00% 26 السنة الثالثة ليسانس

 100% 65 اجملموع 

من خالل هذا اجلدول، نستنتج أن معظم أفراد العينة هم من مرحلة املراهقة املبكرة ما يعادل نسبة  
 . 25,00%، أما ابقي العينة فتعادل %75,00

بعد االطالع على اإلطار النظري ملوضوع الدراسة، قمنا ببناء استبيان ''الغش يف  . أدوات الدراسة: 4.8
االمتحاانت'' و''قلق املستقبل'' لدى الطلبة اجلامعيني، ومت االستناد إىل مقاييس أخرى من نفس املتغريات  

 إلدخال البنود. 
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( أساتذة من  08)  وللتحقق من صدق األداتني، مت عرضهما على جمموعة من احملكمني، أتلفت من
بتيزي وزو، حبيث مت تعديل صياغة بعض البنود    - اتمدة–ذوي اخلربة واالختصاص يف جامعة مولود معمري  

 لغواي، وكذا مت حذف بعض اجلمل املكررة. 
االستبيانني:   - تصحيح  يف   طريقة  ''الغش  واستبيان  به،  خاصة  تصحيح  طريقة  أداة  لكل 

امل أربعة بدائل:  20ستقبل'' حيتواين على  االمتحاانت'' وكذا استبيان ''قلق  يقابل كل بند  )دائما(    بند، 
 درجات، )أحياان( تقابله درجتني، ودرجة واحدة ل )أبدا(.  03درجات، )غالبا( تقابله  04تقابله 
اإلحصائية: 5.8 األساليب  االنسانية    .  للعلوم  االحصائية  احلزمة  على  الدراسة  هذه  يف  االعتماد  مت 

إحصائية:  SPSSواالجتماعية   أساليب  عدة  على  فيها  اعتمدان  اين  احلسايب  - ،  االحنراف   -املتوسط 
 ''. T.testاختبار الفروق ''  -''Pearsonمعامل االرتباط بريسون '' -املعياري

    . عرض ومناقشة نتائج الدراسة.86
توجد عالقة دالة إحصائيا بني الغش يف االمتحاانت وقلق  "  أ.عرض ومناقشة نتائج الفرضية األوىل:

 ". املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني
(: قيم معامالت االرتباط بريسون بني الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل 05اجلدول رقم)
 لدى الطلبة اجلامعيني.

البياانت             
 االحصائية                                               

 املتغريات

قيمة  العينة
 "ر"

 قيمة الّداللة اإلحصائية لـ "ر" 
 ( sig)قيمة الداللة احملسوبة 

مستوى 
الداللة  
 املعتمد 

الدال 
 لة

الغش يف         
 االمتحاانت 

 قلق املستقبل 

 
65 

 
0.19

8 

 
0.114 

 
0.01 

 
غري 
 دالة 

 (:05ُيالحظ من اجلدول رقم )
( بني درجات الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني  Rقيمة معامل ارتباط بريسون )أن  

(  sig  =0.114( جاءت غري دالة إحصائيا؛ ألّن قيمة الداللة احملسوبة تساوي )0.198)ر=    قدرت ب
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أي أنّه ال توجد عالقة ارتباطية عكسية بني  (.  α=0.01وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد لدينا ) 
الطلبة اجلامعيني؛ الذ  الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل لدى  الطلبة اجلامعيني  أن  ين يغشون يف مبعىن 

يف   يغشون  ال  املستقبل  بقلق  يشعرون  الذين  الطلبة  هؤالء  او  املستقبل،  بقلق  يشعرون  ال  االمتحاانت 
 وعليه فالفرضية األوىل مل تتحقق.االمتحاانت. 

فحسب النتائج اليت توصلنا إليها من خالل املعاجلة اإلحصائية للفرضية األوىل، فوجدان انه ال  
 االمتحاانت وقلق املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني، وهبذا فيمكن القول أن السبب توجد عالقة بني الغش يف

وراء انتهاج سلوك الغش يف االمتحاانت ليس القلق من املستقبل وإمنا ميكن إرجاعه ألسباب أخرى متعددة 
صول على  حسب تعدد الغاايت، فهناك من الطلبة من يعترب هذه العملية أمر عادي وغايته الوحيدة هي احل

اإلجابة يف االمتحاانت إلرضاء أنفسهم وأوليائهم بعالمات مزيفة متكنهم من التباهي بني زمالئهم واالنتقال 
الذين مل حيددوا هدفهم من احلياة كبناء  إىل مستوايت أعلى من دون مثابرة واجتهاد خاصة لدى هؤالء 

للدراسة بطريقة جادة، وكذا غياب الضمري   مشروع مستقبلي افرتاضي يعمل عليه الطالب ويركز أمهيته عليه
لدى هؤالء من شأنه أن جيعل الطالب يواصل يف هذا الطريق بكل تباه وافتخار ابلقدرات اليت ميتلكها للغش  
والتفنن يف األساليب اليت يستعملها للتمكن من احلصول على إجاابت االمتحان؛ ومن األسباب اليت من  

ي يغش، جند أسباب ذاتية كعدم حتمل الدراسة طوال السنة اجلامعية أو عدم املمكن أن جتعل الطالب اجلامع
القدرة على الدراسة كالطلبة الذين يعملون يف نفس الوقت إلعالة أسرهم بسبب الظروف االقتصادية املتدنية  

ويف    اليت تؤثر على التحصيل الدراسي لدى الطالب، الن الدراسة والرغبة يف العلم يف كل األطوار عموما
التعليم العايل خصوصا حيتاج إىل الوقت والصرب للوصول إىل نتائج مرضية وكم علمي معترب، وحيتاج الطالب  
هنا أيضا إىل الراحة النفسية للرتكيز على ما يقوله األستاذ وكذا الرتكيز على البحوث اليت يقوم هبا إلشباع 

قام وا هبا ابحثني يف جماالت وختصصات خمتلفة  رغبته وفضوله يف البحث على الدراسات واألحباث اليت 
للتنويع يف كسب املعلومات واستعماله يف مساره العلمي واملهين مستقبال وحىت يف حياته اخلاصة، وهناك  
أيضا ممن يشعرون بعدم الثقة ابلنفس كالذين يعانون من القلق جراء االمتحاانت أو الشك من اإلجابة على  

 ذلك يلجأون إىل الغش لتفادي ذلك خوفا من الفشل.األسئلة ولو كانت صحيحة، وب
وهلذا عرف سلوك الغش يف االمتحاانت اجلامعية انتشارا كبريا يف مجيع األطوار واملستوايت     

التعليمية، ولو انه ليس من العمليات األخالقية اليت يلجأ إليها الطالب اجلامعي الذي من املفروض انه يعترب 
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تُبىن عليه اجملتمعات يف شىت اجملاالت، إال انه ينتهج سلوك الغش الذي بدوره يؤدي   عمودا من األعمدة اليت
إىل اخنفاض يف املستوى الثقايف للفرد والبالد وكذا تدين الثقة ابلنفس والشعور بعقدة النقص أمام الزمالء، 

األسباب الرئيسية ( اليت هدفت إىل التعرف على  2008وهذا ما توصلت إليه دراسة أبو زيد و أبو رزيق )
لظاهرة الغش وأهم اآلاثر النامجة عنها من وجهة نظر طالب وأعضاء هيئة تدريس كلية املعلمني جبامعة  
تبوك أن هناك جهات كثرية داخل الكلية وخارجها مسؤولة عن تفشي هذه الظاهرة، وتوصلت الدراسة إىل  

ية وحماسبة النفس، وكما أن االمتحاانت أصبحت  انه للجانب الروحي اثر كبري جدا يف ترقية الشعور ابملسؤول
هاجسا مقلقا خييف الدارسني على كل املستوايت، لذا فيجب العمل على هتيئة اجلو املناسب لالمتحان 

 لسد التغريات اليت تتيح فرص الغش. 
طالب من طالب   373( على  1999والدراسة االستطالعية اليت قام هبا عسريي و الشرتي )

ية يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلسعودية، هي األخرى السنة النهائ
هدفت إىل حتديد األبعاد االجتماعية لظاهرة الغش يف االمتحاانت لدى الطلبة، وقد توصلت الدراسة إىل 

إىل أهم األسباب املؤدية  غالبية العينة قد مارسوا الغش بشكل او آبخر أثناء حياهتم الدراسية، وقد تطرقت 
تقليد   النجاح دون بذل جمهود، شدة أستاذ املادة، رضا األهل،  الرغبة يف  إىل ظاهرة الغش وكان أمهها: 

 الزمالء. 
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" توجد فروق دالة إحصائيا بني الطلبة اجلامعيني فيما خيص   :ض ومناقشة نتائج الفرضية الثانيةب.عر 
 االمتحاانت، اليت تعزى ملتغري اجلنس".الغش يف 

( للفروق بني اجلنسني )ذكور/إانث( فيما خيص الغش  T(: نتائج اختبار )06اجلدول رقم)
 يف االمتحاانت لدى الطلبة اجلامعيني''. 
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اجلدول رقم ) من  قدر ب)  (: 06يتبني  الذكور  متوسط  قيمة  �̅�أن  = متوسط  48.80 قدر  بينما   )
�̅�اإلانث )  = فبمراجعة الداللة اإلحصائية هلذا الفرق جند أنّه دال،   ، (22.200( أي بفرق )25.60
 صغر أ   (sig=0.000)( جاءت دالة إحصائيا وقيمة الداللة احملسوبة  7.701اليت تساوي)  (T)ألن قيمة  

𝛼)من مستوى الداللة املعتمد لدينا   = ه توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية ، هذا يعين أنّ (0.05
 .وعليه فالفرضية الثانية قد حتققت يف االمتحاانت لصاحل الذكور. الغشبني اجلنسني فيما خيص 

قد تبني من خالل نتائج املعاجلة اإلحصائية للفرضية الثانية انه هناك فروق بني اجلنسني )ذكور/   
 إانث( فيما خيص الغش يف االمتحاانت لصاحل الذكور، مبعىن أن الذكور أكثر غشا من اإلانث. 
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فاللجوء إىل الغش يف االمتحاانت من الظواهر الشائعة اليت ال تزال تعرف انتشارا كبريا بني الطلبة اجلامعيني،  
انتهاج هذا السلوك حيتاج إىل جرأة عالية وثقة ابلنفس وكذا هتيئة أساليب متنوعة إلجناح   واالستمرار يف 

ذة، وهبذا جند أن الذكور هم من لديهم هذه  عملية الغش لكي ال يُكش ف أمر الطالب اجلامعي أمام األسات
الصفات كوهنم يتميزون بروح املغامرة عكس اإلانث اللوايت يشعرن ابخلوف واالرتباك عند الغش وكذا الشعور 
ابخلجل فور اكتشاف أمرهن، وهلذا تتفادى معظمهن أمر الغش يف االمتحاانت ويفضلن املذاكرة أو حفظ  

ور يتميزون بدرجة من الذكاء تتفاوت من فرد آلخر وميتلكون قدرات يف  الدروس عوض ذلك؛ ولو أن الذك
الرتكيز واملذاكرة شأهنم شأن اإلانث، لكن جند أهنم ال يوفرون الوقت الكايف لالجتهاد واملثابرة ومراجعة 

ضية،  الدروس، وإمنا يستغرقون معظم أوقاهتم يف القيام أبشياء أخرى كالتقاء األصدقاء، القيام بنشاطات راي 
التسفح، أو العمل جلين املال الذي حيتاجونه لتحمل مسؤولية أنفسهم والتحرر من قيود األسرة، وهلذا يقل 
اهتمامهم بدراستهم فينصب تركيزهم عوض ذلك على املستقبل املهين الذي يشغل ابل كل واحد، خاصة 

ي التفكري يف احلياة املهنية اليت وان معدل البطالة يف اجلزائر يرتفع إىل نسب اكرب من سنة ألخرى، فيؤد
تقابلها يف معظم األحيان أمر البطالة إىل استنفاذ الطاقة اجلسدية والشعور ابلضغوط النفسية واالنفعاالت 
وكذا عدم التوازن النفسي؛ عكس الفتاة اليت تراجع دروسها وتقوم ابلبحوث الالزمة للسعي وراء احلصول 

وفا من أوليائها وسعيا إلرضائهما والتباهي يف اجملتمع للشعور ابلثقة  على درجات أعلى يف االمتحاانت خ
ابلنفس وتقوية الذات وكسب االتزان النفسي والتفكري يف غد أفضل، وكذلك جند أن الفتاة غالبا ما تشعر  
القانون   تعاقب من طرف  الغش  متارس  اليت  الفتاة  تصرفاهتا، الن  من  وتكون أكثر حذرا  اجملتمع  بتهديد 

 اص ابجلامعة إذا كشف أمرها وابلتايل تكون عرضة لسخرية زمالئها وأسرهتا.     اخل
( يف اثنني من أكرب املؤسسات التعليمية  2006) others   & Hughes والدراسة اليت قام ب 

تعليل ظاهرة الغش اليت ابتت مقبولة  العايل حول الغش يف االمتحاانت، سعت إىل  التعليم  البولندية يف 
عند الكثري من الطلبة، فتوصلت إىل أن األسباب املؤدية لعملية الغش يف االمتحاانت جند: كثرة   اجتماعيا

 املقررات اإللزامية، ضعف مراقبة الطلبة أثناء أداء االمتحاانت، ضعف اإلعداد لالمتحاانت. 
مرة والتصدي لذا فحىت األساتذة مسؤولون عن الطلبة الذين ميارسون الغش لعدم إخضاعهم للمراقبة املست

 هلذه الظاهرة اليت هتدد التعليم العايل والبحث العلمي.
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توجد فروق دالة إحصائيا بني الطلبة اجلامعيني فيما خيص   "  عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:  ج. 
 قلق املستقبل، اليت تعزى ملتغري اجلنس. 

نتائج اختبار )07اجلدول رقم)  :)T  ذكور/إانث( فيما خيص قلق  ( للفروق بني اجلنسني(
 املستقبل لدى الطلبة اجلامعيني''. 
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اجلدول رقم ) من  قدر ب)  (: 07يتبني  الذكور  متوسط  قيمة  �̅�أن  = متوسط  46.00 قدر  بينما   )
�̅�اإلانث )  = ( فبمراجعة الداللة اإلحصائية هلذا الفرق جند أنّه غري دال، 3.533( أي بفرق )42.47

  (sig=0.265)( جاءت غري دالة إحصائيا، وقيمة الداللة احملسوبة 1.125اليت تساوي) (T)ألن قيمة 
𝛼)من مستوى الداللة املعتمد لدينا   كربأ = ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  ، هذا يعين أنّ (0.05

 .وعليه فالفرضية الثانية مل تتحقق قلق املستقبل.بني اجلنسني فيما خيص 
تبني من خالل املعاجلة اإلحصائية للفرضية الثالثة أهنا مل تتحقق، مبعىن أنه ليست هناك فروق بني   

متقاربة قلق من املستقبل لدى اجلنسني  الذكور واإلانث فيما خيص قلق املستقبل، وهبذا وجدان أن درجات ال
أم اإلانث من  ؛  جدا الطلبة اجلامعيني سواء الذكور  إليها تؤكد حقيقة ما نالحظه على  والنتيجة املتوصل 

من   أحياان  أو  نفسي مستمر  توتر  من  فيشكون  والتحمل،  الصرب  وقلة  النفسي  والتعب  اإلهناك  عالمات 
ا بسبب  ذلك  األسباب، وكل  أتفه  من  يعترب حالة عصبية  والذي  لديهم  يتكرر  الذي  املستقبل  من  لقلق 
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انفعالية غري سارة تصيب الطالب اجلامعي من حني آلخر أو يستغرق وقتا طويال أو ميكن أن يتحول إىل  
مسة لديه يكون مصاحب ابلضيق واخلوف وعدم االتزان الداخلي واالرتياح، فيكون عرضة ألفكار سلبية  

طاقته، وكل ذلك ميكن أن جيعله عرضة لألمراض، فتصاب لديه اقل األعضاء عن مستقبل جمهول يستنفذ  
مقاومة لتتحول بذلك إىل اضطراابت سيكوسوماتية تؤدي به إىل أمراض جسمية كداء السكري، القرحة 

 . اخل أو حىت ميكن أن يصاب الفرد بنوع من أنواع السرطاانت...املعدية، السمنة، القولون
شأ من  املستقبل  دراسته وقلق  يزاول  اجلامعي  الطالب  الن  النسبة،  بنفس  واإلانث  الذكور  يصيب  أن  نه 

لالنتقال من مستوى آلخر كي حيصل يف األخري على شهادة تؤهله للعمل يف امليدان، وحىت أن اجلنس  
كون  األنثوي يف العامل املعاصر تسعى جاهدة إلعالة أسرهتا إىل جانب زوجها أو أبوها قبل الزواج، وابلتايل  

اجملتمع اجلزائري يتعرض للبطالة بسبب تدين يف املستوى االقتصادي للبالد فكل ذلك ُيشعر الطالب اجلامعي 
  حممود مشال   بقلق املستقبل ولو أهنم مؤهلني للعمل يف امليدان بشهادات جامعية؛ وجند أن دراسة حسن

طالب وطالبة من املراحل املنتهية يف  (  250)تؤكد ذلك، حبيث متت الدراسة على عينة قوامها  (  1999)
جامعات بغداد واملستنصرية والتكنولوجيا يف مدينة بغداد أين اعد الباحث مقياسا لقلق املستقبل، وتوصلت 

بل وأن اإلحساس بقلق  دراسته إىل أن الطلبة املتخرجني من الكليات لديهم مشاعر تتسم ابلقلق من املستق
املستقبل حالة نفسية تنتاب الطلبة مجيعا بغض النظر عن جنسهم واملستوى االقتصادي واالجتماعي الذين  
إليه، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ابلنسبة ملتغري اجلنس واملستوى  ينتمون 

 .    االقتصادي واالجتماعي
جاءت منافية ملا توصلت إليه فرضية دراستنا،  (  2000)د جاسم العكايشي  يف حني أن دراسة بشرى أمح

فهدفت دراسة العكايشي إىل التعرف على مستوى قلق املستقبل لدى طلبة اجلامعة تبعا ملتغريات اجلنس، 
طالبا وطالبة من املراحل املنتهية (  230)واعدت الباحثة مقياسا لقلق املستقبل وأتلفت عينة الدراسة من  

لصاحل  معنواي بني قلق املستقبل واجلنس  لدى طلبة اجلامعة املستنصرية، وتوصلت الدراسة إىل وجود فرق دال  
 .   اإلانث

 . خامتة الدراسة: 9
حاولنا من خالل هذه الدراسة بشطريها النظري والتطبيقي تقدمي تفسريا ولو بسيطا حول موضوع    

، فانصب اهتمامنا على هذا املوضوع املستقبل لدى الطالب اجلامعي''''الغش يف االمتحاانت وعالقته بقلق  
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بعد مالحظتنا لتفشي وشيوع سلوك الغش يف االمتحاانت خصوصا يف اآلونة األخرية بني الطلبة اجلامعيني 
ولو انه سلوك يتعارض مع القوانني اجلامعية، ورغم ما يبذل من طرف املراقبني أثناء االمتحاانت من جمهودات  
إال أن هذه الظاهرة تبقى منتشرة بشكل كبري وعلى نطاق واسع بني الطلبة )ذكور/ إانث( يف مجيع املستوايت 

 العتباره مهارة وأساس للنجاح واالنتقال إىل املستوى األعلى.
وتتعدد العوامل والضغوطات اليت تشجع الطالب وترغمه على مزاولة الغش يف االمتحاانت كالعوامل: 

ال وسائل  األسرية،  اخرتاع  يف  يتفننون  الطلبة  هؤالء  أصبح  وهبذا  التعليمية...اخل،  االجتماعية،  شخصية، 
وإمكانيات جديدة إلجناح عملية الغش وخداع املراقبني يف االمتحاانت كي ال ُيكت شفوا، عوض ان يستنزفوا 

صول على عالمات جيدة من قواهم العقلية ومهاراهتم يف اجلد واملثابرة والبحث يف إطار العلم واملعرفة للح
 جهة واحلفاظ على املعلومات وختزينها يف الذاكرة من جهة أخرى. 

وتبقى نتائج هذه الدراسة نسبية وحمدودة، حيث ال ميكن تعميمها على كل الطلبة اجلامعيني نظرا  
من ) يتكون  الدراسة  عينة هذه  أفراد  وهبذا خلصت    65لكون عدد  اجلنسني(،  طالب جامعي من كال 

الدراسة احلالية إىل جمموعة من النتائج أين جاءت الفرضية األوىل غري حمققة، مبعىن انه ليس هناك عالقة  
ذات داللة إحصائيا بني الغش يف االمتحاانت وقلق املستقبل لدى الطالب اجلامعي؛ بينما حتققت الفرضية  

داللة إحصائية بني اجلنسني فيما خيص    الثانية حسبما مت توقعها يف طرح الفرضية، مبعىن انه هناك فروق ذات
متغري الغش يف االمتحاانت لدى الطلبة اجلامعيني لصاحل الذكور؛ وكذلك مل تتحقق الفرضية الثالثة كما مت  
طرحها يف الفرضيات، مبعىن انه ليس هناك فروق دالة إحصائيا بني اجلنسني فيما خيص قلق املستقبل لدى 

 ج تبقى رهينة هذه العينة وخصائصها.الطلبة اجلامعيني. لكن النتائ
 وعلى ضوء ما تعرضنا إليه يف هذه الدراسة، نقرتح ما يلي:

ختصيص حصص إرشاد مجاعي لتوعية الطلبة اجلامعيني أبهم األخطار اليت حيملها سلوك الغش يف  -
 .االمتحاانت كونه سلوك ال أخالقي منبوذ من طرف مجيع اجملتمعات

توعوية ألولياء الطلبة اجلامعيني لتحسيسهم مبا حيمله قلق املستقبل من سلبيات ضرورة القيام حبصص   -
 . على أبنائهم لالبتعاد عن ممارسة الضغوط عليهم
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ضرورة تدخل األخصائيني النفسيني لغرض حتسيس الطلبة اجلامعيني مبدى خطورة قلق املستقبل على  -
 . حياهتم اخلاصة وحتصيلهم اجلامعي

 متخصصني للعمل يف اجلامعات مع الطلبة قصد التقرب منهم ومساعدهتم على تعيني مرشدين نفسيني -
 .حل مشاكلهم

اخل، لغرض التفريغ االنفعايل للطاقات  ...رحالت سياحية ترفيهية جامعية   -كالرايضة:  تفعيل أنشطة  -
 . املكبوتة لدى هؤالء الشباب لتحقيق الصحة النفسية لديهم والشعور ابلراحة 

 . لى الطلبة أثناء االمتحاانتوضع قواعد صارمة ع -

CONCLUSION  
Through this study, both theoretical and practical, we tried to provide 

an explanation, even a simple one, on the topic of ‘’cheating in exams and its 
relationship to future anxiety among university students’’. Behavior that 
contradicts university laws, and despite the efforts made by the observers 
during exams, this phenomenon remains widely and widely spread among 
students (males/ females) at all levels because it is considered a skill and a 
basis for success and moving to a higher level. 

The results of this study remain relative and limited, as it cannot be 
generalized to all university students due to the fact that the number of the 
sample of this study consists of (65 students in university of both sexes); 
Thus, the current study concluded a set of results, where the first hypothesis 
was unrealized, meaning that there is no statistically significant relationship 
between cheating in exams and future anxiety among university students; 
While the second hypothesis was achieved as expected in the hypothesis, 
meaning that there are statistically significant differences between the sexes 
with regard to the variable of cheating in exams among university students in 
favor of males; Also, the third hypothesis was not fulfilled as it was put 
forward in the hypotheses, meaning that there are no statistically significant 
differences between the sexes with regard to future anxiety among university 
students. But the results remain subject to this sample and its characteristics 
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Abstract: 

The current study aims to know the relationship between cheating in 
exams and future anxiety among university students, and to reach the gender 
differences (males/ females) with regard to the exam cheating variable, as 
well as studying the differences between the sexes (males/ females) regarding 
future anxiety. The study was conducted on a sample of 65 university students 
of both sexes from the bachelor’s level (first year, second year, third year), 
which was chosen randomly. The university student prepared by the two 
researchers.The statistical package for the humanities and social sciences 
(SPSS) has been relied upon, which includes several statistical methods 
(arithmetic mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient, T.test) 
were used to process the data. 
So that the following results were obtained : 

- There is no statistically significant relationship between cheating in 
exams and future anxiety among university students. 

- There are statistically significant differences between university 
students regarding cheating in exams, which are attributed to the gender 
variable. 

- There are no statistically significant differences between university 
students regarding future anxiety, which are attributed to the gender 
variable. 
Keywords : Cheating in exams; future anxiety; university student. 
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حتسني األداء الوظيفي لألساتذة يف ضوء جتسيد إدارة اجلودة الشاملة ابجلامعات    

 )دراسة سوسيولوجية(. 
 *لغرس سوهيلة

   عسكر )اجلزائر(. مبجامعة مصطفى اسطمبويل -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
souhila.laghresse@univ-mascara.dz 

 
 2021/ 09/ 17ل: اتريخ القبو          2021/ 08/ 31: االرسال اتريخ 

 

  ملخص: 
أفكار لنموذج العصر احلديث حول إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقها يف    تقدي إن اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة هو        

التعليم، حبيث نسعى يف هذه الدراسة للتعرف على  املعتمدة يف حتسني األداء الوظيفي لألساتذة يف ضوء    جمال  األساليب 

 إدارة اجلودة الشاملة جبامعة معسكر. جتسيد مشروع

اليت أجريت بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة معسكر أنه ميكن حتسني األداء  ولقد أظهرت نتائج الدراسة        

التكوين   أسلوب  والتوجيه،  التخطيط  أسلوب  املناسبة كإتباع  األساليب  من  جمموعة  تطبيق  من خالل  لألساتذة  الوظيفي 

 والتدريب التكنولوجي وأسلوب التقييم.

 األستاذ. -األداء  -التعليم -اجلودة  -املةإدارة اجلودة الش: املفتاحيةالكلمات 

 
 

 

 

 mascara.dz-souhila.laghresse@univ، االمييل: لغرس سوهيلة املؤلف املرسل: *
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 مقدمة: 
التقدم الفكري       التعليمي مظهرا من مظاهر  انتقال مفهوم اجلودة من اجملال الصناعي إىل اجملال  يعد 

الباحث   جند  املبحوثني  هؤالء  أوائل  بني  ومن  العلمية،  وحبوثهم  دراساهتم  خالل  من  واملفكرين  للباحثني 
يفClarence beeby النيوزلندي   واجلودة  النوع  مسائل  إىل  االنتباه  لفت  وإىل   "الذي  التعليم، 

 بعنوان  1966إمكانية التخطيط بل ضرورته لرفع اجلودة يف التعليم من خالل كتابه الصادر عام 
the quality of education in developing countries"   ،حلبيب بلية(

 (. 05)ب.ت(، ص. 
مسألة   التعليمي  ابلقطاع  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  أن  لنا  يتضح  هنا  التطورات ومن  تفرضها  ضرورية 

والتحوالت اليت تشهدها اجملتمعات كافة يف خمتلف القطاعات عامة والقطاع التعليمي خاصة للتكيف مع  
هذه املستجدات حىت ال حتدث األزمات واملشاكل داخل القطاع التعليمي فتتأثر القطاعات األخرى هذا 

الش اجلودة  إدارة  تطبيق  أن  أخرى جند  جهة  ومن  جهة،  العايل من  والتعليم  عامة  التعليمي  ابلقطاع  املة 
خاصة له فوائد عديدة ومتنوعة حسب ما أشار إىل ذلك دمينغ "أن إدارة اجلودة الشاملة تستطيع آبلياهتا  
حتقيق إسرتاتيجية متكاملة لتطوير التعليم، ألهنا تركز على أداء العمل بطريقة صحيحة وأبسلوب منوذجي  

لضياع املوارد، وتبديدها أو سوء استغالهلا. ويؤكد أيضا أن إدارة اجلودة الشاملة   ومثايل من أول مرة جتنبا
 تستطيع أن حتقق ابملؤسسات التعليمية عددا من االجنازات تتمثل يف توفري قاعدة للجوانب التالية:

 خفض التكاليف يف مؤسسات التعليم العايل.-
 يل. تشجيع االبتكار والتجديد يف مؤسسات التعليم العا-
كما ميكن حصر فوائد اليت ميكن أن جتنيها املؤسسات التعليمية جراء تطبيق إدارة اجلودة الشاملة كما  -

 يلي: تطوير النظام اإلداري يف مؤسسات التعليم العايل مبسايرة روح العصر ومتطلباته.
 االرتقاء مبستوى الطلبة يف اجلوانب العلمية واإلنسانية والسلوكية. 

 كفاءة األساتذة من النواحي العملية واإلنسانية. تطوير  
 زايدة الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسات التعليمية. 

 .تنشيط احلركة العلمية والثقافية من خالل تبين وتشجيع ومكافأة اإلنتاج املتميز
 (. 10توفري مناخ تنظيمي يرضى عنه مجيع العاملني")حلبيب بلية، )ب.ت(، ص. 
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اجلو  إدارة  تطبيق  واجملتمع ككل،  إذن:  اجلامعة  اإلداريني،  األستاذ،  الطالب،  يشمل  ابجلامعة  الشاملة  دة 
ب" املعنونة  دراسيت  جاءت  اجلودة   وعليه  إدارة  جتسيد  ضوء  يف  لألساتذة  الوظيفي  األداء  حتسني 

ابجلامعات معسكر"،  -الشاملة  جبامعة  سوسيولوجية  على    حبيث دراسة  بناءا  املوضوع  ملعاجلة  سنتطرق 
اإل التالية:طرح  الوظيفي لألساتذة يف ضوء    شكالية  األداء  املعتمدة يف حتسني  واألساليب  الطرق  ما هي 

 تطبيق مشروع إدارة اجلودة الشاملة ابجلامعة؟  
 ومن هذه اإلشكالية تتفرع األسئلة التالية: 

 فيما تتلخص أهداف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل؟-
 املعايري اليت جيب توفرها لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل؟ وما هي -

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية مت وضع الفرضيات التالية: 
حتسني األداء الوظيفي لألساتذة يف ضوء تطبيق مشروع إدارة اجلودة الشاملة ابجلامعة من خالل جتديد  -أ

 ذة يف إجنازها. الربامج الدراسية وإشراك األسات
التقييم الذايت لألساتذة من طرف القادة اإلداريني 'املدير' من حيث انتاجاهتم العلمية وأثرها يف حتسني -ب

 أدائهم الوظيفي.
 وعليه، هتدف هذه الدراسة ملعرفة النقاط التالية: 

الوظيفي لألس- األداء  لتحسني  معسكر  عليها جامعة  تعتمد  اليت  والطرق  األساليب  اتذة يف ضوء  معرفة 
 تطبيق مشروع إدارة اجلودة الشاملة. 

 حماولة التعرف على األهداف اليت تسعى لتحقيقها اجلامعة يف ضل تطبيق مشروع إدارة اجلودة الشاملة. -
 معرفة املعايري اليت جيب توفرها ابجلامعة من أجل تطبيق مشروع إدارة اجلودة الشاملة. -

 ية العلمية التالية:  وملعاجلة املوضوع سنعتمد على املنهج
 اإلطار النظري واملنهجي للدراسة:  أوال: 

املفاهيم  1 السوسيولوجية   : حتديد  املفاهيم  من  جمموعة  الدراسة  القيادة،   تتضمن  الوظيفي،  األداء  وهي 
 اجلودة يف التعليم، إدارة اجلودة الشاملة، اجلامعة. 
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: يشري هذا املفهوم إىل "درجة حتقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس  األداء الوظيفي1-1
تداخل بني األداء  الكيفية اليت يتحقق هبا، أو يشبع الفرد هبا متطلبات الوظيفة، وغالبا ما حيدث لبس و 

،  2010أبو شرخ،    واجلهد، فاجلهد يشري إىل الطاقة املبذولة، أما األداء فيقاس على أساس النتائج")اندر
 (. 17ص: 

اجلامعي: 1-2 ابلكفاءة   األستاذ  يتميز  الذي  الشخص  ذلك  أبنه  الدراسة  هذه  خالل  من  تعريفه  يتم 
يس والقيام ابلبحث العلمي من أجل حتقيق اجلودة والتميز  العلمية واملهنية اليت تساعده يف أدائه ملهنة التدر 

 ابجلامعة اليت ينتمي إليها.
يتعاونوا القيادة 1-3 الناس، حىت  التأثري يف مجاعة من  النشاط الذي يؤدي إىل  : يعرفها تيد أبهنا:"ذلك 

 (. 74، ص. 2007طلعت إبراهيم، مجيعا من أجل حتقيق هدف مرغوب")لطفي 
الشاملة  إدارة اجلودة  لتجسيد  العليا ابعتبارها "أمر أساسي  القيادة اإلدارية  ويف دراستنا هذه سنركز على 

 (gobal kanji and mike acher, 1996, p . 06)داخل املنظمة" 
املؤسسة هذه القيادة اإلدارية اليت تعمل على مساعدة مرؤوسيها يف أداء أعماهلم بفاعلية، لتحقيق أهداف  

التعليمية )اجلامعة( اليت ينتمون إليها، لذا فإن هناك خصائص متيزه عن غريه من األعضاء، وميكن تلخيص 
هذه اخلصائص واملميزات يف اخلصائص املهنية اليت متيز مدير املؤسسة التعليمية كقائد إداري انجح "املعرفة  

اإلمي  هبا،  يعمل  اليت  املرحلة  يف  التعليم  أبهداف  مواكبة  التامة  هبا،  واالعتزاز  والتعليم  الرتبية  مبهنة  ان 
 املستجدات والتطورات الرتبوية والتعليمية، مساعدة املرؤوسني على النمو املستمر. 

وحب   الدائم  النشاط  املبادرة،  وروح  والطموح  الذكاء  يف  مثال  فتتمحور  الشخصية  اخلصائص  عن  أما 
و  اقرتاحاته   إخضاع  حوله،  يدور  ملا  الثقة  االستطالع  اآلخرين،  يقوله  ملا  التفهم  واالختبار،  للنقد  آرائه 

ابألفراد وابملؤسسة اليت يعمل هبا، القدرة على التكيف واملهارة وحسن األداء، القدرة على حتليل املواقف 
-117، ص. 2007بشكل سريع ومستمر، يتميز ابلعدل واإلنصاف واالستقامة" )رافدة عمر احلريري، 

118    .) 
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 : قبل أن نتطرق لتعريف اجلودة يف التعليم يتطلب األمر تعريف اجلودة ودة يف التعليماجل1-4
اجلودة أبهنا: "عملية ختطيطية، تستلزم  تتبع اخلطوات    (joseph. Juran)ونعين هبا: " يعرف جوران  

ا احتياجات  تلبية  املنتج،  مميزات  حتسني  احتياجاهتم،  هي  وما  العمالء  هم  من  حتديد  جملتمع  التالية: 
 . edward sallis, 2002, P.42-43)والعمالء")

من خالل هذا التعريف نستخلص أن اجلودة عملية إرادية ختطيطية هتدف إىل حتسني املنتج وحتقيق الرضا 
 الوظيفي للعمال وكذلك تلبية احتياجاهتم )العمال( واحتياجات أفراد اجملتمع ككل.

احتياجات توقعات الطالب إىل خصائص حمددة تكون أساسا يف فنعين هبا "ترمجة    اجلودة يف التعليمأما  
تعليمهم وتدريبهم لتعميم اخلدمة التعليمية وصياغتها أبهداف مبا يوافق تطلعات الطلبة املتوقعة")مسعودة  

 (. 96، ص. 2016شريفي، 
خمتلف   تعكس  فهي  وهبذا  الرتبوي،  النظام  عناصر  مجيع  تشمل  التعليم  يف  تشمل  فاجلودة  اليت  األبعاد 

 الكفاءة وفعالية األفراد لتحقيق أهداف املؤسسة التعليمية عامة واملؤسسة اجلامعية خاصة. 
الشاملة1-5 اجلودة  هاتشن  إدارة  يعرف   :(Hatchen.A)    مدخل" أبهنا:  الشاملة  اجلودة  إدارة 

النجا  لتحقيق  العاملني  يرتكز على اجلودة مبشاركة مجيع  الذي  املنظمة  املدى من خالل لإلدارة  ح طويل 
 (. 27، ص.2007إرضاء املستفدين")سهيلة الفتالوي حمسن كاظم ، 

يتضح لنا من خالل هذا التعريف أن  مفهوم  إدارة اجلودة الشاملة يتمحور  يف متغريين اثنني ومها: "املتغري  
، القيادة، التحسني املستقل ويشمل مبادئ  إدارة اجلودة الشاملة واليت تتلخص يف: )الرتكيز على العمالء

التنظيمي يف ظل تطبيق مشروع  ويشمل األداء  التابع  العمليات( واملتغري  إدارة  العمال،  املستمر، مشاركة 
اإلنتاج(" جودة   للعمال،  الوظيفي  الرضا  العمل،  )كفاءة  عنه:  ينجم  والذي  الشاملة  اجلودة   إدارة 

.(Rula Ali -al Damen, 2017, P . 193) 
جند كوال حني  التعليميةيعرف    t.j.kowalskiشي  يف  املؤسسات  يف  الشاملة  اجلودة  أبهنا:    إدارة 

إدارية حتقق   التعليمي، فهي عملية  "أسلوب تطوير شامل ومستمر يف األداء يشمل كافة جماالت العمل 
أهداف كل من سوق العمل والطلبة، أي أهنا تشمل مجيع وظائف ونشاطات املؤسسة التعليمية ليس فقط 
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إنت  ثقتهم، يف  وزايدة  الطلبة  رضا  حتقيق  على  حتما  ينطوي  الذي  األمر  توصيلها،  يف  ولكن  اخلدمة  اج 
 (. 07وحتسني مركز املؤسسة التعليمية حمليا وعامليا")حلبيب بلية، )ب.ت(، ص.

وهذه  اجلامعة1-6 الكليات  من  جمموعة  تتضمن  حبيث  العايل  التعليم  مؤسسات  من  اجلامعة  تعترب   :
بد تتضمن  العلمية األخرية  التخصصات  خمتلف  يف  العلمي  البحث  وخمابر  األقسام  من  جمموعة  ورها 

 واألدبية. 
يف:   )وتتمثل  املدخالت  يف  تتمثل  اجلامعات  توفرها  اليت  التعليمية  اخلدمة  عليها  تعتمد  عناصر  وهناك 

( وذلك لتلبية  الطلبة، هيئة التدريس، الوسائل املادية( واملخرجات )وتتمثل يف أعداد املتخرجني من الطلبة 
 (. 336-335احتياجات األطراف املستفدين") عبد الرمحان عبد الواحد أمال، )ب. ت(، ص.  

 منهجية البحث:  2
من أجل كشف العالقة املنهج التفسريي  لقد اعتمدان يف دراستنا هذه على  منهج الدراسة:  2-1     

يقول إميل دوركاي "فكل ما يطالب به هذا العلم  السببية واالرتباطية  بني الظواهر االجتماعية، ويف هذا  
محداوي، )ب.ت(،    هو أن يعرتف الناس أبن قانون السببية يصدق أيضا على الظواهر االجتماعية")مجيل

 (. 15-14ص. 
وتتمحور العالقة السببية يف دراستنا هذه من خالل حتسني األداء الوظيفي لألساتذة وعالقته إبدارة اجلودة 

 الشاملة يف اجلامعة اجلزائرية عامة وجامعة معسكر خاصة. 
النظرية:  ا2-2 أهنا توجه وتنظم مسار البحث، وعليه  ملقاربة  العلمية  النظرية يف البحوث  تتلخص أمهية 

القرن   هناية  اليت ظهرت يف  الوظيفية  البنائية  النظرية  املعتمدة هي  القرن    19النظرية  وكانت  20وبداية   ،
على االنتقادات اليت وجهت لكل من النظرية البنائية والنظرية الوظيفية هذا من جهة ومن    مبثابة رد فعل

جهة أخرى لتكملة أعمال اليت بدأت هبا كل من النظريتني البنائية والوظيفية. ومن أهم رواد هذه النظرية 
من املبادئ العامة  نذكر روبرت مريتون، هربرت سبنسر، اتلكوت ابرسونز، رايت ميلز، راد كليف براون، و 

 املتفق عليها من قبل هؤالء الرواد نذكر املبادئ التالية:  
يتكون اجملتمع أو املؤسسة أو اجلماعة مهما يكن غرضها وحجمها من أجزاء خمتلفة بعضها عن بعض، -"

 وعلى الرغم من اختالفها إال أهنا مرتابطة ومتساندة واحدهتا مع األخرى. 
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 جلماعة ميكن حتليلها حتليال بنيواي ووظيفيا إىل أجزاء أولية.اجملتمع أو املؤسسة أو ا-
األفراد - أو حاجات  إليها  املنتمني  تشبع حاجات  اجلماعة  أو  املؤسسة  أو  اجملتمع  يؤديها  اليت  الوظائف 

أو   وظائف كامنة  اجتماعية،  أو  نفسية  مادية،  أو  روحية  حاجات  تكون  قد  احلاجات  وهذه  اآلخرين، 
 وظائف ظاهرة. 

إحسان    كل جزء من أجزاء اجملتمع أو املؤسسة أو اجلماعة له وظائف بنيوية انبعة من طبيعة اجلزء" )  أن-
 (. 50-48، ص.  2005حممد احلسن، 

ما ميكن التنويه إليه، أن النظرية البنائية الوظيفية قد سامهت يف تفسريها للتغري االجتماعي معتمدة يف ذلك 
يؤثر   ما  اجتماعي  نظام  يطرأ على  تغري  أي  بينها، مبعىن  فيما  االجتماعية  األنظمة  وأتثري  مبدأ أتثر  على 

االجتماعي هو تغري ديناميكي، ألنه ظاهرة    ابلضرورة على ابقي األنظمة اليت يتضمنها اجملتمع، وأن التغري
 طبيعية. 

أما النظرية الثانية املعتمدة يف الدراسة هي نظرية اإلدارة العلمية وهي النظري املعاصر للنظرية الكالسيكية 
فريدريك   املثال  سبيل  على  نذكر  النظرية  هذه  رواد  أهم  ومن  فايول،  هنري  األساسي  رائدها  اليت كان 

 ماتكاف، هنري اتون، فرانك جلربت، جارلس اببيج. اتيلور، هانري 
"ومن أهم املبادئ اليت قدمتها نظرية اإلدارة العلمية أو التايلورية نسبة إىل فريدريك وليام اتيلور هي ما   

الزمن واحلركة هبدف -يلي: التوصل إىل أعلى درجة من تقسيم العمل، وميكن استخدام دراسات  ضرورة 
إنتاج  التوصل إىل الطريقة امل ثلى والوحيدة ألداء العمل، وهي الطريقة اليت تسمح بتحقيق أعلى متوسط 

 يومي. 
التأكد من سالمة أداء العمل على حنو مناسب عن طريق اإلشراف الدقيق على العمال مع استخدام  -

 أنواع خمتلفة من اإلشراف للتأكد من صالحية وسائل العمل وسرعة العمل ونوعيته وطريقة األداء.
ب وضع نظام احلوافز على أساس األجر ابلقطعة، فكلما زاد عدد الوحدات اليت ينتجها العامل ارتفع  جي-

 أجره،
الرئيسي الذي حيفز اإلنسان على العمل")لطفي   أن األجر هو احلافز  إبراهيم،  إذ  ، ص.  2007طلعت 

96-97 .) 
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التنظيمية عن طريق تقسيم العمل    ففي نظر اتيلور أن التنظيم اآليل ميكن أن حيقق احلد األعلى للكفاءة
 واإلشراف الدقيق وتطبيق نظام احلوافز املادية. 

العقالنية،   التالية: تقسيم العمل،  النقاط  العلمية ترتكز على  أن نظرية اإلدارة  لنا  ومما سبق ذكره، يتضح 
شبه   املنظمة كنظام  جعل  العمل،  على  اإلشراف  العمل،  تنظيم  احلوافز،  نظام  على  مغلق،  االعتماد 

 االهتمام بدراسة الزمن واحلركة، االعتماد على التكنولوجيا.
ما هو جدير ابلذكر، أن اعتمادان على هذه النظرايت له أهداف علمية من جهة حناول معرفة أمهية النسق  
واألساتذة  للعاملني عامة  الوظيفي  األداء  وأثره على  الشاملة ابجلامعات  اجلودة  تبنيه ملشروع  عند  العلمي 

اصة الذين يقومون بتلقني وتعليم الطلبة يف ختصص ما لتحقيق متطلبات سوق العمل، ومن هنا سيتم خ
أو   اجملتمع  يؤديها  اليت  الوظائف  أن  إىل  يشري  الذي  الوظيفية  البنائية  النظرية  مبادئ  إحدى  على  الرتكيز 

وهذه احلاجات قد تكون  املؤسسة أو اجلماعة تشبع حاجات املنتمني إليها أو حاجات األفراد اآلخرين،  
 حاجات روحية أو مادية، نفسية أو اجتماعية، وظائف كامنة أو وظائف ظاهرة.  

أما االعتماد على نظرية اإلدارة العلمية بناءا على افرتاضاهتا أن العلم يستطيع أن حيدد دائما أسرع وأفضل 
 لتايل الوصول إىل أهدافها النبيلة. الطرق إلجناز العمل وابلتايل حتقيق الكفاءة التنظيمية للجامعات واب

التقنية املعتمدة يف هذه الدراسة جلمع املعطيات حول املوضوع هي تقنية املالحظة   قنيات الدراسة: ت2-3
، ص.  2004)موريس أجنرس،    وهي "من التقنيات املباشرة واليت تنتج معلومات مل تكن موجودة من قبل"

الدرا( 184 يف  املعتمدة  املالحظة  ونوع  فيما ،  التقنية  هذه  حماور  وتتلخص  ابملشاركة،  املالحظة  هي  سة 
 املعطيات السوسيومهنية: اجلنس، الرتبة، الكلية، القسم.-أ   يلي:
 األداء الوظيفي لألساتذة وعالقته إبدارة اجلودة الشاملة ابجلامعة. -ب
 ابلكلية خاصة واجلامعة عامة. أساليب وطرق معتمدة يف تطبيق وجتسيد إبدارة اجلودة الشاملة -ج
 جتليات ومظاهر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ابلكلية جبامعة معسكر. -د
 حدود الدراسة: 2-4
 اجلزائر. -متت الدراسة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة معسكر احلدود املكانية: -
 .  2019إىل أواخر شهر نوفمرب 2018متتد الفرتة من بداية شهر نوفمرب  حلدود الزمانية: -
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 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل )األهداف واملعايري(: اثنيا: 
 سنسعى يف هذا العنصر أهداف ومعايري إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل وهي كاآليت:    
تتعدد وتتنوع أهداف تطبيق إدارة أهداف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل:    1

 اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل وهي كالتايل: 
 وضوح الربامج األكادميية وحمتوايهتا. -"      

ابلعملية  - املعنيني  من  وغريهم  العمل  وأرابب  للطالب  واضحة  معلومات  أهداف  توفري  حول  التعليمية 
 الربامج األكادميية وأبهنا توفر الشروط الالزمة لنجاحها.

التخصصات - ومتطلبات  العاملية  املعايري  مع  تتفق  املعتمدة  للربامج  التعليمية  األنشطة  أن  من  التأكد 
 وكذلك حاجات املؤسسة والطلبة واجملتمع. 

 ذ واإلشراف على الربامج األكادميية. توفري آلية ملساءلة مجيع املعنيني ابإلعداد والتنفي-
 االرتقاء بنوعية اخلدمات املهنية اليت تقدمها املؤسسة للمجتمع.-
 وضع املعايري واخلصائص اليت ينبغي أن تتوفر يف مجيع عناصر العملية التعليمية. -
 ضبط وتطوير النظام اإلداري يف املؤسسة التعليمية. -
 مجيع اجملاالت. االرتقاء مبستوى الطلبة يف -
 ضبط شكاوي الطلبة واألولياء وحماولة التقليل منها وإجياد حلول.-
 زايدة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى األداء العاملني-
 (. 11-10)حلبيب بلية، )ب.ت(، ص.  منح املؤسسة التعليمية االحرتام والتقدير واالعرتاف احمللي"-

أن   لنا  يتضح  ذكره،  سبق  فوائد  مما  هلا  العايل  التعليم  مؤسسات  يف  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  أهداف 
كتحسني -متنوعة  سواء على مستوى العمالء )الطلبة، األساتذة،...( أو على مستوى اجلامعة ككل "

 ة وكلياهتا املختلفة. رضا الطالب وزايدة ثقتهم مبستوى جودة خدمة التعليم املقدمة هلم من قبل اجلامع
إقامة ورش عمل وبشكل  - أدائهم من خالل  واالداريني وتطوير كفاءة  التدريس  هيئة  أعضاء  زايدة رضا 

 منتظم يف اجلامعة. 
 ختفيض نسبة الرسوب لدى الطلبة اجلامعيني.-
 حتسني املركز التنافسي للجامعة بني اجلامعات احمللية والعاملية. -



  30/09/2021بتاريخ  02العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

146 

 

 سامهة يف التنمية االقتصادية وتطوير اجملتمع احمليط ابجلامعة. تعظيم دور اجلامعة يف امل-
التحسني - هدفها  التعليم،  يف  الشاملة  اجلودة  بثقافة  تسميتها  ميكن  اجلامعة،  يف  جديدة  ثقافة  تكوين 

 (. 520، ص. 2008املستمر يف مجيع أقسام وكليات اجلامعة")سوسن شاكر جميد وحممد عواد الزايدات،
تطبيق    2 اجلامعات: معايري  الشاملة يف  اجلودة  يف   إدارة  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  أهداف  لتحقيق 

 اجلامعات يتطلب األمر توفر جمموعة من املعايري وهي كالتايل:
 توفر املصادر املادية لدعم التعليم والتعلم. -"      

 توفر املوظفني املؤهلني لدعم التعليم والتعلم. -
 املفهومة من اهليئة التدريسية والطلبة. توفر األهداف -
 ارتباط حمتوى املوضوعات الدراسية أبهداف الربانمج وغاايته. -
 تشجيع الطلبة على املشاركة الفاعلة وحتملهم املسؤولية يف التعليم.-
 التقييم الصادق واملوضوعي والعادل.-
 التقييم الذي يغطي أهداف املسار وغاايته بشكل واسع. -
 لبة للتغذية الراجعة املفيدة من التقييم. تلقي الط-
قابلة لالنتقال إىل اجلامعة") عاصم شحادة علي،  - الطلبة على مهارات ومعرفة  ، ص.  2009حصول 

196-197 .) 
ولكي تقوم اجلامعات بتطبيق هذا النظام البد أن تقوم خبطوات معينة من أجل حتقيق ما ترجو إليه من  

العامل لدى  األداء  املستوى  التدريس  رفع  طرائق  وحتسني  التكاليف  وختفيض  اخلدمات  نوعية  وحتسني  ني 
جينيها   اليت  الفوائد  من  وغريها  املناقشة  على  اجلامعات  واستمرارية  للمؤسسة  العاملني  لدى  الوالء  وزايدة 

 األفراد العاملون يف اجلامعة، ومن أهم هذه اخلطوات نذكر: 
 تشكيل اللجان املتعددة ذات الكفاية. -"
 ب العاملني واملديرين يف اجلامعة. تدري-
 إعداد دليل اجلودة. -
 (. 197، ص. 2009حتديد عناصر إدارة اجلودة") عاصم شحادة علي،  -
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مع حتديد أهداف ومعايري تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات، نطرح سؤاال ما هي األساليب والطرق 
 الشاملة يف اجلامعة؟اليت نعتمد عليها يف تطبيق إدارة اجلودة 

النتائج: اثلثا:   معسكر    حتليل  جامعة  يف  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  وطرق  أساليب  لطرح  التطرق  قبل 
 جيب اإلشارة إىل مبادئ التعليم اجلامعي يف ظل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وهي كالتايل: 

الشاملة  1 اجلودة  إدارة  تطبيق  ظل  يف  اجلامعي  التعليم  تقدي مبادئ  على  العنصر  هذا  يف  سنعمل   :
 جمموعة من املبادئ للتعليم اجلامعي يف ظل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وهي كالتايل:

 الرتكيز على العمالء واملستفدين. -"
 حتديد التغريات املتوقعة قبل أداء العمل. -
 عمل من خالل نظم حمددة وموضوعة إبحكام. تعاون فريق ال-
 العمل على حتقيق أهداف اجملموعة اليت تعكس رؤية املنظمة. -
 التحسني املستمر. -
 مجع واستخدام البياانت الكمية وحتليلها بشكل منظم. -
 البحث عن املعلومات اخلارجية املتعلقة ابلبيئة. -
 التحسني. اإلفادة من االنتقادات يف عملية -
 (. 35تفويض السلطة للعاملني")أمحد عبد هللا الرشدي، )ب.ت(، ص. -

أمهية  تعكس  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  ظل  يف  اجلامعي  التعليم  مبادئ  أن  لنا  يتضح  ذكره،  سبق  مما 
)األساتذة(   مسامهتهم    العمال  متطلبات  ومدى  وفق  العايل  التعليم  مؤسسات  داخل  التعليم  جتويد  يف 

 ملواجهة خمتلف التحدايت الداخلية منها واخلارجية.  العصر
معسكر كنموذج(:    2 )جامعة  اجلامعات  يف  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  من خالل أساليب وطرق 

الدراسة امليدانية اليت اعتمدان فيها على تقنية املالحظة ابملشاركة جلمع املعطيات توصلنا إىل جمموعة من 
مد عليها جامعة معسكر يف ضوء تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم، وتتمثل  األساليب والطرق اليت تعت

 هذه األساليب والطرق فيما يلي: 
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نقصد ابلتخطيط هنا حسب ما أشار إليه نبيل السمالوطي أبنه "املواءمة بني   التخطيط والتوجيه: 2-1
امل وتوجيه  وتنسيق  تعبئة  يعين  فهو  عمليا،  متاح  هو  وما  مطلوب  هو  البشرية  ما  والقوى  والطاقات  وارد، 

وتعمل كل خطة  معينة حتددها اخلطة،  زمنية  فرتة  األهداف يف  ويتم حتقيق هذه  أهداف معينة،  لتحقيق 
 (. 55، ص.2013أمحد انفع املدادحة،  على حتقيق األهداف أبقل تكلفة ممكنة عمليا")

ترتك اليت  التخطيط  عملية  فكرة  توضيح  جيب  العنصر  هذا  يف  الذي وعليه،  التدريب  أسلوب  على  ز 
قبل   من  واملنظم  املخطط  "اجلهد  به  نعين  والذي  الدراسة  من  الالحقة  املرحلة  يف  أمهيته  عن  سنتحدث 
املنظمة لتزويد العاملني مبعارف معينة وحتسني وتطوير مهاراهتم وقدراهتم وتغيري سلوكهم واجتاهاهتم بشكل 

 (. 36، ص:  2015أبو شندي، اجيايب وبناء")سعد 
املهنية   الكفاءة  رفع  شأنه  من  التعليمية  العملية  يف  التكنولوجية  التقنيات  استعمال  على  التدريب  هذا 
العلم  ميدان  يف  العاملية  عامل  للدخول  العلمية  انتاجاهتم  يف  عليها  لالعتماد  تشجيعهم  وكذلك  لألساتذة 

 واملعرفة الكل يف ختصصه. 
معتنا هو من أجل حتقيق التنمية املهنية لألساتذة اليت ينجم  أما اهلدف من هذا التوجيه اليت تعتمد عليه جا

العلمي  التقدم  املهارات هبدف حتقيق  وتطوير  أستاذ يف ختصصه  املعارف كل  وزايدة  األداء  عنها حتسني 
 واملعريف هلم )األساتذة(. 

والتوجيه اليت تعتمد عليهما جامعتنا يف إعداد رزمانة سنو  التخطيط  فيها وتتجسد معامل ومظاهر  ية حتدد 
العادية والدورة االستدراكية( وهبذا يستطيع األستاذ معرفة  فرتات إجراء االمتحاانت )االمتحاانت الدورة 
بداية وهناية أدائه الوظيفي لكل سداسي وابلتايل يستطيع التحكم يف طريقة وكيفية اجناز مهامه التعليمي  

لعلمية وفقط أما طريقة تنظيم وتسيري االمتحاانت هو دون تقصري وابلتايل حصر وظيفته يف مترير الرسالة ا
انعقاد  اتريخ  الرزمانة  هذه  تتضمن  الكلية(.كذلك  وإدارة  العامة  )املديرية  أخرى  جهات  مسؤولية  من 

 اللجان العلمية واجملالس العلمية للكلية وللجامعة عامة. 
قيات العلمية والدورات التكوينة زد عن ذلك جند أن هذه الرزمانة حتتوي على برانمج للمحاضرات وامللت

 الكل يف ختصصه.
ما ميكن التنويه إليه، أنه توجد عدة قواعد حتكم العالقة بني القائد وبني املخططني وهي كالتايل:"ينبغي أن  

 يكون القائد على اتصال مباشر ابملخططني وإن جيتمع هبم بصورة منتظمة. 
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 أكثر خطط املؤسسة أمهية. ينبغي على القائد أن يقرأ ويعرف ويفهم -
عمليا  - تطبق  للمؤسسة ألن  الفرصة  وذلك إلاتحة  ملمارسة هذه اخلطط  يكون مستعدا  أن  القائد  على 

 (.  165، ص. 1989مسيث بريي، العناصر املهمة من هذه اخلطط")
وهذه القواعد اليت تربط بني القائد واملخططني هي متوفرة يف جامعة معسكر وابألساس القائد والذي هو  
وتطبيق   يف جتسيد  األساسي  واملوجه  املخطط   نفسه  هو  مسري  طاطة  بن  الدكتور  األستاذ  اجلامعة  مدير 

 مشروع اجلودة جبامعتنا.  
ودة ابجلامعة تتطلب وجود العمل اجلماعي داخل  : إن فلسفة تطبيق اجلاملشاركة يف اختاذ القرارات2-2

أي منظمة وابلتايل ضرورة  إعطاء أمهية لألساتذة وذلك ابشرتاكهم يف وضع الربامج التعليمية للطلبة، وهذا  
" ، حبيث طلب منا حنن األساتذة  2019-2018ما ملسناه يف جامعتنا السنة املاضية "السنة اجلامعية  

د ويف كل املستوايت والعمل على مقارنة الربامج السابقة مع الربامج املقرتحة من  اقرتاح مواضيع لكل املوا
طرفنا ومدى توافقها مع مستوايت وحاجيات الطلبة من جهة وحتسني املستوى العلمي للجامعة من جهة 

 اثنية ومدى مالئمتها ملتطلبات سوق العمل من جهة اثلثة.
أداء العمل    فالتعاون بني األساتذة يف إجناز الربامج تنمية مهاراهتم يف  واملناهج الدراسية "يساعدهم على 

وكذلك حتقيق الرضا الوظيفي الذي يؤدي إىل شعورهم )العمال(  ابلسعادة أثناء أدائهم للعمل مما حيقق  
 (. Edwards Deming, 2000, p. 10النجاح  الطويل املدى ملؤسساهتم" )

اجلماعي العمل  أن  إليه،  التنويه  ميكن  التعليم    ما  يف  الشاملة  اجلودة  إدارة  مبادئ  من  يعترب  ابملؤسسة 
تفرقة، كل  بدون  القمة  إىل  القاعدة  من  التعليمية   ابملؤسسة  العاملني  جلميع  واملنصفة  الفعالة  فاملشاركة 
حسب موقعه وبنفس األمهية مما سيؤدي إىل اندماجهم الكامل يف العمل وابلتايل يسمح ابستخدام كل  

 اهتم الكامنة ملصلحة املؤسسة التعليمية اليت ينتمون إليها. قدراهتم وطاق
ويف هذا العنصر نشري إىل ضرورة مراقبة انتاجات األساتذة ومدى فعاليتها التقييم الذايت لألساتذة:  2-3

اجلامعية " السنة  من  ابتداء  بوادرها  أخذت  العملية  وهذه  الوظيفي،  أدائهم  "  2018-2017يف حتسني 
ث حيضر املدير ونوابه وعميد الكلية يف اجتماع مرتني يف السنة )بداية السنة شهر سبتمرب أو ليومنا هذا حبي

أكتوبر ويف منتصف السنة )شهر جانفي أو شهر أفريل( فتعرض انتاجات كل أستاذ ابلقسم والرتبة اليت  
( من أجل  حيتلها من خالل عرض  اإلنتاجات العلمية لكل أستاذ )كتب، مقاالت، ملتقيات، اخرتاعات 
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العادية أو يف الدورة   الطلبة يف االمتحاانت  نتائج  يتم عرض  العلمي لكل أستاذ، وكذلك  معرفة املستوى 
علم   واالجتماعية )قسم  اإلنسانية  العلوم  أقسام كلية  لكل  املستوايت  مقاييس ويف كل  لكل  االستدراكية 

   االجتماع، قسم الفلسفة، قسم علم النفس وقسم العلوم اإلنسانية(.
وبناءا على هذا العرض املفصل للمسار املهين والعلمي لألستاذ يفتح ابب النقاش بني املدير وكل أساتذة  
الطلبة  مشاكل  معاجلة  وكذلك  مهامه  أداء  أثناء  األستاذ  هلا  يتعرض  اليت  املشاكل  معاجلة  وحماولة  الكلية 

 والسعي لتحسني املستوى العلمي للطلبة كما وكيفا. 
رحلة من التقييم العلمي واملهين لألستاذ ما هي إال أسلوب ينتهجه مدير اجلامعة  ملعرفة  ابختصار، هذه امل

لتحقيق اجلودة   له، من أجل وضع معايري  انتاجات األستاذ وعالقتها ابألداء الوظيفي  نوعية العالقة بني 
 دارة العمال ابجلامعة وكذلك ال جيب أن نتجاهل أن تقوي األداء يعترب أحد الوظائف األساسية إل

واألساتذة   عامة  اجلامعة  )عمال  مرؤوسيهم  ومسؤوليات  واجبات  متابعة  اجلامعة  الرؤساء  واجب  فمن 
 خاصة( بشكل دوري ومستمر لضمان جناح اجلامعة داخل اجملتمع الذي تنتمي إليه وخارجه.  

من الضروري أن يكتسب األساتذة التكنولوجيا اجلديدة التكوين والتدريب التكنولوجي لألساتذة:  2-4
ابعتبارها عنصرا أساسيا يف تفكري اإلدارة املعاصرة، وأن حيسنوا استخدامها وذلك عن طريق إتباع أسلوب  

والتدريب   املستمر التكوين  التطوير  املؤسسة هبدف حتقيق  الالزمة يف  التغيريات  وإحداث  التطور   ملواكبة 
ا األداء  عبارة عن وحتسني  فالتدريب حقيقة هو  اجلديدة،  واخلربات  املهارات  وإكساهبم  للعاملني  لوظيفي 

النمو يف مهنتهم والتمكن من مهاراهتم حيث حيصلون على   العاملني من  "برامج خمططة ومنظمة  متكن 
أدائهم الوظيفي وسلو  كهم  خربات معرفية ومسلكية جديدة من شأهنا تزيد من طاقاهتم اإلنتاجية وحتسني 

   (.70، ص. 2007التنظيمي")رافدة عمر احلريري، 
التعليم، حبيث يساهم   إدارة اجلودة الشاملة يف  التدريب من بني الوسائل املعتمدة يف تطبيق  إذن:  يعترب 

 "التدريب   يف تنمية مهارات العمال وزايدة الرضا الوظيفي لضمان التحسني املستمر" 
Vijayan gurumurthy lyer, 2018, p :546) .) 

العلوم   بكلية  األساتذة  هلا  تعرض  اليت  التكوينات  خمتلف  طرح  على  سنعمل  هذه  دراستنا  خالل  ومن 
اإلنسانية واالجتماعية مبختلف أقسامها وتتمثل يف أايم تكوينية حول استخدام املنصات التفاعلية العلمية،  

التالية  التعريف أبمهية وطريقة استعمال  من أجل تدريب األساتذة على استعماهلا واليت تضمنت احملاور   :
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google scholar- researchgate- scopus  لالعتماد ضروري  األمر  أصبح  ألنه   ،
إطار  يف  واالندماج  للدخول  لتهيئته  اجلامعي  األستاذ  لدى  املعارف  وتطوير  لتنمية  املنصات  هذه  على 

 العاملية. 
حتسني   "على  املستمر  التدريب  يتطلب  التكوين  هذا  مع  ولكن  التكيف  قصد  وأدائه  العامل  مهارات 

منصب عمله والقيام به دون أية صعوابت، كما أن التطور املستمر يف التكنولوجيا وطغيان العوملة يفرض 
الوسائل  أهم  من  اليوم  تعد  املستمر  التدريب  فعملية  العمال،  ومعارف  مهارات  ودقيقة يف  واضحة  زايدة 

البشري املورد  وتكييف  لتأهيل  وآخر    الفعالة  أحدث  مع  دائما  الصورة  يف  وضعه  عن  فضال  العمل،  يف 
للمؤسسة") واخلارجي  الداخلي  املستويني  على  والعملية  العلمية  واألساليب  بن التطورات  أمحد  بن  منري 

 (. 117، ص. 2016دريدي، 
أداء ا التكنولوجي تتلخص أمهيتهما يف ضمان  والتكوين  التدريب  إليه، أن عملييت  التنويه  لعمل  ما ميكن 

بفعالية من جهة ورفع معنوايت األساتذة كالثقة ابلنفس وحتقيق االستقرار النفسي وصوال هبم إىل حتقيق  
لتطورات العصر من جهة   الرضا الوظيفي هلم من جهة اثنية واستقرار واستمرار وجناح اجلامعة ومواكبتها 

 اثلثة. 
  خامتة: 
فلسفة        أن  إعطاء أمهية  حقيقة ال ميكننا جتاهلها  منا  إدارة اجلودة الشاملة ابجلامعات تتطلب  تطبيق 

من   الوظيفي  أدائه  أجل ضمان حتسني  من  الفكرية  قدراته  لتنمية  بتطوير كفاءته  وذلك  البشري  للعنصر 
جهة ومواكبة التطورات والتحوالت اليت يشهدها اجملال العلمي واملعريف من جهة اثنية واالهتمام مبتطلبات  

  ياته ابعتباره األساس يف جناح العملية من جهة أخرى.السوق وآل
ولتجويد التعليم وخنص ابلذكر حتسني األداء الوظيفي لألساتذة ابجلامعة يتطلب األمر منا إتباع العديد من  

 واليت تتلخص أهم نتائجها فيما يلي: حسب حتليل معطيات الدراسة(األساليب والطرق)
 عملية التخطيط والتوجيه لتجويد التعليم من جهة وحتسني األداء الوظيفي أمهية القائد )مدير اجلامعة( يف-

 لألساتذة من جهة أخرى.
الربامج - إعداد  يف  الوظيفي كمشاركتهم  أبدائهم  تتعلق  اليت  القرارات  اختاذ  يف  األساتذة  مشاركة  ضرورة 

 الدراسية. 
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 الوظيفي. ضرورة مراقبة انتاجات األساتذة وأثرها يف حتسني أدائهم  -
ضرورة اعتماد األساتذة على التكنولوجيا اجلديدة يف التعليم وحسن استخدامها من خالل إتباع أسلوب -

 ألهنا)التكنولوجيا( تتطلب املهارة والكفاءة املهنية.  التكوين والتدريب التكنولوجي،
 اليت نقدمها يف هذه الدراسة هي ما يلي:  واملقرتحات ومن بني التوصيات

 إعطاء أمهية للمورد البشري ابعتباره عنصرا فعاال يف تطبيق مشروع اجلودة ابجلامعات. -
 االعتماد على القيادة الدميقراطية املتشبعة ابلروح العلمية والكفاءة املهنية.-
 ومراعاة متطلبات السوق. رسم خطط لتحقيق اجلودة بناءا على احتياجات املخرجات )الطلبة( -
أن تكون معامل فلسفة إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم ذات خصوصية اجتماعية حمضة وذلك من خالل -

 مراعاة ظروف ومتطلبات سوق العمل ابجملتمع اجلزائري عامة واجملتمع املعسكري خاصة. 
CONCLUSION: 
      In fact ,The philosophy of applying total quality management in 
universities requires us to give importance to the human element By 
developing the competence to develop intellectual abilities in order to 
ensure better performance and  interest to market requirements. 
This study, which was conducted at the faculty of humanities and social 
sciences 
 at the University of mascara , It can improve the functionality of teachers 
Through an Implementation many methods fitness for use for 
exemple planning and orientation, technological formation and training and 
self-evaluation for the teacher. 
-The importance of the leader (Rector) in the planning and directing 
process. 
- The need for adoption of teachers on new technology in education. 
The recommendations we present in this study are: 
- The importance of human resource in the application of quality 
universities project. 
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Abstract:   
       The main purpose of this study is to present the thoughts of the modern 
paradigm on Total quality management and its application in the field of 
education. 
This study aims to identify the methods for use Improving functionality for 
the teachers  in view of  Implementation Total quality management in 
Mascara University. 
       This study, which was conducted at the faculty of humanities and social 
sciences   at the University of mascara , It can improve the functionality of 
teachers Through an Implementation many methods fitness for use for 
exemple planning and orientation, technological formation and training and 
self-evaluation for the teacher. 
   
Key words: total quality management- Quality- education- performance- 
Teacher . 
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 ملخص: 
ظل           يف  السيما  العمومية،   اإلدارات  عصرنة  يف  رهاانت كبرية  من  العمومية  الوظيفة  موضوع  يشكله  ملا  نظرا  

املتعددة اليت عرفتها  التحوالت   الربامج اإلصالحية  العمومية اجلزائرية واليت تتمحور أساسا حول  العميقة اليت أفرزهتا  اإلدارة 

، فإن الوظيفة العمومية مدعوة حاليا و إبحلاح إلعادة النظر يف تنظيمها و سريها  إصالح وعصرنة اإلدارة واخلدمة العمومية

 .لتحقيق عصرنة شاملة، و وضعها يف السياق العام للتوجهات احلديثة يف الفكر اإلداري  وطرق تدخلها ، 
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 مقدمة: 
إن اجلزائر ابعتبارها جزءا من هذا العامل، معنية كغريها من الدول ملواكبة املتغريات املتسارعة اليت أفرزهتا   

العوملة، فهي مطالبة بعصرنة وظيفتها العمومية، كوهنا األداة األساسية لتحقيق التغيري، و هذا مىت أرادت  
تلتحق و  العامل،  يشهدها  اليت  املذهلة  التطورات  تساير  اإلرادة   أن  من  فبالرغم  املتقدمة.  الدول  بركب 

السياسية للدولة للنهوض هبذا القطاع، و اليت ترمجتها خمتلف مسارات اإلصالح منذ االستقالل إىل يومنا  
العمل،  اجلمود يف  و  التباطؤ  و  البريوقراطية  مظاهر  من  تعاين  اجلزائرية،  العمومية  الوظيفة  زالت  ما  هذا، 

ة مستقبلية يف التسيري تسمح هلا مبواكبة تلك البيئة املتغرية. وعليه فان إعادة النظر  ابإلضافة إىل غياب نظر 
يف األساليب احلالية لتسيري قطاع الوظيفة العامة، أصبح ضرورة ملحة من اجل حتقيق مسعى العصرنة. هلذا  

"، و يستمد هذا املقال أمهيته  ارأتينا وسم مقالنا هذا، ابلعنوان التايل: " الوظيفة العامة بني العصرنة والعوملة 
يف كونه يركز على قطاع الوظيفة العامة، حبكم حجمه ودوره يف حتقيق أهداف الدولة، والبحث عن كيفية 
عصرنة  موضوع  أن  احلساس. كما  القطاع  هذا  يف  البشري  املورد  بتسيري  املتعلق  اإلداري  الضعف  تدارك 

اليت حظيت املواضيع  من  يعترب  العمومية  احلديثة    الوظيفة  فالدولة  منها.  املتطورة  سيما  الدول ال  ابهتمام 
اليت   الدول  بني  من  ابعتبارها  واجلزائر   ، املختلفة  إببعادها  للتنمية  التخطيط  عن  املسؤولة  هي  أصبحت 
تسعى ملواكبة احلداثة يف كل اجملاالت، السياسية و االقتصادية، واإلدارية  يتعني عليها تنمية اإلدارة عرب  

أ الفاعلة تطوير  األداة  هو  الذي  البشري  ابلعنصر  واالهتمام   ، فيها  العمل  إجراءات  وتبسيط  جهزهتا 
واملتحركة داخل اجلهاز اإلداري برمته. لذا جيب أن يتضمن النظام القانوين للوظيفة العمومية القواعد اليت 

يشي جيد حىت يقدموا تكفل حسن اختيار املوظفني عند التعيني وأثناء العمل،  وأن تضمن هلم مستوى مع
اخلدمة العامة للمواطنني، بطريقة فعالة ومتضمنة لكل مواصفات اجلودة.  لذا وجب على احلكومة اجلزائرية  
العاملية   التطورات  وملسايرة  األزمة  من  للخروج  العمومية،  إلدارهتا  وعصرنة  حتديث  إجراء  يف  اإلسراع 

ال، والتساؤل املتبادر لألذهان، هو عن إمكانية جناح وااللتحاق بركب الدول املتقدمة الناجحة يف هذا اجمل
العمومية إلخراجها   العامة، عن طريق تطوير اإلدارة  السلطات اجلزائرية يف عملية تطوير وعصرنة الوظيفة 

 من املشاكل العديدة بصفة عامة، والبريوقراطية بصفة خاصة؟

 لتالية:  وحملاولة تبسيط اإلشكالية املطروحة نقوم بطرح األسئلة ا

 *ماذا نقصد ابلوظيفة العمومية، والعوملة يف نفس الوقت؟  
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 و*ما هي أهم مشاكل اإلدارة العمومية اجلزائرية؟

و*ماذا نقصد بعصرنة اإلدارة العمومية، وهل تسري اجلزائر يف الطريق الصحيح حنو حتقيق هذه  
 العصرنة اإلدارية؟  

تناولنا يف    منا  وحماولة   رئيسيني، حيث  مبحثني  إىل  مداخلتنا هذه  قسمنا  التساؤالت،  لإلجابة عن هذه 
األول اإلطار أملفاهيمي للوظيفة العامة والعوملة، أما املبحث الثاين فتناولنا فيه واقع و أفاق إصالح الوظيفة 

 العمومية.           

 للوظيفة العامة والعوملة:   املبحث األول: اإلطار أملفاهيمي

حتتل الوظيفة العمومية يف عاملنا املعاصر، مكانة مرموقة ابعتبارها أداة ومظهرا من مظاهر ممارسة سلطة    
الدولة، فإىل جانب االضطالع بدورها السياسي واإلداري يف النظام املؤسسايت، فهي مطالبة ال سيما يف  

ال  النامية، ابلتكيف مع مقتضيات  البشرية كما ونوعا، ويف الدول  عصرنة، من خالل التحكم يف مواردها 
 .                                     تسخريها و تعبئتها يف خدمة التنمية املستدامة، وهذا ما نريد التحدث عنه يف هذا املبحث

 املطلب األول:  املفهوم النظري للوظيفة العامة و مساهتا األساسية: 

شك      ال  امليادين  مما  يف كافة  وتدخلها  الدولة،   وظيفة  على  واضحا  أثرا  احلضاري  للتطور  أن  فيه 
االقتصادية و االجتماعية و السياسية، و لقد شهد القرن احلايل زايدة واضحة يف املسؤوليات امللقاة على  

الدولة،خاصة  املعيشي    عاتق  املستوى  لتحقيق  الدائم  سعيها  الشعبيف  أفراد  جلميع  )جليب،    املالئم 
اجملتمع،    ،  (19، صفحة  2008 أهداف  لتحقيق  احليوي،  الشراين  العمومية  الوظيفة  جعل  ما  هذا  و 

والنهوض مبستواه يف كافة اجملاالت السياسية واالقتصادية، واالجتماعية من غري تفرقة بني دول متقدمة و  
مساهتا   ونبني  العامة،  للوظيفة  أملفاهيمي  اإلطار  املطلب  هذا  خالل  من  سنتناول  وعليه  انمية.  أخرى 

 األساسية.  
 الفرع األول:املفهوم النظري للوظيفة العامة 

اصطالح الوظيفة العامة معاين كثرية ذات مفاهيم متباينة، فهي يف األصل جمموعة من املهام اليت    حيمل  
تطور   درجة  مقدمتها  يف  عوامل  جمموعة  جناحها  مدى  وحيدد  عمله،  أتدية  أثناء  العام  املوظف  ينجزها 

واألنظمة  والتجهيزات    التشريعات  املالية  املوارد  توافر  ومدى  املتبعة،  العامة  والسياسات  واالسرتاتيجيات 
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العام على أداء مهامه على الوجه األمثل أردان ،  الالزمة. واالهم من ذلك مجيعا قدرة املوظف  ولكن إذا 
نعرج على  الوقوف على معىن دقيق الصطالح الوظيفة العامة، فيجب أن نتطرق إىل معناها العضوي، مث  

 املعىن املوضوعي هلا، وابلتايل نكون قد أعطينا ملفهوم الوظيفة العامة حقه.  
على هذا املعىن، أهنا "جمموعة القواعد القانونية املنظمة   يراد ابلوظيفة العامة بناءااملعىن العضوي:  -أوال 

للموظف العمومي، منذ دخوله للخدمة وحىت خروجه منها" ، صفحة  2007)جعفر،    للحياة الوظيفية 
38)  . 

كونه تضمن عبارة القواعد القانونية،  إن هذا التعريف للوظيفة العامة يرتبط ابلنظام القانوين للموظف العام،  
اليت هي من وضع املشرع يف الدولة. ونظرا ألمهية الوظيفة العامة، تقوم كل دولة بسن تشريعات تنظمها، 
وحتدد طبيعتها، وصوال إىل كيفية االلتحاق هبا، وكذا احلقوق والواجبات املرتبطة هبا، إىل غري ذلك من 

 يع وكذا التنظيم ببياهنا. اجلوانب األخرى الذي يقوم التشر 
يتسم هذا املعىن ابلطابع الفين، وبناءا عليه فان الوظيفة العامة هي" جمموعة املهام  املعىن املوضوعي: -اثنيا

واالختصاصات يناط القيام هبا لشخص معني، إذا توافرت فيه بعض الشروط الضرورية لتويل أعباء هذه  
 .   )اجلوهري، بدون سنة نشر( الوظيفة 

و ابلرغم من اختالف املعنيني يف تعريفهما للوظيفة العامة، حيث يغلب على األول اجلانب لقانوين، يف 
بينهما، بل هو جمرد اختالف يف  الثاين اجلانب الفين، فان هذا ال يعين وجود تعارض  حني يغلب على 

مة، فعلماء اإلدارة العامة يركزون على اجلانب الفين، يف حني يركز  الزاوية اليت ينظر من خالهلا للوظيفة العا
موقف  أما  البعض.  بعضهما  يكمالن  أهنما  احلقيقة  ويف  القانوين،  اجلانب  على  اإلداري  القانون  فقهاء 
الوظيفة   قانون  يف  التأمل  أن  إال  املفهومني،  من  أي  بتبين  يصرح  مل  انه  فنرى  ذلك،  من  اجلزائري  املشرع 

رقم  العامة، األمر  مبقتضى  والصادر  املفعول  يف  )   03-06الساري  املتضمن  2006جويلية 15املؤرخ   ،
العامة، اجلريدة الرمسية عدد العام للوظيفة  القول أن املشرع اجلزائري ،    (. 46القانون األساسي  يؤدي إىل 

اخذ ابملفهوم العضوي بشكل أساسي، وابملفهوم املوضوعي بشكل اثنوي. إضافة إىل أن الوظيفة العامة  
احد   اعتماد  يف  اخليار  دولة  لكل  و  املغلق،  والنظام  املفتوح  النظام  ومها  أساسيني،  نظامني  على  ترتكز 

امل اإلدارية  السياسة  ذلك حسب  املتأثرة  ابألسلوب  النظامني  الدول  من  ابعتبارها  واجلزائر  فيها،  نتهجة 
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األساسي  القانون  مواد  خالل  من  جليا  ذلك  ويظهر  املغلق،  النظام  خيار  على  تعتمد  فإهنا  الفرنسي، 
.  ومربراهتا يف ذلك تكمن يف احملافظة على توازن واستقرار 03-06للوظيفة العامة الصادر مبقتضى األمر  

مية وضمان ستمرارها،مما يضفي عليها بعض السمات األساسية اليت جتعل منها مرتسخة يف  اخلدمة العمو 
)مقدم، الوظيفة العامة بني التطور والتحول من منظور تسيري املوارد البشرية    النظام العام املنتهج يف اجلزائر

 .  (102، صفحة  2013وأخالقيات املهنة، 
  لفرع الثاين:السمات األساسية للوظيفة العامة يف اجلزائر ا

يتسم   الذي  الفرنسي،  النموذج  من  تنهل  اجلزائر  جعلت  والتارخيية  واالجتماعية  السياسية  الظروف  إن 
قانوين   لنظام  خيضع  مستقرا  عمال  العمومية  الوظيفة  واعتبار   ، شاغلها  وشخصية  الوظيفة  شغل  بدائمية 

هو معمول به يف القطاع اخلاص.  والنظام األساسي العام للوظيفة العمومية يف اجلزائر    متميز، خيتلف عما
 :  (13، صفحة 2012)خريف،  يتميز بعدة مسات ميكن ذكرها كاآليت

الوظائف العمومية *التوظيف يتم من طرف اإلدارات املركزية اليت تسهر على تطبيق قواعد شغل  
القطاع  التوظيف يف كل  موحد إلجراءات  و  قانون واحد  وفق  مناصب شاغرة  تولية  أجل  من 

 احلكومي. 
أعطيت   فاألولوية  ذاته،  املوظف  بشخص  ابهتمامه  مطبوع  اجلزائري  النظام  يف  *التوظيف 

العام  األساسي  النظام  تطرق  عدم  من خالل  هذا  ويتضح   . الوظيفة  على حساب  للموظف 
لوظيفة العمومية إىل الوظيفة ابعتبارها جمموعة من املهام واألعمال وإمنا تعرض لتعريف املوظف  ل

اللصيقة بشخص   ، ومل يشرتط لشغل الوظيفة سوى شروط شخصية وعامة وبعض األوصاف 
 املوظف . وهذا يبني أن املشرع اجلزائري أيخذ بشخصية املوظف على غرار النظام املغلق . 

يف ظل النظام األساسي العام للوظيفة العمومية بطابع الدميومة و ذلك متاشيا   *يتسم التوظيف
يظهر هذا من خالل  و  ،مع رغبة املشرع اجلزائري يف خلق نوع من االستقرار الوظيفي للموظفني

الرابعة  املادة  النظ  حمتوى  العاممن  للوظيفة  العام  األساسي  مبقتضى   اجلزائري  ةام  الصادر 
واليت تنص على: " يعترب موظفا كل عون عني يف وظيفة عمومية دائمة ورسم يف   03-06االمر

رتبة السلم اإلداري.."، وهبذا يعترب املشرع اجلزائري دائمية الوظيفة واستقرارها مبثابة الركن األول 
الثاين هو ترمسيه بعد قضائه فرتة تربصية   وجيزة. وهبذا فإن عالقة  يف تعريف املوظف، و الركن 
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وهذا ما نص عليه املشرع اجلزائري حينما نص صراحة    نظامية.  عالقة تعاقدية   املوظف ابلدولة 
اخلاص ابلوظيفة   03-06األمر رقم    نفس   من  عية النظامية للوظيفة يف املادةالسابعة  على الوض

 ساسية وتنظيمية ".  العمومية بتأكيده : " يكون املوظف جتاه اإلدارة يف وضعية قانونية أ
 وينتج عن هذه الوضعية ما يلي :             
إداري.                       بقرار  كذلك  تركها  ويتم  منفرد،  إداري  بقرار  يتم  ابلوظيفة  *االلتحاق 

*ارتكاز التوظيف ابجلزائر على اجلانب املايل كما هو يف سائر خمتلف الدول اليت أتخذ ابلنظام  
 الوظيفة العمومية. املغلق يف ميدان 

*املوظف خاضع ألحكام عامة موجودة سلفا ،ال دخل له يف وضعها أو حتديد حمتواها وتسري 
 على مجيع املوظفني.

*تعديل أحكام الوظيفة العمومية يعود لإلدارة وحدها دون انتظار قبول أو رفض املوظف هلا ، حىت وإن  
ي أن  وجيب   ، القانونية  بوضعيته  ميس  التعديل  هذا كان  يتم  أن  جيب  ، كما  وجمردا  عاما  التعديل  كون 

 التعديل مبقتضى قواعد تشريعية من نفس درجة القواعد املعدلة.  
 املطلب الثاين :أتثري العوملة على عصرنة الوظيفة العامة يف اجلزائر  

االنفتاح   اجتاه  يف  متسارعة  ومتغريات  جذرية  تطورات  الثمانينات  بداية  منذ  وحتديدا  حاليا  العامل  يشهد 
والثقافية دون متكني أي نظام   السياسية واالقتصادية، واالجتماعية  أبعادها  النظم مبختلف  الكامل لكافة 

متداد ثورة املعلومات واالتصاالت أن يعيش يف عزلة عن الكيان العاملي ، نتيجة التطورات التكنولوجية وا
ووسائل  وأساليب  االقتصادي،  واملفاهيم  الفكر  يف  تغيريات  إحداث  إىل  أدى  مما  العامل  أحناء  معظم  إىل 

أصبحت   وابلتايل  اجملتمعات،  بني  القوى  موازين  وقلب  واإلنتاج،  للسياسات  العمل  العوملة تشكل حتداي 
االجتماع والتنمية  واإلدارية،  تغيري االقتصادية  مبرحلة  متر  أصبحت   األخرية  هذه  أن  ذلك  اجلزائر.  يف  ية 

وحتوالت جذرية، تشكل حتداي جداي للبىن القائمة فيها وتوازانهتا االجتماعية، وملا كانت الوظيفة العمومية 
واالقتصادية  السياسية  التحوالت  مع  إىل أتقلم مستمر  ملحة  االقتصادية يف حاجة  الوظائف  شاهنا شأن 

، وبعبارة أخرى، إعادة تكييف وأتهيل دورها ومواردها مبا ميكنها من االنسجام مع أساليب العوملة. اجلارية
فان   العوملة،  العمومية ليس ابألمر اهلني، وذلك ابلنظر إىل التحدايت اليت تفرضها  والن عصرنة الوظيفة 

ظيفة عمومية مؤهلة على حتقيق  انتقال اجلزائر إىل تبين اقتصاد السوق، مرهون يف جانب كبري منه بوجود و 
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توجهات السلطة العمومية، من خالل إعداد النصوص املالئمة، وتطبيق اإلصالحات املرغوب فيها بصفة 
 فعلية.

 الفرع األول: مفهوم العوملة   
تتباين التعريفات لظاهرة العوملة بسبب اختالف زوااي النظر إليها ، فالسياسيون يعتقدون أن العوملة ظاهرة 

تهاء احلدود اجلغرافية السياسية بني الدول ، وميالد حكومة عاملية واحدة ميتد أثرها على املواطنني   وهم  ان
يف دوهلم املختلفة حبيث تسهم يف تدعيم احلقوق السياسية لألحزاب، وحقوق اإلنسان وحريته أينما يكون 

الواقع ، واالقتصاديون يعت إليها يف  ينتمي  العوملة هي حرية االقتصاد على اختالف الدول اليت  أن  قدون 
واخلدمات   السلع  وانتقال  التجارة  وحرية  العمالقة  الشركات  وإقامة   ، الضخمة  األموال  رؤوس  وانتقال 
واألفراد بني دول العامل دون قيود تذكر، الن الشركات مل تعد تنتمي إىل هوية دولة بعينها فهي شركات بال 

ال للعامل كله ، وأصحاب  فتتعرض هوية وتنتج  ثقافات  ثقافة واحدة على مجيع  العوملة هي  أن  ثقافة يرون 
العوملة  ثقافة  يف  وذوابهنا  الذاتية  اهلوية  استالب  وابلتايل   ، والضعف  اجلمود  إىل  الذاتية  الثقافية  اهلوية 
واالجتماعيون  احلياة.  واقع  يف  اإلنسان  احتياجات  تليب  اليت  الوظيفية  الثقافة  أصبحت  ألهنا  اجلديدة، 

الناس ي بني  البطالة  وتعميق  الطبقات  بني  الفروق  وزايدة  االجتماعية  للطبقات  تعزيز  العوملة  أن  عتقدون 
واإلعالميون   . اإلقليمية  الدول  يف  العروق  بني  وصراع   ، االجتماعي  الضمان  واحنسار  الفقر  وزايدة 

وا اإلعالمية  املنظومة  توجه  هي  العوملة  أن  يرون  املعلومات  تكنولوجيا  اجلمهور  وأصحاب  إىل  التصالية 
 املعلومات عرب شبكة عاملية من   العاملي عن طريق الفضائيات اهلوائية املتصلة ابلقنوات التلفزيونية وانتقال

 .( 2007)كامل، بروتوكوالت جلعل العامل قرية كونية صغرية تتبادل املعلومات بشفافية 
اإليديولوجية ، فالعوملة تعرب بصورة مباشرة عن إرادة اهليمنة على العامل من خالل جلوئها إىل  ومن الناحية  

قوى   وإضعاف  هلا  اتبعة  أو  حليفة  تكون  إقليمية،  هيمنة  قوة  وخلق  املطلوبة  التغريات  اإلعالم إلحداث 
الحظ أن العوملة متتاز بعدة اهليمنة اإلقليمية الساعية إىل حتقيق استقاللية اتمة. ومن خالل هذه املفاهيم ي

 :(18، صفحة 2007)كامل،  خصائص منها
 يتحدد بعد مفهوم العوملة بصورة واضحة ال خيتلف فيها اثنان.  -
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والثقافية - والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  منها  متعددة  جوانب  العوملة  مفهوم  يشكل 
األبعاد.                                    هذه  يف  املهتمني  حسب  دراستها  وميكن  واإلعالمية 

 إن العوملة تكسب األقوال واألشياء الصفة العاملية ، وتصبح معرفة يف العامل كله.         -

السياسة والثقافة واالقتصاد، واإلعالم دون انتماء هذه القضااي إىل بلد  ا- لعوملة هي التداخل بني قضااي 
    . )السامرائي، بدون سنة(معني

يف  - فالتطور  الدول،  بني  احلدود  وإلغاء  واملعلومات  واالتصاالت،  التكنولوجيا  تطورات  عن  انجتة  العوملة 
تكنولوجيا وشبكات االنرتنت واحلاسوب الصغري يسمح لإلنسان أن يتجول يف كل العامل دون أن يكون  

 مراقبا ابملعىن الضيق.  
السلع املنتجة، إضافة إىل املعلومات واألفكار من  لعوملة هي صيغة جديدة من انتقال رؤوس األموال و ا-

هوية.                    بال  عمالقة  شركات  طريق  عن  سياسية  حدود  أو  جتارية  قيود  دون  العامل كله،  إىل  حملية  أماكن 
شبكات  - وتقدم  السوفيييت  واالحتاد  برلني  جدار  سقوط  بعد  يظهر  بدأ  جديد  عاملي  نظام  هي  العوملة 

وت االتصاالت.  املعلوماتية  عمليات  كنولوجيا  العوملة  تتطلب  ذلك  إىل  مستمرة   إضافة  وأتهيل  تدريب 
والثقافية   السياسات االقتصادية  قادر على دراسة  وخصوصا يف الفرتة احلالية، من أجل إجياد كادر خبري 

إ على  والعمل  السياسات  هذه  ورصد  العوملة،  قوى  من خالهلا  تعمل  اليت  والسياسية  جياد  واالجتماعية، 
العوملة قدر املستطاع وإمكانية االستفادة من املنجزات  خطط وبرامج مناسبة، لدرء األخطار النامجة عن 
القائمني على رأس الوظيفة  للموظفني  والتأهيل  التدريب  العوملة، وكذلك  والتقنية املواكبة لظاهرة  العلمية، 

   . ( 2014)سامي، ةالعمومية، واجلدد من أجل معرفة استخدام التكنولوجيا اجلديد
 الفرع الثاين:أتثري العوملة على الوظيفة العامة يف اجلزائر 

االقتصادية   العالقات  من  منظومة  اىل  العامل  حتول  األساس  يف  هي  االقتصادي  مبفهومها  العوملة  إن 
واحد اقتصادي  نظام  سيادة  لتحقيق  تعقيدا  تزداد  اليت  صفحة  2004)عمر،    املتشابكة   ،163 ) ،  

عوملة يف  هي يف األساس مواكبة للقامة اقتصاد السوق،  اإلصالحات اليت تعرفها اجلزائر واليت هتدف إىل إ و 
تكييف اإلدارات واملؤسسات العمومية مع هذه التغريات، فاالنفتاح مثال  أيضا تقتضي واليت كل اجملاالت،

إعادة مراجعة سلوكيات وممارسات اإلدارة وموظفيها  ينتج عنه ابلضرورة  على االستثمار الوطين واألجنيب 
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مع   عالقاهتم  ثقة  يف  جذب  مع  تعامالهتا  يف  واملصداقية  النزاهة  من  نوع  وإضفاء  اخلاصة،  املؤسسات 
  . املتعاملني، وهذا شرط أساسي لتحفيز املستثمر لالستثمار دون أدىن ختوفات

مبهام   أفضل  بتكفل  مطالبة  أصبحت  واليت  العمومية،  الوظيفة  مهام  على  مباشر  أتثري  العوملة  ولظاهرة 
يليالتخطيط،   ما  نذكر  التأثري  هذا  مظاهر  أهم  ومن   . والتقييم  والرقابة،  التوجيه  )الصرييف،    والتنظيم، 

 :  (83-82، الصفحات 2007
نظرا لصعوبة التنبؤ ابملستقبل بسبب املتغريات االقتصادية  أتثري العوملة على مهمة التخطيط:  -أ

هام،  دور  العامة  اإلدارة  التخطيط يف  ملهمة  أصبح  فقد  العامل،  واملالية على مستوى  والسياسية 
نظرا ألهنا تضع االحتماالت املستقبلية وعلى أساسها تضع اخلطط اإلدارية، ويساعدها يف ذلك  

االنرتنت، أي  املعلوماتية  وبني    نظام  واملوظفني،  اإلدارية  الوظائف  بني  تكامال  يؤسس  مما 
   لعمومية.                                                                  ااملستفيدين من خدمات اإلدارات العامة، مما ينعكس إجيااب على الوظيفة 

 ة على وظيفة التنظيم ما يلي:  من ابرز مظاهر أتثري العومل أتثري العوملة على مهمة التنظيم: -ب
وجود تناسب و تناسق بني توجهات الوظيفة العمومية و الظروف االقتصادية و السياسية اليت -

يعيشها اجملتمع اجلزائري يف الداخل و اخلارج، وذلك ابلرتكيز على التنظيم مبكوانته املختلفة من  
كون متناسبة مع هذه التوجهات و هياكل وعالقات و مسؤوليات، ووسائل تستخدمها اإلدارة ت

ويطور  اإلداري  التنظيم  يبىن  أساسها  على  مالئمة  مرونة  خلق  إىل  يؤدي  مما  الظروف، 
 ابستمرار،وابلتايل تفادي التنظيمات الوظيفية التقليدية.  

األفراد.- كفاءة  مستوى  مع  ابلتناسب  والصالحيات  املسؤوليات                             توزيع 
والتقييم: أتثري  -ج الرقابة  مهمة  على  والتوجيه   العوملة  الرقابة  جمايل  على  هام  أتثري  للعوملة 

 اإلداري، ويظهر ذلك من خالل: 
 اعتماد معايري ومواصفات عاملية للرقابة، وتوظيف التكنولوجيا يف جمال التوجيه.  - 
زايدة الربط بني نظام األجور والتدريب واحلوافز ونظام تقييم األداء، مع اعتماد املوضوعية يف  - 

    هذا التقييم .
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العامة احلديثة:  -د  الوظيفة  العوملة على مهمة الضبط يف  إن ختلي الدولة اجلزائرية عن  أتثري 
إىل حتويل جزء من صالح أدى  قد  العمومية،  للمرافق  املباشر  إىل سلطات ضبط  التسيري  ياهتا 

مستقلة مكلفة ابلسهر على احرتام قواعد املنافسة الشريفة، إضافة إىل أن العمل بنظام الضبط  
يكفل تقدمي أحسن اخلدمات و أبقل تكلفة، لذا ختول ملثل هذه السلطات أكثر الصالحيات  

ا املؤسسات  إقحام  دون  واخلدمات،  املصاحل  بتسيري كافة  التكفل  مهمة  إطار  يف يف  حلكومية 
مبا  .  ذلك العامة  املؤسسات  بني خمتلف  العمل  تقسيم  نظرية  وتكييف  مراجعة  الرتكيز على  مع 

املتزايدة واملعقدة )مقدم، الوظيفة   واليت يعرفها اجملتمع اجلزائري  يستجيب والطلبات االجتماعية 
 . ( 271، صفحة  2006، العامة و أفاقها يف اجلزائر يف ظل العوملة 

 
 املبحث الثاين:واقع وآفاق إصالح الوظيفة العامة ابجلزائر

القانونية  النصوص  تطوير  جمال  يف  سبقتنا  واليت  الدميقراطية  الدول  معظم  يف  العمل  به  جار  هو  فكما 
اإلداري   العمل  سري  يف  انجعة  أداة  منها  جعلت  حيث  العمومية،  الوظيفة  بنظام  يتعلق  ما  يف  وخاصة 

النظر إعادة  تستدعي  وثغرات  نقائص  من  ختلو  ال  العامة  الوظيفة  أي  أهنا  إال  حتمية   للدولة.  ملسايرة 
التطور، كما هو الشأن يف جل القوانني والتنظيمات، ألن إجنازات اإلدارة حتتاج إىل تطوير ابلفعل ، فإىل  
جانب املصاحل اليت تعمل بشكل جيد هنالك مصاحل تعمل بشكل رديء أوال تعمل ابملرة ، ومما الشك 

الفوضى،   ترسيخ  إىل  إال  يقود  لن  احلقيقة  هذه  جتاهل  أن  هذا  فيه  خالل  من  إليه  سنتطرق  ما  وهذا 
املبحث، حيث نستعرض  يف املطلب األول: واقع الوظيفة العمومية ابجلزائر، مث نتطرق يف املطلب الثاين  

 إىل آفاق إصالح الوظيفة العمومية ابجلزائر. 
 قع الوظيفة العمومية ابجلزائر : وا املطلب األول

اخللل  ومظاهر  الضعف  مواطن  هناك  ألن  متاما،  مرضية  غري  وضعية  اجلزائرية  العمومية  الوظيفة  تعرف 
املسجلة عليها كثرية ومتعددة من هياكل بطيئة إىل غياب اجلدارة واملساواة يف التوظيف، إىل كثرة النصوص 

ها الوظيفة العمومية يف اجلزائر، املنظمة هلذا اجملال وقدمها، وبتايل سنتطرق إىل أهم اإلشكاالت اليت تعرف
 وهي كثرية.  
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 الفرع األول :قدم النصوص القانونية املتحكمة يف الوظيفة العمومية   
قسمني إىل  تنقسم  أهنا  نستنتج  املوظفني  هتم  اليت  النصوص  أهم  تفحص  صفحة 2008)شافية،  بعد   ،

55 )  : 
أو  - العامة  تتوزع  النصوص  الدستور.  إىل  العسكريني(، ابإلضافة  املوظفني )حىت  اليت هتم مجيع  املشرتكة 

وهو   03-06إضافة إىل األمر رقم    هذه النصوص إىل مراسيم رائسية ومراسيم تنفيذية، ومراسيم تنظيمية،
 ، و من أهم التشريعات املنظمة هلا يف اجلزائر.  مبثابة النظام األساسي للوظيفة العمومية 

النصوص اخلاصة ببعض فئات املوظفني: األعوان العموميون، اإلعالميون، املهندسون، التقنيون، موظفو  - 
موظفو   الصحة،  وزارة  األسنان،  وجراحي  والصيادلة  األطباء  العايل،  التعليم  يف  الباحثون  التعليم،  وزارة 

 اجلماعات احمللية ..اخل. 
خمتلفة من فئة إىل أخرى، أقدمها النظام األساسي   إن هذه النصوص عديدة ومتنوعة وقد حتمل مفاهيم 

والتغيريات االقتصادية  العوملة،  أنه متجاوز وال ميكن أن يتجاوب مع مقتضيات  العامة، مما يعين  للوظيفة 
السنوات.   والثقافية اليت طرأت على اجلزائر خالل هذه  تتحكم يف كل من واليت  واالجتماعية والسياسية 

و  العموميني  الوظيفة  األعوان  يف  املتحكم  التشريع  يف  املوضوعية  غياب  لنكتشف  واإلداريني،  التقنيني  فئة 
العمومية، مث أهنا حتد من مبادرة املوظف حبكم واجب الطاعة واالمتثال لتعليمات وأوامر الرؤساء مما يركز 

البذل والعطاء، والتشارك واملشار  التواصل اليت حتفز على  ثقافة  الفعالة واملسؤولة  الثقافة السلطوية بدل  كة 
أخرى.            إىل  فئة  من  الوظيفية  املسارات  ختتلف  حيث  ومتشعبة  معقدة  قوانني  أهنا  مث   ، للموظف 

 الفرع الثاين : إشكاليات التوظيف واملغادرة الطوعية 
 : التوظيف  وجيزة  أوال:  فرتة  ويف  األوىل كبريا،  السنوات  يف  اجلزائر  يف  التوظيف  أاثر لقد كان حجم  مما 

مشاكل عويصة ذات طابع اجتماعي من جهة ، وعلى مستوى أداء اخلدمة والكفاءة من جهة أخرى، ملا  
العمومية   ابلوظيفة  يتعلق  ما  يف  التوظيف  جمال  أن  إال  التوظيف،  يف  واجلدارة  املساواة  عدم  من  ساده 

الشباب العاطل،  لتشغيل    1990، وخاصة سنة    1993و    1977اجلماعية عرف تطورا مهوال ما بني  
نفقات  حجم  االعتبار  بعني  أخذ  بعدم  وذلك   ، العمل  يف  والفعالية  التكوين  مشكل  عمقت  حيث 
احمللية،   اجلماعات  ميزانية  على  عبئ كبري  من  التوظيفات  هذه  تشكله  أن  ميكن  وما   ، احمللية  اجلماعات 

ال، إضافة إىل أن هذا الكم  خصوصا تلك اليت تعاين من نقص يف املداخيل ، أو اليت ليس هلا مداخيل اص
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احمللية   العملية ، ووزعوا على خمتلف اجلماعات  الشهادات الذين وظفوا خالل هذه  اهلائل من أصحاب 
ابجلزائر، مل خيضعوا ألي تكوين، فإذا كان اهلاجس من وراء هذه العملية، هو امتصاص البطالة اليت تفشت  

نهم يف  هادات العليا ، وذلك إبدماج العديد مبشكل خطري خالل هذه املرحلة يف صفوف أصحاب الش
العمومية، لكن   أثقلت كاهل ميزانيات اجلماعات    أسالك الوظيفة  أهنا  العملية، هو  اجلانب السليب هلذه 

الشهادات   أصحاب  العاطلني  أن  هو  والدليل على هذا  البطالة  من ظاهرة  ومل حتد  قد اجلامعية  احمللية ، 
 تضاعفوا بشكل كبري. 

الطوعية:     اثنيا:   بداية املغادرة  منذ  احلديث  واليت    2005  سنة  كثر   ، الطوعية  املغادرة  عملية  عن 
أن هذه    يف دلك  ألف موظف عمومي على التقاعد املبكر. واملربر  30تستهدف إحالة حوايل أكثر من   

ي سيؤدي إىل العملية ستقلص من نسبة نفقات التسيري مما خيفف من األعباء املالية للميزانية، الشيء الذ
منذ صدور  لكن  حركية اقتصادية متتص نسبة من األيدي العاملة املعطلة خصوصا محلة الشهادات العليا.  

ما فتئ عدد كبري من االقتصاديني واملسئولني اجلزائريني يدعون يف إطار   1995تقرير البنك الدويل سنة  
خاصة    ،ألجور السائدة يف القطاع العمومياملفهوم العكسي للعوملة إىل التقليص من حجم كثلة الرواتب وا

سنيت   أو جتميد  2019و2015بني  العمومية  اإلدارات  موظفي  من  أعداد كبرية  تسريح  أبن  معتربين   ،
اليت   التجربة  لكن  العمومي.  القطاع  يف  اإلجناز  درجة كفاءة  من  يرفع  أن  شأنه  من  العمومي  التوظيف 

 اهليكلي واملتمثلة يف جتميد مستوى املرتبات واألجور واحلد  يف إطار سياسة التقومياجلزائر  عاشتها بالدان  
ترتبت عنها آاثر ومشاكل اجتماعية واقتصادية ال يستهان هبا.  فقد عمقت هذه   من التوظيف العمومي

الوضعية من حالة الكساد، علما أبن أجور املوظفني وإن كانت تشكل أهم وأكرب بنود اإلنفاق العمومي  
نية العامة، إال أهنا من انحية أخرى تعترب املصدر األساسي إلنفاقهم، وابلتايل فإن ختفيضها  اجلاري يف امليزا

من خالل جتميد األجور والتوظيف، خلق أوضاع اقتصادية واجتماعية جديدة تفاقمت و انعكست سلبا 
اجلزائري للمواطن  املعيشي  املستوى  وعلى  املوظفني،  مردودية  الصفحات  2008)شافية،    على   ،66-

67 )  . 
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 املطلب الثاين : آفاق إصالح الوظيفة العمومية ابجلزائر 
إن الوظيفة العمومية هي اليت عربها يتم تقدمي خدمات املرفق العمومي ابسم الدولة اجلزائرية للمواطنني ،  

العمومية   اإلدارات  خمتلف  مستوى  على  واملوظفات  املوظفون  به  يقوم  الذي  اإلداري  النشاط  بواسطة 
داة أساسية يف يد الدولة اجلزائرية لدعم  واجلماعات احمللية، مركزاي وحمليا. وهبذا املعىن فإن الوظيفة العمومية أ

 التنمية وأتطريها وإشباع حاجيات املواطنني.
 الفرع األول : آفاق إصالح الوظيفة العمومية ابجلزائر 

الوظيفة العمومية شأهنا شأن الوظائف االقتصادية، التجارية واملصرفية، يف حاجة ملحـة إىل أتقلم مستمر 
واالقتصادية اجلارية، والـيت تتطلـب املرونـة يف املعامالت والرتشيد يف التسيري   يتالءم مع التحوالت السياسية 

إدارة خدمات   بل  إدارة سلطوية  تعد  مل  املعاصرة،  اإلدارة  أن  املؤسساتية، كما  التغيريات  والديناميكية يف 
رد البشرية، حيث  قائمة علـى األهـداف والنتائج، وتعتمد على إسرتاتيجية واضحة، ال سيما يف جمال املوا

أن بقاء مرافقها من زواهلا مرهون مبدى حتقيق الغرض من إنشائها، ويف حدود التكلفة املخصصة هلا، وهي 
الكفـاءات  املتاحة، السـيما  البشرية  املوارد  وتثمني  تعبئة  وقت مضى، ابلعمل على  أي  من  أكثر  مطالبة 

إبصالحات  منها. تقوم  أن  اجلزائرية  الدولة  على  جيب  نقاشات    لذا  فتح  عرب  العمومية  للوظيفة  عميقة 
اليت  االختالالت  على  والوقوف  العمومية  الوظيفة  واقع  تقييم  من  متكن  أن  شأهنا  من  عميقة  عمومية 

يلي:                                           ما   ، العمومية  الوظيفة  لتطوير  االقرتاحات  أهم  بني  ومن  تعرتيها، 
ية املغادرة الطوعية اليت يتم اإلعداد هلا داخل الوظيفة العمومية اجلماعية، لكي ال إعادة النظر يف يف عمل-

 تتكرر األخطاء السابقة وذلك عرب التخطيط الرزين والسليم وفق رؤية واضحة من هذه العملية.  
هلشاشة - يؤسس  ال  لكي  املدة،  حمدد  شغل  عقد  مبوجب  التوظيف  إمكانية  حول  واضح  تصور  وضع 

استقراره على مستوى الوظيفة العمومية من جهة ،ومن جهة أخرى ال يكون هناك تعارض   العمل وعدم
مع التوجه العام للوظيفة العمومية اليت اختذهتا اجلزائر، حيث سيكون االنتقال من النظام الفرنسي املرتكز  

نظام املغلق إىل النظام  على الدوام يف الوظيفة إىل النظام األمريكي املعتمد على التعاقد،أي االنتقال من ال
 املفتوح.

وذلك - تعرفها األجور  اليت  الفوارق  بتقليص  وذلك  العمومية،  الوظيفة  األجور يف  لسياسة  فورية  مراجعة 
نسبة   نستحضر   ، 33على    1بدل    10إىل    1لتحديدها يف  أن  وهنا ميكن  الرمسية.  املعطيات  حسب 
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يتقاضون    42رواتب وزرائنا اليت تساوي   الذين  مقابل نظرائهم بفرنسا  األدىن لألجور  مرة   11مرة احلد 
فقط احلد األدىن لألجور، كما ميكن أن نتساءل عن عدد الربملانيني وامليزانية اليت تتطلب أجورهم، أضف  

% من الوظيفة العمومية   1ضات اليت يتقاضاها املوظفون السامون والذين ميثلون  إىل كل هذا املنح والتعوي
الوضع   وأن  االجتماعية  العدالة  لغياب  صارخا  منوذجا  العمومية  ابلوظيفة  األجور  منظومة  إن  حيث   ،
التوظيف   يف  احملسوبية  على  *القضاء  الفظيعة.  االختالالت  لتسوية  وعاجال  سريعا  تدخال  يستدعي 

الظواهر  والتخلص   هذه  تعترب  حيث  فقط،  ابالسم  وظائفهم  ميارسون  الذين  أي  األشباح،  املوظفني  من 
بقوة.                                حماربتها  يتطلب  مما  عام  بشكل  العمومية  الوظيفة  تطوير  وجه  يف  أساسيا  عائقا 

النظا مبراجعة  املطالبة  هو  العمومي،  النقاش  خالل  من  اليوم  مطروح  هو  ما  للوظيفة  إن  األساسي  م 
اإلضراب،   حق  وممارسة  املوظفني  أداء  بتقييم  املتعلقة  اإلجراءات  من  مبجموعة  مصحوب  العمومية، 
فاإلجراءات احملدثة واملستجدات القانونية املطروحة، ترتجم االختيارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية  

صادية، اليت تفرض ختلي الدولة عن الوظائف االجتماعية  املتبعة يف البالد املندرجة يف سياسة اللربالية االقت
لصاحل القطاع اخلاص، وأن تقتصر على الوظائف األساسية، مع احلرص على احلفاظ على التوازانت املالية  
العمومية وميزانية األداءات، وضبط نسبة التضخم واملراهنة على القطاع اخلاص. إن هذه االختيارات يف  

توازن تغيب  تقتضي    جوهرها  اليت  املالية  التوازانت  على  احملافظة  مقابل  التشغيل  وتنشيط  العمل  سوق 
ابلوظيفة  الشغل  مناصب  خلق  على  الضغط  وابلتايل  العمومي،  االستثمار  ملصاريف  املتواصل  التخفيض 

الصادر مبقتضى املرسوم الرائسي    2020من الدستور اجلزائري لسنة  24ا ما أكدته املادة  هذو    ،العمومية 
واملؤرخ يف    442/20رقم الرمسية عدد2020ديسمرب  30)  اجلريدة  ما 82،  نصها  على  (، من خالل 

املصلحة  حتقيق  يستهدف  ال  عمومي  طلب  أبي  القيام  او  عمومي  منصب  أي  استحداث  يلي:"حيظر 
سبب  بدون  عمومي  منصب  أي  استحداث  اجلزائري  الدستوري  املؤسس  منع  فقد  وابلتايل  العامة.."، 

نوين، ويفسر ذلك ابلعقلنة يف تسيري املناصب واملوارد البشرية، ولكي يكون استحداث املناصب  أومربر قا
 يف املرافق العمومية ومؤسسات الدولة اهلدف من ورائه حتقيق املصلحة العامة، وتقدمي خدمة للمواطن.    

 لفرع الثاين: حماور عصرنة الوظيفة العامة  ا
العصرنة يف اجلزائر يف إدخال التكنولوجيا وحتويل املعرفة إىل خدمات، جملاراة  تتلخص رهاانت التحديث أو  

التطور احلاصل يف البيئتني الداخلية واخلارجية، لتحقيق رضا املوظف واملواطن وبلوغ جودة اخلدمة واملنتوج، 
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ديث سياسي وتبين  وكنظرة واعية للدولة اجلزائرية أبن عصرنة اإلدارة العمومية سيكون الباب املؤدي إىل حت
 دولة احلق والقانون، اقرتحت إصالحات مست ميادين كربى وحساسة وميكن ترمجتها على الشكل التايل: 

العمومية- اإلدارة  وترشيد  الدول  عصرنة  يف  املطبقة  العمومية  اخلدمة  لتجديد  مطابقة  سياسة  وهي   :
مناذج إبدخال  اجلزائرية  العمومية  املؤسسات  ترشيد  ويتم  وسائل    الغربية،  )جتديد  اخلاص  القطاع  تسيري 

وأنظمة التسيري(، وتوسيع جمال تسيري اخلدمة العمومية للمؤسسات اخلاصة واجملتمع املدين إىل جانب خلق 
اإلدارات  خمتلف  بني  التناسق  دعم  إىل  إضافة  والسياسية.  واالجتماعية،  االقتصادية  اجملاالت  يف  حركية 

يتم املركزية وإعادة توزيع املهام بني   التنمية االقتصادية واالجتماعية و  اإلدارات املركزية واإلقليمية إلنعاش 
 ذلك ب:  

وتقليصها.     - العمومية  اإلدارة  تكاليف  يف  للتحكم  اخلربات  أبوىل  املصاحل -االستعانة  بني  التكامل 
اإلداري فتتمحور  املكلفة مبحاربة الغش جبميع أشكاله . أما عن جهود الدولة اجلزائرية يف عصرنة اجلهاز  

 حول:
 عصرنة مناهج العمل وتعميم استعمال اإلعالم اآليل وشبكة اإلعالم الداخلية. * 

*تشجيع التكوين املتخصص، وذلك إبعادة النظر يف سياسة التكوين املعتمدة من طرف املدرسة الوطنية  
 لإلدارة، وكذلك رد االعتبار ملراكزالتكوين املهين.   

 *ختفيف إجراءات وآجال إجناز املشاريع.  
لشفافية يف عمل االدارة العامة. وابلفعل فقد ختلت الدولة اجلزائرية عن بعض القطاعات  *تطوير وتعزيز ا 

استطاع  والذي  واملواصالت،  الربيد  قطاع  يف  احلال  هو  اخلاص، كما  للقطاع  التسيري  جمال  لترتك  جزئيا، 
بينما احتفظت  اخلروج من سياسة اإلدارة التقليدية خبلق املنافسة بني اخلواص )جنمة، جازي، موبيليس(،  

العمومية، كالكهرابء  املؤسسات  بعض  هيكلة  إعادة  مت  والصحة، كما  القطاعات كالرتبية  ببعض  الدولة 
عمومية  مؤسسة  إىل  الوصاية  حتت  وجتارية  صناعية  عمومية،  مؤسسة  من  تتحول  اليت  الطبيعي  والغاز 

والتهي املياه  لتوزيع  مستقلة  عمومية  مؤسسات  وإنشاء  وجتارية،  يف اقتصادية  جتارية  لقواعد  خاضعة  ئة 
التعاقد وإشراك أفراد القانون اخلاص يف  التسيري. أما فيما خيص طرق التسيري العمومي، مت إدخال عملية 

 استغالل اخلدمة العمومية خاصة املوانئ، املطارات والطرق السيارة.  
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امل  اإلدارات  واحمللية: حتظى  املركزية  اإلدارة  بني  املهام  توزيع  هامة يف مشروع إصالح *إعادة  ركزية مبكانة 
السياسية، ويتمثل حتديثها يف إعادة توجيهها حنو املهام اإلسرتاتيجية عن طريق  الدولة لقرهبا من السلطة 
بني  ما  والتنسيق  احلكومة،  أعمال  وتنظيم  هبيكلة  ستقوم  اليت  القيادية  الكفاءات  وحتديد  تنظيمها  إعادة 

تبقى هذه األخري  والتنبؤ الوزارات حىت ال  والتنسيق،  التنظيم  إىل  وتنتقل  الروتينية،  املهام  بتنفيذ  منشغلة  ة 
العمومية. اخلدمات  واستمرارية  متاسك  لضمان  العامة  السياسات  وتقييم   والرقابة، 

أما فيما خيص اإلدارة احمللية فقد ركزت اإلصالحات على ضرورة إعادة االعتبار للجماعات احمللية )البلدية  
إدخال تصنيف إداري جديد، قائم على املناطق تعزيزا للدميقراطية احمللية، وكون الالمركزية العمود  والوالية( و 

الفقري لرتشيد عالقة الدولة ابألقاليم ومبدأ أساسي للتنظيم اإلداري، حتظى حبضور ملفت يف اخلطاابت  
لدولة إىل حتويل السلطات السياسية، فالسلطات احمللية هي األقرب إىل مشاكل املواطنني، وهلذا عمدت ا

والكفاءات اإلدارية والتقنية إىل هذه الوحدات، فقد سطرت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية برانمج لرتقية 
ابإلطارات املؤهلة    2003وأتهيل اإلطارات على املستوى احمللي، عن طريق تزويد اجلماعات احمللية منذ

 من تقنيني وإداريني. 
جهاز التكوين، عرب اسرتجاع مراكز التكوين املهين وإنشاء مؤسسات أخرى عرب مناطق  *إعادة تشكيل  

التالية:  التدابري  اختاذ  مت  اجملاالت،  كافة  يف  ودورها  احمللية  اجلماعات  مكانة  ولرتقية   الوطن. 

وأتكيد مكانة   *مراجعة وتعديل قانوين البلدية والوالية: لتكييف اإلدارة احمللية مع واقع التعددية السياسية   
للدميقراطية  وتعزيزها كفضاء  الوطنية.  التنمية  يف مسار  مبادرة   الالمركزية  من خالل  فعليا  ما جتسد  وهدا 

 . 2021الرئيس اجلزائري عبد اجمليد تبون قبل اجراء االنتخاابت احمللية يف نوفمرب 
يتعلق بتسيري احلياة احمل   فيما  البلدية  *ترشيد مسامهة اجلماعات احمللية: وذلك  أعوان مصاحل  لية بتكوين 

خاصة التقنية منها، وحتسني اخلدمة للمواطن إىل جانب ترشيد مسامهتها يف التنميةالوطنية ودعم خمططات  
  التنمية، والتهيئة اإلقليمية على املستوى ألوالئي والبلدي.

اليت تسمح هلا بتحقيق أهدافها *حتسني الطاقات املالية للجماعات احمللية: وهذا بتزويدها ابلوسائل ملالية   
                           . الضرائب  نسب  وبعض  اجلبائي  الوعاء  حتديد  يف  أكثر  املسؤولية  بتحميلها  نفقاهتا،  وترشيد  التنموية 

*دعم مشاركة املواطنني يف التكفل ابلشؤون احمللية: وهذا برتقية مشاركة اجملتمع املدين يف التكفل ابلشؤون  
 يف ظل احرتام املهام املسندة لإلدارة واملنتخبني احملليني.احمللية، 
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*تثمني املوارد البشرية: ابعتبار العنصر البشري هو حمرك التنمية يف كل بلد، سعت الدولة اجلزائرية إىل     
لنهاية   قواعد  التوظيف إىل غاية وضع  العمومية لضمان جاذبيتها، بدءا من شروط  ترقية ظروف الوظيفة 

العمومي.                                            اخلدمة   الوظيف  قانون  ومراجعة  التكوين...إخل،   الرتقية،  التعيني،  شروط  بتقومي                              مرورا 
كما مت إعادة النظر يف حقوق وواجبات أعوان الدولة بشكل يثمن املوارد البشرية، ويساهم يف بلوغ النوعية  

سيري إبضفاء املرونة على القوانني، وحتديث مناهج إدارة األفراد مبا يتالءم مع الدور اجلديد للدولة،  يف الت
حيث مت حتديث قانون أساسي لكل فئة من أعوان الدولة، موظفي اجلماعات احمللية، موظفي املؤسسات 

امل راتب  بتحديد  الكفاءة  عنصر  اجلديد  القانون  هذا  يشجع  ملؤهالته العمومية...اخل، كما  وفقا  وظف 
مستوى  لتحسني  سياستها  إطار  ويف  فعلية.  الوظيفة كمرتبة  يف  أقدميته  تدرج  لكي  التعليمي،  ومستواه 

 الكفاءات على املستوى احمللي قامت الدولة اجلزائرية، ابالستعانة ابجلهات التالية:  
    لية.موظفي اإلدارة احملو عقد شراكة مع املعهد املتخصص يف التسيري والتخطيط   -
عقد شراكة مع جامعة التكوين املتواصل لتكوين رؤساء  -عقد شراكة مع املدرسة الوطنية لإلدارة لتكوين -

احمللية.                               واجلماعات  الداخلية  وزارة  أبعوان  اخلاصة  األساسية  القوانني  مراجعة  جانب  إىل  هذا                                                        البلدايت، 
إلغاء نظام األرشيف الوطين الورقي و استبداله بنظام أرشفة الكرتوين، مع ما حيمله من ليونة يف التعامل  -

مع الواثئق و املقدرة على تصحيح األخطاء احلاصلة بسرعة، و نشر الواثئق ألكثر من جهة يف أقل وقت 
 ممكن، و االستفادة منها يف أي وقت كان.

حتسني وعصرنة املصاحل العمومية عن عن طريق إدخال الرقمنة يف اإلدارة العمومية، واليت هتدف إىل:               -  
 *تقليل كلفة اإلجراءات اإلدارية و ما يتعلق هبا من عمليات. 

ختليص   إىل  ابلنسبة  التقليدية  اإلدارة  قدرة  أّن  إذ  واحد،  وقت  يف  العمالء  من  أكرب  عدد  *استيعاب 
طويلة.  صفوف  يف  االنتظار  إىل  األحيان  من  يف كثري  تضطّرهم  و  حمدودة،  تبقى  العمالء   معامالت 

*إلغاء عامل العالقة املباشرة بني طريف املعاملة، أو التخفيف منه إىل أقصى حد ممكن مما يؤدي إىل احلد  
ال أبحد  املتعلقة  املعامالت  إهناء  يف  النفوذ  و  الشخصية،  العالقات  أتثري  أكده هذا  و  ،  عمالء من     ما 

لسنة   اجلديد  الدستور  يف  اجلزائري  الدستوري  رقم 2020املؤسس  الرائسي  املرسوم  مبقتضى  الصادر   ،
(، فقد منع استغالل 82، والصادر يف اجلريدة الرمسية عدد  2020ديسمرب  30)واملؤرخ يف     20/ 442

الوظيفة   اجلزائري  الدستوري  املؤسس  ربط  وهنا  سبب،  بدون  الثراء،  هبدف  العامة  مبكافحة الوظائف 
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الفساد، وجعل منها عمل يف خدمة املواطن. واهلدف من كل ذلك هو محاية املال العام وحصانة الوظيفة 
القائمة   العامة، والعمل على استمراريتها، ألن فساد املوظف يعين االخالل ابملبادئ  العامة وحياد املرافق 

 عليها كل املرافق العامة. 
املرافق   "عصرنة  أن  القول،  حلقوق وخالصة  ابلنسبة  فاعلية كبرية  حيقق  العامة(  الوظيفة  )وابلتايل  العامة 

ييسر طرق االستفادة من هذه احلقوق بشكل  املنتفعني هبا، وذلك ألنه  العام ،او  املستفيدين من املرفق 
للتغري    عايل الدقة، وكذلك فان تطبيق نظام االدارة االلكرتونية يعد تطبيقا حيا، ومواكبا لقابلية املرفق العام

 .    ( 113، صفحة 2021)شاهني،  والتطوير يف أي وقت."
 امتة: اخل

جذري   تغيري  إىل  حاجة كبرية  يف  اجلزائرية  العمومية  اإلدارة  أن  نؤكد  أن  بنا  جيدر  النهاية  يف 
لتطويرها، ووضع خمطط علمي وواقعي يهدف  لتحديد اإلسرتاتيجية املالئمة  لوضعيتها وأن هناك ضرورة 

ي،  واالجتماعي  لوضع هناية للتخلف اإلداري، وجعل إدارة الغد أكثر تكيفا مع جزئيات النظام االقتصاد
وحىت السياسي احلايل واملستقبلي للجزائر. ويشكل تكوين وأتهيل الرأس مال البشري ابإلدارة العمومية،  
ضرورة آنية لضمان اخنراطه السريع، كقوة مؤثرة، يف حركية اإلصالحات وديناميكية حتديث الوظيفة العامة،  

واالجت االقتصادية  التنمية  رهاانت  لكسب  ملحا  والتضخم ومطلبا  التوظيف  صعوبة  أن  ذلك  ماعية، 
الوظيفي وندرة الوظائف، واألوضاع املالية احلالية كلها مربرات إلعادة النظر يف األساليب املعتمدة يف جمال  
اإلدارة، من خالل منظومة تنطلق من التفكري اإلبداعي. وجتعل من القدرة على التخطيط للموارد البشرية، 

حاجي لتلبية  ملحة  دعم  ضرورة  الن  التعليم،  نظام  إبصالح  إال  يتأتى  لن  وهذا  واملستقبل.  احلاضر  ات 
الوظيفة العامة مبوارد بشرية مؤهلة يتطلب حتسني نوعية التعليم، وتدعيم مردودية املنظومة الرتبوية كخطوة 

ابمل العامة  للوظيفة  الوحيد  املمول  ابعتباره  املعريف،  املال  رأس  يف  االستثمار  جمال  يف  وظفني.                     أساسية 
كما أن إجياد حلول للمعوقات اليت ميكن أن تكبح سري النظم املعلوماتية، و التقنية يف إطار رقمنة املرفق 
إصدار   أمهية  ننسى  وال  العوملة،  ملتطلبات  ومواكبتها  العامة،  الوظيفة  عصرنة  إىل  ابلضرورة  يؤدي  العام، 

لذلك.   الالزمة  القانونية  لتطوير  التشريعات  جهودا  بدلت  اجلزائرية  اإلدارة  أن  على  التأكيد  من  بد  وال 
قدرات ومهارات املوارد البشرية العاملة هبا، حيث تبنت احلكومة ضمن برانجمها آليات تنظيمية ومؤسساتية  
هبدف  انه  األكيد  ومن  والعصرنة،  احلداثة  رهاانت  وكسب  التكوين  جمال  يف  اجلهود  لتنسيق  حديثة، 
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ألمثل يف الرأس مال البشري، أصبح من الضروري جعل التكوين املستمر حقا للعاملني ابإلدارة االستثمار ا 
التدبري  التكوين املستمر آبليات  العمومية وواجبا على كل مزاول لوظيفة من وظائفها، مبا ميكن من ربط 

 التوقعي للوظائف والكفاءات.
CONCLUSION  : 
 In the end, it is worth emphasizing that the Algerian public 
administration is in great need of a radical change to its status, and that there is 
a need to determine the appropriate strategy for its development, and to develop 
a scientific and realistic plan aimed at putting an end to administrative 
underdevelopment, and making the administration of tomorrow more adaptable 
to the particulars of the current and future economic, social and even political 
system. for Algeria. The formation and rehabilitation of human capital in the 
public administration is an immediate necessity to ensure its rapid involvement, 
as an influential force, in the dynamism of reforms and the dynamism of 
modernizing the public job, and an urgent requirement to win the bets of 
economic and social development, because the difficulty of employment, job 
inflation, scarcity of jobs, and the current financial conditions are all 
justifications for reconsideration In the methods adopted in the field of 
management, through a system that stems from creative thinking. It makes the 
ability to plan for human resources an urgent necessity to meet the needs of the 
present and the future. This will only be achieved by reforming the education 
system, because supporting the public service with qualified . 
 human resources requires improving the quality of education, and 
strengthening the profitability of the educational system as an essential step in 
the field of investment in knowledge capital, as it is the only financier of public 
employment with employees. Also, finding solutions to the obstacles that could 
hinder the functioning of information and technical systems within the 
framework of digitizing the public facility, necessarily leads to the 
modernization of the public service, and its keeping up with the requirements of 
globalization, and we do not forget the importance of issuing the necessary 
legal legislation for this. It must be emphasized that the Algerian administration 
has made efforts to develop the capabilities and skills of the human resources 
working in it, as the government has adopted within its program modern 
organizational and institutional mechanisms, to coordinate efforts in the field of 
training and win the stakes of modernity and modernity, and it is certain that 
with the aim of optimal investment in human capital, it has become It is 
necessary to make continuous training a right for public administration 
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employees and a duty for each practitioner of one of its functions, so as to link 
continuous training with mechanisms of predictive management of jobs and 
competencies. 
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Abstract:  

In view of the great challenges that the issue of the public service 
poses in the modernization of public administrations, especially in light of 
the profound transformations that have resulted from the numerous reform 
programs that the Algerian public administration has known, which revolve 
mainly around the reform and modernization of the administration and 
public service, the public service is now urgently called upon to reconsider 
its organization. And its progress and methods of intervention, to achieve a 
comprehensive modernization, and to put it in the general context of modern 
trends in administrative thought. 
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 2021/ 08/ 18اتريخ القبول:          2021/ 08/ 11: االرسال اتريخ 
 ملخص: 

يتمّيز عصران احلايل ابنفتاح العلوم وتضافرها بعد أن سيطرت النّزعة الّتخّصصّية عقودا طويلة يف البحوث العلمّية  

من   بشبكة  مرتبطا  ختّصص  وأضحى كّل  الّضّيقة،  املنعزلة  الّتخّصصات  عن  نتحّدث  نعد  فلم  واالجتماعّية،  واإلنسانية 

فاهيم أو يف بناء موضوع العلم نفسه، إمياان ابلفائدة املعرفّية اليت ميكن أن تتحّقق  املعارف والعلوم احمليطة به، سواء يف بناء امل 

الواحد   الّتخّصص  إّن  بل  املستعصّية،  األمور  من  للعلوم  حدود  رسم  وأصبح  العلوم،  من  غريه  مع  وتفاعله  العلم  ابنفتاح 

خّصصات، فكانت  ّّ اخرتان جانبا من هذه الت  يتمظهر يف وجوه عديدة نتيجة الّتخّصصات املختلفة اليت تتجاذبه، وعليه

بعنوان:" الدراسة  الفيزايء"فكرة  وعلم  الّلغوّي  الّصوت  علم  بينية يف  علم    دراسة  بني  العالقة  على  التّأكيد  منها  اهلدف 

قمّية احلديثة من  خضاع أصوات الّلغة إىل الربامج اإللكرتونية واألجهزة الّصوتّية والرّ األصوات الّلغويّة وعلم الفيزايء، وذلك إب

 أجل إبراز داللتها يف الّسياق الّلغوّي، وكذا وضوحه الّسمعّي.

 .الدراسة البينية  ،علم األصوات املخربي، علم الفيزايء ، اللغة العربية، علم األصوات: املفتاحيةالكلمات 

 
 

 abrineleterature@gmail.coms  االمييل:  ، شارفاندية  : املؤلف املرسل * 
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 مقدمة: 

والبقاء على مّر العصور، رغم كّل الّصعاب  تعّد الّلغة العربّية اللغَة اخلالدة اّليت كتب هللا هلا الّصمود 
الكتاب   هذا  حول  بعجمته  واألعجمّي  بفصاحته،  العرّّب  فالتقى  الكرمي،  القرآن  نزل  هبا  واجهتها،  اّليت 
العظيم حلفظه وتالوته، فاختلطت األلسن وظهر الّلحن، لذا قام الغيورون على الّلغة العربّية بوضع ضوابط 

 من الّزلل واخلطأ. حتمي هذه الّلغة وحتفظها 

كانت البداايت األوىل بوضع نقط اإلعراب للقرآن الكرمي، مث توالت بعدها اجلهود الّلغويّة القدمية 
والّداليلّ  الّنحوّي،  الّصريّف،  الّصويّت،  املختلفة؛  ومستوايهتا  جوانبها  بعضها جبميع  مواضيعها  فتداخلت   ،

فاملستوى الّصويت أّول هذه املستوايت؛ إذ مل تظهر مالحمه واضحة جلّية إاّل يف بداية القرن الرّابع   بعًضا،
إّن   الّصويّت عنده ابهتمام ابلغ، حيث  الّدرس  اّلذي حظي  ابن جّّن،  أمثال  اهلجرّي على يد علماء من 

" اإلعرابكتابه:  صناعة  مثّ  سّر  األصوات،  علم  يف  متخّصص  مؤلَّف  أّول  هبذا  "،  آخرون  علماء  اهتّم 
 العلم، كونه يرتبط أكثر بعلم الّتجويد بوصفه علما صوتيّا يف أصوله وفروعه وقواعده.

وابلّرغم من اجملهودات اجلبّارة يف الّدراسات الّصوتّية عند القدماء اّلذين خّلفوا لنا تراًًث هائاًل يتمّثل 
بق منها  بعًضا  أّن  إاّل  لغويٍّة كثريٍة،  مسائَل  الّثورة  يف  وظهور  احلديث  العصر  حّّت  عليه  هو  ما  على  ي 

من   العلماء  متّكن  حينئذ  احلاسوبّية،  والربامج  الّصوتية،  املخابر  اكُتِشَفت  أين  الغرب،  عند  الّتكنولوجّية 
اببتكار برامج حاسوبية واخرتاع آالت   االهتمام هبذه املسائل، وابلتّايل دراسة األصوات دراسة علمّية خمربيّة

 .  وتضمن النتائجوالزمن وتوسع جماالت دراسة اللغة، صر العمل ختت

وعليه فإّن البحث يهدف إىل إبراز العالقة القائمة بني علمي الصوت والفيزايء، وتثمني دراسات 
علماء اللغة القدامى بطريقة حديثة ودقيقة يف جماالت جديدة ملواكبة التطورات العصرية اجلديثة كالبصمة  

 ضااي اإلجرام وجماالت التكنولوجيا اليت هلا عالقة ابللغة. الصوتية وفك ق
 : فكانت اإلشكاالت كاآليت

 ما العالقة القائمة بني الّصوت الّلغوّي والفيزايء؟   .1
 كيف استفاد علماء األصوات العرب احملدثون من علم الفيزايء؟ .2

 وبناء عليه سنتطرق للفرضيات اآلتية: 
 تعد اللغة العربية غنية خبصائص كثرية  مما جعلها تقتحم عدة جماالت حديثة.  .1
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 وجود عالقة بني علمي األصوات والفيزايء. .2

 نتج عن توّسع دائرة البحث يف اللغة مفاهيم ومصطلحات جديدة.  .3

 نتوصل ابلدراسة املخربية إىل نتائج دقيقة وًثبتة وواضحة.  .4
يقتضي   فإنّه  املوضوع،  لطبيعة  التحليلي  ونظرا  الوصفي  الّسالفة املنهج  األهداف  حتقيق  بغية 

 الذّكر.  
 تعريف علم األصوات الّلغويّة: : أوال

 تعّددت تعريفات علم األصوات يف الّدراسات الّلغويّة احلديثة واملعاصرة، ومن بني هذه الّتعريفات: 
الّلسانيات، يهتّم بدراسة الّصوت اإلنساينّ أحد فروع علم  اّلذي عّده »  عبد القادر عبد اجلليلتعريف  

أصوات   هيئة  على  وإنتاجه  تشكيله  حّّت  الّرئتني(،  داخل  هوائّية  )شحنة  املاّديّة  حالته  من  ابتداء 
دراسة وحتليل  علم  أبنّه »فرنك غينور"  و"  ماريوابي" وعّرفه كل من "  ، (164)اجلليل، صفحة    ممّيزة.«

 . (14م، صفحة 1986)القماطي،  وتصنيف األصوات، متضّمنا دراسة إنتاجها وانتقاهلا وإدراكها.«
 أّن علماء األصوات يهتّمون بدراسة ما يلي: هذين التعريفني يّتضح من 

  خمارجها،   حبسب   ويسّموهنا   الّنطق،   جهاز  على   صوت  كل  منطقة   حتديد   أي:  األصوات  خمارج ❖
 .شفويّ  وآخر أسنايّن، وذاك لثوّي، صوت هذا: فيقال

 احتكاك   طريقة   مالحظة   على  بناء  الّصوت  بوصف  الّلغة   علماء  يقوم  وهنا:  األصوات  صفات ❖
  ويف (  النّاطق  العضو  وضع  وطريقة   اهلواء  احتكاك  طريقة )  الّنطق  طريقة   وتغرّي   الّنطق،  جهاز  بعضالت  اهلواء
  هذا :  فيقال  الّنطقية،  صفاته  حتّدد  خمتلفة،  بسمات  الّصوت  يّتصف  أن  إىل  ذلك  ويؤّدي  املخارج،  نفس

 ...  شديد وآخر جمهور، وذاك مهموس، صوت

أين يتّم دراسة الّصوت الّلغوّي دراسة فيزايئّية انطالقا   :للّصوت  األكوستيكيّ   الفيزايئيّ   اجلانب ❖
 من إنتاجه مثّ انتقاله عرب موجات فيزايئّية ليصل إىل أذن الّسامع. 

لدراسة خمارج األصوات الّلغويّة ومعرفة صفاهتا أمهّية كربى وغاية عظمى، حيث كان لعلماء الّلغة 
عناية كبرية هبذه الّدراسة، ألهّنم يعّدوهنا من أهّم الّدراسات اّليت العربّية املتقّدمني وعلماء القراءة والّتجويد  
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هو   الّصحيح  خمرجه  من  وإخراج كّل صوت  األداء  ضبط  إّن  إذ  القراءة؛  وتصحيح  الّنطق،  عليها  ينبّن 
 األساس، فمن أتقن صنعة خمارج األصوات وصفاهتا نطق أبفصح الكالم.

وصفا  األصوات  خمارج  دراسة  ألمهية  والقراءات  ونظرا  العربّية  علماء  أّلف  القرون،  مّر  على  هتا 
يف  يقفوا  ومل  والّدروس،  الّنشرات  من  الكثري  وكتبوا  املصّنفات،  وصّنفوا  املؤّلفات،  واألصوات  والّتجويد 
دراستها عند حدٍّ معنّي، بل معرفة مواضع نشوئها ومتايزها عن غريها يف الّتجاوز والّتقارب، وذلك لتجّنب 

الّداين )ت:اخلطأ يف   أبو عمرو  قال  »  444نطقها.  الّتحقيق  هــ(:  الّتجويد، ومالك  اعلُموا أن قطَب 
املخرج.  يف  اشرتكت  وإْن  بعٍض  من  بعضها  ينفصل  اّليت  وصفاهتا  احلروف  خمارج  )الداين،   «معرفة 

 .( 102م، صفحة 2000
احلروف رغم اشرتاك يعدُّ املعرفة    فالّداين تتمايز هبا أصوات  اّليت  التّامة مبخارج احلروف، وصفاهتا 

احلرف الواحد مع غريه يف املخرج، هو الرّكيزة املثلى واألهم قبل الّشروع بدراسة أصول وقواعد الّتجويد، 
امل الّتقنّية  بوسائلها  احلديثة  الّدراسات  جاءت  مثّ  العربّية،  الّلغة  حبروف  الّنطق  وبراجمها وحتقيق  ختلفة 

بقوانينه   الفيزايء  علم  من  مستفيدة  ابلّدّقة،  تّتسم  فيزايئّية  دراسة  الّلغوّي  الّصوت  لتدرس  الّتكنولوجّية 
 ومصطلحاته.

 عالقة علم األصوات الّلغويّة ابلعلوم األخرى: اثنيا: 
ومعاجل الّطب،  وعلم  الفيزايء،  العلوم كعلم  من  غريه  مع  الّلغوّي  الّصوت  علم  عيوب يتشابك  ة 

وأجهزة   االّتصال  وسائل  اإللقاء،  فّن  الّسياسّية،  اخلطب  حتليل  هبا،  النّاطقني  لغري  الّلغة  تعليم  الّنطق، 
 الّسمع، علم اإلجرام وحبوث البصمة الّصوتّية، الّتشريح، طّب األسنان،..إىل غري ذلك.

أّن الّصوت اإلنسايّن حيتاج يف    فالّصوت يف حّد ذاته ظاهرة فيزايئّية، وخيتلط بعلم وظائف األعضاء، ذلك
تكوينه إىل اجلهاز الّنطقّي، كما حيتاج يف استقباله إىل اجلهاز الّسمعّي، ودراسة هذين اجلهازين من مهام  
والغناء   الّتجويد  أخرى: كعلم  وفنون  بعلوم  وطيدة  عالقة  الّصوت  لعلم  أّن  األعضاء، كما  وظائف  علم 

االّتصاالت وعلوم  واخلطابة  معظم    والّشعر،  فإّن  أصوات،  عن  عبارة  ذاهتا  يف  الّلغة  وملّـــــــا كانت  وغريها، 
اضطراابت الكالم راجع يف املقام األّول إىل اضطراب يف الّصوت، سواًء أكان هذا االضطراب يف حتديد 

)الضاهر، صفحة    مكان نطق الّصوت، أو يف طبيعته نفِسه، أو أن يكون االضطراب يف طالقة الّصوت.
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فهذا يوحي إىل تداخل علم الّصوت بعلم عيوب الّنطق، وخاّصة إذا كان ميّس اجلانب املتعّلق ابلفم  .  (28
بني  والتّنسيق  اجلمع  وهلذا  األسنان،  طّب  اختصاص  من  فهذا  الّلهاة..(،  يف  مرض  اللّثة،  )األسنان، 

وتوّلد منسجمة،  دجمّية  مقاربة  إطار  يف  تناسب  والعلمّية  اإلنسانّية  هذه    االختصاصات  مجلِة  عن 
مثل   معها  ومتقاطعة  منها  قريبة  ومصطلحات  مفاهيم  البينّية  املظاهر  الّتخّصصات  الطّبية،  )الّلسانيّات 

اللغة..( أمراض  الّنطق،  عيوب  املرضّية،  صفحة  1994)زهران،    الكالمّية  هذا  ،  (351م،  ويتعّلق 
املوضوع   فكّل بتناول  متعّددة،  من زوااي  إليه  فينظر  اختصاص  من  أكثر  من  الواحدة  الظّاهرة  أو  الواحد 

ختّصص يسّلط الضوء على زاوية خمصوصة، ويرجع بنا هذا الطرح إىل قرون مضت، فنقف على دراسات  
(،  أسباب حدوث احلروفيف رسالته )  "ابن سينا" يف جمال الّطب  م الّلغوّي واملتخّصص  ِّ وأحباث العال

يث اعتىن ابجلانب الّتشرحيّي، وخّصص له مبحثا يف تشريح احلنجرة والّلسان ابلّتفصيل رابطا بني إنتاج  ح
 (05م، صفحة 1332)سينا،  األصوات وعمل أعضاء النطق فيها.

 علم الّصوت الّلغوّي والفيزايء: اثلثا: 
لعّل الّدراسات الّصوتية مل تدخل يف عداد البحوث العلمّية الّدقيقة إالّ يف أواخر القرن املاضي أو  
الباحثون   ورأى  معاملها  وحتّددت  بعاّمة  الّلغوية  الّدراسات  قسمات  اّتضحت  وحينما  بقليل،  ذلك  قبل 

علم األصوات واحدا من هذه    ضرورة تفريعها فروعا خمتلفة، يتناول كّل منها جانبا من جوانب الّلغة ،كان
صفحة  2000)بشر،  الفروع   بني  ،  ( 168م،  الّتمييز  إبمكاننا  أصبح  األصوات  علم  فروع  بفضل 

على   يف حكمها  واحلدس  لألصوات  الفعلّي  والّذوق  الّذاتّية  املالحظة  اعتمدت  اّليت  الّتقليديّة  الّصوتيّات 
وتيّات احلديثة اّليت استطاعت أن تقّلل من أثر تلك العوامل مبساعدة الربامج اإللكرتونّية األصوات، والصّ 

 (26م، صفحة 2009م، 2008)بريش،  املختلفة.
الكالم العرّّب، اعتىن علماء الّلغة قدميا أبصوات العربّية، فبيّنوا صفاهتا وخمارجها، وآتلفها يف أبنية  

حيث كان هلم بصر وبصرية بصفات األصوات العربّية، وحّس لغوّي مرهف يف حتديد معظم الّصفات بدّقة  
ووضوح، وطريقة تصنيفهم لألصوات تعّددت، فمن العلماء من قّسمها حسب املخرج، ومنهم من قّسمها 

بوصفهم صفات األصوات   حسب االحتكاك يف موضع الّنطق، ومنهم من صّنفها حسب الّصفة، وذلك
جمهورة   إىل  األصوات  وقّسموا  أبصواهتا،  الفطرّي  وإحساسهم  الّلغَة  تذّوقهم  على  معتمدين  اقتدار  بكّل 
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ومهموسة وشديدة... تقسيما دقيقا معتمدين فيه على مقياس تذبذب الوترين الّصوتّيني؛ حيث إّن اهلواء 
الّنطق ابلصّ  أثناء  فيهما ابالهتزاز  أو عدم اهتزازهيسمح ابلتأثري  ، (168م، صفحة  2000)بشر،    وت 

احلديثة  العلوم  على  معتمدين  الّصوتّية  إجنازاهتم  استمّروا يف  اّلذين  احملدثني  مع تقسيم  اّتفق  الّتقسيم  وهذا 
فكالمها   آخر،  عن صوت  خيتلف  ال  الّلغوّي  فالّصوت  الفيزايئّية،  خصائصه  مربزين  املتطّورة،  والّتقنيّات 

لة لتغيريات الّضغط يف الوسط بني املرِسل  يعَرف الّصوت فيزايئيّا أبنّه سلسحيمالن تلك اخلصائص، حيث  
اضطراب مادّي يف اهلواء يتمّثل يف قّوة أو ضعف سريعني للّضغط املتحّرك واملستقبل، فالّصوت هو »

م، صفحة  1988)هالل،  «من املصدر يف اّّتاه اخلارج، مثّ يف ضعف تدرجيي إىل نقطة الّزوال النهائي
، فاملرِسل عندما يبدأ عملّية إصدار الّصوت، فإّن الّصوت اخلارج منه يقوم ابلّضغط على اهلواء يف  (24

اّليت  الّتخلخل  عملّية  فتحدث  مثال،  أذن  أو  ميكروفون  ابملستقِبل،  تصطدم  متالحقة  موجات  شكل 
 Wave الّصوت احلسّية هو الّرسم الّتذبذّّب  تصاحب الّضغط، وأكثر األمور شيوعا لتمثيل ورصد معامل 

Form    واّلذي غالبا ما يطلق عليه الّشكل املْوجّي، وميّثل احملور األفقّي فيه حمور الّزمن وتتّم قراءته من ،
اليسار إىل اليمني، بينما ميّثل املنحىن الرأسي قّوة هذا الّصوت يف حلظة معيّنة، يف الوقت اّلذي تظهر فيه 

 وتالحق هذه اخلطوط. عدد الرتّددات الّذبذبية لّلحظة الواحدة على هيئة تتابع 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 انيةابلثّ  وتالصّ  يف بذابتالذّ  مّدة لميثّ : 01الشكل 
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 فالّصوت يُنَظر إليه عادة على أنّه عملية فيزايئّية مادية تتكّون من جزأين أساسيني: 

 ( Vocal Lipsمنتج حقيقّي للّصوت، ومتثّله األحبال الّصوتّية ) •
عن   • عبارة  وهو  للّصوت،  واكتساب  ومشّكل  الّتوجيه  عملّية  إمتام  على  دوره  يقتصر  مساعد،  منتج 

 الّصفات الّتمييزية، ومتثّله ابقي أعضاء الّنطق مثل: الّلسان والّشفاه واألسنان ... إخل. 

ارتفاع  الّصوت،  درجة  ثالث خصائص:  طريق حتديد  عن  بسيط وصفا كامال  أّي صوت  وصف  ميكن 
الرتّدد،  الّصوت )أو كثافته(، جودة الّصوت، و  فيزايئية:  تتوافق هذه اخلصائص متاما مع ثالث خصائص 

الّسعة، منط املوجة، أّما الّضوضاء فهي عبارة عن صوت معّقد أو خليط من العديد من الرتّددات املختلفة 
 ( 04صفحة )الدسوقي، الزغيب، و رشوان عبد الرزاق،  اّليت ال يوجد تناغم صويّت بينها.

 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوت  شدة لقياس طيفية صورة ميثل 2 رقم الشكل                            
 

 الّصوتيّات  خدمت  اّليت  األجهزة  أفضل  من  ( spectrograph)  املطياف  جهاز  ويعدّ 
  عرضها   فإنّ   املرّكب،  النوع  من  الّلغويّ   الّصوت  ملوجات  فنظرا  اإلطالق،  على  أفضَلها  يكن  مل  إن  الفيزايئّية،
  املوجة  عن  الّتفاصيل  كلّ   يقّدم  ال(  األعلى  يف   موضح  الشكل)  الّذبذابت   عارض   جهاز  ابستخدام
  عدد  )هوFrequency   الرّتّدد:  وهي  املرسومة،  للموجة   أبعاد  ثالثة   املطياف  يقّدم  بينما  الّصوتية،

أو      Hertzتردد الصوت هي هرتز )وحدة    الواحدة،   الثّانية  يف   الكاملة(  املوجات  أو)  الّذبذابت
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HZ     ،))الّشّدةأو ذبذبة/ اثنية  Intensity:ابلنسبة   ما  لصوت  الّصوتية  الطّاقة  كمية  قياس  )هي 
  حسابية   وليست  لوغاريتمية،   بطريقة  القياس  ويتمّ   كمرجع،   تستخدم  اثبتة  صوتية  طاقة  كمية  إىل

  زمن   هو)  :(، الّزمنdB" واختصارها   dicible   الّديسيبيل"   الّصوت  شّدة   وحدة   وتسّمى  بسيطة، 
 ،((  / HZاث )  الصوتية  املوجات   زادت  الزمن  زاد  فكلما  ابلثانية،   ويقدر  الصوت،   موجات  قياس
 ،   Fundamental Frequency  األساس  والرّتّدد  الّصوت،  زمن  معرفة   يف  الباحث  يُعني  وهذا

 معظم  فإنّ   ولذا  وشّدته،  ،.(به   النطق  عند  الصوت  فيه  يتكّون  فموي  ّتويف  هو  )  :الرّنيّنّ   والّنطاق
 ،(189)الغامدي، صفحة    آبخر  أو  بشكل  املطياف   على  تعتمد  الّلغويّ   الّصوت  أكوستيكية   دراسات
 ،  02  الشكل  يف  الّصوت  لشّدة  الطّيفّية   الّصورة  يف  موّضح  هو  كما–  الصوتية   املوجات  ومعاجلة   لتحليل

 . الّصوت شّدة متّثل األخضر ابللون فاملوجات
اّتسعت جماالت الّدراسة يف الّلغة  نالحظ أّن هناك تداخال واضحا بني علم الّصوت والفيزايء، فقد 

العربّية، وتنّوعت املفاهيم واملصطلحات، فمتطلّبات العصر واحتياجاته جعلت الّلغة العربّية تقتحم جماالت  
فيه علماء من   الفيزايء.. وغريه،عديدة مثل   تنتقل يف الوسط املرن، يتجاذب  والّصوت بوصِفِه اهتزازات 

اختصاصات تتعّدى الّلسانيات، ولكل خمتّص جمال حبث يشّكل منطلق دراسته، فالّلساين يصرف اهتمامه  
رة األذن البشريّة  لدراسة االهتزازات اّليت ينشأ عنها إحساس ابلّسمع؛ أي اّليت تقع آًثرها ضمن حدود قد

مصطلح   مفهوم  يتحّدد  وهبذا  اإلدراك،  الفيزايئّية    Acoustiqueعلى  ابلّدراسة  الّلسانّيني  عند 
أّما علماء الفيزايء  ،  (20)كامل، العلوم وحياة اإلنسان، صفحة    للّصوت الواقع يف جمال الّسمع البشرّي.

األكوستيكّية، فيوّسعون دائرة اهتمامهم، لتشمل كامل االهتزازات اّليت حتدث يف أي وسط مادّي، وليس 
اهلواء فحسب، مبا يف ذلك ما يقع حتت أو فوق حساسية األذن البشريّة، وبذلك يصبح مصطلح الّصوت  

)كامل،    ترّتب عن ذلك انطباع مسعّي أم ال  عندهم مرتبطا مبطلق حدوث اهتزازات يف الوسط املرن، سواء
صفحة   اإلنسان،  وحياة  يف   (19العلوم  توّسع  عنه  ينتج  العلوم  بني  التداخل  هذا  أّن  ندرك  هنا  من 

الّدراسات واألحباث، فكان الّرهان على هذه الّتخّصصات البينّية يف قراءة خمتلفة لعلوم الّلغة، انطالقا من 
فيما بينها، وميّكن من الوصول إىل نتاج أع مق رؤية ترى أّن الّتداخل بني املعارف ميّكن من إثراء العلوم 
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وأدّق يف قراءة العلوم اإلنسانّية بصورة عاّمة، وهذا ما يفّسر الّتداخل بني علم األصوات الّلغوّي وبني علم  
 الفيزايء.

على سبيل الّتوضيح جند أّن معّدل الّسمع خيتلف بني الكائنات احلّية املختلفة، فيقع الّسمع عند  
( بني  يقع  ترّدد  ذات  ذبذابت  تصل  عندما  )20.000و)  (20اآلدمّيني  هريتز   )HZ األذن إىل   )

الفيزايء  علماء  ويطلق  اهلواء،  عرب  تنتقل  عندما  الّداخلية  األذن  إىل  الّذبذابت  هذه  وتصل  الّداخلية، 
مصطلح الّصوت على الّذبذابت املماثلة اّليت حتدث يف الّسوائل واملواد الّصلبة، ويف هذا الصدد يقول أمحد  

« يزيكامل:  اّليت  األصوات  )أّما  على  ترّددها  الّصوتّية،  20.000د  فوق  ابملوجات  فتعرف  هرتز   )
»أّما األصوات ذات الرتّدد املنخفض    ويقول أيضا:  (13)كامل، صفحة    «ويتعّذر على األذن مساعها. 

  « ذبذبة/ اثنية ال تستطيع األذن اآلدمّية إدراكها أو التأثّر هبا، وتعرف ابملوجات حتت الّسمعّية.  20أقل من  
وينتقل الّصوت طولّيا وعرضّيا، ويف كلتا احلالتني، تنتقل الطّاقة  ،  ( 14)كامل، العلوم وحياة اإلنسان، صفحة  

املوجودة يف حركة موجة الّصوت عرب الوسيط الّناقل، بينما ال يتحّرك أي جزء من هذا الوسيط الّناقل نفسه، ومثال  
زَّ مّرة واحدة،  على ذلك: إذا رُبط حبل بسارية من أحد طرفيه مثّ جذب الّطرف الثّاين حبيث يكون مشدودا مثّ هُ 

عندئٍذ سوف تنتقل موجة من احلبل إىل الّسارية مثّ تنعكس وترجع إىل اليد، وال يتحّرك أي جزء من احلبل طوليّا  
األمواج   حركة  من  الّنوع  هذا  ويسّمى  عرضيا،  احلبل  من  اتل  جزء  يتحّرك كّل  وإمنّا  الّسارية،  "املوجة  ابّّتاه 

قيت صخرة يف بركة مياه، فسوف تتحّرك سلسلة من املوجات العرضّية من  "، وعلى نفس الّنحو: إذا أل العرضية 
نقطة الّتأثّر، وإذ كان هنالك سّدادة من الفّلني طافية ابلقرب من نقطة التأّثر، فإهّنا سوف تطفو وتنغمس ممّا يعّن  

)كامل، العلوم وحياة    . أهّنا سوف تتحّرك عرضّيا ابّّتاه حركة املوجة ولكّنها ستتحّرك طولّيا حركة بسيطة جّدا 
إّن طاقة حركة  ،  ( 15اإلنسان، صفحة   الّصوتّية هي موجة طولّية، حيث  املوجة  فإّن  ومن انحية أخرى، 

املوجة تنتشر إىل اخلارج من مركز االضطراب، فإّن جزيئات اهلواء املفردة اّليت حتمل الّصوت تتحّرك جيئة 
ا من  سلسلة  عن  عبارة  هي  الّصوتّية  املوجة  فإّن  مثّ  ومن  املوجة،  حركة  اّّتاه  بنفس  لّضغوط  وذهااًب 

واخللخالت املتناوبة يف اهلواء، حيث ميّرر كّل جزيء مفرد الطّاقة للجزيئات اجملاورة، ولكن بعد مرور املوجة  
 . (04)الدسوقي، الزغيب، و رشوان عبد الرزاق، صفحة  الّصوتية، يظّل كّل جزيء يف نفس موقعه.
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اجملهورة وقمنا بوضعها على جهاز املطياف، لكانت تبدو أكثر تنظيما، تبدو  ولو أخذان األصوات  
أعلى الّسلسلة )البقع املظلمة(، يف الواقع على هيئة خطوط يف وضع أفقي الّشكل عرب الّصورة الطّيفية، 

(،  formantsومتّثل احلزم الّذبذابت؛ حيث يعطي شكل الفم رنني الّصوت حزما تسّمى )فورمانتس( )
الّنحو:ح ويت ترقيمها من األسفل إىل األعلى على هذا  أو  3، ح2، ح1ّم   ،f1 ,f2 ;f3   وختتلف  ،...

  f1مواضع هذه احلزم ابختالف نوع الّصوت املنطوق، ومن املمكن حتديدها بشكل تقرييّب مع كّل فونيم،  
رج الّصوت من الفم،  فيمّثل خم f3ميثل خمرج الّصوت من احللق، أما   f2ميّثل خمرج الّصوت من احلنجرة، و

إذن عند قياس شّدة الّصوت اجملهور وترّدده  ،    (08)جاسم، صفحة    ميّثل خمرج الّصوت من الّشفة.  f4و
مثال، فإنّنا حنّدد درجات هذه احلزم حسب خمرج كّل واحدة منها وترّددها ونتوّصل إىل نتائج دقيقة، فهذه  

أو املعامل الّصوتّية هي: الرّتّددات أو جمموعات الرّتّددات    formantsاحلزم الّصوتّية واّليت يطلق عليها  
groupe of frequency    الّصوت ومتّيزه عن األصوات األخرى ذات األنواع اّليت تشّكل نوع 

لصوت  ،  (34م، صفحة  1997)عمر،    املختلفة. الّصوتّية  القيم  بتحليل  قمنا  إذا  يف    "الطاء" فمثال، 
ِلًحا   ۡ  َملۡ  اَن َنعۡ  رِجۡ  َأخ  ۡ  رَبَـَّناَطرُِخوَن ِفيَها  ۡ  َيص   ۡ  َوُهم: ﴿يف قوله تعاىل  "يصطرخون"كلمة   صََٰ

َنعۡ  َغي ٱلَِّذي ُكنَّا  فاطر،    ﴾  ۡ  َملُ ۡ  َر  أنّ ،  37  اآلية سورة  هي   جند  الكرمية،  اآلية  يف  )صرخ(  ماّدة 
الّشديد الّصوت  والّصراخ:  الفزع،  عند  الّشديدة  والّصيحة  صفحة  2000)منظور،    الّصرخة  ، (02م، 

يوحي أبّن الّصراخ بلغ ذروته، واالضطراب قد ّتاوز مداه، والّصوت العايل الفظيع   "يصطرخون" فالفعل:  
شّدة   يف  فالّصراخ  أقصاه،  اليأس  وصل  فقد  متوّقعة،  وال جندة  أذن صاغية،  فال  ببعض،  بعضه  يصطدم 

والطّا الّصاد  توايل  من  إيقاعه  وتراصف  والّنون.إطباقه  الواو  وترّّن  واخلاء،  الرّاء  وتقاطر  )الصغري،   ء، 
افتعل، »،  (166م، صفحة  2000 وزن  قبلها  اصطرخ على  الّساكنة  الّصاد  طاء ألجل  التّاء  أبدلت 

املخرج.  يف  التّاء  وتوافق  واإلطباق،  االستعالء  يف  صفحة  2018)عيد،    «ومناسبتها  ،  (364م، 
وزن    "اصطرخ" فصيغة   أصلها    "افتعل" على  أحدمها    "اصرتخ" أي  مهموسان،  فيها صواتن  اجتمع  وقد 

الّصاد )مطبق( واآلخر التّاء )شديد( مثّ قلبت )التّاء( إىل نظريهتا )الطّاء( املطبقة، فالّصوت األّول أثّر يف  
الّنجدة بفزع، واالستعانة على األمر أشبه مبعجزة،  الّصوتني، وهنا طلب  الثّاين، فحدثت مماثلة اتّمة بني 

نت اّلذي  (167م، صفحة  2000)الصغري،    يجة خوف انزل وفزع متواصل.ذلك ألهّنا  ، شّدة احلدث 
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املوقف شّدة  على  تدّل  واستعالء  شّدة  من  عليه  غلبت  مبا  أصواات  أعطته  يصطرخون  بسببه  أو  فيه   هم 
وما اختيار الطّاء رغم أنّه صوت مهموس بدال من التّاء، إاّل ألهّنا ،  (303م، صفحة  2010)الكرمي،  

الّصراخ  أثناء  الّتصادم واالرتطام  الّتعبري عن  أّوال، وألهّنا توحي ابلقّوة والعنف، وتدّل على  التّاء  من خمرج 
 .(303م، صفحة 2010)الكرمي،  ًثنيا، وجاءت لتشديد وتوكيد احلدث دون فصل أو تراخ

قيمة تفخيمّية ًثبتة   أنّه صوت مفّخم، مستعٍل، مطبق، ميتلك  الطّاء،  لنا من حتليل صوت  يتبنّي 
ينتزع هذه   أن  )الفتحة( ال ميكنه  الّصائت القصري  إّن  املتمّثل يف اإلطباق، حيث  الّلساين  الّتحّرك  نتيجة 

 أبدلت هبا للّداللة على املوقف.القيمة الّتفخيمّية، ذلك أّن صفة الّتفخيم متّيزها عن صوت التّاء، لذلك 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
، أّن 37يّتضح من الّصورة الطّيفّية لصوت "الطّاء" من كلمة "يصطرخون" من سورة فاطر، اآلية  

كاآليت:   تظهر  الّصوتية  احلزم  يف  املتمثّلة  الّصوتية  ،  HZ758.994:F1املكّوانت 
F2:1534.060HZ   ، F3:2985.374HZ فهذه املكّوانت الّصوتية ختضع للفراغات الّراّننة ،

بلغت   وقد  الّصوت.  إنتاج  يف  املتحّكمة  الّصلب(  احلنك  األنف،  الفم،  احلنجرة،  )احللق،  الّتجاويف  أو 
بـ:   قّدرت  عالية  نسبة  ابلّتقريب  بـ:  DB75.432شّدهتا  فقّدر  الطاء  صوت  نطق  زمن  ،أّما 

 ًث   0.187509

 37 اآلية فاطر   سورة" ة "يصطرخونكلم  من طاءال صوت: 1الشكل 
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القيم   هذه  من  ترّدد  ّّ الّصويتنستقرئ  معّدل  ابخنفاض  متّيز  وقفّي،  صوت  أنّه  الطّاء  لصوت  ة 
يشرتكان يف صفة اهلمس، يقول يف ذلك مسري   أهّنما  الّصوتّية مقارنة ابلّصاد االستمرارّي، رغم  املكّوانت 

  « إّن صفيت اجلهر والوقفّية تفقدان الّصوت جزءا من طاقته ممّا يؤّدي إىل اخنفاض ترّدداته. إستيتية :»
إّن هذه الّلفظة )يصطرخون( مجعت من األصوات اّليت فيها جهر  ،  (214م، صفحة  2003)إستيتية،  

النّاس على  والّرعب  العذاب  وزايدة  ابستمراريّة  األصوات  بتعايل  لتوحي  واستعالء،  )الكرمي،    وإطباق 
صفحة  2010 العزيز:﴿،  (303م،  كتابه  يف  تعاىل  هللا  َغريقول  َوٱلنََِّٰشطََِٰت   ١اۡ  قۡ  َوٱلنََّٰزِعََِٰت 

ِت َسبحاً  ٢اۡ  طۡ  َنش ِبحََٰ  .3، 2، 1سورة النّازعات ، اآلايت ﴾.٣َوٱلسََّٰ
يستوقفنا هنا أمر، وهو تسمية الّسورة أبّول كلمة وردت فيها وهي "النّازعات" ومعىن النّازعات، املالئكة   

يف   نزع  قوهلم:  من  مأخوذ  وهو  بشّدة،  نزعوها  الكّفار،  نفس  نزعوا  فإذا  آدم،  بّن  نفوس  ينزعون  اّلذين 
املدى حّّت  غاية  بلغ  إذا  القوس  النّازع يف  أغرق  يقال:  فأغرق،  اآلية: القوس  فتقدير  الّنصل،  ينتهي إىل   

    (28.27م، صفحة 2004)الرازي،  والنّازعات إغراقا، والَغْرق واإلغراق يف الّلغة مبعىن واحد.
عدا  يف كلمة "النّازعات" أهّنا اسم فاعل مشتّق من الفعل "نزع"، وأّن أصواهتا جمهورة ما    فاملالحظ

« شديد،  مهموس  فهو  من "التّاء"  الّروح  نزع  وشّدة  قّوة  يؤّكد  الكلمة  هلذه  الّصويت  الّتشكيل  فهذا 
م، صفحة 2010)الكرمي،    الكّفار، وما تكابده الّنفس البشريّة من صراع عند خروج الّروح منها.«

-أّما كلمة "غرقا" فوردت "الرّاء"    (27م، صفحة  2004)الرازي،    «، »فالّنزع اجلذب بشّدة. (293
تكراريّ  جمهور  صوت  الّشديدة   -وهو  "القاف"  ــ  بـــ أتبعت  مثّ  املفّخمة،  اجملهورة  "الغني"  صوت  بعد 

الّصويّت طوال و  اّليت متنح املقطع  املتبوعة ابأللف  أرواح  االنفجاريّة املهموسة  امتدادا إشارة إىل كيفية قبض 
فاالنتقال ابألصوات بني اجلهر واالنفجار واالنتهاء ابهلمس  ، ( 293م، صفحة 2010)الكرمي،  الكّفار.

أو   الّصوتّية،  عليه ابلّداللة  أطلق  ما  وهذا  الكّفار،  املالئكة ألرواح  نزع  مع صورة  األلفاظيتناسب   رمزيّة 
صفحة  1978)الزيدي،   يف    (337م،  منه  أقوى  يكون  اجملهورة  األصوات  يف  الّسمعي  والوضوح 

 األصوات املهموسة، وهذا ما أضفى مسة القّوة على كلمة "النّازعات". 
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لصوت   الطّيفّية  الّصورة  حتليل  من  أداء كلمة    "الّنون" يظهر  زمن  أّن  "النّازعات"  اجملهور، 

 0,0869أّما زمن نطق النون ساكنا    اث،   0,86بغّنة    "الّنون" ، بينما يبلغ زمن نطق صوت  اث 1,9450
، ألّن اجلهر يظهر يف صوت الّنون من خالل الّنغمة اخليشومّية، واّليت يهتّز هلا الوتران الّصوتيان، فبلغ ًث

عندها:   ،  : HZ355,098F1:  ، HZ1705,48F2:  ،HZ  2829,586F3الرّتّدد 
F4:3536.142HZ    :هلا الّصوتّية  الّشّدة  تبلغ  أضفى صفة    DB 71,873يف حني  ما  وهذا 

 سة. والوضوح الّسمعي أقوى يف األصوات اجملهورة منه يف األصوات املهمو   ازعات" "النّ القّوة لكلمة 
 : خامتة

 على عموم ما حاولنا الوقوف عليه يف هذه الّدراسة، خنلص إىل مجلة من النّتائج، أمّهها ما يلي:  
 إطار  يف عّدة  علوم  وبني  الّلغويّة   األصوات  علم  بني  وطيدة  عالقة   وجود  احلديثة   الّدراسات  أثبتت •

 . ومصطلحاته ووسائله بقوانينه الفيزايء علم أمهَّها كان البينّية، العلوم يسّمى ما

تداخل علم األصوات بعلم الفيزايء أدخل الّدراسات الّصوتّية احلديثة يف عداد الّدراسات العلمّية   •
  املوضوعّية والّدقيقة.

 1 اآلية  النازعات سورة النازعات كلمة   من النون صوت: 3الشكل 
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  الفيزايئّية  اخلصائص   هلم  تكشف  كي  احلديثة،   األجهزة  ابستعمال  الّلغويّ   الّصوت  احملدثون  درس •
  إليه   توّصل  ما   تؤّكد  نتائج  إىل  فتوّصلوا  ودرجته،  ّدده،وتر   وشّدته،  الّصوت،  نطق  زمن  فقاسوا  صوت،  لكل

  من   يكفي   ما  فيه  علميّ   بطابع  حتظى  العربّية   الّلغة   أصبحت  وهكذا  الغموض   بعض  وليزيلوا  ابملالحظة،  القدامى
  الشديدة   أو  اجملهورة  أو  املفّخمة   ابألصوات  الكلمة   يف   املهموسة   األصوات  بعض   أتثّر  أحياان   جند  لذلك  الّدقة،
  ممّا  للصوت،  الطّيفيّ   الّرسم  يف  املوجودة  الّصوتّية   واحلزم  الّصوتّية   املوجات  يف  جليّا  ذلك  يظهر  حيث   هلا،  التّابعة 
  بقيمتها  حتتفظ   أهّنا  نطقها  أصل  يف  األصوات  اّتصاف  يعّن  ال  أنّه  إىل  ابإلضافة   عالية،  ودرجة   عالية   شدة  حيّمله

 دقيقة معاين الّلفظ ُيكسب  ممّا وتتأثّر فتؤثّر الرّتكيب داخل  تتفاعل إهّنا بل  كافة، الّصوتّية  الّسياقات يف الّصوتّية 
 .  الكالميّ  للموقف ومناسبة 

اهتمام علماء الّصوتيات احملدثني مبتابعة الّتطور العلمّي والّتقّّن يف جمال دراسة األصوات، مّكنهم  •
احلديثة اّليت سّهلت هلم إجناز الّدراسة الفيزايئّية لألصوات ابلقليل من اجلهد من االستفادة من برامج احلاسوب  

نتائج  وحيّقق  الّلغويّة،  املخابر  يف  حبثه  يف  يعمل  أن  للباحث  يتيح  ممّا  والفائدة،  الّدّقة  من  والكثري  والّتعب، 
 مضمونة ودقيقة.

املفاهيم • وتنّوعت  العربّية،  الّلغة  يف  الّدراسة  جماالت  العصر    اّتسعت  فمتطلّبات  واملصطلحات، 
واحتياجاته جعلت الّلغة العربّية تقتحم هذه اجملاالت منها: معاجلة عيوب الّنطق، تعليم الّلغة لغري النّاطقني هبا، 
حتليل اخلطب الّسياسّية، فّن اإللقاء، وسائل االّتصال وأجهزة الّسمع، علم اإلجرام، اللسانيات اجلنائية، وحبوث 

 وتّية، الّتشريح، طّب األسنان، الفيزايء..إىل غري ذلك.البصمة الصّ 

اّلذي يستغرقونه   • والّزمن  الفيزايئّية لألصوات حبسب نطق األشخاص لألصوات  الّدراسة  ختتلف 
فيكون حبسب تالوة الّشخص لآلايت ودقّته يف أحكام ّتويدها،   القرآن الكرمي،  يف نطقها، وإذا حتّدثنا عن 

هّم جّدا، ابإلضافة إىل ُعمر الّشخص فالكبري ليس كالّصغري والّرجل ليس كاملرأة، والّدليل  فالوقت املُْستَـْغَرق م 
 على ذلك تفّرد كّل شخص ببصمته الّصوتّية، كما يتفّرد ببصمة يده، وهذا ما أشارت إليه الّدراسات العلمّية. 

 استعارة  أو  جديدة  علمّية   مصطلحات  توليد  يف  ساهم  بينها  فيما  البينية   العلوم  تداخل •
  العلمّية،   الّساحة   اقتحمت  عديدة  ختّصصات  استحداث  يف  ساهم  كما  عّدة،  علوم  من  أخرى  مصطلحات

 املثال  سبيل  على  فالّلغة   البحث،  مناهج  حتديث  إىل  الّتداخل   هذا  أّدى  كما  والّدراسة،  البحث  دائرة  وتوّسعت
  حملّ   صارت  أهّنا  لدرجة  مضت،  هبا   أبس  ال  فرتة  يف  الفتور  أصاهبا  أن  بعد  بقّوة  علمّية   جماالت  دخلت  احلصر  ال
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 البصمة   حتليل  على   مكّثفا  تدريبا  تدريبهم  يتمّ   مثال  األمن  فرجال  اجملاالت،  من   العديد  وتدقيق   وحتليل  تكوين
 ...   االنتحال  االبتزاز، القتل،  كاإلرهاب، عاملّية  جرائم  وفكّ  حللّ  لّلغة، الكافية  معرفتهم من انطالقا الّصوتية 

:  جديدا  توظيفا  ووّظفها  الفيزايء  علم  من  األصوات  علم  استعارها  اّليت  املصطلحات  بني  من •
 .... الثّانّية  ،( DB)  الّديسيبال  ،(HZ) اهلريتز الّصوتّية، احلزم  الرّتّدد، الّزمن، املوجات، الّشّدة،

 . األكوستيكّية  الّصوتّية  الّدراسات خدمت اّليت احلديثة  األجهزة أفضل من املطياف جهاز •
 

CONCLUSION  
In general, we tried to stand on in this study and we conclude a 

number of results, the most important of which are the following: 
- Modern studies have proven the existence of a strong relationship 

between linguistic phonology and several sciences within the framework of 
the so-called interdisciplinary sciences, the most important of which was 
physics with its laws, means and terminology 

- The interference of phonology with physics introduces modern 
phonetic studies into the rank of objective and accurate scientific studies. 

- The modernists studied the linguistic sound using modern devices, in 
order to reveal to them the physical characteristics of each sound, so they 
measured the sound’s pronunciation time, intensity, frequency, and degree, 
they get results confirming what the ancients reached by observation, in 
order to remove some of the ambiguities, and thus the Arabic language has 
acquired a scientific character with sufficient accuracy, therefore, we 
sometimes find that the sounds interact within the language structure, and it 
was affected and affected, which gives the expression an accurate and 
appropriate meanings for the talking situation. 

- The interest of modern phonetics scientists in following the scientific 
and technical development in the field of sound study, enabled them to 
benefit from modern computer programs that facilitated them to complete 
the physical study of sounds with little effort and pains, and a lot of 
accuracy and interest, which allows the researcher to work in his research in 
the linguistic laboratories, and realize guaranteed and accurate results. 

- The fields of study in the Arabic language have expanded, and the 
concepts and terminology have diversified, so the requirements and needs of 
the era made the Arabic language enter these fields, including: Treatment of 
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speech defects, language teaching for non-native speakers, analysis of 
political speeches, art of speech, means of communication and hearing 
devices, criminology, criminal linguistics, voiceprint research, anatomy, 
dentistry, physics..etc. 

- The physical study of sounds varies according to the sounds people’s 
pronunciation and the time they take to pronounce them, and if we talk 
about the Noble Qur’an, it is accordingly to the person’s recitation of the 
verses and his accuracy in the provisions of their reciting, so the time it 
takes is very important, in addition to the age of the person, the old person is 
not like the young and the man is not the same as the woman, and the 
evidence for this is the uniqueness of each person with his voice print, as 
well as the uniqueness of his handprint, and this is what the scientific 
studies have indicated. 

- The interference of interdisciplinary sciences contributed to creating 
new scientific terms or borrowing other terms from several sciences, it also 
contributed to the creation of many specializations that stormed the 
scientific arena, and the circle of research and study had expanded, this 
interference led again to the modernization of research methods, so 
language, to name a few, entered scientific fields with strength after it 
declining for a good period of time, so that it has become the subject of 
formation, analysis and auditing of many fields, for example, security 
personnel are intensively trained to analyze the voice print based on their 
sufficient knowledge of the language, To solve and decode global crimes 
such as terrorism, murder, extortion and plagiarism... 

- Among the terms that phonology borrowed from physics and use 
them in a new way are: Intensity, waves, time, frequency, sound packets, 
hertz (HZ), decibel (DB), second.... 

The spectrometer is one of the best modern devices that have served 
acoustic phonetics studies. 
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Abstract: 

Our current era is characterized by the openness and coordination of 
sciences, after the specialization trend was dominated for decades in 
scientific, human and social research, so we don't talk anymore about the 
limited isolated specializations, and each specialization became linked to a 
network of knowledge and to the sciences surrounding it, whether in 
constructing concepts or in constructing the subject of science itself, 
believing in the cognitive benefit that can be achieved by the openness of 
science and its interaction with other sciences, and drawing limits for the 
sciences has become one of the difficult matters, in fact, a single 
specialization appears in many faces as a result of the different 
specializations that attract it, accordingly, we chose a side of these 
specializations, and the idea of the study was entitled: “Interdisciplinarity in 
Phonetics and Physics,” it aims to emphasize the relationship between 
phonology and physics, by subjecting the sounds of the language to modern 
electronic programs and audio and digital devices in order to highlight its 
significance in the linguistic context, as well as its audio clarity. 

Keywords: Arabic language, phonology, laboratory phonology, 
physics, interdisciplinary study. 
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 تطبيقّية(  مجالّية الّتكرار يف ثورّّيت حمّمد العيد آل خليفة )دراسة

                                                                                                           *فاّلح نورة / الدّكتورة
                                                                              )زائرجلبّشار )ا -املدرسة العليا لألساتذة 
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 م 2021/ 09/ 06اتريخ القبول:              م2021/ 08/ 30اتريخ االرسال : 
 

 : امللّخص 

حمّمد             اجلزائرّيني  املسلمني  العلماء  مجعّية  شاعر  نظمها  قصيدة  عشرة  اثنيت  على  )الّثورّّيت(  مصطلح  النّ ّقاد  أطلق 

من   ب دا  ب ل يغ،  حنو  على  ت وظ ي ف ا  الّضاد  ل غة  وّظف  حيث  واملواطنة،  ابلوطن  صلة  له  ما  بكّل  خّصها  واّليت  خليفة،  آل  العيد 

ي طب ع به ق صائ ده اّليت زاهنا اإلي قاع ال ّص ويّت املتمّثل يف ال ّتكرار رقّة، ح ي ن ظه ر ج ل يّا يف األلفاظ  خالل ال تّ ن وّع ال ّصويّت اّلذ

ه عامل اّليت است ع ان ب ه ا لُيوصل رسال ته إىل ال م تل ق  ّي ن يف تناسق ص ويّت رائ ع. وقد وددان يف هذا املقال أن نتناول الّتكرار بعدّ 

ثورّيّ  يف  من  مجال  الّتكرار  إذا كان  ما  ومعرفة  الّصوتّية.  الظّاهرة  هذه  وحتليل  لوصف  الّتحليلي  الوصفي  املنهج  معتمدين  ته، 

 الفصاحة أو خلال يشني العمل األديب؟  

 الّثورّّيت، حمّمد العيد آل خليفة، جوانب اجلمال، الّتكرار. الفصاحة. :املفتاحية الكلمات
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  مقدمة: 

يف  يبدو           موجود  فهو  والكواكب."  األفالك  دوران  يف  املاثلة  الكونّية  الّظواهر  يف  جليّا  الّتكرار 
األربع الّسنة  فصول  تعاقب  ويف  وغروهبا،  الّشمس  بشروق  والّنهار  اللّيل  تناوب  يف  ومتمّثل  ''  .الطّبيعة، 

مجيع  ) 84-83كتاب سيبويه، ص.  ( على  موجود  أنّه  مسلكا  كما  الطّبيعة  تسلك  حيث  املستوّيت 
خالله تعود  اّليت   -متمّوجا  متفاوتة كالقوانني  بدرجات  تتشابه  دورات  أو  حلقات  يف  بدأت  حيث  من 

أّما حني يكون الّتكرار عالمة    ( .55فؤاد زكرّي، ص.  )  تنّظم الفعاليّات احليويّة املختلفة جلسم اإلنسان'' 
العديد يف  البارزة  اجلمال  عالمات  أداة    من  بعّده  املختلفة  الفنون  األساسّية،  من  الفنّ ّية  األدوات  فقد  من 

يكثر يف القوايف كونه أساس اإليقاع، والنّثر. والّشعر حيث    واإلنشاد، والغناء، التّأليف املوسيقّي،  جنده يف  
 وأهبى صّوره، فما املراد ابلّتكرار يف الّلغة واألدب العربّيني؟

 تعريف الّتكرار.
 تعريف الّتكرار لغة:  1

: الرجوع، يقال: َكرَّه وَكرَّ بنفسه، يتعّدى  قال ابن منظور يف معجمه )لسان العرب( يف ابب )كرر(: "الَكرُّ
: الرجوع على الشيء، ومنه التَّْكراُر.'' ابن املنظور،  )  وال يتعّدى، والَكرُّ مصدر َكرَّ عليه َيُكرُّ كرًّا... والَكرُّ

وَتْكرارًا"(    135ص   َتْكرِيرًا  الشيء  اجلوهري: َكرَّْرُت  البالغني    وقال:  عند  اإلعادة  مبعىن  الّتكرار  وأييت 
يف   آخر  معىن  مع  الّلفظ  إعادة  أو  ومرادفه،  ابلّلفظ  أو  نفسه،  ابلّلفظ  اإلتيان  فيقتضي  القدامى  العرب 

 .الكالم نفسه
 تعريف الّتكرار اصطالحا:  2
الّشعر العريب قدمياً وحديثاً. وهي ظاهرة لغويّة وبالغّية وأسلوبّية ملا تتمّيز به من  الّتكرار على  غلبت ظاهرة   

الّنقاد   أدرك  وقد  فيها.  ليؤثّر  املتلقي  نفس  إىل  يتسّلل  موسيقّي  إيقاع  من  فيه  ما  إىل  إضافة  وفنّ ّية،  مجالّية 
الّشعر. يف  وخباّصة  عاّمًة،  األدب  يف  الّتكرار  أمهّية  الفّّن ّتكرار  فال    والبالغّيون  العمل  وحدة  يف  يساعد 

العروضّية   واألمناط  والاّلزمة،  الّروّي  الّشعر:  يف  يتكّرر  ''ممّا  ألّن  نظما،  كان  إذا  خصوصا  ومتاسكه 
متساويّة   ()الّتفعيالت مقاطع  من  تتكّون  العريّب  الّشعر  فبحور  قائما،  فيه  اإليقاعّي  اجلانب  جيعل  ممّا 

يف فمثالً  يف األوزان،  فعولن، ومتكّررة  فعولن،  فعولن،  فعولن،  فعولن،  فعولن،  فعولن،  فعولن،  املتقارب   حبر 
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أو  املتماثل  التكرار  هذا  إن  متساوية.  مقاطع  تكرار  على  تقوم  نفسها  التفعيلة  أن  إىل  ابإلضافة  هذا 
 ( 277، ص5)اخلليل بن أمحد الفراهيدي، معجم العني، جاملتساوي خيلق جواً موسيقياً متناسقاً،''  

فالّتكرار من الفصاحة غري أّن بعض  يقاع ما هو إال أصوات مكررة ممّا يُثري يف نفس املتلّقي انفعاالً ما.  فاإل
أساليب الفصاحة جلهلهم ابلقيمة اّليت   من  أنّه ليس  منهم  ظنّا  يف القرآن  وروده  وخباّصة  فيه  طعنوا  املغرضني 

إعادة حرف )كحرف الّروّي(، أو لفظ، أو مجلة،  ليتمّثل يف وقد تتعّدد صور الّتكرار  يضفيها على املعاين،
املسلمون   اهتّم  فقد  ما،  بالغّي  غرض  لتحقيق  مرات  عّدة  )كالاّلزمة(  تركيب  عند  أو  الّتكرار  بظاهرة 

دراساهتم للّنص القرآيّن، والبحث يف إعجازه الّلغوّي وخباّصة وقد وردت فيه العديد من الّنماذج من الّتكرار  
غّيون ابلّدرس والّتفسري حماولة منهم لبيان دالالهتا ضمن الّسياق القرآين، ورغبة يف الكشف اّليت تناوهلا البال

أو كلمة، أو مجلة، أو تركيبا لغوّّي.   وكم حظيت  عن قوالبها الفنّية، وبيان أبعادها سواء أكان املكّرر حرفا، 
القدا العرب  والنّقاد  والّشعراء،  الفنّانني،  ابهتمام  الّتكرار  اهتّموا ظاهرة  فقد  الّسلف  فأّما  واحملدثني،  مى 

معلّلني  الّسياق القرآيّن  دالالته ضمن  تفسري  يف  فتعّمقوا  يف القرآن الكرمي،  شّّت  مواضع  يف  لوروده  ابلّتكرار 
وجوده يف كّل سورة وآية. حيث قال ابن رشيق القريواين عن الّتكرار يف كتابه )العمدة( قوله:''...وللّتكرار 

 يها، وأخرى يقبح فيها.''مواضع حيسن ف
 الّتكرار. الغرض  أوال: 

 الّتكرار عند بعض القدامى:  1
وممّا ذكره اجلاحظ أّن أرسطو   الّتكرار ليست ظاهرة مستحدثة وإمّنا هي أمر عرفه اإلنسان منذ القدم      

وهي:"  األديّب  املنتج  يف  الوحدة  بتحقيق  تقوم  أن  شأهنا  من  للجمال  أركاان  وضع  حني  الّتكرار  إىل  أشار 
والتكرار الّّتجيح،  والّتقويّة،  والّتدرّج،  والّتطّور،  والّتوازن،  والتّناسب،  ، ص.  1978." )هيجل، االنسجام، 

ليس استعماال أييت به مستعمله مّت شاء وإمّنا يؤتى به   "أن الّتكرار  إىل -أيضا-كما أشار اجلاحظ ( 71
املستمعني.'' إفهام  يف  الّرغبة  قدر  من  و   (105، ص.  1968اجلاحظ،  )  على  أكثر  مجلة  أو  تكرار كلمة 

الّشأن    -غالبا    -مرٍّة   هذا  ويف  وغريها...   والّتعظيم،  والّتهويل،  متعّددة كالّتوكيد،  ملعان  يكون  ذكر  ما 
 :" الّتكرير أبلغ من التّأكيد، ويُدرج ضمن حماسن الفصاحة " -رمحه هللا -الّسيوطي
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من   ضراب  سيبويه  عّده  إذ  العربّية،  الّلغة  يف  الّتوكيد  جتسيد  عند  وخباّصة  الّنحو  بعلم  وثيقة  عالقة  وللّتكرار 
 (148ثالث رسائل يف اعجاز القرآن، ص. )ضروب الّتوكيد''  

 أراء بعض العلماء حول الّتكرار:  2
 هذه بعض اآلراء ممّا قيل عن الّتكرار:

من حماسن  يق ول   • لكّنه  منه،  فائدة  أالّ  يظّن  من  وه ناك  أساليب الف صاحة،  م ن  ال ّزرك ش ّي:" الّتكرار 
الكالم إذا ت كّرر  :" الّلغ ة، وال سيّ ما إذا تعّلق بعضه ببعض، ع لم ا أّن فائدته الع ظمى الّتقريُر لذا قيل

وإظهار   الّتوكيد،  يف  أمهّية كربى  ل ل ّتكرار  أّن  الّسلوك، تق ّرر." كم ا  يف  أمثل  ليكون  ب ه  الع ناية  مدى 
 وأب ي ن لالع ت ق  اد.''

 املتلّقني   استمالة   قصد  لعضده  وتقويّة   له،  أتكيداً   الكالم  يف  أييت  الّتكرار  أنّ ''    األثري  ابن  رأى •
  يف  الّتجديد  ألوان  من  لوانً   بعّده  استعماله  يف  وابلغوا  به،  احملدثون  الّشعراء  استعان  لذا.''  وتنبيههم

 . احلديث الّشعر

الّزخمش ريّ  • التّنبيه  :"  يقول  واستئناف  واالّتعاظ،  والّتذكري  االستماع  عند  نبإ  جتدي د كّل  الّتكرار  فائدة 
الغفلة."   عليه م  وتستويل  الّسه و  ل ه م  املكّرر  يغلب  لئال  ومرّات  مرّات  الع ص ا  فهو كقرع  وااليقاظ، 

كرير تقريرا للمعاين يف األنفس، وتثبيتا هلا يف الّصدور، أال ت رى أنّه إّن يف ال تّ   :" ويقول يف موقع آخر
يف   له  أمكن  ت ردي ده كان  زاد  وكّلما  منها،  حفظ ه  يُرام  ما  بّتدي د  إالّ  العلوم  حفظ  إىل  طري ق  ال 
القلوب، وأرسخ له يف الفهم، وأثبت للذّكر، وأبعد عن الّنس يان."  كذلك يرى بعض البالغيّي ن أّن 

 ّية الّتك رار تكُمن يف الّتوكيد، وزّيدة التّنبيه، والّتهويل، والّتعظيم." أمهّ 

األس ت اذ • ق ط ب  ي ق ول  تكّرر  :"  حمّمد  َمْه َم ا  ألنّه  الّتك رار  )التّنويع(على  مصطلح  ن ُط ل ق  أن  بن ا  جي ُدر 
 ." الّلفظ فإّن املعىن يتنوّع

ج الل ال ّدي ن ال ّس  ي  وط يّ  • من حماسن الف صاحة، ألن ّه  ': ق ال العاّلمة  وهو  أبلغ من التّأكي د،  ' التّ كرار 
واإلفهام،   والّتهويل،  والّتعظيم،  ال كالم،  ط ال  إذا  والّتجديد  والتّنبيه،  والّتقرير،  الّتوكيد،  ي ُفيد 

 .''والّتذكري، والتّل ّذذ ابلكالم
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ف • الّصويّت  املستوى  ف ي  ينحصر  ال  الّّتج يع  أّن  على  النّ ّقاد  ضرورات  جيمع  يشمل كّل  وإمّن ا  ح سب، 
إيقاعّي  ُمدرك  أنّه  وصيغ..( كما  وج م ل،  ومع ان،  وك ل م ات،  )أصوات،  اختالفها  على  ال ّتكرار 
من   الّداليل  بُعدها  ف ي  الّلغة  تشّكالت  إل ى  أقرب  أخرى  م س توّيت  إىل  ال ّص ويّت  ال م س ت وى  يتجاوز 

 لنا مثلني من األدابء احملدثني حني ذكروا: جمّرد الّتشك  الت الّصوتّية. وقد ضربوا 

األديب طه حسني اّلذي متّيز بولعه يف استخدام املفاعيل املطلقة واألحوال والّتكرار ع لى حن و خ اّص    أّوال: 
 ممّا أكسب أسلوبه صفة ممّيزة. 

  تتّبع   للقارئ   يُيّسر  اترخييّا   ترتيبا  مرتّبا  يكن  مل  شعر  بديوان  متّيز   اّلذي  اخلليفة  آل  العيد  حممد  الّشاعر     اثنيّا: 
  الّظروف  تلك  على  الّضوء  يلقي  كان  اجلرائد  على  نظمه  نشر  تواريخ  فإنّ   شعره،  يف  املتنّوعة   احلوادث  أثر

 كان  حني  حجج،  إىل  حيتاج  ال  جليّا  واضحا  الّثوريّ   مبكنوهنا  تعجّ   وهي  قصيدة  بكلّ   أحاطت  اّليت  العاّمة 
 شّّت،  مستوّيت  على  الاّلذعة   نقده  سهام  موّجها  وقتئذ،  الّشعب  عاشها  اّليت  األوضاع  على  انقما  الّشاعر
  املفاهيم  ورفض  املهضومة،  حبقوقهم  املطالبة   يف  اإلسراع  إىل  مواطنيه  داعيّا  الّطغاة،  املستعمرين  ظلم  ورافضا

ألنّه    فكان.  النّائمني  أذهان  يف  توّطدت  اّليت  اخلاطئة  وطنيّا،  شعرا  خليفة  آل  العيد  حمّمد  نظمه  ما  أغلب 
للوطن،   نفسه   شعبه  عن  بل  ُوجدانه   عن  حتّدث  فما  نظمه،  يف   املتعّفف  فهو  والعربّية،  واإلسالم،أوقف 

قصائد عّدة،   حيث  جليّا،  الّتكرار  فيها  بدا  قصائد  يف  وأمته يف  أو  نفسها،  يف القصيدة  كّرر املعن ى الواحد 
تكرار الّلفظ بعينه، أو ش ط ر منها مرّات إمّنا يراد به توكيد املعاين، وإعطاؤها صفة احلمّية والوجوب رغبة  أو 

أع م اقهم  يف  حماوال الّتغلغ ل  وجداهنم  وإرضاء  مشاعرهم،  على  ليستحوذ  سامعيه  نفوس  يف  إاثرة احلماس  يف 
اق ب ه،  وت أث ّر  القرآن،  حفظ  شاعر  وألنّه  قلوهبم.  إىل  وخماطبة  وحالوة  طالوة  ذا  نظمه  جعل  ما  منه  تبس 

انتقاء  على  وقدرته  زمامها،  يف  والّتحّكم  العربّية،  الّلغة  من  لتم ّكنه  فائقة،  مبهارة  ال ّتكرار  استخدامه  جانب 
في شارك   وروحّية  وفكريّة،  وذه نّية،  شعوريّ ة،  حالة  يف  املتلّقي  لُيدخل  مألوف  الّصويّت  اجلرس  ذات  األلفاظ 

 ( 69،70، الّصـفحتان 1995عمر بن قينة،    *'' ). يف جت ربته وي ت ف اع ل معه االّشاعر 

  بسطوا حني بدت الّتكرار بظاهرة وعنايتهم املعاصرين الّنقاد جهود أنّ : “املالئكة  انزك شهدت •
أنّ  .املتلّقني  أفئدة  يف  وأثرها  اإليقاعّية،  الّنفسّية   وجتلّياهتا  والّصوتّية،  الّلغويّة   مجالياهتا  يف  أحباثهم  تكرار  غري 

 لديه،  ملعاين    يف  عجز  أو  ألفاظه،  يف  لفقر  ليس  واملقاطع  اجلمل  أو  والكلمات،  احلروف  لبعض  األديب
  اّلذي   األمر  وهو  إيقاعا،  الّنفس  يف  ليحدث   متعّمد  تكرار  هو  وإمّنا  الّدالالت،  يف   منها  يشكو  قّلة   أو
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شاعر  ألنّ   خليفة   آل  العيد  حمّمد  ثورّّيت  يف  نكتشفه عند  الّشع رّي  الّنّص   املسلمني  العلماء  مجعّية   انتظام 
وُم درَكا  شكال،  حمسوسا  نظاما  الق صيدة  من  جيع ل  جامع،  متناسق  سيّ اق  يف  أجزائه  جبميع  اجلزائرّيني 

مك ون ات   من  بغريها  تّتصل  مت ن ّوعة،  سي اقات  من  يش مله  وما  حيث املع ىن  من  اإليقاع األخرى،  ابملشاعر 
ه و   ف يه  يك ون ال ّتك رار  م ا  وع ادة  متجانسا،  طابع ا مج ال يّا  نصوصه  عل ى  أضفى  م ّما  عن جتربته،  هب ا  في ُع رّب 
أك ث ر الّظواهر وضوحا من الع ن اص ر اإليقاعّية األخرى، فهو ضرب من ضروب األس اليب الع ربّية اّليت جاء  

لُيحقّ  فالّتكرارهب ا ال ق رآن الكرمي،  يثبّته،  جديدا  نفسا  وتعطيه  ت ُثري املعىن،  معيّنة  أهدافا  العرب  - ق   -ع ند 
 ظاه رة بالغّية ال يف ط ن إل يه ا إالّ ك ّل من ل ه بصر بفنون ال قول حديد.

 دراسة تطبيقّية يف ثورّّيت حمّمد العيد آل خليفة:  
املسلمني العلماء  مجعّية  شاعر  ومعّلمها  استعان  خ ل ي ف ة    اجلزائرّيني  آل  الع يد  الّشعراء    -حمّم د  من  ك غ ي ره 

بدا    -ال معاصرين اّلذي  الّتكرار  رافد  ومنها  قصائده،  هبا  لريفد  اإليقاع،  من  جداول  إلقامة  بوسائل كثرية 
 جليّا يف:

 : أّوال: تكرار األصوات )الّتكرار احلريّف(
حممّ  ثورّّيت  يف  األصوات  تكرار  اهلندسة ما كان  عرب  املتدّفق  األثر  ذل ك  لتحقيق  إالّ  خليفة  آل  العيد  د 

الّصوتي ّة اّليت ش ملت األصوات، ألّن لتكرار األصوات س مات فنّية، فهو ض رب من ض روب الّنغ م يّتّّن به  
استغ ال حروف  تكرار  يستغّل  حني  ُمبدعا  فنّاان  ويكون  وأثرها،  املنتقاة  ألفاظه  جرس  لي قّوي  الال  الّشاعر 

 كثريا. 
لُيعرّب   (1 على الف اعلني،  يف الّضمري الّدال  تكرار صوت )الّنون(  ورد  بنت اجلزائر(،  ففي قصي دة )ثورة 

عن كّل   واستعالئه  للمهانة،  ورفضه  وإابئه،  املستع م ر،  ضّد  املّوحدة  وهنضته  الّشعب،  غضبة  عن 
ت ك ّرر نوفمرب(  للفاتح  العاشرة  )ذكرى  قصيدة  ويف  وضيع،  الّصوت   -ا أيض  -شيء  عن  للّتع بري 

ب مآثرها.   والّتغن ّي  مصاحله ا،  ع ن  والّدفاع  ل مذه بها  وال ّتعّصب  هلا،  واالح تجاج  لألّمة،  اجل ماعّي 
ن ف سها   ال ق صي دة  ويف  ب ه رن ا''  ''ق ه رن ا،  ق ول ه:  يف  الّشاع ر  لدى  اجل ماعّية  الّروح  على  يدّل  كما 

ّيء   صورة  يف  )ال ياء(  صوت  فكريت  ت ك ّرر  قوله:''  يف  اجلزائر  بنت  لس ان  على  للحديث  املتكّلم 
 عّديت، ع ل مي زادي، عفايف، ذرعي، صربي دف اعي، صالحي ح ص ّن..'' 
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2) ( الب يتني  يف  )الرّاء(  حرف  تكرار  ورد  ف قد  الع لم(  وحتّية  اجليش  )هتنئة  قصيدة  ث ماين  3و  29يف   )
ابلعاطف يرتبط  اجملهور،  الّتكرار  حرف  وهو  به  مرّات،  احتق نت  قلب  من  النّابعة  القاسّية،  العنيفة  ة 

اآلهات، حتت وطأة الّضغوط اّليت مل ت لبث أن وّلدت االنفجارات. فبصفته الّتكراريّة يوحي بتكرار 
 انفعاالت الفرح واألمل اّليت حُيّس هبا الّشاعر أثناء إنشاده قصيدته. 

تكّرر (3 فقد  نوفمرب(  لفاتح  قصي دة )الذّكرى العاشرة  تق ليد    يف  وكأنّه  حرف الّص فري،  حرف )الّس ني( 
األلف اظ  جعلت  )الّسني(  وكأّن  ح ديث ا،  شوقي  وأمحد  ق دمي ا،  ال ُبحّتّي  أمثال  العظام  للّشعراء 
خواجل  عن  ُمرهف  إبحس اس  للّتعبري  البعض  بعضها  مع  وجت انسا  جتاواب  أكثر  تكوينها  يف  الّداخلة 

ثور  جت اه  جيّاشة  عواطف  من  لفاتح النّ ف س  العاشرة  )الذّكرى  قصي دة  ويف  نوفمب ر.  من  الفاتح  ة 
نوفمرب( ورد تكرار صوت )الّسني( يف سبعة أبيات أي مبع ّدل أربع سينات يف البيت الواحد، وهو  
ص ّوت صفري، رخوّي، مه م وس، مرّقق، وه ذا يُنّم عن رغبة الّشاعر يف الّتع بري عن عواطف رقيقة،  

ج يّاش ُمرهفة  احت ف ال ومش اعر  من  أبسعد  ليست  سعيدة  مناسبة  يف  املواطنني  قلوب  مألت  ة، 
 الّشعب بذكرى الفاتح من نوفمرب.

الّداخ ل،   (4 على  واإلحالة  للفخر،  األن ا(  )مهزة  اهل م زة  صوت  تك ّرر  اجل زائر(  بن ت  )ث ورة  قصيدة  يف 
للّتعبري به  جيء  خمرجه  ولعمق  شديد،  حرف  اهل م زة  ألّن  ب شّدة  الّصادق ة   واحليّازة  األحاسيس  عن 

 النّابعة من األعماق، وليس هناك أعمق من اهل مزة خمرجا.  

وهو  (5 )الكاف(،  حرف  الّشاعر  بشري(، ك ّرر  وأيب  أسري  بني  وم ناجاة  املنقوشّي،  )أاب  قصيديت  يف 
الّنفسّية   احل ال ة  عن  ال معرّب  ال ن  ّغ مّي  اجلّو  تصعيد  يف  به  ليسهم  انفج ارّي  مهموس،  شديد،  صوت 

 للّشاعر.  

مرّات   (6 ثالث  الّثقيلة  الّتوكيد  نون  تكّررت  اجلزائر(  )ع لم  قصيدة  للعلم يف  الّتعّه د  على  للّتوكيد 
 ابلّتفاين يف محايته، واحلرص على بقائه عاليّا مرفرفا.

 وقد متّثل يف:)الّتجّمعات الّصوتّية(:  اثنيّا تكرار بعض الّصيغ والّّتاكيب: 
 ( تكرار ال فعل املضارع على وزن )أفعل .1

 املستقبل.االرتكاز عليه لبناء ضرورة للّداللة على احلاضر، و 
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 تكرار ال فعل ال مبّن ل ل مجهول: .2

ص   ذك ره. )ُضرب ال م ث ل(  عدم  ويتع ّمد  يعرفه،  أّن اجل ميع  وملعرف ته ال مسبقة    421جله ل ال فاع ل، 
 . اق ت ب اس ا من ال ق رآن ال ك ري م

 تكرار الفعل املضارع املقّتن بالم األمر:  .3

م ن قصيدة )ثورة بنت اجلزائر(، وهي صيغ ة استعان هبا   430)ف لنثر، فلنقم، ولنصح، ولنحط ّم( ص      
يف   ذلك  ظهر  وقد  اجلزائرّي،  اجملت مع  أفراد  من  ابألمر كغريه  ال معنّيني  أحد  نفسه  ليجعل  الّشاعر 

 تكرار حرف الّنون املعرّبة عن ج ماعة املتكّلمي ن. 

 ت ك رار الفعل على وزن )افتعل( .4

وردود   االنفعال،  على  يف  للّداللة  واضحا  ذلك  ويبدو  والّضراء،  الّسراء  حلظات  يف  املواطنني  أفعال 
التّالّية األفعال  اقتحم( : استعماله  اقتلع،  ابتكر،  احت وى،  اك تحل،  اشت فى،  اك تفى،  )احت فى، 

 . 421 -420ص

 تكرار الفعل املضارع اجملزوم بال النّاهّية:  .5

لل         توج يه الّنصيحة  قصد  مرّات،  عّدة  ترض(  يرفض املستعمر رفضا اباّت،  )ال  حّّت  ّشعب اجلزائرّي، 
القوى بكّل  قبل    -وخباّصة  –وحياربه  من  ُمشاهدا  وصار  والبحر،  الرّب  فس اده  عّم  قد  املستعمر  وأّن 

 اجل ميع، وم س ته جن ا من لدن املُقس طني.

 تكرار الفعل على وزن )ف ع لل(: .6

دم        م ت ألىلء، زق زق ة،  أو احل ركات املع رّبة إبيقاع رقيق ''ق ه ق ر، رف رف،  على األصوات،  للّداللة   دم.'' 
قوله زق زق ة    :''يف  م ت أللئ،  قوله''،  رفرف،  يف  وعنيف  قوّي  آخر  للّتعبري  :''  وإيقاع  دم دم''  قه ق ر، 

ار  عن  النّامجة  الّضّج ة  إىل  إضافة  هلا،  عدّوهم  الثّائرون  اجلزائريّون  أخضع  اّليت  العنيفة  اهلزّة  تفاع عن 
 االحتجاجات واهلتافات ضّد ال م س تعمرين، وتعايل زغاريد الّنساء، وقرع الطّبول، وارت فاع األزجال. 

 تكرار الفعل، ومفعوله املطلق: .7

 ل م زيد من الّتوكيد والتّثبيت.  417، )أحيّيك الّتحّية( ص 419)س ُقت اهل داي ة س وق اهل دي ّة( ص      
 تكرار الوزن )اس ت ف ع ل(: .8
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 است أمن. ''اس ته ّل، اس ت بش ر، اس ت نصر، ُمس ت بشر، ُمس ت ي ق ظ، نس ت ط يب، ُم ست أث ر، اس تح ىي، 
 ُم س ت ق بح ا، ُم س ت ن ك را، '' للّداللة على الطّ لب، والّتع بري عن األفعال وردودها.  

 :تكرار الوزن )ت فع ّل( .9

ردود        على  للّداللة  )فّع ل(.''  الفعل  مطاوع  وهو  املُ تصّلب.''  املُتجرّب،  تعّكر،  حتّول،  تقّرر،  ''حتّرر، 
يف  ت ُع اك سه  ا  أهّنا  إاّل  طردّّي  تناسبا  األفعال  وقّوة  تتناسب  اّليت  والّسريعة  الّشديدة  العنيفة  األفعال 

 االت  ّج اه.
 وع من الّتكرار يف: : بدا هذا النّ لثا: تكرار األمساءاث 

o  :)تك رار الّضمري)أنت 

املوتى،        أحىي  اّلذي  مرمي  بن  املسيح  وكأنّه  إّّيه  واصفا  مباشرة،  الّنصر  عيد  حُيّدث  الّشاعر  حني ك ان 
 حمّقق ا ال معجزة الّراّبني ّة، ويف هذا اقتباس من القرآن الكرمي ممّا يوحي بقّمة الّتمجيد ليوم الّنصر. 

o  :تكرار أمساء الّتفضيل   

على وزن )أفعل(''أعّز، أكرب، أمهر، أسحر، أغلى، أذكى، أزكى، خري، أنفس، أجّل، أعظم، أبلغ،   ✓
 أمسى، أمسع، أمس ق، أحرى.'' 

عسرى.''   ✓ يسرى،  دنيا،  عليا،  ''كربى،  املؤّنث  صيغة  على  التّ فضيل  اسم  )فُعل ى(  وزن  على 
واألج واألشياء.  األمور  بني  هيللم فاضلة  تفض يل  أمساء  مخسة  استعمل  الّشاعر  أّن  ابلذّك ر  '  در 

أق دس.' أوىف،  أرفع،  أعل ى،  قبور    ''‘أصدق،  على  )وقفة  واحدة  قصيدة  ف ي  )أفعل(  وزن  على 
هلل   أنفسهم  ابعوا  اّلذين  هل ؤالء  الوصف  جمال  يف  ألنّه كان  جتارهتم،    -تعاىل  –الّشهداء(،  فرب حت 

 بقّية ال خلق.فراح يُف اضلهم ويُف ّضلهم عن 

o ت كرار املرادف: 

أل ه ب(         )أذكى،  الع ظ مى(  )الكربى،  اش ت م ل(  )احتوى،  يُ ع لي(  فوق،  علي ا،  الّشاه قات،  )العلّية، 
 )ت طاول، رأس ا، ش م وخ.( 

o  ل ذي األل مع يّ ة( )اليعربّية، األسبقّية، احلمّية،    تكرار املصادر الّص ناعّية )ب ي ائه ا ال مش ّددة( )وأل مع ت 
  ة( ف ي )ص رخ ة ثوريّة(. الّش كليّ ة، األذيّ 
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   رابعا تكرار اجلمل
 : تكرار اجلملة اخلربّية  •

مرّات مع مصدره ا )الّتح ّية(    تكّررت اجل ملة اإلخباريّة )أح يّ يك( ثالت  يف ق صيدة )ص رخ ة ثوريّة(،
وكّرر للوط ن،  حّب  من  الّشاعر  ُيكّنه  عّم ا  والتّأكيد  اإلخبار  )نوفمرب    جملّرد  ال مؤّكدة  االس مّية  اجل ملة 

اجلزائريّ ني  نفوس  يف  العميق  األثر  ذات  سعيدة،  بنوفمرب كمناسبة  للّتذكري  مرّات  ثالث  واف ى(  قد 
أمّ  وموافاته،  حلوله  على  عضد والّتوكيد  لتشّد  مرّات،  ثالث  تكّررت  فقد  وافاان(،  )نوفمرب  ج ملة  ا 

الّص فحة   ويف  الّسابقة.  لُيحّقق    428العبارة  حنن(  وإفريق يا  إفريق يا  )حنن  االمسّية  اجلملة  تكرار  ورد 
ُمتعة  وأالّ  واجلزائر  إفريقيا  بني  الّتكامل  عالقة  ويبنّي  جهة،  من  ومعكوسها  ابل جملة  خاّصا  إيقاعا 

 . ما ل م ت تح ّرر إفريقيا يّة اجلزائرحب ُر 

 تكرار اجل مل الطّلبّية:  ▪

م رّات  االستـفهام:  ✓ س ّت  أنسى؟(  يف   )+)ك يف  الّشاعر  ك ّررها  م ن ف يّ ة  ج ملة  أن سى(،  ل ست 
ول غ ت ه،  وع روبت ه،  ق وم ه،  حّق  يف  ينساه  أن  ينبغ ي  ال  ما  للمتلّقي  ليبنّي  اجلزائر(  بنت  )ثورة  قصي دة 

و  األجداد.  ومآث ر  وم ف اخره،  اجلزائ ر،  وجم د  وث ورت ه،  وت ارخي ه،  وش ع ب ه،  وُحرم ت ه،  وأه ل ه،  يف ووال دي ه، 
 قصيدة )هتنئة جيش الّتحرير والعلم(، 

التّ كرار  األمر:   ✓ هذا  ويف  مرّات،  ثالث  اجل زائ ر(  يف  األط واد  ع نه  )سلوا  طلبّية  ج ملة  الّشاعر  كّرر 
الّثورة.   خالل  بطوالت  من  اجليش  قّدمه  ما  على  شهودا  اجلزائر  يف  األطواد  اّّتاذ  إىل  دعوة 

 ش ه ود م ن ال تّاريخ لعّلهم يُقسطون يف شهاداهتم.)اسأل وه م( أم ر ت ك ّرر الس تح ضار 

منادى  الّنداء:   ✓ وجي عله  الع لم،  لُيجّسد  مرّتني  علمي(  )ي ا  الّنداء  يف  املتمثّلة  الطّ لبّية  اجل ملة  تكّررت 
قلبه   يف  مكانته  ويُ صّور  له،  حبّ ه  مدى  ع ن  ويُعرّب  املتكّلم،  ّيء  مستع مال  لُيخربه  أمامه،  واقفا 

 .ي ا ع ل مي أن ت روحي، وراح يت، وراحي، ورحي ان يت'':'' قائال

ش وقي  الّتعّجب:   ✓ ع ظ م  الّتعّجب:)ي ا  صيغة  بتكرار  يتعّلق  ما  الّشاعر !أّما  آل   ( كّررها  العيد  حمّمد 
مع  والع اقدين  ال مؤمنني  من  الّسابقني  للفاحتني  واشتيّاق ه  شوقه  مدى  عن  ليعب ّر  مرّات  ثالث  خليفة 

 يظا. هللا ميثاقا غل
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 : تكرار شبه اجلملة ▪

ل من          العمر  وطول  شهيدا،  مضى  ملن  الّرمحة  رجاءه  ليؤّكد  مرّتني،  )ل م ن(  اجل ملة  شبه  الّشاعر    كّرر 
عدم  يف  مرّتني  تكّررت  شعريّة،  لضرورة  مهزهتا  حذفت  الّ يت  )ابلبكاء(  أّما  احلياة.  قيد  على  م ازال 

ا سخ اء  بل  ابلّدموع،  العيون  بسخاء  وقضيّته  القبول  للّشعب  نصرة  هللا  سبيل  يف  إنفاقا  جل يوب 
 العادلة. 

 :كرار النّاسخ واملنسوخت  ▪

 . )إهّنم( يف قصيدة )وقفة على قبور الّشهداء( لتحقيق املزيد من الّتوكيد

 :كرار الّصفة املشّبهة على وزن فعيلت  ▪

األسري          الوطن  خصال  وذكر  الوصف،  جمال  يف  الّش اعر كان  ألّن  خبري(  مسري، كسري،  )جهري، 
وصفات أيب بشري، مقابل امليزات القبيحة اّليت متيّ ّز هب ا املس تع مر حنو: )احلق ري، الّشر املستط ري( م ن  

األ وال ّدال،  وال م ي م،  ال مجه ورة كالاّلم،  لألصوات  تكراره  الّتوّتر. خالل  عايّل  إيقاعا  خ ل ق  اّلذي  م ر 
املغلوب  إالّ الس ت نهاض مّهة الّشعب  يكن  ل م  ال مبالغة،  وصيغ  للّص فات،  تكرار الّشاع ر  إّن  عُ موما 
على أمره، واإلف ادة من مواقف القدماء من اجملاهدين عرب التّاريخ رفضا للظّلم، عرب نغمة توقيع مييل  

 إلشارة إىل هلجة الّشاعر الغاضبة، الرّافضة ملا حيدث يف البالد وللع باد.إىل االرتفاع، واحلّدة، ل

 اخلامتة: 
ن ن اش د           ف رصة  أن  ّه ا  ال م وضوع، ك م ا  ب ع ن اصر  ال م ت واضع ة  اإلح اط ة  ف ي  ُوف ق ن ا  ق د  ن ك ون  أن  نتمىّن 

األصوات، وال ب اح ث ي ن ف يه أن يك ث  ّف وا اجله ود، وي ب ذل وا م ا ال مخ ت ّص ي ن، وال م ه ت ّم ي ن ب ع ل م  –أي ضا  –ف يه ا 
ال صّ  ال م خ ت ب رات  يف   ) واإلجن ل ي زيّ ة  ال ف رن سيّ ة   ( ح اضرة ك م ث ي الهت ا  ال ع ربّية  ال ل  ّغة  ل ي جع ل وا  وس ع ه م،  وت يّ ة يف 

ال ّص وت يّ  ب ال ّدرس  ال ّرق ّي  أج ل  م ن  األج ن ب يّ ة ال م ت ط ّورة،  ال ل  ّغ ات  ف ي  أم ث ال ه  ل ي واك ب  ال ح  دي ث،  ال ع ريّب   
ن ث ّم ن ال ج ه ود ال م ب ذو  أن  ع ل ي ن ا  ي ج ب  واالق  ت راحات ال م ُس داةال ع ال م يّ ة، ك م ا  وال م ش ارك ات  اجل اري ّة    ،ل ة، 

ال م ع ي ن  يف  ت ص ُّب  ال  ّ يت  اهل ادف ة  راث  وال ب ُح وث  ّّ ال ت ّ  ب ي ن  ال م زاوج ة  واجب  أّن  ع ل م ا  ال ّصوت  يّ ة.   ّدراس ات 
إي م ان ال ب اح ث  ع لى  ي دّل  وال ّدراس ات ال ع رب يّ ة احل دي ث ة ال م ت واضع ة يف جمال ال ّصوت يّ ات،  ي ن  الّص ويّت ال ق دي  م، 

ال م س ت ق ث ّم  ب احل اضر،  ال م اضي  ح ل ق ة  وصل  ال ب اح ث ي ن  ب ضرورة  ق  دم اء  ل م ج ه  ودات  إه م ال  أّي  ألّن   ب ل، 
و  ال ّس اب ق ون،  ح ق  ّق ه ا  ال  ّ يت  ال ن ّ ت ائ ج  ب ي ن  ال ه ّوة  ي ُ وّس ع  ق د  األص وات،  ع ل م  ف ي  وال م س ل م ي ن  م ا  ال ع رب، 
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أج  ن ت ائ ج هم  ألّن  ال مج ال،  ن ف س  ف ي  ال اّلح ق  ون  إل يه  ال ّدرس  ي صب و  ص رح  ل ب ن اء  ع ل ي ه ا  ي ؤّس س  ب أن  در 
د ل ه ا  ال  ّ يت  ال ح رك ات  ب اح ت س اب  ي ه  ت م ّوا  أن  ال ع رب يّ ة  ال ل  ّغ ة  دارسّي  وعل ى  ال ح دي ث.  ال ع  ريّب  ور ال ّص ويّت 

ت ُغ يّ ر م ع ىن ال ك ل م ة ك ل  ّم  ف هي  ب ن ي ة ال ك ل م ة،  يف  ت غ  يّ رت م ث الوظ ي ف ّي مه ّم  عُ ْمر  : ا  عُ َمر،  أُ س د،  . أَ س د، 
 بــــ: نكون ب اح ث ي ن م س ت ق  ب ل يّ ي ن ف ي جم ال ال ّدراس ات ال ّص وت يّ ة، فنحن مطالبون ونظرا ألنّنا نرغب يف أن 

 ال ُم ع ط ي ات ال ب الغ يّ ة م ن م ن ظ ور ص ويّت.الّّتكيز ع لى ال ت ّ الق ح ب ي ن ال ق دي م واحل دي ث، وي ق رأوا  (1

ف صاح ة  (2 ف ي  أث  ر  م ن  ل لّص وت  م ا  بيان  مع  وال ب الغّي،  ال ن  ّ ق  دّي،  ال ّدرس  ف ي  م ك ان ة  ال ّص وت  منح 
 .ال ك ل م ة، وب ال تّال ي ال ل  ّغ ة، وب الغ ت ه ا، ث ّم إظه ار أث رها ال ف عّ ال يف جم ال االت  ّصال

البح ث ف ي ال ق ي مة ال ت ّع ب ي ريّ  ة ل ل ّص وت، وع الق ت ه ابل ّدالل ة، أو ع دمه ث ّم أيّ ه م ا ي م ك  ّ ن ال ّس م ع م ن   (3
 إدراك م ق اصد ال ش ّاع ر.

و  (4 ك ال ه م س  م واضي ع  ب ت ن اول  اإلب داع ّي  ال ع م ل  ف ي  ال ّص وت ي ّ ة  ال ّدراس ة  أه ّم  يّ ة  اجله ر، من اق ش ة 
 وال ّش دة، وال ّرخ اوة، وم ا ل ه ا م ن أث ر يف ت وج ي ه ال ن  ّ ّص األدب ّي سواء أكان شع را أو نث را.

م ث ال (5 ب ال ّصوائ ت  عالق ت ه ا  ف ي  األدب ّي  ال ن  ّ ق د  ت ن اول ه ا  ال  ّ يت  ال ظ  ّواه ر  ب ع ض  ع لى  ال ّض وء   : إل ق اء 
  ق صي رة، وم ال ه ا م ن أث  ر ف ي س رع ة ال ن ّط ق ب ال ك ل مة أو ب طئه.ح روف ال م ّد وال حرك ات ال

 املق ارن ة بني ال ت  الؤم، وال ت  ّن اف  ر ال ّص وت يّ ي ن. (6

 ان ت ق اذ اإلن ت اج ال ش ّع رّي م ن ح ي ث ال ن ّب ر وال ت  ّ ن غ ي م واإلي ق اع. (7

 ة ل لع روض أث ن اء دراس ة ال بن يّ ة اإلي ق  اع يّ ة ل ل ش ّع ر ال عريّب. الّّتكيز ع لى ال ق ي م ة ال ت ّع ب ي ريّ  (8

 اإلل مام ب ال مع ط ي ات ال ّص وت  يّ ة وأن التّ ث ب ّ ت م ن ن ت ائ ج ه ا ف ي ال ن ّ ّص ال ش ّع رّي. (9

ال ّص وت يّ   (10 إل ي ه  ت وّص ل ت  م ا  ع لى  واالن ف  ت اح  ال ن ّ ق د  ب م ج ال  ب غ ي ة اال هت مام  ن ت  ائج  م ن  احل دي ث ة   ات 
 است ث م اره ا ف ي التّ صّورات ال ّنق ديّ ة ال ح دي ث ة. 

حدي ث ة  (11 صوت يّ ة  ال مع رف يّ ة ك ت اب ة  احل ق ول  شت  ّى  يف  ال م ت ن اث ر  ال ع ريّب  ال ّص ويّت  ال ّّتاث  إعادة ك ت اب ة 
 ت جع ل م نه ت راث ا مع اصرا ال م وروث ا. 

 ال ّتق اطع ات ال مع رف يّ ة ب ي ن علم ال ّص وت وع ل وم أخ رى ك ال ت ّج وي د وال ب الغ ة وغ ي ره ا. رصد (12

 املق ارن ة ب ي ن ال ّص وت ي ّات الع رب يّ ة واألجنبّية. (13
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 ت رج م ة ال ب ح وث وال م ق  االت ال ّص وت يّ ة م ن ال ل  ّغ ات األخ رى إىل الع رب يّ ة وال ع ك س.  (14

 تك ث ي ف ال ج ه  ود ل ل ن ّه وض ابل ّدرس ال ّص وت ّي ال ع رب يّ                             

Conclusion:  
We hope we have been successful to take modest elements of the 

subject, it is also the opportunity to appeal to them - also - specialists, and 
those interested in the science of sounds, and researchers in which to 
intensify efforts, and do everything they can to make the Arabic language 
present like other (English and French) in advanced audio laboratories, for 
the advancement of modern Arab voice lesson, like him to keep pace in the 
global foreign languages, and we must appreciate the efforts and 
suggestions rendered, and posts and ongoing research efforts that are in a 
certain acoustic studies. Note that the duty of the pairing between the old 
audio heritage, the modern Arab studies and modest in the field of acoustics, 
shows the faith of researchers need to connect a loop past with the present, 
and the future, because any neglect of the efforts of the ancient Arab 
scholars and Muslims in phonology, may widen the gap between the results 
achieved by the the former, and what the successors aspire to in the same 
field, because their results are more appropriate to base upon them in order 
to build the edifice of the pedagogical lesson. Darcy and the Arabic 
language to be interested in calculating the movements that have a role in 
the important functional floor structure, it changes the meaning of the word 
has changed, for example, whenever: a dam, a dam, Omar, Omar. Since we 
wish to be future researchers in the field of phonology, we are required to:  
1. Focus on the cross-fertilization between the ancient and the modern, 

and read the rhetorical data from an audio perspective.  
2.  Giving the voice a place in the critical and rhetorical lesson, with an 

indication of the effect the sound has on the eloquence of the word, 
and thus the articulation and rhetoric.  

3. Searching in the expressive value of the sound, and its relationship to 
semantics, or lack thereof, then either of which enables hearing from 
the perception of the source.  

4.  Discussing the importance of phonetic study in creative work by 
addressing topics such as whispering and vocalization, intensity, and 
rhetoric and rhetoric in literature.  
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5. shed some light on the phenomena of literary criticism addressed in 
relation to Balsoait example: ABC tide movements short, and her 
wealth effect in the speed of the word pronunciation or slow.  

6. Comparison between consonance and vocal dissonance.  
7. Save the poetic production in terms of tone, intonation and rhythm.  
8. Focusing on the expressive value of the offers while studying the 

rhythmic structure of Arabic poetry.  
9.  Familiarity with the phonetic data and the confirmation of its results 

in the poetic text.  
10. Paying attention to the field of criticism and being open to the results 

of modern audiovisual texts in order to invest them in cultural 
criticism.  

11. Re-writing the Arabic vocal heritage scattered in various fields of 
knowledge in modern phonetic writing, making it a contemporary 
heritage.  

12. Monitoring the cognitive intersections between phonetics and other 
sciences such as tajweed, rhetoric, and others.  

13. Comparison between Arabic and foreign phonemes.  
14.  Translating research papers and audio articles from other languages 

into Arabic and vice versa.  

15. Intensifying efforts to advance the Arabic phonetic lesson. 
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The beauty of repetition in the revolutions  
of Muhammad Al-Eid Al Khalifa.  

(An Empirical Study) 
Dr : Fellah Noura 

Teacher of Linguistics in Higher School of Teachers Bechar Algeria 
Department of Arab language and Literature  

                                                                                                           
Abstract 
         Muhammad al-Eid Al Khalifa, which he singled out for everything 
related to the homeland and citizenship, where he employed the language 
of the opposite in an eloquent manner, which appeared through the writer 
Al-Zan. The phonetic rhythm represented by repetition is delicate, when it 
was evident in the words, he used to deliver his message to the recipients in 
a wonderful phonetic harmony. In this article, we wanted to address 
repetition as a beauty factor in its revolutions, adopting the descriptive-
analytical method to describe and analyze this phonetic phenomenon. And 
whether the repetition is an eloquence or a defect that dishonors the literary 
work? 
 
Keywords: Muhammad Al-Eid Al-Khalifa, aspects of beauty, repetition. 
Eloquence 
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 احلوكمة يف أنظمة املعلومات واملكتبات اجلزائرية 
 *د.غوار عفيف 

 قسم علم املكتبات والعلوم الواثئقية
 LASIAخمرب أنظمة املعلومات واألرشيف يف اجلزائر 

 اجلزائر  -أمحد بن بلة  1جامعة وهران
afif_6biblio@yahoo.fr 

 

 م 2021/ 08/ 12اتريخ القبول:        م2021/ 08/ 05اتريخ االرسال : 
 

 ملخص: 
تشكل ظاهرة احلوكمة رسالة تسيريية مرافقة جاءت هبا اهليئات الدولية املختصة و منها منظمة األمم املتحدة ، لتحقيق     

ما هلا    إهداف األلفية املسطرة املتعلقة ابلتنمية املستدامة و تطوير املورد البشري املتخصص خصوصا يف املؤسسة اخلدماتية و
  .من أثر إجيايب يف خدمة اجلماعات و الفئات املختلفة و منها الفئة اهلشة و احملرومة و األقليات

دخول هذا املصطلح يف ختصص علم املكتبات و املعلومات خري دليل على صفة التفاعل اليت تؤسس هلا مثل هذه املصطلحات 
فظاهرة احلوكمة و تطبيقاهتا       .التنظيمية خصوصا يف ميدان أنظمة املعلوماتخصوصا ابلنسبة للدول النامية و عالقتها  

املختلفة يف جممل نظم املعلومات تشكل ركيزة أساسية من حيث حتديد نظم القرارات و نظم التسيري و الوسائل املرتبطة هبذه  
احلوكمة.الظاهرة  ف   التسيري كثقافة جديدة حتدد من خالهلا  أثر  ضوابطها و أسسها.  تبيان  الدراسة حناول  من خالل هذه 

احلوكمة يف عملية التسيري يف املكتبات و نظم املعلومات ابجلزائر و كيف تساهم هذه الظاهرة يف ترقية هذه الفضاءات و  
    .تفتحتها على التقنيات، الثقافة و البحث العلمي

 .بات، اجلزائرنظم املعلومات، احلوكمة، دعم القرارات، املكت: املفتاحيةالكلمات 

 

 

 

 Afif_6biblio@yahoo.fr، االمييل: د. غوار عفيفاملؤلف املرسل:  *
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   مقدمة: .1
لنظم املعلومات عدة مسارات خمتلفة تتصل بعدة توجهات نظرية والتسرية وتطبيقات املختلفة مع         

ابقي القطاعات النشاط اليت تؤسس من خالهلا املنظمات رسالتها وتنوفوقهعاالعمليب والتنظيمي  والخيتلف  
لمؤسسات والتنظيمات  اثنان اليوم على مكانة أنظمة املعلومات خصوصا مع ارتباطاها مع الواقع العام ل

اليت تكون صورة مرافق املعلومات واملكتبات ورسالتها ونظمها   العامة  اليت تشكل الرسالة  الفنية املختلفة 
العامة فنظم املعلومات حتاتكي ابقي التصورات واإلرتباتطات العامة حلوكمة ونظمها  املختلف فاحلوكمة اليوم 

علومات وقد سعت املنظمات الدولية يف موائمة هذا التوجه اجلديد  تسعى اىل اعداد الدور احلقيقي للنظم امل
، أو خطة  عن سياسات تسعى لتطبيها احلكوماتهدفهامىن خالهلا هو حتديد املسارات احلقيقية وهي عبارة  

 اقليمية عن طريق برامج تنظيم وبرامج تنموية خمططة  وتسعى العديد املنظنمات هلذه التطبيقات .... 
الو  أهم  والرسالة  ومن  للمنظمات  العام  للواقع  حماكتها  هي  املعلومات  أنظمة  يف  العوملة  حتاكي  اليت  قائع 

املوضوعية ألنظمة املعلومات والفنيات اليت تشارك من خالهلا من املكنزمات العامة اليت تؤسس اىل وجود  
 هذا النوع من النظم العامة للمنظمات ... 

 .اإلشكالية: 2
من الواقع لألي دراسة مناهج أكادميي وحبثي موضوعي ، فال خيتلف اثنان عن دور هذه اإلطار املنهجي      

الواقعي الذي حيدد األطر النظرية والعلمية للدراسة ،فموضوع احلوكمة موضوع متشابك فبالقدر ماهو جديد 
زمات االقتصادية بعد تبين مفهوم  ومن فتح على األطر احلديثة لتسيري االقتصاد اجلديد الذي ايت بعد األ

ومدلول اقتصاد املعلومات يف الوالايت املتحدة األمرميية يف عقد التسعينات ،كنتيجة حتمية أتت هبا املنافسة  
واستهالك   التسيري  لعملية  مقياس ضروري  زاو  التوجه كمر  هلذا  األجنلوسكسوين  النمط  وإخراج  الدولية ، 

،فاحلكومة  وامليزانيات  تسيريي   األموال  مقياس  أو  إطار  عن  عبارة  التوجه  هي كذا  املعلومات  أنظمة  يف 
اجنلوسكسين الغرض منه التحكم يف املؤشرات الكربى للعملية التسريية ومذا يدخلها منت توجهات جديدة 
 اثر على الرسالة والدور العام العام ألنظمة املعلومات  واملكتبات فهي عبارة عن عوملة التسيري وربطه بكل 
ماهو جديد من اجل ترقية واندماج الكبري الذي خضع له ختصص عل ماملكتبات واملعلومات ،يف العشيتني  
األخرتني جمعله من العلوم املتحرئة املوائمة لكل التغريات خصوصا من الالناحية التكلفة اإلدارة املعرفة اقتصاد 

 املعلومات الوساطة وغريهامن التوجهات اجلديدة 
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احلوكمة يف انظمة املعلومات واملكتبات ومتاهي اإلطار اجلديد هلذا الالتوجه وماهي احللول   فماهي مكزمات
 اليت تقدمها احلوكة كإطار فلسفي جديد ؟

تعد احلوكمة اساس جديد يتسم ابلشفافية والسلمية واملنافسة املدروسة وقد اسستها الشركات اإلقتصادية  
بت غرف التجارة والصناعة ومجعيات رجال األعمال ومنتدايت من أجل لغرض اإلستدامة والتطوير حيث لع

اإلقتصادية دور كبريا يف تطوير هذدا املدلول من حيث الوجود والرسالة وخلف الاألهداف اجلدية لغرض 
 املنافسة واجياد رأسواق جديد وحماكات التطورات العامىة للمنظمة  

 . ابلربتغال الصناعيني مجعية /  والصناعة  التجارة غرفة  ✓
 . والباسيفيك آسيا يف التمويل مؤسسات تنمية مجعية  ✓

  أذربيجان، يف الصغر متناهي التمويل مجعية  أورورا، يف التجارة غرفة  ✓
 .كولومبيا بريطانيا أذربيجان املشرتكة  التجارة غرفة  ✓

 .أورجواي يف واخلدمات للتجارة الوطنية  الغرفة  ✓

 .نوفيساد ىف اإلقليمية  التجارة غرفة  كوينيت، غرب يف التجارة غرفة  ✓

مبادى احلوكمة جلمعيات    (. الرتكي  األعمال   ومجعية  تواراجنا،  يف  التجارة  غرفة   ساسكس،  يف  التجارة  غرفة  ✓
 ( 53ص،2011األعمال والغرف التجارية 

 مبادئ احلوكمة جبمعيات األعمال.  2.2

تشكل احلوكمة اهم جمال حيوي ابلنسبة ملؤسسات األعمال يف العامل ، حيث شاركت العديد من          
هلا جمال فعليا ،" اجملعيات الدولية اإلقتصادية اليت تسعى من خال  

. فجمعيات األعمال ينبغي أن تقوم برتسيخ مبادئ الدميقراطية بداخلها يف إطار احلوكمة الرشيدة، -أ
صل ابختيار أعضاء جمالس إدارهتا، وممارسة أنشطتها، والتعامل مع أعضائهاوذلك فيما يت  

ينبغي أن يتيح إطار احلوكمة جبمعية األعمال ضمان قيام اجلمعية ابلتعبري عن املصاحل العريضة -ب .ب
 ألعضائها، وأن تكون قابلة للمساءلة من جانب األعضاء. 

ية عن أية أتثريات خارجية على ممارسات احلوكمة، أو على مثة أمهية لتمتع مجعية األعمال ابالستقالل .ج
 ما متارسه من وظائف إدارية 
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جيب أال خيضع متخذو القرار جبمعية األعمال أثناء ممارستهم ملسئولياهتم ألية أتثريات غري مرغوبة من -د.
 جانب بعض أعضاء اجلمعية. 

امهم مبهامهم، عن أمهية احلرص على جتنب يلزم أن يتصف متخذو القرار يف اجلمعية ابحلياد عند قي  -ه.
وأن ميارسوا تلك املهام بعناية فائقة، فضالتعارض املصاحل، والعمل على ما حيقق صاحل اجلمعية على أفضل 

 ( 2011ي لغرف التجارة،اإلحتاد العامل )  حنو ممكن، وهبذا الشأن.
 أساسيات احلوكمة وشروطها : .3

للحوكمة رسالة فنية والتنظيمية عامة ورسالة قانونوية وحماسبية ونظمها العامة يف الرسائل العام والتنظيم وهلا 
عدةجماالت ونظم خمتلفة فهي نشاط متحلرك من اإلطار الفلسفي املوضوعي ومنطق عام للمؤسسات يف 

راقية جيب العمل هبام نو أجل    العديد من التصورات التسي تكون فسي الغالب عبارة عن مؤشارات تنظمية 
 ترقية فعل ودور املؤسسات خصوصا منها ذات اخلدمايت ، 

 وتشمل ماجلني أساسسني :
 "اإللتزام ابملتطلبات القانونية واإلدارية وغريها .  •
رابح ،غامن هجرية    ) بوقرح  األداء بيما حيملهمنن استغالل للفرص املتاحة لألرتقاء ابلوحدة اإلقتصادية." •

،2012 ) 

 احلوكمة يف أنظمة املعلومات واملكتبات :   .4

تشكل احلومةمفوه مرتبط أبخالقيات املهنة يف علم املكتبات والعلوم الواثئقية ، فهي اداة اقتصادية الغرض     
والتنظيم واعداد املؤس التسيري  سة ككل ، منها استجابة لكل التصورات احلداثية اليت تعتمد على شفافية 

والخيتلف اثنان على الدور احملوري للمؤسسةة يف ترقية اإلطار العام للمنظمة الواثئقية وماحتمله من الرسائل 
املختلفة وعموم هذه الدراسة ، واحلوكمة هي من خمرجات التحكم اإلقتصاد السياسي بعد خروج راس املال  

نوب شرق أسيا ،إذن موائمة هذا املصطلح مع واقع األجنيب واإلستثمارات األجنبية يف النمور السبعة يف ج
التسريي يف   اإلطار  ترقية  عامة ،وخمتلفة على صعيد  من تصورات  مما حيملة  املعلوامت الىضرورى  انظمة 
املنظمات وماملصاحل اليت تسيري يف التصور اخلدمايت ، وليس هناك منت عوائق عملية هتتم هبا املؤسسات  

ددة لضرورة ترقية نظم املعلومات هلذه التصورات اليت تعانيها املؤسسات وليسب واملنظمات والرسائل املتع
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الغريب جتديد من املظمات هبذه التصورات العامة ، وال خيتلف معظم اخلرباء يف علم املكتبات يف العامل على  
 هذا التوجه اليوم .... 

رض منها هو جماهبة التصورات التنظيمية للعوملة دورا كبريا يف تطوير هذه التوجهات اليت سادت مؤخرا فالغ
يف املؤسسات الواثئقية ،وحماولةتطبيقها للواقع املعاش الذي تسعى اليه املؤسسات ؛ فالعوملة هسي اليت 
ادخلت هذه التصورات األساسية يف العمل فمن غري املعقول حماولة دمج الرسائل الفنية موع موضوع  

 حد ذاته غاية  احلوكمة ولو عرفنا ان مدلوهلا هو يف

 .إنفجار مصطلح احلوكمة : 5
ككل التصوررات احلديثة اليت هلا عالقة ابلتصورات العلمية والتنظيمة يف املؤسسات املختلفة ومنها مؤسسات  
اليت تنشط يف اإلطار اخلدمايت بروز أو انفجار مصطلح وانتشارؤها للعاملية كان بعد بروز األزمة اإلقتصادية  

جنوب شرق أسيا وخروج الرأس املال الصيين من العديد من الورشات واملؤسسات الكربى  للنمور السبعة يف  
مادفعها لإلفالس والبحث عن التمويالت اخلارجية من السلطات املالية الدولية العاملية ،اليت أخرجت هلم  

اد وفرضت  هذا املصطلح على أساس أن هذا التصور يعين الكثري من الشفافية وووجود العمل اإلداري اجل
 عليهم اجياد بعض املكنزمات املتعلقة مبتابعة املساعدات والقروض املالية .... 

 احلوكمة يف املكتبات اجلامعية . 
 احلوكمة يف املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية اجلزائرية . 

 احلوكمة واإلاتحة يف املكتبات . 
 احلوكمة والعوملة.  

ملؤسسات بصفة عامة والميكن إعداد الشروط وضاهنا اال بعد التمكن  ظاهرة احلوكمة هي رسالة مهمة يف ا
 من حتوير وإدراج التصورات العامة حيث أن ظاهرة عامة وموضوعية نزلت من التصورات العامة للمنظمة 

 حتدايت حوكمة املعلومات. 5-1
على الرغم من "تظل هذه املشكلة األوىل ، بغض النظر عن حجم املنظمة اليت متت مقابلتها ،   ✓

 سنوات 3نقاط يف  5اخنفاض طفيف قدره 
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برز العدد الثاين احلاجة إىل تنظيم احلفاظ على الواثئق على املدى الطويل ، ويثري بعض اجمليبني   ✓
٪ إىل    7، اكتسبت هذه املشكلة مكانني من    2011فكرة "الرتاث الواثئقي" ؛ منذ البارومرت األول لعام  

 ٪ هذا العام.  33

عن كثب لعبة تطوير اثلثة: إدارة املخاطر املتعلقة إبدارة املستندات والبياانت ، مقابل    ويتبعها ✓
 " 2011٪ فقط من املشاركني يف عام 4٪ من الردود. مت االستشهاد به من قبل 28

املسألة املتعلقة بتعريف القواعد والعمليات يف إدارة املستندات )إدارة اإلصدار ، سري العمل ،   ✓
 ئق ، ....( ، ترتاجع مكانني. يتم وضعه يف املركز الرابعتسمية الواث

٪ من اجمليبني ، أي 14إن تقييم املعلومات كرأمسال غري ملموس هو جمرد مشكلة ابلنسبة لـ   ✓
٪ مقارنة ابملقياس السابق ؛ تعزز هذه النتيجة حقيقة أن مفهوم "رأس املال غري املادي"  7ابخنفاض قدره  

 يًدا يف املنظمات وال يرتجم بشكل كاف إىل أنظمة معلومات.يظل مفهوًما غري مفهوم ج

من الواضح أن املخاطر االقتصادية ليست سببا كافيا للشروع يف إدارة املعلومات ، أو على   ✓
الفائدة. إىل  ينظر  ال   Gouvernance de l'information dans les ) "األقل 

organisations,2014,9-10) 

 تنقل وسائل املعلومات 

الراحة اليت توفرها األجهزة احملمولة )اهلواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر احملمولة واألجهزة اللوحية وما إىل  "إن 
، تؤدي إىل تعدد الوسائط اليت تنتشر فيها املعلومات.    lecloudذلك( إىل جانب حلول التخزين يف  

قل املستندات من خارج الصندوق يستخدم عدد متزايد من املوظفني هذه احللول إلدارة أجندة عملهم أو ن 
 )أحضر حاسوبك اخلاص( BYOC)أحضر جهازك اخلاص( أو  BYOD، وهذا ما يسمى 

لشركة   ]  IDCوفًقا  فإن   GOUVINFO 2012األمريكية   ، الطرفية  40،[  احملطات  من   ٪
ويقدر   شخصية.  أجهزة  هي  األعمال  تطبيقات  إىل  للوصول  العامل  أحناء  مجيع  يف  املستخدمة 

[GARTNER  أنه يف عام ]من إسرتاتيجيات    30، "أكثر من    2016 ٪BYOD   ستتحمل
 الطلبات الشخصية والبياانت والروابط االجتماعية ، ألغراض املؤسسات.متوسط 

قد تكون هذه الظاهرة انجتة عن حقيقة أن املستخدمني غري راضني عن احللول املقرتحة. )على سبيل املثال 
لتخزين التقومي أو املزيد من البياانت الشخصية ...(.    Googleني يستخدمون  ، حقيقة أن املستخدم
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سواء كان األمر كذلك ، فإن تنقل وسائل اإلعالم ينطوي على خماطر للمنظمة يف جمال أمن املعلومات. 
-Olivier GLASSEY,2014.p4.    )جيب أن يتم القبض على هذه املخاطر بطريقة واعية."

6 ) 

 .احلوكمة : 6

احلوكمة هي رابطة التوجيه ، أي للتأكد من أن قرارات اليوم تستعد بشكل صحيح غًدا والسيطرة ، وهذا  إن  
كلما كان من املمكن حتديد نظام ، فمن املمكن التحدث فيما يتعلق مبا مت التخطيط له.   يعين قياس الفرق

 عن احلكم"
 "هياكل صنع القرار ،   .1

 حلوكمة فعالة وتضفي الطابع الرمسي على عمليات التنفيذ ،. عمليات املواءمة اليت جتعل قرارات ا .2
 التصاالت الرمسية"  .3

 .أثر احلوكمة على املكتبات ومراكز املعلومات :7

املتعلقة       أن احلوكمة هي من الرهاانت اجلديدة اليت أسست هلا املنظمات الدولية  فيه هو  مما الشك 
املؤسسات  مايسمى  أو  املعاصرة  ابملنظمات  املفهوم  أو  التوجه  هذا  ماربط  وكثريا   ، واإلقتصاد  ابلتجارة 

النامية اليت بدأت تبحث عن حلول جراء إهد الدول  الناشئة يف  الكبرية على اإلقتصادية  املالية  ار املوارد 
املشاريع لكن الكفاءة أو املرجعية كانت ضئيلة ؛مادفع الكثري من املؤسسات على الصعيد الدول ومنها  
املؤسسات اخلدماتية لتبين هذا املفهوم نظرا للوضعيات املالية أو حاالت التقشف نظرا املستعصية اليت وقعت  

ملوارد املالية الكافية لتغطية خدمات الثقافة واملعرفة واإلتصال ،فكثريا  فيها بعض الدول ، يف احلصول على ا
ماتلجأ املنظمات اىل تغيري يف الفكرة أو اخلط يف صرف النظر على هذه القطاعات اليت التعترب من أولوايهتا 

الرتكيز  ؛وحىت تتمكن مؤسسات املعلومات اخلدمات واملكتبات من املوائمة مع هذه التورات احلديثة وجب 
 أو اإعتماد على األسس التالية : 

  وضع برامج العمل أو خطط املكتبة تتطابق متاما مع السياسات احلكومية املطبقة يف اجملال :فغالبا مانج  ✓
أن السياسة العامة تضع بعض  الشروط املتعلقة بنهج طريق احلومة والتقشف واحلفاظ على املال العام 

 ،مؤسسات املكتبات املختلفة تسبح عكس التيار أو التطبق متاما أي سياسة منتهجة يف ذلك . 
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طرق    التوجد خطط ممنهجة لعمل هذه املراكز أو توصيات حكومية ابرزةتنص على إتباع مناهج  أو ✓
معينة يف عملية احلفاظ على الرتاث املمتلكات الثقافية ،وهنج الطرق السليمة لصرف املوارد واحلفاظ 

 عليها مثال احلوكمة . 

تعيني خرباء ممارسني يف املكتبات ذاهتا لتبين املفاهيم اجلديدة مثل احلوكمة ومقارابهتا للدخول يف أجواء  ✓
 ت حىت التصبح تعاين من التأخري . اإلندماج الوطين والدويل ،هلذه املؤسسا

التعريف إبجابيات وسلبيات احلوكمة  ومعايري اإلستفادةمنها يف املكتبات املختلفة بتبين هنج متزن لبلوغ   ✓
 أهداف مقبولة ؛

 فللحاكمة عدة أاثر جيب تلخيصها يف املؤشرات التالية :

 ت . تبين رسالة احلوكمة هواإلندماج يف النسيج للدويل لعمل املنظما •
إقرار هبذا النهج هو رسالة مباشرة على وجود صعوابت تسريية وعدم حتكم يف الرموز الكربى لصرف  •

 املوارد املالية. 
فريق عمل متكامل جيب مسيارت كل ظرف وحل مجيع   • تكمن إجراءات احلوكمة املعقدة يف إجياد 

 التعقيدات املهنية ،بوجود خربات فعالة يف ذلك..... 

دائم • العوملة  ذلك  تبحث  حتقيق  على  القادرة  الفعالة  والقدرات  الكفاءاة  وتثيت  املوارد  ترشيد  على  ا 
 ،لذلك جند أن مؤسسة املكتبةيف غالب احلاالت تتأخر عن تثبيتهذا املدلول أو الرسالة 

.تغلق ممارسات احلوكمة نوع مهم من إجراراءات  اإلحرتاز والتحفض على نشاط املؤسسات اخلدماتية  •
غري منتجة مستهلكة للموارد املالية ،يؤسس ذلك بروز عامل الشك واليقني والتخوف  بصفتها مؤسسة  

 من اإلنفراد ابلقرارات يف املكتبات مايعين ذلك ،تعد مصاحل وأتخر العديد من النشاطات . 

من أاثر احلوكمة كثرة املعايري واملرقبة املستمرة من هيئات معقدة بطرق املباشرة أو غري مباشرة ،وهذه    •
 التجارب مل ختتربها املكتبات بعد.
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 يف احلكم اجلامعي. الواثئق  .قيادة الواثئق واحلكامة يف اجلامعات :/8
ابإلضافة إىل مهمتها األساسية املتمثلة يف دعم التدريب والبحث من خالل شراء وتقدمي واثئق مفيدة      

جملتمع اجلامعة، وكذلك الوصول إىل أماكن املعيشة والعمل ، واخلدمات األفالم الواثئقية وسعت تدرجييا  
 وتنوع جمال عملها. 

ذا التطور ، الذي يعزز فقط طابعها املستعرض. يتجاوز وقد ساعد تطوير التكنولوجيا الرقمية على إبراز ه
 نطاق التفاعالت بني هذه اخلدمات ومؤسستها اآلن املعىن املقيد ملا هو اجملال الواثئقي.

من الواضح أن جناح الطالب هو إحدى أولوايت اخلدمات الواثئقية: يف حني أصبح تدريب الطالب على  
ئقية واسع االنتشار ، أبشكال خمتلفة ، على مر السنني ، أصبحت  البحث عن املعلومات واملهارات الواث

املكتبات متعددة ، من اآلن فصاعًدا إىل أن يهتموا ابالبتكارات التعليمية وبذل كل ما يف وسعهم للحصول  
اإلجراءات اليت تستهدف الباحثني أكثر حداثة. على وجه اخلصوص ، واجهت  .على واثئق تربوية أفضل

 .ع الزايدة املطردة يف تكلفة الدورايت عرب اإلنرتنتلعدة سنوات م

ولكن صحيح أهنا حتتاج إىل   - يف حني أن بعض املؤسسات حتتفظ برؤية مؤرخة لنطاق خدمتها الواثئقية  
فإن تصور إدارة املؤسسات اليت مشلتها الدراسة خمتلف    -مزيد من التواصل بشكل أفضل بشأن تصرفاهتا  

اخلدم إىل  يُنظر  مبتكرة"متاًما:  أهنا  على  الواثئقية   Olivier CAUDRON ; Joëlle ) ات 

CLAUD,2018,) 

 .اجملموعات املكتبية واحلوكمة يف املكتبات اجلامعية : 9

عند دور املؤسسة املكتبية وغايتها املباشرة والغري املباشرة ، ففي القطاع اجلامعي تسعى   الخيتلف إثنان       
املؤسسات ذات البعد الثقايف اىل تطوير الرسالة العملية والفنية اليت تشارك فيها املؤسسات على كل حال  

 قابلة للتنظيم واملعاجلة   فقد ساد اإلعتقاد أنت املؤسسات الواثئقية واملكتبات هي وحدات غري مندجمة وغري
والميكن حتويل هذه النظرة السلبية اليت حلقت هبا بدون حترير ذهنيات كثري انشطة يف القطاع ،وميكن حصر  

 جماالت احلوكمة يف املكتبات اجلامعية يف النشاطات التالية :
 ة للجزائر . ميزانية الشراءيف املكتبات اليت كانت تعترب خصوصا يف وقت مضى األرحيية املالي •
 ميدان اإلشرتاك يف الدورايت العلمية الذي إستهلك موارد املالية خارقة ابلعملية الصعبة .  •
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ميدان فروع املكتبات اجلامعية خصوصا يف تطابق املقتنيات مع اجلامعة املركزية مايعد هدرا للمال العام   •
. 

انية املعرفة مل يصبح هلا معين يف  قطاع اإلشرتاكات الذي يعد ضئيال ابلنسبة للخدمات املقدمة ،فاجمل •
 الوقت راهن .

 الرتكيز على جلب املوارد خمصصة للمكتبة يف كل النشاطات حىت يتم التحكم فيها بصورة شفافة . •

 توحيد اجراءات عمل مع املنظمات األخرى ذات العالقة . •

 ها . نشر كل الصفقات يف فضاءات خمصصة ،والتأكد من مطابقة األسعار مع السوق ونشر  •

واللجوء • املشبوهة  الرتاضي  بصفقات  واملقبولة   التخلي عن عمل  معروفة  الشراء  سياسات  توحيد  اىل 
 للجميع األطراف .

 والتزويد واإلقتناء ، تعزيزا لدور احلوكمة .  تعزيز دور الشركاء والعاملني يف عملية  •

 .إلغاء التحفظات املهنية على عملية اإلقتناء  •

 اء يف العمليةومشرفني متدربني على العملية ... ختصيص موظفني نزهاء وأكف •

جيب على املكتبات اآلن أن تظهر أهنا ميكن أن تكون عامالً للتقدم من خالل خطة األمم املتحدة لعام  
. نظرًا ألن أهداف التنمية املستدامة هي أهداف عاملية ، سيكون كل بلد مسؤواًل عن تطوير وتنفيذ 2030

 تحقيقها وسيحتاج إىل رصد التقدم احملرز اخلاص به حنو كل هدف واإلبالغ عنه. االسرتاتيجيات الوطنية ل

 .أهداف مربع األدوات هذا: 10

 ودعوة اإلفال ؛   2030. فهم عملية جدول أعمال األمم املتحدة لعام 1

 على املستوى الوطين ؛ 2030. فهم كيفية تنفيذ خطة األمم املتحدة لعام 2
. تنظيم اجتماعات مع صانعي السياسات إلثبات مسامهة املكتبات والوصول إىل املعلومات يف التنمية  3 

 الوطنية من خالل أهداف التنمية املستدامة ؛  
 وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ؛   2030. متابعة جدول أعمال األمم املتحدة 4
 O DDs " (Libraries implementing of the UN. إعالم مستخدمي املكتبة حول 5

Agenda 2030,2015.p2 ) 
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 إذن وبدون شك  أن احلكامة هي أساس عمل املنظمات الدولية يف الوقت الراهن حيث أن املنظمات كلها
، من ذلك جند أن املنظمات الواثئقية تعيش نفس    2030تسري حنو هنج وخطة األمم املتحدة للتنمية لسنة  

 .. الرهان من خالل تتبع عدة مسارات يف امليدان وجمال العمل ،
 .أسباب جلوء املكتبات اجلامعية للحوكمة : 11

اجلديدة           الرسالة  توفري  تسعى إىل  اجلامعة  أن  هو  احلديثة ،وكذلك  املنظمات  فكر جديد يف  هو 
للمنظمات الناشطة يف فضاءها،  من خالل التفكري حنو جتديد العهد مع التسيري اجلديد وخصوصا الفكر  

ري الدعم اخلرايف ووضع الرسالة ، الذي يعد توجها أساسيا غري تقليدي وغري مغلوق الغرض منه عدم تكث
حد لتهاون يف املصروفات وتبذير املوارد املالية يف املكتبات اليت هي أصال تتحصل عليها بصعوابت كبرية 
وماتفتا إىل أنت تصرف بغري عناية ،ومن أجل معرفة هذا امليدان أو التقرب منه نود أن نطرح العمل على  

وهي .تيارت وسعيدة  وتلمسان وسيبدي بلعباس مستغامن  جمموعة من مكتبات جامعية يف الغرب اجلزائري 
وأدرار ر وهذه املكتبات يف رأينا  مل أتخذ قسطها من الدراسة والعناية والتمحيص العلمي من غري ابقي أنواع 
النود أن نقننها يف هذا املوضوع ، من خالل حماولة التفتح على التصورات   املكتبات ، وهذه الدراسات 

 دخل يف نظم املعلومات واملكتبات ،اجلديدة اليت 
 .اجلانب امليداين :.الدراسة امليدانية : 12

 العدد النسبة  

 1 %16.67 جامعة تيارت

 1 %16.67 جامعة سعيدة

 1 %16.67 جامعة مستغامن

جامعة سيدي 
 1 %16.67 بلعباس

 1 %16.67 جامعة تلمسان 

 1 %16.67 جامعة أدرار

 6 %100 اجملموع
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شكل هذه الدارسة امليدانية لب املشكالت اليت تعاين منها املؤسسات الواثئقية واملكتبات حبث حاولنا     
من خالل هذه الدارسة التعمق يف الوالايت الصغرية واليت حتوي على مكتبات جامعية ، وتكون يف الغالب 

حقيقية ذات منفعة   املؤسسات حوهرية تعيش قيمة كبرية من طرف مجيع السلطات وتكون هبذا مؤسسة 
قوية وابرزة ، حيث ان املؤسسات التنظيمة واملكتبات وخالص فعلي لعملية التسسري وهي ، وتسعى هذه 
الدراسة اىل بيان دور احلوكمة يف هذه املكتبات اليت مل تغطيها الدراسات يف علم املكتبات واملعلومات يف 

  الدراسات العليا ابجلزائر .

 يف نظم املعلومات واملكتبات .  وكمة .احملور الثاين: احل14

 للحكومة دور أساسي يف ترقية نظم املعلومات و املكتبات يف اجلزائر -1
 

 

ابلنسبة هلذا احملور  اخلاص  ابحلوكمة يف نظم املعلومات واملكتبات ،ويف سؤال اخلاص ابحلوكمةدور  
  حد   يف  يعذ  وهذا  بنعم  %100أساسي يف ترقية نظم املعلومات ابجلزائر حتصلنا على اإلجابة الكاملة ب

 امليداين  اٌقرتاب   حيث  من   التوجه  هذا  أن  ونظن  الفرتة،  هذه  يف  اكثر  توضيحه  وجيب  ،  عنه  الغىن  اطار  ذاته
  حديث  مفهوم  ،أو  التسيري  حيث  من  مبعاجلتها  املكتبات  عليها  تعودت  اليت  التصورات  عن  جديد  للعينة 

 .  للعينة  ابلنسبة 
 
 
 

أساسي يف للحكومة دور  -1
املكتبات   ترقية نظم املعلومات و
 يف اجلزائر

 ال نعم

100% 0% 

100% 
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 شكلت احلكومة دورا جديدا للتسيري يف املكتبات األكادميية   -2

 
 
 

 

لل لسؤال اخلاص  النسبتني    ابلنسبة  األكادميية  سجلنا  املكتبات  تسيري  دورا جديد يف  حوكمة 
ابلتكنولوجية  %  27.78األولتني اإلستعانة  ابلنسبة    %22.22خاص  النسبة  نس  اخلدماتوهي  حتسني 

إلقرتاح تطوير رسالة املكتبة . وهذه نسب خاطئة خصوصا اهنا اتيت من اعلى رتب املؤسسة وهم مشريف  
  16.67هذا معروف يف الظروف احلالية ابلنسبة لتسيري املكتبات اجلامعية ، ونسبة  الوحدات الواثئقية و 

 للحكومة دور يف:وهي نفس النسبة  ل ترشيد النفقات وهي اإلجابة  الصحيحة اليت مل تتنبه هلا العينة %

 

 

  

 

شكلت احلكومة دورا جديدا للتسيري يف   -2
 األكادمييةاملكتبات 

 التكرار النسبة 

من خالل أتطري 
 املوارد البشرية 

11,11% 2 

 4 %22,22 حتسني اخلدمات 

االستعانة  
 ابلتكنولوجيا 

27,78% 5 

 4 %22,22 تطوير رسالة املكتبة 

 3 %16.67 ترشيد النفقات 

 18 %100 اجملموع
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كانت موزعة على الشكل التايل :للحوكمة دور    ويف هذا التوجه كانت جمموعة من اإلقرتاحات اليت اليت   
. ؛حلفاظ على  %40 توفري أدوات ومكنزمات جديدة للتسيري.%  30براقمايت يف عملية التسيري احلديث

؛  وأظن العينة املستهدفة يف هذه الدراسة رغم أمهيتها وانتقائها اىل انه فعال ختاف  %30املوارد و املمتلكات
 األسئلة احملرجة واجلديدة واليت هلا مكانة فعلية يف تطوير هذه املنظمات ، من مثل هذه 

 .احملور الثالث: احلكومة ودورها يف هيكل املكتبات اجلامعية. 15

،خصوصا         املنظمات  يف  اجلديدة  الواثئقية  الرسالة  وتطوير  تنظيم  يف  أساسي  رهان  احلوكمة  تشكل 
رة للمال العام أو مستهلكة للموارد املالية وتتصف ابجلنون يف عملية  اخلدماتية املتهمة أبهنا مؤسسات مبذ

هدر املال العام ،وقد بينت فعال التحوالت والصعوابت االقتصادية يف اجلزائر إىل التخلي السلطات العمومية  
 عن فكرة التمويل  نظرا لغياب الشافية ،وهي تطلب اليوم التوجه حنو احلوكمة . 

  

 للحكومة دور يف:

 التكرار النسبة  

يف عملية  براقمايت
 3 %30 التسيري احلديث 

توفري أدوات وكنزمات 
 4 %40 جديدة للتسيري

احلفاظ على املوارد و 
 3 %30 املمتلكات 

 10 %100 اجملموع
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 جديد يف املكتبات وهو احلفاظ على املوارد املاليةللحكومة دور  -1

 
للحوكمة دور جديد يف  املغلقة ، خاص ب  األسئلة  من  وهو  العينة  املطروح على  التساؤل  هلذا  ابلنسبة 

مهم ابلنسبة للعينة    وهذاتغري %100املكتتبات وهو احلفاظ على املوارد البشرية ، فقد حتصلنا على نسبة  
 يف التطابق مع أسئلة العينة . 

 للمكتبات قيمة حقيقة من خالل تبين مفهوم احلكومة  
 

 
   

  

للحكومة دور جديد يف    -1
 املكتبات وهو احلفاظ على

 املوارد املالية

 ال نعم

100% 0% 

للمكتبات قيمة حقيقة من خالل تبين 
 مفهوم احلكومة 

 التكرار النسبة 

 0 %0 متديد املهين

 1 %10 متابعة املتغريات

حتديد الوظائف 
 اجلديدة 

40% 4 

التألق مع املتغريات 
 اإلدارية و التسيريية

50% 5 

 10 %100 اجملموع
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اخلاص ابلقيمة احلقيقية من خالل تبين مفهوم احلوكمة حتصلنا على   ومن خالل طرح الساؤل       
ابلنسبة حتديد    %40ابلنسبة  لتألق مع املتغريات اإلدارية والتسريية و   %50اإلجاابت التالية ، 
ابلنسبة ملتابعة املتغريات  وهذه النتائج املتحصل عليها يف هذه الدراسة تعد  % 10الوظائف اجلديدة و

 معقولة .
 تلعب احلكومة دور حموري يف هيكلة الظروف التسريية احلديثة  

 
احلديثة ،حيث حتصلنا    ويف هذا التساؤول اخلاص بتلعب احلوكمة  دور حموري يف هيكلة الظروف التسريية 

ويعهترب الرد معقول حلد ما  نظرا ألن تطبيق مبادئ احلوكمة مزال     %20بنسبة نعم و   %80على نسبة  
 جديدا يف الظروف احلالية . 

 ..احملور الرابع: احلكومة ونظم التسيري احلديثة يف املكتبات16
 املعايري اجلديدة للحكومة رسالة جديدة بني الواقع التسيري ورسالة -1

 

 
 

تلعب احلكومة دور حموري يف هيكلة  
 الظروف التسريية احلديثة

 ال نعم

80% 20% 

للحكومة رسالة جديدة بني الواقع    -2
 اجلديدة  التسيري ورسالة املعايري

 نوعا ما ال نعم

100% 0% 0% 
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للحكومة رسالة جديدة بني الواقع التسيري ورسالة املعايري اجلديدة، حيث حتصلنا على    اما ابلنسبة للتساؤول
بنعم وهي نفس اإلجابة ابلنسبة لإلقرتاح األول  وهذا تصور معقول ابلنسبة لإلجاابت يف العلوم 100%

هي اإلجابة الصحيحة وهذا مانبحث عنه    ونظن أن العينة مل تنتبه لإلقرتاحات فاإلجابة بنوعما  اإلنسانية. 
 من خالل دفع حنو هذه اإلقرتاحات . 

من الرهاانت اجلديدة يف تسيري املكتبات و املعلومات و هي الشروط اجلديدة للحفاظ عن املوارد و  -1
 املساعدات من خالل تبين هنج احلكومة 

  
اخلاص من الرهاانت اجلديدة يف تسيري املكتبات و املعلومات و هي الشروط اجلديدة   أما ابلنسبة للسؤوال

من الرهاانت اجلديدة يف   -3
تسيري املكتبات و املعلومات و 

اجلديدة للحفاظ عن  الشروطهي 
املوارد و املساعدات من خالل  

 تبين هنج احلكومة 

 ال نعم

100% 0% 
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 بنعم ونسبة  %100فتحصلنا على نسبة  للحفاظ عن املوارد و املساعدات من خالل تبين هنج احلكومة،

بعيد.شكل 00% معقول الاىل حد  وهذا  املكتبات وكل    بال   مبدأ حيوي يف  التنظيم  و  التسيري  رهان 
 للحكومة أثر ابلغا يف حتوير هذا النمط التسريي التقليدي أو شائع من خالل:

 

 

 

 

 

 

 

مبدأ حيوي يف   التنظيم  و  التسيري  التايل؛ شكل رهان  الشكل  أخر حمور خاص كان على  ويف 
أو شائع حيث حتصلنا على  التقليدي  النمط التسريي  أثر ابلغا يف حتوير هذا  املكتبات و كل للحكومة 

املكتبات من خالل احلكومة ،و  ابلنسبة   31.25% للعمل يف  فعلي  الرتكيز على   .%25توفري رهان 
، توفري البيئة اجلديدة للعمل ،وهي نفس    %18.75ملكنزمات احلديثة اليت دخلت ميدان التسيري ،ونسبة ا

املكتبات و كل للحكومة أثر ابلغا يف حتوير هذا  شكل رهان التسيري و التنظيم مبدأ حيوي يف -4
 :من خالل النمط التسريي التقليدي أو شائع

 التكرار النسبة  

 3 %18.75 حتديد طرق منهجية للتنظيم 

 1 %6.25 استغالل املوارد املالية و املساعدات 

 3 %18.75 توفري البيئة اجلديدة للعمل 

 4 %25 الرتكيز على املكنزمات احلديثة اليت دخلت ميدان التسيري 

 5 %31.25 توفري رهان فعلي للعمل يف املكتبات من خالل احلكومة 

 16 %100 اجملموع
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وهي اخر نسبة هلذا التساؤول    %6.25النسبة إلقرتاح حتديد طرق منهجية للتنظيم وجاء يف األخري نسبة  
لعينة هلذه التوجهات اجلديدة   واإلقرتاح وهذه  اإلجاابت يف هذا احملور كانت مبعثر دليل على عدم معرفة ا

تطبيق   حتدايت  يف  املركزية  املكتبات  االستعدادات  عن  نبحث  ،فنحن  الدراسات  هذه  من  املبتغى  وهذا 
 ،بات اجلامعية وغريها من التصوراتاملصطلحات يف املكت

 .احملور اخلامس:  احلكومة ورسالة املؤسسات اخلدماتية و التكنولوجيا .17

تنظيمي والتسيري احلايل ابستعمال التكنولوجيا احلديثة من الرهاانت األساسية اليت تعد يعد اإلطار ال     
فيها املنظمات يف الوقت الراهن ولعل مايشري اىل تطوير هذا الدور وفهمه من طرف أخصائي املعلومات  

تقضي على مجيع واملكتبات فمن خالل التكنولوجيا نقي على العديد من اإلجراءات الروتينية السلبية اليت  
لنا املمارسة   تتيح  العديد من مكنزمات اليت  الواثئقية ومن خالهلا نتحكم يف  أشكال السلبية يف املنظمة 

 املعقولة وكسب رهان احلوكمة . 

 كسب التكنولوجيا احلديثة لإلعالم و االتصال كل الرهاانت التسيريية اجلديدة  -1

 
 ففي التساؤل املتعلق ب كسب التكنولوجيا احلديثة لإلعالم و االتصال كل الرهاانت التسيريية اجلديدة   

بال وهذه النسبة ابلنسبة إلختالف العينة    %0احياان  ونسبة    %20بنعم ونسبة    %80حتصلنا على نسبة 
 تعد مهمة واساسية  ميكن تصنيفها يف خانة اإلجاابت املعقولة.

كسب التكنولوجيا احلديثة لإلعالم و  -1
 التسيريية اجلديدة  االتصال كل الرهاانت

 أحياان ال نعم

80% 0% 20% 
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 ا تزال التصورات احلديثة للتسيري تعيق الدور املراد منها من خالل تقلص االعتماد على التكنولوجيا -1

 
 

أما ابلنسبة للتساؤل اخلاص التصورات احلديثة للتسيري تعيق الدور املراد منها من خالل تقلص االعتماد      
بال وهذه نسبة كذلك    %0أحياان  ونسبة    %60بنعم  ونسبة   %40على التكنولوجيا،حتصلنا على نسبة  

 الظروف الراهنة معقولة ومهمة والميكن  عزل اإلجابة عن احمليط العام للتسري يف املكتبات يف 
ال تزال املؤسسات الواثئقية و املكتبات يف اجلزائر حتاول تبين رسالة مهمة و أساسية للحكومة و   -1

 التكنولوجيا هي السبيل لذلك.

ال تزال التصورات احلديثة للتسيري تعيق   -2
خالل تقلص   الدور املراد منها من
  االعتماد

 أحياان ال نعم

40% 0% 60% 

ال تزال املؤسسات الواثئقية و املكتبات يف  
رسالة مهمة و أساسية  اجلزائر حتاول تبين

 للحكومة و التكنولوجيا هي السبيل لذلك 

 دائما  ال نعم

100% 0% 0% 
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فيما خيص هذا الطرح املوسوم ب ال تزال املؤسسات الواثئقية و املكتبات يف اجلزائر حتاول تبين رسالة   

بنعم وهذه   %100مهمة و أساسية للحكومة و التكنولوجيا هي السبيل لذلك ،وقد حتصلنا على نسبة 
  24مرتبطة ابلتكنولوجيا ألن رهان املكتبات اجلامعية منذ أكثر من  اإلجابة مهمة وحقيقية ولكن يف رئيينا

 سنة هي التكنولوجيا احلديثة . 

 
 
 
 
 
 

 :للمنظمات املعاصرة من خالل  احلكومة و التكنولوجيا احلديثة هي جمال جديد -4

 التكرار النسبة  

 2 %18.18 استعداد للتسيري من خالل احلكومة 

 5 %45.45 احلكومة هي جمال جديد يتطابق مع التكنولوجيا

 1 %9.09 لتطبيق احلكومة رسالة التكنولوجيا هي اساس منطقي  

تكنولوجيا احلديثة هي رمز تطوري جديد جيب من خالله تبين مفهومه ومنط 
 3 %27.27 احلكومة 

 11 %100 اجملموع
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 احلكومة و التكنولوجيا احلديثة هي جمال جديد للمنظمات املعاصرة من خالل:   -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حيث حتصلنا على اإلجاابت التالية احلوكمة والتكنولوجيا احلديثة هي جمال جديد للمنظمات املعاصرة ،   

      ، احلكومة  خالل  من  للتسيري  مع %18.18استعداد  يتطابق  جديد  جمال  هي  احلكومة  ؛ 
تكنولوجيا احلديثة  ؛  %9.09؛ رسالة التكنولوجيا هي اساس منطقي لتطبيق احلكومة %45.45التكنولوجيا

.  وهذه اإلجاابت تعرب    %27.27هي رمز تطوري جديد جيب من خالله تبين مفهومه ومنط احلكومة  
حبق عن اختالف وجه النظر ابلنسبة للحوكمة يف أنظمة املعلومات ويف احلقيقية هي رهان تنظيمي وتسيري  

 يف هذه املؤسسات خمتلفة التوجهات .  براقمايت يف الظروف احلالية ، نظرا لتعقد فعال الوجه التسريية 
 

 



  30/09/2021بتاريخ  02العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

239 

 

 

 .نتائج الدراسة : 18
 من بني النتائج املتحصل عليها يف هذه الدراسة :

 على الصعيد العلمي :
 هناك نقص جوهري ابلنسبة لإلطار املعلومايت للعينة . ✓
 عدم موائمة اإلقرتحات مع املعلومات واملعرفة املقدمة للتحليل . ✓
 الوظائف التقليدية للمكتبة والتصورات اجلديدة للمنظمات . هناك خلط بني  ✓

 على الصعيد اإلجرائي :
موضوع احلوكمة هو  ؛التصورات املعرفية اجلديدة اليت دخلت املكتبات اليعرفها أو يتحكم فيها املكتبيني  

ألسف  واإلطار الواثئقية وهذه اجملالت يتحكم فيها اخلرباء ،وهي ل  جمال يرتسم ابلعالقة بني املاجنمنت والتسري
احملافظني ؛ والتخلي عن  بعيدة عن تصورات  املوارد  تربط بصرف  ان  اجلامعية ميكن  املكتبات  احلوكمة يف 

 الضمري وأخالقيات املهنة . 
ملعلومات منذ تقريبا هناك ضعف يف استوعاب املكتبيني لتصورات اجلديدة اليت دخلت غفي علم املكتبات وا

سنة .موضوع احلوكمة هو موضوع أساسي يف الوقت الراهن الذي يستدعي تطوير منومة التكوين وتطبيق  15
 املفاهيم . 

 :  اخلامتة.19
أنظمة املعلومات واملكتبات فال تزال املؤسساات             ضمن احلوكمة رسالة مهمة للتسيري والتنظيم يف 

لب األحيان ،تعيش املنظمات الواثئقية هذا الدور من خالل بعض تعيش نوع من القبول والتطور ويف غا
 العمليات اليت متر عرب مصاحلها وتتسم ابلشفافية والوضوح من خالل عدة مسرات وجال نظم. 

يف السابق كانت تطبيق احلوكمة على املؤسسات اإلقتصادية واملالية مث حتول اإلهتمام اىل املؤسسات اخلدماتية  
 نفرغم  تقربنا املهين وامليداين للدراسةمن خالل هذه املواضيع.  ومنها املكتبات

فدور احلوكمة يف الواقع هو دور حموري خصوصا عند وجود األضرفة املالية الكبرية اليت صرفتها السلطات 
العمومية يف الوقت السابق ولكن املوارد املالية كلها ، صدرت وذهبت هباائ منشورا يف الوقت احلايل بدأ  
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فكري يف ضرورة البحث عن اجملاالت جديد نستطيع من خالهلا التوفيق بني الواقع احلايل وجماالت اخلصبة  الت
 لعملية التنظيم والتسيري وصرف املوارد املالية،..... 

فمن خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا على مشريف ومسؤويل املكتبات اجلامعية يف بعض اجلامعات يف  
املهمشة من حيث الدرسات ،حاولنا التجريب اإلستبانة على ، مدراء املكتبات اجلامعية يف    الغرب اجلزائري

هذه اجلهات من اجلزائر ،ولكن النتائج كانت غامضة من حيث ان املوضوع جديد ،فكيف حنضر لتطور  
نت  املكتبات إىل النمط اجلديد خصوصا وأن ختصص املكتبات واملعلومات ختصص متحرك وان اإلجابة كا

 ضيقة اىل حد كبري ،وهذا هو التوجه الذي نريد أن نزيله عن الوحدات واملؤسسات .

Conclusion:  
Governance has an important message for management and organization in 
information systems and libraries. Institutions are under process of change, 
and in most cases, documentation centers see this role as well through some 
processes that are characterized by transparency and clarity through several 
mechanisms and systems. 
In the past, governance was applied to economic and financial institutions; 
however it shifted to service institutions, including libraries, which is our 
main concern, i.e. our professional and field work approach to the study 
through these topics. 
Governance has pivotal role, especially financial spending that public 
authorities spent in the past, but all the financial resources went in vain. In 
today’s changing world it becomes crucial to look for new areas to keep pace 
with modern day with particular emphasize on the process of organizing, 
managing and spending financial resources. 
Through our field study on library supervisors in some of the university 
libraries in western Algeria  which are neglected, questionnaires were chosen 
as instrument for our research to the directors of university libraries in these 
regions of Algeria but the results were ambiguous in terms of topic which is 
considered by some as new, so how to find ways and to step forward to 
develop modern libraries if we tend to think of  library and information 
science as dynamic in nature,  nevertheless the answers of our respondents 
were narrow to a large extent, and our aim is to unveil this issue and to set the 
trend to these  units and institutions. 
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 .قائمة املراجع : 20
التجارة (.مبادى احلوكمة جلمعيات األعمال والغرف التجارية ،اإلحتاد العايل لغرف 2011اإلحتاد العايل لغرف التجارة ). 1

 53،مركز املشروعات الدولية اخلاصة ،ص.

(.احلوكمة املفهوم واألمهية ، ،حوكمة الشركات كالية  للحد من الفساد املايل  واإلداري  2012بوقرح رابح ،غامن هجرية ).2
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Abstract:  

The phenomenon of governances is considered as managerial message 
that many international organizations have adopted such as United Nation for 
the purpose of achieving  the millennium  development goals relating to 
sustainable development as well as human resource development especially 
for institutions in general and those that are specialized in services in 
particular, and its positive impact in serving a different groups from different 
backgrounds like needy, deprived  individuals and minorities, however the 
impact of this concept namely governance is clear cut indication of the 
significant role it might play on the developing countries that is to say 
governance  inters new era and becomes part of the fabric of library and 
information science with regards as well to its organizational relation 
especially in the field of information system . Furthermore the arrival of this 
concept and its application becomes one of the foundation that shapes the 
information system in terms of decision system and managerial tools that are 
associated with it. Management as new culture is limited by disciplines and 
foundation of governance. The aim of this study is to cast the light upon the 
concept of governance as well as it is an effort to better unfold and measure 
the impact of governance in process of management in libraries and 
information systems in Algeria and how it contributes greatly in the 
promotion of those spaces and to open a door to technology, culture and 
scientific research 
 
Keywords: Information system, governance, decision support, sustainable 
development, libraries, Algeria 
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Résumé 
       La ville de Sidi Allal El Bahraoui connaît un développement important 
dans sa vocation commerciale de plus en plus confirmée grâce aux diverses 
entités de commerces qui existent et se concentrent particulièrement au 
niveau du centre. Dans ce cadre, la route nationale n° 6 joue le rôle le plus 
déterminant dans l’attractivité qu’exerce le centre par rapport aux activités 
commerciales et de restaurations. Ces dernières s’organisent autour de l’axe 
routier et créent une dynamique commerciale qui fait la spécificité de Sidi 
Allal El Bahraoui. 
       A cet effet, dans l’objectif de mettre en exergue les différentes activités 
économiques enregistrées au niveau de cet espace, nous avons adopté une 
méthodologie basée sur une étude de terrain accompagnée d'un travail 
cartographique (utilisations des outils de SIG). 
Les mots clés : secteur tertiaire, agglomérations routières, Sidi Allal El Ba-
hraoui, SIG 
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Introduction  
       Le trafic routier a fait éclore dans les pays du Tiers Monde, des 
agglomérations fonctionnelles, souvent allongées le long des axes les plus 
fréquentés et que l'on peut appeler « agglomérations routières ». Elles Sont 
caractérisées par la rapidité de leur gestation, par l'étroite spécialisation de 
leurs activités (TROIN Jean-François.1979 :127-135). 
La genèse des centres dotés des équipements de base est liée surtout à la 
dynamique économique de certains lieux qui ont tiré profit de la fixation de 
la population et leur position géographique sur les axes routiers et les 
carrefours. Compte tenu du fait qu’ils ont été à ce propos, les facteurs 
principaux qui ont contribué à la création de ces entités, dès le début du 
protectorat, et qui sont le souk fixé et le noyau administratif, auxquels 
peuvent s’ajouter d’autres facteurs, en fonction des situations locales et 
régionales (TROIN Jean-François,1979 :197-198). 
Dans ce sens, le centre de Sidi Allal El Bahraoui jouit d’une position 
géographique stratégique prés de pôle économique dynamique par rapport à 
un ensemble de secteurs économiques traditionnels et émergents, Dans ce 
sens, il importe d’examiner la situation économique locale du point de vue 
de la dynamique des diverses activités existantes, ainsi chaque secteur 
économique fera l’objet d’une analyse plus ou moins détaillée selon les 
données disponibles. 
       Le but de cet article est de répondre sur les deux principales questions : 
Quel rôle joue le secteur tertiaire dans l’économie des villes routières, la 
ville de Sidi Allal El Bahrooui comme un exemple ? Quelle sont les 
activités économiques dominantes et leur contribution au dynamique 
économique de la ville ? 
       Autrement dit, notre objectif est de l’examen du processus qui 
commande à la dynamique économique de la localité de Sidi Allal El 
Bahraoui, ? 
       A cet effet, dans l’objectif de répondre à la problématique majeur de cet 
étude,nous avons opté une méthodologie basé essentiellement sur l’enquête 
de terrain. 
I. Matériel et méthodes  

1. Approche méthodologique : 
Ce travail s’est déroulé en trois étapes fondamentales qui répondent aux 
objectifs et la problématique relative au sujet traité 

1.1 Recherche bibliographique : 
Il s’agit de recueillir les couches d’information nécessaires pour 
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constituer une idée claire sur le secteur d’étude. 
1.2 Investigations et enquêtes sur le terrain : 

Questionnaire : (Approche quantitative et qualitative) Basée sur un sondage 
par grappes pour aboutir à un échantillon représentatif de la population cible 
et pallier à l’absence d’une base de sondage fiable. L’enquête ménage a 
concerné un échantillon de 14% de la population de Sidi Allal El Bahraoui 
soit 300 ménages du centre parmi les 2049 ménages recensés lors du RGPH 
de 2014. 
Notre enquête ménage a concerné les différents secteurs couvrant la quasi-
totalité des quartiers du de Sidi Allal El Bahraoui comme suit : 
Entretiens avec les principaux acteurs locaux : Elus -Autorité locale – 
Lotisseurs- Services techniques- Représentants des coopératives d’habitat – 
Habitants. 
Relevé des constructions par secteur, relevé des activités dans les différents 
quartiers de la localité, relevés des activités au sein du souk hebdomadaire.  
L’analyse des paramètres socio-économiques passe le choix rigoureux des 
conditions et des niveaux d’observation, à savoir : les ateliers avec les 
décideurs locaux, l’élaboration des fiches d’enquêtes. 

1.3 Cartographie numérique et analyse spatiale : 
 Ce travail propose une méthodologie de cartographie et d’analyse spatiale 
par l’utilisation des outils de S.I.G sous le programme ArcGIS 10.4. Il s’agit 
d’élaborer une base de données à référence spatiale pour toutes les étapes de 
la recherche. 

2. Présentation de la zone d’étude 
La ville de Sidi Allal El Bahraoui est située dans le pays Zemmour, 
administrativement la municipalité de Sidi Allal El Bahraoui ,fait partie de 
la province de Khémisset, elle est traversée par l’autoroute A2 reliant Rabat 
à Fès, comptée parmi les axes les plus fréquentés du Maroc ainsi que par la 
route nationale n°6 reliant Rabat à Oujda, l’un des axes les plus développés 
du pays et auquel le centre doit son développement sans oublier l’existence 
de la route régionale n°405 raccordant Kénitra à Khémisset.(Fig 1) 
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Figure n°1 : Localisation de la zone d’étude 
  Source : Découpage administratif 2015(Maroc) 
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II.  Résultats et discussion  
1.  Structure des activités économiques du centre  

Les secteurs du commerce et services bénéficient aussi de la disponible de 
ressources naturelles agricoles importantes, de la présence d’unités de vente 
des produit alimentaires et d’un souk hebdomadaire dynamique. (Le 
Tableau n°1) 

Tableau n°1 : structure des à activités économique Sidi Allal El 
Bahraoui 
Secteur Nombre d’unités % 
Commerce 244 47,20 
Services 201 38,88 
Artisanat 47 9,09 
Industrie 25 4,84 
Total 517 100% 

           Source : enquête terrain : juillet 2019 
L’analyse des activités structurant l’économie de notre champ d’étude met 
en exergue la prédominances des activités commerciales avec 47,20% des 
activités économiques suivis par les services avec 38,88% notamment celle 
liées aux besoins élémentaires de la population locale avec une 
concentration le long de l’axe de la route nationale n°6 en ce qui concerne 
les activités liées aux services et dans les quartiers Ennasr, Administratif et 
Ennahda et avec une moindre importance dans les vieux quartiers PAM et 
Saada ,s’agissant des activités commerciales comme explicité dans (le 
Fig2) .  
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Figure n° 2 : Localisation des activités économique à Sidi Allal 
El Bahraoui                    Source : Relevé des activités enquête terrain 2019 
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2. Analyse des activités économiques par secteur 
2.1 Le secteur commercial 

Le secteur du commerce et services bénéficie de la disponibilité de 
ressources naturelles agricoles importantes dans l’arrière-pays de Sidi Allal 
El Bahraoui, de la présence d’unités de vente des produits alimentaires et 
d’un souk hebdomadaire dynamique ainsi que du passage de la RN n°6, 
cette dernière constitue actuellement l’axe le plus déterminant qui alimente 
la dynamique commerciale locale. 

Tableau n° 2 Branches de commerce à Sidi Allal El Bahraoui 
Branches Nombre d’unités % 

Alimentation 124 50,82 
Equipement professionnels 34 13,93 
Equipement ménagers 28 11,48 
Santé, hygiène et soins 21 8,61 
Habillement 19 7,79 
Autre 18 7,38 
Total 244 100% 

Source : Relevé des activités enquête terrain, 2019   
L’examen de la structure de l’activité commerciale, toutes branches 
confondues, permet de constater que le commerce d’alimentation est le plus 
présent, représentant plus de la moitié des unités commerciales répertoriées 
dans le centre de Sidi Allal El Bahraoui, suivi de loin par la vente des 
équipements professionnels et ménagers avec plus de 25% des points de 
vente (Tableau n°2). 
            2.1.1 Le commerce d’alimentation 
Il est dominé par l’épicerie, elle représente à elle seule plus de 75% des 
points de vente existants dans le centre de Sidi Allal El Bahraoui. Il s’agit en 
particulier de la vente des denrées alimentaires de première nécessité, mais 
elle souffre de la concurrence exercée par le souk hebdomadaire sans 
oublier les ménages qui se déplacent pour d’autres villes surtout Salé et 
Tiflet pour faire les courses.  

Tableau n° 3 : Structure du commerce d’alimentation 
Activité Nombre d’unités % 

Epicerie 97 75,19 
Volaille et boucherie 16 12,40 
Fruits et légumes 7 5,43 
Laiterie 6 4,65 
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Autre 3 2,33 
Total 129 100% 

       Source : Relevé des activités enquête terrain, 2019 
2.1.2   Le commerce des équipements professionnels 

A Sidi Allal El Bahraoui, parmi les commerces destinés aux équipements 
professionnels et ménagers, 23 unités sont consacrées à la vente des 
matériaux de construction en plus de 11 drogueries, ce qui montre que le 
secteur du bâtiment est actif et que les professionnels du secteur se 
provisionnent pour la majorité sur place. 

2.1.3    Le commerce pour la santé, l’hygiène et les soins 
personnels 
Le commerce pour la santé, l’hygiène et les soins personnels vient en 4éme 
position après l’alimentation et celui lié aux équipements professionnels et 
ménagers. Il représente environ 9% des unités de vente avec 15 pharmacies 
et un centre de croissant rouge marocain. 
      2.2     Les services 
Les unités destinées à la prestation de services constituent un secteur actif 
avec 38,88% des activités économiques qui se développent au niveau du 
centre de Sidi Allal El Bahraoui. Il accapare35 ,65% des actifs occupés 33% 
et créent une véritable dynamique au centre (Figure 3). Ce secteur est 
caractérisé par la multiplicité des métiers libéraux ainsi que la présence de 
services émergents et modernes  
         Figure n°3 : Ventilation des services à Sidi Allal El Bahraoui 

 
              Source : Enquête terrain 2019. 
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En effet, la position qu’a réussie à forger le centre en tant que territoire 
d’accueil pour les passagers de la RN n° 6 en recherche d’un service de 
restauration particulier devra être capitalisée. La réorganisation et la 
rénovation de cette activité et sa mise en valeur sont incontestablement 
sollicités. 

2.2.1 Les services collectifs 
Tableau n°4 : Points d’activités offrant des services collectifs 

Type de services Nombre d’unité % 

Café 29 32,95 

Restaurant 14 15,91 

Snack 6 6,82 

Banque 3 3,41 

Assurance 3 3,41 

Téléboutique 13 14,77 

Cyber 3 3,41 

Station de services 4 4,55 

Salle de jeux 5 5,68 

Salle de sport 3 3,41 

Centre de loisirs 1 1,14 

Autre 4 4,55 

Total 88 100% 

     Source : Relevé des activités enquête terrain, 2019 
Les services de restauration constituent l’essentiel des services collectifs 
présents au niveau du centre de Sidi Allal El Bahraoui. Ainsi, les restaurants 
(photo 1et 2), les cafés et le snack représente plus de la moitié des unités de 
prestation de services collectifs ; en plus des stations de services et centres 
de loisirs qui offrent un service de restauration, sans oublier les banques et 
les assurances qui offrent un service particulier et qui se sont installés 
dernièrement au centre de la municipalité. 
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Photo n°1 et 2 : Unités des restaurations à Sidi à Allal El 
Bahraoui 

 

 
 

Source : Cliché personnel juin 2019 
En plus des petits commerces animant l’économie locale, le souk 
hebdomadaire qui s’ouvre chaque dimanche et s’étend sur une superficie de 
10 ha et dont le rayonnement atteint les 30 km, présente une opportunité 
pour les habitants du centre et les visiteurs des communes avoisinantes pour 
vendre et s’approvisionner en marchandises de tout genre, différents 
marchandises et articles y sont commercialisés, certains métiers artisanaux y 
sont exercés. 
2.2.2   Le souk : un levier potentiel pour l’économie locale  
Les souks : institution bien vivante qu’il faut se garder de ravaler au rang de 
souvenir historique, pôle d’attraction unique pour les gens du bled, lieux 
privilégiés pour les affaires du commerçant citadin, fêtes hebdomadaires et 
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toujours renouvelés… Le souk marocain porte en lui assez d’originalité de 
force d’organisation et résistance, de dynamisme économique et social pour 
être encore un maillon indispensable dans la chaine commerciale qui intègre 
aujourd’hui la campagne au mode de production capitale dominant (TROIN 
Jean-François.1975 :385-437). 
Sidi Allal El Bahraoui abrite un souk dynamique qui polarise les habitants 
des communes rurales ainsi que des villes avoisinantes, le souk (ELHAD) 
joue un rôle primordial dans l’approvisionnement de la population de ville 
et surtout des populations rurales des communes avoisinantes sans oublier 
quelques visiteurs venant de Salé aussi bien en produits alimentaires 
qu’instruments pour l’agriculture. Il constitue aussi un lieu de rencontre 
privilégié de la population résidante à la ville avec la population de l’arrière-
pays. 
 Le souk est clôturé et équipé en parking et boutiques en dur ainsi qu’un 
abattoir communal. 

Tableau n°5 : Fiche technique de souk 
Localisation Quartier Saada 
Superficie Environ 07 Ha 
Date de création 1936 
Statut foncier Domaine 
Système de gestion Affermage 

                Source : Municipalité de Sidi Allal El Bahraoui 2019 
2.2.2.1 Activités exercée dans le souk 

Afin d’étudier les activités au niveau du souk, nous avons procédé durant le 
mois de juillet 2016 au recensement de la totalité des points de vente 
(Tableau n°6) , ainsi que les métiers et services présents dans l’enceinte du 
souk.( Le tableau n°6) suivant synthétise l’inventaire des activités exerces 
au niveau du souk. 

Tableau n°6 : Inventaire des points de ventes au niveau du souk 
 Nombre Activité Secteur 

Total Ciel 
couvert 

Dur Sous 
tente 

52 7 00 45 Habillement  
 
 
 
 

18 18 00 0 Céréales  
233 43 00 180 Fruit et légumes  
21 7 00 14 Poulet  
59 00 10 49 Viande rouge et abat 
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42 12 00 40 Produits élémentaires  
 
 
Commerce  
 

07 5 00 02 Produits artisanaux 
17 12 00 05 Persil, menthe  
13 05 00 08 Pain  
18 02 00 16  Arboriste 
05 05 00 0 Jus orange 
22 06 00 16 Charbon 
27 05 00 22 Œufs  
39 05 00 34 Equipements 

domestiques 
11 02 00 9 Matériels d’occasion 
10 03 00 7 Matériels agricoles  
06 04 00 02 Articles divers 
06 00 00 06 Tapis   

Artisanat  05 03 00 02 Poterie 
03 00 00 03 Cordonner 
04 00 00 04 Coiffeur 
26 00 00 2 Gargotes   
02 00 00 02 Ecrivain public  
03 00 00 03 Réparation radio, tv   
649 144 10 495 Total 

Source : Enquête souk 2019. 
L’enquête menée au niveau du souk LHAD de Sidi Allal El Bahraoui a 
permis de relever que les activités commerciales sont les plus dominantes 
avec plus de 92% suivi de loin par les services avec un taux d’environ 5% 
puis l’artisanat avec moins de3% des activités. 
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Figure n°5 : Ventilation des activités exercées au souk 

 
               
Source : Enquête Souk 2019 
A noter que d’après l’information recueillie auprès des soukiérs, il est 
apparu que le souk LHAD de Sidi Allal El Bahraoui se classe en 3éme 
position au niveau de la province de khémisset juste après le souk TLAT de 
la ville de khémisset et souk LARBAA de Tiflet. 

2.2.2.2 Origine des marchands et des marchandises 
Les entretiens menés avec les marchands du souk montrent que la majorité 
des soukiers proviennent de Tiflet, khémisset et de la région du Gherb. Les 
soukiers s’approvisionnent principalement au niveau du territoire de la 
province de khémisset pour venir revendre au niveau du souk de la ville de 
Marrakech et de la ville de Safi, ainsi : 

-  Les légumes et fruits proviennent de Salé et de la région du 
Gherb. 

-  Les produits de l’artisanat de l’arrière-pays de Sidi Allal El 
Bahraoui 

- Les équipements domestiques et l’habillement directement de 
la ville de Casablanca 

- Le produit alimentaire des villes de Tiflet et Salé 
- Le bétail de toutes les communes rurales riveraines de Sidi 

Allal El Bahraoui 

Commerce

Services

Artisanat
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2.2.2.3 Origine de la clientèle  

La clientèle du souk provient des différents quartiers de la ville en plus des 
communes rurales avoisinantes en particulier : Ait Ali Ou Lahcen, Ait malk, 
Ain Johra-Sidi Boukhlkhal ainsi que la commune rurale Shoul qui dépend 
de la préfecture de Salé ainsi que quelques visiteurs de Tifelt et de Salé et 
plus particulièrement des personnes originaires de la région de Sidi Allal El 
Bahraoui. 
En ce qui concerne les produits les plus prisés, il s’agit essentiellement de 
produits alimentaires de base surtout les légumes et fruits et des 
équipements domestiques. 

III. Conclusion  
  Le développement que connait Sidi Allal El Bahraoui atteste d’une 
évolution urbaine rapide des centres émergents tablant sur des ressources 
économiques qui ne résultent pas d’une activité productrice issue d’un 
système de filières mais qui proviennent des revenus fonciers, du 
commerce, de l’administration et des opérations de construction. 
 On peut conclure qu’en termes d’activées exercées au niveau de notre zone 
d’étude, les secteurs non productifs dominent encore la forte présence du 
commerce d’alimentation et surtout la prédominance des services surtout 
celles liée avec la restauration. Le souk, caractéristique des espaces ruraux, 
joue encore un rôle essentiel en tant que lieu de rencontre et d’échange 
économique à l’échelle locale. 
Le secteur économique du centre est caractérisé par la prédominance des 
secteurs de services et de commerce. Cette suprématie du tertiaire est due 
principalement aux activités de restauration qui caractérisent l’axe routier 
principal traversant le centre. Le commerce est aussi répondu sur la totalité 
du périmètre d’étude avec intérêt particulier que revêt le souk hebdomadaire 
de Al Ahad . 
 Disposant d’un arrière-pays agricole étendu, le centre bénéficie de la 
disponibilité de la matière première agricole. Ce qui constitue une source de 
vie important pour la population locale et une provinciale. 
Aussi, de par l’expansion urbaine que connait le centre, vu sa dynamique 
économique et sa position stratégique, la demande du foncier est de plus en 
plus élevée. Ce qui est énormément bénéfique pour le secteur du bâtiment et 
travaux publics. Ledit secteur qui semble tirer profit de la conjoncture pour 
se consolider davantage. 



Journal Wisdom pour les Etudes et la Recherche Volume 01 Numéro02 / 30/09/2021    

      ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

257 

 

 Aussi faut-il noter que la commune enregistre un déficit en matière de 
services collectif notamment les loisirs, le sport et la culture malgré la 
présence d’une maison de la culture non opérationnelle, juste à l’entrée de la 
ville. 
Par ailleurs, la ville pourrait connaitre un essor meilleur si sa fonction de 
zone de loisirs est renforcée et si les transports la reliant à l’agglomération et 
surtout si le service de proximité (commerce, services sociaux, santé, et 
culture) s’y maintiennent et s’y développent. 
Dans ce sens, Sidi Allal El Bahraoui, parait aujourd’hui le centre le plus en 
mesure de devenir un pôle de développement dans le Bas pays Zemmour. Sa 
situation, ses équipements lui confèrent un grand, rôle dans l’organisation 
régionale (HANZAZ Mohamed.1992). 

Conclusion  
 The development that Sidi Allal El Bahraoui is undergoing attests to the 
rapid urban evolution of emerging centres based on economic resources that 
do not result from a productive activity stemming from a system of sectors 
but which come from land income, trade, administration and construction 
operations. 
It can be concluded that in terms of activities carried out in our study area, 
the non-productive sectors still dominate, with the strong presence of the 
food trade and above all the predominance of services, especially those 
linked to catering. The souk, characteristic of rural areas, still plays an 
essential role as a place of meeting and economic exchange on a local scale. 
The economic sector of the centre is characterised by the predominance of 
the service and trade sectors. This supremacy of the tertiary sector is mainly 
due to the catering activities which characterise the main road running 
through the centre. Trade is also present throughout the study area, with the 
weekly souk of Al Ahad being of particular interest. 
 With an extensive agricultural hinterland, the centre benefits from the 
availability of agricultural raw material, which is an important source of 
livelihood for the local population and a provincial one. 
Also, due to the urban expansion that the centre is experiencing, given its 
economic dynamics and strategic position, the demand for land is 
increasingly high. This is enormously beneficial for the building and public 
works sector. The said sector seems to benefit from the economic situation 
to consolidate further. 
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It should also be noted that the town has a deficit in terms of collective 
services, particularly leisure, sport and culture, despite the presence of a 
non-operational cultural centre just at the entrance to the town. 
On the other hand, the town could experience a better development if its 
function as a leisure area is reinforced and if the transport linking it to the 
agglomeration and above all if the local services (trade, social services, 
health and culture) are maintained and developed there. 
In this sense, Sidi Allal El Bahraoui seems today to be the centre most 
capable of becoming a development centre in the Bas pays Zemmour. Its 
situation and facilities give it a major role in the regional organisation.   
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Abstract  

The city of Sidi Allal El Bahraoui is experiencing an important de-
velopment in its commercial vocation which is increasingly confirmed 
thanks to the various commercial entities that exist and are concentrated 
particularly in the centre. In this context, the national road n° 6 plays the 
most determining role in the attractiveness of the centre in relation to the 
commercial and restaurant activities. The latter are organised around the 
road and create a commercial dynamic which makes the specificity of Sidi 
Allal El Bahraoui. 
 To this regard, and in order to highlight the different economic 
activities recorded in this area, we adopted a methodology based on a field 
study accompanied by a cartographic work (uses of GIS tools). 
Key words: tertiary sector, road agglomerations, Sidi Allal El Bahraoui,GIS 
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Résumé : 
La question qui nous préoccupe concernant la rédaction de ce papier est non 
seulement celle du « pourquoi » les femmes ont toujours été absentes de 
l'activité politique mais plutôt « comment les femmes arrivent-elles à faire 
face aux obstacles socioculturels et politiques pour participer dans les 
instances de prise de décisions politiques au niveau local ?  
La participation et représentation des femmes aux processus décisionnels 
locaux est essentielle pour prioriser les questions relatives aux femmes dans 
les agendas des collectivités territoriales, mais l’instauration de ces 
dispositions juridiques, n’ont pas trop changés les choses sur le terrain, car 
si les quotas ont permis aux femmes élues d'accéder aux conseils 
communaux, ils ne leur ont pas permis l'accès égal aux postes de 
responsabilité. 
Mots clés : Femme, Développement territorial, Démocratie participatives, 
Collectivités locales. 
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Introduction :  
Longtemps écartées de la scène publique en générale et politique en 

particulier, les femmes, de nos jours, arrivent à investir le champ politique, 
et cela est lié à plus d'implication des femmes dans la sphère du pouvoir. 
Cette implication est tributaire d'un contexte socioculturel et politique en 
pleine mutation, grâce à l'école, au changement de mœurs, à la 
multiplication des associations et groupements féminins. 

Actuellement, L’expression «  autonomisation des femmes »   est un 
concept en vogue, car dans l'utilisation commune ce concept décrit les 
pouvoirs conférés aux femmes leur permettant de faire des réclamations sur 
leur statut en tant qu’acteur de développement, plutôt que d'être les 
destinataires passives de distribution d'assistance sociale. (PNUD, 
septembre 2008 page 4) . Dans cette angle de vu, l’autonomisation est 
considérée non seulement commue un but mais comme un processus, qui 
concerne en plus de la garantie d'accès au instances de décision, mais elle 
doit également inclure les processus qui mènent des personnes à se 
percevoir comme capables et en droit d’occuper cet espace de prise de 
décision , elle possède plusieurs dimensions dont on peut citer : la 
dimension politique ( ouverture et accès aux instances de décision), 
économique (Sécurité de revenu Qualifications entreprenantes , Propriété 
des ressources servant à la production), sociale (Action communautaire, 
Action pour les droits , Inclusion sociale Instruction) Culturel (Redéfinition 
des règles et des normes culturelles ) et psychologique (La confiance et 
estime en soi Créer l'espace ,Acquisition de la connaissance). 

Dans ce sens, La participation des femmes ne doit pas être considérée 
comme une fin en soi mais plutôt comme un moyen de contribuer à la parité 
effective entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la 
gouvernance locale ce qui permet de dépasser les questions de consultation, 
en  considérant l’autonomisation politique des femmes  comme étant 
l’élément déterminant d’un véritable progrès social. C’est ainsi que Les 
femmes ne sont pas vues en tant que destinataires vulnérables d'aide et e 
mesures de discrimination mais en tant que puissants alliés dans le 
processus de développement. 

Dans le même ordre d’idée, la Constitution de 2011 et les lois de la 
décentralisation  à savoir les lois organiques relatives aux régions, aux 
préfectures et provinces et aux communes ont apporté plusieurs réformes 
favorables à la place des femmes marocaines dans la vie publique locale, 
même s’il reste un manque à gagner pour certains auteurs qui considèrent 
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que les femmes sont marginalisées dans les espaces de participation 
citoyenne au niveau local. 

La participation et représentation des femmes aux processus 
décisionnels locaux est essentielle pour prioriser les questions relatives aux 
femmes dans les agendas des collectivités territoriales car La sous-
représentation des femmes à tous les niveaux de gouvernement entraîne un 
déficit démocratique. 

La question qui nous préoccupe concernant la rédaction de ce papier 
est non seulement celle du « pourquoi » les femmes ont toujours été 
absentes de l'activité politique mais plutôt « comment les femmes arrivent-
elles à faire face aux obstacles socioculturels et politiques pour participer 
dans les instances de prise de décisions politiques au niveau local ? ». En 
d'autres termes comment s'opère la mise en œuvre des perspectives 
favorables à la participation des femmes dans les sphères décisionnelles au 
niveau des collectivités territoriales ? 

Plusieurs questions peuvent être évoquées à ce niveau : Quels sont les 
mécanismes juridiques adoptés pour promouvoir la participation des 
femmes au niveau local ? Quels sont les défis qui entravent la participation 
et représentation politique des femmes au niveau local ? Quelles sont les 
meilleures pratiques qui aident à promouvoir la participation et 
représentation politique des femmes au niveau local ? À qui incombe la 
responsabilité politique dans l’amélioration de la représentativité des 
femmes au niveau local ? 

L’objectif de cet article est d’analyser les mécanismes juridiques 
d’autonomisation  politique des femmes marocaines au niveau local. On 
propose d’aborder dans un premier axe l’évolution  de la consécration 
juridique de la participation politique des femmes au niveau local  Et dans 
un second la représentativité des femmes au sein des conseils des 
collectivités territoriales alors que le troisièmeaxe sera consacrée aux 
mécanismes à instaurer pour plus de participation des femmes au niveau 
territorial 

Axe I : la consécration juridique de la participation politique des 
femmes au Maroc 

Le Maroc a connu durant les dernières décennies des changements 
considérables qui ont permis aux femmes d’assurer aujourd’hui divers rôles 
dans la société et faire face à la sous-représentation des femmes  aussi bien 
comme électrices que dans les fonctions dirigeantes, au sein des assemblées 
élues, dans l'administration publique.  

De même, grâce aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, des progrès palpables ont été accomplis en matière de 
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mesures permettant de garantir une plus grande représentation politique des 
femmes comme le souligne le discours royal en la matière comme suit : « 
….Ainsi se trouve réaffirmé notre attachement au référentiel universel des 
droits humains, qui sont en accord avec notre identité religieuse et 
civilisationnelle. A cet égard, Nous continuons à œuvrer pour doter la 
femme marocaine des moyens à même de lui permettre d’être partie 
prenante dans le processus institutionnel et démocratique, en l’encourageant 
à s’impliquer dans la vie de la nation et à occuper les différents postes de la 
fonction publique sans exclusive. Nous veillons également à ce qu’elle 
puisse bénéficier d’un taux croissant de représentation équitable au sein du 
Gouvernement, du Parlement, des collectivités locales et de tous les centres 
de prise de décision. Eu égard aux qualités qui sont reconnues à la femme 
marocaine, en l’occurrence celles de compétence, de rigueur et de 
patriotisme, outre sa fibre sociale, Nous entendons conforter la contribution 
efficiente qu’elle apporte, à l’instar de l’homme, à la construction 
démocratique et au processus de développement. »  

Aussi sa majesté a incité sur l’intégration de la femme au niveau local  
« …. Nous appelons à une collaboration constructive entre le gouvernement 
et le parlement dans la mise en place de mécanismesefficients à même de 
favoriser une représentation adéquate et une présence plus large des femmes 
au sein des conseils communaux, tant pour ce qui concerne les candidatures 
qu’au niveau du scrutin. 

Notre dessein ultime est de garantir une représentation équitable des 
femmes au niveau des collectivités locales et, surtout, de permettre aux 
conseils locaux de se prévaloir de l’apport de la femme marocaine, 
qualifiée, connue pour son intégrité, son réalisme et sa fibre sociale. »  

 1 - la consécration constitutionnelle de la participation de la femme 
Avec l’adoption de la constitution de 2011, La participation politique 

des femmes a vécu d’autres mutations en consacrant les principes suivants : 
la prohibition de la  discrimination (notamment en raison du sexe), l’égalité 
effective (article 6) et la parité (articles 6 et 19). Elle institue le droit des 
femmes à la participation, à la prise de décision et à la gestion des affaires 
publiques dans plusieurs de ses articles (articles 30, 115 et 146) et crée 
l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination 
(articles 19 et 164). 

A signaler que  les engagements en faveur de la participation des 
femmes dans le cadre d’une gouvernance locale ont débuté depuis l’an 2000 
(code de la famille & code de travail, 2004) , c’est ainsi que le pays s’est 
engagé en faveur d’une plus grande intégration de la femme et l’adoption de 
nouvelles réformes institutionnelles et juridiques permettant plus 
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d’intégration des femmes au processus décisionnelle que ce soit au niveau 
local ou national. 

Dans ce sens, la Constitution de 2011 a instauré le principe de parité 
pour améliorer la représentativité des femmes dans les espaces de décision 
et par la suite plusieurs mesures de discrimination positive en faveur des 
femmes ont été consacrées suite à l’adoption des  lois organiques visant plus 
de participation des femmes dans les espaces et les institutions de décision 
que ce soit aux niveaux national ou  local . 

2 - Les conditions de participation des femmes au niveau local :  
Au niveau local, le principe de parité femme/homme  est également 

consacré pour la première fois  dans la charte communale de 2002 qui, dans 
son article 14, insiste sur la mise en place, auprès du Conseil communal, 
d'une commission consultative de parité et d’égalité des chances, composée 
de personnalités relevant d'associations locales et de la société civile. 

L'approche genre dans la sphère politique a été également illustrée par 
la création en 2010 du Forum des présidentes des collectivités territoriales, 
en vue  de renforcer la capacité de ces femmes dans la gestion de la chose 
locale, à travers des programmes de formation, afin de leur permettre de 
développer leurs connaissances, et partant leurs performances 
professionnelles. 

La participation de la femme dans la gérance et la prise de décision au 
niveau local va permettre aux femmes d’accéder plus aisément au niveau 
national 

3 - Les mesures pour promouvoir l’équité au niveau communal dans la 
loi organique de 2015 (La loi organique 113-14 , 2015) 

Mécanismes Disposition juridiques référence 
Garantir l’accès au 

bureau des conseils 
communaux 

« …………. Il faut 
œuvrer à ce que chaque 
liste de 
candidaturecomprenne un 
nombre de femmes 
candidates non inférieur 
aux tiers des postes de 
vives présidence…….. » 

Article 17 
de la loi 
organique 113-
14 relative aux 
communes 

La présidence des 
commissions permanente 

« Doit être pris en 
compte dans la candidature 
à la présidence 
descommissions 
permanentes le principe de 

Art. 26 de 
la loi organique 
113-14 relative 
aux communes 
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parité entre les femmes et 
leshommes stipulé dans 
l’Article 19 de la 
Constitution. » (Art. 26.) 

La consécration 
l'approche genre au niveau 
des plans d’action des 
communes 

« Le plan d’action de 
la commune doit comporter 
un diagnostic mettant en 
évidence les besoins et 
capacités de la commune. 
Une identification de ses 
priorités et une évaluation 
de ses ressources et 
dépenses prévisionnelles 
afférentes aux trois 
premières années et doit 
prendre en considération 
l'approche genre. » 

Art. 78 de 
la loi organique 
113-14 relative 
aux communes 

Création d’une 
instance d’équité, de 
l’égalité des chances et de 
l’approche genre  

« Est créée auprès du 
conseil de la commune une 
instance  consultative, en 
partenariat avec les acteurs 
de la société civile, chargée 
de l’étude des affaires 
relatives à la mise en œuvre 
des principes de l’équité, 
de l’égalité des chances et 
de l’approche genre 
dénommée Instance de 
l’équité, de l’égalité des 
chances et de l’approche 
genre. » 

Article 120 
de la loi 
organique 113-
14 relative aux 
communes 

Selon les 
données de la 
Direction 
générale des 
collectivités 
locales 
(DGCL2) du 
ministère de 
l’Intérieur, 
seules 755 
communes sur 
un total de 
1503 communes 
ont mis en place 
ces commissions 
dont 426 sont 

 
2 - Direction Générale de Collectivités Locales  
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fonctionnelles. 
De plus, au-delà 
des aspects 
quantitatifs, ces 
commissions 
ne sont dotées 
d’aucun pouvoir 
réel. 

Mais l’instauration de ces dispositions juridiques, n’ont pas trop 
changés les choses sur le terrain, car si les quotas ont permis aux femmes 
élues d'accéder aux conseils communaux, ils ne leur ont pas permis l'accès 
égal aux postes de responsabilité directe au sein de ces conseils des 
communes, au  total aucun conseil de ville  n'est présidée par une femme et 
moins de 1 % des conseils le sont, soit une quinzaine sur 1 540 conseils. 

l’adoption de mesures positives telles que les quotas sur les listes 
électorales des partis ou les sièges réservés aux femmes ont un impact 
positif direct sur la représentativité des femmes dans les espaces de décision 
même s’elles ne permettent pas l’atteinte des résultats escomptés, elles sont 
considérées comme des mesures correctionnelles en vue de pallier aux 
inégalités entre les sexes et promouvoir la participation des femmes dans les 
espaces de décision. 

De point de vue quantitatif, la participation croissante de la femme 
marocaine à la gestion de la chose locale reflète l'importance qu'attache le 
Royaume à l'accès des femmes aux postes de décision, convaincu qu'il 
s'agit-là d'un pilier essentiel pour promouvoir le processus démocratique 
basé sur la bonne gouvernance. 

Cet engagement fort consacre la volonté du Maroc à consolider et 
asseoir le principe d’égalité femme/homme et fait de la participation des 
femmes à la gestion de la chose locale non pas un luxe, mais un droit, une 
valeur ajouté et une responsabilité de contribuer à l'amélioration de la 
qualité de la décision à tous les niveaux. 

Axe II : la représentativité des femmes au niveau des communes 
Cet axe abordera la représentation politique des femmes au niveau des 

conseils communaux dès la première élection organisée au Maroc 
indépendant jusqu’au 2015. 

1-  Bilan des élections communales et participation de la femme de 
1960 à 2015 

Dès 1960, le Maroc a tenu dix consultations locales. Ces élections ont 
eu lieu les 29 mai 1960, 28 juillet 1963, 3 octobre 1969, 12 novembre 1976, 



Journal Wisdom pour les Etudes et la Recherche Volume 01 Numéro02 / 30/09/2021    

      ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

267 

 

10 juin 1983, 16 octobre 1992, 13 juin 1997 et 12 septembre 2003, 12 juin 
2009 et 04 septembre 2015. Ces élections ont donc eu lieu à des dates 
irrégulières. En dehors des élections de 2003,2009 et 2015, le type de 
scrutin utilisé lors des autres consultations était uninominal majoritaire à un 
tour. La représentation des femmes au niveau des conseils communaux était 
comme suit : 

Tableau 1 : Taux de féminisation des conseils élus 

Année 
nombre d'élus 

total 
Hommes % Femmes % 

1976 13349 99.93 9 0.07 13358 
1983 15450 99.72 43 0.28 15493 
1992 22163 69.65 77 O.35 22240 
1997 24153 99.66 83 O.34 24236 
2003 23562 99.46 127 0.54 23689 
2009 23600 87.39 3406 12.61 27006 
2015 24830 78.82 6673 21.18 31503 
Source : DGCL ministère de l’intérieur 

 
Graphique 1 : Taux de féminisation des conseils communaux

 
Source : DGCL auprès ministère de l’intérieur 

Les premières candidatures féminines remontent au 29 mai 19603 
lorsque 14 femmes se sont présentées mais aucune des 14 candidates aux 
premières élections municipales n’a été élue. 

 
3Le manque d’information et d’étude sur la participation politique des femmes à cette 
époque est fort regrettable, même remarque, concernant les autres consultations locales ont 
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Aux élections communales du 12 novembre 1976, le corps électoral 
était de 6 566 961 électeurs, dont 3 111 327 femmes (47,38 pour cent). 
Parmi les 76 candidates sur 42 638 (0,17 pour cent), neuf ont été élues (11,8 
pour cent des effectifs féminins) sur 13 352 conseillers (0,067 pour cent des 
élus).  

Aux élections locales de 1983, le corps électoral comptait presque 
trois millions et demi d’électrices sur un électorat de 7 069 385 personnes. 
À cette occasion, 15 493 sièges étaient en jeu. Le groupe des hommes était 
représenté par 53 858 candidats (99,44 %), contre 307 candidates (0,57 %). 
Les femmes ont remporté 43 sièges (0,28 % de l’ensemble des élus, contre 
14 pour cent des candidatures féminines). 

Aux élections locales de 1992, le corps électoral comptait 11 513 809 
inscrits, dont 48 pour cent de femmes. À cette occasion, 22 240 sièges 
étaient en jeu. Le groupe des hommes était représenté par 92 687 (98,84 
pour cent), contre 1 086 candidates (1,16 pour cent). Les femmes ont 
remporté 77 sièges (0,35 pour cent de l’ensemble des élus, contre 7,09 pour 
cent des candidatures féminines). 

Aux élections communales du 13 juin 1997, le corps électoral 
comptait 12 941 779 inscrits. À cette occasion, 24 236 sièges étaient en jeu. 
On comptait 83 femmes élues sur un total de 2 436 candidat(e)s, soit 0,34 
%. Ce pourcentage est très inférieur par rapport au taux de féminisation de 
la population active, qui était de 27,8 pour cent. 

Les élections locales de 2003, les premières du genre sous le nouveau 
roi Mohammed VI, devaient permettre la mise en œuvre des dispositions de 
la nouvelle charte communale, tendant à asseoir sur des bases solides la 
décentralisation et la démocratie locale à travers, tout particulièrement, la 
consécration du choix de l’unité de la ville. 

Le corps électoral4 comptait 14 620 937 inscrits et 23 689 sièges en 
jeu. Le groupe des hommes était représenté par 116 634 candidats (95,09 
pour cent), contre 6 024 candidates (4,8 pour cent). Les femmes ont 
remporté 127 sièges (0,54 pour cent de l’ensemble des élus, contre deux 
pour cent des candidatures féminines).au total,  le taux de féminisation des 
conseils élus locaux était faible : 0,53 %. 

 

eu lieu en 1963 et 1969, en raison du contexte de strict contrôle politique qui les a 
caractérisées ; 

4- Durant ces consultations communales tenues entre 1976 et 2003, le corps électoral s’est 
développé en raison du dynamisme démographique du pays. Le taux de participation a 
entamé son déclin. 
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Les élections de 2009 ont été marqué par le discours adressé en 
octobre 2008 par S.M. le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de 
la première session de la deuxième année législative de la huitième 
législature, dans lequel il appelait à « une collaboration constructive entre le 
gouvernement et le parlement dans la mise en place de mécanismes 
efficients à même de favoriser une représentation adéquate et une présence 
plus large des femmes au sein des conseils communaux, tant pour ce qui 
concerne les candidatures qu’au niveau du scrutin ». 

Commele présente le tableau ci-dessus, La participation des femmes 
aux élections communales a toujoursété faible et n’a dépassé la barre des 10 
% qu’en 2009 suite aux mesures de discrimination positive adoptée en 
faveur des femmes  au niveau local, c’est ainsi que le taux de féminisation 
des conseils locaux a atteint 12,26%. 

En fin, Les élections communales et régionales, tenues le 4 septembre 
2015, ont marqué une nouvelle étape concernant la représentation des 
femmes dans les collectivités territoriales et notamment dans le 
renforcement de l’égalité de genre et la promotion de la participation 
politique des femmes au niveau local. 

Conformément aux dispositions des lois organiques relatives aux 
collectivités territoriales (loi 111.13,112.13 et 114.13, 2015), approuvées en 
juin 2015, ont réservé un quota de 27% des sièges aux femmes au niveau 
communal et de 30% au niveau régional, c’est ainsi que les candidatures qui 
ont dépassé 21% à l’échelle locale et 38% au niveau régional. Une 
augmentation qui a eu des retombés au niveau des élues. Ainsi, ce sont plus 
de 6.673 élues qui ont été portées aux sièges des conseils communaux et 
régionaux, soit le double du nombre enregistré lors des communales de 
2009. 

Cependant, malgré cette augmentation, ces résultats restent mitigés, 
puisque seules 21 femmes ont accédéà la présidence de communes5. 

Les taux de représentation aux élections locales, régionales et 
législatives sont le résultat des mesures de discrimination positive puisque 
seules 10 femmes ont été normalement élues dans les 
circonscriptionslocales et 203 femmes dans les élections communales sans 

 
5- Au niveau régional, aucune femme n’a été élue présidente de région. Aucune statistique 

officielle n’a, pour le moment, été publiée concernant les performances des candidates 
féminines. Mais la tendance générale montre clairement une écrasante domination 
masculine, notamment dans les grandes villes. 
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quota. On imagine aisément les résultats en l’absence de tout mécanisme et 
l’on appréhende mieux le rôle des quotas. 

2- Les résultats des élections par niveau d’instruction des femmes 
élues 

Lors des dernières élections de 2015 ; le niveau d’instruction des 
femmes élues  est réparti comme suit (DGCL, ministere de l'interieur , 
niveau d’instruction des femmes élues, 2015) : 

 

Niveau d’éducation 
des élues Taux 

Supérieur 21,89% 

Secondaire 35,42% 

Primaire 29,75% 

Sans 12,49% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : DGCL, 2015 
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Les résultats par niveau d’éducation montrent que 12,49 % des 
femmes sont sans niveau d’éducation, 29,75 % ont le niveau élémentaire, 
35,42 % ont le niveau secondaire et 21,89 ont le niveau supérieur » (DGCL, 
ministere de l'interieur , niveau d’éducation des femmes, 2015) 

Si les autorités politiques du pays veulent vraiment encourager la 
participation de la femme à la gestion des affaires locales, elles doivent, lors 
des prochaines élections locales prévues en principe  le 08 septembre 2021. 

3- Les nouveautés concernant la représentation des femmes dans 
Les prochaines élections  de 2021 

Concernant la représentativité des femmes au niveau des communes 
dans les prochaines élections a  connu des nouveautés, c’est ainsi que la 
représentativité féminine sera renforcée dans les conseils communaux : 
Dans les communes soumises au scrutin uninominal, le nombre de sièges 
consacrés aux femmes sera augmenté de 4 à 5 sièges. La loi  prévoit 8 
sièges dans les communes dont le nombre d’habitants ne dépasse pas 
100.000 et 10 dans celles qui comptent plus de 100.000 habitants. Quant aux 
communes réparties en arrondissements, il est question de 3 sièges dans le 
conseil communal et de 4 sièges dans chaque conseil d’arrondissement.Le 
tableau suivant résume les résultats de la discrimination positive pour les 
femmes de 2009 à 2021 : 

Tableau 2 : le régime des quotas réservés aux femmes au sein des 

conseils communaux 

type de 
communes 

élection 2009 élection 2015 élection 2021 

Communes 
<200 000 hab. 

2 sièges 4 sièges 
5 sièges pour les 
communes au 
scrutin uninominal 

Communes 
>200 000 hab. 

4 sièges 8 sièges 

8 pour les 
communes de 
moins de 100000 
habitant et 10 pour 
les communes de 
plus de 100000 
habitants  

Communes 
composées 

d’arrondisse
ments (6 

villes) 

2 sièges pour le 
conseil de la v 
ille2 sièges au 

niveau de 
l’arrondissement 

3 sièges pour le 
conseil de la v 
ille3 sièges au 

niveau de 
l’arrondissement 

3 sièges pour le 
conseil de la ville 
4 sièges au niveau 
de 
l’arrondissement 
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Aussi, la représentativité des femmes au niveau des préfectures et 
provinces a été augmentée de sorte que les femmes occupent au moins le 
tiers des sièges, ainsi que les listes de candidatures seront réparties en deux. 
La deuxième partie contiendra le tiers des sièges consacrés à des candidates, 
sans préjudicier à leur droit de se présenter au titre de la première partie de 
la liste. La candidate qui occupera le premier rang de la liste féminine 
bénéficiera des mêmes droits octroyés à la tête de liste (première partie ou 
principale). 

4 : Participation des femmes dans le cadre des instances de 
participation citoyenne 

À travers l’obligation qui est faite aux communes d’assurer la 
participation citoyenne à l’action publique locale, une opportunité s’ouvre 
aux élus pour organiser de manière pertinente la participation des femmes et 
bénéficier de recommandations avisées de la part de l’Instance de l’équité, 
de l’égalité des chances et de l’approche genre, dans la mesure où son bon 
fonctionnement serait soutenu. 

Le taux de féminisation des IEECAG6: instance consultative chargée 
de l’étude des affaires relatives à la mise en œuvre des principes de l’équité́, 
de l’égalité́ des chances et de l’approche genreinstance consultative chargée 
de l’étude des affaires relatives à la mise en œuvre des principes de l’équité́, 
de l’égalité́ des chances et de l’approche genre : 

 

 
Source : DGCL, 2015 

Lors de l’élaboration des programme d’action de la commune, la prise 
en compte du genre dans l’ensemble du cycle de la politique publique 
(élaboration, suivi, évaluation) 
  

 
6 - Instance d’équité d’égalité des chances et de l’approche genre. 

féminin

Masculin

Taux de féminisation des IEECAG

féminin Masculin
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Axe 3 : Pour plus de participation des femmes au niveau 
territorial 

1 : les obstacles limitant la participation des femmes 
Les obstacles empêchant les femmes d’occuper la place qui leur 

revient au sein de l’arène politique sont nombreux,  et peuvent être déclinés 
en restrictions juridiques, politiques et culturelles. 

Plusieurs facteurs d’ordre structurel interviennent dans la participation 
politique des femmes : les barrières socioculturelles  qui perpétuent des 
stéréotypes et des perceptions archaïques parfois dénuées de toutfondement 
; l’éducation et la formation, les responsabilités familiales des femmes,  les 
partis politiques, le manque ou l’absence de source de financement. 

a : des obstacles sociaux à la participation égalitaire des femmes 
Parmi les Obstacles identifiés  par les chercheurs  concernant la 

participation politique des femmes, on cite   la mentalité patriarcale et les 
stéréotypes de genre sont l’un des obstacles à la participation égalitaire des 
femmes les plus clairement identifiés. Selon les stéréotypes de genre, les 
femmes appartiennent à la sphère privée et les hommes à la sphère publique. 
Comme l’explique la présidente d’une organisation. Ces perceptions 
compliquent la participation des femmes, qui trouvent souvent la résistance 
de leurs maris et d’autres membres de leur famille. 

Aussi, le manque d’expérience politique des femmes (aux postes 
d’élues) est un obstacle souligné par plusieurs personnes. Ainsi, les hommes 
ont généralement beaucoup d’expérience aux postes de représentation des 
partis avant d’être élus, et ils sont souvent nommés à plusieurs reprises, sans 
oublier aussi la résistance des hommes dans certains cas, ce qui amène les 
femmes souvent à renoncer aux postes de responsabilité. 

b : l’analphabétisme et la déperdition scolaire féminine des filles 
Notre pays affiche encore un taux qui atteint 30 % contre 65 % en 

1982, et les femmes sont les plus touchées par l’analphabétisme, mais, nous 
enregistrons qu’elles sont plus appliquées que les hommes dans les 
programmes de lutte contre l’analphabétisme, quand les conditions leur 
permettent d’y assister. 
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Tableau 3 : Taux d’alphabétisation selon le sexe 
Indicateurs (en %) 1994 2004 2014 2016 
ENSEMBLE  41,6 52,3 61.4 62.5 
FEMMES   28.7 39.6 50.1 51 .3 
HOMMES  55.2 65.6 73 .4 74 .6 
Source : HCP7, les indicateurs sociaux du Maroc publication année 

2018. 
L’alphabétisation de la population marocaine de 10 ans et plus a 

connu une importante amélioration depuis l’indépendance induisant une 
diminution significative de son corollaire l’analphabétisme,  

Le HCP fait également savoir que malgré la baisse du taux 
d’analphabétisme, il reste relativement élevé chez les personnes âgées de 50 
ans et plus, notamment chez les femmes. 

De même, La déperdition scolaire constitue de nos jours une grande 
complexité et une véritable problématique à la fois économique et 
structurelle. Elle constitue une menace pour les générations futures, et pour 
le système éducationnel. 

Les premières victimes de ce phénomène, ce sont les filles en milieu 
rural qui sont sacrifiées pour assurer les besoins des hommes (le ménage, 
l’élevage, le mariage, la reproduction, la production…) 

2 : Les mesures à promouvoir pour plus de représentation 
politique des femmes  

Afin de renforcer la participation des femmes au développement et 
d’instaurer un environnement propice à l’égalité des sexes et à la promotion 
de la femme, et afin d’assurer, sur un même pied d’égalité, la participation 
des femmes et des hommes à tous les niveaux de prise de décisions, des 
mesures peuvent être développées : 
a : Les mesures de discrimination positive 

Les quotas constituent un mécanisme efficace car par leur application, 
ils forcent les hommes à chercher des femmes pour les représenter, ce qui 
encourage la participation des femmes au sein du parti et crée de la 
compétitivité entre les femmes. 

L’instauration des quotas en faveur des femmes, ont l’avantage 
d’augmenter sensiblement le nombre de femmes au sein des instances de 
décision et déforcer les barrières sociétales et culturelles qui empêchent les 
femmes d’accéder aux fonctions politiques. Ils ont aussi l’avantage de 
promouvoir de manière progressive la représentation des femmes aux  
postes de responsabilités. Le recours à des quotas ou à des sièges réservés 

 
7 - Haut-commissariat au plan  
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aux femmes décharge les partis politiques de leurs responsabilités 
démocratiques envers les femmes et les nouvelles générations en leur 
offrant une technique plutôt qu’une approche genre et en leur facilitant la 
tâche. 

Graphique3 : Représentativité des femmes dans les conseils des 
régions pour l'année 2015 

 
Source : DGCL, 2015 

Graphique4 : Représentativité des femmes dans les conseils des provinces et 
préfectures pour l'année 2015

 
Source : DGCL, 2015 
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Graphique5 : Représentativité des femmes dans les conseils des 
communes pour l'année 2015

 
Source : DGCL, 2015 

D’après les graphiques ci-dessus, on constate  que l’établissement 
d’un quota constituait le meilleur moyen d’assurer une présence féminine 
significative au sein des conseils locaux, mais les quotas ne suffisent pas à 
assurer un réel pouvoir décisionnel aux femmes, car l’expérience des 
réformes adoptes avec les lois organiques des collectivités territoriales de 
2015, a montré que dans  beaucoup de conseil élus la présence des femmes 
de point de vue quantitative suite au quotas  des élection n’a pas garantie la 
présence qualitative au niveau des responsabilité octroyée ; au niveau de la 
présidence des conseils et la  présence dans les bureau des conseils élus, à la 
tête des commission permanentes du conseil, au niveau des instances 
consultatives et au aussi concernant les délégation des pouvoirs des 
présidents aux vices président, ce qui confirme l’idée qu’on ne peut changer 
la société à travers les textes seulement . 

b : La responsabilité morale des partis politiques 
Les partis détiennent la clé de l’élite politique. Ils recrutent, 

sélectionnent des candidat(e)s et choisissent les membres sur les listeset leur 
emplacement. Ils choisissent aussi qui présenter pour les postesde ministre. 
Ils sont donc les principaux acteurs de l’égalité en matièrede représentation 
politique. 

Ils ont la responsabilité de présenter des femmes aux élections locales 
et nationales surtout lors des élections à la liste8, de même Les partis 
politiques comptent d’excellents profils de femmes dotées de toutes les 
compétences requises pour être intégrées dans la composition du futur 
gouvernement. Le moment est donc opportun pour faire place à la parité et 

 
8- A ce niveau la responsabilité des sections féminines des partis politiques est à évoquer 
car elles peuvent constituer des pôles de pression pour imposer la parité ; 
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ne pas rater, une fois encore, le rendez-vous avec  l’histoire. ( Jossour-
Forum des femmes, 2016) 

La parité n’est pas seulement une question de nombre et donc 
quantitative. La société civile appelle à une parité qualitative aussi et à ne 
pas reléguer les femmes à des postes de conseillères communales au lieu de 
les placer en tête de listes pour postuler au poste de  président de communes. 

c : D’autres  mesures d’accompagnement  
c-1 la question des financements 

Les partis politiques bénéficient d’une subvention pour encourager 
lacandidature des femmes et leur offrir de bonnes conditions d’éligibilitésur 
les listes électorales, en vue de promouvoir une présence plus forte des 
femmesau cours des différentes phases du cycle électoral, y compris 
pendant les périodes pré et post-électorales. 

La pratique a validé l’idée que Les partis politiques ont besoin d’élus 
capables de se financer – et de les financer – lors des élections et de drainer 
les votes, car Sans un budget conséquent, il est presque impossible 
d’êtrecandidat et encore moins de gagner les élections. Ce constat touche 
beaucoup la situation des femmes et pénalise leurs chances d’être élues. 

La contribution de l’Etat au financement des campagnes électorales 
des partis politiques a été de 300 millions de dirhams  aux communales de 
2015 ce qui nous amène à poser la question concernant la part des 
compagnes électorales des femmes dans ce budget. 

c-2 Le renforcement des capacités de femmes 

Vu leur rôle constitutionnel d’encadrement, Les partis politiques sont 
les premiers responsables de la formationdes candidates, aussi la formation 
des membres des conseils des collectivités territoriales a été confiée selon le 
décret n° 2.16.297 (29 juin 2016) fixe les modalités d’organisation des 
sessions de formation continue au profit des membres des conseils des 
collectivités territoriales soit a la charge de la commune elle-même ou à la 
responsabilité du conseil de la région  au profit de l’Ensemble des élus de 
son ressort. 

c-3 Le réseautage  

La coordination entre les femmes élues est un moyen de renforcer leur 
participation au niveau des conseils élus, en permettant aux femmes élues 
d’échanger leurs expériences et leurs expertises 

La question de la participation politique des femmes ne peut être 
posée uniquement en termes d’actions positives  (quotas, sièges réservés, 
etc.). Elleimplique une remise en cause plus globale des inégalités et des 
stéréotypes de genre à l’œuvre dans la société qui freinent l’égale 
participation des femmes aux espaces de décision. 
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c-4 L’éducation et la formation  
L’éducation et la formation sont un choix essentiel pour ces 

transformations, afin d’avoir des femmes et des hommes formés capables de 
faire leur choix des capacités et des fonctionnements. 

L’éducation offre aux femmes et aux hommes l’opportunité de jouir 
de leurs droits et de leurs responsabilités et de profiter du bien- être et 
répondre aux aspirations des citoyens eux-mêmes, à travers la réduction des 
inégalités, l’exclusion, la pauvreté… 

c-5 La création d’un « fonds d’appui pour la promotion de la 
représentativité des femmes ». 

Un amendement a été introduit au code électoral portant création d’un 
fonds d’appui, destiné au renforcement de la représentativité des femmes à 
l’occasion des élections communales et législatives Ce fonds est un 
mécanisme permanent destiné au renforcement de la représentation des 
femmes et fonctionne de manière continue au cours de mandat électoral Ce 
fonds est financé par des crédits allouées dans le cadre de la loi de finance 
de l’année budgétaire, 

Le fonds de soutien à l'encouragement de la représentation des 
femmes a approuvé en mars dernier 86 projets pour un montant de 
12.463.749 dirhams, consacré à l'encouragement de la représentation des 
femmes dans les élections des conseils des communes prévues en septembre 
prochain. Il s'agit de 9 projets proposés par les partis politiques, 10 par les 
associations nationales et 67 projets proposés par les associations locales. 

c-6 d’autres  mécanismes techniques 

- Prévoir l’alternance femme/homme dans les listes électorales des 
conseils régionaux, préfectoraux et provinciaux et des conseils des 
communes soumises au scrutin de liste. 

- Augmenter le nombre de sièges réservés aux femmes dans les 
communes soumises au scrutin uninominal. 

- Créer un mécanisme permettant l’accès des femmes à la présidence 
des conseils des collectivités. 

- Renforcer le leadership féminin au sein des partis politiques. 
- Développer le réseautage des élues pour dynamiser leur 

participation. 
- Prévoir des mécanismes de financement des campagnes électorales 

des femmes 
- Capitaliser les expériences des femmes élues et « faire parler leur 

expérience politique»  pour préserver les acquis. 
- Promouvoir l’accompagnement et la formation des élues 
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c-7Pour plus de gouvernance au sein de l’institution des partis 
politiques 

Accompagner les lois organiques d’obligations coercitives pour les 
partis politiques. 
– Promouvoir le leadership féminin au sein des partis politiques. 

– Mener des campagnes au sein des partis politiques pour garantirla 
pleine égalité entre hommes et femmes. 

– Instaurer la parité horizontale et verticale dans les partis politiques 
Conclusion 
Les dernières décennies ont été marquées par une amélioration de la 

participation des femmes dans les espaces de décision politiques aux 
niveaux national et local, 

Si les mesures de discrimination positive  par la politique de sièges 
réservés a permis une meilleure représentation des femmes au sein des 
collectivités territoriales, les femmes élues ont encore difficilement accès 
aux postes à responsabilité et les élus (hommes et femmes) doivent pouvoir 
développer leurs capacités et compétences pour travailler de manière 
équitable et efficace. Aussi,malgré queles quotas aient accru de manière 
significative le nombre des femmes dans les instances de prisede décision 
locales, ceci ne s’est pas traduit par une représentationféminine substantielle 
et efficace, ni par une réduction significative des inégalités entre les 
hommeset les femmes. Ce qui fait que la question de la participation 
politique des femmes ne peut être posée uniquement en termes d’actions 
positives (quotas, sièges réservés, etc.). Elle implique une remise en cause 
plus globale des inégalités et des stéréotypes de genre à l’œuvre dans la 
société qui freinent l’égale participation des femmes aux espaces de 
décision, 

L'enjeu aujourd'hui, est de donner de nouvelles orientations aux 
politiques nationales afin de permettre à la femme d'être un agent 
responsable du développement politique au niveau local, car le niveau 
communal est l’école de la démocratie comme a dit Alexis de Tocqueville 
:«La commune est à la démocratie ce que l'école primaire est à la science». 
        En guise de conclusion, La participation de la femme à la vie 
politique reste une nécessité démocratique. 
Conclusion 
The last decades have been marked by an improvement in the participation 
of women in political decision-making spaces at national and local levels, 
While positive discrimination measures through the reserved seat policy 
have enabled better representation of women in local authorities, elected 
women still have difficulty in accessing positions of responsibility and 
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elected officials (men and women) must be able to develop their capacities 
and skills to work fairly and efficiently. Also, despite the fact that quotas 
have significantly increased the number of women in local decision-making 
bodies, this has not resulted in substantial and effective female 
representation, nor in a significant reduction in inequalities between men 
and women. As a result, the question of women's political participation 
cannot be posed solely in terms of positive actions (quotas, reserved seats, 
etc.). It involves a more general questioning of inequalities and gender 
stereotypes at work in society which hamper the equal participation of 
women in decision-making spaces, 
The challenge today is to give new orientations to national policies in order 
to allow women to be an agent responsible for political development at the 
local level, because the municipal level is the school of democracy as Alexis 
said. de Tocqueville: "The municipality is to democracy what primary 
school is to science". 
        In conclusion, The participation of women in political life remains a 
democratic necessity. 
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Abstract 
The question which concerns us concerning the writing of this paper 

is not only that of "why" women have always been absent from political 
activity but rather "how do women manage to face the socio-cultural and 
political obstacles to participate in political life. Local political decision-
making bodies? 

The participation and representation of women in local decision-
making processes is essential to prioritize issues relating to women in the 
agendas of local communities, but the establishment of these legal 
provisions did not change things too much on the ground, because if the 
quotas allowed elected women access to municipal councils, they did not 
allow them equal access to positions of responsibility. 
Keywords: Women, Territorial development, Participatory democracy, 
Local communities. 


